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1. Splnění požadavků zadání.
Zadání bylo formulováno do dvou bodů – v teoretické a praktické oblasti. Oba požadavky jsou v
předložené Bc práci splněny. Celá tématika „J-antény“ dosud nebyla komplexně zpracována a
publikována. Student se musel s touto situací vypořádat náročným vyhledáváním dílčích pramenů,
jejich studiem, vzájemným porovnáváním a závěrečnou vlastní optimalizací podkladů - výchozích
fyzikálních parametrů, které podrobil simulačním testům i praktickým měřením na zhotoveném
modelu antény. Předložený - a studentem vlastnoručně zhotovený model „J antény“ je funkční a
reprodukovatelný.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Práce je uspořádána v přehledné – logické promyšlené posloupnosti pěti kapitol. Zvolené a
definované hlavní – klíčové parametry antén jsou užitečným úvodem do dané vysokofrekvenční
problematiky. Teoretická část práce je hloubkou i rozsahem technických skutečností zaměřena na
zpracovávané – konkrétní téma dle zadání.  Navazující – pokračující kapitola jasně definuje
parametry a vlastní princip „J antény“. Těžiště práce je obsaženo v návrhu projektu „J antény“; ve
výpočtech rozměrů jejich prvků  při důsledném respektování zadaného pracovního kmitočtu (144
MHz).Výsledky praktických měření na skutečném modelu antény studen porovnal s
předpokládanými – požadovanými (rezonanční kmitočet, vstupní impedance a dokonalé přizpůsobení
v propojení antény s napáječem 50Ω, vyjádřené ideální – nízkou hodnotou „poměru stojatých vln na
vedení“. Naměřená hodnota PSV 2,44  ( Obr. 4-20) byla ve skutečně ale horší; k jejímu „snížení“ ( na
2,4 ) přispěla délka použitého spoje koax. kabelu mezi anténou a analyzátorem, která představovala
3,4 vlnové délky. Odchylku – zvýšení PSV  antény proti předpokladu student analyzoval a jako jednu
z příčin správně určil zkreslení výsledku měření použitím  „přizpůsobeného“ napáječe místo
„laděného“ – s vlastností funkce opakovače impedance.  Student usiloval o pokračování a dokončení
seřizování antény ( na PSV = 1).

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Student se vlastní pílí propracoval v oblasti antén do speciálního systému – „ J antény“. Je schopen
tento komplikovaný a pro seřízení náročný anténní systém analyzovat, vyhodnotit výsledky testů a
měření na funkčním modelu a navrhnout postupy a opatření k dosažení nejvyšších provozních
parametrů (kmitočtová shoda a impedanční přizpůsobení antény k napáječi). Metodika  výpočtu –
projektu anténních dílů – budiče a zářiče je přenositelná do celé oblasti VKV kmitočtů; kde se
předpokládá monolitní – a stabilní samonosná konstrukce antény.

Nesprávně je za zkracovací součinitel délky budiče namísto jeho hodnocení jako úseku VF laděného
vedení dosazena chybná hodnota, odvozena jako zkracovací součinitel – koeficient pro redukci délky
samotného anténního zářiče. Student v předložené práci prokázal osvojení a zvládnutí
nejmodernějších programových (SW) nástrojů k ověřování a simulaci chování antén. Zejména
třírozměrný model vyzařovací charakteristiky je soudobá špičková prezentace rozložení VF
elektromagnetického pole v analýze chování antény. K širšímu posouzení vhodnosti použití J antény
mohly být zjištěny vyzařovací diagramy ve vertikální rovině i pro výšku minimální – s patou budiče v
rovině vodivé země; tak i v extrému – umístění antény nad zem ve výšce větší než 5λ se snahou o
dosažení zploštění diagramu záření ke komunikaci v  (nulové elevaci) s pozemními stanicemi. Nejsou
uvedeny  skutečnosti, které v režimu „vysílacím“ namáhají anténu některou ze složek přiváděného
VF výkonu (U, I) a v jakých důsledcích se toto projeví v konstrukci a elektrické pevnosti antény.



4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Metodika postupu v práci studenta při plnění zadání jednoznačně prokázala jeho schopnost a
výhradní zaměření na soudobé – nejmodernější projekční a servisní nástroje. Jedná se jak o SW
simulační program; zobrazení a potvrzení parametrů antény s použitím Smithova diagramu, tak i v
použití moderního měřícího přístroje k testování a seřizování (ladění) antén – anténního analyzátoru.
Tímto potvrzuji že student pracoval na soudobé úrovni – to je s využitím vysoce produktivních
pomůcek a nástrojů.  Studentova práce může být aplikována  při volbě jednoduchých ale
plnohodnotných vysoce selektivních všesměrových antén s vertikální polarizací k provozu,
přednostně na jediném  - konstantním kmitočtu.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Odkazy na použitou literatury jsou přesně – adresně popsány. Podle předpokladu bylo těžiště dílčích
informací k tématu J-antény získáno na internetu; klasické části z VF anténní problematiky pak ze
dvou zdrojů a také ze studijních pramenů katedry telekomunikační techniky VŠB-TU v Ostravě.
Výsledky práce si vyžádaly v plném rozsahu nastudování souvisejících popisů – manuálů aplikací k
použitým SW nástrojům a měřicímu přístroji – anténnímu analyzátoru. Prakticky většina použitých
textů byla v původním prameni uvedena v anglickém jazyce.

6. Otázky k obhajobě.
1) Jak v praxi postupovat ke konečnému seřízení délky zářiče a budiče na shodný kmitočet (dosažení
kmitočtové shody)?
2) Jak v praxi postupovat k nalezení místa (bodů) na budiči k připojení VF vedení (koax. kabel 50Ω)
k ideálnímu impedančnímu přizpůsobení (impedanční shodě).

7. Souhrnné hodnocení.
Z předložené práce je zřejmá studentova schopnost samostatně nastudovat – pochopit a ke splnění
úkolu – realizaci modelu antény shromáždit dostatek podkladů - materiálů. Student pracoval
samostatně, iniciativně a v oboru antén se vypracoval a specializoval na složitý unikátní anténní
systém.
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