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Student navrhl celkovou koncepci chytrého zámku s přístupem do sítě Sigfox (IoT). Pro své obvodové 
řešení zvolil 32bit MCU ARM Cortex-M0 a zákaznické obvody Sigfox modem SN10-11 a NFC controller 
PN7150. NFC smyčková magnetická anténa s rezonančním kmitočtem 13.5 MHz byla syntetizována 
v návrhovém toolu NXP. Uživatelské informace jsou zobrazeny na displeji typu e-paper. Mechanické 
ovládání zámku je řešeno DC motorem. Pro napájení zámku byl zvolen Li-Ion akumulátor. Student 
nakreslil DPS v programu KiCad a vytvořil i firmware pro MCU (zdrojové kódy pro obsluhu periferií byly 
vygenerovány na stránkách NXP, zdrojové kódy vytvořené studentem jsou hierarchické, přehledné 
doplněné komentáři a proměnné zapouzdřené do funkcí). Z mého pohledu bylo zadání práce splněno. 
V teoretickém úvodu práce však postrádám malou rešerši dostupných řešení (jsou prezentovány pouze 
zvolené komponenty). V práci mi také chybí inženýrský přístup – často jsou prezentována doporučená 
katalogová zapojení obvodů bez numerického návrhu, nota bene s rozdílnými zapojeními ve výsledném 
schematiku (např. hodnota SHUNT odporu pro LTC2941). V úvodu práce se uvádí činitel jakosti antény 
Q=35, avšak v NXP návrhovém toolu je použito Q=20 bez jakéhokoliv zdůvodnění. Drobné výhrady bych 
měl i k obvodovému řešení – použití měřiče náboje LTC2941 je dle mého názoru v této aplikaci zbytečný 
(množství zbývající energie se dá zjistit z napětí článku s dostatečnou přesností). Dovolím si nesouhlasit 
s tvrzením problematického nabíjení Li-xxx. Nabíjení jednoho článku je velice snadné a elegantní. Použití 
3.0 V LDO omezuje množství využitelné energie z akumulátoru (drop cca 150mV). 

Prezentační úroveň práce je dobrá, práce je psaná v LaTeXu a její rozsah je mírně nadprůměrný. 
Logicky je členěna do přehledných celků. Odborná úroveň a realizační výstup jsou nadprůměrné. 
Poznámka: student plánuje realizační výstup nabídnout pod licencí BSD, vzhledem k vlastnickým 
právům VUT to může být patrně problém. 

Otázky k obhajobě: 

[1] Jaký je význam diody D1 (MMSZ5237BT1G) – 8V zenerka paralelně s 3.7 V Li-ion článkem (vodítko: 
dynamický odpor) 

[2] Jaký byl důvod modifikovat zdrojový kód Power_mode_switch.c generovaný konfigurátorem NXP? 
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