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ANOTACE  

Předložená práce se zabývá tvorbou a verifikací map pokrytí rádiovým signálem 
pro Hasičský záchranný sbor České republiky. Teoretická část popisuje fyzikální principy 
rádiové komunikace, spojové prostředky Hasičského záchranného sboru České republiky  
a možnosti modelování pokrytí. Praktická část popisuje sběr dat v terénu, modelování 
pokrytí prostřednictvím specializovaného softwaru a verifikaci výstupů, ze kterých je 
následně sestavena mapa pokrytí. V poslední části je na základě získaných poznatků 
navržena obecná metodika pro tvorbu map pokrytí.  

Klíčová slova: šíření rádiového signálu, mapa pokrytí, Hasičský záchranný sbor České 
republiky 

 

SUMMARY  

This thesis deals with creation and verification of radio signal coverage maps  
for Fire Rescue Service of the Czech Republic. The theoretical part describes the physical 
principles of radio communication, communication equipment of Fire Rescue Service  
of the Czech Republic and coverage modeling possibilities. The practical part describes 
data collection, modeling of coverage with specialized software and verification of outputs, 
which are used to compose the coverage map. In the last part, the general method  
for creation of coverage maps is proposed, based on the gained knowledge. 

Keywords: radio wave propagation, coverage map, Fire Rescue Service of the Czech 
republic 
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SEZNAM ZKRATEK 

České zkratky 

DMR Digitální model reliéfu 
GIS Geografický informační systém 
HZS Hasičský záchranný sbor 
HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 
IZS Integrovaný záchranný systém 
KOPIS Krajské operační a informační středisko 
ZABAGED Základní báze geografických dat 

 

Cizojazyčné zkratky 

BS Base Station 
DEM Digital Elevation Model 
DTED Digital Terrain Elevation Data 
FSL Free Space Loss 
GDAL Geospatial Data Abstraction Library 
GNU GPL GNU General Public License 
GPS Global Positioning System 
ITM Irregular Terrain Model 
ITU International Telecommunication Union 
LIDAR Light Detection And Ranging 
MAE Mean Absolute Error 
ME Mean Error 
PNG Portable Network Graphics 
SRTM Shuttle Radar Topography Mission 
WGS 84 World Geodetic System 1984 
XSLT eXtensible Stylesheet Language Transformations



PETR BROTÁNEK: TVORBA A VERIFIKACE MAP POKRYTÍ SIGNÁLEM 

SPOJOVÝCH PROSTŘEDKŮ HZS ČR 

2012 1 

 

ÚVOD 

Geoinformatika je postupně uplatňována v mnoha oblastech lidské činnosti. V této 
práci se zabývám jejím využitím v radiokomunikačním oboru při určování pokrytí území 
signálem. 

České území má nejen složitou historii a povahu národa, ale také členitý terénní 
reliéf. To má vliv například na možnosti předpovídání počasí, ale také na plánování 
rádiových spojů.  

Plánování rádiových sítí vyžaduje rozvahu o prostorovém rozmístění a parametrech 
jednotlivých prvků. Pomocníkem v této oblasti je obvykle specializovaný software blízký 
GIS, který umožňuje modelování a vizualizace pokrytí signálem. Výsledkem by měl být 
návrh optimálního řešení, ideální kompromis mezi požadavky a dostupnými prostředky. 
Modelování pokrytí je však využitelné i v pozdější době, kdy už je síť v provozu. Síť může 
být na jejich základě doplněna, případně mapa pokrytí slouží jako informace pro uživatele. 
Pro Hasičský záchranný sbor České republiky, jako uživatele několika rádiových sítí, jsou 
informace o pokrytí důležité. 

Přesnost modelování pokrytí je limitována fyzikální podstatou šíření 
elektromagnetických vln. Problém je velice komplexní. V práci se zabývám nejen 
posouzením možností samotného modelování, ale i zpřesněním a doplněním výstupů  
z modelu přímým měřením úrovně signálu v terénu.  

1 CÍLE PRÁCE 

1. Seznamte se s mobilními spojovými prostředky, používanými při činnosti 
jednotek HZS ČR, a s fyzikálními aspekty šíření radiového signálu. 

2. Navrhněte způsob měření a následného zpracování naměřených dat s cílem 
stanovit pokrytí modelového území signálem. 

3. Navrženou metodu mapování ověřte v praxi a následně porovnejte výsledky 
mapování s reálně naměřenými hodnotami dostupnosti signálu. Na základě 
zjištěných odchylek proveďte úpravy metody. 

4. Výsledné mapy porovnejte s mapami pokrytí signálem, které byly vytvořeny 
pro HZS ČR v minulosti. 

5. Navrhněte metodiku mapování s cílem umožnit vytvoření map dostupnosti 
signálu pro požadované oblasti na území ČR.  



PETR BROTÁNEK: TVORBA A VERIFIKACE MAP POKRYTÍ SIGNÁLEM 

SPOJOVÝCH PROSTŘEDKŮ HZS ČR 

2012 2 

 

2 TEORETICKÉ ZÁKLADY 

Tato kapitola poskytne seznámení se skutečnostmi a teoretickými poznatky, na 
kterých je následně v kapitole 3 vybudována praktická část práce. Zabývat se tématem by 
nebylo možné bez znalosti některých základních fyzikálních pojmů a vlastností 
elektromagnetického záření (kapitola 2.1). V kapitole 2.2 stručně představím činnost 
Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR) a jeho potřeby a prostředky 
v oblasti mobilní komunikace. Významná část celé práce se zabývá modelováním pokrytí 
pomocí specializovaného softwaru. Modelování pokrytí je představeno v kapitole 2.3. 

2.1 Obecné principy a prostředky rádiové komunikace 

Radiová komunikace využívá k přenosu informací elektromagnetického záření 
specifických vlastností. Základní povědomí o této oblasti představí následující 
podkapitoly. Obecné informace prvních podkapitol budou postupně konkretizovány se 
zřetelem na zaměření této práce. 

2.1.1 Elektromagnetické záření 

Pojem záření (radiace) je označením pro šíření energie prostorem ze svého zdroje. 
Tento děj dle dosavadního poznání probíhá formou vlnění nebo pohybem částic. Obecně 
má však záření jak vlnový, tak částicový (korpuskulární) charakter. Tento rozpor 
označujeme jako dualismus částic a vln [19]. 

Při obecném zkoumání elektromagnetického záření je dualistický pohled nezbytný. 
Některé jeho vlastnosti je možné vysvětlit pouze podle vlnové teorie, jiné podle teorie 
částicové. Tato práce se zaměřuje na záření s nízkou energií, které je využíváno při 
radiokomunikaci. Projevy tohoto záření jsou převážně vlnového charakteru. Při jeho studiu 
můžeme ponechat stranou důkazy částicové povahy záření, jimiž jsou např. fotoelektrický 
jev nebo jevy související s rentgenovým zářením [3]. Takto omezeni potom můžeme užívat 
pojem elektromagnetické vlnění. 

Elektromagnetická vlna šířící se z bodového zdroje má kulovou vlnoplochu, tedy 
plochy stejných fází tvoří koule se zdrojem ve svém středu. Podle Huygensova principu lze 
každý bod vlnoplochy vzniklé v určitém časovém okamžiku považovat za nový zdroj 
sekundární elementární kulové vlny. V dostatečné vzdálenosti od výchozího zdroje však 
můžeme kulové čelo vlny nahradit rovinou (tzv. rovinná vlna). Elektromagnetickou vlnu 
lze popsat vektorem intenzity elektrického pole E a vektorem intenzity magnetického pole 
H. Pro rovinnou vlnu platí, že vlnění má příčný charakter a zároveň obě složky (vektory) 
vlnění jsou na sebe kolmé [12]. 
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Zdrojem elektromagnetického vlnění je obvykle velký počet atomů či molekul, 
čímž vzniká nepolarizované vlnění. U nepolarizovaného vlnění se koncové body vektoru E 
nacházejí na obecné křivce. Polarizací pak můžeme docílit především těchto speciálních 
případů: 

• Lineární polarizace – vektor E kmitá pouze v polarizační rovině.  
o Horizontální polarizace – rovina polarizace je rovnoběžná se 

zemským povrchem. 
o Vertikální polarizace – rovina polarizace je kolmá k zemskému 

povrchu. 

• Kruhová polarizace – vektor E rotuje po kružnici. 

 Zařízení pro polarizaci vlnění se nazývá polarizátor. K částečné lineární polarizaci 
dochází také přirozeně např. při odrazu vlnění od překážky. Při šíření polarizované vlny 
reálným prostředím pak dochází také naopak k částečné depolarizaci. Jev polarizace je 
důkazem toho, že elektromagnetické záření má povahu příčného vlnění [3], [12].  

Dalšími jevy, které mohou nastat při šíření elektromagnetického vlnění prostředím, 
jsou odraz, lom, interference, difrakce (ohyb o překážku do oblasti optického stínu), 
disperze a absorpce. 

Disperze (rozptyl) je jev vznikající vlivem závislosti rychlosti šíření vlnění v daném 
prostředí na vlnové délce. Příkladem projevu tohoto jevu je rozklad světla na hranolu,  
ale také rozptyl vlnění v atmosféře. K disperzi vlnění nedochází ve vakuu. 

Podrobně se uvedenými jevy zabývají již citovaní [3] a [12]. Dále je potřeba popsat 
základní parametr vlnění, kterým je jeho frekvence. 

2.1.2 Frekvenční spektrum 

Frekvence (kmitočet) elektromagnetického vlnění f je ve známém vztahu k délce 
elektromagnetické vlny λ a rychlosti světla c v daném prostředí:  

 

Z pohledu radiokomunikací je frekvenční spektrum elektromagnetického vlnění 
důležitým přírodním bohatstvím, se kterým je potřeba efektivně hospodařit. Využívání 
frekvenčního spektra je nutné koordinovat v celosvětovém měřítku. O to se stará 
především Mezinárodní telekomunikační unie (ITU). V České republice je v tomto směru 
výkonným regulačním orgánem Český telekomunikační úřad [12]. 

Frekvence má zásadní vliv na vlastnosti vlnění a tím i na možnosti jeho využití. 
Rádiovými vlnami nazýváme pouze elektromagnetické vlnění do frekvence 300 (GHz), 
přičemž oblast od 3 (GHz) do 300 (GHz) bývá označována také jako mikrovlny. 
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Frekvenční spektrum rádiových vln je dle ČSN IEC 60050-713 rozčleněno  
do frekvenčních pásem: 

 

Tabulka 1 – Frekvenční pásma pro rádiový přenos podle [12] 

Číslo 
pásma 

Mezinárodní 
zkratka 

Česká 
zkratka 

Frekvence Vlnová délka Označení 

3 ULF EDV 300 (Hz) až 3 (kHz) 
1000 (km)  

až 100 (km) 
extrémně 

dlouhé vlny 

4 VLF VDV 3 (kHz) až 30 (kHz) 
100 (km)  

až 10 (km) 
velmi dlouhé 

vlny 

5 LF DV 30 (kHz) až 300 (kHz) 10 (km) až 1 (km) dlouhé vlny 

6 MF SV 300 (kHz) až 3 (MHz) 1 (km) až 100 (m) střední vlny 

7 HF KV 3 (MHz) až 30 (MHz) 100 (m) až 10 (m) krátké vlny 

8 VHF VKV 
30 (MHz)  

až 300 (MHz) 
10 (m) až 1 (m) 

velmi krátké 
vlny 

9 UHF UKV 300 (MHz) až 3 (GHz) 1 (m) až 10 (cm) ultra krátké vlny 

10 SHF SKV 3 (GHz) až 30 (GHz) 10 (cm) až 1 (cm) 
super krátké 

vlny 

11 EHF EKV 
30 (GHz)  

až 300 (GHz) 
1 (cm) až 1 (mm) 

extrémně krátké 
vlny 

 

Tato práce se dále bude zabývat pouze ultra krátkými vlnami, označovanými také 
jako decimetrové vlny. O vlnění z ostatních pásem se zmíním pouze při vymezování 
specifických vlastností právě tohoto vlnění. 

