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optické vláknové senzory fyzikáLních veličin

A. Aktuálnost zvoleného tématu
V dizertační práci autor shrnuje své vysledky dosažené v pruběhu dok torského studia
v problematice optick;ich vlaknovych senzor na principu spektrální interferometrie v bílém
světle. Konkrétně Se jedná se o Senzory teploty a posunutí s použitím Michelsonova
interferometru. Práce je zarnéena na využití dvojlomnych optickych vláken ve viditelné a
blízké infračervené oblasti a rovněž využivá Vernierova efektu k dosaŽení vyššího rozlišení
p i vyhodnocování vysledkri experimenfu.

Závér bodu A
Téma je zvoleno V souladu se současnymi trendy ve vyvoji a zdokonalování senzoric\ich
elementri a postupti p i jejich využití.

B. Cíle práce
Práce se zab;Jvá dvěma typy optickych vlríknov;fch senzor _ senzorem teploty a SeÍrzorem
posunutí. V obou p ípadech je záměrem analyza základní varianty experimentu ve srovnání
s uspo ádáním využívajícím Vernieruv jev. Ten je odpovídajícím zptisobem popsán včetně
implementace pro pot eby dizertace. Zprisob prezentace vysledkri experimentu dovoluje dob e
posoudit soulad dosaženych vystupri se zadaním dizertačru práce.

Závér bodu B
Formulace cílťr v ťrvodu práce se systematicky
práce. Realizace jednotliq ch krokri napl uje
p ehledně shrnuty v závěrečné části.

promítá do jednotliqich kapitol disertační
v dostatečné mí e zadání, vysledky jsou

c. Zvolené metody zpracování a postup ešení
Posfup ešení odpovídá v še uvedenym dílčím cíl m. Metodika je vhodně zvolena, navržené
posfupy ešení jsou zd vodněny a jednotlivé kroky logicky se azeny. Podrobně je diskutován
Vernieruv jev (kap. 5) s jist m p esahem mimo zamě ení práce. Teoreticsi popis spektrální
interference (kap. 6) jako klíčového jevu je prezentován p ehledně a dostatečně podrobně.
Srozumitelně p edstaveny jsou principy av ahy' o něŽ se opírá konstrukce experimentálních
sestav pro jednotlivé typy senzor . Pro každé uspo ádání je vytvo en v Matlabu model
generující interferogrÍtm' ktery je následně diskutovan (kap. 7) se z etelem kpredikci detekční
urovně senzoru.
Experimentální q sledky pro jednotlivé varianty senzorovych sestav (v zá./r-ladním uspo ádrání
i s využitím Vernierova jevu) jsou prezentovrány v kap. 8. Je sledován posuv vlnové délky



interferenčních maxim v závislosti na posuvu ztcadla (senzor posunutí), resp. na teplotě.
Interpretace vysledkri je podana kvalifikovaně a v souladu s navržen;imi cíli.

Závěr bodu C
Posuzovaná dizertace spl uje z hlediska paužitych metod a postup nároky na vědeckou práci
prezentovanou na této rirovni. Aplikované metody dosahují pot ebn;ich odbornych mě ítek
a jsou v souladu s aktuálním vvojem v p edmětné oblasti.

D. Zhodnocení v sledkri dosaženych disertantem
Rekapitulace dosaženych vysledk je p ehledně podana v závětečné části dizerrač'ní práce.

Teoretická i experimentalní část jsou vyvitžené, soustavy pro mě ení jsou názorně popsány
z hlediska principu i funkčnosti. Vysfupy napl ují stanovené cíle, získané experimentální
citlivostní ukazatele odpovidají hodnotám predikovan;m teoretickymi modely, cožje ovšem
nutno dohledat v texfu, neboť tento fakt je záv&eěném shrnutí zmínén pouze okrajově.
ZŤejmy p vodní p ínos ďizertanta lze posoudit z p ipojeného vyčfu vlastních publikacío na
které jsou v práci uváděny odkazy.

Záxér bodu D
Prezentované qisledky originálním zprisobem vhodně dopl ují a rozši ují dosavadní p ísfupy
a metody pfi aplikaci optické spektrální interferometrie v senzorice.

E. Vyznam pro praxi nebo pro rozvoj vědního oboru
Pozitivem navrženych a demonstrovan;ich posfupti je jejich rcalizovatelnost s běžně
dostupnym laboratorním vybavením pro interferometrii a vláknovou optiku, avšak se
ďejmym aplikačním potenciálem. Možnosti uplatnění by mohly byt rozší eny zmi ovanym
vyběrem dalších typ opticlich vláken. Komenta uvedeny v práci dovoluje pouze omezeně
posoudit komfortnost uživatelského rcztuari pro návrh modelri a softwarové vyhodnocování
qistupri.

Závér bodu E
Viz qiše uvedené.

F. Publikační aktivita dizertanta
(vyj d ení publilrační aktivitě disertanta)
Autor uvádí dvě publikace v časopisech s impaktním faktorem a další čty i p íspěvky ve
sbornících renomovan;ich konferencí, vše za poslední t i roky.

Závér bodu F
Vzhledem k nesporné kvalitě uvedenych qistupri lze konstatovat, že publikační aktivita
doktoranda spl uje pot ebné požadavky pro obhajobu závěrečné práce.



G. Formální ríprava dizertační práce a jaryková rove
Formální zpracoviání disertace dosahuje požadované kvality, všechny citované odkazy jsou
ádně uvedeny v p ehledu použité literatury. Jazyková a stylistická ťrrove ptáce je velmi

dobrá, na dostatečné urovni a v pot ebném rozsahu je grafická a obrazová dokumentace.

Záxér bodu G
Formálníi jaryková kvďitaptáce plně odpovídá kladenym požadavkťrm.

H. P ipomínky k dizertační práci
K práci nemám žnďné zásadní p ipomínky, ruže uvádím upozornění na několik menších
nep esností.

Str. 6 deklarovany vazební rihel není na obr. 3.l vyznačen.

Str. 8 vztah (3.8) není drisledkem válcové symetrieo ale plyne z charakteru
diferenciálního operátoru.

Str. 9, 10 podmínky (3.l2), (3.13) nejsou počátečď, nybržjde o drisledek (chybějících)
okrajovych podmínek; vzhledem kurovni, na nižje teoreticky qiklad podáván, se jedná o
vyrazny nedostatek.

Str. 39 chybi vysvětlení, čím se ffdí vyHr interferenčních maxim.

Str. 64 ťvtzeni o vztahu mezi citlivostí a vlnovou délkou pro jednotlivé typy senzor
není dostatečně doloženo.

Zá*érečné zhodnocení
P edložená práce spl uje požadavky kladené na doktorskou dizertaci z hlediska odborné
urovně i po stránce formálního zpracoviní. Na záHadě uvedeného hodnocení ji doporučuji
k obhajobě.

V ostravě dne 6.6.201'7.
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