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ANNOTATION OF THESIS  

The study is carrying about running radiocommunication nets problems by means of 

them is frequency modulated signal of radio transmission propagated and simulation of them in 

space where these radiocommunication nets are running. By introduction is elaborated the 

theoretic piece of knowledge base about radiowave signal transmission in open space and basic 

parameters characteristic, which are from this kind of signal covering calculation very important. 

Subsequently with concretely application tools of geoprocessing as a part of geographic 

information systems are elaborated calculation procedures of specific field electromagnetic 

strengths values. It represents the base parameter by the process of building effective 

radiocommunication nets assessing. At the end part of thesis are the acquisitional results 

compare with professional calculations. 

Keywords: GIS, FM signal, radiocommunication net 

 

ANOTÁCIA DIPLOMOVEJ PRÁCE  

Práca sa zaoberá problematikou fungovania rádiokomunikačných sietí, ako 

prostriedkom pre šírenie signálu FM (frekvenčne modulovaného) rozhlasového vysielania a ich 

modelovaním vo vybranom priestore, kde tieto rádiokomunikačné siete fungujú. Úvodom je 

spracovaná teoretická báza poznatkov o šírení rádiového signálu vo voľnom  priestore 

a charakteristika základných parametrov, ktoré sú potrebné z hľadiska výpočtu pokrytia územia 

týmto druhom signálu. Následne sú konkrétnymi aplikačnými nástrojmi priestorového 

modelovania, ktoré sú súčasťou geografických informačných systémov, spracované postupy 

výpočtu konkrétnych hodnôt intenzity EM (elektromagnetického) poľa. Tá tvorí základný 

parameter, pri posudzovaní efektívnosti budovania rádiokomunikačných sietí. V závere sú 

nadobudnuté výsledky porovnané s profesionálnymi výpočtami. 

Kľúčové slová: GIS, FM signál, rádiokomunikačná sieť  
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VYSVETLENIE VYBRANÝCH POJMOV 

Zoznam použitých skratiek a symbolov 

d0i – vzdialenosť optického horizontu [m]. 

d1 – najkratšia vzdialenosť od prekážky k začiatku rádiového spojenia (vysielacej anténe) [m]. 

d2 – vzdialenosť od prekážky ku koncu rádiového spojenia (prijímacej anténe) [m]. 

f – frekvencia [MHz]. 

h – nadmorská výška; priemerná nadmorská výška terénu [m n.m.]. 

h1 – efektívna výška vysielacej antény [m n.m.]. 

h2 – efektívna výška prijímacej antény [m n.m.]. 

hn – nadmorská výška ťažiska antény [m n.m.]. 

hpi  - najväčšia výška prekážky. 

r0i – vzdialenosť rádiového horizontu [m]. 

Rx – symbol prijímacej antény. 

Rz – polomer Zeme (6,37.106
 m). 

Ref – efektívny polomer Zeme (8,5.106 m). 

Tx – symbol vysielacej antény. 

∆h – zvlnenie terénu. 

λ – vlnová dĺžka EM žiarenia [m]. 

 

Definície použitých výrazov 

Difrakcia – jav, ktorého následkom je ohyb trajektórií lúčov (v geometrickej interpretácii 
elektromagnetického poľa) vplyvom zmeny fyzikálnych vlastností. Najčastejšie pri zmene dvoch 
prostredí. Výsledkom je iná vlna ktorú nie je možné vyjadriť geometrickou optikou. 

DEM – (angl. Digital Elevation Model) digitálny model terénu – DMT. 

Efektívna výška vysielacej antény hef – rozdiel nadmorskej výšky ťažiska antény a priemernej  
nadmorskej výšky terénu. 

ERP - (angl. Effective Radiated Power) efektívne vyžiarený výkon. 

EM vlna – elektromagnetická vlna. 

EM žiarenie – elektromagnetické žiarenie. 

FM signál – frekvenčne modulovaný signál. 
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Fresnelova zóna – priestor okolo spojnice medzi vysielacou a prijímacou anténou, ktorý má tvar 
rotačného elipsoidu a je rozhodujúci pri fungovaní rádiového spoja (šírení signálu na trase 
vysielacia – prijímacia anténa). 

Georeliéf – sféra Zeme, kde dochádza k vzájomnému kontaktu a vplyvu všetkých zložiek 
fyzicko - geografickej sféry Zeme napr. (atmosféra, pedosféra, biosféra, litosféra, hydrosféra). 

GIS – Geografické informačné systémy. 

Krajina – výrez z krajinnej sféry Zeme, ktorý obsahuje všetky jej zložky. 

Mediánová hodnota intenzity poľa – hodnota užitočnej intenzity poľa vyskytujúca minimálne 
v 50% miest a 50% času. 

Rádiokomunikácia – telekomunikácia uskutočňovaná rádiovými vlnami. 

Telekomunikácia – každý prenos, vysielanie alebo príjem informácie (značiek, signálov, 
písomností, obrazov, zvukov alebo správ všetkého druhu) vedením, rádiom, opticky alebo inými 
elektromagnetickými sústavami. 

VKV –  pásmo veľmi krátkych vĺn s frekvenciou f v rozmedzí 30 – 300 MHz. 

VVN – veľmi vysoké napätie. 
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ÚVOD 

 

Úvodom poznamenávame, že oblasť budovania rádiokomunikačných sietí a s tým 

spojený proces zabezpečovania pokrytia územia rádiovým FM signálom rozhlasového vysielania 

patrí k dôležitým oblastiam spadajúcich do telekomunikačného sektora. V ňom ide 

predovšetkým o realizáciu prenosov, vysielania a prijímania informácií prostredníctvom rôznych 

komunikačných technológií. V prípade rádiokomunikačných sietí ide o elektromagnetické 

prenosové sústavy. Pre budovateľov a prevádzkovateľov týchto sietí je dôležité posudzovať 

efektívnosť týchto existujúcich sietí alebo sietí v návrhovom štádiu. Preto je dôležité hľadať 

vhodné metódy zobrazenia chovania týchto prenosových sústav a na základe toho posúdiť 

efektivitu danej rádiokomunikačnej siete, čo zahŕňa samotný výpočet hodnôt intenzity 

elektromagnetického poľa čiže pokrytie daného územia rádiovým FM signálom. Samotný prejav 

týchto prenosových sietí je vhodné analyzovať najprv prostredníctvom modelu, ktorý popisuje 

chovanie danej technológie. Keďže toto chovanie je viazané na konkrétny priestor, geografické 

informačné systémy sú vhodnou nástrojovou bázou, ako toto chovanie simulovať 

prostredníctvom výpočtovej techniky a sprístupniť v grafickej podobe.  

Okrem teoretickej časti, v ktorej sú uvedené základné pojmy súvisiace s danou 

problematikou, na príklade konkrétnych aplikácií chceme demonštrovať postup vyhodnocovania 

pokrytia územia signálom FM rozhlasového vysielania.  
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1 CIEĽ PRÁCE 

 

Strategický cieľ: Vytvorenie digitálneho mapového zobrazenia pokrytia vymedzeného 

územia signálom FM rozhlasového vysielania. Vytvorenie digitálneho 

zobrazenia tohto pokrytia v 3D. 

 

Čiastkové ciele:  Vymedzenie vybraného územia a odvodenie vstupných výškopisných 

údajov pre toto teritórium. 

 

Spracovanie potrebných parametrov pre výpočet celkového pokrytia 

územia (optická viditeľnosť, rádiová viditeľnosť, čistota I. Fresnelovej 

zóny, tlmenie difrakčnou prekážkou, krivky šírenia). 

 

Spracovanie programu výpočtu pokrytia územia signálom FM 

rozhlasového vysielania. 

 

Analýza a porovnanie vypočítaných hodnôt s nameranými. 
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2 POPIS POSTUPU SPRACOVANIA 

2.1 Postup tvorby teoretickej a aplika čnej časti 

V úvodnej fáze sme sa venovali rozboru a zhodnoteniu úloh, ktoré sme si stanovili na 

základe zostavených cieľov práce. Následne sme začali so zhromažďovaním a triedením 

informácií potrebných pre spracovanie danej témy. Zároveň sme pristúpili k osvojeniu si 

základných pojmov v procese štúdia literatúry, ktoré boli nevyhnutné pre vypracovanie danej 

práce. Na koniec úvodnej fázy sme sformulovali ciele práce do výslednej podoby. 

V nasledujúcej fáze sme zostavili základnú štruktúru práce. Následne sme vybrali 

a zhodnotili postupy riešenia práce, ktoré sa počas tvorby práce menili v závislosti na schodnosti 

jednotlivých aplikačných postupov. Na konci tejto fázy sme skompletizovali štruktúru celej 

práce a ujasnili sme si metódy riešenia v korešpondencii so zadanými cieľmi. 

V tretej fáze sme mohli pristúpiť k náčrtu jednotlivých kapitol textovej časti práce 

a začať so spracovaním dostupných informácií do textovej časti. Zároveň sme začali s aplikáciou 

zvolených metód a s vytváraním medzivýsledkov, ktoré boli potrebné pre naplnenie danej úlohy.  

V ďalšej fáze sme finalizovali zvolené aplikačné postupy pristúpili sme k tvorbe 

výsledných výstupov. Začali sme s vyhotovovaním výsledných mapových zobrazení 

a kompletizáciou textovej časti o finálne výstupy. 

V záverečnej fáze sme pristúpili k interpretácii a overeniu získaných výsledkov 

a formulácii záveru celej práce. 

 

2.2 Charakteristika textovej časti práce 

Jadro celej práce je rozčlenené do 10–tich kapitol ktoré vytvárajú základnú teoretickú 

a aplikačnú časť práce. Pred jadrom celej práce sú povinné formálne časti slúžiace 

k podrobnému popisu práce a Úvod. V ňom popisujeme motiváciu, prečo sme si zvolili danú 

tému a oboznamujeme čitateľa, s čím sa budeme na nasledujúcich stránkach zaoberať. Jadro 

práce začína kapitolou so sformulovanými cieľmi s názvom Cieľ práce. Nasleduje kapitola 

Popis postupu spracovania, kde uvádzame postup ktorý sme zvolili pri zhotovovaní našej 

práce. Zároveň vymenúvame základný zoznam použitých nástrojov a údajov použitých v práci, 

plus obsah priloženej CD prílohy. V úvodnej teoretickej kapitole Priestorové vymedzenie 

fungovania rádiokomunikačných sietí sa venujeme vymedzeniu priestoru v ktorom sa budeme 
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pohybovať pri riešení našej úlohy. Základné pravidlá fungovania rádiokomunikačných sietí 

v prostredí krajinnej sféry  je kapitola pojednávajúca o priestorovom vymedzení vzťahov 

georeliéfu a FM signálu, o jeho systéme šírenia a zmenách v trajektóriách v závislosti od 

zakrivenia Zeme. V závere spomíname všeobecné pravidlá šírenia FM signálu a vplyv 

jednotlivých zložiek prostredia na šírenie rádiového FM signálu. V kapitole Parametre 

georeliéfu vplývajúce na budovanie rádiokomunikačných sietí popisujeme jednotlivé 

aspekty, ktoré treba zohľadniť pri analýze pokrytia územia rádiovým FM signálom rozhlasového 

vysielania. Následne charakterizujeme jednotlivé nástroje, ktorými sme sa rozhodli aplikovať 

teoretické postupy pri riešení daného problému a to v kapitole s názvom Popis použitých 

nástrojov a programového vybavenia. V kapitole Vymedzenie záujmového územia sme 

definovali modelové územie na ktorom sme aplikovali teoretické postupy pri tvorbe výstupov 

práce. Základné údaje o vysielacej stanici je kapitola hovoriaca o základných charakteristikách 

vysielacej antény, pre ktorú sme sa rozhodli vypočítať pokrytie vymedzeného územia signálom 

FM rozhlasového vysielania. V nasledujúcej kapitole Aplikácia vybraných parametrov 

pokrytia územia signálom FM rozhlasového vysielania sme aplikovali vymedzené postupy pri 

spracovaní výslednej analýzy, ktorej výsledkom je mapa pokrytia územia FM signálom. 

V predposlednej kapitole interpretácia a vyhodnotenie získaných výsledkov hodnotíme 

a verifikujeme získané výsledky. Záver je zhodnotením celej práce. Ďalej nasledujú časti 

pojednávajúce o zoznamoch grafických výstupov a príloh práce. 

 

2.3 Obsah CD prílohy 

• práca v textovej podobe (formát *.docx a *.pdf) 

• zdrojové údaje pre tvorbu základnej bázy dát výškového modelu a vrstvy pre 

zhotovenie polohopisu výsledných máp (vrstevnice a ostatné vektorové vrstvy 

vo formáte shape file) ZDROJ: Agentúra životného prostredia Banská Bystrica 

• mapová príloha práce (mapové kompozície vo formáte *.png) 

2.4 Použitý software 

• Windows XP Professional + SP2 

• ArcGIS Desktop 9.2 

• Microsoft Office 2007 

• Corel Draw vo verzii 12 

• Python 
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3 PRIESTOROVÉ VYMEDZENIE OBLASTI FUNGOVANIA 

RÁDIOKOMUNIKAČNÝCH SIETÍ 

 

Prevažná časť rádiokomunikačných sietí je súčasťou prostredia, kde sa nachádza 

a trvalo pretrváva ľudská spoločnosť. Samozrejme ak si odmyslíme rádiokomunikáciu, ktorá je 

súčasťou satelitných systémov umiestnených na obežnej dráhe Zeme a teda mimo tohto 

prostredia. V podstate toto prostredie nadobúda črty krajiny  so všetkým, čo je pre ňu 

charakteristické. Zároveň ide o sféru Zeme, kde dochádza k prieniku všetkých základných sfér 

Zeme tzv. geosfér, ktoré sú sústredené pri Zemskom povrchu. Krajinná sféra Zeme tak následne 

zahŕňa v sebe litosféru, pedosféru, biosféru, atmosféru a hydrosféru ako prírodné zložky 

krajinnej sféry a socioekonomickú sféru ako umelú zložku krajinnej sféry s prostredím 

vytvoreným ľudskou činnosťou a so samotnými ľuďmi. Výrez z krajinnej sféry, ktorý obsahuje 

všetky tieto zložky sa tiež nazýva krajina. A práve ona tvorí všeobecné priestorové vymedzenie 

základnej oblasti fungovania rádiokomunikačných sietí. Vzájomná interakcia jednotlivých 

zložiek krajiny je vzhľadom na referenčnú plochu zeme horizontálne a vertikálne priestorovo 

diferencovaná. Kým plošne je vymedzená celoplanetárne, tak zvislo je vymedzená hornou 

hranicou cca 11 – 12 km nad povrchom a dolná hranica sa mení v závislosti od povahy litosféry. 

V tomto prostredí v podstate fungujú bežné rádiokomunikačné siete fungujúce v blízkosti 

zemského povrchu a teda aj v krajinnej sfére samotnej, keďže všetky jej zložky sa sústreďujú 

práve okolo neho. Následne sa dá reálne predpokladať, že práve zemský povrch bude mať 

značný vplyv na všetky signály, ktoré sú prirodzené súčasti každej rádiokomunikačnej siete. 

Zemský povrch s jeho vertikálnymi a horizontálnymi charakteristikami tak tvorí základný prvok, 

ktorý takto určuje konkrétny efekt pôsobenia danej rádiokomunikačnej siete vo vymedzenom 

prostredí. Zemský povrch budeme označovať ako  georeliéf. Jeho vhodnou reprezentáciou 

v prostredí geografických informačných systémov je výškový model terénu. Ten budeme 

využívať ako základnú bázu, pri určovaní konkrétneho prejavu vybranej rádiokomunikačnej siete 

na vybranom území. 
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4 ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ FUNGOVANIA RÁDIOKOMUNIKA ČNÝCH 

SIETÍ V PROSTREDÍ KRAJINNEJ SFÉRY 

4.1 Systém šírenia FM signálu v prostredí krajinnej sfé ry  

  

Systém šírenia FM signálu je priestorovým systémom. Zároveň však spadá do 

dopravno-komunikačného systému, lebo v podstate ide o prenos informácií, kde prenos plní 

dopravnú a informácie komunikačnú úlohu. Systém je charakteristický tým, že okrem 

minimálneho množstva energie prenáša spomenuté informácie vo forme modulovaného 

elektromagnetického žiarenia (FM signál) šíriacom sa v priestore krajinnej sféry. V podstate sa 

prenos deje medzi vysielačom a prijímačom, ktoré sú obe umiestnené na georeliéfe. Informácie 

sa prenášajú samozrejme iba na frekvenciách daného rozsahu, čo pre FM signál v pásme VKV 

reprezentuje frekvenčný rozsah 87,5 – 108 MHz. Pre budovanie rádiokomunikačných sietí sú 

dôležité vzťahy, kde na kvalitu signálu dopadajúceho na prijímaciu anténu vplývajú interakcie 

v tomto definovanom priestore. 

 

Obrázok 4.1: Systém šírenia FM signálu v prostredí krajinnej sféry 

Interakcie v tomto priestore, ktoré vplývajú na kvalitu FM signálu možno rozdeliť 

podľa druhu väzby s akou zložkou krajinnej sféry signál prichádza do styku. V zóne, ktorá sa 

definuje ako zóna neskresleného príjmu signálu a hlavne informácie nesenej ním, sa z hľadiska 

priestorovej orientácie môže signál dostať do kontaktu so základnými zložkami tejto sféry:  

-  atmosféra a jej parametrami (teplota, vlhkosť, zrážky, obsah prachových 

častíc, zastúpenie plynov, smer a intenzita turbulencií, atmosférický tlak), 
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- hydrosféra s jej parametrami (rozsah, slanosť, teplota, rozsah vodných pár, 

hladina spodnej vody), 

- litosféra a georeliéf s ich parametrami (nadmorská výška, efektívna výška 

vysielača, morfometrické parametre: sklon, orientácie voči svetovým 

stranám, normálová a horizontálna krivosť, mohutnosť formy), 

- pedosféra s jej parametrami (vlhkosť, vodivosť, výška spodnej vody), 

- biosféra s jej parametrami (výška a typ porastu, hustota, vlhkosť, plošný 

rozsah), 

ďalej s prvkami z množiny socio-ekonomickej sféry Zeme: 

- lesohospodárska sféra s jej parametrami 

- poľnohospodárska sféra a jej parametre (typ a výška pestovaných plodín), 

- priemyselná sféra s jej parametrami (výška a plošný rozsah zástavby, 

intenzita EM žiarenia, typ materiálu, odrážavosť, priepustnosť a krivosť 

objektov), 

- obytná a sídelná sféra s jej parametrami (výška a hustota sídelnej zástavby, 

typ materiálu, odrážavosť, priepustnosť a krivosť objektov), 

- dopravná a komunikačná sféra s jej parametrami (intenzita EM žiarenia, 

výška stožiarov a vedenie elektrického prúdu VVN, výška a hustota TV, 

FM/AM, NMT/GSM/UMTS/FWA vysielačov a vykrývačov), 

riadiaca sféra a sféra služieb s jej parametrami (frekvenčná koordinácia, kontrola 

dodržiavania emisných limitov, zmena technických parametrov vysielačov) [8]. 

