
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Posudek školitele 

Student: Ing. Zdeněk Roubal 

Název práce: Nízkoúrovňová měření 

Vedoucí práce: doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. 

Ing. Roubal je doktorandem kombinované formy studia a zároveň asistentem na Ústavu teoretické a 

experimentální elektrotechniky. Podílí se jak na pedagogické, tak i na vědecké a projektové práci 

ústavu. Ing. Roubal postupuje při práci pečlivě a systematicky, má rozsáhlé teoretické znalosti v oboru 

nízkoúrovňových měření a magnetických měření a zároveň je schopný samostatně experimentálně 

pracovat. 

Jeho disertační práce se zabývá tématem nízkoúrovňových měření, aplikovaných zejména pro 

metodiku a instrumentaci měření koncentrace vzdušných iontů pomocí aspiračního kondenzátoru 

(AK). Určení koncentrace či dokonce spektra pohyblivosti vzdušných iontů má využití v medicínské 

oblasti, např. při speleoterapii. Z technického hlediska je takové měření relativně obtížné právě 

s ohledem na nízké hodnoty proudů vyvolané měřenými ionty v aspiračním kondenzátoru, ztížené 

požadavky na provádění měření v reálných podmínkách kupříkladu jeskyní, kde je vysoká vzdušná 

vlhkost kombinovaná s nízkou teplotou a dochází tím ke kondenzaci vody na měřicí aparatuře. Proto 

bývá u dosavadních měřicích aparatur problém s reprodukovatelností měřených hodnot. 

Po prostudování zadaného tématu a rešeršní práci byl stanoven jako hlavní cíl dizertace návrh a 

následné experimentální ověření nové metodiky měření koncentrace vzdušných iontů s vyhovující 

nejistotou měření. 

Doktorand přistoupil k řešení zadání komplexně, jak dokazuje předložená dizertační práce. Na 

základě kritického rozboru možných uspořádání vybral nejvhodnější variantu uspořádání AK, tuto 

poté optimalizoval za pomoci numerického modelování a experimentálních ověřování. Bylo nutné mj. 

řešit i rozložení proudu vzduchu v AK. Vzniklo tak postupně několik vývojových funkčních vzorků 

zařízení. Souběžně s návrhem konstrukce samotného AK pracoval i na vývoji vhodného obvodového 

řešení elektrometrického převodníku proud/napětí. 

Pro navržený AK pak byla doktorandem vypracována i metodika postupu měření a vyhodnocení 

naměřených dat. Z práce vyplynula i řada poznatků, které budou v budoucnu využity pro další rozvoj 

instrumentace a metodiky měření koncentrace i spektra pohyblivosti vzdušných iontů. 

V průběhu řešení dizertace se objevil požadavek z MU Brno na návrh aparatury a metodiky pro 

měření tzv. mrznoucího potenciálu, který spadal svou podstatou do tématu nízkoúrovňových měření, 

neboť požaduje vyřešit kromě dalších problémů i speciální zesilovač s vysokým vstupním odporem 

řádu T, schopného odolávat relativně velkým napětím na svém vstupu. Ing. Roubal se výzvy ujal, 

zařízení navrhl a zrealizoval a jeho krátký popis byl poté včleněn do této práce. 

Výsledky vědecké činnosti doktoranda byly průběžně publikovány a přijaty odbornou veřejností, 

o čemž svědčí i citace jeho prací.  
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