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Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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Slovní hodnocení: 

Úkolem diplomanta bylo prostudovat problematiku Vivaldiho anténních řad v pásmu milimetrových vln. 
Po krátkém úvodu a zasvěcení do základních parametrů antén, napájecích vedení následuje kapitola 
věnována návrhu základního elementu budoucí anténní řady, který jest proveden správně a zcela v 
souladu s teorií. V následující podkapitole 4.2 zcela postrádám jakékoliv zdůvodnění volby parametrů 
anténního systému. Proč je voleno 8 anténních elementů, jaký je požadavek na zisk sestavy a úrovně 
bočních laloků (který autor nesprávně definuje). Volba jednotlivých roztečí mezi prvky také není 
nikterak zdůvodněna ani odvozena.  Tento nedostatek pokračuje i v následné podkapitole řešící 
napájecí síť celé anténní řady, kterou považuji za zcela zásadní část celé diplomové práce. Zde bych 
očekával hlubší vysvětlení a výpočet koeficientů Čebyševova rozložení a ne pouhé uvedení tabulky 
hodnot. Totéž platí i pro samotné návrhy napájecích sítí. Kde navíc vyvstává požadavek vychylovaní 
hlavního svazku, krytý nebyl v předešlé části DP zmiňován. Přes veškeré nedostatky je patrno velké 
množství práce, kterou student v rámci DP odvedl. Myslím si, že textové části měla být věnována 
mnohem větší pozornost. 2D Vivaldiho anténní řada byla realizována a dosáhla uspokojivých 
výsledků, tím bylo zadání DP bylo splněno. 

Otázky k obhajobě: 

1. Jakým způsobem byly vypočteny amplitudy jednotlivých elementů? Proč uvádíte amplitudy 
čtyř elementů pro osmi prvkovou řadu? (kap. 4.3). 

2. Jak byly vypočteny/určeny hodnoty amplitudy a fáze pro nesymetrické hřebínkové napájecí 
struktury? (kap. 5.2.1) 

3. Prosím vysvětlete zamýšlený přínos 3D Vivaldiho řady (výhody, nevýhody vůči 2D Vivaldiho 
řadě)? 
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