 

4.2 Priestorové vymedzenie vz ťahov pôsobiacich na FM signál  

FM signál sa nešíri vo všetkých miestach krajinnej sféry rovnako. Vzhľadom na jeho 

charakter šírenia v pedosfére, hydrosfére alebo litosfére dochádza k ojedinelostiam, kde je jeho 

pohyb výrazne obmedzený. Vzájomná interakcia signálu s jeho prostredím je limitovaná práve 

hustotou prostredia, v ktorom sa FM signál šíri. Georeliéf, ako rozhranie medzi atmosférou 

a litosférou a podobne aj medzi litosférou a pedosférou na druhej strane pôsobí ako izolant.  

V celom priestore medzi dolnou a hornou hranicou dochádza k šíreniu FM signálu 

viacerými spôsobmi [8].  
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FM signál svojimi elektrickými parametrami nevplýva na žiaden prvok krajinnej sféry, 

ale prvky jednotlivých geosfér v rámci krajinnej sféry Zeme môžu vplývať na šírenie FM signálu 

a intenzitu elektromagnetického poľa, ktoré svojou existenciou vytvára.  

Čo sa týka práve EM žiarenia, tak na jeho fyzikálne vlastnosti vplývajú hlavne 

atmosféra a jej vlastnosti ako napr.: teplota, vlhkosť, obsah a zloženie plynov v atmosfére, prach, 

turbulencie) a v neposlednom rade aj nepatrné zmeny v odrážajúcej ploche. V tomto prípade ide 

o pohyb vegetačného porastu alebo dopravná situácia a jej priestorové vlastnosti. Tieto činitele 

majú za následok časové zmeny v hodnotách EM žiarenia, a tak sa intenzita EM poľa nahrádza 

mediánovými hodnotami. Podobne sa pristupuje aj k atmosfére, ktorá je v každej časti 

geografickej sféry iná a podlieha mikroregionálnym podmienkam ako v priestorovej, tak aj 

v časovej dimenzii. Preto sa opisuje tzv. štandardnou atmosférou [8]. 

FM signál môže dopadať v rôznych smeroch na prijímaciu anténu. V podstate to závisí 

od spôsobu šírenia  EM vlny, ktorá môže dopadať na vysielač priamo ako priama vlna. Môže sa 

šíriť pri zemi ako prízemná vlna, alebo môže dopadať ako odrazená vlna, ak sa cestou od 

vysielača k prijímaču odrazí od georeliéfu. Prenos prízemnou vlnou v pásme VKV neprichádza 

do úvahy. Je to spôsobené hlavne výrazným tlmením georeliéfu. A keďže sa EM vlna neodráža 

ani od ionosféry, prenikne za jej hranicu a stráca sa v priestore nad hornou hranicou krajinnej 

sféry, kde nemá zmysel jej existencia. Preto na prijímaciu anténu dopadá len priama a odrazená 

vlna. V podstate len tieto majú najväčší význam pre fungovanie rádiokomunikačných sietí. Preto 

je vymedzenie územia s optickou viditeľnosťou okolo vysielača jedno z najdôležitejších faktorov 

pri posudzovaní efektívnosti rádiokomunikačných sietí a hlavne sietí zameraných na prenos FM 

signálu. 

 

4.3 Zmeny v trajektóriách FM signálu a výškových ho dnotách 

v závislosti od zakrivenia Zeme 

Z predchádzajúceho textu vyplýva, že FM signál sa v prostredí šíri priamočiaro. 

Samozrejme ak berieme do úvahy len vlny, ktoré sa nešíria pri zemi, kde dochádza k ohybom a 

vlny, ktoré pri svojej ceste k prijímaču nenarážajú na reliéf a nedochádza pri tom k odrazu. 

V takom prípade vo vertikálnom smere nebude FM signál ovplyvnený zakrivením Zeme 

a v horizontálnom smere bude zobrazovaný ako najkratšia spojnica medzi vysielačom 

a prijímačom. 
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Ak však berieme do úvahy zemepisné súradnice v rámci jednotlivých geografických 

sústav a zobrazení, a interakcie medzi lúčmi a georeliéfom chceme vyjadriť exaktne, musíme 

rátať s tým, že zakrivenie Zeme, ktoré je v realite, s narastajúcou vzdialenosťou od vysielača 

k prijímaču spôsobuje zmeny vo výškových pomeroch vzťažnej sústavy, ku ktorej robíme 

mapové zobrazenia. V tomto prípade je vzťažnou sústavou matematicky vyjadrený povrch 

Zeme, ktorý je definovaný podľa  typu zobrazenia a typu transformačných rovníc. Ide o Besselov 

elipsoid alebo iné matematicky definované teleso. Nastáva tu ale problém, kde pri tvorbe 

optickej viditeľnosti, rádiovej viditeľnosti alebo terénnych rezov dochádza ku skresleniu, lebo 

nie všetky GIS aplikácie robia tieto zobrazenia s tým, že berú do úvahy zakrivenie Zeme. Pri 

dĺžke trajektórie FM lúča 10 km treba znížiť súradnicu z [m] v digitálnom modeli terénu o 5,9 m, 

pri 100 km je to už 58,2 m. Zakrivenie Zeme rastie v podstate exponenciálne [8]. 

Pri transformácii reálnej súradnicovej sústavy do dvojrozmerných profilov sa priestor 

transformuje na množinu dvojrozmerných profilov daných priestorovými súradnicami vysielača 

a prijímača. V týchto profiloch nadobúdajú trajektórie FM lúčov priamočiary tvar. Samozrejme, 

že horizontálne a vertikálne vzdialenosti EM vlny od reliéfu sú dodržané. V prípade výpočtu 

optického horizontu dochádza ešte aj k tzv. ohybu EM žiarenia. Je to spôsobené tým, že EM 

žiarenie pri prechode vzduchom, ktorý má na rôznych miestach aj iné hodnoty hustoty, resp. 

indexy lomu. Toto spôsobuje, že lúč inak šíriaci sa priamočiaro sa ohýba a dochádza k posunu 

optického horizontu. Podobne je to i pri výpočte rádiového horizontu. 

Obrázok 4.2: Profilové zobrazenie FM lúčov v reálnom priestore 

 

 

 

Obrázok 4.3: Profilové zobrazenie FM lúčov na mape v rovine 
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4.4 Všeobecné pravidlá šírenia FM signálu 

� Všeobecne platí, že FM signál sa v atmosfére šíri rýchlosťou svetla ako druh EM 

žiarenia, ktoré je v podstate samotným nosičom modulovanej zvukovej informácie 

rýchlosťou cca 3.108 m/s. V tomto prípade pri našej rozlišovacej schopnosti môžeme 

permeabilitu atmosféry zanedbať. 

� Dráhy rádiovej vlny sa ohýbajú nad formami georeliéfu iba vtedy, ak tie majú rozmery 

menšie ako vlnová dĺžka samotných rádiových vĺn. 

� Pri výskyte inverzných vrstiev sa stáva pravidlom, že ak rádiová vlna narazí na takúto 

oblasť v atmosfére, ktorá sa väčšinou viaže na geomorfologické prvky v krajine, nastane 

výrazné zakrivenie rádiovej vlny smerom k zemskému povrchu. Je to spôsobené tým, že 

tieto inverzné oblasti atmosféry majú zvýšenú lomivosť, čo do značnej miery ovplyvňuje  

tvar FM vlny. Tento jav sa nazýva superrefrakcia a vyskytuje sa v miestach, ktoré sa 

nazývajú troposférický vlnovod, lebo najčastejšie k týmto inverziám dochádza práve v 

tejto časti atmosféry [8]. 

� Georeliéf má vo všeobecnosti tendenciu FM signál odrážať, resp. pohlcovať. V zásade 

nie prepúšťať.  

� V závislosti od výskytu vodivých, dielektrických, alebo feromagnetických telies, ktoré 

spôsobujú vznik heterogénneho prostredia, vplývajú na šírenie EM žiarenia. Môžu to byť 

napr.: (stromy, domy, vodné kvapky, doprava alebo ľudia). 

� Ak si zoberieme FM vlnu, ktorej intenzitu v každom bode priestoru poznáme, teda je to 

vlna primárna, môže ovplyvniť fyzikálne vlastnosti okolitých telies. Ak sú tieto telesá 

vodivé alebo dielektrické, nastáva v prvom prípade na ich povrchu vyžarovanie vlastného 

žiarenia a vlastných vĺn, ktoré ovplyvňujú výslednú intenzitu poľa okolo telies. 

V druhom prípade sa FM vlna polarizuje. Ide o takzvaný Hugyensov princíp. 

� Najjednoduchší prípad správania sa elektromagnetických vĺn pri dopade na georeliéfnu 

prekážku je difrakcia na tenkej rovinnej prekážke, ktorá vlnenie ani neprepúšťa, ani 

neodráža [8]. 

� FM signál pre svoju nezávislosť od gravitácie a pre svoje nelineárne šírenie je pri dopade 

na georeliéf ovplyvnený hodnotou sklonu v smere najväčšej vertikálnej zmeny (v tomto 

prípade v smere šírenia žiarenia), alebo orientáciou voči svetovým stranám (v našom 

prípade voči vysielaču) a inými použitými morfometrickými parametrami. Na intenzitu 

poľa v mieste príjmu výrazne vplýva vertikálna členitosť georeliéfu po celej dĺžke trasy 

medzi vysielačom a prijímačom (musíme však túto vertikálnu členitosť vzťahovať 

k výške pod, resp. nad spojnicou Tx - Rx) [8]. 
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� Ak sa na vec pozrieme z globálneho hľadiska, tak najväčším bariérovým efektom 

z hľadiska veľkosti mierky je zakrivenie Zeme. Tým sa v diaľke v určitej vzdialenosti od 

zdroja žiarenia automaticky vytvára ja ďalší horizont tzv. rádiový horizont. Ide vlastne 

o hraničné pásmo kde sa sústreďujú najvzdialenejšie body dotyku FM signálu 

s georeliéfom. Vzdialenosť rádiového horizontu je funkcia vzťahu nadmorskej výšky 

vysielacej antény a nadmorskej výšky bodov georeliéfu s výškou prijímacej antény. Na 

základe toho sa vyskytujú tri oblasti vysielania vo vzťahu ku georeliéfu: 

- viditeľná oblasť (skreslenie FM signálu je v rámci stanovenej tolerancie, bez 

rušivých zvukov, kolísania, zasahovania iných frekvencií a intenzitu poľa možno 

vyjadriť ako súčet intenzít vlny priamej a odrazenej od povrchu), 

- oblasť „polotieňa“ (intenzita FM signálu nad týmto územím je hraničná, 

s kolísaním až strácaním sa signálu, 1,2 d0>d>0,8 d0, prítomnosť difrakčných 

javov), 

- oblasť „tieňa“ (podprahová intenzita FM signálu, značne skreslená informácia, 

d>1.2 d0), kde d0 je hranica optického horizontu [4]. 

� FM signál je na ceste od svojej vysielacej antény ku prijímacej anténe často krát rušený 

v dôsledku viaccestného šírenia signálu. Ide v podstate o odraz vysielaného signálu od 

prírodných alebo umelých prekážok ako napr.: (vodojemy, horské masívy komíny 

a výškové stavby) 

� FM signál okrem predošlých vlastností obsahuje v sebe aj vnútornú polarizáciu, a to 

vertikálnu a horizontálnu.  Ide o smer orientácie vĺn v priečnom profile FM signálu. 

V prípade vertikálnej polarizácie je signál náchylnejší na zvislo orientované prekážky. 

 

4.5 Vplyv jednotlivých zložiek krajinnej sféry na š írenie FM signálu 

4.5.1 Vplyv atmosféry na šírenie elektromagnetickéh o žiarenia 

Pre elektromagnetické žiarenie platí zásada, že v izotropnom a homogénnom prostredí 

sa šíri elektromagnetická vlna priamočiaro. Ale tento stav sa dá pokladať za relevantný len vo 

voľnom priestore a v ohraničenej časti troposféry a zásadne ak sa signál šíri na kratšie trasy, 

ktoré sú medzi vysielačom a prijímačom. Atmosféra má tú vlastnosť, že spôsobuje lom pre 

elektromagnetickú vlnu, ak sa ona šíri v blízkosti zemského povrchu. Lomy v atmosfére sa dajú 

kvantifikovať prostredníctvom tzv. indexu lomu, ktorý s narastajúcou výškou nad zemským 

povrchom má lineárne klesajúcu tendenciu. Vyvoláva to jav, kedy sa rádiové vlny pozvoľna 

skláňajú k zemskému povrchu. V podstate následne nasledujú priamočiaru trasu. Podstatné, čo z 
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toho vyplýva je, že takto sa rádiové vlny dokážu šíriť za optický horizont. Ale celkovo 

v atmosfére (troposfére, ionosfére) pre náš prípad sa nachádzajú veľmi premenlivé parametre, 

ktoré vplývajú na šírenie elektromagnetických vĺn. Preto sa aj charakter interakcie medzi FM 

signálom a atmosférou výrazne mení vplyvom počasia. Samozrejme, že atmosféra sa skladá 

z rôznych plynov a každý má iné elektrické vlastnosti, ktoré významnou mierou vplývajú na 

elektrickú zložku elektromagnetického poľa. Ide hlavne o permitivitu a vodivosť. Ak signál 

prenikne do ionosféry pod správnym uhlom, môže dôjsť k odrazom elektromagnetického 

žiarenia od niektorých z elektromagneticky nabitých zón v ionosfére a signál sa vracia naspäť na 

georeliéf. Nastať môže aj prípad, kedy pri tzv. troposférickom šírení v dolných častiach 

atmosféry sa signál pohybuje medzi rôznymi vzduchovými hmotami. Tieto samozrejme nie sú 

jednoliate, ale majú rôzne atmosférické vlastnosti napr.: tlak, teplotu a vlhkosť. Na rozhraní 

týchto vrstiev sa vlny lámu a môže dôjsť až ku zmenám v hodnotách vlnovej dĺžky 

elektromagnetického žiarenia. Tento jav je známy ako atmosférická refrakcia. Pomocou nej 

dostáva VKV charakter KV. Pre krátke trasy spojenia sa refrakcia vo výpočtoch môže ignorovať 

[8]. 

4.5.2 Vplyv georeliéfu na šírenie elektromagnetické ho žiarenia 

Georeliéf a jeho formy taktiež vplývajú na šírenej a kvalitu FM signálu nemenej väčšou 

mierou podobne, ako je to v atmosfére. Tam, kde sa signál dostáva do blízkosti foriem 

georeliéfu, ktoré majú hladký povrch a relatívne malú krivosť, dochádza ku javu, ktorý sa 

nazýva difrakcia. Tá spôsobuje zosilňovanie resp. zoslabovanie kvality signálu. Tento jav je 

dôležitý hlavne pri budovaní dlhších rádiokomunikačných trás, kde sa signál vplyvom krivosti  

dostatočne hladkej prekážky ohýba, alebo pri vysokých hodnotách normálovej krivosti prekážok 

sa tie môžu správať ako sekundárne žiariče. 

4.5.3 Vplyv lesnej vegetácie na šírenie elektromagn etického žiarenia 

Vegetácia a hlavne lesný porast majú tak isto vplyv na šírenej FM signálu a to hlavne 

svojou priepustnosťou. Zväčša negatívne vplývajú na šírenie, pretože ak majú priepustnosť 

nulovú, vytvárajú prekážku. Táto prekážka v podobe lesného porastu vlny a ich energiu pohltia 

a spôsobia odrazy. V podstate rádiová vlna indukuje prúdy v kmeňoch stromov a tie sa správajú 

ako uzemnené antény. Les môže vlny aj odraziť na miesta v tieni dosahu FM signálu. Podobne 

ako je to pri atmosfére aj lesný porast je nositeľom vlastností, od ktorých závisí výsledný dopad 

porastu na elektromagnetické žiarenie. V tomto prípade ide o humídnosť, druhová skladba lesov, 

sezónnosť. Samotný signál má v sebe vlastnosti, ktoré pri interakcii s lesným porastom môžu 

výslednú interakciu a jej dopady ovplyvniť [8]. 
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Všeobecne sa dá povedať, že les vo svojej podstate umelo nadvihuje výšku reliéfu 

rádove o 20 m a vytvára takmer nepriepustnú prekážku v šírení  elektromagnetickej vlny. 

4.5.4 Vplyv ostatných zložiek georeliéfu na šírenie  elektromagnetického žiarenia 

Okrem lesov aj ďalšie objekty (zastavaná plocha, samostatné budovy, a pod.), ktoré sú 

súčasťou georeliéfu vplývajú svojimi stupňami priepustnosti na šírenie FM signálu. Tak isto je 

táto úloha zväčša negatívna. Ak sú nepriechodné pre FM signál, vytvárajú prekážku v podobe 

rádiového tieňa [8]. Najčastejšie signál odrážajú alebo spôsobujú zosilnenie resp. zoslabenie 

vplyvom interferencie. Z dôvodov náročnosti na vyjadrenie týchto parametrov a ich vplyvov, nie 

sú pri tvorbe mapových výstupov zohľadňované. 
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5 PARAMETRE GEORELIÉFU VPLÝVAJÚCE NA BUDOVANIE 

RÁDIOKOMUNIKAČNÝCH SIETÍ 

 

Vertikálna a horizontálna členitosť georeliéfu vplývajú na väčšinu procesov v krajine. 

