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1. ŘLP, popis sekundárního pŤehledového radaru
2. Automatické závislé pŤehledové vysílání ADS.B, formát odpovědi

transpondéru v mÓdech A/C/S
3. Návrh area|izace generátoru odpovědí v modech A/C/S a jeho HW

propojení s vektorovym generátorem SMBVIOO A

Slovní hodnocení:

Naplnění cílri práce:

Stanovené cíle práce byly odpovídajícím zprisobem splněny.

Teoretická část práce se věnuje popisu Íizeni letového provozu' sekundárního pŤehledového radaru _ vysvětlení
principu jeho funkce, dotazovacích režimti a podmínek, za kterych transpondér reaguje na ďany ďotaz.
V následující části je popsán systém ADS-B, a to zprincipiálního hlediska, z pohledu poskytovanych služeb a
také částečně z hlediska bezpečnosti.

V další části se již student věnuje podrobnému popisu funkce transpondéru se zaměÍením na odpovědi
transpondéru v mÓdech A/C/S. Jednotlivé mÓdy jsou rozebrány z hlediska jejich funkce, rozdíl mezi nimi. Dále
jsou vysvětleny jejich parametry z pohledu polohy puls v jednotlivych mÓdech, jejich vyznamu. Následuje
kapitola věnující se vyvoji aplikace pro generování speciÍickych odpovědí v mÓdech A/C/S, kde je moŽné volit
mnoho vstupních parametrri dostupnych pro jednotlivé mÓdy odpovědí. (napŤ. formát spoje, adresa letadla,
nastavení squawk kÓdu, volba PSI impulsu, letovou vyšku atd.). D ležitou částí této kapitoly je i popis propojení
vywinutého SW s vektorovym generátorem R&S SMBV100A, do kterého |ze vygenerovanou odpověď nahrát a
pak dále využít. V závěru práceje ověŤena shoda generovanych dat s daty importovanymi do generátoru.

Loeická stavba a stvlistická riroveř práce:

BakaláŤskápráceje členěna do 5 kapitol, které na sebe logicky navazují. Stylistická i grafická riroveř práce je na
dobré rirovni.

Vvužití záměrri. námětri a návrhri v praxi:

Student odpovídajícím zp sobem zpracoval téma ď|e zadáni. Prakticky pŤínos BP je v použití vyvinutého SW
pro generování specifickych odpovědí v mÓdech A/C/S a jeho propojení s vektorovym generátorem pro další
vyzkumnou činnost.

PŤípadné další hodnocení (oĚinomínkv k nráci):

Student pracoval samostatně. PŤipomínky k textu BP a vyvíjenému Sw vždy odpovídajícím zprlsobem
zapracoval.

otázky k obhajobě (max. 2):
1. Co je intermríd? Bylo by možné tento interm d pŤidat do vyvinutého SW?
2. Tvar generovaného pulsu je filtrován? Pokud ano, jaké jsou parametry filtru?

Doporučení práce k obhajobě: ano
Navržen;f klasiÍikační stupeř: velmi dobňe

Posudek vypracoval:
Jméno, tifuly: Jan Pidanič' Ing., Ph.D.
Zaměstnavatel: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky
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