2.1.3 Šíření rádiových vln 

Zkoumání šíření vlnění bude zaměřeno na pozemní rádiové spoje na povrchu Země. 
Nebudu se tak zabývat využitím v letectví, družicovými systémy, ani šířením vlnění pod 
vodou nebo pod zemským povrchem. 

Pro šíření vln jsou určující vlastnosti samotného vlnění a vlastnosti prostředí,  
ve kterém se šíří. Prostředím jsou v tomto případě atmosféra a povrch Země. Zásadní 
vlastností vlnění je jeho frekvence, proto budou jednotlivé popisované jevy dávány vždy 
do souvislosti s tím, jakých frekvencí se daný jev týká.  

Základní způsoby šíření rádiových vln jsou znázorněny na obrázku 1: 
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Obrázek 1 – Mechanizmy ší

Na obrázku 1 jsou popsány
povrchem) a ionosféra (60 až 600 km nad povrchem). Chybí zde mezilehlá stratosféra, 
která však nemá na šíření vln pro pozemní rádiové spoje zásadní význam. 
šíření radiových vln v atmosfé

• Přízemní povrchová vlna
(ohybem) je dosaženo toho, že vlna do jisté míry opis
nerovnosti. Pro ší
a anténa musí být umíst
být mnohem menší než vlnová délka. Proto se využití povrchové vlny 
uplatňuje př

• Přízemní prostorová vlna
Podobně jako u p
s povrchem. Vlna však p
dochází k
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Mechanizmy šíření rádiových vln mezi pozemními rádiovými stanicemi (p

jsou popsány pouze dvě vrstvy atmosféry: troposféra (0 až 11 km nad 
povrchem) a ionosféra (60 až 600 km nad povrchem). Chybí zde mezilehlá stratosféra, 

na šíření vln pro pozemní rádiové spoje zásadní význam. 
atmosféře podle [12] jsou: 

řízemní povrchová vlna se šíří podél rozhranní zem
(ohybem) je dosaženo toho, že vlna do jisté míry opis
nerovnosti. Pro šíření této vlny musí mít povrch nenulovou vodivost 

a musí být umístěná velmi blízko nad povrchem
být mnohem menší než vlnová délka. Proto se využití povrchové vlny 

ňuje především v pásmu dlouhých a středních vln.

řízemní prostorová vlna se šíří přímo nebo interakcí s
ě jako u přízemní povrchové vlny dochází k

povrchem. Vlna však při ohybech již nekopíruje reliéf terénu. Navíc 
dochází k odrazům od povrchu. Zásadní vliv na odrazy vlny mají op
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ých vln mezi pozemními rádiovými stanicemi (převzato z [12]) 

 vrstvy atmosféry: troposféra (0 až 11 km nad 
povrchem) a ionosféra (60 až 600 km nad povrchem). Chybí zde mezilehlá stratosféra, 

ení vln pro pozemní rádiové spoje zásadní význam. Mechanizmy 

í podél rozhranní země-vzduch. Difrakcí 
(ohybem) je dosaženo toho, že vlna do jisté míry opisuje pozvolné terénní 

ení této vlny musí mít povrch nenulovou vodivost  
ná velmi blízko nad povrchem. Délka antény musí 

být mnohem menší než vlnová délka. Proto se využití povrchové vlny 
edních vln. 

ímo nebo interakcí s povrchem. 
ízemní povrchové vlny dochází k difrakci při kontaktu 

i ohybech již nekopíruje reliéf terénu. Navíc 
ovrchu. Zásadní vliv na odrazy vlny mají opět 
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elektrické vlastnosti povrchu, které významně souvisí s obsahem vody. 
Vlhký povrch má lepší vodivost než suchý a proto také lépe odráží a vede 
vlnění. Difrakce přízemní prostorové vlny se stává výraznou, pokud má 
překážka rozměry srovnatelné s vlnovou délkou [3]. Přízemní prostorová 
vlna je využívaná pro šíření krátkých až super krátkých vln. 

• Troposférický vlna využívá pro šíření disperzi (rozptyl)  
na nehomogenitách v troposféře. Těmito nehomogenitami nejsou myšleny 
atmosférické srážky, ale nesourodosti vzdušné masy a drobné turbulence 
rozměrově menší než je vlnová délka. Troposférická vlna je schopná přenést 
zpět k zemi pouze malou část původní energie. Pro přenos vlnění  
o frekvenci nad 30 (MHz) na vzdálenosti 100 až 800 (km) je to jediný 
relativně spolehlivý způsob. Prakticky lze troposférické spoje provozovat  
na frekvencích od 200 (MHz) do 10 (GHz). K přenosu je však potřeba mít 
silně směrové antény a vysoký vysílací výkon. 

• Ionosférická vlna je významná pro dálkové spoje v pásmu krátkých vln  
(do 30 MHz). Ionizované prostředí způsobuje postupné zakřivování dráhy 
vlny až po její zpětné otočení k povrchu Země. Návrh ionosférického spoje 
komplikuje proměnlivost stavu ionosféry. 

Šíření popsanými mechanizmy ovlivňují tyto důležité faktory: 

• Srážky (hydrometeory) způsobují významný útlum vlnění od frekvence nad 
10 (GHz). Vysoká proměnlivost srážek vede k tomu, že se jejich vliv řeší 
při modelování obvykle statisticky. 

• Vlhkost a vlastnosti povrchu výrazně ovlivňují odraz. Povrch může tvořit 
souvislá vodní hladina, ale důležitý vliv má i vlhkost způsobená 
atmosférickými srážkami. 

• Troposférická refrakce vede k ohybu vlnění, které se díky tomu může šířit 
i daleko za horizont. K refrakci dochází změnami indexu lomu prostředí. 
Tento mechanizmus bývá označován jako šíření vlnovodným kanálem. Jev 
se vyskytuje u vlnění s frekvencí od 500 (MHz) výše. 

• Vegetace ovlivňuje šíření vlnění více při vertikální polarizaci (souhlasný 
směr se směrem růstu vegetace). Vegetace akumuluje již zmiňovanou 
vlhkost. 

• další vlivy – např. kosmické záření 

Podrobněji se podívejme na nejjednodušší způsob šíření vln, tedy na přízemní 
prostorovou vlnu na přímou viditelnost. Na následujícím obrázku je naznačena 
problematika tzv. Fresnelových zón. 
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Obrázek 2

Pro přenos energie elektromagnetickou vlnou od vysíla
určitý objem prostoru. Šíř
způsobuje, že se v prostoru kolem p
zóny se souhlasnou a opač
šíření vlnění mají tyto zóny tvar soust
šíření tvoří elipsy. Fresnelovy zóny se ozna
zóny. Sousední zóny se 
tím více, čím vyšší je řadové 
informace vlněním je rozhodující prostor první Fresnelovy zóny, jejíž polom
závislý na vzdálenostech 

Zastíněním části první Fresnelovy zóny dochází ke zhoršení p
že překážka nezasahuje př

Následující tabulka 
frekvenční pásmo UKV a pro srovnání
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2 – Šíření přízemní prostorové vlny na přímou viditelnost

enos energie elektromagnetickou vlnou od vysílače k
Šíření vlnění podle Huygensova principu (zmínka v

prostoru kolem přímé spojnice d mezi vysílačem a p
se souhlasnou a opačnou fází vlnění – Fresnelovy zóny. V prům

ní mají tyto zóny tvar soustředných kružnic, v průmětu rovnob
Fresnelovy zóny se označují řadovým číslem vzestupn

se ve svém účinku navzájem téměř ruší, přitom rušení se projevuje 
ím vyšší je řadové číslo zóny. V konečném důsledku to znamená, že pro p

ěním je rozhodující prostor první Fresnelovy zóny, jejíž polom
závislý na vzdálenostech d1 od vysílače a d2 od přijímače a na vlnové délce 

 

části první Fresnelovy zóny dochází ke zhoršení p
ekážka nezasahuje přímo do spojnice d. 

Následující tabulka 2 ukazuje aplikaci uvedeného vzorce. Do tabulky bylo
UKV a pro srovnání také pásmo viditelného světla.
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ímou viditelnost [12] 

če k přijímači je potřebný 
ní podle Huygensova principu (zmínka v kapitole 2.1.1) 

čem a přijímačem střídají 
průmětu kolmém na směr 

ů ětu rovnoběžném se směrem 
íslem vzestupně od nejužší první 

řitom rušení se projevuje 
sledku to znamená, že pro přenos 

ním je rozhodující prostor první Fresnelovy zóny, jejíž poloměr b1 je 
e a na vlnové délce λ [12]: 

ásti první Fresnelovy zóny dochází ke zhoršení přenosu, přesto  

Do tabulky bylo vybráno 
ětla. 
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Tabulka 2 – Poloměr první Fresnelovy zóny pro vybrané vlnové délky 

Vlnová délka 
Frekvenční 

pásmo 

Poloměr b1 v polovině vzdálenosti d (d1 = d2 = d/2) 

d = 1 (km) d = 5 (km) d = 10 (km) d = 50 (km) 

0,1 až 1 (m) UKV 5 až 16 (m) 11 až 35 (m) 16 až 50 (m) 35 až 112 (m) 

400 až 700 (nm) Světlo 10 až 13 (mm) 22 až 30 (mm) 32 až 42 (mm) 71 až 94 (mm) 

 

2.1.4 Rádiová komunikace 

Pro přenos radiových vln k specifickým telekomunikačním účelům je definována 
tzv. radiokomunikační služba. Základními typy pozemních rádiových spojů jsou [12]: 

• Pevná služba (spoj „bod-bod“) např. mezi dvěma pozemními radiovými 
stanicemi. 

• Pozemní pohyblivá služba (mobilní spoj) mezi základnovou stanicí (BS), 
pozemní pohyblivou stanicí nebo mezi pohyblivými pozemními stanicemi 
navzájem. 

• Rozhlasová služba (spoj „bod-plocha“) jako služba, jejíž vysílání jsou 
určena k přímému příjmu širokou veřejnosti (např. rozhlas, televize). 

Tabulka 3 - Rozdíly mezi pevným a mobilním spojem [11] 

Pevný spoj Mobilní spoj 

Vysílací a přijímací antény jsou nastaveny 
do ideálních pozic. 

Pozice mobilní antény se mění v čase. 

Antény jsou směrové. Mobilní anténa musí být všesměrová. 

Stálá přímá viditelnost mezi anténami. Viditelnost se mění. 

Útlum spoje se mění jen pozvolna o malé 
hodnoty. 

Útlum stále kolísá až o desítky (dB). 

Mnohocestné šíření je omezeno směrovými 
anténami. 

Mnohocestné šíření je proměnlivé ze všech 
směrů. 

 

Specifickou problematikou je šíření prostorové vlny v zástavbě, kde dochází častěji 
než jinde k mnohonásobným odrazům. 

Rádiovou komunikací se zabývá obor radiotechnika, který je jedním z podoborů 
elektrotechniky. 
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2.1.5 Vyjádření veličin v decibelech 

V radiotechnice se pracuje s veličinami, které běžně nabývají číselných hodnot 
velkého rozsahu. Proto se v praxi ustálilo používání logaritmické míry, přesněji decibelů 
(dB). V rámci této práce jsem se setkal s užitím decibelů velice často, proto je potřeba 
objasnit základní vztahy [12]. 

Decibel je desetina belu (B), který je definován jako dekadický logaritmus poměru 
dvou výkonů P1, P2. Pro vyjádření veličiny v decibelech tedy platí: 

10 log  

Tento poměr je bezrozměrný a může v radiotechnice vyjadřovat například zisk 
antény nebo útlum kabelu.  

Pokud potřebujeme v decibelech vyjádřit poměr dvou napětí U1, U2 nebo poměr 
dvou intenzit elektrického pole, platí: 

10 log 20 log U
U  

Poslední uvedený vztah se uplatňuje například při výpočtu relativní úrovně signálu 
vůči vstupní citlivosti přijímače. Pokud je výsledek kladný, úroveň signálu je dostatečná,  
v opačném případě je signál příliš slabý a přijímač jej nezaznamená. 

