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optimalizacekompresního
Zpracování
u primárníhoradaru

Diplomant Tomáš Bonivka měI za úkol v diplomové práci nawhnout vhodný pniběh
kmitočtovémodulace radarovéhoimpulsu a algoritmus optimalizace kompresníhovzoru tak,
aby se dosáhlo co nejýhodnějších vlastností signálu po kompresi, jako jsou šffka hlavního
laloku po kompresi, odstup postranních laloků po kompresi od laloku h]avního, ztráta na
poměru signáVšumvuči ideálnímu maximu a další.To mělo byt provedeno s uváŽenÍmvlivu
kmitočtoých (a i dalších) charakteristik vysílací a přijímací části radarovéhosystému na
kompresi impulsu (speciálně pak vlivu dopplerovskéhokmitočtového
posuw impulsu).
Zpracování radarovéhosignálu (jehožjednou z nejdůIežitějších
součástíje i komprese
impulsu) není hlavní náplní studia, proto pro řešenítakového úkolu musí student mnoho
znalostí ztéto oblasti získat vlastním samostatným studiem. Diplomová práce prokazuje, Že
diplomantovi Tomáši Borůvkovi se podařilo osvojit si mnoho znalostí z oblasti radarového
zpracování signálu a bude schopen řešit nejnáročnější
úkoly při qývoji noqých radarů.
Diplomant ve své práci řešívšechny části zadání. Práce je napsána pěkným slohem,
jednotlivé části navazují v logickém sledu. Chvby (zejménaformální a gramatické)se
prakticky nevyskytuji na řadě míst mám ale k obsahu nebo formulacím qýhrady. Ani místa,
ke kter1fonmám ýhrady, nebrání správnémupochopenítoho, o čemse v práci pfie, proto se
v posudku jimi dáIe nezabývám

Na závěr uvádÍmněko]ik poznámek:

1) Na str.25 se uvádívztah (2.1''4),který by zřejmě měl vypadattakto:
so.. (r) : s(t) x h(t) :

T.(r)-k-s-(e

odkudje zřejmé,žejde skutečně
o autokorelaci

- (r - t,))dz

,

2) Na str.33 se uvádíFIR filtr se čtyřmikoeficienty bo'4,b2,b3 . Tentofiltr má sice čtyři
koeficienty,ale jeho řád je jen 3.
3) Nastr.76 vtabulce 6 seuvádí,žepravděpodobnostdetekce
(RCS =Lmz ) je .o.B
Pro pravděpodobnost
správnédetekce bych předpokládalspíše >o.8
Pokud jde o
pravděpodobnost
falešného
poplachu,tamje namístě
znaménko< , např. < 10-6 .
4) Na str.34 je uvedenoschémafiltracesignálupomocíDFT. DF.I lze počítat
takéspektrum
průběhů,(mohlaby to být např.spektraz obr.20 na str.37 ).
časoqých
Pokud bychom chtěli určit pomocí DFT spektrum pravoúhléhoimpulsu, jak bychom
postupovali?
Je možné
pomocíDFT filtrovat nekonečnou
posloupnostvzorkůfiltrem s konečnouimpulsní
odezvou?

Diplomová práce má velmi dobrou úroveň,doporučujizvážit publikaci qýsledků
v odborném
časopisunebona konferenci.-

Diplomovoupráci doporučujihodnotitznámkou

1 (qýborně).
\

V Pardubicích,
14.6.201-5,

Jří Konečný

1;>?*,aaf
/
/

