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OPONENTSKÝ  POSUDEK  DISERTAČNÍ  PRÁCE 

Název disertační práce: Měření trajektorie malých cílů pomocí sítě CW radarů   

Doktorand: Ing. Michal FUCHS 

Pracoviště: Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně 

Studijní program a obor: Elektrotechnika a sdělovací technika 

Oponentský posudek byl zpracován na základě dopisu předsedy komise pro obhajobu disertační 

práce Prof. Ing. Aleše Prokeše, Ph.D.. Posudek hodnotí disertační práci Ing. Michala Fuchse „Měření 
trajektorie malých cílů pomocí sítě CW radarů“.  

Předložená disertační práce obsahuje 71 stran textu včetně abstraktu a seznamu klíčových slov (2 

strany), prohlášení (1 strana), poděkování (1 strana), seznamu zkratek (1 strana), seznamu symbolů (3 

strany), obsahu (2 strany), seznamu obrázků (2 strany, 41 obrázků) a literatury (1 strana – vlastní 

publikace – 9 titulů [3x zahraniční konference, 2x domácí konference, 3x zprávy projektů, 1x publikace 

v impaktovaném časopise v recenzním řízení)] a 3 strany použitých zdrojů – 32 titulů). K práci je 
přiloženo CD s elektronickou formou DDP. 

Práce se zabývá problematikou určení trajektorie cílů pomocí pole dopplerovských radarů pro 

měření střel v balistickém tunelu. Dále pojednává o možnosti rekonstrukce trajektorií více objektů 

současně. V úvodní části práce autor shrnuje současný stav problematiky rekonstrukce trajektorie cíle 

radarovou technikou. V kapitole třetí jsou definovány cíle dizertační práce (především vytvoření 

matematického modelu pro odhad trajektorie více cílů). V následujících kapitolách jsou popsány: 

optimalizační systém, multi-trajektoriální identifikace cílů, srovnání účinnosti použitých metod a 

simulace trasovací metody. V kapitole osmé autor seznamuje s vyvinutým radarovým systémem včetně 

řídící elektroniky. Teoretické předpoklady jsou ověřeny experimentálním měřením, jejichž výsledky jsou 
prezentovány v kapitole deváté. V závěru jsou zhodnoceny dosažené výsledky. 

a) Aktuálnost tématu disertační práce a soulad tématu s oborem disertace 

Disertační práce se zabývá aktuální problematikou metod určování trajektorie cílů radarovými 

technologiemi. Prezentované výsledky jsou v souladu současným stavem poznání v této oblasti.  

Téma odpovídá oboru disertace. 

b) Splnění cílů disertace 

Cíle dizertační práce (vývoj systému pro sledování a rekonstrukci trajektorie střely před nárazem, 

při průchodu a po průletu překážkou, identifikace více pohyblivých cílů pomocí pole dopplerovských 

radarů s aplikací lokalizace a sledování i roztříštěných projektilů a střepin) byly průběžně upřesňovány 

v souvislosti s vývojem poznání v dané oblasti.  

Vytyčené cíle byly splněny. Byl nejdříve vytvořen matematický model pro jednu trajektorii a 

jeden cíl. Ten byl následně rozšířen na více trajektorií a cílů. Postupy byly ověřeny simulací a částečně 

měřením na vlastním vyvinutém systému. 
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c) Zvolené metody zpracování 

Doktorand ve své práci zvolil adekvátní metody v oblasti popisu problému, při simulaci, měření i 

interpretaci výsledků. 

d) Výsledky disertace, nové poznatky 

 Disertační práce obsahuje původní poznatky a postupy, zvláště při vytvoření modelu pro určení 

trajektorie více cílů radarovým systémem. 

e) Význam práce pro praxi a další rozvoj vědy 

Předložená práce představuje zajímavý, aktuální a původní, teoretický i praktický   příspěvek 

v oblasti identifikace trajektorie více cílů radarovým systémem. Poznatky v práci prezentované jsou nejen 

teoretického rázu, ale mají i praktický význam při návrhu reálných systémů.  

f) Dotazy 

V rámci obhajoby disertační práce by bylo vhodné, aby se doktorand vyjádřil k následujícímu: 

- Jak byly vybírány radarové senzory pro experiment a jak bylo zajištěno, že se vzájemně neovlivňují? 

- Proč byla část experimentů neúspěšná a co by bylo třeba změnit, aby bylo možné měření uskutečnit? 

g) Závěrečné hodnocení 

Disertační práce je po formální stránce na přijatelné úrovni. Má odpovídající strukturu a obsahuje 

jen poměrně malé množství překlepů, chyb a nepřesností, které významně nesnižují kvalitu práce. 

Výhradu lze mít ke kvalitě některých obrázků a grafů (např. strana 47, obrázek 30). Také číslování stran 

je poněkud nepřehledné. V práci máme např. dvě strany 4, na jedné je Seznam zkratek, na druhé Úvod. 

Ne všechny teoretické poznatky mohly být ověřeny reálným experimentem z důvodu nevhodných 

šumových vlastností radarových hlavic. 

Nicméně lze konstatovat, že doktorand osvědčil, že ovládá vědecké metody práce a přinesl nové 

poznatky v oboru. Největší přínos dizertační práce vidím ve vytvoření a ověření metody identifikace více 

cílů pomocí systému dopplerovských radarů s plovoucím gradientním limitem a Gaussovským 

předzpracováním. 

Disertační práce splňuje podmínky samostatné tvůrčí vědecké práce a obsahuje původní 

autorem publikované výsledky vědecké práce a proto ji v souladu se zákonem 111/98 Sb. a se 

Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně 

doporučuji k obhajobě 

v oboru „Elektronika a sdělovací technika“ na FEKT VUT v Brně. 

 

         
V Plzni, dne 20. 3. 2012    Doc. Ing. Jiří MASOPUST, CSc. 


