
Pro NSP SI, GK, ME

Posudek oponenta diplomové práce

Název práce: Testování metody Precise Point Positioning

Autor práce: Bc. Jakub Nosek

Oponent práce: Ing. Radim Kratochvíl, Ph.D.

Popis práce:

Závěrečná práce, na místní zvyklosti nadstandardního rozsahu, obsahuje ve své první

polovině  popis  dnes  používaných  GNSS,  shrnuje  působící  systematické  efekty

a představuje  v  souhrnu principy metody PPP.  Druhá polovina se věnuje  vlastnímu

zpracování  provedenému  diplomantem  a  interpretaci  získaných  výsledků.  Vlastní

přínos  práce  představuje  porovnání  přesnosti  určení  polohy  bodu  metodou  PPP

v závislosti na typech využívaných GNSS a na délce observace.

Hodnocení práce:
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1. Odborná úroveň práce x ☐ ☐ ☐

2. Vhodnost použitých metod a postupů x ☐ ☐ ☐

3. Využití odborné literatury a práce s ní x ☐ ☐ ☐

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ x ☐ ☐

5. Splnění požadavků zadání práce x ☐ ☐ ☐

Komentář k bodům 1. až 5.:

Z hlediska uvedeného hodnocení je  práce po všech stránkách na vynikající  úrovni,

snad  kromě určitého  objemu formálních  chyb,  které  unikly  při  závěrečné  kontrole

textu.  Jedná  se  zejména  o  občasnou  absenci  nebo  nadbytečnost  slov,  předložek

či spojek, teček a chyby ve shodě podmětu s přísudkem či v indexech proměnných.

Připomínky a dotazy k práci:

- kapitola představující jednotlivé GNSS působí poněkud nevyváženým dojmem, neboť

stať popisující NAVSTAR GPS obsahuje na rozdíl od ostatních jako jediná i informace

o sklonu oběžných drah, oběžné době, vývojových blocích a aktuálním počtu družic,

frekvencích a modulovaných kódech nebo řídícím segmentu

-  na  str.  22  u  informace  o  velikosti  sm.  odchylky  mezi  modely  Hopfieldové

a Saastamoinena chybí citace zdroje
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- na str. 25 je uvedena relativistická změna frekvence asi 4,5 Hz, má být 1000x menší

- na str. 35, v obr. 3.1 navazuje „normální“ na „normální“, na str. 43 na obr. 3.2 nebylo

ideální volit červenou a růžovou barvu

- na str. 40 chybí dx ve vztahu (3.28)

- na str. 42 a 43 se hovoří o metodách, které „odstraňují konvergenci řešení“, což není

příliš šťastná formulace, navozuje totiž dojem, že řešení tak nelze dosáhnout

- na str. 44 je v plném znění metody APPS navíc slovo Point, na str. 47 je v nadpisu

místo BKG uvedeno BNC

- na str. 54 je pro vybavení stanice CADM uvedeno sér. číslo přijímače, ale ne antény,

které je z hlediska zpracování GNSS měření podstatnější

- na str. 61 ve vztazích (5.1) chybí kvadráty – tyto charakteristiky přesnosti by navíc

bylo vhodnější označit nikoli jako směrodatné odchylky, ale spíš jako střední chyby –

s ohledem na použití (pseudo)skutečných chyb a zahrnutí systematických efektů

-  pro  konstrukci  Gaussových  křivek  na  str.  66  bylo  potřeba  vypočíst  směrodatné

odchylky z oprav vůči středním hodnotám – bylo tak učiněno nebo byly použity střední

chyby z (pseudo)skutečných chyb podle vztahů (5.1)?

- na str. 77, v tab. 5.10, je mezi „informacemi o přesnosti“ uveden medián – pokud

chtěl autor provést výpočet charakteristiky přesnosti v podobě pravděpodobné chyby,

tak měl použít absolutní hodnoty odchylek, což s ohledem na velikost čísel uvedených

v  tabulce  provedeno  nebylo.  A  pokud  měl  autor  na  mysli  charakteristiku  polohy

souboru, proč nebyl jednoduše použit průměr? S mediánem odchylek se v předchozích

statích nepracuje

- oponent v práci postrádá jednoduchý test rozdílů mezi souřadnicemi konvenčními

a průměry  z  jednotlivých  variant  PPP,  tedy  posouzení  míry  významnosti  působení

zbytkových systematických vlivů – ty jsou totiž třeba na str. 68 jasně patrné

- taktéž by uvítal porovnání získaných výsledků s výsledky jiných autorů uvedených

v seznamu použitých zdrojů

Závěr:

Při  celkovém  pohledu  na  předloženou  závěrečnou  práci  je  více  než  zřejmé,  že  je

vysoce  nadstandardní.  A  to  volbou  tématu,  rozsahem  i  způsobem  zpracování.  Je

potřeba vyzdvihnout,  že se diplomant důstojně zhostil  oblasti,  která tématicky leží

mimo  předměty  standardní  výuky,  což  vyžadovalo  rozsáhlé  studium  cizojazyčné

literatury. Dále je potřeba ocenit vynikající  typografickou kvalitu textu a uvedených

výpočetních vztahů plynoucí z použití systému LaTeX, jakož i kvalitní a přehledné grafy.

Za zmínku rozhodně stojí i  zvládnutí práce s několika programovými prostředky pro

zpracování  PPP  nebo  tvorbu  vlastních  skriptových  a  programových  nástrojů

pro vyhodnocení výsledků zpracování.

Práce  splňuje  zadání,  oponent  ji  tak  doporučuje  k  obhajobě  a  navrhuje  udělení

klasifikačního  stupně  A.  Z  uvedených  důvodů  navíc  navrhuje  i  udělení  ocenění

za vynikající zpracování závěrečné práce.

Klasifikační stupeň podle ECTS:

Datum:  22. 6. 2020         Podpis oponenta práce: ………………………………………………
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