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Předložená disertační práce na téma ,,Multistatický systém na podporu klasického
radaru.. se zabývá využitím pasivních sledovacích systémů v oblasti Íizeni letového provozu.
S ohledem na narustající význam těchto systémů ve světě, ve kterém ČR zaujímá díky více
neŽ 50. leté tradici praktického a úspěšného využívání pasivních systémů na principu TDOA
přední místo, je uvedené téma aktuální. Problematika přesnosti určení polohy, která je dána
především přesností měření ěasových intervalů je pro oblast řizení letového provozu zásadni.

Autor zvolil logický a správný postup od teoretického rozboru přes modeloviíní a
simulaci k návrhu a sestavení experimentálního pracoviště a ověření teoretických závěrtt
měřením reálných signálů v podmínkáchb|izkých předpokládanému praktickémuvyužití.

Autorem stanovený hlavní ci| práce, tj. návrh metody přesného měření rozdílů časů
příchodu vhodný pro rea|izaci multilateračního systému, |ze považovat za splněný' a to jak po
teoretické, tak i experimentální stránce. Zahlavní přínos vteoretické oblasti lze označit č,ást
týkajici se porovniíní přesnosti určení polohy cíle aktivním radiolokátorem PAR a pasivním
PAR vyuŽívajícím metodu TDOA. Hlavním přínosem v praktické oblasti je experimentální
ověření dosažitelné chyby určení rozdílu času příchodu signálů na jednotlivá přijímací
stanoviště jako základní parametr nezbytný pro výpočet chyby určení polohy cíle metodou
TDOA.

YýznanpředloŽené disertační práce pro praxi lze vidět především v navrŽení způsobu
určení rozdílů časů příchodu, kteý lze využit u krátkobázových TDOA systémů a ověření
přesnosti určení těchto hodnot experimentem. Uvedené poznatky je moŽné využít jak v jIž
probíhajícím výzkumném projektu MSS-PAR, tak i vjiných časoměrných pasivních
systémech, příp. i v oblasti sekundární radiolokace.

V přehledu autorovy publikační činnosti je uvedeno l0 příspěvků na rťnných
konferencích znichž více neŽ polovina je zaměřena do oblasti související s problematikou
řešenou v disertačnípráci, tedy měření časových intervalů a urěování polohy zdrojů signálu.

PředloŽená doktorská disertační práce po obsahové, tak i formální stránce splňuje
podmínky poŽadované pro tento typ práce a uvedenou doktorskou práci na téma
,,Multistatický systém na podporu klasického radaru.. doporučuii k obhajobě:

Při obhajobě DDP poŽaduji odpověď na následující otázky:

a) Proč autor preferuje ýpočet polohy cíle metodou iterační před metodou analytického
výpočtu.
b) Jakým způsobem je iterační metodou určena jednoznačnost měření polohy cíle a určení
obou moŽných poloh cíle metodou TDoA, především u cílů s malou ýškou nad rovinou
letiště.
c) Je možné vypočítat polohu cíle v prostoru metodou TDOA, jsou-li přijímače umístěné na
přímce ? _viz. obr.63 nastr.76,
d) Jaký je vliv signálu odraŽeného od země při malých elevacích (do 20) na přesnost určení
TOA ?
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a) Aktuá|nosť zvo|enej témy
V predloženej dizertačnej práci sa autor zaoberá veÍmi zaujímavou a vysoko

aktuá|nou problematikou pasívneho multistatického systému s|edovanla objektov s využitím
časomerných metód. Autor sa v predloženej práci venuje ana|ýze súčasného stavu
radarových systémov pre monitorovanie |etovej prevádzky so zameraním na vytvorenie
pasívneho systému pre podporu približovacieho a pristávacieho radarového systému.
Dizertačná práca a jej výs|edky sú súčasťou výskumu rea|izovaného na Faku|te
elektrotechniky a informatiky Pardubickej univerzity. Autor sa na 92 stranách textu venuje
analýze, návrhu a overovaniu časomerného hyperbo]ického systému s krátkou bázou pre
určovanie po|ohy objektorl .r prlestore ako súčasť pcdpory aktívneho prib|ižovacieho radaru'
Práca je dobre štruktúrovaná a je rozdelená celkom do 8 kapito| a svojim rozsahom
zodpovedá danému druhu prác.

b) Zvo|ené metódy spracovania
V rámci riešenia dizertačnej práce bo|i zvo|ené metódy ana|ýzy, mode|ovania a

simuláci i v prostredí Matlab a experimentálneho návrhu s následným overovaním
navrhnutého systému v laboratórnych a reá|nych podmienkach. Zvo|ené metódy vychádza|i
z požiadavky zistenia parametrov navrhnutého multilateračného systému a ich porovnania

s parametrami presného pristávacieho radaru. Zvo|ené metódy sú vhodné pre riešenie danej
problematiky. Pozitívne hodnotím reaIizáciu praktických meranív reálnych podmienkach.

