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Posudek oponenta bakalářské práce

na Rostislava Malinku,
který vypracoval bakalářskou práci na téma: 

Řídicí embedded moduly pro rozhraní COM Express

Dle zadání se měl student seznámit se standardy COM Express a navrhnout pro toto rozhraní modul 
realizující požadované funkce ADC, DAC, GPIO, časovače, čítače a komunikaci prostřednictvím PCI 
Express sběrnice. Výsledkem měl být blokový návrh modulu včetně popisu koncepce a funkce  
jednotlivých bloků, příprava implementace do FPGA a návrh uspořádání desky plošných spojů a návrh
chlazení modulu.

Student v úvodu práce popisuje základní vlastnosti COM Express a sběrnice PCI Express. 
Dále navazuje část popisující výběr dílčích komponent pro realizaci modulu dle zadání. Úvodní 
blokové schéma (obr. 1.4), které by mělo být jedním z výsledků této práce, je nedostatečné, chybí 
definování vstupů a výstupů, jejich umístění na modulu, zcela je ignorováno připojení na rozhraní 
COM Express, propojení hodin k jednotlivým blokům, předpokládané šířky a směry sběrnic. Není také
zřejmé, odkud má být přivedeno napájení, v jakých tolerancích a výkonu. Student zmiňuje, že modul 
má poskytovat napájení 12 V na COM Express rozhraní, ale jak se bude modul propojovat se základní 
deskou, není zřejmé ani z blokového schéma, ani z následného popisu.

Kapitola praktické části práce obsahuje rozvahu spotřeby modulu vzhledem ke dvěma 
variantám vybraných komponent a dále tepelnou rozvahu. Nelze se však v rámci závěru rozvahy 
spokojit s konstatováním, že: „...využijeme pravděpodobně hliníkových pasivních chladičů 
nabarvených černou barvou, abychom snížili vyzařování tepla jednotlivých komponent.“ Chladiče by 
bylo vhodné specifikovat konkrétními typy pro již navrhované komponenty.

K návrhu DPS student pouze konstatuje, že postačí deska o velikosti 10 × 10 cm, avšak 
nespecifikuje jaký typ COM Express má být použit, z čehož by měl vyplynout i typ použitého 
konektoru, jeho zapojení a velikost modulu.

V práci jsou chybně formátovány matematické výrazy (jednotky, desetinné čárky) a 
uvozovky, jinak lze formální stránku práce považovat za vyhovující.

Student splnil zadání práce částečně, především rozvahou použitých komponent, významné 
nedostatky však zahrnuje blokové schéma a návrh uspořádání DPS.

Klasifikace: C, bodů: 75

Otázky:

Jaké jsou vhodné povrchové úpravy chladičů pro zlepšení jeho emisivity a jak chladiče 
vhodně kontaktovat s pouzdry vybraných komponent z hlediska mechanické odolnosti a 
nízkého tepelného odporu?

                                                                                      
V Brně dne 28.5.2018 ……………………………….
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