S ich rastom stúpa spravidla aj energetická náročnosť na uskutočnenie všetkých transportných 

procesov. Do tejto kategórie patrí aj transport informácií ku ktorému dochádza v krajine v rámci 

prevádzky rádiokomunikačných sietí. Táto vlastnosť georeliéfu, ktorá v tomto prípade plní úlohu 

bariéry tlmiacej prenos látok a energie sa nazýva bariérový efekt georeliéfu. Všetky základné 

parametre, ktoré vplývajú na budovanie rádiokomunikačných sietí, vychádzajú práve z tejto 

vertikálnej a horizontálnej členitosti georeliéfu ako základného vymedzujúceho prvku pri 

skúmaní ich efektivity. 

 

5.1 Optická vidite ľnos ť z rádiovej FM vysielacej stanice 

Optická viditeľnosť z vysielacej stanice šíriacej do okolia rádiový signál FM 

rozhlasového vysielania vymedzuje v okolitom teréne základný prvok, ktorým sa odvodzuje 

pokrytie územia daným signálom. Ide o územie, ktoré je opticky viditeľné z danej vysielacej 

stanice. V tejto zóne sa signál šíri bez prekážok, ktoré sú spôsobované práve bariérovými 

efektmi, ktoré kladie na šíriaci signál georeliéf. Zároveň tento signál je šírený bez výraznej straty 

kvality a tým je toto územie jedno z najdôležitejších prvkov, ktoré sa zohľadňujú pri 

posudzovaní efektivity rádiokomunikačných sietí. Z optickej viditeľnosti následne vyplývajú 

základné parametre georeliéfu. Tie sa stanovujú po profiloch terénu koncentricky radiálne 

umiestnenými v jednotlivých smeroch od vysielacej antény. Práve profily presne odzrkadľujú 

vertikálnu členitosť okolitého georeliéfu. 

5.1.1 Vzdialenos ť optického horizontu 

Jeden z najdôležitejších parametrov vyplývajúci z optickej viditeľnosti je vzdialenosť 

optického horizontu d0i. Vo všeobecnosti tento parameter rozdeľuje georeliéf na dve skupiny 

oblastí:  

- opticky viditeľnú oblasť 

- oblasť v optickom tieni 
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Všeobecný princíp vymedzovania oblastí v zóne optickej viditeľnosti a naopak v zóne 

optického tieňa je nasledovný. Ak máme vybratú vhodnú interpolačnú funkciu pri tvorbe 

digitálneho modelu terénu, ktorá zohľadňuje zakrivenie zeme, potom hľadáme body, ktoré majú 

rovnaký sklon ako má trajektória lúča vyžarovaného vysielačom. Zároveň algoritmus musí 

pamätať aj nato, aby bod nebol už zakrytý inými bodmi georeliéfu. Teda musí byť opticky 

viditeľný (vid. obr. 5.1). 

Na šírenie vĺn vo frekvenčnom pásme VKV má rozhodujúci vplyv umiestnenie 

vysielacej a prijímacej antény. Viditeľnosť sa zisťuje v každom bode terénu a teda aj terénneho 

profilu, kde sa berie do úvahy výška daného bodu profilu. K nej je nutné pripočítať hodnotu 

výšky stredu anténneho systému potenciálnej prijímacej antény. Pre rádiové vysielanie je táto 

hodnota výšky stanovená na 10 m nad terénom. Spojnica bodu stredu anténneho systému  

vysielacej antény (absolútna výška vysielacej antény) a bodu predstavujúceho výšku stredu 

anténneho systému prijímacej antény je v podstate lúč priamej viditeľnosti. Bod v teréne má 

priamu viditeľnosť, ak žiaden bod terénneho profilu určeného trasou medzi vysielacou 

a prijímacou anténou nemá výšku väčšiu ako výška lúča priamej viditeľnosti nad daným bodom 

terénu. Ide teda o výber miest terénu ktorých body vo výške 10 metrov nad daným miestom 

terénu sú z výšky stredu systému vysielacej antény v mieste vysielacej antény viditeľné. 

Pre zistenie priamej viditeľnosti d0, ktorá vymedzuje vzdialenosti, v ktorých nie je 

optická prekážka medzi vysielačom a prijímačom platí vzťah: 

 

d0 = ZR2 ( )21 hh +  = 3,57( )21 hh + ; [km, m]                                                (5.1) 

kde: Rz je polomer Zeme (6,37.106
  m), 

        h1, h2 sú výšky vysielacej a prijímacej antény. 

 

Uvedený vzťah udáva vzdialenosť optického horizontu, ktorý je hraničnou čiarou 

priamej viditeľnosti. 

5.1.2 Relatívna h ĺbka georeliéfu v oblasti optického tie ňa 
Ak sme si stanovili tieto základné oblasti optickej viditeľnosti, môžeme v smere, 

v ktorom sa signál šíri od vysielača k prijímaču, odvodiť ďalší parameter vyplývajúci z optickej 

viditeľnosti a síce stanoviť relatívnu hĺbku georeliéfu v oblasti optického tieňa. 
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Obrázok 5.1: relatívna hĺbka georeliéfu v oblasti optického tieňa 

Ide o parameter, ktorý podrobnejšie znázorňuje vlastnosti georeliéfu vo vzťahu k FM 

signálu z daného vysielača Tx  [8]. 

Obdobným parametrom, ktorý zisťuje najvyššiu prekážku je najväčšia výška prekážky 

hpi. 

 

Obrázok 5.2: Stanovenie relatívnej výšky najväčšej prekážky 

5.1.3 Miera vhodnosti geometrických foriem georelié fu z h ľadiska optickej 

vidite ľnosti 

Pre potreby optickej viditeľnosti je najvhodnejším typom georeliéfu rovina. Táto rovina 

nevytvára následne ani plošné a ani vertikálne nespojitosti v optickej viditeľnosti. Ak však máme 

na zreteli zakrivenie zemského povrchu, tak v podstate ideálnejšia je konkávna makroforma, 

ktorá v mieste horizontu optickej viditeľnosti sa pozvoľna dvíha tak, že pozorovateľovi posúva 

hranicu optickej viditeľnosti ďalej za hranicu, kde by za normálnych okolností zakrivenie zeme 

spôsobilo vytvorenie hranice medzi pásmom optickej viditeľnosti a optického tieňa. Všeobecne 

platí, že čim je pozorovateľ vyššie, tým sa mu zväčšuje optický dosah viditeľnosti a zároveň 

zmenšuje plocha oblastí s optickým tieňom. 
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Obrázok 5.3: Najvhodnejšia forma reliéfu pre potreby optickej viditeľnosti 

 

5.2  Rádiová vidite ľnos ť z rádiovej FM vysielacej stanice 

Ide o obdobu optickej viditeľnosti, kde sa zohľadňujú rôzne ohyby FM lúčov nad 

terénnymi prekážkami, ktoré georeliéf kladie na šíriace sa elektromagnetické vlny FM 

rozhlasového vysielania. Takto sa rozhlasové vlny dostávajú až za hranicu optického horizontu, 

kde rádiový horizont je následne posunutý do väčšej vzdialenosti od vysielacej antény, ako 

optický horizont. 

Vo všeobecnosti sa dajú uvažovať dva základné druhy EM vlny na ceste vysielač 

a prijímač. Priama vlna a vlna odrazená od povrchu zeme. Obidva spôsoby sú ovplyvňované 

vlastnosťou troposféry ako spodnej časti atmosféry a v prípade druhom aj vlastnosťou zemského 

povrchu  v mieste odrazu vlny. Stupeň nerovnosti povrchu porovnávame s vlnovou dĺžkou 

šíriacej sa vlny [8].  

Pri výpočte hodnoty rádiového horizontu r0, ktorý analogicky s optickým horizontom 

vymedzuje hraničnú čiaru rádiovej viditeľnosti, vychádzame pre štandardnú atmosféru s hodnoty 

efektívneho zemského polomeru Ref. Teda pri vymedzení ďalšieho dôležitého prvku pri 

posudzovaní fungovania rádiokomunikačných sietí, teda zóny rádiovej viditeľnosti treba brať do 

úvahy aj spodnú časť atmosféry (troposféru), kde dochádza k prirodzenému šíreniu spomínaných 

priamych a odrazených vĺn elektromagnetického žiarenia. Hodnota efektívneho polomeru Zeme 

je o niečo väčšia a zahŕňa spomínanú oblasť nad zemským povrchom. 

 

r0 = efR2 ( )21 hh +  = 4,12( )21 hh + ; [km, m]                                                (5.2) 

kde: Ref  je efektívny polomer Zeme (4/3 Rz = 8,5.106  m), 

        h1, h2 sú výšky vysielacej a prijímacej antény. 

Oblasť rádiovej viditeľnosti vymedzenej hodnotou polomeru rádiovej viditeľnosti tak 

v sebe zahŕňa priestor jednak opticky viditeľný z vysielacej stanice, kde sa signál šíri bez 
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prekážok a následne aj ďalšie dôležité oblasti šírenia rádiového FM signálu, kde dochádza 

k tlmeniu signálu vplyvom bariérových efektov georeliéfu. V zásade sa dá skonštatovať, že do 

hodnoty prvého polomeru r0 rádiového horizontu je príjem signálu dostačujúci pre potrebu 

rádiokomunikačných sietí. A vymedzuje základnú zónu pokrytia územia signálom FM 

rozhlasového vysielania, kde na väčšine územia je intenzita elektromagnetického poľa v súlade 

s prevádzkovými štandardmi. Výnimku môžu tvoriť len ojedinelé zóny spôsobované tlmením 

a následnou difrakciou rádiových vĺn. 

 

5.3 Čistota I. Fresnelovej zóny 

Fresnelova („Frenelova“) zóna je ďalším dôležitým prvkom, ktorej vlastnosti 

ovplyvňujú kvalitu existujúceho rádiového spoja. Pre zabezpečenie kvality pokrytia územia 

rádiovým FM signálom rozhlasového vysielania nestačí zabezpečiť iba voľnosť spojnice 

vysielacej a prijímacej antény vzhľadom na okolitý priebeh terénu v danom terénnom profile od 

vysielacej po prijímaciu anténu. Je nutné uvažovať o dostatočne voľnom priestore v okolí tejto 

spojnice na dosiahnutie prenosu signálu FM rozhlasového vysielania bez  výrazného tlmenia. 

Tento priestor je vymedzený práve Fresnelovou zónou, ktorá ma tvar rotačného elipsoidu 

s ohniskami v strede anténnych systémov vysielacej a prijímacej antény [15].  

Práve charakter prieniku priestoru vymedzeného Fresnelovou zónou s povrchom Zeme 

nám demonštruje jej čistotu. Pokiaľ k takémuto prieniku nedochádza, ide o čistú Fresnelovu 

zónu, kde rádiový spoj je prezentovaný prenosom signálu FM rozhlasového vysielania bez jeho 

tlmenia na trase od vysielacej k prijímacej anténe. 

 

5.3.1 Zostrojenie Fresnelových zón na gu ľovej ploche 

Pri vymedzovaní Fresenlových zón na guľovej ploche sa vychádza zo stredu gule 

umiestnenom v strede anténneho systému vysielacej stanice Tx a polomere d1, ktorá predstavuje 

čelo vlny. Následne vedieme z bodu Rx (stred anténneho systému prijímacej antény) sústavu 

priamok, ktoré pretínajú plochu S danej gule a ktorých vzdialenosť od bodu Tx je [7]: 

d2n=(d2+nλ/2) [m; m, m]                   (5.3) 

kde: d2n je n- tá vzdialenosť Rx od plochy S, 

        d2 je vzdialenosť Rx od prieniku s S na spojnici Tx a Rx, 
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        λ je vlnová dĺžka šíriacej sa elektromagnetickej vlny. 

Táto sústava vytvára kužeľovú plochu, ktorá je obmedzená v rovine obrázku tvoriacimi 

priamkami RxN1 a RxN1’ . Analogicky sa dajú vymedziť kužeľové plochy vyšších rádov pre n=2, 

3.... (vid obr. 5.4). Prienik týchto kužeľov s guľovou plochou vytvára sústavu sústredných 

kružníc. Oblasti, ktoré vznikli medzi kružnicami sa nazývajú zóny. 

 

Obrázok 5.4:Určenie Frsnelových zón na povrchu gule 

Výsledkom pôsobenia dvoch susedných Fresnelových zón je ich vzájomné rušenie, 

pričom je táto kompenzácia tým výraznejšia, čím vyššie je rádové číslo zóny n. Výsledkom 

vzájomného pôsobenia všetkých zón je rovnocenné žiarenie, ktoré je vytvorené polovicou prvej 

Fresnelovej zóny. Práve I. Fresnelova zóna („Prvá Frenelova zóna“) ohraničuje rozhodujúcu 

oblasť, ktorá má vplyv na šírenie rádiových vĺn [7]. 

5.3.2 Zostrojenie Fresnelových zón na iných telesác h 

Pri zostrojovaní Fresnelových zón na iných telesách treba vybrať plochu kolmú na smer 

šírenia TxRx, teda vektor zostrojený v smere spojnice vysielacia a prijímacia anténa. Pre 

stanovenie polomeru I. Fresnelovej zóny, ktorá má pre nás najväčší význam vychádzame 

z nasledujúcej situácie (vid. obr. 5.5). 

V tomto prípade body Nn ležia na povrchu rotačného elipsoidu. Ohniská jednotlivých 

elíps, ktoré zodpovedajú vymedzeným Fresnelovým zónam n- tého rádu, ležia tak isto 

v miestach vysielacej a prijímacej antény Tx a Rx. Výsledný rotačný elipsoid prvého rádu 

ohraničuje nami zmienenú rozhodujúcu oblasť, ktorá má vplyv na prevádzku rádiového spoja 

medzi prijímacou a vysielacou anténou [7]. 
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Obrázok 5.5: Geometrická predstava k stanoveniu polomeru n- tej fresnelovej zóny 

Pre stanovenie polomeru Fresnelových zón sa vychádza z faktu, že polomer každej zóny 

je rádovo mnohokrát menší než vzdialenosti d1 a d2. Preto možno použiť nasledovný vzťah pre 

výpočet n- tej Fresnelovej zóny, kde keď za n dosadíme hodnotu 1 dostaneme hľadaný polomer 

I. Fresnelovej zóny: 

bn=�������
�����  [m; m, m]              (5.4) 

kde: bn je polomer n- tej Fresnelovej zóny, n je index poradia danej zóny, 

        d1, d2 sú vzdialenosti miesta na spojnici Tx a Rx od vysielacej a prijímacej antény, 

        λ je vlnová dĺžka šíriacej sa elektromagnetickej vlny. 

 

 

Obrázok 5.6: Vymedzenie I. Fresnelovej zóny na trase Tx a Rx 

Polomer Frsnelovej zóny je maximálny v strede spojnice vysielacej a prijímacej antény 

b1max (vid. obr. 5.6). V pásmach kde vlnové dĺžky nepresahujú hodnotu 100 metrov je polomer I. 

Fresnelovej zóny omnoho menší, ako dĺžka trasy rádiového spoja. Následne sa energia 

elektromagnetických vĺn neprenáša iba FM lúčom, ale celým priestorovým zväzkom v tvare 

rotačného elipsoidu ohraničenom I. Fresenlovou zónou. Pre naše potreby nám stačí uvažovať len 

½ danej Fresnelovej zóny [7]. 
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Pri posudzovaní pokrytia daného územia signálom FM rozhlasového vysielania nás 

zaujíma predovšetkým priestor, kde sa zóna I. Fresnelovej zóny nepretína s povrchom Zeme. 

Tam sa signál šíri bez straty kvality (šírenie nad voľným terénom). Pokiaľ dochádza k prieniku 

rotačného elipsoidu s povrchom zeme, nastáva situácia tlmenia signálu v dôsledku tohto prieniku 

(tlmenie v dôsledku prieniku terénu do I. Fresnelovej zóny). Pokiaľ je spojnica na trase 

vysielacia prijímacia anténa v rovnakej výške ako povrch Zeme, tak dochádza k tlmeniu 

difrakčnou prekážkou. Pokiaľ je spojnica pod úrovňou povrchu, ide o zónu difrakcie, kde 

dochádza k výraznému tlmeniu šíriaceho signálu. Takto sa na trase do rádiového horizontu 

posudzuje čistota I. Fresnelovej zóny. Pre každú takto vymedzenú zónu platí iné pravidlo 

výpočtu intenzity EM poľa v rámci skúmania pokrytia územia signálom FM rozhlasového 

vysielania. Samozrejme aj hodnoty intenzity poľa sú v týchto typoch miest odlišné. 

 

5.4 Tlmenie difrak čnou prekážkou 

V miestach, kde nie je zabezpečená optická viditeľnosť z vysielacej stanice a I. 

Fresnelova zóna nie je čistá, dochádza k tlmeniu signálu vplyvom difrakčnej prekážky v danom 

mieste na trase rádiového spoja. Ide o straty z intenzity EM žiarenia difrakciou.  

5.4.1 Kvantifikácia strát pri jednoduchej difrakcii  

So stratami na intenzite EM žiarenia pri jednoduchej difrakcii sa počíta difrakčný útlm 

pre miesta v optickom resp. rádiovom tieni. Vzťah pre výpočet veľkosti útlmu vychádza jednak 

z premenných vyplývajúcich z počítania I. Fresnelovej zóny a parametra vyplývajúceho z polohy 

prekážky vzhľadom na spojnicu vysielač – prijímač [1]: 

F=
�,

�

||  [-; m]               (5.5) 

kde: 

u=��� 
�
����� [-; m]              (5.6) 

kde: H je výška prekážky nad spojnicou vysielač – prijímač, 

        d je vzdialenosť medzi prijímacou a vysielacou anténou, 

       d1 je vzdialenosť od vysielacej antény k prekážke, 

       d2 je vzdialenosť od prekážky k prijímacej anténe, 
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  λ je vlnová dĺžka. 

