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

Posudek vedoucího diplomové práce 

Ústav: Ústav radioelektroniky Akademický rok: 2012/13 
Student(ka): Bc. Michal Mrnka 
Studijní program: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika (N2643) 
Studijní obor: Elektronika a sdělovací technika (2612T018) 
Vedoucí diplomové práce: Ing. Martin Pavlovič  
Oponent diplomové práce: doc.Ing. Pavel Hazdra, Ph.D. 

Název diplomové práce: 
Ozařovač do bezodrazové anténní komory s dvojí kruhovou polarizací 

Celkové hodnocení diplomové práce 
 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
Celkový po čet bod ů: 100 

Slovní hodnocení: 
Úkolem studenta bylo naleznout řešení pro návrh ozařovací antény do existujícího měřicího 
pracoviště. Jednalo se o komplexní zadání, které kladlo na řešitele nároky zorientovat se v poměrně 
širokém spektru teorie. Student postupoval při práci analyticky. V každé části návrhu nejprve provedl 
rešerši literatury a provedl výpočty, díky čemuž hledal nejlepší možná řešení a vývoj byl co 
nejcílenější. 

V první části práce student provedl základní rozbor problematiky zadání a vyvodil závěry. 
V další etapě práce pak po rozboru vlastností vlnovodů různé geometrie připravil prakticky 
orientovanou metodu návrhu vlnovodového polarizátoru. Následně na průřez vlnovodu polarizátoru 
navrhnul trychtýřové rozšíření (ústí). Student pokračoval v práci s vlnovodovými vidy i při návrhu 
apertury s rozložením pole daným superpozicí řízeně vytvořených vyšších vidů. 

Výsledkem práce studenta jsou dvě varianty ozařovací antény – s trychtýřovým ústím 
využívajícím základní vid budicího vlnovodu a s dvouvidovým ústím, oboje se zahrnutím vlivu 
reálného napájení vlnovodu. Antény jsou analyzovány i z hlediska základních (nekombinovaných) 
výrobních nepřesností. Student při práci plně a profesionálně využíval možností 3D numerického 
řešiče elektromagnetického pole. 

Výroba byla zadána na základě 3D CAD modelů od autora. Tyto modely bylo nutné upravit 
pro tvorbu výkresové výrobní dokumentace a výrobu technologicky naplánovat. V tomto kroku došlo 
vlivem nedostatečných kapacit v zadavatelské firmě k časové prodlevě a navržené antény nebyly 
vyhotoveny před termínem odevzdání práce a výsledky měření tak nemohly být do textu zařazeny. 
Prostorové vzorkování modelované struktury diplomant zvolil iterativně tak, aby došlo k co nejmenší 
chybě při modelování rozložení elektromagnetického pole kolem struktury. Lze předpokládat, že 
shodu vypočítaných a naměřených elektrických parametrů navržené antény tak bude primárně 
ovlivňovat dosažitelná přesnost výroby a měření. 

Jako vedoucí práce vyjadřuji plnou spokojenost se samostatným přístupem studenta k řešení 
diplomové práce i dosaženými výsledky. Zadání diplomové práce bylo splněno v plném rozsahu a 
s výborným výsledkem. 
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