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A. Aktuálnost zvoleného tématu

Během posledních let dospěly komunikace Ve viditelném světle (Visible Light

Communications, VLc) z primárních vědeck' ch test do jedné z nejprogresivněji se
vyvíjejících technologií současnosti s celou šálou reáln' ch aplikací, p ímr m zapojením
pr myslou ch společností jako jsou oSRAM či Philips, a Ve vědecké oblasti s enormním
nártjstem publikací. V současné době se již da í dosahovat až 8 Gbit/s, p ičemž jedním ze
směrrj v1Ívoje je právě i zvolen vlnov p ístup.

Závér bodu A

Bylo zvoleno Vysoce aktuální v' zkumné téma s adou vědeckov zkumn' ch v' zev.

B. Cíle disertační práce

V tomto směru byly definovány v kap' 1.1 následující čty i základní cíle:

1) návrh zp sobu pokrytí prostoru pomocí SW simulací a mě ení v temné místnosti
2) nalezení vhodného zprisobu pro plynulé spojení RGBY,

3) sestrojení vysílače a základní ídící elektroniky pro komunikaci na principu ooK,
4) ově ení možností nerušené komunikace na více vlnov' ch délkách současně.

Z daného rn čtu jsou disertabilní zejména body 2 a 3, jenž bych viděl spíše jako jeden

společnt cíl, a bod 4. Bod 1 p edstavuje základní mě ení a velmijednoduché simulace.

Závéry bodu B

Dva cíle disertačnípráce dávají p edpoklad pro kvalitní disertabilní jádro.

c. Zvolené metody zpracování a postup ešení

Hlavní část disertační práce tvo í návrh a charakterizace vysílače RGBY VLC systému a jeho

testy. Zvolené téma je velmi zajímavé a mohlo by p ispět kdalšímu rn voji vtéto oblasti.
Samotn' návrh RGBY VLc vysílače a p ijímače je velmi pěkně popsán a nemám k němu
v' razn' ch p ipomínek. Bohužel následné kapitoly mají již trochu slabší rove s ohledem na

to, že se jedná o disertační práci. Zde bych očekával více podrobnější anal' zy funkčnosti
celého konceptu včetně srovnání s jin' mi ešeními, postrádám podrobné charakteristiky ve

formě BER testri atd. Co se t če analrizy rušení VLC komunikace a p enosťr na jedné vlnové



délce, zde by bylo vhodné rnisledky místo slovního ohodnocení lépe kvantifikovat, například

prostřednictvím lSl.

Závěry bodu C

Disertant zvolil vhodné postupy, nicméně pro prezentaci výsledku mohl být použit účelnější

způsob.

D. Zhodnocení očekávaných vtýsledků dosažených disertantem

Z uvedených dílčích cílů byly splněny body L aŽ 3, zejména pak byl navržen a realizován

systém RGBY VLc' U bodu 4 mám několik otázek do diskuze, tak aby byl vhodně prezentován

samotný výsledek.

Závěry bodu D

Podařilo se realizovat disertabilní výstupy v podobě návrhu RGBY systému se zajímavými

parametry.

E. Význam pro praxi nebo pro rozvoj vědního oboru

Nové prvky a postupy v oblasti VLC jsou velmi cenné pro celou řadu výzkumných týmů'
V tomto směru, bez ohledu na některé mé kritické připomínky ke způsobu prezentace

výsledků, přináší disertační práce neocenitelné návrhové postupy l některé experimentální
výsledky uplatnitelné v praxi.

Lávéry bodu E

Výstupy disertační práce jsou uplatnitelné v praxi a poslouží jako základ dalším vědeckým

postupům

F. Publikační aktivita disertanta

lng. Stanislav Hejduk publikovaljako autor či spoluautor 1 článek V recenzovaném časopisu a

prezentoval v rámci 11 konferenčních příspěvků. Dále jako člen řešitelského kolektivu přispěl

i v dalších publikacích netýkajících se tématu práce.

Závěry bodu F

Dobrá publikační činnost' Postrádám však publikaci v impaktovaném periodiku, jejíž splnění
je například na ČvuT v Praze pro doktorandy povinné.



G. Formální úprava tezí disertační práce a jazyková úroveň

Kpráci mám celou řadu formálních připomínek. Je zřejmé, že.disertant během svého
doktorského studia realizoval řadu výzkumných prací v rámci širokého zaměření, z nichž ale
některé nepatří přímo do práce a jejich uvedení pak snižuje samotnou čitelnost. Co se týče
první teoretické části, není mi zřejmé, proč je diskutováno vícecestné šíření, když je řešen
případ pouze pro velmijednoduchý výpočet pokrytí na přímou viditelnost? To samé se týká
výsledků pro VLC pro automobily v podstatě moc nesouvisejících se zaměřením práce.

Dále je nedostatečný popis současného stavu VLC. Je zmiňován standard |EEE 802.L5.7, ale
v jeho zastaralé podobě z roku zoL].. od té doby již je připravován nový standard 8o2.I5.7rt,
jehož parametry jsou veřejně dostupné, včetně průběžných publikací o jeho změnách oproti
stávající verzi. Co mne ale udivuje nejvíce je, že autor nezmínil ani realizace hlavního tématu
práce - RGBY VLC - na jiných pracovištích, například jako první co mne napadá ÍL,2], ale lze
najít i další publikace. Takto to budí mylně dojem, že koncept RGBY je naprosto nový a
poprvé realizován právě lng. Hejdukem v jeho disertační práci.

t1l Y. Wang et o/., "8-Gb/s RGBY LED-Based WDM VLC System Employing High-Order CAp
Modulation and Hybrid Post Equalizer," IEEE photonicsJournal,vol.7,pp.L-7,2o15.

Í2l G. Cossr.r, et al.,"5'6 Gbit/s downlink and 1.5 Gbit/s uplink opticalwireless transmission at
indoor distances (> 1.5 m)," in 2074 The European Conference on Optical Communication
(ECOC),20L4, pp.7-3.

Závěry bodu G

Po formální stránce shledávám nedostatky.

H. Připomínky k disertační práci

Rád bych se v rámci oponentního řízení zabýval těmito aspekty:

- Jaký je rozdíl mezi výsledky disertační práce a experimentálními výsledky dosaženými
na jiných pracovištích - v čem je oproti nim zvolené řešení inovativní?

- Jaká je chybovost systému pro jednotlivé měřené vzdálenosti, jaké byly odstupy s/N.
- Jaký byl odstup signálu k interferenci při daných testech pro cíl práce č. 4?
_ Jak se změní výsledky simulací pokrytí při zahrnutí vícecestného šíření?

Závěrečné zhodnocení: Přes uvedené připomínky konstatuji, že disertační práce
lng. Stanislava Hejduka splňuje podmínky samostatné tvůrčí vědecké práce a proto ji
doporučuji k obhajobě.

V Praze 22.5.20L7

prof. lng. Stanislav Zvánovec, Ph.D.


