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Předložená práce p. Stanislava Chromého má 64 stran a jednu přílohu, která obsahuje fotodokumentaci
z měření vazebni impedance koaxiálního kabelu na externím pracovišti. Struktura zprávy je logicky a
přehledně členěna do pěti kapitol včetně úvodu a závěru.

Hodnocení:

o Téma bakalářské práce bylo poměrně naročné po stránce odborné i časové s ohledem na
zadanou šíři problematiky EMC, která postihla zdroje rušení, parazitni vazby rušení a jejich
nežádoucí vliv na rušené objekty. Analýza vazebních mechanismů přenosu rušiých signálů je
prezentována na obvodech, které vzriknou mezi rušenými a rušicími kabely, Signální
kabelová síť s nízkým stupněm rušicí vazby na okolí se vyznačuje kabely, které mají malou
hodnotu vazební impedance. Tento parametr byl změřen na externím pracovišti u koaxiálního
kabelu opaťeného stínícími plášti s diamagnetických a feromagnetických materiálů.
Naměřené hodnoty vazební impedance kabelu byly ověřeny qýpočtem, který je uveden
v teoretické části práce.

o zadání bylo splněno v plném rozsahu.
o Bakalář prokázal qýbornou znalost problematiky EMc nejen s ohledem na současný stav

rozvoje této problematiky, ale také zpohledu jejího historického vývoje, tedy od konce
šedesátých let po současnost.

. Bakalář zvolil správnou koncepci v přístupu k řešené problematice EMc a provedl její
komplexní rozbor. Experimentální část práce ověřil teoretickou ana|ýzou a výpočtem
parametru vazební impedance koaxiálního kabelu. Tuto část analýzy lze pokládat za vlastní
dílo bakaláře, které vycházi zteorle obvodů a kvantifikuje parametr vazební impedance
kabelu s přijatelnou přesností pro praktické aplikace.

o práce je jako celek vypracována tak, že představuje ucelený, logicky sťukturovaný a
vyvážený dokument, ktery postihuje základní principy problematiky EMC. Práce je sepsána
v souladu s p|atnými normami, rozsah jednotlivých kapitol odpovídá jejich důležitosti a
tabulky, obrázky i gra§ jsou na požadované úrovni, dobře čitelné a přehledné. Drobné
překlepy nesnižují odbornou uroveň a srozumitelnost textu.

r předloženápráce svědčí o bakalářských schopnostech bakaláře,

Poznámka:

Parazini rušicí vazby lze analyzovat buď na základě obvodorných parametru (teorie obvodů), cožje pro
praktické aplikace ýhodné, nebo lze k analýze použít teorii elektromagnetického pole, a získáme tak
qýsledky, ke kterym se použitím obvodových parametrů jen blížíme.

Klasiíikace : ,,A" 95 bodů

.Itts.. J-q s.ef. Y. -E dral

oponent

fiméno + podpis )


