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Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
Celkový počet bodů: 50 

Slovní hodnocení: 

Předložená diplomová práce je po formální stránce velmi pěkná a to jak po grafické, tak po jazykové 
stránce. Technické vyjadřování autora je na dobré úrovni. 

Po věcné stránce mám k práci řadu připomínek. Nejzásadnější jsou: 

1. Použít k výpočtu polohy družice pro navigaci dvouřádkové efemeridy ze serveru 
www.celestrak.com je velmi odvážné. Přesnost efemerid je nedostatečná. Lepší by bylo 
použít almanachu systému, který je rovněž dostupný na internetu.  

2. Z funkce výpočtu polohy function Pos = GPSPosCalc(NoPN, SatMeas, SatPos, InitPos) str. 
43 není jasné, zda autor použil polohu družice v době vysílání. Za dobu šíření signálu od 
družice k uživateli cca. 70 ms uletí navigační družice dráhu kolem ¼ km. Určení polohy bude 
tedy velmi nepřesné.  

3. Rovněž není jasné, kde autor vzal přesný čas pro výpočet polohy. Určení času z GNSS 
signálu vyžaduje demodulaci alespoň části navigační zprávy nebo je nutné dodat čas 
z vnějšku s absolutní přesností lepší než je 1 ms v případě pouze kódového měření, případně 
s přesností lepší než 20 ms v případě bitové synchronizace na signál družice.   

4. Autor článku vůbec nepočítal s tím, že signál družice má nízkou výkonovou úroveň a je 
zatížen šumem. Pro nalezení maxima korelační funkce je nutné průměrovat déle než 1 ms. 

5. Autor zcela opomněl při zpracování signálu počítat s kmitočtovým posunem signálu daným 
Dopplerovým efektem a nepřesností kmitočtu kmitočtového normálu přijímače.    

6. Autor neporovnal šířku propustného pásma mezifrekvenčního zesilovače použitého přijímače 
se spektrem GPS signálu. Propustná šířka pásma přijímače je menší než 0,5 MHz, hlavní 
lalok spektra GPS signálu je široký cca. 1 MHz. Použitý přijímač je pro příjem nevhodný. 
Argument o nízké citlivosti na str. 61 je mylný. 

Z výše uvedených věcných připomínek musím práci hodnotit stupněm E dostatečně. 

Otázky k obhajobě: 

V čem se liší efemeridy systému GPS a GLONASS? 
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