 Pomocí decibelů lze vyjádřit také veličiny s fyzikálním rozměrem. Provádí se to 
dosazením referenční hodnoty za P2. Tímto obdržíme výkon převedený na logaritmickou 
stupnici. Pro běžně užívané referenční hodnoty existuje zavedené značení: 

Tabulka 4 - Referenční hodnoty při vyjadřování veličin v decibelech (podle [12]) 

Značení 
Referenční 

hodnota 
Dosazení do vzorce 

(dBm) 1 (mW)  10 log  

(dBW) 1 (W)  10 log  

 

Tímto způsobem se v radiotechnice vyjadřuje například absolutní úroveň 
přijímaného signálu nebo vysílací výkon. 

Vstupní citlivost přijímače je udávána v mikrovoltech. Při přepočtu absolutní 
úrovně přijímaného signálu (dBm) na relativní úroveň vůči vstupní citlivosti přijímače 
(dB) jsem využil vztah mezi výkonem P (W), napětím U (V) a absolutní hodnotou 
impedance Z (Ω). Impedance je závislá na kmitočtu.  
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2.1.6 Funkce a parametry antén 

Klíčovým prvkem radiokomunikačního řetězce je již zmiňovaná anténa. Úkolem 
antény na straně vysílače je vlnu vedenou vyzářit do prostoru. Na straně přijímače pak 
anténa vlnu šířící se v prostoru přemění na vlnu vedenou. Obě úlohy jsou reciproké,  
a proto se anténní parametry při vysílání i přijímání shodují. Základními parametry antény 
jsou [12]: 

• Pracovní frekvenční pásmo je pásmo, pro které je anténa určená. Mimo 
tento rozsah anténa odráží příliš mnoho výkonu zpět a nevyzáří jej při 
vysílání ani nepřijme při přijímání. 

• Prostorová charakteristika vyzařování slouží k popisu vyzařování antény 
do jednotlivých směru. Pro její popis se používá sférických souřadnic. Podle 
této charakteristiky rozlišujeme: 

o Izotropický zářič – idealizovaná anténa, která vyzařuje do všech 
směrů stejně (se stejnou intenzitou, fází i polarizací). 

o Směrová anténa – vyzařování je směrově závislé. Mezi směrové 
antény patří např. elementární a půlvlnný dipól. 

• Zisk antény G (angl. gain) je definován jako poměr výkonu potřebného  
na vstupu bezztrátové referenční antény k výkonu potřebnému na vstupu 
dané reálné (ztrátové) antény za podmínky, že intenzita vyzařování obou 
antén je v daném směru a vzdálenosti stejná. Zisk je bezrozměrný.  
V tabulce 5 jsou uvedeny typy referenčních antén, s kterými se reálná 
anténa nejčastěji porovnává spolu se zavedeným značením.  

Tabulka 5 - Typy referenčních antén 

Značení Referenční bezztrátová anténa 

(dBi) izotropický zářič 

(dBd) půlvlnný dipól 

 
Půlvlnný dipól má vůči izotopickému zářiči zisk přibližně 2 (dBi). 

• Efektivní vyzářený výkon je definován jako součin zisku a vstupního 
výkonu. V logaritmické míře se však hodnoty nenásobí, ale sčítají. Podle 
použité referenční antény pak můžeme rozlišit: 
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o Ekvivalentní izotropicky vyzářený výkon EIRP – výkon, který by 
byl vyzářen izotropickým zářičem. 

o Efektivní vyzářený výkon ERP – vyzářený výkon odpovídající 
půlvlnnému dipólu. 

• Polarizace antény odpovídá polarizaci vyzářené vlny. Obvyklé typy antén 
pracují s horizontální či vertikální polarizací. Pokud jsou vysílací a přijímací 
antény vůči sobě pootočeny (mají odlišnou polarizaci), dochází 
k polarizačním ztrátám. 

2.1.7 Vybrané měřící přístroje a příslušenství 

Pro záznam absolutní úrovně přijímaného signálu (dBm) lze v radiotechnice použít 
velice sofistikované spektrální analyzátory, ale i kompaktnější přenosné přístroje,  
se kterými jsem se seznámil v rámci této práce: 

Winradio G315e a odpovídající stejnojmenný speciální software z webových 
stránek výrobce [30] umožňuje záznam časové řady úrovně signálu z uživatelem 
definovaných kanálů ve frekvenčním rozsahu 9 (kHz) – 1800 (MHz). Minimální časový 
krok záznamu je 1 (s). V případě záznamu signálu z více kanálů se tento minimální krok 
prodlouží, protože skenování kanálů probíhá sekvenčně. Vstupní citlivost přístroje je  
-137 (dBm). Winradio potřebuje napájení ze sítě s napětím 230 (V). 

Rohde&Schwarz NRP-Z92 je přístroj od renomovaného výrobce, který podobně 
jako Winradio umožňuje záznam časové řady úrovně signálu. Jedná se však o komponentu, 
která sama neumožňuje nastavit přesně definovanou frekvenci. Pro záznam konkrétního 
kanálu by bylo nutné použít frekvenční filtr. 

2.2 Mobilní spojové prostředky HZS ČR 

2.2.1 Základní údaje o HZS ČR 

Podle webových stránek HZS ČR [31] je jeho základním 
posláním: „…chránit životy, zdraví obyvatel a majetek před 

požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných 

událostech, ať již se jedná o živelní pohromy, průmyslové 

havárie či teroristické útoky.“ 

HZS ČR je základní složkou integrovaného záchranného 
systému (IZS). Spolupracuje proto s ostatními složkami  
na koordinovaném postupu při přípravě na mimořádné události  
a při provádění záchranných a likvidačních prací. Tvoří jej 

Obrázek 3 –  
Znak Hasičského 

záchranného sboru ČR 
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generální ředitelství HZS ČR, které je součástí Ministerstva vnitra, 14 hasičských 
záchranných sborů krajů, střední a vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku. 

Má práce je založena na spolupráci s HZS Kraje Vysočina v Jihlavě. Zadání práce 
si vyžádali specialisté Oddělení komunikačních a informačních systémů (KIS). Oddělení 
KIS spravuje podle [22] následující oblasti: 

• radiokomunikační digitální systém Pegas 

• analogové radiostanice 

• linkové telefonní spojení 

• mobilní telefony a krizové mobilní telefony 

• informační systémy a správa sítě 

• jednotný systém varování a vyrozumění, tedy sirény  

• geografický informační systém (GIS) 

Do působnosti tohoto oddělení tedy spadá mj. správa radiové komunikace. 
Zasahující hasiči v terénu využívají tyto mobilní spojové prostředky: 

• Analogová síť – komunikace pomocí analogových radiostanic se u hasičů 
v Československu rozšířila již v 70. letech minulého století. Po mnoha 
obměnách a vývoji je analogová síť používaná i dnes. Zůstává především  
u jednotek sborů dobrovolných hasičů a jako doplňkový komunikační 
prostředek profesionálních hasičů.  Komunikace probíhá na frekvenci  
160 (MHz) [4]. 

• Digitální síť Pegas – nástupce po analogových sítích. Tato síť bude 
popsána ve zvláštní kapitole 2.2.2, protože je předmětem hlavního zájmu 
této práce. 

• Sítě mobilních operátorů – využívání těchto sítí je věcí smlouvy mezi 
HZS a konkrétním operátorem. Zákon mobilním operátorům neukládá 
povinnost se v této obecně prospěšné činnosti angažovat. Mobilní operátoři 
nabízí hasičům vyšší prioritu hovorů, neumožňují však např. roaming mezi 
domácími sítěmi při nedostupnosti konkrétního používaného operátora. 
Nevýhodou sítí mobilních operátorů oproti síti Pegas je například to,  
že buňka v síti mobilního operátora není schopna fungovat autonomně 
v případě poškození infrastruktury sítě. Síť Pegas tuto schopnost má, navíc 
je v síti Pegas možné komunikovat na místě zásahu na přímém (direct) 
frekvenčním kanálu (dle ústního podání vedoucího Oddělení KIS Ing. Ivo 
Hány ze dne 18.7.2011). 
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2.2.2 Užívání digitální sítě Pegas 

Primárním mobilním spojovým prostředkem HZS ČR je dnes národní digitální síť 
Pegas, jejímž provozovatelem je Ministerstvo vnitra ČR. Její budování se neobešlo bez 
komplikací, avšak dnes již úspěšně slouží svým uživatelům, tedy především složkám IZS. 
Výstavba sítě byla dokončena v roce 2003 a výhledově lze s touto sítí počítat ještě  
na minimálně dalších 15 let (dle [4], [5] a ústního podání vedoucího Oddělení KIS  
Ing. Ivo Hány ze dne 18.7.2011). 

Technologicky se jedná o implementaci systému Tetrapol, vyvíjeného od roku 1987 
ve Francii společností Matra Communications. Systém funguje na principu frekvenční 
modulace a nabízí hlasové i datové služby. Národní síť Pegas pracuje na frekvenci  
od 390 (MHz) do 480 (MHz) a je složena ze vzájemně propojených regionálních sítí. 
Infrastrukturu sítě tvoří buňky základnových stanic (BS). Prioritou systému je bezpečnost, 
veškerá komunikace je přenášena digitálně a je šifrována. 

Provoz v síti probíhá obousměrně, avšak dusimplexní metodou. Pro přenos jsou 
použity dva kmitočty (jeden pro vysílání a druhý pro příjem), ale komunikace probíhá 
v jednom časovém okamžiku vždy pouze jedním směrem. Hovořit může pouze jeden 
účastník při stisku hovorového tlačítka (tzv. klíčování). 

Při vzniku sítě Pegas byla okresní operační střediska sloučena do krajských 
operačních a informačních středisek (KOPIS). Součástí HZS Kraje Vysočina v Jihlavě je 
tedy také KOPIS. Nová struktura umožnila funkční spojení mezi všemi jednotkami HZS 
v kraji. Mezi činnosti KOPIS podle [23] mimo jiné patří: 

• Přijímání a vyhodnocování zpráv o požárech a jiných mimořádných 
událostech, provozování telefonního centra tísňového volání. 

• Poskytování informační podpory nasazeným jednotkám požární ochrany  
a složkám IZS, orgánům krizového řízení a územním správním úřadům. 

Na straně jedné tedy KOPIS přijímá tísňová volání, na straně druhé koordinuje 
činnosti při zásahu, může například povolávat posily. Na místě zásahu činnosti řídí velitel 
zásahu. Komunikace mezi členy zasahujících jednotek obvykle probíhá na přímém kanálu 
(DIR K), tedy bez potřeby komunikovat s infrastrukturou sítě Pegas. Pro komunikaci 
s operačním střediskem KOPIS je však pokrytí infrastrukturou potřebné. 

Pokrytí signálem sítě Pegas je obecně na dobré úrovni. V Kraji Vysočina se však 
vyskytují lokality, kde byl už vícekrát se spojením problém. Existující mapy pokrytí tuto 
situaci v hrubých rysech vystihují, pro praktické využití mají však nízké rozlišení.  

Modelovou situaci popisuje následující obrázek. Jedná se o komplikovaný zásah, 
kdy je komunikace s KOPIS nezbytná. Velitel zásahu (v červené přilbě) nemá na místě 
zásahu signál. Není zde ani signál mobilního operátora, nebo je tato síť přetížená. Velitel 
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se může proto pokusit přeparkovat vozidlo s terminálem sítě Pegas, popřípadě ho vyslat  
do větší vzdálenosti hledat signál. Tím by však vozidlo nemohlo pomáhat při zásahu. 
Povoláno je proto vozidlo KIS, které zajistí retranslaci signálu do místa bez pokrytí. 

 

 
Obrázek 4 – Ilustrační schéma zásahu (upraveno podle [4]) 

Pokud by ještě před příjezdem na místo zásahu bylo z map pokrytí jasné, že zde 
bude problém s komunikací, mohl by být vyslán technik KIS s předstihem. Případně by 
mapa pokrytí pomohla rychle najít poblíž zásahu signál. Proto tato práce dále zkoumá 
možnosti vytvoření map, které by zlepšily informovanost hasičů o pokrytí signálem Pegas. 

