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Slovní hodnocení: 

Modulace OFDM, jej! výhody i nevýhody jsou popsány v prvnr části diplomové práce. Problém spojený 
s velkou úrovnr PAPR, jenž klade vysoké nároky na výkonový zesilovač RF frontendu je nastíněn 
také. Student dokládá některé závěry vlastni mi výsledky simulace (srovnáni PSO OFDM s F-OFDM). 
Text je srozumitelný. 

Metody synchronizace jsou popsány a vybrané algoritmy Jsou sim~lovány v prostředí Matlab (pouze 
odhad CFO, časový ofset STO je zmlněn pouze teoreticky. Výsledky simulací odhadu STO nejsou 
uvedeny. 

Pfi srovnánr výsledku diplomové práce s jejim zadán lm je ovšem zrejmé, že student nevyužil 
pri;ežitosti experimentovat s klfčovými prvky milimetrového OFDM systému jenž by umožnily napr. 
analýzu kritických RF/BB parametrů pro prenos signálu v daného systému Geden z cflu diplomové 
práce). 

1 když jsou některé parametry elaborovány v teoretické části diplomové práce, experimentálnl část je 
jen velmi omezená a dfive nasliněnými problémy se dále nezabývá. Kličové parametry, jakými jsou 
napr. délka preambule a cyklického prefixu, maximálnf chyba synchronizace, vliv přenosového kanálu 
v pásmu 60 GHz jako na pf. citlivost na ofset nosné vlivem Dopplerovského posunu, vtiv nedokonalosti 
TX-RX RF tront-endu jako je fázový šum na tCI, linearita zesilovače atd., nejsou v experimentálni části 
nijak dále zmrněny. Jediným výsledkem ~-~perim~ntálnf části j~ vyobrazeni spe~tra OF~M signálu na 
straně vysrtače a jeho obraz na straně pfiJimače, Jenž dokazuJe že se studentovi podaf1lo systém 
zprovoznit. Rozdll mezi těmito signály je však pone~hán bez komentáre (rozdU šii'ky pásma 
modulovaného signálu, úroveň a tvar zrcadlového signálu, tvar odezvy v celém pásmu iF, atd.). 

Otázky k obhajobě: 

1. Jaké jsou krajnl meze HW setupu ve smyslu maximálnl relativnl rychlosti mezi vysllačem a 
pfijlmačem? (pro danou konfiguraci uvedenou v kapitole 4).. 

2. Crm je dána úrovefl potlačeni zrcadlového pásma v analogovém prijfmači prijfmači s primou 
konverzl a jakým způsobem a do do jaké mfry se dá kompenzovat? Byla kompenzace provedena i 
v rámci diplomové práce? 

3. Je modulace OFDM/F-OFDM jako taková, neple~ na kmitočet nosné, vhodná i pro satelitnr 
komunikaci? 
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