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Celkové hodnocení diplomové práce 
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

Celkový počet bodů: 66. 

Slovní hodnocení: 

Jelikož se jedná o přepracovanou verzi diplomové práce, bude v první části hodnocení věnována 
pozornost odstranění nedostatků, na které bylo upozorněno v prvním hodnocení a druhá část se bude 
věnovat "novinkám". 

Kurzívou je uvedeno původní hodnocení s vyznačenými body, ke kterým se odkazuje nové 
hodnocení. 

1. Zadání práce: doplněno 
2. Teoretický úvod: nezměněno. 
3. Předzesilovač: upuštěno od použití integrovaného monolitického zesilovače ERA a nahrazeno 

tranzistorovým předzesilovačem. Doplněno informacemi o postup návrhu. 
4. Tvrzení o MOSFETech "napraveno". Přepočítána vstupní kapacita MOSFETu a následně 

opraven výpočet. 
5. Popis výpočtu výstupního transformátoru zůstal, odstraněna numerická chyba. 
6. Tvrzení, které není zdůvodněno: Tento bod nezměněn. 
7. Výpočet vstupního transformátoru: Opraveno. 
8. Charakteristiky filtrů: Tento bod nezměněn. 
9. Průběhy výstupního signálu: Opraveno. Zjištěn ale rozdíl ve výsledcích měření viz dále. 
1 O. Závěr: Opraveno. 

Nově zjištěné skutečnosti: 
K bodu 9 
Dle popisu by měl být obr. 4.1 O na str. 38 první varianty práce totožný s obr. 4.17 na str. 44 opravené 
varianty, což není. Patrně je někde chyba nebo se jedná o nově naměřené výsledky. 

Dále je na str. 32 opravené varianty diplomové práce zmínka o tepelné ochraně a o ochraně výstupu 
při impedančním nepřizpůsobení výstupu. Na přiložených schématech skutečného zapojení (která 
v první variantě práce úplně chyběla), nic takového není patrné. 

Stránka 1 z 3 



Práce je oproti první variantě doplněna o schémata zapojení (i když ne zcela správně- viz předchozí 
tvrzení o ochranách), o výkresy plošných spojů a o osazovací plány těchto desek. Stále však chybí 
schéma propojení modulátoru a zesilovače. Byly dodány výsledky měření spektra výstupního signálu, 
snímky osciloskopu při měření modulátoru a měření výkonu zesilovače. Taktéž závěr práce byl 
přepracován. 

Doporučuji, aby autor vysvětlil, jak jsou jednotlivé popsané bloky vzájemně propojeny, protože schéma 
konečného propojení chybí. 

I když došlo ke zlepšení úrovně diplomové práce, vzhledem k uvedeným nedostatkům hodnotím práci 
66 body. 

Diplomová práce Výkonový zesilovač pro pásmo krátkých vln, autora Bc. Bořivoje 
Zamazala je z mého pohledu zhodnocena následovně: 

ad. i. V práci, v elektronické podobě, chybí zadání, abych mohl práci hodnotit, musel jsem si 
jej opatřit u vedoucího práce. 

ad. 2. Teoretický úvod práce je velmi rozvláčný a nekonkrétní. Např. na str. 14 se autor dle 
mého názoru zcela zbytečně zabývá kmitočtovou a fázovou modulací, kdežto amplitudové 
modulaci, která je prakticky základem práce, věnuje málo pozornosti. Zde by se hodilo rozvést 
problematiku AM podrobněji, uvést odvození vztahů, které autor prezentuje na stranách 15 a 
16-jedná se o vztahy 2.13, 2.14 a 2.15. 

ad. 3 Na str. 18 se píše, že maximální výkon předzesilovače ERA - 5SM je 600m Ws odkazem 
na adresu: http:llpdfl.alldatasheet.comldatasheet-pdf!view/94546/MINIIERA-5SM.html. Zde 
se však dá dočíst, že maximální výkon (při 2 GHz) je 18, 4dBm tj. 69, 18m W, což je ve 
skutečnosti 8,67x méně, než udává autor diplomové práce. Vzhledem k tomu, že zesilovač ERA 
- 5SM je určen od DC- 4GHz, ne ní důvod uvažovat, že při kmitočtu 3, 5MHz - 14MHz bude 
maximální výkon jiný. Toto tvrzení je možno ověřit zde: 
http://www.minicircuits.com/pdfsiERA -5SM+ .pdf. 