Nasledovný spôsob výpočtu difrakčného útlmu je možné použiť aj v prípadoch , kedy 

dochádza k viacnásobnej difrakcii. Vtedy je výsledná intenzita elektromagnetického žiarenia 

upravená o niekoľko členov s veľkosťou útlmu. V praxi sa ráta najviac do trojnásobnej difrakcie 

[1]. Upravenú intenzitu poľa môžeme vyjadriť nasledovne: 

Ev= E . F  [µV/m, µV/m]              (5.7) 

Kde: E je výsledná hodnota intenzity poľa, E je pôvodná hodnota, 

         F je hodnota difrakčného útlmu. 

Intenzita elektromagnetického poľa FM signálu s danou frekvenciou sa okrem jednotiek 

µV/m dá vyjadriť aj v logaritmickej mierke dBµV/m. Hlavne pri úprave teoretickej intenzity poľa 

sa v logaritmickej mierke lepšie pracuje. Útlmové korekčné parametre sú následne spresňujúcim 

faktorom, ktoré sa pridávajú k hodnote teoretickej intenzity poľa. 

Difrakčný útlm môže byť vyjadrený ako funkcia pomeru H/r, kde H je výška prekážky nad 

spojnicou Tx – Rx v metroch a r je polomer I. Fresnelovej zóny, zostrojenej nad spojnicou Tx – Rx. 

Pre výpočet polomeru r platí vzťah (5.4) pre n=1 [1]: 

Pre H > r je možné difrakčný útlm Ld aproximovať vzťahom: 

Ld=  �� +16  [dB; m, m]              (5.8) 

 

5.5 Efektívna výška vysielacej antény 

Tento pojem sa zavádza kvôli tomu, že členitosť terénu ovplyvňuje výslednú intenzitu 

poľa nad terénom a tá nezodpovedá skutočným výškam antén nad terénom. Efektívna výška tak 

viac odzrkadľuje vplyv terénu na šírenie EM vĺn. Je definovaná ako rozdiel nadmorskej výšky 

ťažiska vysielacej antény hn a priemernej nadmorskej výšky terénu h: 

 

h1 = hn – h                                                                                                                     (5.9) 
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Obrázok 5.7: Efektívna výška vysielacej antény 

Efektívnou výškou prijímacej antény mobilnej stanice PPS sa všeobecne rozumie 

skutočná výška antény nad miestnym terénom, ktorá býva väčšinou 2 m [4]. Pre rozhlasovú a 

televíznu službu je efektívna výška prijímacej antény h2 = 10 m. 

Pre samotný výpočet efektívnej výšky prijímacej antény sa volí postup zaužívaný 

v praxi, kde sa berie do úvahy terénny profil v rozmedzí 3 až 15 km od vysielacej stanice. Táto 

vzdialenosť sa rozdelí na úseky po 1 km. Pre nadmorskú výšku každého úseku sa berie do úvahy 

stredná hodnota výšok bodov hraničiacich so susednými úsekmi. Priemerná nadmorská výška 

terénu sa vypočíta ako aritmetický priemer priemerných výšok jednotlivých úsekov.  

Ako bolo spomenuté na začiatku, efektívna výška vysielacej antény odzrkadľuje viac 

vplyv okolitých výškových pomerov na výpočet intenzity elektromagnetického žiarenia pri 

výpočte celkového pokrytia územia rádiovým signálom FM rozhlasového vysielania, ako 

skutočná výška vysielacej antény. Práve z hodnôt efektívnej výšky vysielacej antény pre 

jednotlivé smery od antény reprezentované jednotlivými terénnymi profilmi, sa následne 

vychádza pri výpočte intenzity poľa z kriviek šírenia. Tie obsahujú hodnoty intenzity poľa pre 

jednotlivé výšky antén a vzdialenosti predmetných miest od antény, v ktorých výpočet 

prevádzame (miesta s potenciálnou prijímacou anténou).  

 

5.6 Krivky šírenia 

Jeden z najdôležitejších prvkov ktoré musíme brať do úvahy pri posudzovaní 

efektívnosti daného rádiového spoja sú teoretické krivky šírenia rádiového FM signálu. Tie 

odzrkadľujú základnú vlastnosť šíriaceho sa signálu v reálnom prostredí. Ide o intenzitu 

elektromagnetického poľa, ktorá je hlavným faktorom ovplyvňujúcim kvalitu šíriaceho sa 

signálu. Vyjadrujú závislosť intenzity EM poľa v sledovanom mieste na vzdialenosti od 
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vysielacej antény (dĺžke konkrétneho rádiového spoja) a výškových pomeroch na sledovanej 

trase, ktoré sú vyjadrené hodnotou efektívnej výšky vysielacej antény na trase tohto rádiového 

spoja. Ich matematické vyjadrenie je zložitá procedúra zahrňujúca nájdenie vhodných 

matematických funkcií popisujúcich ich priebeh pre jednotlivé funkčné hodnoty. My sa v rámci 

tejto práce nebudeme zaoberať pravidlami odvodzovania priebehu týchto kriviek práve pre ich 

zložitosť. Spomenieme len, že existuje viacero typov týchto teoretických kriviek, podľa ktorých 

sa dá v každom mieste v okolí vysielacej antény odvodiť príslušná hodnota intenzity EM poľa, 

ktoré predstavuje nosné médium pre šíriaci sa rádiový FM signál rozhlasového vysielania. 

Teoretický priebeh kriviek je možné odvodiť pre rôzne frekvenčné pásma. Typ povrchu, 

nad ktorým sa konkrétny FM signál šíri je ďalším dôležitým faktorom. Pre potreby našej práce 

budeme vychádzať z kriviek šírenia pre frekvenčné pásmo VKV (veľmi krátkych vĺn v intervale 

87,5 – 108 MHz) a pre šírenie nad zemou ako typ povrchu. Ďalej všeobecne krivky môžu 

reprezentovať šírenie intenzity EM poľa pre 50 % miest a 50 %, 10 % alebo 1 % času pre rôzne 

trasy šírenia a výšku prijímacej antény. Pre nás je dôležitá hodnota 50 % miest a 50 % času. 

Tieto hodnoty vyjadrujú mediánovú hodnotu intenzity poľa, teda hodnotu užitočnej intenzity 

poľa vyskytujúcu sa minimálne v 50% miest a 50% času [17].Výška prijímacej antény je podľa 

štandardu pre rozhlasové vysielanie stanovená na hodnotu h2 10 m (vid. obr. 5.8). 

Na y- ovej osi sú výsledné hodnoty intenzity EM poľa  Field strength v jednotkách 

dB(µV/m). Na x- ovej osi sú vzdialenosti miest od vysielacej antény Distance v jednotkách km. 

Jednotlivé hodnoty intenzity sú vypočítané pre rôzne efektívne výšky vysielacej antény 

Transmitting/Base antenna heights, h1 v jednotkách m. Tým zodpovedajú jednotlivé zostrojené 

krivky šírenia, konkrétne pre výšky 10, 20, 37.5, 75, 150, 300, 600 a 1200 metrov. Hodnoty na 

osiach sú v logaritmickej mierke, pretože inak by sa predmetné vzdialenosti ani nedostali do 

grafu o reálne zobrazených rozmeroch (vid. obr. 5.8). 

Pokiaľ nie je dostupný matematický aparát pre výpočet hodnoty intenzity poľa pre 

akúkoľvek hodnotu vzdialenosti a výšku je treba vhodnou interpoláciou zo známych hodnôt 

odvodiť výslednú hodnotu intenzity poľa. 

Výsledné hodnoty intenzity EM poľa tvoria základnú bázu dát pre určenie pokrytia 

územia rádiovým FM signálom rozhlasového vysielania. V miestach optickej viditeľnosti sa 

vychádza priamo z hodnôt stanovených týmito krivkami šírenia. Podobne je to aj v miestach, kde 

je preukázaná čistota I. Fresnelovej zóny (šírenie nad voľným terénom). V miestach, kde podľa I. 

Fresnelovej zóny dochádza k tlmeniu v dôsledku prieniku I. Fresnelovej zóny s povrchom nad 
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ktorým sa signál šíri, k zodpovedajúcim hodnotám podľa kriviek šírenia sa pripočítajú tlmiace 

faktory odvodené z tlmenia difrakčnou prekážkou. Podobne je tomu tak i pri zóne difrakcie 

a v miestach rádiového tieňa. V miestach rádiového tieňa je intenzita EM poľa veľmi nízka. 

V týchto miestach je možné predpokladať príjem len nekvalitného signálu o minimálnej 

intenzite, ktorý sa tam mohol dostať po viacnásobných odrazoch. Takýto signál je znehodnotený 

šumom. V praxi sa nepredpokladá príjem žiadneho signálu v týchto miestach. 

Výsledné hodnoty intenzity EM poľa sú podľa štandardu klasifikované do intervalov, 

ktoré vymedzujú základné oblasti kvality príjmu signálu FM rozhlasového vysielania. Každá 

oblasť je charakteristická minimálnou hodnotou intenzity poľa, ktorú je nutné zabezpečiť, aby 

toto miesto príjmu bolo zahrnuté do tejto oblasti. Ide o oblasť veľkých miest, kde sa predpokladá 

najlepšia kvalita prijímaného signálu, mestská oblasť a vidiecka oblasť, kde sú nároky na 

minimálnu hodnotu intenzity poľa nižšie [17]. Konkrétne limity znázorňuje nasledujúca tabuľka. 

 

  
Charakteristika 

oblasti   Em (dBμV/m) Em (dBμV/m) 

      Monofónna služba Stereofónna služba 
  Veľké mestá   70 74 

  Mestská oblasť   60 66 

  Vidiecka oblasť   48 54 
 

Tabuľka 1: Klasifikačná tabuľka pre mediánové hodnoty minimálnej intenzity poľa jednotlivých oblastí 
pokrytia 

Krivky šírenia, z ktorých sme vychádzali pri výpočtoch intenzity EM poľa sú vyjadrené 

pre hodnotu vyžiareného výkonu vysielacej antény 1 kW (angl. ERP - Effective Radiated 

Power). Ide o zisk antény na jej koncoch, ktorý vyjadruje potrebný výkon vysielaného signálu. 

Pre náš prípad je tento výkon pre FM rozhlasové vysielanie stanovený na hodnotu 100 kW 

(odvodený z parametrov vysielacej antény). Preto výsledné hodnoty intenzity EM poľa, ktoré 

dostaneme pre hodnotu výkonu 1kW potrebujeme na záver upraviť pre hodnotu výkonu 100 kW. 

Tým sa nám vypočítané hodnoty intenzity posunú na vyššiu úroveň. O konkrétnom spôsobe 

korekcie sa zmienime v aplikačnej časti tejto práce. 



35 
 

 

Obrázok 5.8: Krivky šírenia nad zemou pre frekvenčné pásmo VKV (100 MHz) a 50 % času 
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6 POPIS POUŽITÝCH NÁSTROJOV A PROGRAMOVÉHO VYBAVENI A 

 

Pri praktickej aplikácii teoretickej bázy, z ktorej čerpáme pri riešení stanoveného cieľa 

našej práce, sme sa rozhodli využiť niekoľko programových nástrojov. V prvom rade je to 

integrovaná skupina profesionálnych GIS aplikácií ArcGIS Desktop, ktorá poskytuje 

užívateľovi univerzálne prostredie a nástroje pre priestorové analýzy. Poslúžila nám pri 

vytváraní a úprave vstupných údajov a napokon aj pri implementácii teoretických postupov 

v rámci tvorby potrebných nástrojov pre získanie konečných výsledkov. Čo sa týka ďalšieho 

programového nástroja, ktorý sme pri tvorbe výstupov použili, ide o skriptovací jazyk Python  

a jeho podporné aplikácie. Poprípade jeho aditívne knižnice slúžiace na rozšírenie jeho 

funkcionality ako programátorského nástroja. Ním sme vyriešili problém vytvárania niektorých 

analýz, ktoré prostriedkami programového vybavenia aplikácie ArcGIS Desktop nebolo možné 

vytvoriť. Išlo o tvorbu vstupov, ktoré sme potom zahrnuli do nástrojov vytvorených 

prostriedkami sady aplikácií v rámci ArcGIS Desktop. 

Každý parameter, ktorý je potrebný pri analýze celkového pokrytia územia signálom 

FM rozhlasového vysielania sme sa snažili spracovať vo forme podprogramu alebo modulu, 

ktorý s ostatnými tvorí celkový model alebo program pokrytia vymedzeného územia signálom 

FM rozhlasového vysielania. 

 

6.1 ArcGIS Desktop 

V rámci vytvárania jednotlivých modulov, ktoré nám poslúžili pri praktickom 

spracovaní jednotlivých parametrov popisujúcich pokrytie vymedzeného územia rozhlasovým 

FM signálom a pri tvorbe výsledných grafických poprípade mapových zobrazení sme využili 

aplikáciu ArcGIS Desktop 9.2 na funkčnej úrovni ArcInfo . Ide o integrovanú skupinu 

profesionálnych GIS aplikácií. Pri zhotovovaní výsledkov sme využívali nasledujúce aplikácie 

v rámci ArcGIS Desktop, ktoré sú jeho súčasťou: 

• ArcMap – slúži na vyhotovovanie kartografických analýz a mapovanie. Pracuje 

v dvoch základných módoch, ktoré sme pri práci využívali: geoúdajový (slúži pri 

práci s geografickými vrstvami) a schematický (práca s mapovými stránkami 

a všetkými mapovými náležitosťami ako mierka, legenda a pod.). Tento mód sme 

využili pri zostavovaní výsledných mapových zobrazení. 



37 
 

• ArcCatalog – aplikácia vytvorená pre správu priestorových kolekcií údajov 

a správu metaúdajov. Využili sme ju hlavne pri tvorbe geodatabázy- GDB, ktorá 

je potrebná pri vytváraní nových vrstiev geoprvkov (napr. bodová vrstva 

s pozíciou vysielacej stanice). 

• ArcToolbox a ModelBuilder – slúžia predovšetkým na analýzu priestorových 

údajov a geoprocessing, teda na proces odvodzovania nových informácií 

pomocou analýzy existujúcich geoúdajov. ArcToolbox obsahuje rozsiahlu bázu 

nástrojov (funkcií ) pre potreby geoprocessingu (napr. správu údajov, konverziu 

údajov, štatistické analýzy, analýzy nad povrchom a pod.). My sme ho využili pri 

zostavovaní jadra jednotlivých modulov, ktoré nám slúžili pri spracovaní 

jednotlivých parametrov pokrytia územia signálom FM rozhlasového vysielania. 

ModelBuilder poskytuje grafické prostredie pre samotné zostavovanie 

a implementáciu spomínaných modulov prostredníctvom návrhových diagramov. 

• ArcGIS Spatial Analyst – ide osadu funkcií slúžiacu pre pokročilé priestorové 

modelovanie. Tvorí základnú časť skupiny nástrojov, ktoré sme pri zostavovaní 

jednotlivých čiastkových modulov v rámci zostavenia modelu pokrytia územia 

signáom FM rozhlasového vysielania využili. 

• ArcGIS 3D Analyst – slúži na tvorbu analýz, ktoré sú závislé nielen na polohe 

spracovaných prvkov, ale aj ich treťom rozmere – výške. Slúži na tvorbu 

výškového modelu, obsahuje analýzy odvodené s povrchu (angl. surface analysis) 

a metódy konverzie rastrov do viacerých formátov. My sme ho využili pri tvorbe 

výškového modelu terénu. 

• ArcScene – ide o aplikáciu ako súčasť ArcGIS Desktop, ktorá je určená pre 

tvorbu 3D zobrazení výsledných výstupov [16].  

 

6.2 Skriptovací jazyk PYTHON 

Ide o programovací jazyk, ktorý z hľadiska prekladu a spustenia môžeme 

charakterizovať ako interpretovaný programovací jazyk. Python patrí do tej skupiny 

programovacích jazykov, kde kód daného jazyka sa prekladá iba do medzikódu a nie rovno do 

strojového kódu počítača. Výhodou tohto jazyka je, že má vlastnosti dynamického objektového 

programovacieho jazyka. Možno ho zaradiť zároveň aj medzi hybridné jazyky, pretože 

umožňuje pri písaní kódu uplatňovať okrem objektového prístupu aj procedurálny 
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a v obmedzenej miere aj funkcionálny prístup. Python je zároveň aj možnosťou, ako 

zautomatizovať procesy pri geoprocessingu v rámci aplikačného prostredia ModelBuilder 

v ArcGIS Desktop. Vyplýva to z ďalšej charakteristickej vlastnosti tohto programovacieho 

jazyka a tým je skutočnosť, že sa ľahko vkladá do iných aplikácií, kde slúži ako skriptovací 

jazyk. Nám poslúžil na definovanie niektorých postupov mimo tohto prostredia, keďže v rámci 

ModelBuilderu by táto definícia bola ťažká z hľadiska implementácie. Pre externé 

programovanie jednotlivých čiastočných analýz sme využili verziu Python 2.3.5. Pre 

zostavovanie konkrétnych skriptov bolo potrebné okrem využitia kompilátora pre konkrétnu 

verziu jazyka Python, využiť aj niektoré rozširujúce knižnice, ktoré nám výrazne rozšírili 

možnosti narábania s priestorovými údajmi reprezentovanými georeferencovanými vrstvami  

geoprvkov (napr. raster s výškovým modelom terénu) [13].  Medzi tieto knižnice patrili: 

• GDAL (Geospatial Data Abstraction Library)  ako knižnica sprístupňujúca 

funkcie a procedúry na manipuláciu s priestorovo definovanými údajovými 

formátmi. Konkrétne napríklad georeferencovanými rastrami. 

• NUMERIC ako knižnica, ktorá umožňuje programátorovi pracovať s poľami 

čísel, ktoré môžu mať z hľadiska objemu veľké rozmery (rádovo v megabytoch- 

MB). My sme ju využili pri transformácii rastrovej vrstvy do matice čísel 

reprezentujúcej hodnoty buniek rastra, ako metóda sprístupnenia týchto údajov 

pre ďalšie výpočty. 

