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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce: Kompaktní radarový senzor 11GHz
Jméno autora: Bc. Martin Uhlík
Typ práce:
Fakulta/ústav:
Katedra/ústav: Katedra elektromagnetického pole
Oponent práce: Ing. Petr Mašek
Pracoviště oponenta 
práce:

Georadis s.r.o a Katedra elektromagnetického pole

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Autor práce měl za úkol prostudovat teorii, principy a možnosti realizace CW a FMCW radarových
senzorů.  Těžiště  práce však  leží  v  návrhu  a  realizaci  konkrétního  zadání  radarového  senzoru  v
pásmu X,  jehož  pracovní  kmitočet  je  stabilizován  a  řízen  pomocí  fázového  závěsu  PLL.  Zadání
hodnotím  jako  náročnější,  protože  vyžaduje  dostatečné  teoretické  pochopení  principu  funkce
zmíněných  senzorů,  ale  i  velmi  dobrou  znalost  teorie  návrhu  mikrovlnných  obvodů  (oscilátory,
zesilovače,  fltry)  včetně  jejich  simulací.  Praktický  návrh  kompaktního  modulu  a  jeho  oživení
nepovažuji v daném frekvenčním pásmu za triviální a jakékoliv zanedbání teoretických poznatků se
může  při  realizaci  velmi  nepředvídatelným  způsobem  projevit.  Kromě  toho  musel  autor  práce
projevit praktickou znalost programování mikrokontrolérů a komunikačních rozhraní (USB, SPI).

Splnění zadání

Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání,
které nebyly zcela splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela 
splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Je zjevné, že autor strávil  nemalé množství času teoretickým návrhem, simulacemi a praktickou
realizací vlastního senzoru. To vše se mu povedlo a po běžných potížích s oživováním začal senzor
fungovat.  To  dokládá  laboratorním  měřením  spektra  výstupního  signálu,  ze  kterého  je  patrné
rozložení fázového šumu, frekvence nosné a výstupní výkon. Přijímací část ověřil pomocí VNA, kde
zdokumentoval  výsledný  směšovací  produkt.  Toto  vše hodnotím velmi  kladně.  Bohužel  mám ke
splnění  práce i  několik  výhrad.  Celkově je  zjevné (a přiznané),  že práce byla dokončována pod
velkým časovým tlakem. Je škoda, že autor ukončil nadějnou realizaci pouze laboratorním měřením
a to  ještě  nepřímým.  Práci  by  velmi  prospělo,  kdyby  ji  zakončil  připojením  antén  k  senzoru  a
prezentováním např. spektrogramu neměřeného na ulici s automobilovým provozem. 
Dvě výhrady mám k teoretické části. I když zadání obsahuje pokyn k prostudování funkce FMCW
radaru,  je  toto téma zmíněno jen velmi  okrajově.  Nenašel  jsem ani  náznak popisu  signálového
zpracování a to ani u CW ani u FMCW, které je již docela zajímavé. Nejsou zde dostatečně rozebrány
parametry FMCW radaru (délka a strmost rozmítání) a jejich vliv na detekční schopnosti výsledného
senzoru (dosah,  rozlišení). Z toho pramení i má druhá výhrada – tyto parametry nebyly brány v
úvahu  při  praktickém  návrhu  senzoru  a  jeho  teoretické  vlastnosti  v  režimu  FMCW  zůstávají
nezodpovězeny.

Zvolený postup řešení

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Aby autor mohl dospět k funkčnímu vzorku kompaktního senzoru, musel správně pochopit funkci
CW i FMCW radaru a sestavit blokové schéma senzoru, který umožní realizovat oba režimy práce.
Poté  musel  jednotlivé  bloky  detailně  prostudovat,  vybrat  jim  vhodné  parametry  a  navrhnout
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konkrétní obvodové řešení. Jednotlivé bloky následně simuloval a ověřoval jejich vlastnosti.  Tam,
kde to bylo potřeba, vybral vhodné součástky z portfólia výrobců mikrovlnných obvodů. Vše poté
spojil do jednoho kompaktního obvodového řešení. S použitím zásad, které vyžaduje návrh obvodů
pro takto vysoké kmitočty navrhl desku plošných spojů,  kterou nechal vyrobit,  osadil  a nakonec
oživil. K ničemu z toho nemám objektivní námitky a hodnotím kladně.
Použitý  fázový  závěs,  který  má za  úkol  generovat  nosný kmitočet  je  řízen  digitálně  po  sériové
sběrnici  (SPI).  Ten představuje úzké hrdlo v rychlosti  nastavení  nové aktuální frekvence. Změna
frekvence tak zároveň nemusí probíhat úplně spojitě, resp. nemusí vytvářet ideální lineární rampu a
její strmost bude omezena právě rychlostí a ekvidistancí školících rámců po SPI sběrnici, což může
senzor značně limitovat v FMCW režimu. Autor sice žádné konkrétní  parametry  pro tento režim
práce senzoru zadané nemá, a tedy není možné objektivně zhodnotit,  zda při  návrhu řízení PLL
postupoval  správně  či  nikoliv,  ovšem alespoň  základní  analýza  možných výsledných  parametrů
tohoto řešení mi zde chybí.

