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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vliv ohybů optických vláken na optické systémy v pásmu 1310-2000 nm 

  
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra elektromagnetického pole 
  
Pracoviště oponenta práce: Valeo autoklimatizace, k.s. Praha 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce je stavěné jako měření základního jevu ohybu vláken a jeho vlivu na komplexní optické systémy. Dobrá 
struktura zadání pokrývá celý proces od teoretické rešerše přes simulace, měření až k aplikaci těchto poznatků na 
kompletní datově-přenosový systém. Speciálně oceňuji, že se student mohl seznámit s měřením celého datového přenosu, 
včetně měření FSO na vlnových délkách 2000nm. U zadání bych ocenil konkrétnější zadání hlavního cíle práce (např. vliv 
ohybu na konkrétnější vlastnost přenosového systému či definování konkrétního přenosového systému), což má vliv na 
náročnost zadání. Mezi náročnější části zadání považuji vytvoření reálných simulací, vyhodnocení měřených dat a práci se 
zvoleným optickým systémem. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Studentova práce je strukturována dle bodů v zadání a zabývá se všemi problematikami, které jsou v něm zmíněné.  
 
V teoretickém úvodu jsou dobře popsány mechanismy ztrát v optických vláknech způsobené ohybem - Evanescentní vlna, 
kritický poloměr ohybu, i teoretické výpočty z literatury. Zároveň mi zde ale chybí zmínka o dalších možných jevech, které 
ohyb může způsobit (např. módové rozložení, módová interference na MM vláknech zmíněných v úvodu 3. kapitoly), 
případně vyhranění na jednovidová vlákna či telekomunikace.  
 
Byly popsány dvě metodiky měření a pro vybraná vlákna byly vytvořeny i simulační modely ohybů. Splněn byl i bod 
realizace měření a porovnání s teoretickými hodnotami a simulovanými hodnotami a parametry od výrobce. Následně bylo 
realizováno i měření ohybů vláken na dvou datových přenosech, každý pro jednu zvolenou vlnovou délku 1500/2000nm.  
 
Hlavní cíle zadání považuji za splněné. 

 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Pro návrh modelu optického vlákna v simulačním prostředí Beamprop jsou využity normy a je dobře pracováno s 
literaturou ohledně výpočtu indexu lomu. V simulacích byl ale zvolen kratší kus vlákna, kvůli časové úspoře. Vliv této 
aproximace by mohl být v práci více analyzován či popsán, stejně jako ovlivnění výstupu simulace nepřesností vstupních 
parametrů (index lomu, velikost jádra). 
 
Návrh metodiky samotného měření ohybu vláken je dobře popsán a správně se vychází z normy IEC. Schematické 
zobrazení měřících zapojení přidává na přehlednosti. Obecně ale vidím prostor ve zlepšení popsání jak měřících soustav, 
tak následného vyhodnocení dat (např. výpočet útlumu[dB/závit] z Grafu 5.2. - není zřejmé z jakého čísla a jak byl útlum na 
závit odvozen; obr.6.1. není zřejmé, kde se nachází zmíněný 1km vlákna; stabilita laseru, detektoru, referenční trasy či 
vidového filtru je formulována obecně a nekonkrétně; v kapitole 6. se v tabulkách i grafech střetávají nenormovaná měření 
výkonu pro různé počty závitů). To jsou všechno informace potřebné ke zreplikování či lepšímu interpretování výsledků. 
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Dále kapitola 6.2.1. zmiňuje nejistoty přístrojů v datasheetech, které nejsou v práci zmíněné. I přes tyto připomínky bych 
shrnul, že kapitola měření a porovnání výsledků je systematicky dobře pojatá a logicky uspořádána. Oceňuji opakované 
měření a vyhodnocené nejistoty u těchto měření. Jak teoretické, tak měřené výsledky jsou přehledně graficky znázorněny 
a zkombinovány. 
 
Poslední kapitola pojednává o vlivu ohybů na optické systémy. Student vybral BERT-testry (generující 10 Gbit/s on-off 
keying datový formát) na zkoumání vlivu ohybů. Měření dobře zdokumentoval, zároveň bych však očekával větší provázání 
do předešlých měření a popsání vlivu útlumu a vloženého útlumového článku, na což směřuje jedna z mých otázek. Druhé 
měření datového přenosu 64-QAM na bezdrátovém optickém spoji je velice zajímavé i provedením na 2000nm. Student se 
tak dostal k velice komplexnímu měření, kde korektně popsal celou měřící soustavu a provedené měření. Vliv ohybu byl 
měřen na FSV: EVM-Error vector magnitude a SNR signálu. Ve schématu je zakreslen detektor výkonu PM100D, ale nejsou 
prezentována naměřená data. Provázání s těmito daty by napomohlo propojení k předešlému měření útlumů.  

