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Posudek vedoucího diplomové práce 

Název diplomové práce: 

Malé víceprvkové L a F-antény pro vícepásmový a širokopásmový provoz    

Jméno a příjmení studenta: 

Bc. Kirill Barsukov 

Jméno a příjmení vedoucího diplomové práce včetně titulů a pracoviště: 

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. 

1) Samostatnost při řešení práce: 5) Odborná úroveň: 
__ výborná 
__ velmi dobrá 
X  dobrá 

__ uspokojivá 
__ dostatečná 
__ nedostatečná 

__ výborná 
__ velmi dobrá 
X  dobrá 

__ uspokojivá 
__ dostatečná 
__ nedostatečná 

2) Systematičnost činnosti při řešení práce: 6) Jazyková a textová úroveň: 
__ výborná 
__ velmi dobrá 
X  dobrá 

__ uspokojivá 
__ dostatečná 
__ nedostatečná 

__ výborná 
__ velmi dobrá 
X  dobrá 

__ uspokojivá 
__ dostatečná 
__ nedostatečná 

3) Prokázané teoretické znalosti: 7) Grafická úprava:  

__ výborné 
__ velmi dobré 
X  dobré 

__ uspokojivé 
__ dostatečné 
__ nedostatečné 

__ výborná 
X velmi dobrá 
__ dobrá 

__ uspokojivá 
__ dostatečná 
__ nedostatečná 

4) Prokázaná experimentální zručnost*: 8) Student splnil zadání: 
__ výborná 
__ velmi dobrá 
__ dobrá 

X  uspokojivá 
__ dostatečná 
__ nedostatečná 

X úplně 
__ částečně 
__ nesplnil 

9) Dosažené výsledky, vlastní přínos a praktická využitelnost práce**: 

Diplomant implementoval algoritmy pro návrh a optimalizaci topologií několika 
víceramenných elektricky zmenšených monopólových antén.  Čtveřici antén vyrobil a 
proměřil jejich impedanční vlastnosti. Praktická využitelnost spočívá v možnosti využít 
takových zářičů ve vícepásmových mobilních komunikačních zařízeních. 

10) Připomínky k práci**: 

Na následující straně. 

11) Otázky ke studentovi vztahující se k práci (budou zodpovězeny při obhajobě)**: 

1. Vysvětlete princip činnosti antén. Využijte k tomu popis pracovních módů s využitím 
znázornění proudové hustoty. Jak souvisí rozměry W a L PIFA antény s poloměry spirál rin a 
rout navržených antén (str. 23). 

2. Jaké mají jednotlivé realizované antény průběhy reálných a imaginárních hodnot vstupní 
impedance. Jak se konkrétně projeví zvýšený počet svislých ramen na reálné části vstupní 
impedance? 

3. Jakých výsledků dosáhly optimalizační strategie pro návrh širokopásmovějších antén 
v porovnání s dvoupásmovými? Jak byly v tomto případě voleny kmitočty, kde se 
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minimalizoval koeficient odrazu? 

4. V tab. 4.6 na str. 32 uvádíte poměr Q/QGust menší než jedna. Je tato hodnota správná? 

5. V obr. 5.4 je koeficient odrazu větší než 0 dB. Tomu odpovídající koeficient odrazu ve 
Smithově diagramu, obr. 5.5 je však uvnitř Smithova diagramu, tj. modul koeficientu odrazu 
je menší než 1. Jak lze vysvětlit tento nesoulad? 

 

Klasifikace diplomové práce: 

__ A - výborně (1,0)   X  C - dobře (2,0) __ E - dostatečně (3,0) 

__ B - velmi dobře (1,5)     __ D - uspokojivě (2,5)      __ F - nedostatečně (4,0) 

 

Datum: 

 

Podpis: 

    
 

Připomínky k práci: 
 
- Práce je vhodně tematicky členěna, stylistika textu by mohla být na lepší úrovni, 

jedná se však o studenta s odlišným mateřským jazykem než čeština. Text práce je 
místy stručný, zejména v pasážích diskuse výsledků získaných optimaličním 
postupem. Nejsou uvedeny např. dosažené hodnoty kriteriálních funkcí. Práce však 
obsahuje navržené topologie požadovaných typů antén. 

 
- V popisu návrhové procedury postrádám zdůvodnění, jak byly voleny meze 

optimalizačních proměnných (např. ve vztahu k vlnové délce), či jak bylo určeno, zda 
a kde se použijí svislé polygony umístěné uvnitř spirál. Bylo jejich umístění a poloha 
optimalizační proměnou?  

 
- V práci chybí popis algoritmu generující spirálovou topologii pásků. Není uvedena 

např. funkce pro určení rozvinuté délky spirály vč. výšky svislých sloupků a její vztah 
k vlnové délce. 

 
- V práci postrádám dostatečně podrobné vysvětlení principu činnosti navrhovaných 

antén. Není uveden vztah mezi rozměry W a L a poloměry spirál rin a rout (str. 23) 
resp. vztah mezi klasickými PIFA anténami a navrhovanými víceramennými 
anténami, kde jsou krátké monopóly spojeny spirálovými úseky vedení. 

 
- Práce obsahuje drobné formální chyby, např. použití desetinné tečky místo čárky, 

proměnné nejsou striktně psány kurzívou. 
 


