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Dizertační práce |ng. V|adimíra Brázdy představuje příspěvek do odborné problematiky popisu šíření
e|ektromagnetických vln v prostředí zemské atmosféry. Dizertace se věnuje otázkám šíření hlavně
optického signá|u ve viditeIné a infračervené obIast i  spektra a je tak relevantní zejména pro

charakterizaci přenosového kaná|u optických bezkabe|ových spojů (oBs). Zvolené téma je aktuá|ní, což
dokládají četné pub|ikace na toto téma v současné odborné |iteratuře, Nové mode|y pro určení út|umu
optického signá|u při šíření v hydrometeorech jsou navrhovány s cílem přesněji určit atmosférické v|ivy
na přenosový kaná| u oBS spojů. Před|ožená dizertační práce vtomto úsi|í pokračuje a klade si  cí|e
uvedené v kapito|e 2, t j .  a) určování rozdě|ení ve|ikost i  kapek mIhy a ob|aků, b) formu|ace mode|u k
popisu a predikci  útIumu optického signálu v atmosféře, c) vývoj nízkonák|adového distrometru pro

určení rozdě|eníve|ikost i  kapek deště (DsD).

Práce je č|eněna do šesti kapito|, nu|tá a pátá tvoří úvod a závěr. Kapito|a 1 předk|ádá přeh|ed

současného poznání v oboru, kapito|a 2 pak obsahuje cí|e dizertace. Teoret ická část v kapitole 3 ve|ice
výst ižně popisuje fyziká|ní jevy a uvádí matematické vztahy a mode|y, které jsou relevantní pro

charakter izaci různých aspektů šíření optického signá|u v mlze (ob|acích) a dešti .  Jsou zde také zmíněny
principy měření srážek. H|avní výs|edky disertace jsou uvedeny v kapito|e 4, prakt ická část, která
prezentuje zevrubný popis experimentů a podrobné zpracování výs|edků experimentá|ních měření na
oBS umístěných na Mi|ešovce a v Praze. Jsou určeny d|ouhodobé stat ist iky měrného út|umu optického
signá|u na dvou v|nových dé|kách a závis lost út|umu na doh|ednost i .  je popsáno v rámci práce navržené a
rea|i4ované kontrastní měření doh|ednost i .  Na zák|adě přesného numerického modelování je odvozen
vztah mezi intenzitou deštěm a měrným út|umem. Konečně je prezentována nová metoda určení třech
parametrů gama rozdě|ení ve|ikosti kapek mIhy/ob|aku pomocí měřených parametrů LWC, PSA a
dohlednost i .

Předložená dizertační práce systematicky a podrobně ana|yzuje závisIost i  mezi fyziká|ními
parametry hydrometeorů a út|umem optického signá|u. Metody zpracování by|y zvo|eny ve|ice úče|ně,
př ičemž výs|edky teoret ického a experimentá|ní výzkumu se vzájemně podporují a dok|ádají
konzistentnost ceIkového přístupu k modeIování optického šíření v hydrometeorech.

S|edovaný cíl dizertační práce byl splněn. Autor úspěšně zkonstruoval systém pro měření
dohIednost i ,  kteý poskytnuI veImi cenné srovnání s měřením dohIednost i  přístrojem PWD.
Z objektivních technických důvodů, které jsou vysvět|eny v práci, neby|a zce|a dotažena realizace |evného
distrometru. To je však více než kompenzováno jednak reaIizovaným systémem pro měření doh|ednost i  a
také efekt ivním zpracováním dostupných dat s profesioná|ního distrometru na pracovišti  ÚFA v Praze.
Autor navrhnu| vztah pro závis|ost opt ického měrného út|umu na intenzitě deště, kteni je za|ožen právě

na analýze dat distrometru v Praze. Konečně za nejdůležitější originální výsledek považuji autorem
navrženou metodu pro odhad parametrů rozdě|ení veIikost i  kapek mlhy. Výsledky stat ist ické ana|ýzy



odhadnutých parametrů DsD poskytují nové zna|ost i  o typických parametrech DSD mIhy a ob|aků.

Metoda odhadu pak může nalézt ap|ikaci a na j iných datech obdobného charakteru. Pod|e mého názoru

tak představuje dů|ežitý pokrok ve stavu poznání v daném vědním oboru.

Nás|eduje podrobnější kr it ická ana|ýza obsáhu ďzertační práce.

Formá|ní př ipomínky

Práce je psána v českém jazyce a nejsou zde žádné prob|émy se srozumite|ností, styl je ve|ice jasný a
přeh|edný. oceňuj i  vynikající kva|itu zpracování grafů a diagramů. Přek|epy se vyskytujíjen sporadicky,

č|enění práce je přeh|edné. Použitá | i teratura je c itována a není tedy prob|ém identi f ikovat v|astní

příspěvek autora.

obsahové připomínky, otázky a polemické body

Kapitola 3
Na str.  26 je uveden vztah (3.14) pro Ray|eighův rozpty|, kde je poměr rozpty|u Q' nepřímo úměrný

kvadrátu v|nové dé|ky, i .  To je zřejmě chyba, protože i  podle obr. 3 je patrné ze skIonu kř ivky, že Q' roste

(v oblasti ma|ých x) s čtvrtou mocninou parametru x, kde x = nD/A.
Na str.  28 nahoře se uvádí, že přesné vysvět|ení ext inkčního paradoxu je předmětem výzkumu. Není
jasné, co konkrétně zůstává na tomto faktu nevysvět|eno.
Na str. 48, obr. 26 jsou uvedena spektra ve|ikosti kapek měřená na Mi|ešovce přístrojem APS. Jsou

k dispozic i  i  měření optického útlumu a doh|ednost i  V tomto čase? Nemohlo by to poskytnout možnost

da|šího ověření metody určení parametrů DSD m|hy prezentované v kapitole 4?

Na str.  51, na obr. 27 je na vodorovné ose Vynesena doh|ednost (m). Správně má být v|nová dé|ka (pm).

Kapitola 4

Na str.  63,64 jsou pomocí regrese získány mocninné vztahy út|umu na dohlednost i .  V jakém rozsahu

dohIedností mají p|at i t? Z def inice doh|ednost i  p|yne, že út|um na v|nové dé|ce 550nm je nepřímo

úměrný vidite|nost i ,  tedy ve vztahu (a.4 je exponent b(55Onm)=-1. Empir ické mode|y ale dávají

b(830nm)=-Q.76 a b(1550nm)=-9.34' Existuje nějaké vysvětIení, proč je tomu zrovna tak nebo proč je

v|nová dé|ka 155Onm b|íže def inic i  dohlednost i  než 830nm?
Na str. 75, na obr. 59 je vynesena závis|ost přesného měrného út|umu beta na intenzitě deště R. By|
útlum vypočten přímo z diskrétníměřené DSD nebo integrací pro|oženého modelu DSD?

otázka k obhajobě:

Rád bych s|yše| názor |ng. Brázdy na budoucí vývoj v ob|ast i  mode|ování šíření optického signá|u v

atmosféře. Kde napřík|ad vidí možnost i  da|šího zpřesňování jím navrŽených nebo j iných podobných

modelů?



že předložená dizertace má charakter 'tvůrčí v8decké práce. Výs|edky prezentované v
již proš|y odbornou oponenturou ve formě recenzních řízení časopiseckých a konferenčních
|ng. Brázdy, jejichž rozsah a kvalita ie zřete|ně nadprůměrná, a nepochybně obohacují stupeň

v předmětné oblasti. Práci proto doporučuji k obhajobě.

dne 21.8 .2018 lng. Martin Grábner, Ph.D.