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Z odborné stránky bych ocenil práci s popsanou literaturou a normami ITU, podle kterých byla metodika navržena. V práci 
byly dobře popsány nejistoty, ale v některých měřeních nebyly dobře zdokumentovány. Oceňuji přehledné zpracování 
výsledků mezi simulacemi a měřeními a speciálně pak náročnost a komplexnost závěrečných měření na optických 
systémech, které mi přijdou vysoké úrovně jak využitými přístroji, tak i metodami přenosu dat. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální a jazykovou úroveň hodnotím výborně. Formátování textu, rovnic i popisků je velice přehledné a čisté. V textu se 
dobře orientuje a celá práce je uniformní.  Občas by bylo vhodné připsat jednotky, které by čtenáři osvětlili rozměr veličin,  
ale principiálně se toto dá dohledat v článcích na které je odkazováno.  
Rozsah celé práce splňuje požadavky diplomové práce. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Student citoval kvalitní literaturu a citování prováděl v souladu s etikou citování. Formátování zdrojů je přehledné. Za 
ocenění stojí citování a využití ITU norem a kapitola 2.3.1. V podobném duchu bych očekával také zmínění publikací, které 
danou problematiku měření již řešili, jež jsem v práci nenašel. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovn i a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Jedním z hlavních výsledků práce je propojení měření ohybů s jejich simulacemi, což je náročná disciplína vzhledem k 
množství proměnných. V této oblasti student dosáhl dobrých výsledků, i když některé části mohli být lépe 
zdokumentovány a analyzovány. Dalším hlavním výsledkem je měření na pokročilých optických systémech, které jsou na 
vysoké úrovni a bylo by zajímavé této problematice věnovat větší kus diplomové práce. 
Práce je rozsáhlejší díky měřením prováděným na několika typech vláken a na různých vlnových délkách. Celkové množství 
měření, simulací a výsledných dat považují za velký přínos práce, byť nepopsání například síly signálu v optické trase 
pokročilých optických systémů mi v práci chybí a snižuje potenciál výsledků z daných měření. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

U závěrečné práce bych chtěl vyzdvihnout její velmi dobré grafické zpracování a přehledné členění. Použitá 
literatura je dobře citována a využita a student vychází z ITU norem definující měření vláken. Zároveň bych ale v 
práci očekával odkazy na literaturu, které problematiku, podobnou realizovanému měření, již řešili. 

Větší část práce je věnována simulacím a měřením vlivu ohybu optických vláken na útlum a následné porovnání 
výsledků. Studen vytvořil simulační modely vláken, které relativně úspěšně provázal s měřeními, což vidím jako 
velké pozitivum a množství práce. Samotné měření ohybů není vysoké náročnosti, ale celkové množství měření a 
simulací prováděných na více vlnových délkách a na více typech optických vláken považují za velký přínos z 
hlediska množství dat, jejich vyhodnocení a propojení. Zároveň jsem ve svém hodnocení poukázal, že některé 
kroky postupu a parametry (výše zmíněné) které nejsou plně nezdokumentovány, což ubírá práci na přehlednosti 
a kvalitě. V závěru je přehledně sumarizována použitelnost jednotlivých vláken pro prostředí s určitým typem 
ohybu. 

Optické systémy byly měřeny na dvou přenosových trasách, kde speciálně měření na bezdrátovém datovém spoji 
2000nm kódovaném 64-QAM považuji za velice komplexní. Práci na této technologii považuji za náročnou a 
pokročilou a jistě by bylo zajímavé této části věnovat více prostoru a prezentovat více výsledků, byť je diplomová 
práce už tak obšírná. Co mi v této části práce chybí je výraznější provázání k předešlým měřením útlumu ohybem 
a popsání vlivu síly vstupního signálu na výsledky měření. 

 

Vzhledem ke zmíněným bodům navrhuji hodnocení C, práce je velice kvalitní. Na lepší hodnocení práce 
nedosahuje vzhledem k připomínkám vztahující se k náročnějším měřením s optickými systémy. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 

 
Otázky na studenta: 
1) V práci jste prezentoval výsledky ze simulací v programu Beamprop, kde jste velice dobře pracoval s literaturou a 
korektním výpočtem indexu lomu. Mohl byste i více popsat jak jste vytvářel geometrickou strukturu vlákna jednovidového 
vlákna? Prosím popište, jak jste ověřil stabilizaci módů za ohnutým vláknem, jak bylo do vlákna navázáno/vyvázáno a jak jste 
monitoroval výkon? 
 
2) V kapitole 6.2.1. jsou definovány nejistoty měření typu A a B, mohl by student ukázat konkrétní přiklad a hodnotu těchto 
nejistot v jeho měřeních? Jak ovlivní tyto nejistoty jiný počet použitých závitů pro měření 15mm oproti ostatním? 
 
3) Jako první systém na otestování jste vybral "Bit Error Rate test na vlnové délce 1550 nm". Jaký má vliv velikost zvoleného 
atenuátoru na výsledky? Může tento útlumový člen reprezentovat délku optické trasy? Souvisí toto s výkonovou rezervou při 
výpočtu výkonové bilance, kterou zmiňujete v druhém optickém měření? 

 
 
 
 
Datum: 24.8.2020     Podpis:  
        