2.2.3 Vybrané komunikační prostředky 

Popis všech základních komunikačních prostředků HZS ČR by sahal nad rámec 
této práce a podrobněji se tímto tématem zabývá např. [4]. Během praktických činností 
spojených s touto prací jsem se však musel seznámit s vybranými koncovými zařízeními 
sítě Pegas: 

Vozidlový terminál slouží pro komunikaci ve vozidle HZS a skládá se 
z ovládacího panelu, rádiového modulu, mikrofonu s reproduktorem a hovorovým 
tlačítkem, externího reproduktoru a vozidlové antény. Mezi informace, které je schopen 
zobrazovat ovládací panel, patří úroveň signálu na stupnici 0-4 (vizuální indikace podobně 
jako na mobilním telefonu) a číslo BS, se kterou terminál komunikuje. Dělení stupnice 
indikující úroveň signálu není v dokumentaci specifikováno. Známa je prahová vstupní 
citlivost -118 (dBm). Terminál umožňuje hledat a vynutit připojení ke konkrétní BS. 
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Obrázek 5 – Ovládací panel vozidlového terminálu [4] 

Mezi používané vozidlové antény patří: 

• Pevná všesměrová vozidlová anténa, která slouží zároveň k příjmu FM 
rádia. Pro připojení FM rádia je potřeba použít sdružovač signálu. 

• Magnetická (odnímatelná) všesměrová vozidlová anténa s menším ziskem. 

Zisk obou antén byl přeměřen dne 11.10.2011 na Katedře telekomunikační techniky 
VŠB-TUO. 

Přenosný terminál je kompaktní řešení pro komunikaci v terénu s obdobnými 
funkcemi, jako má terminál vozidlový. Zabudovanou anténu lze vyšroubovat a připojit 
externě jednu z uvedených vozidlových antén. Vstupní citlivost je stejná jako  
u vozidlového terminálu, vysílací výkon je slabší. 

 

Obrázek 6 – Tři varianty přenosných terminálů sítě Pegas [4] 
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2.3 Modelování pokrytí území rádiovým signálem 

Pokrytí je v této práci chápáno jako jev, který se vyskytuje v blízkosti povrchu 
terénu, případně také v objektech na terénu (např. v budovách). Hodnocena je úroveň 
signálu (dBm). Podle citlivosti přijímače lze následně rozhodnout, zda je v dané oblasti 
signál dostatečný, či nikoliv. 

Výpočet, analýza, modelování nebo plánování pokrytí – všechny tyto výrazy  
se vyskytují v literatuře v podobném kontextu.   

První tři uvedené pojmy bývají vzájemně zaměňovány a lze je vnímat jako různé 
pohledy na stejný problém, i když by bylo možné hledat významové odlišnosti. Výpočet je 
posloupnost použitých operací. Analýza předpokládá rozložení komplexnějších problémů 
na jednodušší. Modelování označuje opakující se proces vytváření zjednodušené 
reprezentace reálného systému – tedy modelu.  

Pojem plánování pokrytí kromě předchozího zahrnuje i další hlediska při výstavbě 
a údržbě radiových spojů a sítí. Při plánování se musí zvažovat různé alternativy 
rozmístění vysílačů a optimalizovat řešení např. podle přípustných nákladů. 

Na pokrytí radiovým signálem se můžeme dívat jako na jev, který je konečným 
důsledkem mnoha proměnlivých faktorů. Pokrytí je proměnlivé v prostoru i čase.  
Ve větším měřítku nelze sledovat všechny příspěvky, ze kterých je složen výsledný signál. 
Určování pokrytí je obvykle komplikovaný proces, který vyžaduje zkoušet různé varianty, 
parametry a metody řešení. Tento proces můžeme proto výstižně označovat jako 
modelování pokrytí. Jednotlivé varianty nastavení systému jsou modely. Výslednou 
realizaci konkrétního modelu (výstup z modelování) budu dále označovat také jako odhad 
pokrytí.  

2.3.1 Princip modelování pokrytí 

Při řešení složitých problémů je obvykle nutné přistoupit k přijatelným 
zjednodušením. Výsledkem může být několik různých přístupů k problému, kde každý 
najde uplatnění pouze pro určitou specifickou situaci.  

V předchozích kapitolách jsem postupně vymezil zájem této práce na šíření UKV 
vln pro pozemní rádiové spoje. Potřeby HZS ČR dále upřesňují situaci. Je potřeba 
odhadnout pokrytí pro mobilní spoj mezi základnovou stanicí (BS) se směrovou anténou  
a vozidlovou stanicí se všesměrovou anténou. Přitom vzdálenost mezi základnovou  
a mobilní stanicí se pohybuje v rozmezí 0 – 50km. Určujícím mechanismem šíření vlnění 
je pro tento případ přízemní prostorová vlna (kapitola 2.1.3). 

Prvním možným přístupem k řešení této situace je snažit se vytvořit podrobný plně 
deterministický model. V praxi by to znamenalo mít velice kvalitní model terénu včetně 
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budov a vegetace. Důležité by byly také elektrické parametry povrchu, které do značné 
míry souvisí s obsahem vody. Dostatečně kvalitní model lze proto dnes vytvořit pouze pro 
malé území, jako je např. blok budov. Výhodou tohoto řešení je, že jsou do výpočtu 
pokrytí zahrnuty všechny významné cesty šíření vlnění, včetně odrazů a difrakcí. Právě 
odrazy hrají významnou roli při příjmu signálu všesměrovou anténou. K rozvoji 
podrobných modelů by mohla v budoucnu přispět technologie mapování LIDAR. Pořád 
však zůstává problémem velká výpočetní náročnost a potřeba znát proměnlivé parametry 
povrchu i prostředí šíření. 

Pro modelování pokrytí rozsáhlého území se proto využívají zjednodušené metody. 
Parametry prostředí a povrchu jsou zastoupeny hodnotou konstantní v prostoru i čase.  
Do výpočtu dále vstupují parametry sítě, digitální výškový model, případně také 
zjednodušené údaje o vegetaci a zástavbě. Jako prostorový datový model se obvykle 
využívá rastr (více v kapitole 2.3.3). U výsledných výstupů je nutné počítat s poměrně 
nízkým prostorovým rozlišením a přesností. Využívá se statistických metod.  

Výpočet je založen na vyhodnocení podélného profilu mezi základnovou stanicí  
a středem každé buňky v rastru. Úloha se tímto rozpadá na řešení základní úlohy 
v radiových komunikacích – spoj „bod-bod“. V podélném profilu mezi základnovou  
a mobilní stanicí je potřeba určit zastínění první Fresnelovy zóny (kapitola 2.1.3), případně 
také odhadnout vliv difrakce. Metodám výpočtu difrakce se podrobněji věnuje [12].   

Pokročilejší software umožňuje do výpočtu zahrnout i další vlivy. Možné je určovat 
pokrytí z více základnových stanic současně atd.  

Aplikace pro odhad pokrytí mají své limity. Zvláště pro mobilní spoj, který využívá 
u mobilní jednotky všesměrovou anténu, hrají významnou roli odrazy, které není snadné 
uspokojivě popsat. Výrazně se situace komplikuje v husté zástavbě nebo ve složitém 
terénu. 

Modelování pokrytí lze hlouběji studovat např. podle [6]. Způsoby stanovování 
pokrytí ve vybraných kmitočtových pásmech se zabývá [25]. 

2.3.2 Rešerše softwaru pro modelování pokrytí 

Již v začátku práce se ukázalo, že pro odhad pokrytí existuje segment 
specializovaných aplikací, který bude potřeba podrobněji prozkoumat. Tyto aplikace 
potřebují pracovat s geografickými daty, a proto jsou více či méně příbuzné s obecnými 
GIS aplikacemi. Na trhu jsou dostupné komerční i freeware aplikace, některé jsou 
samostatným řešením, jiné tvoří pouze nástavbu pro obecný GIS. Následující výčet není 
jistě úplný.  
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Tabulka 6 - Přehled softwaru pro modelování pokrytí signálem 

Název SW Výrobce a zdroj Licence Platforma 

RadioLab  CRC Data [27] Komerční MS Windows 

Radio Mobile Roger Coudé [26] Freeware MS Windows 

Q-Rap Magdaleen Ballot [1] GNU GPL 3 Linux + QGIS 

Cellular Expert HNIT – BALTIC [16] Komerční MS Windows + esri 

CovLab CRC Canada [17] Komerční MS Windows 

Planet Mentum [21] Komerční MS Windows +.NET 

RaPlaT Jožef Stefan Institute [20] GNU GPL 3 Linux + Grass GIS 

 

V praktické části se budu podrobněji zabývat třemi prvními uvedenými aplikacemi. 
Další tři komerční aplikace se mi nepodařilo získat. Zajímavostí z pohledu geoinformatika 
je, že aplikace Cellular Expert využívá platformu esri. Poslední v přehledu uvedenou 
aplikaci RaPlaT, která je z uvedeného internetového zdroje zdarma dostupná, se mi 
nepodařilo nainstalovat. 

2.3.3 Vybrané datové formáty reprezentující povrch terénu 

Vybraný software pro modelování pokrytí využívá pro reprezentaci povrchu terénu 
výhradně digitální model reliéfu (DMR) typu grid, označovaný také jako rastrový model. 
Podrobně se DMR věnuje [14]. Vybraný software konkrétně aplikuje digitální výškový 
model (DEM), což je speciální případ DMR, jehož typickou vlastností je,  
že nereprezentuje objekty (budovy, stromy apod.), pouze myšlený průběh povrchu pod 
nimi.  

Rastrový model může být uložen v různých rastrových GIS formátech. Konverze 
dat mezi standardními rastrovými GIS formáty je možné provádět pomocí knihovny 
GDAL, jež bývá implementována ve většině klasických GIS aplikacích.  

Software pro modelování pokrytí obvykle podporuje rastrové formáty, pro které 
existují bezplatná DEM data na internetu. Mezi méně známé formáty může patřit: 
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• DTED (Digital Terrain Elevation Data), který byl vyvinut již v 70. letech 
20. století a uplatňoval se ve vojenském sektoru [18]. Standardizovány jsou 
tři úrovně tohoto formátu: 

o level 0 – prostorové rozlišení 30 úhlových vteřin – přibližně 900 (m) 
o level 1 – prostorové rozlišení 3 úhlové vteřiny – přibližně 90 (m) 
o level 2 – prostorové rozlišení 1 úhlová vteřina – přibližně 30 (m) 

• SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) je datový formát, vyvinutý 
v rámci stejnojmenného výzkumného programu, jehož cílem je získat 
údaje nadmořských výšek k vytvoření celosvětové digitální databáze. Data 
byla sbírána během mise raketoplánu Endeavour v roce 2000 [28]. SRTM 
užívá podobné rozdělení úrovní jako předchozí formát: 

o SRTM 3 arc-second – prostorové rozlišení 3 úhlové vteřiny 
o SRTM 1 arc-second – prostorové rozlišení 1 úhlová vteřina 

Dostupnost těchto dat na internetu se liší podle zájmového území. Data v nejvyšším 
rozlišení jsou veřejně dostupná pouze pro území USA. 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST ZPRACOVÁNÍ 

V této části práce postupně popisuji jednotlivé praktické úkony, které směřovaly 
k dosažení zadaných cílů. Nebyla to vždy cesta ideální a přímočará, postupně však byly 
získány dovednosti a zkušenosti, které by snad čtenáři, který řeší podobnou problematiku, 
mohly být ku prospěchu. 

Práce se brzy po zahájení štěpí na dva úkoly řešené souběžně: měření a analýzy. 
Úkoly jsou vzájemně provázané a se získanými zkušenostmi se vyvíjejí. Původně se 
uvažovalo o rozdělení práce na dvě témata. Terénní měření by v tomto případě prováděl 
student z Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO. Nenašel se však zájemce o takto 
stanovené téma a proto zůstalo v původní celistvé podobě. 

 

Obrázek 7 - Harmonogram práce 

3.1 Vznik spolupráce 

Již v kapitole 2.2.1 je zmíněno, že řešení této práce si vyžádalo Oddělení KIS  
z HZS Kraje Vysočina. Jejich specialisty jsem kontaktoval krátce po první schůzce 
s vedoucím práce Ing. Tomášem Peňázem, Ph.D. Aktivní spolupráce se specialisty 
Oddělení KIS umožnila provádět terénní měření služebním vozem HZS a používat 
potřebné komunikační prostředky. 

Další nepostradatelnou aktivitou byly odborné konzultace na Katedře 
telekomunikační techniky VŠB-TUO, která mi rovněž zapůjčila technické prostředky 
potřebné pro tuto práci. 

