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Konzultant Ing. Martin Řezáč

Student měl v rámci zadání své bakalářské práce navrhnout a sestavit koncový výkonový
zesilovač  pro  radioamatérské  pásmo  144  MHz  s  výkonem  nejméně  1  kW.  I  když  je  zadání
postaveno jako čistě  konstrukční s  doporučeným modulem koncového tranzistorového stupně,
řešení všech ostatních částí zesilovače bylo ponecháno na návrhu studenta.

Student k řešení daného úkolu přistupoval odpovědně a i přes značné obtíže v průběhu
návrhu a realizace se mu podařilo naprostou většinu zadaných problémů vyřešit. Student plynule
navázal na práce zahájené v rámci předchozí semestrální práce. Součástí zadání byl požadavek na
použití koncového modulu konkrétního výrobce a typu, protože jeho návrh a vývoj by byl nad
rámec bakalářské práce a neumožňoval by konstrukci celého zesilovače. Sestavení a oživení této
části proběhlo bez větších komplikací a úspěšně. Dalšími kritickými bloky byl návrh výstupního
výkonového filtru a řídící jednotky – sequenceru.

Sequencer byl navržen jako modul řízený mikroprocesorem, což z této části učinilo značně
univerzální modul použitelný i v jiných konstrukcích a zařízeních. Velice kladně hodnotím to, že
student  vytvořil  a  odladil  kompletní  firmware  pro  mikroprocesor  sequenceru.  Pro  návrh
sequenceru  použil  student  i  proti  mému  doporučení  software  KiCad,  čímž  si  značně  rozšířil
povědomí o návrhových CAD systémech.

Návrh  výstupního  filtru  a  především  pak  jeho  konstrukce  se  zkomplikovala  vlivem
značného  tepelného  přetěžování,  způsobeného  vyšším  průchozím  útlumem.  Postupnou
optimalizací se podařilo dosáhnout přijatelných parametrů, i když k tomu došlo po odevzdání
práce a do práce samotné tak tento výsledek nemohl být zahrnut.

Mechanická  konstrukce  byla  podřízena  především  snaze  o  robustnost  a  optimalizaci
finančních  nákladů  výsledného  zařízení.  Sestavené  zařízení  tedy  neodpovídá  požadavkům  na
sériově vyrobitelný produkt, což ale nebylo zadáním práce.

Po formální stránce je práce správně sestavena a obsahuje všechny potřebné náležitosti.
Možnou připomínkou by mohl být značný rozsah hlavní části práce, který přesahuje 70 stran.

Bakalářská práce byla zpracována odpovědně, samostatně a student při realizaci prokázal
nezpochybnitelné  znalosti  a  dovednosti.  Navržené  a  sestavené  zařízení  je  funkční  a  odpovídá
zadání a stanoveným požadavkům. Proto navrhuji hodnocení 90 bodů, A.

V Prostějově dne 31. května 2018

Ing. Martin Řezáč
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