
9) Dosažené výsledky, vlastní přínos a praktická využitelnost práce*:
Student splnil zadání (až na dále uvedené qýhrady) b"r",?byrky:Y?lmi oceňuji praktická měřeni které dle mého názoruvždy zvyšuiíhodnotu diplomové práce,iejížvýs|edkem má uřtoÁetri-ěří.íp;í;ío,,'-'''^-'

10) Připomínky k práci*:
Za největší slabinu považuji návrhovou část [v zadání: ,,Pro pásmo 1,I GHz navrhněte radaroqí senzor,..'.), Návrh radaru jePrezentovántak,ŽestudentvYPoČteProzadané'kmitočtovépásmor.or."h.|.rrroJaioopprerůvkmitočet. pakjejižukázánoblokovéschéma radaru a následuje, PoPis jeánotlir4l'ch urona. jat stua"* n"pi. áci, z""p.o ao.rt radaru cca io ..i.,: bude stačit výkonpoužitého výstupního zesilovače a že s páužiqýrn LŇA dosáhne poz"aor,".,i .itívosti přijímače? výpočty radarové rovnice jsouuvedeny až za popisem náwhu radaru, a;edná se tedy ale mého ,d;;;;;;;; orÉr"ni.
zpráce nenízřejm4 které bloky radaru student navrhl a realizoval sám.
pokud se vklíčoqich vztazích objevují nějaké konstany, 

Těl9 by bý,t zřejméodkud.byly pyevzaty.když student např. počítá max.detekČní vzdálenost fvztah s r;, ve vztahu je pouzito nc§ = , ,n, p.o Áouni"o"iái"'iodma u9, konstanta převzata?).
Při praktickém měření student pouŽÍvá dva typy antén a dva úhly měření. Stálo by.za krátkou zmínku, proč byly vlastně použityprávě tyto dva Úhly a zda to souvisí s pouzitým typem antén. v kapiiol" ir*..i.ivuí srovnání měření dle typu použité antény.
VPráciseobjevujíněkterénevhodnéformulace,např.,,smyčkajemnohemhezčí"(str.27).Dálenapř.obr.21bmánečitelnýpopisos.

Byla velká Škoda, Že student nemohl porovnat měření rychlost pomocí realizovaného radaru s něja§im kalibrovaným radarem.

11) otázky ke studentovi vztahuiící se k práci (budou zodpovězeny při obhaiobě)*:
1' ve vašem skriptu pro vyhodnocení rychlosti je nutno nastavit Úhel pro korektní v:,/počet radiální rychlosti. }ak je v profesionálníchradarechvyřešenatatoskutečnost?TaŘélepotřebaručněnastavirúhái ""'"'*""'

2' Na str' 32 uvádíte: 
"To |e teplota, kterou sleduje anténa. To ie převážně (? teplotal silnice a karoserie vozidel, Tato předpokládanáteplota je Tn = 300 K"' PředPokládám, že je,rozdil, pokuáJ"a" u "i.e pri orioinii"piá,e -zo"c auto se studeným motorem nebo v létěPři okolní tePlotě +30oC auto s rozpálenou ka.or".ii. oot ázute rict, zalio ma-"!ňřli,ri",, dosah radaru?

zaškrtněte odpovídající odpověd'
* v případě nedostatku místa použijte zadní stranu formuláře
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Název diplomové práce:

CW radaroqý senzor LIGHz pro měření rychlosti automobilů

|méno a příimení studenta:

Bc. Rostislav Matoušek

|méno a příimení oponenta diplomové práce včetně titulů a pracoviště:

Ing.lan Zela, Ph.D., ELSY-CZ s.r.o., Podnikatelská 553,19011 Praha

1) Náročnostzadání: 5) Odbornáúroveň:
_X_ velmi vysoká _ průměrná _ qýborná _ uspokojivá
_ vysoká _ podprůměrná _X_ velmi dobrá _ dostatečná

_ dobrá _ nedostatečná
2) Zvolenémetody a postupy při řešení práce: G)lazykováa textová úroveň:

_ qýborné _ uspokojivé _ qýborná _X_ uspokojivá
_ velmi dobré _ dostatečné _velmi dobrá _ dostatečná
_X_ dobré _ nedostatečné _ dobrá _ nedostatečná

3) Správnostnázvoslovíz 7) Grafickáúprava:
_ qýborná _ uspokojivá _qýborná _ uspokojivá
_X_ velmi dobrá _ dostatečná _X_ velmi dobrá _ dostatečná
_ dobrá _ nedostatečná _ dobrá _ nedostatečná

4) Správnost předložených výsledků: 8) Student splnil zadání;
_X_ qfborná _ uspokojivá _X_ úplně
_ velmi dobrá _ dostatečná _částečně
_ dobrá _ nedostatečná _ nesplnil

9) Dosažené qýsledky, vlastní přínos a praktická využitelnost práce*:

Viz příloha

10) Připomínky k prácix:

Viz příloha

11) Otázky ke studentovi vztahuiící se k práci (budou zodpovězeny při obhaiobě)*:

Viz příloha

Klasiíikace diplomové práce:

_A-qiborně[1,0) _C-dobře(2,0) _E-dostatečně(3,0)
_X_B-velmidobře(1,5) _D-uspokojivě(2,5) _F-nedostatečně(4,0)

Datum:2S.S.2015 Podpis: |anZela

_ zaškrtněte odpovídající odpověď
* v případě nedostatku místa použijte zadní stranu formu|áře


