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Teoretická cást diplomové práce se obecne zabývá problematikou EMC, vlivem
elektromagnetického pole na okolní elektrotechnické systémy a predevším vlivem na lidské
zdraví. Jedna z kapitol je venována hygienickým normám, z provedené analýzy pak vyplývají
maximální hodnoty vyzarování pro ruzná kmitoctová pásma. Dále jsou zde popsány metody
a postupy merení vyzarování v blízkém a vzdáleném poli. Tato cást práce je dobrým
východiskem pro provedení praktických merení v laboratori DFJP.

Pri realizaci praktických merení se ukázalo, že prevážná cást vyzarované energie je
obsažena v pásmu nízkých kmitoctu, na vyšších kmitoctech nebylo vyzarování prokázáno,
což odpovídá i charakteru rízení výkonových prvku menice urceného pro napájení
zkušebního standu. Spínací frekvence rídících pulzu byla pouze 10kHz (prokázáno merením
napetovou sondou prímo na kabelu), analýza spektra rídících pulzu pak ukázala, že
spektrum signálu generovaných sledovaným zarízením s nejvetší pravdepodobností nebude
mít vliv na vyšší kmitoctová pásma používaná napr. sdelovacími systémy. Vlastní merení
vyzarování pomocí sond z techto duvodu probíhalo predevším v blízké zóne. Zvolená
metoda merení by se spíše hodila pro merení v pásmu stovek MHz.

Úroven práce zbytecne snižují prohrešky po gramatické a slohové stránce.

Diplomant ve své práci prokázal, že umí vyhledávat potrebné informacní zdroje a pracovat
s nimi. Úkoly stanovené v zadání splneny byly, jejich lepšímu využití a dalším analýzám
brání zvolená metoda merení. Tento fakt však nebyl zpusoben chybou diplomanta, ale
vyplynul z prubehu jednotlivých merení provádených postupne v laboratori.

Otázkv k obhaiobe:

o S jakou chybou merení se musí pocítat pri podobných typech merení
vyzarovaní?

Na základe uvedeného hodnocení doporucuji diplomovou práci k obhajobe a
hodnotím ji klasifikacním stupnem velmi dobre
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