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Oponentský posudek disertační práce Ing. Karla WITASE 

Optické přijímače s dynamickou rozhodovací úrovní 

 

Předmětem disertační práce je návrh a realizace všesměrového segmentového optického 
přijímače. Práce svým zaměřením spadá do oboru Komunikační technologie a je aktuální 
vzhledem k tomu, že optická komunikace mezi mobilními prostředky není dořešena a nabízí 
řadu zajímavých problémů. 

Práce je značně rozsáhlá, (obsahuje 10 kapitol a 7 příloh na 179 stranách) a její členění 
není zcela typické. Po stručném úvodu, který popisuje současný stav s několika odkazy na 
literaturu, si disertant stanovil cíle práce, zaměřené zejména na návrh a realizaci mobilního 
všesměrového segmentového optického přijímače a dále na analýzu podmínek šíření 
s použitím paralelního zesilovače, na jeho rozbor a rovněž analýzu zesilovače pro 
fotodetektory s proměnným zesílením.  

Třetí část práce se zabývá měřením šumových vlastností optických přijímačů. Uvádí 
přehled měřicích metod a přístrojů pro měření šumového čísla a chybovosti. Některé 
podrobné popisy profesionálních přístrojů jsou ale nadbytečné a do disertace nepatří, nicméně 
disertant předložil některá svá řešení realizovaných převodníků úrovní, kodérů a dekodérů, 
které byly použity při měření na optickém přijímači. Pro testování optických přijímačů 
v interiéru a exteriéru byl navržen a realizován optický vysílač s elektroluminiscenční diodou 
(LED). Je proveden rozbor vyzařovacích charakteristik několika typů LED a navrženo řešení 
vysílače s paralelním buzením. Byly ověřeny dynamické parametry a vysílač byl 
optimalizován.  

Jádrem práce je návrh a optimalizace mobilního všesměrového segmentového optického 
přijímače v 5. kapitole. Na základě rozboru současného stavu a studia literatury byla zvolena 
koncepce paralelního zesilovače, který sdružuje několik optických přijímačů do společné 
zátěže a jsou popsány fotodetektory, použitelné pro danou aplikaci. Pro zvolenou fotodiodu 
PIN je proveden rozbor parametrů a jejich ověření měřením v návaznosti na zapojení 
vstupního obvodu optického přijímače s tranzistory a operačním zesilovačem. Na základě 
těchto rozborů byl navržen optický přijímač se šesti segmenty, v uspořádání šestibokého 
komolého jehlanu. 

Další část práce je věnována rozboru ozáření jednotlivých ploch jehlanu a výpočtu 
normované plochy ozáření v závislosti na úhlu dopadajícího záření. Výsledky byly ověřeny 
s pomocí modelu mobilního prostředku. Přínosem je odvození optimálního úhlu dopadu 
optického záření na soustavu fotodetektorů. 

Relativně samostatnou kapitolu tvoří rozbor činnosti a využití fotoparametrického 
zesilovače s cílem snížení úrovně šumu. Zde jsou odvozeny základní rovnice s využitím teorie 
varaktorových zesilovačů, pro vybrané typy reaktančních obvodů. Výsledkem je 
fotoparametrický zesilovač s frekvenční transpozicí a v zapojení neobracejícího modulátoru. 
Zesilovač byl realizován a byly změřeny jeho vlastnosti z hlediska rozložení spektrálních 
složek na výstupu.  




