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OPONENTNÍ POSUDEK NA DISERTAČNÍ PRÁCI 

Ing. Tomáše MIKULÁŠKA 

Microstrip Patch Antennas Fed by Substrate Integrated Waveguides 

Aktuálnost tématu disertace. Disertační práce ing. Tomáše Mikuláška je věnována 
mikropáskovým flíčkovým anténám napájeným planárními vlnovody integrovanými 
do substrátu (SIW, z angl. Substrate Integrated Waveguide). Technologii SIW, zavedené před 
cca 15 lety, je v posledním desetiletí věnována velká pozornost zejména v souvislosti 
s realizací mikrovlnné a milimetrové techniky v integrovaném provedení, o čemž svědčí velké 
množství publikací i citací na konferencích a v časopisech IEEE.    

Závěr. Téma disertační práce je aktuální a námět práce odpovídá oboru Elektronika a 
sdělovací technika. 

 
Cíle disertace, zpracování tématu a původní výsledky. Práce se zaměřuje na použití SIW 
vlnovodů pro napájení lineárně a kruhově polarizovaných mikropáskových flíčkových antén 
(MPA, z angl. microstrip patch antennas) a jejich řad využitím štěrbinových vazeb (aperture 
coupling) a koaxiálních sond. Disertant uvádí na str. 7 dva obecněji formulované cíle, a to: 

1. Výzkum konvenčních napájecích technik založených na technologii SIW s cílem 
dosáhnout maximální impedanční šířky pásma, osového poměru a zisku vč. detailního 
popisu navrženého napájecího mechanismu. 

2. Výzkum malých anténních řad tvořených navrženými anténními strukturami 
napájenými SIW vlnovody. 

V úvodní pasáži kapitoly s vytčenými cíli je předesláno, že použití SIW vlnovodů pro 
napájení MPA má výhody v omezení nežádoucího parazitního vyzařování na rozdíl od 
napájení klasickým mikropáskovým vedením. Cíle považuji za nepříliš konkrétně 
formulované. S ohledem na studovanou problematiku by bylo vhodnější stanovit si jako cíle 
např. studium vlivu tvaru vazebních štěrbin na šířku pásma studovaných zářičů při napájení 
SIW vlnovodem či porovnání frekvenční závislosti velikosti parazitního vyzařování SIW 
vlnovodu a mikropáskového vedení pro konkrétní substráty a geometrii použitých vedení.    

Jádro vlastní práce spočívá v analýze a parametrických studiích impedančních vlastností 
štěrbinových a koaxiálních napájecích přechodů mezi SIW vlnovodem a flíčkovými typy 
antén a jejich řad v pásmu 10 GHz s využitím EM simulátoru HFSS. Vlastní napájení MPA 
antén vazební štěrbinou či koaxiální sondou z planárních typů vedení (např. mikropáskového) 
jakož i samotný SIW vlnovod lze považovat za známé, jejich kombinaci a vyšetřování jejich 
impedančních vlastností je však inovativní a originální navzdory disertantem citovaným 
pracím Abdel-Wahaba a kol., kteří na téže problematice pracovali nezávisle a publikovali 
s nepatrným předstihem. 

Text práce je dobře a logicky organizován, grafické zpracování výstupních charakteristik na 
odpovídající úrovni. K vlastnímu zpracování mám však následující věcné a formální 
připomínky: 

• Vyšetřování šířky pásma MPA napájených štěrbinovými a koaxiálními přechody ze 
SIW vlnovodu v úvodu dostatečně zřetelně nezdůrazňuje, že šířka pásma je dána 
především velikostí (resp. výškou) dutiny pod MPA a jejími el. vlastnostmi (rel. 
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permitivitou příp. ztrátovým činitelem). Do problematiky nezasvěcený čtenář tak 
může nabít dojmu, že šířku pásma lze podstatněji ovlivnit napájecích schématem. 
Z parametrických studií však následně vyplývá, že změna šířky či délky obdélníkové 
vazební štěrbiny téměř neovliňuje šířku pásma. Dále je v návrhovém vztahu pro délku 
patche (str. 17) nepřesnost. Délka lp je uvedena jako polovina efektivní délky, která je 
počítána dělením λ0 efektivní permitivitou. Správný vztah pro fyzickou délku patche 
lp + 2dl = λ0/(2√εeff) však zohledňuje i elektrické prodloužení dl v důsledku 
rozptylového pole na obou koncích patche. 

• Šířku pásma u MPA navržených pro různé kmitočty (zde 10 GHz a v ref. [21], [22] 
uváděných 60 GHz), viz str. 23, nelze plnohodnotně srovnávat, jelikož použité 
substráty mohou mít různou el. výšku, která podstatně (přímou úměrou) ovlivňuje 
šířku pásma MPA.  

