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Agenda
O společnosti RETIA

Využití MATLABu
Návrh vysílaných radarových signálů

Zpracování signálu a dat

Návrh anténních systémů

Řízení měřicích systémů

Užitečné doplňky

Možnosti uplatnění a spolupráce
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výrobce záznamových systémů a vojenských elektronických systémů
RETIA, a. s.

Vojenské systémy
Systémy řízení a velení

Radary

Zbraňové systémy

Záznamové systémy
ReDat®

Lokalizační systémy
UWB technologie – radar přes zeď RetWIS

 Technologická firma, globální působnost
 250 zaměstnanců
 Sídlo v Pardubicích
 Na trhu od roku 1993
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Radary RETIA
Produkty
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Optimaliazace kompresního filtru pro kód Barker 13

Návrh radarových signálů

 Peak sidelobe level

 subject to

 Integrated sidelobe level

 MATLAB

 PSL popsána lineárním programováním

 Optimization toolbox

 YALMIP
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Vizualizace a analýza záznamů radarových signálů

Zpracování signálů

 Export základní vizualizace do png

 Hledání zajímavých míst

 Vizualizace detailu

 Aplikace algoritmu

 Big data

 Obezřetné nakládání s pamětí

 Volba rozsahu zpracování

 Evidence podmínek
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Vizualizace a analýza signálů sledovacího radaru

Zpracování signálů
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Klasifikace typu cíle

Datové zpracování

 Využití informace

z různých “domén”

 Spektrum

(Doppler)

 RCS

 Velikost

 Korelační

vlastnosti

 Kinematické

parametry

 Statistics and

Machine

Learning Toolbox

Větrné elektrárny

ot. 2 ot. 3



9

Kognitivní radar – vazba na apriorní informace

Zpracování signálu a dat

 Vazba na rastrové a 

vektorové mapové 

podklady
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Základní konfigurace

Návrh antén

 Základní syntéza přijímacích i vysílacích svazků

 Vyhodnocení základních parametrů (směrovost, 3 dB šířka 

svazků)

 Vliv poruch jednotlivých kanálů/modulů

 Toleranční analýza (omezená přesnost fázovačů)

 Postupná náhrada modelů naměřenými daty

 Optimalizace Tvaru vysílacích svazků

 “podsvícení” prostoru pro několik přijímacích svazků

 Simulace mikrovlnných vlastností v CST
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Vliv chyb kanálů a modulů
Návrh antén
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Užitečné doplňky
TCP/UDP/IP Toolbox 2.0.6

(http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/345-tcpudpip-toolbox-2-0-6)

Wireshark, tcpdump (knihovna PCAP)

Imagemagick (www.imagemagick.org)

YALMIP(http://users.isy.liu.se/johanl/yalmip/)

SRTM (Shuttle Radar Topography Mission https://www2.jpl.nasa.gov/srtm/)

Openstreetmap.org (https://www.openstreetmap.org)

QGIS (https://qgis.org/en/site/)

Microsoft Excel

Git (https://git-scm.com/)

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/345-tcpudpip-toolbox-2-0-6
http://www.imagemagick.org/
http://users.isy.liu.se/johanl/yalmip/
https://www2.jpl.nasa.gov/srtm/
https://www.openstreetmap.org/
https://qgis.org/en/site/
https://git-scm.com/
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Spolupráce s akademickými pracovišti, uplatnění studentů a absolventů

Možnosti uplatnění

 Společné řešení projektů VaV

 Semestrální práce

 Bakalářské práce

 Diplomové práce

 Brigády

 Nástup po ukončení studia


