
Posudek diplomové práce

pøedlo¾ené na Matematicko-fyzikální fakultì

Univerzity Karlovy

Posudek oponenta

Autor: Bc. Jan Hrach
Název práce: Passive emitter tracking
Stud. program a obor: informatika, softwarové a datové inženýrství
Rok odevzdání: 2019

Jméno a tituly oponenta: Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
Pracoviště: Katedra aplikované matematiky
Kontaktní e-mail: mares@kam.mff.cuni.cz

Předložená práce se zabývá dvěma základními metodami pasivního zaměřování rá-
diových vysílačů v terénu: multilaterací (hyperbolickou metodou) a interferometrií. Hlav-
ním cílem práce je navrhnout a otestovat implementaci těchto metod pomocí minimálních
hardwarových prostředků.

Úvodní část vysvětluje základní techniky diskrétního zpracování signálů: konvoluci,
FIR filtry, diskrétní Fourierovu transformaci a vzájemnou korelaci signálů.

Těžištěm práce je analýza multilaterace, tedy výpočtu polohy na základě časových
rozdílů v příjmu signálu různými přijímači. Zde se uvažuje dvojrozměrný případ – zdroj
i všechny přijímače leží na povrchu Země, lokálně aproximovaném rovinou. Data z každé
dvojice přijímačů tedy určují hyperbolu, na které se vysílač nachází. Diskutuje se vliv
chyb měření a vzájemné polohy vysílače a přijímačů na přesnost výsledku.

Diplomant navrhuje implementovat multilateraci pomocí levných softwarově defino-
vaných přijímačů RTL-SDR propojených s centrálním serverem po Internetu. Následuje
důkladná analýza implementačních problémů. Především je potřeba zajistit přesnost ča-
sování: jak stabilitu frekvence přijímače, tak synchronizaci hodin mezi přijímači. Autor
nachází elegantní řešení – lokální frekvenci synchronizuje vůči blízké buňce sítě GSM,
vzájemné posunutí hodin příjmem referenčního vysílače (například televizního DVB-T).

Výsledkem je software s poněkud spartánským, ale dobře použitelným uživatelským
rozhraním. Program ovládá přijímače, provádí všechny výpočty a vizualizuje jak nalezené
hyperboly, tak různé mezivýsledky. Díky tomu může uživatel snadno posoudit, nakolik
naměřená data vypovídají o poloze zdroje.

Poslední část práce se věnuje implementaci interferometrické metody, tedy stanovení
azimutu vysílače na základě fázového posunutí mezi třemi blízkými přijímači. Zde už je
potřeba RTL-SDR hardwarově modifikovat: jednotlivým přijímačům propojit oscilátory a
jejich vstupy přepínat mezi anténou a USB portem použitým jako zdroj synchronizačního
šumu.

V příloze je obsažen návod k použití programu a výsledky testování multilaterace
na vysílačích FM rádia a DVB-T dostupných v Praze. Testy ukazují, že implementace
funguje a ve většině případů dosahuje očekávané přesnosti. V práci bohužel chybí podobné
testování interferometrie.



Práce je kvalitní. Oceňuji zejména to, že se autor navrhl řešení, které si místo
drahého laboratorního vybavení vystačí s běžnými komerčními součástkami. Vyrovnat se
s jejich nedokonalostí nicméně vyžadovalo značnou dávku kreativity.

Vytknul bych jen poněkud naivní aproximaci zemského povrchu rovinou. Místo
prosté lineární transformace úhlových souřadnic na kartézské by bylo vhodnější použít
nějaký druh Mercatorovy projekce, například UTM. Na území Prahy bude nejspíš chyba
projekce minimální, ale při lokalizaci vzdálenějších vysílačů by se už mohla projevit pod-
statně.

Práce je napsána příjemně čtivou angličtinou s minimem jazykových a typografic-
kých chyb. Použité zdroje jsou korektně citovány.

Práci proto doporučuji přijmout jako diplomovou.

V Praze dne 10. června 2019
Martin Mareš


