
Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta elektrotechniky a komunika čních technologií  
Technická 3058/10, 61600 Brno 16 

Oponentní posudek diplomové práce 

Ústav: Ústav radioelektroniky Akademický rok: 2012/13 
Student(ka): Bc. Petr Kubín   
Studijní program: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika (N2643) 
Studijní obor: Elektronika a sdělovací technika (2612T018) 
Vedoucí diplomové práce: Ing. Tomáš Mikulášek   
Oponent diplomové práce: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.  

Název diplomové práce: 
Dielektrická rezonátorová anténa na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu 

Hodnocení diplomové práce: 
Hodnocení práce. Počet bod ů 

1. Splnění požadavků zadání 20 z 20 
2. Odborná úroveň práce 47 z 50 
3. Interpretace výsledků a jejich diskuse 20 z 20 
4. Formální zpracování práce    9 z 10 

Celkové hodnocení diplomové práce 
 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
Celkový po čet bod ů: 96 

Slovní hodnocení: 
Práce se zabývá návrhem, parametrickou optimalizací a měřením vlastností kvádrové 

dielektrické rezonátorové antény (DRA) a její řady s 2 x 2 prvky s napájením pomocí vlnovodu 
integrovaného do substrátu (SIW) pro kmitočet 10 GHz. Návrh je proveden s využitím EM simulátoru 
pole ANSYS HFSS. Jednotlivé dílčí návrhové kroky: vlastní návrh DRA, SIW vlnovod vč. SIW děliče, 
napájení DRA pomocí vazební štěrbiny v SIW vlnovodu jsou parametricky optimalizovány včetně 
závěrečné toleranční analýzy vlivu vybraných elektrických (permitivita) a geometrických rozměrů na 
impedanční parametry. Výsledné simulační modely proto vykazují velmi dobrou shodu s měřením. 
Práce dobře poslouží k odhadu dosažitelných parametrů studovaného typu antény při použití napájení 
pomocí technologie SIW. 

Text práce je dobře organizován a pečlivě zpracován. Z formální stránky jsem v práci našel 
jen drobné nepřesnosti v názvosloví (Q-faktor místo činitel jakosti nebo zpožděný Q-faktor místo 
zatížený činitel jakosti). V teoretické části věnované rozboru elmag. pole v dielektrickém rezonátoru by 
pro lepší představu bylo vhodné zobrazit složky pole graficky. Prací diplomant osvědčil potřebné 
znalosti a dovednosti z anténní a mikrovlnné techniky pro samostatnou inženýrskou činnost.   

Otázky k obhajob ě: 
1. Znázorněte rozložení složek intenzit E a H polí v DRA pro použitý pracovní mód.  

2. Vztah (1.11) udává vyzářený výkon pomocí magnetického dipólového momentu m, který je 
obvykle definován pomocí proudu protékaného smyčkou a její plochy resp. integrálem 
vektorového součinu polohového vektoru a proudové hustoty přes oblast výskytu této 
proudové hustoty. Naznačte, jak by jste postupoval při výpočtu m, znáte-li pouze složky 
intenzit E a H polí v řešeném objemu DRA resp. komentujte odvození výrazu pro m (1.12).  
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