• MATH – a napokon knižnicu sprístupňujúcu matematické funkcie vo forme 

definovaných príkazov (funkcií) potrebných pre definíciu matematických operácií 

nad hodnotami buniek v rastri. 
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7 VYMEDZENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA 

 

Územie na ktorom sme sa pokúsili aplikovať teoretické poznatky z oblasti výpočtu 

hodnôt intenzity EM poľa v priestore, v ktorom sú prevádzkované rádiokomunikačné siete, sa 

rozkladá v oblasti Stredného Slovenska. Konkrétne ide o priestor v centre so Zvolenskou 

kotlinou a dvoma významnými sídlami Banskou Bystricou, ako centrom Banskobystrického 

Kraja a Zvolenom, ako centrom Zvolenského územného obvodu. Priestor je charakteristický 

kotlinovým charakterom s významnými orografickými jednotkami, ako sú Kremnické vrchy na 

západe a Poľana na juhovýchode spomínaného územia. Keďže ide o hornatý charakter terénu, 

tak tieto ale aj ostatné horské masívy stredného Pohronia tvoria významné jednotky z hľadiska 

bariérových efektov pri šírení rádiových vĺn. Pre nás sú najzaujímavejšie miesta v kotlinách, kde 

sa sústreďuje osídlenie a teda potenciálny užívatelia rádiokomunikačných sietí. Samotná 

vysielacia stanica sa nachádza na hrebeni Kremnických vrchov približne severovýchodne od 

mesta Banská Bystrica v lokalite Suchá Hora. Pre prevádzkovateľa rádiokomunikačnej siete 

v tomto priestore je jedným z hlavných cieľov pokryť územie signálom FM rozhlasového 

vysielania práve v kotlinách po oboch stranách masívu Kremnických vrchov. A to hlavne na 

východ, kde leží samotné krajské mesto Banská Bystrica a potom hore Horehronským Podolím, 

ktoré pokračuje východným smerom. Potom územie juhovýchodne od výbežku Kremnických 

vrchov s mestom Zvolen a následne územím pod Poľanou s mestom Detva. Južné územia 

s úzkou Žiarskou kotlinou nie sú z hľadiska pokrytia územia signálom až tak dôležité. Je tam 

jednak riedke osídlenie a kotlina sa vyznačuje úzkym priečnym profilom, ktorý čiastočne 

zabraňuje hladkému šíreniu rádiového signálu. Na západe je územie redšie obývané okrem 

lokality okolo mesta Žiar Nad Hronom a severne s mestom Kremnica. Severné časti sú 

charakteristické vysokými pohoriami, kde tiež nie je husté osídlenie. Celé územie zaberá plochu 

cca 30 x 50 km a je vymedzené zo šiestich mapových kladov v mierke 1:50 000. Súradnicový 

systém použitý pri definícii polohy je S-JTSK. Priestor je ohraničený súradnicami: 

xmin: -455052,517161  xmax: -378652,517161 

ymin: -1256256,53646  ymax: -1212856,53646 

Samotný vysielač je lokalizovaný súradnicami S-JTSK: x: -428690,13 y: -1227185,40 

(v koordinačnom systéme WGS-84 súradnicami: 18° V 59’ 45“/48° S 44’ 20“) v nadmorskej 

výške 1225 m n. m.. Stred anténového systému je vo výške 230 m nad zemským povrchom. 
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8 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O VYSIELACEJ STANICI 

 

Vysielacia stanica pre  ktorú sme odvodili pokrytie územia vysielaným signálom FM 

rozhlasového vysielania je situovaná v Kremnických vrchoch. Anténny systém je lokalizovaný 

na anténnom stožiari, ktorý má výšku 230 m. Nadmorská výška miesta, v ktorom je umiestnená 

vysielacia anténa je 1230 m n. m. v lokalite Suchá Hora na kopci s názvom Skalka. Výška terénu 

ktorú sme dostali po zostrojení digitálneho modelu terénu v tomto mieste vyšla na hodnotu 1206 

m n. m. Túto hodnotu sme brali do úvahy pri výpočtoch v konkrétnych nástrojoch GIS 

a zostavených moduloch jednotlivých parametrov pokrytia územia signálom FM rozhlasového 

vysielania.  

Z vysielača Suchá Hora sú prevádzkované viaceré rádiové vysielania vo frekvenčnom 

pásme VKV. Ide o šesť rádiových staníc, ktoré využívajú tento vysielač na šírenie rádiového 

signálu vo frekvenčnom rozpätí od 87,7 do 106,0 MHz. Efektívne vyžiarený výkon ERP je od 10 

po 100 kW [14]. 

Základné parametre vysielacej antény, z ktorých sme vychádzali pri výpočtoch intenzity 

EM poľa a jednotlivých parametrov pokrytia územia signálom FM rozhlasového vysielania sú: 

 

VYSIELAČ:   STANOVIŠTE:   

Lokalita: Banská Bystrica Meno: Suchá Hora 

Typ: FM Nadmorská výška: 1230 m 

ERP: 50 dBW (100 kW) N.V. DEM: 1206 m 

Frekvencia: 104 MHz Výška stožiara: 230 m 

Vlnová dĺžka: 2,88 m Absolútna výška: 1436 m 
 

Tabuľka 2: Parametre vysielacej stanice 
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9 APLIKÁCIA VYBRANÝCH PARAMETROV POKRYTIA ÚZEMIA 

SIGNÁLOM FM ROZHLASOVÉHO VYSIELANIA 

 

Pri modelovaní jednotlivých parametrov, podľa ktorých sa posudzuje pokrytie 

vymedzeného územia signálom FM rozhlasového vysielania sme používali vstupné údaje, 

z ktorých sme odvodili vstupy pre jednotlivé moduly simulujúce jednotlivé parametre pokrytia 

územia signálom FM rozhlasového vysielania. Išlo o vrstevnice v digitálnej forme vo formáte 

ESRI shape file v mierke 1:50 000. Tento vektorový formát zachytával výškové pomery vo 

vymedzenom území, z ktorého sme následne odvodili základný vstup pre všetky analýzy a to 

výškový model terénu ( angl. Digital Elevation Model - DEM). Ďalším dôležitým vstupom bolo 

vymedzenie pozície vysielacej antény taktiež vo forme vektorovej bodovej vrstvy. Tieto údaje 

tvorili základnú bázu dát pre nasledovné analýzy v sledovanom území. 

 

9.1 Analýza optickej vidite ľnosti z vysielacej stanice 

Význam optickej viditeľnosti sme spomenuli už v teoretickej časti tejto práce, v ktorej 

sme sa venovali teoretickým základom jednotlivých parametrov pokrytia územia signálom FM. 

Pre určovanie konkrétnych hodnôt intenzity FM signálu je to dôležitá oblasť, v ktorej sa 

predpokladá bezbariérové šírenie signálu a šírenie bez výraznej straty kvality spomínaného 

signálu. 

9.1.1 Vstupné údaje pre modul Optická vidite ľnos ť 

Ako bolo spomenuté v úvode tejto kapitoly, tak hlavným vstupom aj pre túto analýzu 

bol výškový model terénu vo forme rastrovej reprezentácie odvodený z vektorovej vrstvy 

vrstevníc s definovanou nadmorskou výškou. Pri tvorbe výškového modelu terénu sme využili 

3D Analyst aplikácie ArcGIS Desktop. Najprv sme z vrstevníc odvodili TIN model (angl. 

Triangulated Irregular Network), teda trojuholníkovú nepravidelnú sieť definujúcu povrch 

skúmaného územia sieťou trojuholníkov, z ktorých každý vrchol má definovanú polohu 

a nadmorskú výšku. 3D Analyst/Create/Modify TIN/Create TIN From Features. Následne sme 

z hotového TIN modelu vytvorili rastrovú reprezentáciu hypsometrických pomerov územia 

(DEM model). 3D Analyst/Convert/TIN to raster. Zvolili sme základné parametre podľa ktorých 

prebehla konverzia. Atribút z ktorého sa vypočíta výška v modely: elevation (TIN model), 

veľkosť bunky rastra: 40 m. Výsledkom bol výškový model terénu so základnými parametrami: 
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počet riadkov a stĺpcov rastrovej matice (1910 x 1085), veľkosť bunky rastra (40 x 40 m), 

dĺžkové jednotky a výšky v metroch. Minimálna výška: 220 m, maximálna výška: 1450 m, 

súradnicový systém: S-JTSK, projekcia: Krovak (Easth North). 

Pri vytváraní vektorovej bodovej vrstvy s pozíciou vysielacej antény sme využili jednak 

ArcToolbar (nástroj v programovej lište aplikácie ArcGIS Desktop) Editor. V ňom sme 

definovali bod, podľa súradníc vysielacej antény. Najprv sme si museli založiť v ArcCatalogu 

databázu s vektorovou bodovou vrstvou s názvom Vysielač. Tú sme načítali pri editácii (v 

podstate vektorizácii) bodu v nástroji Editor. 

9.1.2 Modul Optická vidite ľnos ť 

Najprv sme si v ArcToolboxe založili nový nástroj s názvom Vysielač a v ňom skupinu 

nástrojov Viditeľnosť (angl. Toolset). V rámci nej sme zadefinovali nový model Optická 

viditeľnosť. Potom v Model Buildery sme v editačnom okne začali zostavovať jadro samotného 

modulu optická viditeľnosť (vid. obr. 9.1). 

 

Obrázok 9.1: Jadro modulu Optická viditeľnosť 
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Ako vstupné parametre modulu sú potrebné rastrová vrstva s výškovým modelom 

terénu a vektorová vrstva s pozíciou vysielacej antény. Nej sme museli v atribútovej tabuľke 

zadefinovať dve nové parametre: Properties/Open Attribute Table/Options/Add FIeld OFFSET 

A a OFFSET B, pre ktoré sme nadefinovali názov a dátový typ float. Tie boli potrebné následne 

pri využitom nástroji Wiewshed (analýza viditeľnosti) z ponuky ArcToolbox/Spatial Analyst 

Tools/Surface. OFFSET A definuje výšku bodu z ktorého sa viditeľnosť analyzuje. Hodnotu 

v atribútovej tabuľke sme nastavili na 230 m. OFFSET B definuje dodatočnú nadmorskú výšku 

všetkých okolitých bodov povrchu nastavenú na hodnotu 10 m. Teda išlo o vymedzenie územia, 

ktoré je viditeľné zo stredu anténneho systému vo výške 230 m nad zemským povrchom 

v mieste vysielacej antény, kde každý okolitý pixel bol zahrnutý do zóny optickej viditeľnosti, 

pokiaľ pomyselný vrchol prijímacej antény vo výške 10 m v danom mieste bol opticky viditeľný 

z miesta vysielacej antény. Výsledkom bola rastrová vrstva s dvomi kategóriami 0 oblasť 

v optickom tieni a 1 oblasť opticky viditeľná. Táto vrstva nám reprezentuje prvý typ povrchu, 

ktorý je potrebné vyčleniť pri skúmaní pokrytia územia signálom FM rozhlasového vysielania. 

 

Obrázok 9.2: Optická viditeľnosť 

Výsledok je zobrazený v mapovej prílohe (vid. Mapa č. 2). Všeobecne sa dá 

skonštatovať, že svahy privrátené k vysielacej anténe sú aspoň z časti viditeľné. Záleží 

samozrejme na konkrétnych výškových pomeroch a okolia v danom mieste. Zvolenská kotlina je 

opticky viditeľná so všetkými sídlami ktoré sa v nej nachádzajú. Hlavne čo sa týka mesta Banská 

Bystrica a mesta Zvolen. Priestor pod Poľanou je na tom rovnako dobre. Úzka Žiarska kotlina je 

v optickom tieni, ale tam ide o riedko osídlenú oblasť s obcami Trnavá Hora, Hronská Dúbrava. 
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Celkovo z výslednej mapy možno skonštatovať, že najdôležitejšie lokality veľkých miest sú 

v zóne optickej viditeľnosti a teda aj výsledná intenzita signálu sa dá predpokladať vysoká. 

 

9.2 Analýza rádiovej vidite ľnosti z vysielacej stanice 

Ďalším dôležitým prvkom v okolí vysielacej stanice, v ktorom je prevádzkovaná daná 

rádiokomunikačná služba je zóna rádiovej viditeľnosti. Ako pri optickej viditeľnosti, tak aj pri 

rádiovej viditeľnosti polomer rádiovej viditeľnosti rozdeľuje územie viditeľné a územie 

v rádiovom tieni. Ako sme už spomínali v teoretickej časti, tak polomer rádiovej viditeľnosti je 

posunutý ďalej od vysielacej stanice ako polomer optickej viditeľnosti. Je to spôsobené ohybom 

EM vĺn pri ich šírení nad terénnymi prekážkami, ktoré tvoria bariéru z hľadiska optiky. Počítanie 

výslednej intenzity signálu je v tejto zóne rádiovej viditeľnosti podmienené aj možnosťou 

tlmenia intenzity EM vĺn, ktoré tvoria prenosové médium pre frekvenčne modulovaný signál FM 

rozhlasového vysielania. Územie ktoré sa nachádza v rádiovom tieni, je z hľadiska príjmu 

signálu najmenej vhodné, pretože v ňom sa nepredpokladá príjem kvalitného signálu, ktorý by 

bol využiteľný. 

9.2.1 Vstupné údaje pre modul Rádiová vidite ľnos ť 

Aj v tomto prípade pri analýze tohto druhu viditeľnosti sme potrebovali vektorovú 

bodovú vrstvu s polohou vysielacej stanice a rastrovú vrstvu s výškovým modelom reliéfu. 

V tomto prípade ale pre analýzu rádiovej viditeľnosti sme nemohli vychádzať z klasického 

výškového modelu ako pri optickej viditeľnosti. Najprv bolo potrebné vypočítať hodnotu 

rádiového horizontu r0. Ten definuje vzdialenosť do ktorej je v danom mieste územie rádiovo 

viditeľné. Výsledný raster s hodnotou rádiovej viditeľnosti sme následne skúmali z hľadiska 

viditeľnosti. 

9.2.2 Modul Rádiová vidite ľnos ť 

V rámci založeného toolsetu Viditeľnosti sme založili nový modul Rádiová viditeľnosť. 

Následne v editačnom prostredí Model Builderu sme zostavili modul rádiovej viditeľnosti. Ten 

pozostáva z dvoch základných nástrojov z menu ArcToolbox/Spatial Analyst Tools/Surface, 

konkrétne nástroj Single Output Map Algebra, ktorým sme vypočítali hodnoty rádiového 

polomeru pre všetky bunky rastra v okolí vysielacej antény a nástroj Viewshed pre samotnú 

analýzu viditeľnosti (vid obr. 9.3). Do nástroja Single Output Map Algebra vstupuje jednak 

raster s výškovým modelom a ďalej hodnota h1, ktorá udáva absolútnu výšku vysielacej antény. 

My sme zvolili hodnotu vypočítanú podľa nadmorskej výšky terénu v mieste anténneho systému 



45 
 

a výšky stredu anténneho systému nad zemským povrchom, konkrétne 1436 m ako súčet týchto 

hodnôt. Následne v spomínanom nástroji pre mapovú algebru sme uplatnili vzťah (5.2) (vid. str. 

26) pre výpočet hodnoty r0. Výsledkom bol raster s touto hodnotou pre všetky okolité bunky 

rastra. Išlo v podstate o korekciu výšok, kde sme dostali nové hodnoty v rámci nového 

výškového modelu, ktorý zohľadňuje podmienky analýzy rádiovej viditeľnosti. Ten nám 

vstupoval následne do samotnej analýzy rádiovej viditeľnosti cez nástroj Viewshed, kde okrem 

neho sme potrebovali ako vstup, zadať aj vektorovú bodovú vrstvu s pozíciou vysielacej antény.  

 

Obrázok 9.3: Jadro modulu Rádiová viditeľnosť 

Výsledkom bol raster s dvoma kategóriami, a to s hodnotou 0, kde ide o územie 

v rádiovo tieni a hodnotou 1, kde územie zasahuje do oblasti rádiovej viditeľnosti z vysielacej 

antény. Z výslednej mapy pre optickú a rádiovú viditeľnosť môžeme usudzovať, že takmer celé 

územie je v oblasti rádiovej viditeľnosti. Výnimku tvoria úzke časti kotlín, ktoré sa nachádzajú 
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na odvrátených stranách svahov, alebo za vysokými terénnymi prekážkami, akou je napríklad 

Poľana, ktorá ako bolo povedané už skôr, tvorí významnú bariéru prenos signálu FM 

rozhlasového vysielania. Podobne je tomu aj v miestach, ktoré sú v najhlbších častiach úzkych 

kotlín a tam tak isto nedochádza k dostatočnému ohybu vĺn o daných vlnových dĺžkach. 

Najzreteľnejšie je to v Žiarskej kotline. V týchto miestach je príjem signálu takmer nemožný, ak 

odmyslíme hlavne efekty odrazov a lámania rádiových vĺn, aj keď v tomto prípade ide o signál 

s veľmi nízkou kvalitou (vid. Mapa č. 2). 

 

Obrázok 9.4: Rádiová viditeľnosť 

Pre potreby vizualizácie sme výsledné rastre s optickou a rádiovou viditeľnosťou spojili 

do jedného rastra (0-optická viditeľnosť, 1-rádiová viditeľnosť, 2- optické a rádiové tienenie ). 
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9.3 Analýza pokrytia územia signálom FM rozhlasovéh o vysielania  

Na rozdiel od predchádzajúcich spracovaných parametrov optickej a rádiovej 

viditeľnosti, ktoré sme vytvorili ako dôležité prvky pri posudzovaní pokrytia územia signálom 

FM rozhlasového vysielania, v ďalšom postupe nebudeme využívať prostredie ArcGIS ako 

primárny nástroj tvorby modulov pre spracovanie jednotlivých parametrov pokrytia územia 

signálom FM rozhlasového vysielania. Pre zložitosť implementácie nasledovných vzťahov v 

nástroji Model Builder, ktorý slúži na tvorbu vlastných modulov v prostredí ArcGIS s využitím 

preddefinovaných nástrojov spracovania priestorových údajov, sme využili možnosti 

programovacieho jazyka Python. Prostredníctvom neho sme si vytvorili nasledujúce moduly pre 

spracovanie ďalších parametrov potrebných pre zhotovenie analýzy pokrytia územia signálom 

FM rozhlasového vysielania. Prostredie ArcGIS sme využili len na spracovanie potrebných 

medzivýsledkov a vyhotovenie a úpravu výsledného mapového zobrazenia pokrytia územia. 