Nabízí se shrnout průběh první fáze práce: 

• 20. září 2010 – zadání diplomové práce 

• 24. září 2010 – konzultace u specialistů z Oddělení KIS u HZS Kraje 
Vysočina v Jihlavě 



PETR BROTÁNEK: TVORBA A VERIFIKACE MAP POKRYTÍ SIGNÁLEM 

SPOJOVÝCH PROSTŘEDKŮ HZS ČR 

2012 21 

 

• studium poskytnutých materiálů o síti Pegas [4], [5] a literatury  
o principech šíření radiového signálu [12] 

• 11. listopadu 2010 – první konzultace na Katedře telekomunikační techniky 
VŠB-TUO 

3.2 Zájmové území 

Pro praktické zpracování byla vybrána lokalita s problematickým příjmem signálu 
10 km jihovýchodně od Jihlavy v oblasti soutoku řek Jihlavy a Brtnice.  

 

Obrázek 8 - Vymezení zájmové lokality na mapě 

Výběr zájmové lokality přitom provedli specialisté Oddělení KIS na základě místní 
znalosti a s přihlédnutím ke stávající mapě pokrytí, která je popsána v kapitolách 3.3 a 3.8. 
Území bylo vybráno také s ohledem na dostupnost z krajského pracoviště HZS, odkud 
jsem prováděl výjezdy do terénu.  

Území je charakteristické členitým terénním reliéfem. Řeky Jihlava a Brtnice 
vytvářejí v této oblasti výrazné údolí. Nachází se zde několik obcí. Největší z nich jsou 
Luka nad Jihlavou. Mezi další patří Bítovčice, Přímělkov a Střížov. Nejbližší základnová 
stanice sítě Pegas (BS Rudný) je vzdálena přibližně 13 (km) od středu zájmové oblasti. 
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3.3 Použitá data 

Dostatečně kvalitní prostorová data byla podmínkou k dosažení cílů této práce. 
Výřez z digitálních mapových vrstev poskytlo Oddělení KIS. O data jsem požádal písemně 
oficiální cestou na Generálním ředitelství HZS ČR, které vydalo svolení k jejich užívání 
v rámci této práce. Předmětem žádosti byly následující vrstvy pocházející ze Základní báze 
geografických dat České republiky (ZABAGED): 

• bodová vrstva výškových bodů 

• liniové vrstvy vrstevnic se základním intervalem 2 (m), komunikací, inženýrských 
sítí a vodstva 

• polygonové vrstvy vodních ploch, zástavby, budov, lesů a povrchů 

Parametry základnové stanice (BS) Rudný, pro kterou je později vyhodnocováno 
pokrytí, poskytlo rovněž Oddělení KIS. Konkrétní parametry sítě nebudou v práci záměrně 
uvedeny z důvodu zajištění bezpečnosti.  

Dále jsem měl možnost pracovat s výřezem ze stávající mapy pokrytí,  
který vytvořil v roce 2011 na Ministerstvu vnitra ČR Ing. Petr Cink. Tato mapa pokrytí 
vznikla modelováním v programu RadioLab. Ověřením této mapy se zabývá kapitola 3.8. 

3.4 Použitý software 

Zde uvedený souhrn je přehledem programových aplikací využitých při zpracování. 
Specializovaný software pro modelování pokrytí a pro sběr dat v terénu podrobněji 
popisuji v níže uvedených kapitolách. U běžného kancelářského a GIS softwaru uvádím 
pouze použitou verzi aplikace. 

SW na operačním systému Windows XP a Windows 7: 

• sběr dat o úrovni pokrytí 
o Winradio G315 software (kapitola 2.1.7) 

• modelování pokrytí 
o Radio Mobile 11 (kapitoly 2.3.2 a 3.6.2) 
o RadioLab 3.5 (kapitoly 2.3.2 a 3.6.3) 

• GIS software 
o esri ArcGIS Desktop 10 
o esri ArcPAD 10 

• další SW 
o Microsoft Office 2010 (aplikace Excel a Word) 
o Statgraphics Plus 5.1 (trial verze) 
o PSPad 4.5.4 
o Google Earth 6.1 
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o MyGeodata Converter (online
o NetBeans IDE 7.0.1
o TeamViewer 7

SW na operačním systému Linux distribuce Ubu

• modelování pokrytí
o QGIS

• další SW 
o PostgreSQL 8.4.5
o pgAdmin 1.10.5

3.5 Terénní měř

Součástí této práce je provád
skutečné úrovně signálu v
z modelování pokrytí.  

3.5.1 Základní informace o m

Celkem proběhlo 
kterých jsem se prakticky seznámil s
pět měření nelze mezi sebou rovnocenn
a metody. Především b
pro verifikaci modelu. 

Všechna měření byla provád
vozidle HZS kraje Vysoč
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Měřit pokrytí za podmínek, kdy je signál přijímán vozidlem, byl požadavek  
ze strany specialistů Oddělení KIS u HZS Kraje Vysočina, který má logické opodstatnění. 
Komunikace s KOPIS během zásahu probíhá převážně prostřednictvím zúčastněných 
vozidel. 

Technické vybavení pro sběr dat se při jednotlivých měřeních lišilo. Testoval 
jsem různé kombinace jednotlivých komponent. Komponenty jsou popsány v kapitolách 
2.1.7 a 2.2.3. Pro další využití v této práci mají význam následující kombinace vybavení: 

• záznam přibližné úrovně signálu podle indikátoru na terminálu 
o sestava 1 

 vozidlový terminál s pevnou vozidlovou anténou (připojeno 
přes sdružovač signálu) 

o sestava 2  
 přenosný terminál s magnetickou vozidlovou anténou 

• záznam přesnější úrovně signálu (dBm) a polohy vozidla 
o sestava 3 

 záznam úrovně signálu - pevná vozidlová anténa připojená 
přes sdružovač signálu na Winradio + SW 

 záznam polohy vozidla - GlobalSat Bluetooth GPS modul 
BT-338 + esri ArcPAD 10 nebo Radio Mobile 11 

 notebook Toshiba Tecra M10-120 s OS MS Windows XP 
 vozidlový měnič napětí z 12 (V) na 230 (V) pro napájení 

notebooku a přístroje Winradio 

o sestava 4 
 záznam úrovně signálu - magnetická vozidlová anténa 

připojená na Winradio + SW 
 další vybavení shodné se sestavou 3 

Vozidlo umožňuje provést měření na velkém území, zároveň však vzniká omezení 
z důvodu dostupnosti a sjízdnosti. Měření je nutné plánovat po komunikacích. Nabízejí se 
dvě varianty měření: 

• statické měření na vybraných stanovištích 

• měření za jízdy 

Obě varianty lze použít a zajímavé bude zjistit, která je pro sběr dat o pokrytí 
vhodnější. 

V následujícím přehledu provedených měření je uvedeno datum a meteorologické 
podmínky jednotlivých měření. Na základě studia literatury [12] se domnívám,  
že atmosférické srážky nemají výrazný vliv na šíření užívaného radiového vlnění. 
Významný by mohl být vliv vlhkosti povrchu terénu nebo přítomnost sněhové pokrývky. 
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Z provedených měření nelze tato tvrzení potvrdit ani vyvrátit. Pro tento účel by bylo nutné 
provádět dlouhodobá opakovaná měření. Uvádět vnější podmínky při jakémkoliv terénním 
měření je však standardním postupem. 

Tabulka 7 - Přehled všech provedených měření 

Měření Datum Čas Teplota Oblačnost Srážky Sníh 

1 27.11.2010 10:00 - 11:30 0 °C skoro jasno - 5 cm 

2 4.2.2011 9:30 - 10:30 -1 °C skoro zataženo - 5 cm 

3 18.7.2011 9:00 - 12:30 17 °C skoro zataženo  
občasný 

slabý déšť 
- 

4 23.9.2011 13:00 - 15:00 16 °C skoro jasno - - 

5 13.1.2012 11:30 - 15:00 0  °C 
skoro zataženo, 

zataženo 
sněhové 
přeháňky 

- 

 

První tři měření, při kterých jsem měl k dispozici velice omezené technické 
vybavení, jsou popsána v kapitole 3.5.2. Zbývající dvě podrobnější měření rozebírá 
kapitola 3.5.3. Výsledky měření jsou souhrnně uvedeny v kapitolách 3.5.4 a 3.5.5.  

3.5.2 Úvodní přibližná měření 

Měření 1: 

Před setkáním se specialisty Oddělení KIS u HZS Kraje Vysočina v Jihlavě dne 
27.11.2010, při kterém proběhl první výjezd do terénu, nebylo ještě jednoznačně vybráno 
zájmové území ani způsob, jakým budou sbírána data o úrovni signálu. Proto nebylo 
možné udělat důkladnější přípravu předem.  

Na schůzce v kanceláři jsme se nad stávajícími mapami pokrytí s konečnou 
platností domluvili na zájmovém území uvedeném v kapitole 3.2. V tomto území jsem dále 
určil 16 stanovišť označených písmeny A-P, pro která budu zjišťovat úroveň signálu. Tato 
místa byla vybrána tak, aby postihla různý krajinný ráz, tedy pokud možno co nejrůznější 
vnější podmínky měření. Místa se nacházela na trase vedoucí přes oblast, ve které bylo 
možné očekávat problém s příjmem signálu a operativně jsem během prvního měření 
upravil jejich polohu podle situace přímo v terénu. Pro tato místa vznikla 
fotodokumentace, která je součástí elektronické přílohy práce na DVD nosiči. Poloha 
stanovišť je zobrazena na mapě (obrázek 10). Stanoviště označená čísly 1-11 byla 
dodatečně vybrána při pátém měření (viz. kapitola 3.5.3). 
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Obrázek 10 - Mapa zobrazující stanoviště, na kterých proběhlo statické měření 

Stanoviště A-P lze hrubě rozdělit do čtyř kategorií podle krajinného rázu: 

• 6x v zástavbě 

• 4x v řídce osídleném území (kombinace budov, zeleně a volného terénu) 

• 4x ve volném terénu 

• 2x v lese 

Pro sběr dat při prvním měření jsem měl k dispozici sestavu 1 a sestavu 2 (popsáno 
v úvodu kapitoly 3.5), což umožňovalo pouze sledovat úroveň signálu na indikační 
stupnici (hodnoty 0-4). Na stanovištích jsem zaznamenával úroveň signálu podle stupnice 
s přesností na 0,5 dílku. Častým jevem totiž bylo, že signál na stanovišti kolísal (například 
mezi hodnotami 1 a 2). V tomto případě byla zaznamenána mezihodnota (1,5). Délka stání 
a sledování signálu se obvykle pohybovala mezi 1-2 minutami. Při zaznamenávání údaje  
o signálu bylo zároveň sledováno i identifikační číslo základnové stanice (BS), se kterou 
terminál komunikuje. V některých místech se slabým signálem z BS Rudný se terminál 
napojoval na jinou dostupnější BS a bylo potřeba vynutit hledání signálu na konkrétní BS 
Rudný. 
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První měření umožnilo získat data v terénu, která však nebudou dostatečná  
pro verifikaci modelu. V této fázi práce však měření přispělo pro získání prvních 
zkušeností a k seznámení se s územím. 

Měření 2: 

Pro termín druhého měření dne 4.2.2011 jsem měl k dispozici stejnou techniku jako 
v prvním měření. Cílem této akce bylo proto hlavně ověřit, zda je možné opakovaným 
měřením dojít k podobným hodnotám zaznamenané úrovně signálu. Vnější podmínky 
měření se podobaly podmínkám při prvním měření. Zapojení antén a terminálů  
se shodovalo s předchozím provedením. Sledoval jsem pouze spojení s BS Rudný. 

Prvním zjištěním, které začalo být zřejmé již v terénu během návštěvy prvních 
stanovišť, bylo to, že signál získaný s využitím sestavy 2 je výrazně lepší než při prvním 
měření. Kvalita signálu při sestavě 1 přitom přibližně odpovídala prvnímu měření. 
Pravděpodobná příčina této nesrovnalosti je špatný kontakt v místě napojení kabelu  
do podstavce magnetické antény na střeše vozidla při prvním měření. 

