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Diplomant se zabývá tématem integrace inerciální navigace s globálním satelitním 

navigačním systémem, konkrétněji vlivu numerické implementace filtru v pevné 

řádové čárce na přesnost a stabilitu odhadu. Téma práce je velmi aktuální a poměrně 

náročné, neboť vyžaduje syntézu poznatků o optimální filtraci, modelování lokálních i 

globálních navigačních systémů a numerické analýzy, včetně implementace 

algoritmů. 

Diplomant prokázal, že je schopen své teoretické znalosti získané v průběhu studia, 

rozšířené samostatným studiem v oblasti navigačních systémů, aplikovat při řešení 

konkrétního inženýrského problému. Zadání diplomové práce, které bylo částečně 

modifikováno vedoucím diplomové práce (byla vypuštěna část zabývající se 

nepřesností matematického modelu) bylo v plném rozsahu splněno. 

V kapitole 2 diplomant předkládá popis používaných reprezentací čísel v pevné i 

pohyblivé řádové čárce. V kapitole 3 jsou shrnuta teoretická východiska a vybrané 

implementační detaily Kalmanova filtru. Kapitola 4 shrnuje problematiku inerciální 

navigace, souřadných systémů a transformací mezi nimi a odvozuje základní 

modelové rovnice pro odhadované veličiny a jejich neurčitost. Vlastní přínos 

diplomanta je soustředěn v kapitole 5, která popisuje návrh experimentu k ověření 

vlivu délky slova na přesnost a stabilitu odhadu a analyzuje získané výsledky. 

Zvolená metodika řešení je zdůvodněná, závěry diplomanta jsou racionální a správné. 

Písemná zpráva je logicky organizována, práce má dobrou grafickou úroveň, výsledky 

jsou zdokumentovány a podloženy grafy. V práci jsou citovány relevantní reference. 

Oceňuji, že diplomant zpracoval svoji práci v anglickém jazyce, ale jazyková kvalita 

není dobrá. V práci se vyskytuje značné množství chyb, přitom řada z nich je na 

základní úrovni (slovosled, neurčitý člen u podstatných jmen v množném čísle, špatné 

tvary sloves). 

K práci mám následující připomínky a náměty k odborné diskusi: 

1. V odst. 3.2 není dobře popsán přechod mezi spojitým a diskrétním 

stochastickým systémem. Ve vztazích (3.20) … (3.25) jsou nevhodně 

směšovány diskrétní a spojité časové indexy u přechodové funkce stavu Ф, 

mezí integrálů apod.  

2. Předpoklad, že aposteriorní chyba odhadu |k kx  je nekorelovaná se šumem 

procesu a měření, je chybný. Odvoďte z rovnice (3.35) vztah pro  |
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3. Doplnění na úplný čtverec ve vztahu (3.37) není správně – člen Kk se ve 

výrazu na posledním řádku nesmí vyskytovat v žádném jiném členu než právě 

v úplném čtverci veličiny (Kk -… ). Z rovnice (3.37) v uvedeném tvaru 

neplyne závěr (3.39). V následujícím textu také není zdůvodněno, z čeho 

plyne, že člen (I - KkHk) v (3.49) splňuje nerovnost (I - KkHk) < I . 

4. V diskusi ECI souřadné soustavy v odst. 4.2.1 jsou zanedbány vlivy rotace 

kolem Slunce a další. Máte představu o řádové velikosti těchto zrychlení? 

Pokud je zřejmé, že síly a úhlová zrychlení jsou měřeny vzhledem k souřadné 

soustavě ECI, proč je ve vztahu (4.16) uvažována specifická síla n

enf  ? 

5. Při výkladu navigačních rovnic nejsou v textu plně definovány použité 

symboly a význam horních a dolních indexů. 

6. Konkrétní implementace Kalmanova filtru, která je předmětem analýzy, je 

pouze vágně zmíněna v posledním odstavci na str. 52. Rozdíly v numerické 

přesnosti mezi přímou a nepřímou implementací Kalmanova filtru a využití 

dopředných vazeb jsou přitom v navigačních aplikacích, kde dochází k silné 

interakci mezi rotační a translační složkou, velmi významné, a měla by jim být 

věnována větší pozornost. 

Celkové lze konstatovat, že diplomant prokázal schopnosti samostatně řešit 

komplexní inženýrský problém. Po zvážení náročnosti tématu a zjištěných nedostatků 

navrhuji práci klasifikovat stupněm C - dobře. 
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