9.3.1 Vstupné údaje pre modul Výpo čtu pokrytia územia signálom FM 

rozhlasového vysielania 

Na vytvorenie jedného z vstupov pre program výpočtu pokrytia územia signálom FM 

rozhlasového vysielania sme využili zostavený Modul výpočtu polomeru I. Fresnelovej zóny 

a zohľadnenie jej čistoty vzhľadom na terénne prekážky na trase rádiového spoja medzi 

vysielacou a prijímacou anténou. Program využíva postup vymedzenia buniek rastra, ktoré 

zohľadňujú jednotlivé terénne rezy radiálne umiestnené okolo vysielacej antény. Tie predstavujú 

povrch terénu na spojnici vysielacej a prijímacej antény (Tx - Rx) jednotlivých potenciálnych 

rádiových spojov v okolí vysielacej antény. Matematický postup výberu zodpovedajúcich pixlov 

rastra s DEM sme odvodili z analytickej geometrie kružnice. Vzhľadom na tento povrch bola 

skúmaná interakcia I. Fresnelovej zóny. Na základe tejto skutočnosti boli na jednotlivých trasách 

vymedzené základné typy zón, v ktorých sa výsledná intenzita EM poľa počíta rôznym 

spôsobom. Zóna Šírenia nad voľným terénom, kde priestorový elipsoid definovaný polomerom 

Fresnelovej zóny nezasahuje do okolitého terénu, zóna Tlmenia v dôsledku prieniku terénu do 

Fresnelovej zóny, kde dochádza k interakcii tohto elipsoidu s povrchom zeme a zóny Difrakcie, 

kde výška terénu presahuje výšku priamej spojnice miest s vysielacou a prijímacou anténou. 

V každom z týchto miest je konkrétny postup výpočtu intenzity EM poľa špecifický. 

Vstupmi pre Modul výpočtu polomeru I. Fresnelovej zóny boli okrem už spomínaného 

digitálneho modelu terénu DEM, ktorý tvoril základnú bázu výškových údajov pri tvorbe 

terénnych rezov aj výška vysielacieho stožiara (230 m), ktorá bola potrebná pre odvodenie 

absolútnej výšky vysielacej antény h1=1436 m a vlnová dĺžka modulovaného nosného signálu λ. 
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Tá bola odvodená na základe základných parametrov pre vysielaciu anténu, konkrétne 

frekvencie FM signálu. Výpočet vlnovej dĺžky sme odvodili na základe vzťahu λ = 300 / f, kde f 

(104 MHz) je frekvencia frekvenčne modulovaného nosného signálu rozhlasového vysielania. 

Podľa tohto vzťahu nám vlnová dĺžka vyšla λ=2,88 m. Nasledovne sme uplatnili matematické 

vzťahy odvodené z geometrie Fresnelovej zóny na výpočet polomeru I. Fresnelovej zóny vzťah 

(5.4) (vid. str. 29). Potom sme skúmali polohu hranice rotačného elipsoidu I. Fresnelovej zóny 

vzhľadom na okolitý terén. Výsledný skript je súčasťou prílohy tejto práce (vid. Skript č. 1). 

Následne sme v ArcGIS upravili výstupný raster zo skriptu kvôli presnejšiemu 

zohľadneniu zóny optickej viditeľnosti a rádiového tieňa. Výstupy z modulov pre analýzu 

optickej viditeľnosti a rádiovej viditeľnosti sme zakomponovali do výsledného rastra modulu 

Výpočtu polomeru I. Fresnelovej zóny. Na to sme využili nástroj ArcGIS v ArcToolbox Spatial 

Analyst Tools/Math/Logical/Over pre prekryvné operácie nad rastrami. Takto na profiloch 

vznikli zóny 1 – optická viditeľnosť a šírenie nad voľným terénom (výpočet intenzity EM poľa 

z kriviek šírenia), 2 – zóna tlmenia v dôsledku prieniku terénu do I. Fresnelovej zóny 

(zohľadnenie korekčných faktorov tlmenia pri jednoduchej difrakcii), 3 – zóna difrakcie 

a rádiového tieňa (zohľadnenie tlmenia difrakčnou prekážkou) (vid. Mapa č. 3). 

Výstupy z jednotlivých skriptov predstavujúcich samostatné moduly sme museli 

transformovať z formátu ErdasIMG v ktorých boli ukladané do formátu, ktorý je kompatibilný 

s ArcGIS. Konkrétne do formátu ESRI Grid. Na to sme využívali nástroje údajovej konverzie 

v ArcGIS raster to ASCII, ASCII to raster. Následne sme museli zadefinovať koordinačný 

systém a projekciu pre transformovaný raster Data Management Tools/Projection And 

Transformation/Define Projection/Coordinate System/Sellect, kde sme vybrali z ponuky 

Projected Coordinate Systems/National Grids koordinačný systém S-JTSK Krovak East North. 

9.3.2 Modul výpo čtu pokrytia územia signálom FM rozhlasového vysiela nia 

Pre výpočet hodnôt intenzity EM poľa sme zostavili nasledujúci program, ktorý 

zohľadňuje všetky parametre vplývajúce na šírenie FM signálu spomenuté v predchádzajúcich 

kapitolách tejto práce. Princíp vychádza z postupu výberu buniek rastra výškového modelu, 

ktoré zodpovedajú jednotlivým terénnym profilom radiálne umiestnených z miesta vysielacej 

stanice. Na základe týchto definovaných výškových pomerov sme mohli odvodiť potrebné 

parametre pre výpočet intenzity EM poľa. Hlavne išlo o definovanie geometrie I. Fresnelovej 

zóny, z ktorej sme odvodili vzdialenosti spojnice vysielacia a prijímacia anténa, predstavujúca 

dĺžku trasy rádiového spoja a polomeru v jej jednotlivých miestach. Z parametrov ktoré sme 
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odvodili z Fresnelovej zóny nám vzdialenosť do prekážky na teréne a od prekážky na teréne 

k jednotlivým staniciam vstupujú do vzťahu pre výpočet tlmiaceho faktora. Podobne aj hodnota 

efektívnej výšky je počítaná z hodnôt na jednotlivých profiloch pre jednotlivé smery. Dá sa 

povedať, že tvorba terénnych rezov nám tvorí základný princíp výberu potrebných buniek rastra. 

Zároveň tvorí aj základnú kostru modulu. Na túto kostru sa nadviazal postup stanovenia 

geometrie Fresnelovej zóny a výpočtu hodnoty efektívnej výšky antény, ktorá vstupuje do 

procesu výpočtu intenzity EM poľa. Následne sa uplatňuje postup určenia intenzity EM poľa zo 

spracovaného teoretického odvodenia kriviek šírenia. Výsledná hodnota sa upravuje pre anténu 

z efektívne vyžiareným výkonom s hodnotou 100 kW tak, že k hodnote intenzity ktorá vyšla 

z kriviek šírenia sa automaticky pripočíta hodnota +20 dB. Následne sa zohľadňuje príslušnosť 

skúmaného miesta na profile k jednotlivým zónam zohľadňujúcim čistotu I. Fresnelovej zóny, 

obe druhy viditeľnosti (optická a rádiová) z rastru, ktorý sme dostali z modulu pre výpočet 

polomeru I. Fresnelovej zóny. Následne sa buď uplatní alebo neuplatní výpočet tlmiaceho 

faktora k stanovenej intenzite. 

Modul pracuje so vstupnými rastrami a s rastrom vytvoreným pre výsledok, ktorého 

parametre sú odvodené zo vstupných tak, že hodnoty sú načítané do matice. Z nej sa pristupuje 

k jednotlivým hodnotám rastrov. Každý raster má definovanú vlastnú maticu. V prípade 

výstupného rastra sa hodnoty v matici pre tento raster zapíšu do výstupného súboru. V procese 

vyjadrenia potrebných parametrov, ktoré sú potrebné pre prácu s rastrami sa zisťuje súradnice 

stredu pixlu ľavého horného rohu, veľkosť pixla v smere osi x a y, zistenie hodnoty jednotlivých 

buniek rastra a hodnoty nodata (prázdna bunka). K hodnotám sa pristupuje cez súradnice, ktoré 

vyjadrujú číslo stĺpca a riadka v matici. Ľavý horný roh matice má číslo stĺpca a riadka (0, 0). 

Vzťahy pre výpočet súradníc bunky rastra v matici z reálnych súradníc, ktorých hodnoty závisia 

na type súradného systému vstupného rastra  (pokiaľ je raster georeferencovaný) a naspäť, sú 

nasledovné: 

� � ��� � ���/��               (9.1) 

� � ���� � ��/���               (9.2) 

� � �� � ��� � 1�  ��              (9.3) 

� � �� � ��� � 1�  ��              (9.4) 

kde: x0, y0 sú reálne súradnice stredu pixlu ľavého horného rohu, 



50 
 

        a, b sú veľkosti pixla v smere osi x a osi y, 

        m, n sú čísla riadkov a stĺpcov matice rastra a 

        x, y sú reálne súradnice stredu pixlov zodpovedajúce jednotlivým bunkám matice. 

Všeobecné matematické vyjadrenie výberu pixlov zodpovedajúcim jednotlivým 

profilom je nasledovné [13]: 

� � �� � �  cos $               (9.5) 

� � y� � r  sin $               (9.6) 

kde: x, y sú súradnice bodu na kružnici vzdialeného o polomer r od stredu kružnice so 

súradnicami x0, y0 pod uhlom φ od osi x. 

Ďalšie matematické vzťahy vychádzajú z už spomínaných parametrov, ktoré sa 

posudzujú pri vplyve terénu na šírenie FM signálu. Vzťahy, ktoré sú matematickým vyjadrením 

teoretického priebehu kriviek šírenia vyjadrila pani PaedDr. Miloslava Sudolská, PhD. Ostatné 

použité vzťahy v programe vychádzajú z definovania geometrie Fresnelovej zóny a jej 

implementácie v programe a zo vzťahov potrebných pre zabezpečenie riadenia chodu programu. 

Využité algoritmy výpočtov jednotlivých parametrov znázorňuje nasledujúci obrázok (vid. obr. 

9.5). Samotný zdrojový kód programu je tak isto súčasťou prílohy (vid. Skript č. 2). 

 

Obrázok 9.5: Diagram využitých súčastí programu výpočtu pokrytia územia signálom FM 
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Výsledkom je raster, ktorý obsahuje jednotlivé pixle prislúchajúce jednotlivým 

terénnym rezom, nesúce hodnoty intenzity EM poľa pre dané miesta. Berú sa do úvahy možnosti 

tlmenia difrakčnou prekážkou, pokiaľ tomu nasvedčujú hodnoty zo vstupného rastra z modulu 

Výpočet polomeru I. Fresnelovej zóny. 

10 INTERPRETÁCIA A VYHODNOTENIE ZÍSKANÝCH VÝSLEDKOV  

10.1 Hodnotenie nadobudnutých výsledkov 

 

Zvolený postup, ktorý sme si zvolili pri riešení problému výpočtu pokrytia územia 

signálom FM rozhlasového vysielania počíta s výpočtom hodnôt EM poľa na líniách, ktoré sú 

charakterizované pixlami rastra z vymedzeného územia. Predstavujú terénne profily, ktoré tvoria 

trasy šírenia signálu FM rozhlasového vysielania nad povrchom trasy potenciálneho rádiového 

spoja. Výsledné hodnoty intenzity EM poľa na jednotlivých profiloch majú tendenciu pomalého 

klesania s narastajúcou vzdialenosťou od vysielacej antény. V miestach opticky viditeľných 

z vysielacej stanice a v miestach, ktoré vykazujú čistotu I. Fresnelovej zóny, nám hodnoty 

intenzity kopírujú priebeh kriviek šírenia pre jednotlivé hodnoty efektívnych výšok, z ktorých 

boli odvodené. V miestach tlmenia a počítania tlmiaceho faktora hodnoty vykazujú náhly prepad 

hlboko pod minimum stanoveného štandardou. Ide o miesta, ktoré sú za výraznými terénnymi 

prekážkami. Tie tvoria bariérové efekty pri šírení FM signálu v prostredí krajinnej sféry, kde 

rádiokomunikačné siete fungujú. Samozrejme že ak signál prejde z oblasti tienenia, má 

tendenciu návratu na približne rovnakú hodnotu ako pred prekážkou. Samozrejme, že konkrétna 

hodnota záleží na vzdialenosti, ktorá je v tomto mieste od vysielacej antény. Pre názornosť sme 

konkrétne hodnoty intenzity EM poľa v smere 0° od vysielacej antény v závislosti na 

vzdialenosti jednotlivých miest terénneho profilu od miesta vysielacej antény zobrazili do grafu, 

kde pre porovnanie je pridaný aj konkrétny priebeh daného terénneho profilu (vid. obr. 10.1). Na 

osi x-ovej sú vzdialenosti v km a na osi y-ovej výška terénu v m alebo intenzita EM poľa E 

v dBµV/m. 

Pre potrebu lepšieho porovnania s priebehom daného terénneho profilu je krivka 

s terénnym profilom posunutá nad krivku s hodnotami intenzity EM poľa. Zvláštnosťou je fakt, 

že v tesnej blízkosti vysielacej antény sú hodnoty intenzity záporné a príjem signálu je nemožný. 

Podľa priebehu krivky je badateľné, že ide o územie do cca 120 m (hodnoty štyroch pixlov 

s priestorovým rozlíšením 40 m) od päty anténneho systému. Vzhľadom na výšku anténneho 
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stožiara 230 m je to približne polovica jeho výšky. Môže to byť spôsobené výrazným rušením 

signálov v tesnej blízkosti antény, ktoré sú charakteristické podobným frekvenčným rozpätím. 

Následne hodnoty prudko rastú s narastajúcou vzdialenosťou až na hodnotu 124,21378 dBµV/m 

vo vzdialenosti  1 km od vysielacej antény. Nasledovne je priebeh intenzity signálu 

charakteristický pomalým klesaním s narastajúcou vzdialenosťou od vysielača, poprípade 

korigovaný tlmiacim faktorom pokiaľ sú splnené podmienky tlmenia v miestach rádiového tieňa 

alebo difrakciou v dôsledku ponoru Fresnelovej zóny do terénu na profile (vid. obr. 10.2). 

Obrázok 10.1: Priebeh hodnôt intenzity EM poľa v závislosti na vzdialenosti a konkrétnom priebehu daného 
terénneho profilu v smere 0° od vysielacej antény 
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Obrázok 10.2: Výpis hodnôt z programu výpočtu pokrytia územia signálom FM rozhlasového vysielania 
 

Pokiaľ sa signál dostane do zóny tlmenia alebo difrakcie, priebeh kriviek zaznamenáva 

výkyvy v hodnotách intenzity. Daný profil, ktorý sme použili pre znázornenie správania sa 

signálu na ceste od antény k potenciálnej prijímacej anténe na profile, ktorá môže byť 

v akejkoľvek vzdialenosti od vysielacej antény je v smere 0°. V našom prípade je to severne od 

vysielača. Zároveň je to počiatočný profil počítania jednotlivých profilov v smere hodinových 

ručičiek od 12-tej hodiny dookola vysielacej antény. 

Na výslednej mape pokrytia územia signálom FM rozhlasového vysielania (vid. Mapa 

č. 4) sú línie na ktorých sme počítali konkrétne hodnoty intenzity EM poľa znázornené čiernou 

farbou, pokiaľ ide o šírenie nad voľným terénom respektíve v zóne optickej viditeľnosti. Inak sa 

uplatňuje tlmenie. Tieto úseky na profiloch sú znázornené svetlosivou farbou. Z mapy môžeme 

usúdiť, že najdôležitejšie miesta vo vymedzenom teritóriu sú pokryté signálom v požadovanej 

kvalite. Hodnoty v miestach, kde je línia profilu čierna sú hodnoty vysoko nad minimálnou 

hodnotou mediánovej intenzity EM poľa 54 dBµV/m, ktorá je potrebná pre pokrytie územia 

signálom FM pre vidiecku oblasť. V našom prípade sme pre dokreslenie rozmernosti načrtli dve 

izolínie, ktoré predstavujú rovnaké hodnoty intenzity poľa na jednotlivých líniách profilov, kde 

boli hodnoty intenzity počítané. Prvá bližšie k vysielacej anténe je v hodnote 100 dBµV/m 

a druhá v hodnote 90 dBµV/m. Tieto línie ohraničujú územie, v ktorom je hodnota intenzity 

rádiového signálu minimálne 100 respektíve 90 dBµV/m, čo je omnoho viac ako je minimálna 

hodnota mediánovej intenzity EM poľa stanovená pre zónu veľkých miest. Z toho možno usúdiť, 
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že územie vo Zvolenskej kotline medzi mestami Banská Bystrica a Zvolen je pokryté signálom 

FM rozhlasového vysielania v dostačujúcej miere, ktorá prevyšuje minimálnu hodnotu pre veľké 

mestá. Podobne sú na tom mestá Detva pod Poľanou z jej juhozápadnej strany a Žiar Nad 

Hronom z toho istého smeru pod Kremnickými vrchmi v závere Žiarskej kotliny. Aj samotná 

Kremnica v hornatom teréne na západ od Kremnických vrchov a ďalej situované mesto 

Handlová sú pokryté signálom z tohto vysielača v dostatočnej miere. Čo sa týka mesta 

Handlová, nachádza sa na hranici zóny do 100 a nad 100 dBµV/m. Podobne je na tom aj 

samotné mesto Podbrezová v Horehronskom Podolí východným smerom od miesta vysielacej 

antény v Kremnických vrchoch. Miesta vykazujúce tlmenie či už v dôsledku difrakcie alebo 

prieniku terénu do I. Fresnelovej zóny sa nachádzajú jednak severne od vysielacej antény, kde je 

hornatý terén pokračujúceho chrbta Kremnických vrchov a následne za Poľanou, ktorá vytvára 

pre šíriaci sa signál juhovýchodným smerom bariéru a rádiový tieň. Ide taktiež o hornatý terén 

s riedkym osídlením. 

