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A. Aktuálnost zvoleného tématu

optovláknové senzory jsou v posledním desetiletívelmi často používány pro precizní měření
celé řady snímaných veličin umožňující velmi přesné měření, přístup a snímánív místech, kde

standardní sensory nelze použít, distribuované měření a celou další řadu výhod. Lze tedy
konstatovat, že zvolené téma je vysoce aktuální.

Závěr bodu A

Bylo zvoleno aktuální výzkumné téma

B. Cíle disertační práce

V úvodu práce byly definovány následujícícíle disertačnípráce:

o Výzkum vhodného způsobu integrace EDFA zesilovačů do optických vláknových

senzorů teploty.
o Návrh optického vláknového senzoru teploty s využitím EDFA zesilovače V

interferometrech.

o Realizace navrženého interferometrickéhovláknového senzoruteploty.
o Analýza navrženého senzorického systému a nalezení optimální konfigurace

vláknového interferometru s EDFA zesilovačem.

obecně se z daných cílů dá v kombinaci nalézt jeden disertabilní, což představuje nová měřicí

technika, ostatní pak již jsou standardní postupy pro jejídosaženía nemusely by být stanoveny
jako hlavnícíle.

7ávěry bodu B

Dílčí cíl disertační práce dává předpoklad pro kvalitní disertabilníjádro.

c. Zvolené metody zpracování a postup řešení

Větší část disertační práce tvoří výčet senzorů teploty a obecných dobře známých postupů.

Vlastní přínos autora pak začíná přibližně od strany 56, kdy je navrženo uspořádání

interferometrického senzoru s MZM a EDFA, ten následně realizován a otestován. Postrádám

ve vyhodnocení porovnání s ostatními typy vláknových sensorů teploty s hlediska rozsahu a



přesnosti měření. Dané řešení je zajisté originální, nicméně dle mého v praxi v podstatě

nepoužitelné s ohledem na nízkou přesnost a vysokou cenu celkového řešení.

Závéry bodu C

Disertant nezvolil plně vhodný postup, prosím o bližší diskuzi během obhajoby práce a

srovnání s ostatními vláknovými sensory teploty s uvedením podrobných parametrů

konkurenčních řešení.

D. Zhodnocení očekávaných v'ýsledků dosažených disertantem

Navržené dílčí cíle byly splněny' Mám však několik otázek do diskuze tak, aby byly vhodně
prezentovány výsledky návrhu i experimentálních testů'

Závěry bodu D

Podařilo se realizovat disertabilní výstupy v podobě interferometrického senzoru pro

monitorování teploty.

E. Význam pro praxi nebo pro rozvoj vědního oboru

Zejména výstupy z experimentů jsou zajímavé, nepředpokládám nicméně další využití.

Lávěry bodu E

Výstupy disertační práce jsou nejsou uplatnitelné v praxi, prosím upřesnění dalšího využití
navrženého řešení.

F. Publikační aktivita disertanta

lng. Radek Pobořil publikovaljádro své disertační práce jako hlavní autor v 1 článku v časopise
indexovaném ve SCOPUS a je spoluautorem jednoho článku v impaktovaném časopisu a
v jednoho konferenčního příspěvku.

Lávéry bodu F

Průměrná publikační činnost. Rád bych se otázal na vlastní příspěvek autora k publikaci

v časopise Journal of Sensors vzhledem k tomu, že hlavní autor tohoto článku M. Mikolajek ve

stejném roce obhajuje disertační práci ,,Návrh metodiky zpracování signálu z optických

vláknových senzorů", kterou jsem neměl možnost vidět.



G. Formální úprava tezí disertační práce a jazyková úroveň

Po formální stránce nemám kromě výše uvedených poznámek žádné připomínky

Závěry bodu G

Po formální stránce je práce v pořádku.

H. Připomínky k disertační práci

Rád bych se v rámci oponentního řízení zabýval těmito aspekty:

- Jaké jsou hlavnívýhody zvoleného senzoru oprotijiným vláknovým sensorům teploty,
které v současné době využívají jednodušších konfigurací s minimálně stejnými
parametry, co se týče přesnosti měření? Jaká je odhadovná cena celého zapojení?

- Dané řešení s použitím EDFA z mého pohledu přináší celou řadu dalších problémů,

zejména s ohledem na teplotní drift. Mohl byste dané vlivy popsat a zmínit jak by bylo
nutné řešit případné kompenzace?

- V prácije uveden sNR > 130 dB. Tato hodnota mne poměrně překvapila, mohl byste
upřesnit, jak byla určena hladina šumu, co vše v níbylo zahrnuto?

- V samotných cílech práce je uvedena ,,integrace EDFA do senzorů". Co je míněno
slovem integrace a jak v reálném sensoru toto bude provedeno?

Závěrečné zhodnocení: Přes uvedené připomínky konstatuji, že disertační práce lng. Radka

Pobořila splňuje podmínky samostatné tvůrčívědecké práce a proto ji doporučuji k obhajobě.

V Praze 3.6.2021

prof. lng. Stanislav Zvánovec, Ph'D.
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