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Malá prutová anténa 

Celkové hodnocení diplomové práce 
 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
Celkový počet bodů: 81. 

Slovní hodnocení: 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá malou prutovou anténou a jejím přizpůsobením pomocí 
emitorového sledovače. Práce je rozdělena do několik kapitol docela přehledně. V teoretickém úvodu 
student popisuje vstupní impedanci malých prutových antén, avšak anténa je prezentována plošným 
motivem 100 x 40 mm. Aproximace pro drátový monopól (vztah platí pro drátové antény, kdy délka je 
mnohem větší než průměr) je dle mého velmi nepřesná. V další části student navrhuje obvod 
s emitorovým sledovačem. Zde vhodně vybírá unipolární tranzistor, který je pro tuto aplikaci vhodnější. 
K simulaci mám pouze připomínku, že by bylo vhodnější vstup obvodu místo rezistoru a kondenzátoru 
nahradit hodnotami aproximace z Tab. 1 dohromady. Po navržení zesilovače student navrhuje L-
článek k impedančnímu přizpůsobení 50Ω. Ten je navržen pouze pro kmitočet 7 MHz. Poté student 
navrhuje a realizuje tři typy planárních antén: tlustý monopol, meandrový monopól a monopól tvořený 
Hilbertovou křivkou. U antén je uvedena pouze jejich reaktance, postrádám zde jejich měření. Antény 
se zesilovači byly ověřeny na příjmu majáku. Z grafu je patrné, že příjem signálu pomocí navržených 
antén je reálné. 

Po faktické stránce je v práci několik chyb a nejasností (viz otázky), po gramatické stránce odpovídá 
text gramatické úrovni oponenta. 

Po přihlédnutí k míře odvedené práce, k nejasnostem a překlepům hodnotím práci jako velmi dobrou 
s bodovým ohodnocením 81 bodů 

Otázky k obhajobě: 

1. Zkuste vysvětlit, proč u emitorového sledovače máte místo očekávaného jednotkového 
přenosu A=-25 až -34 dB (obr. 20). 

2. Opravte schéma průchodky na obr. 29. Zkuste komisi vysvětlit, jak jste při návrhu postupoval 
a jaké jsou minimální velikosti L1 a C1 v celém pásmu kmitočtu. 

3. V měření CW majáku máte pro zapojení s tlustým monopólem úroveň signálů -30 dB, pro 
Hilbertův motiv a meandr je úroveň -25 dB, v textu však uvádíte úroveň -35 dB. Která hodnota 
je správně?  
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