V rámci technických možností a dostupnej výpočtovej techniky sme volili interval línií 

profilov okolo vysielacej antény po 2°. Samotný výpočet hodnôt EM poľa trval cca 3 hodiny. Pri 

fakte, že sa bral do úvahy len zlomok pixlov z celého rastra by bolo počítanie hodnôt intenzity 

v hustejšom prevedení dosť problematické. Zvyšovalo by to časovú náročnosť výpočtu. Čo sa 

týka veľkosti vymedzeného územia, z výsledkov je vidieť, že podľa vysokých hodnôt intenzity 

EM poľa sme boli stále v relatívne blízkej oblasti okolo vysielača a medzné minimálne hodnoty 

mediánovej intenzity EM poľa pre jednotlivé oblasti (Veľké mestá 74 dBµV/m, Mestská oblasť 

66 dBµV/m a Vidiecka oblasť 54 dBµV/m) sa nám na rezoch ani neprejavili v súvislej dĺžke. 

Znamená to, že tieto hodnoty sú posunuté omnoho ďalej od vysielacej antény ako je stanovené 

skúmané územie. Keby sme zväčšili sledované územie, znamenalo by to omnoho väčšiu 

priestorovú náročnosť na výpočet. Samozrejme že aj počet rezov by sa musel zvýšiť, pretože čím 

ďalej od vysielacej antény by sme hodnoty intenzity EM poľa počítali, tým ďalej by boli od seba 

s narastajúcou vzdialenosťou jednotlivých profilov. Pre potreby ukážky postupu výpočtu 

a následnej verifikácie nám vymedzené sledované územie a počet rezov postačuje. Dodatočný 

prepočet hodnôt aj v priestore medzi profilmi má význam hlavne v miestach kde na profiloch je 

identifikované tlmenie kde intenzita signálu má tendenciu spadnúť na hodnoty okolo 10 

dBµV/m, čo je hlboko pod minimálnou hodnotou 54 dBµV/m potrebnej pre pokrytie územia 

signálom minimálne vidieckeho charakteru. V našom prípade sú tieto zóny načrtnuté len na 

líniách profilov skúmaných trás potenciálneho rádiového spoja. Ich presnejšie vymedzenie by si 

vyžadovalo zahustenie línií profilov s vypočítanými hodnotami, alebo zvolenie vhodnej 
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interpolačnej metódy. Tá by bola vzhľadom na nepredvídateľnosť chovania sa signálu v týchto 

miestach bez znalosti jednotlivých parametrov presného výpočtu hodnôt dosť nepresná. 

Pre tvorbu 3D zobrazení sme použili extenziu programového balíka ArcGIS Desktop 

ArcScene. Výpočtom pokrytia vymedzeného územia signálom FM rozhlasového vysielania v 3D  

sme mysleli nie prevádzať výpočty hodnôt intenzity EM poľa v 3D priestore, ale skôr schopnosť 

zobraziť výsledky v 3D zobrazení. Samotné výpočty prebiehali v 2,5D priestore, kde každá 

bunka rastra mala dve rozmery na definovanie jej presnej polohy a hodnota, ktorú niesla bola 

polovičným tretím rozmerom. Podľa hodnôt, ktoré niesol výškový model bolo v 3D 

zobrazeniach všetkým rastrovým vrstvám priradený tretí rozmer s výškou, kde v tomto priestore 

bola každá bunka rastra charakterizovaná polohou vzhľadom na všetky osi x, y a z. Samozrejme 

že tie niesli aj hodnotu, ktorá ich charakterizovala z hľadiska vizualizovaného javu. Môžeme tak 

povedať, že išlo o 3,5D priestor premietnutý do roviny vo výslednom zobrazení (vid. Obrzok č. 1 

a 2) v prílohe. 

 

10.2 Verifikácia nadobudnutých výsledkov 

Túto časť zadania diplomovej práce nebolo možné splniť podľa zadania, ktoré sme si 

stanovili v cieľoch tejto práce. A teda, že nami vypočítané hodnoty porovnáme s hodnotami, 

ktoré boli reálne namerané v teréne. Bolo to spôsobené tým, že žiadne pracovisko ktoré sa 

zaoberá meraním intenzity poľa FM rozhlasových vysielačov v teréne, nebolo schopné 

poskytnúť relevantné údaje pre riešené teritórium a konkrétnu vysielaciu stanicu. 

Preto na základe žiadosti vedúceho diplomovej práce bola vypracovaná analýza výpočtu 

pokrytia územia pre tú istú pozíciu vysielacej stanice a vysielaný výkon ERP špecializovaným 

pracoviskom. Následne sme mohli aspoň vizuálne porovnať výsledky tohto profesionálneho 

výpočtu s nami nadobudnutými výsledkami. 

Pokrytie bolo vypočítané na základe nasledovných parametrov: súradnice 18° 59’ 45” a 

48° 44’ 20”; nadmorská výška päty stožiara 1225 m; výkon 100 kW; krivky šírenia 50/50; 

klasifikácia 54 – 66 dBµV/m, 66 – 74 dBµV/m, nad 77 dBµV/m. 

Podľa tohto profesionálneho výpočtu vyšlo pokrytie územia z vysielacej stanice Banská 

Bystrica – Suchá Hora čo sa týka rozloženia hodnôt intenzity v podobnom rozmere, k akému 

sme sa dopracovali naším postupom výpočtu vymedzeného územia signálom FM rozhlasového 

vysielania. Ak si porovnáme výpočet hraničnej krivky s hodnotou 100 dBµV/m, ktorý bol 
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spracovaný týmto profesionálnym výpočtom (vid. obr. 10.3) a naším výsledkom (vid. Mapa č. 4) 

môžeme vidieť, že sa výpočet pokrytia v našej práci približne zhoduje s profesionálne 

uskutočneným výpočtom. Priebeh nami vypočítanej izolínie s intenzitou EM poľa 100 dBµV/m 

v porovnaní s profesionálnym výpočtom zasahuje o čosi väčšie územie, ale aj napriek tomu 

vymedzuje podobným charakterom spomínané územie. Aj v jednom aj v druhom prípade 

vymedzená zóna danou krivkou končí na západe pred mestom Handlová, v juhozápadnom smere 

v blízkosti mesta Žiar Nad Hronom a v JJV smere pred mestom Zvolen. Ak sa pozrieme na ďalší 

výstup z tejto profesionálnej analýzy (vid. obr. 10.4) vidíme, že náš predpoklad posunu 

spomínaných hraničných zón pokrytia územia signálom FM rozhlasového vysielania pre 

jednotlivé oblasti (Veľké mestá – oranžová farba, Mestská oblasť – modrá farba a Vidiecka 

oblasť – zelená farba) bol naozaj správny. Do nášho vymedzeného územia sa teda naozaj 

nemohli dostať vzhľadom na vysoký efektívne vyžiarený výkon ERP vysielacej stanice. Preto 

v našom prípade naozaj celé územie spadá do kategórie Veľké mestá s intervalom hodnôt 

intenzity EM poľa nad 74 dBµV/m.  

 

Obrázok 10.3: Výpočet hraničnej krivky 100 dBµV/m 
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Obrázok 10.4: Vymedzenie zón pokrytia územia na základe minimálnych hodnôt mediánovej intenzity poľa 
jednotlivých oblastí pokrytia 

 

Z výsledkov profesionálnych výpočtov si môžeme všimnúť (vid. obr. 10.4), že 

priestorový  dosah vysielacej stanice zaberá celú časť Stredného Slovenska. Nami zvolené 

územie zaberalo len časť povodia stredného Hrona s centrom so Zvolenskou kotlinou. Pri 

dostatočnom efektívnom vyžiarenom výkone vysielacej antény sa dá pokryť značná časť územia. 

Samozrejme to závisí aj od vhodne zvolenej pozície vysielacej antény a výšky anténneho 

stožiara. Celkovo možno povedať, že množina faktorov, ktoré vplývajú na budovanie 

rádiokomunikačných sietí je rozsiahla. Prostredie GIS – ov ponúka bohaté nástrojové možnosti 

na vizualizáciu prejavov spojených s ich budovaním. Ale na druhej strane je málo programových 

nástrojov založených na koncepcii GIS, ktoré sú pohodlne dostupné širokej užívateľskej základni 

a venujú sa tejto oblasti komunikačných sietí.  Oblasť telekomunikácii ešte stále nie je tak dobre 

implementovaná do prostredia GIS ako iné oblasti skúmané týmito nástrojmi. Napríklad 

v podobe extenzií programových balíkov jednotlivých GIS aplikácií. Z tohto dôvodu sme museli 

pristúpiť k návrhu vlastných nástrojov založených na koncepcii GIS. 
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ZÁVER 

 

V práci sme sa pokúsili načrtnúť teoretickú bázu poznatkov z oblasti popisu fungovania 

rádiokomunikačných sietí v prostredí krajinnej sféry, kde tento druh telekomunikácie reálne 

funguje. Zároveň sme sa pokúsili aplikovať tieto teoretické zákonitosti v praktickom prevedení 

výpočtu pokrytia vymedzeného územia signálom FM rozhlasového vysielania prostriedkami 

výpočtovej techniky a možnosťami, ktoré poskytujú aplikácie GIS pre modelovanie 

priestorových procesov vo zvolenom teritóriu. Okrem toho sme vytvorili vlastný program pre 

výpočet intenzity EM poľa FM rozhlasového vysielania. Ten sme aplikovali na výpočet pokrytia 

územia signálom z konkrétnej vysielacej stanice. Čo sa týka konfrontácie nami získaných 

výsledkov s reálne nameranými hodnotami intenzity EM poľa sa nepodarilo zohnať tieto reálne 

merania z dôvodu absencie týchto meraní u inštitúcií, ktoré sa touto činnosťou zaoberajú na 

území Slovenskej republiky. Namiesto toho sme naše výsledky porovnali s výpočtami na 

profesionálnej úrovni a zhodnotili správnosť našich postupov. Následne sme vhodným spôsobom 

vizualizovali naše zistenia vo forme jednak digitálnych mapových zobrazení ale aj zobrazení v 

papierovej forme. 

Táto práca v rámci reálnych podmienok, ktoré sme mali pre jej vypracovanie, spĺňa 

stanovené ciele v dostatočnej miere na to, aby sme skonštatovali, že k výsledkom ku ktorým sme 

sa chceli dopracovať, sme sa aj dopracovali. Samozrejme že táto téma, ktorú sme sa prácou 

snažili načrtnúť, je z hľadiska rozsahu a náročnosti dosť komplikovaná. Nezohľadňovali sme pri 

tvorbe výstupov úplne všetky faktory, ktoré môžu vstupovať do procesu vymedzovania pokrytia 

územia signálom FM rozhlasového vysielania v konkrétnom priestore. Čo sa týka ďalších 

možných rozširujúcich možností skvalitnenia riešenia a využiteľnosti získaných výsledkov stojí 

za zmienku hlavne možné zlepšovanie efektívnosti navrhnutých výpočtov. Poprípade doplnenie 

postupu o vhodné interpolačné metódy pre zisťovanie výsledných hodnôt aj tam kde, samotný 

výpočet neprebiehal z dôvodu časovej a priestorovej náročnosti vytvorených algoritmov 

výpočtov. Načrtáva sa samozrejme aj možnosť širšieho štatistického spracovania rozloženia 

vypočítaných hodnôt v sledovanom priestore. 

Záverom možno len dodať, že motívmi na spracovanie témy tohto charakteru bolo od 

začiatku overiť využiteľnosť nástrojov GIS pri modelovaní procesov vyplývajúcich 

z prevádzkovania rádiokomunikačných sietí a odvodiť vlastné nástroje využívajúce postupy GIS. 
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Skript č. 1: Modul výpočtu polomeru I. Fresnelovej zóny 

""" 
SKRIPT: Vypocet polomeru I. Fresnelovej zony a posudenie jej cistoty vzhľadom 
na terenne prekazky (tvorba terennych rezov) 
VERZIA: v1.0.1 
AUTOR: Bc. Marian Kolpak 
DATUM: 16.04.2008 
Skript je sucastou diplomovej prace: Vypocet pokrytia vymedzeneho uzemia signalom 
FM rozhlasoveho vysielania v 3D 
""" 
# definovanie kodovania suboru (aby fungovala diakritika) 
# -*- coding: utf-8 -*- 
import gdal 
from gdalconst import * 
import Numeric 
import math 
 
# vstupne parametre (pozicia vysielacej anteny) 
start_point_x=-428690.130900 
start_point_y =-1227185.40330 
# vyska antenneho sotziara vysielaca [m] 
VS=230 
# vlnova dlzka [m] 
vd=2.88 
# nacitanie rastroveho suboru (DEM): 
input_dmt="D:/Skripty/w001001.adf" 
dataset = gdal.Open( input_dmt, GA_ReadOnly ) 
# zistenie poctu riadkov a stlpcov rastrovej matice: 
rasterSizeX = dataset.RasterXSize 
rasterSizeY = dataset.RasterYSize 
 
# ak je raster georeferencovany...: 
geotransform = dataset.GetGeoTransform() 
if  not geotransform is None: 
    # suradnice stredu pixelu laveho horneho rohu: 
    ulx = geotransform[0] 
    uly = geotransform[3] 
    
    # velkost pixelu v smere x a y: 
    xsize = geotransform[1] 
    ysize = geotransform[5] 
 
    # zistenie suradnice rastru na zaklade suradnic vstupneho bodu (vysielaca): 
    m = int(round((start_point_x-ulx) / xsize )) 
    n = int(round((uly-start_point_y) / -ysize )) 
 
    # zistenie hodnoty bunky m, n (nv vst. bodu) 
    band = dataset.GetRasterBand(1) 
    # zistenie hodnoty nodata pro dane pasmo 
    no_data=band.GetNoDataValue() 
    # nacitanie rastra do matice 
    rastermatrix = band.ReadAsArray( 0, 0, rasterSizeX, rasterSizeY ) 
    print "Vychodzi bod lezi vo vyske: "+str(rastermatrix[n][m])+" m" 
    # vyska antenneho systemu v Tx: 
    vyskaTx=rastermatrix[n][m]+VS 
    print "Absolutna vyska vysielacej anteny je: "+str(vyskaTx)+" m" 
 
    # vytvorenie noveho rastru: 
    driver = gdal.GetDriverByName( 'HFA' ) 
    newRaster = driver.Create( 'D:/Skripty/fresnel.img', rasterSizeX, rasterSizeY, 1,gdal.GDT_Float32, ['COMPRESS=DEFLATE']) 
    newRaster.SetGeoTransform(dataset.GetGeoTransform()) 
    newBand = newRaster.GetRasterBand(1) 
    # vytvorenie matice o velikosti X,Y povodneho rastra, ktora obsahuje vo vsetkych bunkach hodnotu nodata 
    newData = Numeric.array([[-9999]*rasterSizeX]*rasterSizeY) 
    
    # zaciatocny uhol pre jednotlive rezy 
    uhol=0 
    while uhol<360: 
        x=m 
        y=n 
        polomer=1 
        while 1: 
            # parametricka rovnica kruznice (vypocet suradnic bunky profilu v rastri): 
            x=int(round(m+polomer*math.cos((uhol-90)*math.pi/180))) 
            y=int(round(n+polomer*math.sin((uhol-90)*math.pi/180))) 
            # ak suradnice vychadzaju mimo raster, popripade bunka obsahuje hodnotu nodata 
            # ukonc vypocet v ramci daneho profilu 
            if not(0<x<rasterSizeX and 0<y<rasterSizeY)or(rastermatrix[y][x]==no_data): 
                print "koniec rezu v smere "+str(uhol)+" stupnov" 
                realnaRx=ulx+((suradnicaRx-1)*xsize) 
                realnaRy=uly+((suradnicaRy-1)*ysize) 
                print "Realna suradnica x pre Rx: "+str(realnaRx) 
                print "Realna suradnica y pre Rx: "+str(realnaRy) 
                # vyska antenneho systemu v Rx: 
                vyskaRx=rastermatrix[suradnicaRy][suradnicaRx]+10 
                print "Vyska antenneho systemu v Rx: "+str(vyskaRx)+" m" 
                # euklidovska vzdialenost Tx - Rx: 
                eTxRx=math.sqrt((realnaRx-start_point_x)**2+(realnaRy-start_point_y)**2) 
                print "Euklidovska vzdialenost Tx-Rx: "+str(eTxRx)+" m" 
                # rozdiel vysok Tx - Rx: 
                rozdielTxRx=abs(vyskaTx-vyskaRx) 
                print "Rozdiel vysok Tx-Rx: "+str(rozdielTxRx)+" m" 
                # uhol sklonu spojnice Tx - Rx: 
                alpha=math.atan(rozdielTxRx/eTxRx) 
                print "Uhol sklonu spojnice Tx - Rx: "+str(alpha)+" rad" 
                # vzdialenost spojnice Tx - Rx: 
                d=eTxRx/math.cos(alpha) 
                # vyber stredovych pozicii pre polomer I.FS na jednotlivych profiloch 
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                r=1 
                while 1: 
                    # vyber stredovych buniek rastra na trase Tx - Rx 
                    Tnx=int(round(m+r*math.cos((uhol-90)*math.pi/180))) 
                    Tny=int(round(n+r*math.sin((uhol-90)*math.pi/180))) 
                    # ukonc vypocet v ramci daneho profilu 
                    if not(0<Tnx<rasterSizeX and 0<Tny<rasterSizeY)or(rastermatrix[Tny][Tnx]==no_data): 
                        break 
                    # vypocet realnych suradnic 
                    mid_point_x=ulx+((Tnx-1)*xsize) 
                    mid_point_y=uly+((Tny-1)*ysize) 
                    # vyska terenu v mieste Tn 
                    vyskaTn=rastermatrix[Tny][Tnx] 
                    print "Vyska terenu v mieste Tn: "+str(vyskaTn)+" m" 
                    # euklidovska vzdialenost Tx - Tn 
                    eTxTn=math.sqrt((mid_point_x-start_point_x)**2+(mid_point_y-start_point_y)**2) 
                    # vzdialenost spojnice Tx - Tn 
                    d1=eTxTn/math.cos(alpha) 
                    # vzdialenost spojnice Tn - Rx 
                    d2=d-d1 
                    print "Vzdialenost spojnice Tn - Rx: "+str(d2)+" m" 
                    # vypocet polomeru I. FS v bode Tn 
                    bn=float 
                    bn=math.sqrt((d1*d2*vd)/(d1+d2)) 
                    print "Polomer I.Fresnelovej zony v Tn: "+str(bn)+" m" 
                    # rozdiel vysok Tx - Tn 
                    rozdielTxTn=math.tan(alpha)*eTxTn 
                    # vypocet vysky Tn na spojnici Tx - Rx 
                    if (vyskaTx>vyskaRx) or (vyskaTx==vyskaRx): 
                        vyska=vyskaTx-rozdielTxTn 
                    if vyskaTx<vyskaRx: 
                        vyska=vyskaTx+rozdielTxTn 
                    # vypocet vysky hranice I. FS v bode Tn 
                    vyska_hranice=vyska-bn 
                    # poloha hranice I. FS voci terenu 
                    if vyska_hranice>vyskaTn: 
                        # sirenie nad volnym terenom 
                        newData[Tny][Tnx]=1.0 
                    if (vyska_hranice<=vyskaTn) and (vyskaTn<vyska): 
                        # tlmenie 
                        newData[Tny][Tnx]=2.0 
                    if (vyska_hranice<=vyskaTn) and (vyskaTn>=vyska): 
                        # zona difrakcie 
                        newData[Tny][Tnx]=3.0 
                    print "koniec rezu v smere "+str(uhol)+" stupnov" 
                    # inkrementacia polomeru 
                    r+=1 
                break 
            # vypocet suradnic Rx v rastri 
            suradnicaRx=x 
            suradnicaRy=y 
            # polomer sa zvecsuje po jednom pixely 
            polomer+=1 
        # inkrementacia uhlu po dvoch stupnoch 
        uhol+=2 
    # zapisanie matice do rastru na poziciu 0,0: 
    newBand.WriteArray( newData, 0, 0 ) 
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Skript č. 2: Modul výpočtu pokrytia územia signálom FM rozhlasového vysielania 

