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Předložená disertačnípráce na téma ,,Multistatický systém na podporu klasického
radaru.. se zabývá využitímpasivních sledovacích systémův oblasti Íizeni letovéhoprovozu.
S ohledem na narustajícívýznam těchto systémůve světě, ve kterémČR zaujímá díky více
využívánípasivních systémůna principu TDOA
neŽ 50. letétradici praktického a úspěšného
přední místo,je uvedenétémaaktuální. Problematika přesnosti určenípolohy, která je dána
předevšímpřesnostíměření ěasových intervalůje pro oblast řizení letovéhoprovozu 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 signálův podmínkáchb|izkých předpokládanémupraktickémuvyužití.
Autorem stanovený hlavní ci| práce, tj. návrh metody přesnéhoměření rozdílů časů
příchodu vhodný pro rea|izaci multilateračníhosystému,|ze považovatza splněný' a to jak po
teoretické,tak i experimentální stránce. Zahlavní přínos vteoretické oblasti lze označitč,ást
týkajici se porovniínípřesnosti určenípolohy cíle aktivním radiolokátorem PAR a pasivním
PAR vyuŽívajícímmetodu TDOA. Hlavním přínosem v praktické oblasti je experimentální
ověření dosažitelnéchyby určení rozdílu času příchodu signálů na jednotlivá přijímací
stanovištějako základní parametr nezbytný pro výpočet chyby určenípolohy cíle metodou
TDOA.
YýznanpředloŽené disertačnípráce pro praxi lze vidět předevšímv navrŽenízpůsobu
určenírozdílů časůpříchodu, kteý lze využit u krátkobázových TDOA systémůa ověření
přesnosti určenítěchto 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 sekundárníradiolokace.
V přehledu autorovy publikační činnosti je uvedeno l0 příspěvků na rťnných
konferencíchznichž více neŽ polovina je zaměřena do oblasti souvisejícís problematikou
řešenouv disertačnípráci,tedy měření časovýchintervalůa urěování polohy zdrojů signálu.
PředloŽená doktorská disertačnípráce po obsahové, tak i formální stránce splňuje
podmínky poŽadované pro tento typ práce a uvedenou doktorskou práci na téma
,,Multistatický systémna podporu klasického radaru.. doporučuii k obhajobě:
Při obhajobě DDP poŽaduji odpověď na následujícíotázky:
a) Proč autor preferuje ýpočet polohy cíle metodou iteračnípřed metodou analytického
výpočtu.
b) Jakým způsobemje iteračnímetodou určenajednoznačnostměření polohy cíle a určení
obou moŽných poloh cíle metodou TDoA, předevšímu cílů s malou ýškou nad rovinou
letiště.
c) Je možnévypočítatpolohu cíle v prostoru metodou TDOA, jsou-li přijímačeumístěnéna
přímce? _viz. obr.63 nastr.76,
d) Jaký je vliv signálu odraŽenéhood země při malých elevacích (do 20) na přesnost určení
TOA ?
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a) Aktuá|nosť
zvo|enej
témy
V predloženej dizertačnejpráci sa autor zaoberá veÍmi zaujímavou a vysoko
aktuá|nouproblematikoupasívnehomultistatického
systémus|edovanlaobjektovs využitím
časomerných metód. Autor sa v predloženej práci venuje ana|ýze súčasnéhostavu
radarových systémovpre monitorovanie |etovej prevádzky so zameranímna vytvorenie
pasívneho systému pre podporu približovaciehoa pristávacieho radarového systému.
Dizertačná práca a jej výs|edky sú súčasťouvýskumu rea|izovanéhona Faku|te
elektrotechnikya informatikyPardubickejuniverzity.Autor sa na 92 stranách textu venuje
analýze,návrhu a overovaniu časomerného
hyperbo]ického
systémus krátkou bázou pre
.r
pcdpory aktívnehoprib|ižovacieho
určovaniepo|ohyobjektorl prlestoreako súčasť
radaru'
Práca je dobre štruktúrovanáa je rozdelená celkom do 8 kapito| a svojim rozsahom
zodpovedádanémudruhu prác.
b) Zvo|enémetódy spracovania
V rámci riešenia dizertačnejpráce bo|i zvo|enémetódy ana|ýzy,mode|ovaniaa
simulácii v prostredí Matlab a experimentálneho návrhu s následným overovaním
navrhnutéhosystémuv laboratórnycha reá|nychpodmienkach.Zvo|enémetódy vychádza|i
z požiadavkyzistenia parametrovnavrhnutéhomultilateračného
systémua ich porovnania
s parametramipresnéhopristávaciehoradaru.Zvo|ené
metódy súvhodnépre riešeniedanej
problematiky.PozitívnehodnotímreaIizáciupraktickýchmeranívreálnychpodmienkach.