Úroveň signálu se zapojením přes sestavu 1 se mezi měřeními vzájemně lišila 
maximálně o hodnotu 1 dílku stupnice. Zajímavým zjištěním však bylo, že výsledek lze 
ovlivnit i jen malou změnou polohy vozidla. Přesun vozidla v řádu desítek centimetrů  
na některých stanovištích způsoboval změnu úrovně signálu až o hodnotu 1 dílku. Tato 
vysoká prostorová variabilita je dána poměrně krátkou vlnovou délkou. Pro porovnání 
série měření na stanovištích by bylo potřeba provést jejich důkladnou stabilizaci. Dostupná 
technika nebyla však pro takovéto měření vhodná. Zpětně lze říci, že by bylo možné pozici 
vozidla na stanovišti vyznačit na vozovce barvou. Ani to by však pravděpodobně nevedlo 
k dostatečné přesnosti při parkování vozidla. 

Druhé měření částečně potvrdilo výsledky měření prvního, ale zároveň ukázalo  
na problémy při snaze měřit signál na stanovištích. Stále jasněji se ukazovalo, že použitá 
metoda měření není dostatečná. 

Měření 3: 

Před třetím měřením jsem si na Katedře telekomunikační techniky VŠB-TUO 
dohodl výpůjčku měřícího zařízení Rohde&Schwarz NRP-Z92. To mi mělo umožnit 
sledovat úroveň signálu v terénu na absolutní decibelové stupnici hodnot (dBm). Přístroj 
byl dodán se speciálním softwarem, jehož funkcionalitou je také záznam časové řady 
úrovně signálu do textového souboru. Nabízelo se tak mnohem přesnější sledování změn 
úrovně signálu na stanovištích, které by bylo možno statisticky vyhodnotit.  

Při studiu funkcionality měřícího zařízení jsem se však dopustil zásadní chyby, 
kterou jsem odhalil až po měření. Přístroj sice nabízí nastavení vlnové délky, toto 
nastavení má však vliv pouze na výpočet korekcí naměřené úrovně signálu. Samotný 
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přístroj nemá frekvenční filtr, který by umožňoval příjem signálu z přesně vymezené 
oblasti frekvenčního spektra. Při měření jsem proto nemohl sledovat signál vysílaný z BS 
Rudný. Naměřené hodnoty byly závislé pouze na pracovním frekvenčním pásmu použité 
antény, které je o mnoho širší než požadovaný frekvenční kanál. Proto mají data nasbíraná 
pomocí tohoto zařízení pro práci prakticky nulovou hodnotu. 

Během pětiminutových stání na stanovištích jsem však zaznamenával úroveň 
signálu i způsobem použitým při prvním a druhém měření. Opět jsem měřil pomocí 
sestavy 1 a sestavy 2, přičemž se potvrdily výsledky získané při druhém měření. 

Výsledky třetího měření ze dne 18.7.2011 mají tedy stejný charakter jako měření 
první a druhé. Zkušenost s přístrojem NRP-Z92 je vývoj správným směrem. Bude však 
potřeba zařízení doplnit o frekvenční filtr, případně použít zařízení jiné. Záznam úrovně 
signálu by mohlo být užitečné provádět také za jízdy. 

3.5.3 Podrobná měření 

Měření 4: 

Čtvrté měření dne 23.9.2011 znamenalo průlom oproti předchozímu neúspěchu.  
Na základě konzultace na Katedře telekomunikační techniky VŠB došlo ke změně  
a rozšíření technického vybavení pro sběr dat a byla použita sestava 3 a sestava 4  
s využitím aplikace esri ArcPAD pro sběr dat z GPS. Takto vybaven jsem mohl 
zaznamenávat úroveň signálu nejen na stanovištích, ale také za jízdy. Tuto možnost jsem 
využil a data byla zaznamenávána nepřetržitě po většinu času stráveného v terénu. Časový 
krok záznamu byl nastaven na 3 sekundy. Absolvoval jsem opět trasu vedoucí přes 16 
definovaných stanovišť A-P. Na každém stanovišti probíhal během několikaminutového 
stání také záznam o úrovni signálu dle předchozích měření (přepojením techniky  
na sestavu 1 a sestavu 2). Trasa byla naplánována tak, abych se vracel stejnou cestou. 
V jednom směru cesty jsem měřil sestavou 1 a 4, v opačném směru jsem použil sestavu  
2 a 3. Část trasy, ve které probíhal sběr dat, je vyznačena na obrázku 13 v kapitole 3.5.5. 

Záznam z této trasy mi již umožňoval pokusit se provést verifikaci modelu pokrytí. 
Výsledek však nebyl příliš přesvědčivý, protože měření pokrývalo pouze velice omezenou 
oblast.  

Měření 5: 

Při posledním pátém měření se mi podařilo nasbírat největší objem dat vhodných 
pro verifikaci modelu. Měření opět probíhalo ve statickém režimu na stanovištích  
i za jízdy. Také hardware zůstal stejný jako při měření čtvrtém. Časový krok záznamu jsem 
nastavil na 1 sekundu. Pro sběr dat jsem použil pouze sestavu 3 s aplikací Radio Mobile 
místo aplikace esri ArcPAD. Software Radio Mobile je určen primárně pro modelování 
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pokrytí. Umožňuje však i pracovat s polohou získanou z GPS. Nabízí se tedy vyzkoušet, 
zda by funkce SW Radio Mobile mohly být užitečné při operativní činnosti v terénu. 
Během měření jsem tedy testoval vybranou funkcionalitu programu Radio Mobile  
a zároveň jsem tento program využíval k automatickému zaznamenávání polohy z GPS. 
Více o tomto programu uvádím v kapitole 3.6.2. 

Významnou změnou tohoto měření byla nově navržená trasa. 16 stanovišť jsem 
rozšířil o 11 nových (označených čísly 1-11 v obrázku 10). Ta jsem zvolil převážně 
v místech, kde lze předpokládat velice dobrou úroveň signálu. Takovýchto míst bylo 
v předchozím měření nedostatek, což omezovalo možnosti verifikace modelu. Pro výběr 
nových stanovišť jsem v programu Radio Mobile provedl analýzu Fresnelových zón. 
Kandidáty na nová stanoviště se stala místa, kde je mezi BS a mobilní stanicí nezastíněno 
nejméně 0,55 první Fresnelovy zóny.  

Páté měření přineslo dostačující výsledky pro účely práce, proto bylo měřením 
posledním. Celá trasa měření je vyznačena na obrázku 13. 

3.5.4 Vyhodnocení úrovně signálu podle indikátoru na terminálu  

Údaje o úrovni signálu podle indikátoru na terminálu z jednotlivých stanovišť při 
měřeních 1 – 4 jsem zapisoval do připravené tabulky (digitální příloha Měření vizuální 

indikace.xslx na DVD nosiči). Podrobně porovnávat jednotlivá měření mezi sebou 
vzájemně nemá význam vzhledem k malému počtu měření a nízké přesnosti. V této krátké 
časové řadě nebylo možno pozorovat žádný dlouhodobý trend ani sezónní vlivy. 
Aritmetický průměr hodnot úrovně signálu ze tří měření se sestavou 1 a ze čtyř měření  
se sestavou 2 poskytuje aspoň hrubou informaci a je zobrazen na grafu. 

 

Obrázek 11 – Úroveň signálu na stanovištích A-P dle indikátoru na terminálu 
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Dlouhodobě nejhorší signál jsem zjistil na stanovišti M. Výsledek se zde výrazně 
liší podle použité sestavy. Na ostatních stanovištích je rozdíl mezi sestavami menší a signál 
lepší. Na 13 stanovištích jsem naměřil lepší signál se sestavou 2, na 3 stanovištích byla 
lepší sestava 1. Sestava 2 je tedy podle těchto výsledků mírně lepší, i když v určitých 
situacích může být výsledek opačný. Nelze také vyloučit, že indikátor přenosného 
terminálu v sestavě 2 má jiné dělení stupnice než indikátor vozidlového terminálu 
v sestavě 1. Toto porovnání má význam pro specialisty z Oddělení KIS u HZS Kraje 
Vysočina. Dále již budu pracovat pouze s výsledky získanými sestavou 1. 

3.5.5 Zpracování dat získaných přístrojem Winradio 

Záznam úrovně signálu (dBm) pomocí přístroje Winradio je hlavním výsledkem 
měření. Tento způsob sběru dat jsem použil při 4. a 5. měření. Při čtvrtém měření byla 
použita sestava 3 a 4, při pátém měření byla použita pouze sestava 3. V práci se dále 
omezím na vyhodnocení dat získaných sestavou 3. 

Prvním krokem při vyhodnocení těchto dat bylo propojení prostorové a atributové 
složky na základě času (v aplikaci esri ArcMap pomocí operace Join Data – připojení 
atributů z tabulky). Rozdíl mezi místním časem a časem GPS byl v zimním období  
1 hodina, v letním 2 hodiny.  

Naměřená data jsem roztřídil na:  

• data pořízená na stanovištích  

• data pořízená za jízdy  

Data pořízená na stanovištích jsem snadno identifikoval vizuálně v aplikaci esri 
ArcMap na základě polohy. Následně jsem provedl na datech explorační analýzu. 
Nejlepším odhadem střední hodnoty při normálním rozdělení je výběrový průměr. 
Normalitu jsem ověřil v aplikaci Statgraphics Plus 5.1.  

Souhrnné porovnání dat je uvedeno v tabulce 8. Tato tabulka uvádí pro jednotlivá 
stanoviště výběrové průměry naměřené úrovně signálu, směrodatnou odchylku a počet 
pozorování n. V dalším sloupci je uveden rozdíl v úrovní signálu zjištěný mezi pátým  
a čtvrtým měřením. Údaj v posledním sloupci prozrazuje, že mezi pátým a čtvrtým 
měřením byly výrazné rozdíly v poloze vozidla. Tato skutečnost omezuje možnosti 
vzájemného porovnávání měření, protože stanoviska nelze prohlásit za zcela totožná.  
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Tabulka 8 - Porovnání výsledků měření přístrojem Winradio na stanovištích A-P 

Stání 

Měření 4 Měření 5 Rozdíl 
mezi 

měřeními 
5 - 4 (dB) 

Rozdíl 
polohy 

(m) 

Úroveň 
signálu 
(dBm) 

Sm. 
odchylka 

(dB) 
n 

Úroveň 
signálu 
(dBm) 

Sm. 
odchylka 

(dB) 
n 

A -113.6 2.5 51 -113.2 4.5 160 0.4 6.4 

B -110.4 5.0 73 -108.4 4.6 98 2.0 8.3 

C -102.8 4.9 48 -103.9 4.5 95 -1.1 7.9 

D -106.1 3.2 47 -111.5 5.1 157 -5.4 4.8 

E -104.0 5.1 43 -100.7 4.4 248 3.2 4.9 

F -110.5 4.8 53 -99.3 2.9 208 11.2 8.3 

G -112.8 4.6 58 -103.9 3.9 79 9.0 5.0 

H -117.6 3.3 55 -121.4 5.7 99 -3.7 7.1 

I -118.1 3.6 34 -121.9 5.5 110 -3.8 3.8 

J -106.1 1.8 57 -109.9 4.6 69 -3.7 8.6 

K -103.3 2.0 39 -114.3 5.5 133 -11.0 8.7 

L -101.8 2.5 26 -116.0 5.0 54 -14.1 13.9 

M -122.4 4.8 67 -121.4 4.5 109 1.0 7.3 

N -111.3 5.6 28 -113.1 5.6 145 -1.8 9.0 

O -100.9 2.9 36 -106.5 4.2 198 -5.6 3.1 

P -107.5 2.1 56 -111.8 4.2 176 -4.3 12.0 

Průměr -109.3 3.7 48.2 -111.1 4.7 133.6 -1.7 7.4 

 

Graf korelačního pole na obrázku 12 ukazuje, že ani vztah mezi daty získanými 
podle indikátoru na terminálu a daty pořízenými přístrojem Winradio není příliš průkazný. 
Index determinace lineárního regresního modelu je pouze 56,5%. Vozidlový terminál má 
podle dokumentace prahovou citlivost -118 (dBm). I na stanovištích s nižší úrovní signálu 
byl však terminál schopen slabého příjmu. 