""" 
SKRIPT: Vypocet pokrytia uzemia signalom FM rozhlasoveho vysielania 
POUZITE ALGORITMY: Terenne rezy, Fresnelova zona, Difrakcia, Krivky sirenia 
VERZIA: v2.0.1 
AUTOR: Bc. Marian Kolpak 
DATUM: 25.04.2008 
Skript je sucastou diplomovej prace: Vypocet pokrytia vymedzeneho uzemia signalom 
FM rozhlasoveho vysielania v 3D 
""" 
# definovanie kodovania suboru (aby fungovala diakritika) 
# -*- coding: utf-8 -*- 
import gdal 
from gdalconst import * 
import Numeric 
import math 
 
# vstupne parametre (pozicia vysielacej anteny) 
start_point_x=-428690.130900 
start_point_y =-1227185.40330 
# vyska antenneho sotziara vysielaca [m] 
VS=230 
# vlnova dlzka [m] 
vd=2.88 
 
# nacitanie rastroveho suboru (fresnelova zona): 
input_dmt2="D:/Skripty/fresnel/w001001.adf" 
dataset2 = gdal.Open( input_dmt2, GA_ReadOnly ) 
# zistenie poctu riadkov a stlpcov rastrovej matice: 
rasterSizeX2 = dataset2.RasterXSize 
rasterSizeY2 = dataset2.RasterYSize 
 
# ak je raster georeferencovany...: 
geotransform2 = dataset2.GetGeoTransform() 
if not geotransform2 is None: 
    # suradnice stredu pixelu laveho horneho rohu: 
    ulx2 = geotransform2[0] 
    uly2 = geotransform2[3] 
     
    # velkost pixelu v smere x a y: 
    xsize2 = geotransform2[1] 
    ysize2 = geotransform2[5] 
     
    # zistenie suradnice rastru na zaklade suradnic vstupneho bodu (vysielaca): 
    m2 = int(round((start_point_x-ulx2) / xsize2 )) 
    n2 = int(round((uly2-start_point_y) / -ysize2 )) 
     
    # zistenie hodnoty bunky m, n (nv vst. bodu) 
    band2 = dataset2.GetRasterBand(1) 
    # zistenie hodnoty nodata pro dane pasmo 
    no_data2=band2.GetNoDataValue() 
    # nacitanie rastra do matice 
    rastermatrix2 = band2.ReadAsArray( 0, 0, rasterSizeX2, rasterSizeY2 ) 
    print "Vychodzi bod lezi vo vyske: "+str(rastermatrix2[n2][m2])+" m" 
     
# nacitanie rastroveho suboru (DEM): 
input_dmt="D:/Skripty/w001001.adf" 
dataset = gdal.Open( input_dmt, GA_ReadOnly ) 
# zistenie poctu riadkov a stlpcov rastrovej matice: 
rasterSizeX = dataset.RasterXSize 
rasterSizeY = dataset.RasterYSize 
 
# ak je raster georeferencovany...: 
geotransform = dataset.GetGeoTransform() 
if  not geotransform is None: 
    # suradnice stredu pixelu laveho horneho rohu: 
    ulx = geotransform[0] 
    uly = geotransform[3] 
    
    # velkost pixelu v smere x a y: 
    xsize = geotransform[1] 
    ysize = geotransform[5] 
 
    # zistenie suradnice rastru na zaklade suradnic vstupneho bodu (vysielaca): 
    m = int(round((start_point_x-ulx) / xsize )) 
    n = int(round((uly-start_point_y) / -ysize )) 
 
    # zistenie hodnoty bunky m, n (nv vst. bodu) 
    band = dataset.GetRasterBand(1) 
    # zistenie hodnoty nodata pro dane pasmo 
    no_data=band.GetNoDataValue() 
    # nacitanie rastra do matice 
    rastermatrix = band.ReadAsArray( 0, 0, rasterSizeX, rasterSizeY ) 
    print "Vychodzi bod lezi vo vyske: "+str(rastermatrix[n][m])+" m" 
    # vyska antenneho systemu v Tx: 
    vyskaTx=rastermatrix[n][m]+VS 
    print "Absolutna vyska vysielacej anteny je: "+str(vyskaTx)+" m" 
 
    # vytvorenie noveho rastru: 
    driver = gdal.GetDriverByName( 'HFA' ) 
    newRaster = driver.Create( 'D:/Skripty/pokrytie.img', rasterSizeX, rasterSizeY, 1,gdal.GDT_Float32, ['COMPRESS=DEFLATE']) 
    newRaster.SetGeoTransform(dataset.GetGeoTransform()) 
    newBand = newRaster.GetRasterBand(1) 
    # vytvorenie matice o velikosti X,Y povodneho rastra, ktora obsahuje vo vsetkych bunkach hodnotu nodata 
    newData = Numeric.array([[-9999]*rasterSizeX]*rasterSizeY) 
    
    # zaciatocny uhol pre jednotlive rezy 
    uhol=0 
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    while uhol<360: 
        # vypocet efektivnej vysky vysielacej anteny pre dany smer: 
        x=m 
        y=n 
        hi=0.0 
        pocet=0 
        polomeref=1 
        while 1: 
            # parametricka rovnica kruznice (vypocet suradnic bunky profilu v rastri): 
            x=int(round(m+polomeref*math.cos((uhol-90)*math.pi/180))) 
            y=int(round(n+polomeref*math.sin((uhol-90)*math.pi/180))) 
            # ak suradnice vychadzaju mimo raster, popripade bunka obsahuje hodnotu nodata 
            # ukonc vypocet v ramci daneho profilu 
            if not(0<x<rasterSizeX and 0<y<rasterSizeY)or(rastermatrix[y][x]==no_data): 
                break 
            # vypocet realnych suradnic bunky rastra 
            mid_point_x=ulx+((x-1)*xsize) 
            mid_point_y=uly+((y-1)*ysize) 
            # vypocet vzdialenosti medzi poziciou prijimacej anteny a setreneho bodu na profile 
            vzdialenost=math.sqrt((mid_point_x-start_point_x)**2+(mid_point_y-start_point_y)**2) 
            # vypocet sumy hodnot hi (vysok v intervale 3 az 15 km): 
            if 3000<=vzdialenost<=15000: 
                hi=hi+rastermatrix[y][x] 
                pocet=pocet+1 
            # polomer sa zvecsuje po jednom pixely 
            polomeref+=1 
            # v prípade, ze suradnice v rastry vybehnu zo zadaneho intervalu, cyklus skonci 
            if (vzdialenost>15000): 
                break 
        # vypocet hodnoty priemernej vysky terenu h v intervale 3 az 15 km od vysielaca 
        h=hi/pocet 
        # vypocet hodnoty efektivnej vysky EfVyska v danom smere od vysielacej stanice 
        EfVyska=float 
        EfVyska=vyskaTx-h 
        print uhol 
        print "Hodnota efektivnej vysky vysielacej anteny v tomto smere je: "+str(EfVyska)+" m" 
        x=m 
        y=n 
        polomer=1 
        while 1: 
            # parametricka rovnica kruznice (vypocet suradnic bunky profilu v rastri): 
            x=int(round(m+polomer*math.cos((uhol-90)*math.pi/180))) 
            y=int(round(n+polomer*math.sin((uhol-90)*math.pi/180))) 
            # ak suradnice vychadzaju mimo raster, popripade bunka obsahuje hodnotu nodata 
            # ukonc vypocet v ramci daneho profilu 
            if not(0<x<rasterSizeX and 0<y<rasterSizeY)or(rastermatrix[y][x]==no_data): 
                print "koniec rezu v smere "+str(uhol)+" stupnov" 
                realnaRx=ulx+((suradnicaRx-1)*xsize) 
                realnaRy=uly+((suradnicaRy-1)*ysize) 
                print "Realna suradnica x pre Rx: "+str(realnaRx) 
                print "Realna suradnica y pre Rx: "+str(realnaRy) 
                # vyska antenneho systemu v Rx: 
                vyskaRx=rastermatrix[suradnicaRy][suradnicaRx]+10 
                print "Vyska antenneho systemu v Rx: "+str(vyskaRx)+" m" 
                # euklidovska vzdialenost Tx - Rx: 
                eTxRx=math.sqrt((realnaRx-start_point_x)**2+(realnaRy-start_point_y)**2) 
                print "Euklidovska vzdialenost Tx-Rx: "+str(eTxRx)+" m" 
                # rozdiel vysok Tx - Rx: 
                rozdielTxRx=abs(vyskaTx-vyskaRx) 
                print "Rozdiel vysok Tx-Rx: "+str(rozdielTxRx)+" m" 
                # uhol sklonu spojnice Tx - Rx: 
                alpha=math.atan(rozdielTxRx/eTxRx) 
                print "Uhol sklonu spojnice Tx - Rx: "+str(alpha)+" rad" 
                # vzdialenost spojnice Tx - Rx: 
                d=eTxRx/math.cos(alpha) 
                print "hodnota d: "+str(d) 
                # vyber stredovych pozicii pre polomer I.FS na jednotlivych profiloch 
                r=1 
                while 1: 
                    # vyber stredovych buniek rastra na trase Tx - Rx 
                    Tnx=int(round(m+r*math.cos((uhol-90)*math.pi/180))) 
                    Tny=int(round(n+r*math.sin((uhol-90)*math.pi/180))) 
                    # ukonc vypocet v ramci daneho profilu 
                    if not(0<Tnx<rasterSizeX and 0<Tny<rasterSizeY)or(rastermatrix[Tny][Tnx]==no_data): 
                        break 
                    # vypocet realnych suradnic 
                    mid_point_x=ulx+((Tnx-1)*xsize) 
                    mid_point_y=uly+((Tny-1)*ysize) 
                    # vyska terenu v mieste Tn 
                    vyskaTn=rastermatrix[Tny][Tnx] 
                    print "Vyska terenu v mieste Tn: "+str(vyskaTn)+" m" 
                    # euklidovska vzdialenost Tx - Tn 
                    eTxTn=math.sqrt((mid_point_x-start_point_x)**2+(mid_point_y-start_point_y)**2) 
                    # vzdialenost spojnice Tx - Tn 
                    d1=eTxTn/math.cos(alpha) 
                    print "hodnota d1: "+str(d1) 
                    # vzdialenost spojnice Tn - Rx 
                    d2=d-d1 
                    if d2==0: 
                        d2=0.0000001 
                    print "Vzdialenost spojnice Tn - Rx: "+str(d2)+" m" 
                    # vypocet polomeru I. FS v bode Tn 
                    bn=float 
                    bn=math.sqrt((d1*d2*vd)/(d1+d2)) 
                    print "Polomer I.Fresnelovej zony v Tn: "+str(bn)+" m" 
                    # rozdiel vysok Tx - Tn 
                    rozdielTxTn=math.tan(alpha)*eTxTn 
                    # vypocet vysky Tn na spojnici Tx - Rx 
                    if (vyskaTx>vyskaRx) or (vyskaTx==vyskaRx): 
                        vyska=vyskaTx-rozdielTxTn 
                    if vyskaTx<vyskaRx: 
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                        vyska=vyskaTx+rozdielTxTn 
                    # vypocet vysky hranice I. FS v bode Tn 
                    vyska_hranice=vyska-bn 
                    # vypocet intenzity EM pola v Tn: 
                    # euklidovska vydialenost Tx - Tn v [km] 
                    vzdial = eTxTn*0.001  
                    print "eTxTn= "+str(eTxTn)+" m"  
                    print "vzdial= "+str(vzdial)+" km" 
                    print "EfVyska= "+str(EfVyska)+" m" 
                    LV=math.log10(EfVyska) 
                    A0_100=(92.00845783*LV**0+(-16.76122777*LV**1)+25.82294146*LV**2+(-14.14547434*LV**3)+4.132882173*LV**4+-0.497090596*LV**5) 
                    A1_100= (-599.627403*LV**0+1526.301716*LV**1+(-1636.76367*LV**2)+850.6177187*LV**3+(-211.460581*LV**4)+20.27532422*LV**5) 
                    A2_100=(1838.146755*LV**0+(-4914.04822*LV**1)+5295.523943*LV**2+(-2759.51291*LV**3)+684.5524899*LV**4+(-65.2212353*LV**5)) 
                    A3_100= (-2069.24974*LV**0+5324.575436*LV**1+(-5666.50863*LV**2)+2937.364039*LV**3+(-720.270953*LV**4)+67.33345812*LV**5) 
                    A4_100=(1038.129432*LV**0+(-2549.44846*LV**1)+2652.981472*LV**2+(-1359.33305*LV**3)+326.3884097*LV**4+(-29.4692322*LV**5)) 
                    A5_100=(-240.311116*LV**0+560.1513862*LV**1+(-564.109746*LV**2)+283.4244975*LV**3+(-65.7706461*LV**4)+5.593133718*LV**5) 
                    A6_100=20.51427139*LV**0+(-45.173151*LV**1)+43.42493384*LV**2+(-21.1567689*LV**3)+4.63657322*LV**4+(-0.35134682*LV**5) 
                    VZ = math.log10(vzdial) 
                    E = A0_100+A1_100*VZ+A2_100*VZ**2+A3_100*VZ**3+A4_100*VZ**4+A5_100*VZ**5+A6_100*VZ **6 
                    # korekcia E pre 1kW ERP na 100kW ERP [+20dB]: 
                    Ek=E+20 
                    # podla typu povrchu z rastra fresnelova zona preved vypocet 
                    if rastermatrix2[Tny][Tnx]==1: 
                        # sirenie nad volnym terenom 
                        newData[Tny][Tnx]=Ek 
                        print "intenzita v 1: "+str(Ek) 
                    if rastermatrix2[Tny][Tnx]==2: 
                        # tlmenie 
                        # vypocet vysky terenu v Tn nad spojnicou Tx - Rx: 
                        H=vyskaTn-vyska 
                        print "H= "+str(H) 
                        # vypocet korekcie tlmenia u: 
                        u=float 
                        u=-H*math.sqrt((2*d)/(vd*d1*d2)) 
                        print "u= "+str(u) 
                        # vypocet tlmiaceho faktora F: 
                        F=0.225/abs(u) 
                        print "F= "+str(F) 
                        VyslIntenzita=Ek*F 
                        newData[Tny][Tnx]=VyslIntenzita 
                        print "intenzita v 2: "+str(VyslIntenzita) 
                    if rastermatrix2[Tny][Tnx]==3: 
                        # zona difrakcie 
                        # vypocet vysky terenu v Tn nad spojnicou Tx - Rx: 
                        H=vyskaTn-vyska 
                        print "H= "+str(H) 
                        # vypocet korekcie tlmenia u: 
                        u=float 
                        u=-H*math.sqrt((2*d)/(vd*d1*d2)) 
                        print "u= "+str(u) 
                        # vypocet tlmiaceho faktora F: 
                        F=0.225/abs(u) 
                        print "F= "+str(F) 
                        VyslIntenzita=Ek*F 
                        newData[Tny][Tnx]=VyslIntenzita 
                        print "intenzita v 3: "+str(VyslIntenzita) 
                    print "koniec rezu v smere "+str(uhol)+" stupnov:)" 
                    # inkrementacia polomeru 
                    r+=1 
                break 
            # vypocet suradnic Rx v rastri 
            suradnicaRx=x 
            suradnicaRy=y 
            # polomer sa zvecsuje po jednom pixely 
            polomer+=1 
        # inkrementacia uhlu po dvoch stupnoch 
        uhol+=2 
    # zapisanie matice do rastru na poziciu 0,0: 
    newBand.WriteArray( newData, 0, 0 ) 

 