práce
c) Splneniecieíadizertačnej
Na základe definovanýchcie[ovv práci móžemkonštatovať,
žeautor si postavilza cle|
navrhnúť
multilateračný
systém,ktoréhofunkčnosť
overi|simu|ácioua nás|ednevýs|edky
simu|ácieoveri|na experimentálnom
vzorku.Získanevýsledkysimu|áciea experimentá|nych
systému,presného
meraní porovnával s dosahovanýmihodnotami reá|ne používaného
pristávaciehoradaru. Z rnis|edkovsimu|áciía praktickýchmeraníautor dospe| k záveru,že
pre určitétypy |etísk,ako podpora pristávaciehoradaru
navrhnutýsystémje ap|ikovateíný
práce podari|onaplniť'
(PAR).Konštatujem,
ževytýčený
ciel,saautorovidizertačnej

práce s uvedenímakénovépoznatkyprináša
d) Výsledkydizertačnej
oponovaná dizertačnápráca sa venuje ana|ýzea návrhu časomernehyperbolického
systémus krátkou bázou pre určovaniepolohy |ietadlaako podpora presnéhopristávacieho
systémus centrálnou
radaru. V práci sa autor venuje návrhu mode|u multilateračného
prijímačom.
Jednotlivéčastisystémuboli
signáluk jednot|irným
distribúciusynchronizačného
simulovanev prostredíMat|ab,kde autor vykonal analýzuvp|yvuskupinovéhooneskorenia
rozdielučasovpríchodusignálov.Získaneuýsledkyautor nás|ednevyuži|
na v'is|ednýv'ýpočet
systémus centrálnou distribúciusynchronizačného
k návrhu reálneho mu|tilateračného
signálu.
experimentálnemerania,ktorésú
Na reálne navrhnutomsystémeboli uskutočnené
a grafickejforme uvedenév práci' Dosiahnutápresnosťnavrhnutéhosystému
v tabult<ovej
v horízontá|nerovineje približnedva krát lepšia,ako presnosťPAR a vo vertikálnejrovineje
presnosťporovnatelná s PAR. Získanev'ýsledkypreukázali, že navrhnutý multi|ateračný
podpora presnéhopristávaciehoradaru.
systéms krátkou bázou móžes|úžiťako
e) Význampre prax a|ebovývojvedy
Výs|edkypráce súv'ýznamnez hladiskazabezpečenialetovej prevádzkya navrhnutý
multi|ateračný
systémje využitelnýv reá|nychpodmienkachpre určítetypy |etísk.Pre širšie
imp|ementáciusystémuako podpory pre presnýpristávacíradar je potrebne vykonaťjeho
počtuprijímačov
a ich dislokáciev priestore.
optimalizáciuz h|'adiska
prác vzťahujúcich
f) Rozsaha kva|itapub|ikovaných
sa k témedizertácie
Doktorandvo svojej práci čerpa|ce|komz 35 literárnychprameňov,z ktorých iba 7
pochádza|oz obdobia nie staršiehoako 5 rokov a L7 nie staršiehoako 10 rokov. ostatne
pramene je možnézaradiť,
medzi trva|o p|atnúliteratúruvenovanúradarovejtechnike a
spracovaniusigná|ov.Z celkovéhopočtuuvedenýchprameňovbolo v práci reálne citovaných
iba 30. Autor v práci použilneštandardný
spósob cltáciepre technickyzameranúprácu'To sa
prejavi|o aj v chaot|ckom odkazovanína jednotlivé pramene, napr. niektoré citované
pub|ikáciepod čiaroubo|i označovanevždypod iným čís|om
(vid,.napr. s.33).Dokonca dva
krát citovaná rovnaká práca pod čiaroubola označenározdie|nymčís|om,
ktorésamozrejme
nesúhlasia
s ce|kovýmzoznamom.Mnohépasážea vzť'ahy,
ktorésújednoznačneprevzatésú
v práci uvádzanebez citácie.
Z ce|kovéhopočtu10 pub|ikovaných
prác autora boli pri spracovanídizertačnejpráce
použitéiba 2. Práce dizertantabo|ipublikovanéna vedeckýchkonferenciách,vo vedeckýcha
odbornýchčasopisocha zborníkoch.
g) Sp|neniepodmienoktvorivej vedeckejpráce pre udelenietitu|u Ph.D a odporučenie
k obhajobe
práci preukáza|schopnosť
Dizertantv predloženej
tvorivéhovedeckéhoprístupupri
riešenízadaného prob|ému,čo je dobný predpoklad ďa|šej vedeckej práce. Práca je