c) Splnenie cieía dizertačnej práce

Na základe definovaných cie[ov v práci móžem konštatovať, že autor si postavil za cle|

navrhnúť multi lateračný systém, ktorého funkčnosť overi| simu|áciou a nás|edne výs|edky

simu|ácie overi| na experimentálnom vzorku. Získane výsledky simu|ácie a experimentá|nych

meraní porovnával s dosahovanými hodnotami reá|ne používaného systému, presného

pristávacieho radaru. Z rnis|edkov simu|ácií a praktických meraní autor dospe| k záveru, že

navrhnutý systém je ap|ikovateíný pre určité typy |etísk, ako podpora pristávacieho radaru

(PAR). Konštatujem, že vytýčený ciel,sa autorovi dizertačnej práce podari|o naplniť'



d) Výsledky dizertačnej práce s uvedením aké nové poznatky prináša

oponovaná dizertačná práca sa venuje ana|ýze a návrhu časomerne hyperbolického

systému s krátkou bázou pre určovanie polohy |ietadla ako podpora presného pristávacieho

radaru. V práci sa autor venuje návrhu mode|u multi lateračného systému s centrálnou

distribúciu synchronizačného signálu k jednot|irným prijímačom. Jednotlivé časti systému boli

simulovane v prostredí Mat|ab, kde autor vykonal analýzu vp|yvu skupinového oneskorenia

na v'is|edný v'ýpočet rozdielu časov príchodu signálov. Získane uýsledky autor nás|edne využi|

k návrhu reálneho mu|ti lateračného systému s centrálnou distribúciu synchronizačného

signálu.
Na reálne navrhnutom systéme boli uskutočnené experimentálne merania, ktoré sú

v tabult<ovej a grafickej forme uvedené v práci' Dosiahnutá presnosť navrhnutého systému

v horízontá|ne rovine je približne dva krát lepšia, ako presnosť PAR a vo vertikálnej rovine je

presnosť porovnatelná s PAR. Získane v'ýsledky preukázali, že navrhnutý multi|ateračný

systém s krátkou bázou móže s|úžiťako podpora presného pristávacieho radaru.

e) Význam pre prax a|ebo vývoj vedy
Výs|edky práce sú v'ýznamne z hladiska zabezpečenia letovej prevádzky a navrhnutý

multi|ateračný systém je využitelný v reá|nych podmienkach pre určíte typy |etísk. Pre širšie
imp|ementáciu systému ako podpory pre presný pristávací radar je potrebne vykonať jeho

optimalizáciu z h|'adiska počtu prijímačov a ich dislokácie v priestore.

f) Rozsah a kva|ita pub|ikovaných prác vzťahujúcich sa k téme dizertácie
Doktorand vo svojej práci čerpa| ce|kom z 35 literárnych prameňov, z ktorých iba 7

pochádza|o z obdobia nie staršieho ako 5 rokov a L7 nie staršieho ako 10 rokov. ostatne
pramene je možné zaradiť, medzi trva|o p|atnú literatúru venovanú radarovej technike a
spracovaniu signá|ov. Z celkového počtu uvedených prameňov bolo v práci reálne citovaných
iba 30. Autor v práci použil neštandardný spósob cltácie pre technicky zameranú prácu' To sa
prejavi|o aj v chaot|ckom odkazovaní na jednotlivé pramene, napr. niektoré citované
pub|ikácie pod čiarou bo|i označovane vždy pod iným čís|om (vid,. napr. s.33). Dokonca dva
krát citovaná rovnaká práca pod čiarou bola označená rozdie|nym čís|om, ktoré samozrejme
nesúhlasia s ce|kovým zoznamom. Mnohé pasáže a vzť'ahy, ktoré sú jednoznačne prevzaté sú
v práci uvádzane bez citácie.

Z ce|kového počtu 10 pub|ikovaných prác autora boli pri spracovaní dizertačnej práce
použité iba 2. Práce dizertanta bo|i publikované na vedeckých konferenciách, vo vedeckých a
odborných časopisoch a zborníkoch.

g) Sp|nenie podmienok tvorivej vedeckej práce pre udelenie t itu|u Ph.D a odporučenie
k obhajobe

Dizertant v predloženej práci preukáza| schopnosť tvorivého vedeckého prístupu pri
riešení zadaného prob|ému, čo je dobný predpoklad ďa|šej vedeckej práce. Práca je
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