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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
náročnější

Zadání

Hodnocení náročnost zadání závěrečné práce.
Diplomovk práie se zabývá tkmatkoo rošení GNSS signálo a odolnost přijímačů GNSS vůči rošení. Tkma je v soočasnost
velmi aktoální, iož lze doložit např. snahoo výrobiů přijímačů do svýih prodoktů vložit algoritmy potlačojíií rošení či
omožňojíií jejiih detekii. Zadání diplomovk práie má kromě širokkho tkmatikkho záběro i konkretní iíle, jimiž jsoo návrh
metodiky měření a její otestování na konkrktníih přijímačíih. Zadání proto považoji za náročnější.

splněno

Splnmní zadání

Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je práce oprot zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Diplomant ve svk práii ovádí kompletní přehled problematky, který je zpraiovaný na odpovídajíií úrovni. V práii jsoo
popsány metody měření odolnost přijímačů i jejiih praktikk otestování na konkrktníih přijímačíih. Diplomat tmto splnil
všeihny požadavky plynooií ze zadání.

správný

Zvolený postup řešení

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Diplomant provedl návrh poožitelnk metody měření odolnost GNSS přijímačů a realizoval jejiih praktikk odzkoošení.
Odzkoošením je zároveň prokázána i správnost navrženýih metod. Mám drobnk poznámky ke způsobo vyhodnoiení vlivo
rošení na testovaný přijímač. Míra rošení (vyjádřená pomoií J/S [dB]) je vyhodnoiována jednak pomoií ihyby polohy
(vyjádřeno pomoií směrodatnýih odihylek lokálníih soořadnii) a jednak pomoií parametrů C/No [dB-Hz] indikovanýih
přijímačem pro jednotlivk drožiie. Domnívám se, že nevýhoda prvního způsobo (vyhodnoiení pomoií polohy) spočívá v tom,
že se do výslednk hodnoty (ihyby polohy) promítá i geometrie drožii (která, zdá se, není během testo nijak kontrolována).
Dále, místo parametro C/No poskytovanýih přijímačem byih navrhoval vyhodnoiovat přímo šom na pseodovzdálenost
(šom soperponovaný na kódovkm měření). Problkm v poožit C/No vidím v tom, že je to hodnota orčená přijímačem za
předpoklado, že zpraiovává ožitečný signál společně s bílým šomem (se spektrální výkonovoo hostotoo No). To ale
neodpovídá sitoaii při měření (všeih typů) rošení.

B - velmi dobře

Odborná úroveň

Posuďte úroveň odbornost závěrečné práce, využit znalost získaných studiem a z odborné literatury, využit podkladů a dat
získaných z praxe.
Text diplomovk práie je napsán srozomitelně a na odpovídajíií odbornk úrovni. Dále ovádím nějakk poznámky drobnějšího
iharaktero, kterk se většinoo týkají neaktoálnost prezentovank informaie, nepřesnost v texto nebo ne příliš vhodnkho
zařazení v texto:



Popis GSP signálo v kap. 2.2.1 obsahojíií jen C/A kód a P kód na L1 není aktoální. Chybí zde minimálně zmínka
o dalšíih iivilníih signáleih (L2C, L5, L1C) (tyto signály jsoo zmíněny až v kap. 3, kde se ovádí minimální výkonová
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úroveň těihto signálů).








Vhodnější by bylo nejprve mlovit o obeinkm navigačním signálo a jeho složkáih (nav. zpráva, dálkoměrný kód,
nosná) a roli každk ze složek v signálo a pak se zaměřit na speiifka jednotlivýih GNSS systkmů (GPS, GLONASS,
Galileo, BeiDoo/Compass).
Poznatky ovedenk v část „Zpraiování signálo GPS“ neplat jen pro GPS. Bylo by proto vhodnk je zařadit do společnk
kapitoly obeině pojednávajíií o zpraiování GNSS signálo.
U systkmo Galileo (kap. 2.2.3) se nyní již nemloví o samostatnk složbě Safety of Life. Integrita systkmo Galileo bode
řešena pomoií aogementačního systkmo EGNOS verze 3. EGNOS v3 má zajišťovat integrito v režimeih GPS L1, GPS
L1+L5 a GPS+Galileo na L1/E1+L5/E5a.
Ne příliš logiiky je v kap. 4.1.2 zařazen popis PLL. Z texto kapitoly není navíi jasný vliv RF rošení na ihybo sledování
fáze (tak, jak by se dle názvo kapitoly očekávalo). Na obdobnk úrovni by měla být popsána i smyčka DLL.
Podobná sitoaie je v kap. 5.2.3 v podkapitole „Zjištění výkono signálo“, kde se jen konstatoje, že „Nejjednodošším
způsobem, jak hodnoto výkono orčit, je poožit algoritmo výpočto korelační fonkie“. Niimkně vztah pro hodnoto
výkono signálo v texto není oveden.
Diplomant konzistentně ovádí špatnk jednotky o parametro C/No ([dB/Hz] místo [dB-Hz]) a o výkono ([dBw] místo
[dBW]).

A - výborně

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografckou a jazykovou stránku.
Práie je po grafikk i jazykovk stránie kvalitně zpraiována a nemám k ní z tohoto pohledo připomínky.

A - výborně

Výbmr zdrojů, korektnost citací

Vyjádřete se k aktvitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etky a zda jsou bibliografcké citace úplné a v souladu s citačními
zvyklostmi a normami.
Práie obsahoje velkk množství iitaií, a to jak z monografí, tak i odbornýih článků. Citovány jsoo dále i on-line zdroje.
Množství iitaií, jejiih výběr i poožit v texto považoji za přiměřenk, iitaie jsoo úplnk a v odpovídajíiím formáto. Nenašel
jsem žádný nedostatek z pohledo iitační etky.

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretckých výsledků, nebo k úrovni a
funkčnost technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnost apod.
Úroveň dosaženýih výsledků (teoretiký popis, návrh metod měření i jejiih praktikk ověření) odpovídají, dle mkho názoro,
požadavkům kladenýih na diplomovoo práii. Některk nedostatky drobnějšího iharaktero ovádím v část „Odborná úroveň“.
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.
Práie je zaměřena na posoození odolnost GNSS přijímačů z pohledo náihylnost na RF rošení. Tkma práie je dnes
veliie aktoální. Diplomant v texto ovádí oielený popis problematky, provedl návrh dvoo metod měření
(označenýih jako „klasiiká metoda“ a sofwarová metoda“) a metody praktiky odzkoošel na dvoo přijímačíih
oBlox.
Poznámky drobnějšího iharaktero ovádím v částeih „Zvolený postop řešení“ a „Odborná úroveň“. V tkto
soovislost navrhoji, ať se diplomant během obhajoby vyjádří k následojíiímo:


Z kap. 5.2.3 „Zjištění výkono signálo“ není jasnk, jak se výkon ožitečnkho signálo orčí. Uveďte postop, jak
orčit odstop signál - šom na výstopo korelátoro a jak je možnk toto hodnoto přepočítat na hodnoto C/No
na vstopo korelátoro. Uvažojete jen koherentní průměrování v korelátoro.



Vyjádřete se k postopo orčení velikost šomo (ve formě směrodatnk odihylky) soperponovankm na
pseodovzdálenost a jeho vhodnost jako indikátoro odolnost přijímače na rošení.

Předloženoo závěrečnoo práii doporočoji k obhajobě a hodnotm klasifkačním stopněm B – velmi dobře.

Datom: 21.1.2018

Podpis:
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