ad. 4. Též tvrzení na str. 17, že při buzení tranzistorů MOSFET neteče do hradla žádný proud, 
platí pouze pro stejnosměrné aplikace, ale jistě ne pro vf zesilovač při kmitočtu 3, 5 - 14 MHz. 
A důvod, proč lze MOSFETy jednoduše zapojovat paralelně, je úplně jiný. 

ad. 5. Popis výpočtu výstupního transformátoru na str. 20 je bez schématu nenázorný a velmi 
těžko se v něm orientuje. 

ad. 6.Na str. 21 v posledním odstavci se autor odvolává na "obvyklou "poučku, kde k ní však 
došel, není jasné. 

ad. 7. Na str. 22 je počítán vstupní transformátor. Autor při výpočtu uvažuje tranzistor 
IRF520 a při výpočtu pracuje s jeho vstupní kapacitou Cn=460pF. Dle katalogového listu 
zde: http:! !www. vishay.com!docs/91017191017.pd[je kapacita Cin=360pF. A to při výpočtu 
neuvažuje kapacitu Drain- Gate (CDG, Crss), která se projevuje jako Millerova kapacita a 
podstatně zvýší vstupní kapacitu tranzistoru. 

ad.8. Na str. 9 v odstavci 2.2.1.5 Obecně k filtrům autor správně píše, že nejkritičtěj.~í jsou 
pro nás produkty druhé a třetí harmonické. Na str. 28- 30 jsou charakteristiky filtrů. Zde je 
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vyznačen útlum pro 2. harmonickou. Dle mého názoru by bylo logické vyznačit útlum i pro 
třetí harmonickou, zvláště, když je na ni kladen na str. 9 důraz. 

ad.9. Na stranách 38- 42 jsou průběhy výstupního signálu. U zesilovače pracujícího ve třídě 
A je zobrazen průběh s filtrem a bez filtru, v případě práce zesilovače ve třídě C je zachycen 
signál pouze bez filtru. Dle mého názoru by měl být zobrazen signál i s filtrem . Dále považuji 
za chybu nazývat zobrazené průběhy signálu charakteristikami, jak činí autor na str. 42. 

ad.JO. Závěr práce je nevyhovující. Zhodnoceni- cituji: "Celkověje realizované zařízení 
funkční. mavní zesilovač se chová nad očekávání dobře. Problémem je modulátor, který se 
nechová tak jak by měl a bude jej třeba ještě pozměnit "je absolutně nedostačující. U 
zařízení tohoto typu je zcela běžné, že jsou přiloženy kmitočtové charakteristiky, vyzařování 
na vyšších harmonických, účinnost zesilovače, zisk zesilovače v závislosti na kmitočtu a další 
údaje charakterizující zařízení. Bohužel v tomto připadě je vše odbyto dvěma větami. 
Na závěr jsem ponechal zcela zásadní chybu, která velmi výrazně snižuje úroveň této práce. 
Chybí celkové schéma zapojeni, výkres plošných spojů, osazovací výkres a rozpiska 
součástek. Kromě principiálních schémat filtrů a výkonového zesilovače (bez modulátoru), 
které jsou určeny pro simulaci chybí schéma zapojení. Pouze na str. 36 je schéma napájecího 
bloku, ale bez uvedení hodnot součástek. Prakticky se nikdo nedozví, jak je vlastně výkonový 
zesilovač zapojen. Logicky se tedy ani nedá dozvědět, jak je zapojen modulátor. A chyba je to 
o to větši, že zařízení má sloužit v laboratoři jako učební pomůcka, jako názorná učební 
pomůcka. 

Na základě výše uvedených poznámek celou práci hodnotím 3 7 body. Pokud autor diplomové 
práce prokáže na praktickém vzorku, že zadání bylo splněno, pak by se dalo uvažovat o 
lepšími hodnocení. 
Pozn. Číslování stran odpovídá tištěné formě. 

Otázky k obhajobě: 

Otázka: Proč se mohou tranzistory MOSFET zapojovat paralelně?. 
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