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Disertační práce Ing' Michala Mandlíka je zatněÍena na analýzu a návrh časoměrně
hyperbolického systému s krátkou bází pro určovánípolohy letadla. Navrhovaný systémby
mohl bý vyuŽíván jako podpora přesného přibližovacího radaru PAR s tim, že přesnost
určenípolohy letadla bude srovnatelná s přesnostíurčenípolohy dosahovanou PAR. Jako
zdroj signálu pro určovánípolohyjsou využíványsignály z palubníhoodpovídaěe,Zák|adem
práce je náwh multilateračního systému a metody velmi přesného měření rozdílů časů
příchodůsignálů s vyuŽitím matematickéhomodelu obsahujícíhorozbor všech částísystému
od palubního odpovídačeaž po přijímací a vyhodnocovací část.Přesnost metody měření
rozdílůěasůje následně ověřena s pomocí experimentálníhovzorku v laboratorními reálném
venkovnímprostředí.
Práce je rozdělena do osmi logicky navazujicíchkapitol. V rámci teoretickéčástije uveden
aktuální stav problematiky radarových systémůpro řízeníletovéhoprovozu. Jsou zde popsany
principy primárních a sekundárních radarůa dá|ejsou struěně uvedeny systémy,kteréslouŽí
jako podpora k přiblíŽeníletadla na přistání,systémILS a vojenský systémPAR. Uveden je
nezbytný popis principu loka|izace pomocí pasivních systémůspolečně s metodou výpočtu
chyby ve výpočtupolohy letadla pro pasivní systémy.Tato částje stanovenímzákladních
pravidel pro vývoření jednotlivých ěástínavrhovanéhosystému.
V praktickéčástise autor zabývá návrhem koncepce TDOA systému.Pro čtyři zák|adni bloky
je vždy vytvořen model v prostředíMATLAB. Postupně jsou popsány - model generátoru
zpráv z odpovídače,
model kanálu šířenísignálůsměrem k přijímači,model přijímačea model
centrálníjednotky. Ana|ýza přesnosti určenípolohy navrŽenéhosystémuslouŽí k porovnání
s přesnostíurčenípolohy pro přesný přibližovacíradat. Výsledky simulací byly vyuŽity pro
porovnání s následujícíexperimentální částía současněby|y zak|adem pro upřesnění návrhu
experimentálníhovzorku.
Při návrhu experimentálníhovzorku bylo stěžejnímtématemvyřešenísynchronizace centrální
jednotky a čtyř přijímačů,kde propojení přijímačůs centrální jednotkou je provedeno
optickým vláknem' Měření fázového šumubylo provedeno zakaždým blokem v přenosovém
řetězci,hodnota fázovéhošumunepřesáhlahodnotu 1,5 ps. Následně byl provedenlaboratorní
experiment s měřením rozdílů časůpříchodůsignálů na jednotlivé přijímače'směrodatná
odchylka měření nepřesáhla hodnotu 500 ps' Experiment byl dále uskutečněnv reálném
venkovním prostředí, kde se hodnota směrodatnéodchylky měření rozdílů příchodů časů
signálů b|iži|a hodnotě | ns' Ze získaných výsledků a ze zna|osti roz|oženíchyby urěení
polohy cíle byla vypočítána výsledná horizontální a vertikální přesnost navrŽeného
multilateračního
systémua bylo provedenoporovnánípřesnostíurčenípolohy cíle s přesným
přistávacímradarem.
Seznam literatury odpovídá tématua rozsahu disertačníptáce, Po stránce grafickéa stylistické
je práce provedenakvalitně, bez zjevných překlepůnebo gramatickýchchyb. Při psanípráce
byly dodrŽeny normy pro psaní závěreěných prací stanovenéUniverzitou Pardubice.
Ing. Michal Mandlík je autorem nebo spoluautorem devíti publikací, znichž většina je
uvedenav ďatabázichScopus a ISI Web of Science.
Cíle práce byly v plnémrozsahu splněny,proto předloŽenoupráci doporučujik obhajobě.
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