 

Obrázek 12 - Vztah úrovně signálu na stanovištích získané dvěma různými metodami 
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Data pořízená za jízdy tvoří doplněk k datům na stanovištích a využijí se pro 
pozdější verifikaci modelu. Na tato data lze pohlížet při prvotním statistickém zpracování 
jako na časovou řadu s časovým krokem 3 sekundy u měření 4 a 1 sekunda u měření 5. 
Možné je pro vizuální porovnávání vytvořit klouzavé průměry a vyhladit tak průběh 
hodnot. Při dalším zpracování budu využívat pouze podrobnější a rozsáhlejší data  
z měření 5. 

 

Obrázek 13 - Mapa dokumentující provedená měření úrovně signálu 

3.6 Modelování pokrytí signálem sítě Pegas 

Náplní této kapitoly bude vyzkoušení tří různých softwarových aplikací  
pro modelování pokrytí území většího rozsahu. Každou z nich popíši a vyzkouším 
modelováním na oblasti popsané v kapitole 3.2. Důležitým hlediskem u specializovaného 
softwaru je kvalita jeho dokumentace, případně možnost komunikace s autory softwaru.  

V rámci popisu jednotlivých aplikací představím pouze princip zpracování dat. 
Vyhodnocením a verifikací výsledků modelování se zabývá kapitola 3.7. 
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3.6.1 Příprava vstupních dat 

Snahou bude v této práci využít ve všech aplikacích pokud možno stejná vstupní 
data. Všechny tři aplikace pracují s rastrovou podobou modelu terénu různých formátů – 
výškový model (DEM). Dvě ze tří aplikací vyžadují specifické prostorové rozlišení tohoto 
rastru. RadioLab a Radio Mobile umožňují použít rastr nejvýše s rozlišením 1 úhlová 
vteřina v souřadnicovém systému WGS 84. Souvisí to s celosvětovou dostupnosti dat  
ve formátech SRTM a DTED, jejichž nejpodrobnější varianta má právě výše uvedené 
rozlišení.  

Prvotním úkolem je převést vektorová topografická data na grid (rastr). K tomuto 
účelu jsem využil esri ArcMap a nástroj TopoToRaster. Mezi vstupní data patřily 
vrstevnice s ekvidistancí 2 metry a výškové body. Zpracování bylo nutné provést 
v souřadnicovém systému WGS 84 s prostorovým rozlišením 1 úhlová vteřina. Výsledný 
grid pokrývající zájmové území má rozměr 900x540 buněk. 

Další potřebné konverze dat jsou závislé na konkrétní aplikaci a budou popsány 
v následujících kapitolách. 

3.6.2 Radio Mobile 11 

Radio Mobile je freeware aplikace pro OS MS Windows, kterou běžně využívá 
radioamatérská komunita pro modelování pokrytí rádiovým signálem. Autorem programu 
je Roger Coudé, který stále pracuje na jeho dalším vývoji. K dispozici je rozsáhlá 
dokumentace na internetu [26] a autor reaguje také na dotazy zaslané na emailovou adresu. 
Pro první seznámení se s modelováním pokrytí je Radio Mobile velice vhodný. Zároveň 
nabízí mnoho nástrojů a dokáže např. číst a zaznamenávat polohu z GPS přijímače.  

Program je koncipován tak, aby od uživatele nevyžadoval vlastní geografická data. 
Ta je možné načíst z internetových zdrojů. Zůstává zde však i možnost použít data vlastní. 
Mezi vstupní geografická data patří: 

• výšková data (DEM) ve formátu SRTM 

• krajinný pokryv v upraveném formátu SRTM s příponou souboru .lcv 

• geografický podklad z několika vybraných WMS služeb 

Příprava vlastního DEM byla provedena tímto postupem:  

1. Exportoval jsem rastr z esri ArcMap pomocí nástroje Raster To DTED  

do formátu DTED level 2. Prostorové rozlišení předpřipraveného a cílového 
rastru se shoduje.  

2. Použil jsem online nástroj MyGeodata Converter pro převody GIS a CAD 
formátů [24], pomocí kterého jsem obdržel soubor v požadovaném formátu 
SRTM. Součástí výsledků z konverze pomocí nástroje MyGeodata 
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Converter je záznam o průběhu konverze, který upozorní na případné 
problémy. 

Příprava dat krajinného pokryvu vyžadovala následující postup:  

1. V aplikaci esri ArcMap jsem provedl: 
o převod polygonových vrstev lesů a povrchů na rastry s rozlišením 

stejným jako DEM, tedy 1 úhlová vteřina (nástroj Polygon To 

Raster) 
o reklasifikaci rastru podle klíče uvedeného v dokumentaci [26] 
o export rastru do formátu DTED level 2 (nástroj Raster To DTED) 

2. Použil jsem online nástroj MyGeodata Converter pro konverzi DTED  
na SRTM. 

3. Změnil jsem kódování čísel v matici SRTM soboru z 16 bitů na 8 bitů  
a zároveň změnil příponu souboru na .lcv pomocí jednoduché Java aplikace, 
kterou jsem vytvořil v prostředí NetBeans IDE 7.0.1. Vytvořená aplikace je 
součástí elektronické přílohy na DVD nosiči (adresář konverze strm na lcv). 

Parametry rádiové sítě se zadávají na kartách Networks properties a Unit 

properties a jejich podrobný popis by sahal nad rámec této práce. 

Výpočet pokrytí je v programu Radio Mobile založen na modelu Longley-Rice 
(ITM), popsaném např. na stránkách [7]. Experimentálně je do programu zahrnuto 
zohlednění krajinného pokryvu. Základní funkcionalitou programu je nástroj Radio Link 
(spoj „bod-bod“ – kapitola 2.1.4), který také nejlépe demonstruje metodu výpočtu ztrát 
šířením signálu nad terénem (dB). Následující dvě ukázky mají velice rozdílnou 
konfiguraci terénu a lze na nich vysvětlit některé principy. 

 

Obrázek 14 – Profil mezi vysílačem a přijímačem při dobré přímé viditelnosti 
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Obrázek 15 – Profil mezi vysílačem a přijímačem při výrazném zaclonění překážkou 

První řádek zelenožluté tabulky v okně nástroje Radio Link zobrazuje základní 
informace o spoji: azimut mezi vysílačem a přijímačem, výškový/hloubkový vertikální 
úhel, vzdálenost nejvyšší překážky od vysílače a celkovou délku spoje. 

Na druhém řádku tabulky jsou rozepsány jednotlivé složky ztrát šířením: ztráta 
způsobená šířením volným prostorem FSL, ztráta způsobená překážkou (odhad difrakce 
vlny), ztráty v zástavbě a v lesním porostu a vliv statistického nastavení podle požadované 
spolehlivosti výsledku. Les je v profilu zvýrazněn zelenými objekty, zástavba objekty 
modrými. Ztráta šířením volným prostorem FSL (dB) je vypočítána jako: 

36,57 20 20  

v … délka spoje (míle) 

f … frekvence (MHz) 

Třetí řádek obsahuje celkovou hodnotu ztrát a dále relativní i absolutní hodnoty 
úrovně signálu v místě jeho příjmu. 

Obrázek 14 zobrazuje situaci, kdy je mezi vysílačem a přijímačem přímá viditelnost 
a odkryto je dokonce 0,9 první Fresnelovy zóny. Délka spoje je 5,69 (km). Celková 
vypočtená ztráta šířením je pouze 97,8 (dB). 

Na obrázku 15 je spojnice mezi vysílačem a přijímačem zastíněná výraznou 
překážkou. Přijímač se nachází v údolí řeky Jihlava. Také délka spoje vzrostla  
na 14,19 (km). Celková vypočtená ztráta šířením je v tomto případě 152,6 (dB). 

Nástroje pro modelování pokrytí v aplikaci Radio Mobile jsou: 

• Single polar pro modelování pokrytí ze zadané stanice s definovaným 
úhlovým krokem 
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• Combined cartesian

pravidelných 

• Fresnel zone

volné definované rozmezí první Fresnelovy zóny
vhodných 

• Route pro výpo
na data získaná ze záznamu GPS)

• další nevyzkouše

 

Obrázek 16 – Odhad pokrytí

Výsledný odhad
Další výstupy lze obvykle exportovat do textového souboru. Zajímavou možností je export 
mapy pokrytí nebo vypoč
v aplikaci Google Earth.
vytvořil konverzní soubor pro
xsl transformace kml v elektr
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Combined cartesian pro modelování pokrytí z jedné i více stanic v
pravidelných čtvercových buněk s definovaným rozmě

Fresnel zone pro nalezení oblastí, pro které platí, že 
volné definované rozmezí první Fresnelovy zóny (využito
vhodných stanovišť v kapitole 3.5.3) 

pro výpočet úrovně signálu na definované trase (vhodné aplikovat 
a data získaná ze záznamu GPS) 

alší nevyzkoušené nástroje Interference a Find best site

Odhad pokrytí v modelovém území zobrazený na mapovém podkladu

odhad pokrytí lze uložit jako obrázek v různých b
výstupy lze obvykle exportovat do textového souboru. Zajímavou možností je export 

vypočtené úrovně signálu na trase do souboru KML pro zobrazení 
aplikaci Google Earth. Pro lepší prezentaci vypočtené úrovně signálu na trase jsem 

soubor pro XSLT transformaci vygenerovaného KML souboru
elektronické příloze na DVD nosiči). 

MAP POKRYTÍ SIGNÁLEM 
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Uživatelské prostředí programu je poměrně standardní. Ovládání mapové oblasti 
není příliš pohodlné, ale dostačující. Chybí možnost změny měřítka mapového výřezu  
a posun pohledu tažením myši. Pro náhled celé oblasti lze využít nástroj z nabídky  
Edit / Fit to a window. Přepínat mezi otevřenými pohledy lze pomocí kláves PageUp  
a PageDown. Pro posun pohledu se osvědčil klik levého tlačítka myši + šipka klávesnice. 

Drobné problémy při práci s programem mi způsobilo to, že program si v některých 
případech nepamatuje umístění vstupních souborů. Pokud dojde k přesunu projektu  
(např. při práci na jiném počítači), je vhodné zkontrolovat nastavení vstupních parametrů. 
Problém se vyskytl u nastavení souboru krajinného pokryvu a u souboru s charakteristikou 
vyzařování antény (jeden z parametrů rádiové stanice). 

Program mě zaujal zejména díky možnosti exportovat informaci o pokrytí  
na zvolené trase, čehož jsem prakticky využil pro verifikaci modelu v kapitole 3.7. 

3.6.3 RadioLab 3 

RadioLab je komerční aplikací pro modelování šíření rádiového signálu od české 
společnosti CRC Data. Základní dokumentace je dostupná z internetových stránek 
společnosti [27].  Poslední současnou verzí této aplikace je RadioLab 4, která však zde 
nebude hodnocena, protože jsem neměl možnost ji vyzkoušet. 

Aplikaci RadioLab ve starší verzi 3 má k dispozici Ministerstvo vnitra ČR, které je 
provozovatelem sítě Pegas. Pro tuto práci mám k dispozici mapu pokrytí zájmového 
území, která byla vytvořena pracovníky ministerstva v aplikaci RadioLab 3 se standardním 
prostorovým rozlišením 100 (m). 

Ing. Jiří Filčev, CSc., který je vedoucím a odborníkem přes radiokomunikační 
systémy ve společnosti CRC Data, podal prostřednictvím emailu dne 21.1.2011 následující 
vyjádření ohledně prostorového rozlišení vstupních DEM dat do aplikace RadioLab 3: 

„… v RadioLabu je model terénu s krokem 100m což je přesnost a podrobnost 

prakticky dostačující pro výpočty šíření v pásmech set MHz nad otevřeným terénem. 

Použitím podrobnějších dat se výsledky těchto výpočtů vzhledem k charakteru šíření  

a vlastnostem implementovaných modelů šíření zásadně nezlepší. Jinou otázkou je šíření 

nad zástavbou zejména pro vyšší kmitočty, tam by použití modelů zástavby nebo modelu 

povrchu zástavby efekt přineslo, musel by to však být model s krokem řádově metry. 