Odborná úroveň

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné 
literatury, využití podkladů a dat získaných z praxe.
Aby autor mohl úspěšně realizovat takto již ne úplně triviální zapojení a úspěšně jej oživit, musel
projevit  velmi  dobré znalosti  z  teorie  i  návrhu mikrovlnných obvodů. Bohužel,  v  teoretické části
práce  toto  není  příliš  vidět.  Je  možné,  že  je  na  vině  nedostatek  času  nebo  ne  úplně  dobré
vyjadřovací schopnosti autora, ale mnoho věcí je popsáno povrchně, někdy zmateně a v některých
případech naprosto pomíjí meritum věci. Kdybych nevěděl, co chce autor sdělit, asi bych to z jeho
popisu mnohdy nepochopil.  Jako příklad bych uvedl kapitolu 4.1 Fázový závěs PLL.  Už proto, že
vlastní  blokové  schéma  je  špatně  (chybí  děličky  kmitočtu),  se  autor  vůbec  nedostal  k  popisu
nejdůležitější vlastnosti PLL – možnost nastavit libovolný výstupní kmitočet jako celočíselný (nebo
zlomkový) poměr kmitočtu referenčního. V důsledku toho ignoruje i např. minimální frekvenční krok
PLL, který by byl podstatný v režimu FMCW. Také se mi příliš nelíbí zjednodušení, kterého se autor
dopouští v kapitole o fázovém šumu. V podstatě předkládá tvrzení, že PLL vždy snižuje fázový šum
zavěšeného oscilátoru, což je velmi nepřesné zjednodušení pouze na jeho konkrétní případ. To však
z textu není vůbec patrné a mírně odbornější obecný popis vlivu PLL na fázový závěs by zde nebyl
na škodu. Velmi podobným způsobem by se dala rozebrat téměř každá kapitola. Přestože je zřejmé,
že se autor v problematice orientuje, nemohu tuto stránku práce hodnotit lépe než dostatečně.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografckou a 
jazykovou stránku.
Práce bohužel obsahuje určité množství pravopisných chyb (vyplívá, wilkinsonův dělič), nešikovných
formulací  a  větných  konstrukcí.  Autor  také  velmi  často  přejímal  cizí  obrázky,  jejichž  popisy
nepřeložil.  To by bylo vhodné zejména tam, kde slouží  k lepšímu pochopení  textu,  který na ně
odkazuje. Různý styl, barevnost, rozlišení i jazyk obrázků působí značně nekonzistentním dojmem.
Některé kapitoly (obsah, závěr) mají podivné formátovaní a stejně tak je patrná určitá nejednotnost
při psaní vzorců (některé jsou kurzívou, jiné nikoliv). I vlastní obvodové schéma konečného řešení
trpí stejnými neduhy – rozdílné velikosti písma, kdy např. (nepodstatný) popis Wilkinsonova děliče je
napsán  písmem  s  dvojnásobnou  velikostí  oproti  jinému  (podstatnějšímu)  textu.  Vytknul  bych  i
nepřehledné dělení schématických listů, absenci razítka a vůbec nízké rozlišení grafky schématu,
které spolu se (zbytečnou) ztrátovou kompresí zhoršuje čitelnost. 

Výběr zdrojů, korektnost citací

Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné 
práce. Charakterizujte výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. 
Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo 
k porušení citační etiky a zda jsou bibliografcké citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a 
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normami.
Vlastní práce přímo odkazuje na cizí zdroje minimálně, citace zde nejsou v podstatě žádné. Což je
však  u  daného zadání  pochopitelné,  těžiště  práce leží  jinde.  V  teoretické  části  vysvětluje  autor
principy a funkci zmíněných radarových senzorů a dělá to nepochybně vlastními slovy. Přejímá tak v
podstatě jen obrázky,  k čemuž jsem se vyjádřil  v minulém odstavci.  Praktickou částí  však autor
dokázal,  že  je  schopen  se  bez  problémů  orientovat  v  nabídce  katalogových  listů  výrobců
komponent, referenčních manuálů i popisech softwarových balíků a z velkého množství informací
vybrat ty relevantní, umí s nimi pracovat a nakonec i sestavit funkční celek, který splňuje zadání.

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických 
výsledků, nebo k úrovni a funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, 
publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.
Vložte komentář (nepovinné hodnocení).

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte 
případné otázky, které by měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před 
komisí.

Autor měl za úkol prostudovat funkci CW a FMCW radarových senzorů a následně prokázat
své znalosti teoretickým návrhem a praktickou realizací kompaktního radarového senzoru.
Zadání  je  relativně rozsáhlé  a  musím konstatovat,  že  se  jej  autorovi  podařilo  splnit.  Z
nadprůměrného hodnocení sráží práci zejména zjevný nedostatek času k plnému dokončení
praktické  realizace,  kde mi  nejvíce  chybí  plné  oživení  vlastního  senzoru,  které  by  bylo
doloženo např. spektrogramy skutečných měření. Nedostatkem času však nejvíce utrpěla
teoretická  část  práce.  Popis  principu  a  funkce  jednotlivých  bloků  považuji  za  neúplný,
mnohdy vynechává podstatné informace a příliš zjednodušuje. Chybí mi zde podrobnější
rozbor  funkce  a  parametrů  FMCW radaru  a  přinejmenším jejich  odhad  pro  realizované
řešení. Nedostatky spatřuji také ve formální stránce práce.
I přes tyto výtky práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a autora bych požádal, aby si
připravil odhad parametrů, které by měl případný FMCW radar postavený na jeho platformě
– zejména dosah a rozlišení ve vzdálenosti.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifkačním stupněm  

Datum: Podpis:
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