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Posudek bakalářské práce: Elektrické vlastnosti anizotropního dielektrického materiálu 

 

 

Autor: David Příkazský 

Vedoucí práce: Jan Vélim 

 

Hodnocení: 

Bakalářská práce se zabývá měřením elektrické permitivity (a částečně ztrátového činitele) zadaného 

vzorku 3-vrstvé textilie. V úvodu práce autor věcně diskutuje používané měřící metody a přehledně 

shrnuje jejich známé výhody a nevýhody. Následně jsou pro vybrané metody navrženy měřící pracoviště 

a/nebo vytvořeny numerické modely v komerčním simulačním nástroji. Získané výsledky a zkušenosti 

jsou v závěru práce stručně diskutovány. I přes několik gramatických a stylistických chyb (převážně 

interpunkce, "vyplívá", apod.), je práce napsána relativně srozumitelným jazykem. 

Práce dále obsahuje několik nedostatků: 

(1) Práce se zabývá měřením elektrických vlastností 3-vrstvé textilie (viz Obr. 1.9). Vzhledem k 

nehomogenitě materiálu, lze souhlasit, že vzorek bude vykazovat anisotropní EM charakteristiky. V práci 

však bohužel postrádám jakoukoliv diskuzi o předpokládaných typech anisotropie, o dominantních 

složkách tensoru elektrické permitivity v souvislosti s jejich s výslednou skalární hodnotou "efektivní 

permitivity" a danou měřící metodou.        

(2) Anglický abstrakt je vzhledem k vysokému počtu gramatických chyb bohužel téměř nečitelný.  

(3) Pojem elektrické permitivita je vhodné zavést pomocí standardních konstitučních relací. Autor 

poměrně často používá v práci nijak nedefinovanou "energii", která "prochází určitým materiálem".    

(4) Hodnota permitivity vakua není  $(1/36\pi) 10^{-9}$ (F/m), jelikož v použité soustavě SI je fixována 

hodnota permeability a rychlosti světla ve vakuu. Uvedená hodnota permitivity proto musí být uváděna 

jako přibližná hodnota. 

(5) Obvykle se používá "metoda konformního zobrazení" místo "metoda konformního mapování". 

(6) Odkazy na literaturu nejsou napsány jednotným stylem. 
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Shrnutí: 

I přes výše uvedené nedostatky práce splnila zadání a lze ji proto doporučit k obhajobě. Navrhuji celkem 

82 bodů (B). 

 

v Leuven dne 2. června 2016 

 

    

      __________________________ 

          Martin Štumpf, Ph.D. 

 

Doplňující otázky:   

(A) Doplňte (alespoň přibližně) výpočetní čas pro optimalizaci antény při použití " metody flíčkové 

antény II."  

(B) Často používané vzorce (např. Kap. 4) byly získány metodou konformního zobrazení. Specifikujte 

meze platnosti těchto vzorců v souvislosti s frekvenčním rozsahem měření.    

 

 

 


