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1. Splnění požadavků zadání.
Náročnost BP je dána požadavkem na samostatné nastudování složitého komplexu fyzikálních
charakteristik příslušné anténní tématiky; navazujících výpočtů, vypracování projektu a samotnou
realizace anténního funkčního modelu. Veškeré výpočty jsou v závěru podrobeny testům na
správnost a to jak nepřímo – simulačními programy, tak praktickým – reálným měřením anténním
analyzátorem na instalované GP anténě.

Všechny zadané požadavky jsou v posuzované práci beze zbytku splněny.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Práce je dobře rozčleněna, jednotlivé její části – kapitoly na sebe logicky navazují. Rozsah kapitol
odpovídá jejich obsahu. Celkově je v práci snadná orientace. Uspořádání – řazení dílčích témat
sleduje splnění zadaných úkolů a této linie se drží. Vyústění teoretických pojednání se promítá do
konstrukčního projektu – návrhu modelu antény. Model antény je zpracovatelem BP projekčně dobře
vypracován. Také realizace funkčního modelu antény je promyšlená. Následné testy a měření na
funkční anténě jsou správně zaměřené k prokázání požadovaných hlavních funkčních a elektrických
parametrů antény.

Jazyková úprava svědčí o potřebném autorově osvojení odborné anténní terminologie a o jejím
správném používání. Ilustrační obrázky názorně přibližují v souvisejícím  textu uváděné jevy. Práce
mohla být obohacena více náčrty a schématy speciálních případů v chování – v projevech antény.
Zejména by náhradní el. schémata přiblížila techniku kompenzací reaktancí u elektricky krátké nebo
naopak „dlouhé“  antény.

V obrazových přílohách publikované výsledky testů  formou grafů a diagramů jako výstupů ze
simulačních programů a dat z anténního analyzátoru potvrzují správnost a splnění zadaného úkolu.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Nedílným výsledkem práce je ucelené dobře srozumitelné  teoretické pojednání o systému vertikální
antény  ( GP antény) se závěry pro její případnou konstrukci. I když autor pro svoji práci zvolil a
realizoval GP anténu v „ terénním – přenosném provedení“ pro krátkodobou  instalaci. použitá
metodika vypracování konstrukčního projektu je aplikovatelná i na klasické modely GP antén –
kterými jsou stacionární systémy  instalované na vysokých stavbách, případně na vysokých
podpěrách ( stožárech).

Nepřesná interpretace podkladů ( obr. 3.1) kde došlo k záměně délky půlvlnné (l) za délku
čtvrtvlnnou vnesla do výpočtu délek anténních prvků chybu 0,75%, ( kap. 4.1 ) což v geometrii –
délce prvků znamená 20mm. Tato odchylka se v praktickém testování – měření širokopásmovosti
antény škodlivě neprojevila ( vzhledem k menší strmosti změn Z a R antény).

V předložené práci je vhodně zaměřena a provázána aplikace antény do CB kmitočtového pásma
povoleného v ČR příslušnou vyhláškou ČTÚ. V textu předložené – posuzované práce je v této
souvislosti uváděn různý počet kanál – 40 i 80; což není přesné. Autor zvolil rezonanční kmitočet
antény ( který realizoval) správně na střed CB pásma; to je na kanál číslo 40. Jak lze vyčíst ze
sejmutých – naměřených charakteristik – průběhů ČSV, Z a R antény, byla tato volba vhodná; a
sejmuté grafy přehledně zobrazují širokopásmovost pod i nad rezonančním kmitočtem ( se středem na
40 kanále ).



4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Teoretická část posuzované práce vychází z dříve ( straší) i průběžně publikovaných a všestranně
propracovaných poznatků o systému GP antény. Autor s využitím dostupných podkladů  pro
konstrukci GP antény zvolil málo běžný – přenosný model zavěšené GP antény; jejíž prvky – zářič i
protiváhy tvoří tenké Cu licny o průměru 1mm. Bez provedených měření ( ČSV,  R,  Z ) by takový
„štíhlý“ systém GP antény vedl k pochybnostem o získání potřebné širokopásmovosti ( minimálně +/
- 400kHz pro všech 80 kanálů CB pásma / ČR. Pečlivým měřením ( viz sejmuté protokoly) bylo toto
podezření vyvráceno.
Další – navazující rozpracování tématiky ke GP anténě by již bylo zcela nad rámec zadání, i když by
vycházelo z principů v práci popsaných.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Použité studijní prameny pokrývají celou vývojovou historii GP antény ( 1954) a to až do
současnosti. Autory jsou – nebo ve své době byli anténní specialisté. Dostatek využitých materiálů a
jejich vzájemné srovnání vyloučilo zanesení chyb – omylů a nepřesností do předložené práce.

6. Otázky k obhajobě.
Oproti GP anténě vykazují některé vertikální antény – (také na CB provozované) lepší – příznivější
diagram záření ve vertikální rovině ( s nulovou elevací maxima záření). Jedná se o tyto vertikální
antény:  – koncově napájený půlvlnný dipól a vertikální anténu s délkou zářiče 0,625lambda a s
redukovanou  délkou systému protivah.

Otázka:
1. V jakých případech ( situacích) je výhodnější používat systémy GP antén ( čtvrtvlnných délek)
před uvedenými dvěma typy ?
2. Srovnejte vertikální vyzařovací charakteristiky ( na jediném obrázku) všech tří modelů uvedených
antén.

7. Souhrnné hodnocení.
Student zpracoval zadání práce bez vážnějších připomínek, přesto se v práci objevuje pár drobných
nepřesností. Výslekdy teoretického návrhu ověřil student praktickým měřením.

velmi dobřeCelkové hodnocení:
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