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Splnění požadavků zadání 

Student splnil požadavky zadání v plném rozsahu. 

 

Prezentační úroveň technické zprávy, její rozsah, formální úprava a její jazyková úroveň 

Diplomová práce je sepsána v anglickém jazyce. Hlavní text s obrázky a tabulkami má rozsah 63 
stran. Po úvodní části je další text rozdělen na čtyři kapitoly. V prvé kapitole student zmiňuje základní 
informace ke standardu a k architektuře systému. Druhá kapitola se zaměřuje na podrobné teoretické 
vysvětlení fyzické vrstvy systému a na teorii modelů rádiového přenosového kanálu. Třetí kapitola 
obsahuje popis vytvořeného modelu přenosového řetězce (vysílač - kanál - přijímač) v matematickém 
prostředí Matlab. Ve čtvrté kapitole jsou prezentovány výsledky simulací pro některá nastavení 
systémových parametrů a pro různé typy přenosového rádiového kanálu. Práce je uzavřena 
zhodnocením (Conclusion). Členění kapitol je přehledné a logicky správné. Jazyková úroveň je 
v pořádku, text obsahuje mírné množství chyb či překlepů. 

 

Práce s literaturou 

V seznamu použité literatury je uvedeno 21 citací. Student využil pramenů různých typů, citovány jsou 
časopisecké články, příspěvky z konferencí, internetové články, závěrečné studentské práce, 
standardy, kniha. S odkazy na prameny se v textu až na výjimky pracuje správně - na pramen [8] není 
v textu odkázáno a v kap. 2.7 je zřejmě špatně odkázáno na pramen [21]. U převzatých obrázků a 
tabulek jsou uváděny odkazy na zdroje. 
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Odborná úroveň  

Práce je většinou na dobré teoretické úrovni. Nejasně jsou vysvětleny závěrečná část kap. 2.8 (MIMO) 
a kap. 2.8.1 (Space-Time Block Codes). Tyto části práce lze chápat nad rámec zadání (model kanálu 
MIMO není výslovně požadován) a tak hodnocení práce tento fakt výrazně nepostihuje. 

 

Využitelnost výsledků, případně realizační výstup 

V práci jsou prezentovány výsledky simulací pro některá nastavení systémových parametrů a pro 
různé typy přenosového rádiového kanálu. Jedná se především o příklad výsledků ověřující správnost 
modelu přenosového řetězce (vysílač - kanál - přijímač) vytvořeného v matematickém prostředí 
Matlab. Další výsledky je možno získávat ze simulací po zadávání jiných hodnot systémových 
parametrů. Výsledek diplomové práce je tak možno využít pro další podrobné porovnání vlastností 
systému pro různé nastavení parametrů pro různé typy přenosového rádiového kanálu. 

 

Otázky k obhajobě: 

 

K diskuzi při obhajobě diplomové práce navrhuji položit dvě otázky týkající se vytvořeného modelu 
přenosového řetězce (vysílač - kanál - přijímač) v matematickém prostředí Matlab. 

 

1) V různých částech textu (kap. 2.7.3 vs. kap. 3.2.7, viz níže) jsou zmíněny různé počty dílčích 
nosných vln a s tím související rozměr Fourierovy transformace. Může student tento rozpor vysvětlit? 

 

Vybráno z kapitoly 2.7.3 (Creating OFDM symbols): 

The data subcarriers are allocated on the indexes -58 to -33, -31 to -6, 6 to 31, and 33 to 58 as shown 
in Fig. 2.11. Eight of these subcarriers are related to pilots which are marked as red in Fig. 2.11. The 
minimal FFT block size for that channel configuration is chosen as 128 subcarriers. 

 

Vybráno z kapitoly 3.2.7 (OFDM mapping): 

The block IFFT contains 64 subcarriers in total. Twelve subcarriers are related to zeros. Four are 
related to the pilots, and 48 are related to data. 

 

2) V popisu vytvořeného modelu se student odkazuje na závěrečnou studentskou práci [18]. Pokud 
student při tvorbě modelu využil již dříve vytvořeného modelu, může při obhajobě posoudit a vysvětlit 
svůj osobní přínos? 

 

Vybráno z úvodu ke kap. 3: 

This model is implemented as a GUI application using the MATLAB programming environment 
according to Fig. 3.2 [18]. 

[18] CIBULKA, Tomáš. Simulation of the DVB-C and DVB-C2 transmission and their comparison. 
Brno: Brno university of technology. Faculty of electrical engineering and communication. Department 
of radio electronics, 2013, 57 pages. 
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