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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Zpracování signálu metodou MIMO v obecné podobě je poměrně náročná disciplina, která 
předpokládá hluboké znalosti specializovaných partií matematiky. Předložené zadání vytváří prostor 
pro implementaci metody pro jeden konkrétní typ signálu ve zjednodušené suboptimální podobě, 
zároveň ale neuzavírá cestu pro obecnější řešení dle schopností diplomanta.

Splnění zadání

Úvodní popisná část práce je provedena přehledně a splňuje požadavky zadání z hlediska šíře i 
skladby. Před navazující aplikační částí postrádám teoretický rozbor a zdůvodnění použitých 
algoritmů. Ačkoliv je v zadání požadavek implementace také pro vícekanálový přijímač a multipath, 
práce se odpovídajícími metodami mnohakanálového příjmu (SIMO/MIMO) fakticky nezabývá, 
omezuje se na zjednodušený model MISO s aditivním gaussovským šumem.

Zvolený postup řešení

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Zpracování signálu je provedeno formou simulace vzorkovaného signálu v základním pásmu (base-
band), použitý zjednodušený model ale neobsahuje multiplikativní rušení (multipath) ani fázi nosné 
vlny a důsledky Dopplerova jevu (nepracuje s komplexní obálkou signálu), není věnována pozornost 
rozdílným amplitudovým a fázovým poměrům jednotlivých cest mezi vysílacími a přijímacími 
anténami. Pro tento velmi zjednodušený model komunikačního kanálu je nalezeno správné řešení 
algoritmu detekce.

Odborná úroveň

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné 
literatury, využití podkladů a dat získaných z praxe.
Diplomant nastudoval problematiku signálů používaných v leteckých systémech v dostatečné šíři, 
následně se věnoval konkrétnímu signálu ADS-B. Ačkoliv pracoval se značně zjednodušeným 
modelem šíření signálu, předvedl funkční implementaci simulovaného komunikačního kanálu. 
Následně se zabýval hledáním závislosti chybovosti informace přenesené paketem (impulsem ADS-
B) na odstupu signálu od šumu a na počtu antén vysílače (metoda MISO). Při své práci projevil 
zručnost při práci s Matlabem. Implementované postupy jsou správné s drobnými výhradami, nejsou 
však vždy dostatečně přehledně dokumentovány. Například vzorkovací kmitočet simulovaného 
signálu (a z toho plynoucí šumová šířka kmitočtového pásma) nebo způsob hledání časového 
posuvu preambule přijímaného signálu (str. 52) nejsou v práci explicitně zmíněny nebo dostatečně 
vysvětleny a zdůvodněny a je nutno je pracně hledat v přiložených souborech v Matlabu.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a 
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jazykovou stránku.
Práce je přehledně členěna a čistě provedena. Nalezl jsem pouze několik chyb: např. nevhodné 
rozdělení odstavce na str. 23, nevhodné použití slova superponovaný (str. 49, také str. 44, kde se 
spíše jedná o zřetězení komponent signálu a nikoliv o superpozici), patrně zapomenutý fragment 
věty blízko konce závěru (str 60). Rozsah práce je přiměřený.

Výběr zdrojů, korektnost citací

Vyjádřete se k aktivitě 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 etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a 
normami.
Seznam zdrojů je dostatečně rozsáhlý, převládají online zdroje, u mnohých však chybí název, chybí 
datum citace. Maxwelova rovnice (5) na str. 32 obsahuje chybu, není ani uveden její zdroj.

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických 
výsledků, nebo k úrovni a funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, 
publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.
Zadání práce vytváří poměrně rozsáhlý prostor pro řešení, který diplomant ne zcela využil. Nemám 
výhrady k úvodním kapitolám práce. Kromě témat specifických pro zadaný úzce specializovaný 
signál ADC-B je zde věnován dostatek prostoru i dalším leteckým rádiovým komunikačním i 
navigačním systémům včetně radaru a GNSS. Ve třetí kapitole jsou zmíněny některé aspekty 
modelů šíření signálu a způsob jejich modelování, chybí zde popis (případně rozbor) postupů a 
algoritmů použitých pro detekci a zejména pro synchronizaci signálu (nalezení zpoždění preambule). 
Implementace simulací v kapitole 4 používá zjednodušený popis signálů, který předpokládá časově 
neměnné rušení aditivním gaussovským šumem, které je navíc shodné pro všechny signálové cesty 
mezi vysílacími anténami a přijímací anténou. Z toho důvodu nemohou vyniknout výhody systémů 
MIMO, které právě dokáží využít rozdílnosti podmínek šíření v jednotlivých signálových cestách, aby 
potlačily výpadky signálů v některých cestách tím, že použijí (zvýhodní) signály z jiných cest, které 
jsou momentálně rušeny méně. Odhlédneme-li od důsledků tohoto zjednodušení modelu, odpovídají 
dosažené výsledky použitému modelu a potvrzují správnost statistického vyhodnocení chybovosti 
simulovaného kanálu.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Předložená práce sice obsahuje určitá zjednodušení modelu komunikačního kanálu oproti 
předpokladům plynoucím ze zadání, prokazuje však přiměřeným způsobem schopnosti 
inženýrské práce autora. Implementovaná simulace včetně statistického vyhodnocení je 
provedena správně, určité výhrady mám k úplnosti dokumentování a zdůvodnění některých 
kroků postupu. Zejména postup určení zpoždění preambule signálu v přijímači není z textu 
zcela zřejmý a vyžaduje hledání ve skriptech v Matlabu. Navrhuji, aby diplomant tento 
použitý postup vhodnou formou prezentoval při obhajobě závěrečné práce.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  

Datum: 14.1.2021 Ing. Libor Seidl, CSc.
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