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Předložená diplomová práce Bc. Radima Zedky je zaměřená na návrh softwarového řešení přijímače 
družicového signálu nesoucího data volně poskytovaná družicí EOS-PM-1. 

Písemná část práce obsahuje celkově 57 stran tématicky rozdělených do 3 hlavních kapitol, přičemž 
kapitolu 2 a 3 o celkovém rozsahu 46 stran lze považovat za jádro práce. To je v závěru doplněno o 3 
jedno-stránkové dodatky, ve kterých autor detailně popisuje vybrané problémy návrhu. 

V úvodní kapitole autor stručně seznamuje s družicemi, které poskytují volně dostupná data a uvádí 
nejdůležitější charakteristiky vysílaných signálů. Z důvodu největšího množství poskytovaných dat si 
pro další fáze projektu vybírá signál satelitu EOS-PM-1 (Aqua). 

Druhá kapitola je již zaměřená na konkrétní problémy v návrhu softwarového přijímače signálu 
v základním pásmu a to zejména na korekci frekvenčního ofsetu, obnovu symbolové synchronizace, 
detekce rámcové značky a demodulace OQPSK signálu. Z dostupných pramenů technické literatury 
student vybírá konkrétní metody, stručně popisuje princip jejich činnosti, simuluje a upravuje jejich 
řešení v prostředí Matlab. Ze studovaných metod nakonec pro následnou implementací vybírá 
modifikaci Costasové smyčky pro OQPSK signály a Gardnerův algoritmus pro odhad symbolové 
synchronizace. Vedle těchto principiálních algoritmů je student nucen řešit několik vedlejších 
technických problémů - zejména číslicovou filtraci signálu, neceločíselnou změnu vzorkovacího 
kmitočtu, frakční vzorkový posun apod. Ve všech studovaných problémech diplomant projevuje 
dobrou orientaci v problematice, správně používá technické výrazy a vyvozuje vhodná technická 
řešení. 

Třetí kapitola je věnovaná popisu implementace jednotlivých algoritmů a jejich optimalizaci pro 
zvolenou cílovou platformu programovatelné logiky, FPGA. Autor úspěšně implementuje zvolené 
řešení a hodnotí jeho implementační náročnost. Na tomto místě oceňuji snahu studenta dosáhnout 
efektivního řešení a také dodatečný návrh ladících nástrojů v podobě signálových sond.

V závěrečné kapitole student přehledně hodnotí dosažené cíle v diplomovém projektu. 

Celá práce je psaná v anglickém jazyce s výbornou úrovní, bez zjevných gramatických a formálních 
chyb. Seznam použité literatury obsahuje 17 pramenů.  



Slabším místem práce je z mého pohledu chybějící kvalitativní analýza zvoleného řešení ve formě 
např. bitové chybovosti celkového řešení v závislosti na odstupu SNR, případně dílčí kvalitativní 
hodnocení synchronizačních algoritmů. Autor demonstruje správnou funkčnost řešení, nikoli však jeho
kvalitativní výkonnost. 

Přes uvedené výhrady lze diplomový projekt považovat za dobrou ukázku inženýrského projektu 
z praxe, jehož řešení vyžaduje použití současných technologií a pokročilých vývojových prostředí.  

Diplomová práce Bc. Radima Zedky naplnila požadavky zadání a kritéria kvalitní diplomové práce, 
proto ji doporučuji k obhajobě.

Otázky k obhajobě:

 Existence testovacího souboru s nahrávkou signálu družice se vzorkovacím kmitočtem 
50 Msps poměrně zásadně ovlivnila výsledné řešení a ověření funkce Vašeho SW přijímače. 
Popište jakým způsobem byl pořízen záznam testovacího signálu. Co všechno o tomto 
signálu víte (SNR, absolutní úroveň signálu na vstupu měřícího přijímače, Dopplerův posun 
atd.)? 

 Pokud byste mohl svobodně volit vzorkovací kmitočet vstupního signálu SW přijímače při 
návrhu reálného zařízení na jakou hodnotu by jste ho zvolil a proč?  

 Co pro Vás představovalo největší problém v diplomovém projektu a jak jste tento problém 
vyřešil?
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