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1) Samostatnostpřiřešenípráce: 5) Odbornáúroveň:
Xqýborná _uspokojivá Xqýborná _ uspokojivá

- 
velmi dobrá - dostatečn á _velmi dobrá _ dostatečná

- dobrá - nedostatečná _ dobrá _ nedostatečná

2) Systematičnost činnosti při řešení práce: 6) |azyková a textová úroveň:
_ qýborná _ uspokojivá _qýborná _ uspokojivá

x velmi dobrá _ dostatečná x velmi dobrá _ dostatečná

_ dobrá _ nedostatečná _ dobrá _ nedostatečná

3) Prokázané teoretické znalosti: 7) Grafická úprava:
_qýborné _uspokojivé Xvýborná _u9pokojivá
x velmi dobré _ dostatečné _ velmi dobrá _ dostatečná

dobré _nedostatečné _dobrá _nedostatečná

4) Prokázaná experimentální zručnost*: 8) Student splnil zadání:
Xqýborná _uspokojivá Xúplně
_ velmi dobrá _ dostatečná _částečně
_ dobrá _ nedostatečná * nesplnil

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

Y rozbočnice v planárním provedení jsou jedním ze zák|adních prvků integrované optikY,

Bakalař se věnoval počítačovému návrhu a následné technologii přípravy těchto součástek nabŽzi
polymerních materiálů, což jevýhodné z hlediska jejich ceny a tím aplikovatelnosti. SimulaČním
programem BeamPROP bylo navrženo několik geometrických a technologických variant
pripiu"y optických rozbojnic Ix2Y a 1x4Y. Současně byl řešen i zpŮsob navénáni optických

utut"r, s FC konektory, cožje důležité z hlediska aplikace. Byly měřeny výstupní výkonY a

zvláště byl vyhodnocen vložný útlum na standardních vlnových délkách pouŽÍvaných

v telekomunikaěních přenosech.

10) Připomínky k práci**: .

Na velikost vložného útlumu má vliv především kvalita rozltanimezi jádrem vlnovodu a jeho

pláštěm. Dréůky (kanálky) pro vlnovodné vrstvy byly vyrobeny mechanickým gravírováním. V
práci jsem nena|ezlzhodnocení kvality (drsnosti) takto vyrobeného povrchu a jeho vliv na vloŽný

útlum. Dalším důležitým parametrem z hlediska vložného útlume je úhel, která svírají ramena Y
rozbojnice. Na obr. 5.4 (str.29)je rozbočnice 1x4Y, kde úhel O pro první rozvětvení je podstatně

větší než pro druhé. Nepředpokládal bych takznaěný rozdíI.

_ zaškrtněte odpovídaiící odpověď
* vyplňte pouze při prakticlry zaměřené práci
+* v případě nedostatku místa použijte zadní stranu formuláře



r

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

1. Jak byl optimalizován úhel O u rozbočnic Ix2Y a 1x4Y ?

2. Nezlepšila by např. technologie lisování držekvložný útlum?

3, Jaké jsou možnosti dalšího snížení vložného útlumu?

Doporučení k obhaiobě: _ doporučuji _+easpe+*euii

Klasifikace diplomové práce:

_ A-qýborně(1,O) _e-ae*e{+g} _@
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