• U štěrbinových přechodů není vyšetřován vliv tvaru štěrbiny (např. motýlkový nebo 
tvaru kosti „dogbone“) na šířku pásma. Takové tvary štěrbin jsou známy jako 
širokopásmovější zářiče. Nabízí se tedy i jejich využití jako vazebního prvku. 

• Na impedančních průbězích koeficientu odrazu ve Smithově diagramu při napájení 
štěrbinou a koaxiální sondou se objevují superponované smyčky (resp. dvě lokální 
minima v průběhu modulu koef. odrazu v pravoúhlém diagramu), které zřejmě souvisí 
s paralelním skládání vstupní impedance vlastní antény a impedance zkratovaného 
úseku SIW vlnovodu transformované do místa napájení. Optimální polohování těchto 
smyček vůči středu Smith. diagramu by mohlo napomoci zvětšení šířky pásma.      

• Kapitoly věnující se jednotlivým napájecím schématům neobsahují matematický popis 
rozložení pole uvnitř SIW vlnovodu. Poloha napájecího přechodu (štěrbiny či koax. 
sondy) je určena z obecného poznatku, že ve vzdálenosti λg/4 od zkratovaného konce 
je maximum intenzity el. pole. Umístění mírně mimo tuto vzdálenost a využití 
ekvivalentního obvodového modelu pro určení vstupní impedance (který je známý pro 
MPA napájenou vazební štěrbinou z mikropáskového vedení) by mohl být vhodným 
početním aparátem pro studium optimálních poloh výše uvedených superponovaných 
smyček v průběhu koef. odrazu. 

• V práci dále postrádám vyšetření, zda je na použitém kmitočtu 10 GHz výhodnější 
konkrétní implementace SIW vlnovodu oproti mikropáskovému napájení z hlediska 
nežádoucích vyzařovacích ztrát, jak je uvedeno v úvodu kap. 1.2.  Příp. na jakém 
kmitočtu pro zvolené parametry substrátu začínají převažovat výhody použití SIW 
vlnovodu. Tomu by mohla být věnována samostatná kapitola – především s ohledem 
na úvodní proklamaci. 

 

Závěr.  Přes výše uvedené připomínky práce obsahuje původní poznatky, které spatřuji kromě 
návrhu samotných napájecích schémat v parametrickém studiu impedančních vlastností a 
zjištěné citlivosti na vyšetřované parametry. 

 

Publikační výsledky, vědecká erudice. 

Disertant uvádí v práci jako autor či spoluautor tři konferenční příspěvky a dva časopisecké 
články (JEMWA a impaktované IEEE AWPL), což svědčí o zvládnutí publikačních 
dovedností. Vědeckou erudici autora lze proto považovat za dostatečnou pro získání 
doktorské kvalifikace.  
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Závěr. Práce obsahuje původní publikované nebo k publikaci přijaté vědecko-výzkumné 
výsledky disertanta a splňuje podmínky samostatné tvůrčí vědecké práce k udělení 
akademického titulu Ph.D. Předloženou disertační práci 

 

D O P O R U Č U J I 

k obhajobě. 

 

 
V Praze, dne 22. října 2013 

 

 
….……………………………... 

Doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. 

 

 
Otázky k obhajobě 

1. Jak ovlivní tvar vazební štěrbiny ve stěně SIW vlnovodu impedanční šířku 
pásma lineárně polarizované MPA antény? 

2. Jak lze vysvětlit, že osový poměr u MPA zářiče napájeného dvěma koaxiálními 
sondami dosahuje hodnoty 0 dB na kmitočtu cca 10,24 GHz (tj. ideální 
kruhovost), viz str. 48, obr. 2.44, když rozdíl fáze intenzity elektrického pole 
mezi sondami v obrázku 2.45 (kmitočet 10 GHz) je zjevně menší než 90°.    

3. Vysvětlete princip činnosti kolíčků umístěných v SIW vlnovodu pro impedanční 
přizpůsobení jednotlivých patchů anténní řady 1x4 AC-MPA, str. 67-68. 

4. Porovnejte např. s využitím EM simulací úrovně parazitního vyzařování 
použitého SIW vlnovodu a klasického mikropáskového vedení (typicky např. 
vyzařování z otevřeného konce či ohybu na vedení) pro zvolený substrát výšky 
tsub1 = 1,52 mm. Od jakého kmitočtu se projeví podstatnější rozdíl? 

 

 

_______________________________ 

Doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. 

Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6, 166 27 
Tel.: 224 352 270, e-mail: polivka@fel.cvut.cz 


