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Úkolem diplomanta bylo prostudovat problematiku metamateriálů a zaměřit se na takové, které by se 
daly aplikovat jako anténní kryt fokusující vyzařovanou vlnu do úzkého anténního svazku. 

Následně zvolit vhodnou vrstvu metamateriálu, tu namodelovat a použít ji jako anténní kryt. Celou 
soustavu anténa a kryt z metamateriálu optimalizovat pro zadaný kmitočet a následně ji vyrobit a 
ověřit výsledky simulací měřením. 

DP práce Luďka Martínka patří mezi ty povedené, které jsem měl možnost oponovat. Jednotlivé 
kapitoly jsou přiměřeně rozsáhlé a navazují na sebe v logickém sledu. Není zabíháno do zbytečných 
detailů, ale zároveň je problematika metamateriálů, potažmo superstrátů vysvětlena natolik, že je 
snadno srozumitelná i pro nezasvěcené. V textu se vyskytuje minimum překlepů. Jen snad některé 
převzaté obrázky by mohly být kvalitnější a místy vhodnější slovosled v anglickém abstraktu. 

Zadání DP bylo splněno. Diplomant navrhl, optimalizoval a nakonec i změřil dva prototypy flíčkové 
antény se superstrátem. Výsledky měření směrových charakteristik dokazují poměrně slušnou shodu 
s počítačovým návrhem a prokazují fokusující vlastnosti navrženého superstrátu. Postrádám jen 
měření činitele odrazu vyrobených antén a závislost zisku na kmitočtu. 

 

Otázky k obhajobě: 

- Proč jste použil právě 41x41 mushroom buněk obklopujících mikropáskovou anténu? Jaká je 
závislost potlačení povrchových vln na počtu mushroom buněk? 

- Proč myslíte, že superstrát nefungoval podle očekávání v případě mushroom struktury? Jak 
by to vypadalo za použití dvouvrstvého dielektrického superstrátu? 
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