RadioLab verze 3.6 je schopen pracovat tak jak je s daty max 1x1 vteřina tedy cca +-25m. 

Data jsou uložena v našem interním formátu, který spolu s heslem tvoří jakousi ochranu 

proti nelicencovanému použití a tímpádem konverze a importy dat můžeme dělat pouze my. 

V každém případě si myslím, že data přesnější v rastru 1s nepřinesou zásadní vliv  

na výsledky.“ 
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Možnost osobně vyzkoušet aplikací RadioLab 3.5 jsem získal pomocí vzdáleného 
přístupu (využitím programu TeamViewer 7) na Katedře telekomunikační techniky  
VŠB-TUO, která pro výukové účely vlastní příslušnou licenci. Na základě uvedeného 
vyjádření Ing. Jiřího Filčeva, CSc. a další korespondence jsem připravil data s prostorovým 
rozlišením 1 úhlová vteřina v textovém formátu ASCII Grid  (pomocí aplikace esri 
ArcMap) a nechal je ve firmě CRC Data zkonvertovat do potřebného vstupního formátu 
pro RadioLab. 

 

Obrázek 17 – Hlavní okno aplikace RadioLab 3.5 

Pomocí hlavního okna aplikace je možné vybrat požadované nástroje. Profile je 
základní úloha spoj „bod-bod“. DTM Map a Map srv jsou dva nezávislé nástroje  
pro zobrazování výsledků na mapovém podkladu. Site DB umožňuje souřadnicemi 
definovat síť BS. Visibility slouží pro výpočet viditelnosti a Coverage pro odhad pokrytí 
z vybrané BS. Config. umožňuje vybrat soubor s výškovými daty DEM. 

Jako jediný ze zkoumaných programů umožňuje RadioLab zvolit metodu výpočtu 
pokrytí. Implementováno je 7 metod popsaných v dokumentaci [27], které je možné využít 
pro frekvenční pásma od 30 (MHz) do 2 (GHz). Nejpropracovanější metodou je  
RDK-2 – kombinovaná difrakční metoda vyvinutá v laboratořích TESTCOM [29]. 

Pro práci s aplikací RadioLab jsou důležité také doplňkové nástroje skryté v druhé 
záložce hlavního okna – RadioLab Addins. 

 

Obrázek 18 - Doplňkové nástroje RadioLab Addins 

Z nástrojů RadioLab Addins jsem využil Colors pro definici vlastní barevné 
stupnice a Diagrams pro ukládání a správu výsledků výpočtu pokrytí. Základní návod pro 
práci s aplikací RadioLab lze nalézt v [2]. 
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Obrázek 19 – Odhad pokrytí 
pomocí nástroje Map Server v

3.6.4 QGIS a plu

Q-RAP je nástrojem pro modelování pokrytí rádiovým signálem, 
GPL3 licencí implementován jako plugin
pod vedením Magdaleen Ballot z
QGIS. V současné době
stránkách [1] je možno 
velice potřebná pro správnou instalaci.

Program jsem instalova
podle dokumentace, přesto však výsledek nebyl zcela funk
s Magdaleen Ballot jsem obdržel aktualizovanou verzi programu pro verzi Ubuntu 10.10.
Některé problémy byly tímto vy
sítě ve formulářích pluginu Q
případě neprobíhalo korektn
externí nástroj pgAdmin 1.10.5. Provád
komplikací. 

Q-Rap nabízí sadu nástroj
a modelování pokrytí z jedné nebo více stanic sou
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Odhad pokrytí v modelovém území zobrazený na mapovém pokladu 
pomocí nástroje Map Server v aplikaci RadioLab 3.5 

plugin Q-RAP  

RAP je nástrojem pro modelování pokrytí rádiovým signálem, 
plementován jako plugin do GIS aplikace QGIS. Q

pod vedením Magdaleen Ballot z University of Pretoria pro linuxovou verzi aplikace 
časné době již však pravděpodobně vývoj nepokrač
je možno stáhnout jak samotný program, tak také dokumentaci, která

ebná pro správnou instalaci. 

Program jsem instaloval na OS Linux distribuce Ubuntu 10.10
řesto však výsledek nebyl zcela funkční. Po emailové komunikaci 

Magdaleen Ballot jsem obdržel aktualizovanou verzi programu pro verzi Ubuntu 10.10.
které problémy byly tímto vyřešeny, přesto zůstal problém při nastavování parametr

řích pluginu Q-RAP. Q-RAP pracuje s databází Postgre SQL, což v
 neprobíhalo korektně. Proto jsem pro nastavování parametrů

externí nástroj pgAdmin 1.10.5. Provádění modelování pokrytí již probíhalo 

Rap nabízí sadu nástrojů, mezi kterými nechybí výpoč
 jedné nebo více stanic současně. Implementován je výpo
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zobrazený na mapovém pokladu  
 

RAP je nástrojem pro modelování pokrytí rádiovým signálem, který je pod GNU 
aplikace QGIS. Q-RAP byl vyvíjen  

University of Pretoria pro linuxovou verzi aplikace 
 vývoj nepokračuje. Na webových 
ram, tak také dokumentaci, která je 

l na OS Linux distribuce Ubuntu 10.10. Postupoval jsem 
ční. Po emailové komunikaci 

Magdaleen Ballot jsem obdržel aktualizovanou verzi programu pro verzi Ubuntu 10.10. 
ři nastavování parametrů 

databází Postgre SQL, což v mém 
. Proto jsem pro nastavování parametrů v databázi používal 

ní modelování pokrytí již probíhalo bez větších 

, mezi kterými nechybí výpočet spoje „bod-bod“  
Implementován je výpočet šíření 



PETR BROTÁNEK: TVO

SPOJOVÝCH PROST

2012 

 

Free Space Loss s Deygoutovou metodou výpo
základě e-mailové komunikace s
difrakce je popsána např. v

Vstupní data DEM lze importovat z
jsem opět předpřipravená data
nastavit libovolné výstupní 
do libovolného rastrového GDAL formátu.

Obrázek 20 – Prostředí programu QGIS s
v zájmové oblasti

Propojení specializovaného softwaru s
škoda, že použitá konfigurace nep
programem jsem neměl jistotu, že program akceptuje všechna nastavení, která jsem
ručně provádět v databázových tabulkách.
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Deygoutovou metodou výpočtu vícenásobné difrakce
mailové komunikace s Magdaleen Ballot ze dne 7.4.2012). Tato metoda výpo

ifrakce je popsána např. v [12]. 

Vstupní data DEM lze importovat z libovolného rastrového GDAL formátu. Využil 
řipravená data s rozlišením 1 úhlová vteřina. Při modelování pokrytí lze 

výstupní prostorové rozlišení. Výsledky je možné uložit op
libovolného rastrového GDAL formátu. 

ředí programu QGIS s panelem nástrojů Q-RAP a pokusné modelování pokrytí 
zájmové oblasti (v červených oblastech model odhadl nízkou úroveň

Propojení specializovaného softwaru s obecným GIS je jistě sympatický trend a je 
škoda, že použitá konfigurace nepřinesla plnou funkčnost. Bě

ěl jistotu, že program akceptuje všechna nastavení, která jsem
databázových tabulkách. 
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tu vícenásobné difrakce (zjištěno na 
Magdaleen Ballot ze dne 7.4.2012). Tato metoda výpočtu 

libovolného rastrového GDAL formátu. Využil 
ři modelování pokrytí lze 

y je možné uložit opět 

 

a pokusné modelování pokrytí 
úroveň signálu) 

obecným GIS je jistě sympatický trend a je 
čnost. Během práce s tímto 

l jistotu, že program akceptuje všechna nastavení, která jsem musel 
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3.7 Verifikace modelů pokrytí s pomocí naměřených dat 

Důležitým krokem zpracování dosavadních výsledků je verifikace vytvořených 
odhadů pokrytí. Základním standardním krokem bude explorační analýza dat  
a vyhodnocení odchylek mezi modelovanými a měřenými hodnotami. Pro výstupní rastry 
s úrovní pokrytí z jednotlivých modelů bude vytvořena kategoriální barevná stupnice tak, 
aby bylo možné výsledky vhodně interpretovat.  

Předeslané postupy vyžadují přípravu dat. Teoreticky by bylo možné postupovat 
více způsoby:  

• Data o úrovni signálu nasbíraná měřením na bodech lze převést do rastrové 
podoby. Pokud by buňka obsahovala více měřených bodů, použije se 
aritmetický průměr hodnot. Buňky bez měřených hodnot by tímto zůstaly 
prázdné. Tímto způsobem by bylo možné sloučit více měření do jednoho 
rastru. S využitím mapové algebry lze následně získat rozdílový rastr mezi 
rastrem z modelování a rastrem s měřenými hodnotami. Tento postup nebyl 
v rámci této práce realizován. 

• Z rastrů vytvořených modelováním je možné získat odhadované hodnoty 
pro měřené body. Tento postup jsem dále využil, protože se zdá býti 
jednodušším a praktičtějším. S daty z jednotlivých modelovacích softwarů 
jsem při přípravě musel postupovat rozdílně. 

Radio Mobile poskytuje nástroj Route, pomocí kterého jsem každému bodu trasy 
měření 5 přiřadil modelem odhadovanou hodnotu úrovně signálu.  

Q-RAP ukládá pokrytí do rastru, který zachovává všechny vypočtené hodnoty. 
Tento rastr lze načíst v aplikaci esri ArcMap a použít nástroj Extract Values to Points pro 
přiřazení nového atributu k bodové vrstvě. Nový atribut bude obsahovat hodnotu rastru 
v daném bodě. V nastavení nástroje lze zapnout interpolaci hodnoty mezi nejbližšími 
sousedními buňkami. 

RadioLab umožňuje ukládat vypočtené pokrytí do binárního souboru  
tzv. diagramu pokrytí. Pokrytí lze zobrazit v mapě s užitím předdefinované nebo vlastní 
barevné stupnice. Protože soubor diagramu pokrytí není otevřeným formátem, využil jsem 
zobrazenou mapu pro vytvoření snímku obrazovky. Barevnou stupnici jsem nastavil 
s krokem 1 (dB). Barvy jsem upravil tak, aby se červená složka RGB modelu číselně 
shodovala se stupnicí (dB). Ze získaného snímku obrazovky jsem v grafickém editoru 
vyfiltroval červenou RGB složku. Tento obrázek jsem následně georeferencoval v aplikaci 
ArcMap a zároveň s převzorkováním (nástroj Resample) uložil do běžného GIS rastrového 
formátu, obsahujícího hodnoty (dB). Dále jsem postupoval shodně, jako při práci s rastrem 
z modelu Q-RAP. 
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Exportem a sloučením dat vznikla tabulka se záznamem bodů trasy,  
kde ke každému bodu přísluší informace o naměřené úrovni signálu a úrovni signálu 
odhadované v softwaru Radio Mobile, Q-RAP a RadioLab. 

3.7.1 Explorační analýza 

Základním krokem při vyhodnocování dat je explorační analýza [10]. Výhodné je 
data zobrazit pomocí krabicového grafu, což umožňuje aplikace Statgraphics. 

 

Obrázek 21 - Krabicový graf dat z měření (zeleně) a z modelování (oranžově) 

V této fázi práce je podstatné porovnat rozsahy hodnot získané z jednotlivých 
modelů s rozsahem hodnot získaným z měření (celkový rozsah a kvartily). Fyzikální 
rozměr měřených dat je (dBm). Pro výstupy z modelů Radio Mobile a Q-RAP by mělo 
platit totéž. Je však vidět, že oba modely nadhodnocují úroveň signálu. Výstup ze SW 
RadioLab poskytl relativní hodnoty v kladném oboru čísel (dB). 

Absolutní četnost dat z měření, ze SW Radiomobile i ze SW Q-RAP je 7084. Pro 
SW RadioLab byla data u 140 bodů nedostupná a proto je zde absolutní četnost 6944. 
Dalšími vlastnostmi dat se budou zabývat následující kapitoly. 

3.7.2 Odchylky modelů od měření 

Problémem při hodnocení modelů je nejistota, se kterou byly nastaveny vstupní 
parametry sítě. Reálné hodnoty vyzařování BS i parametry přijímače se mohou  
od deklarovaných hodnot lišit. Uvedené aplikace umožňují různou úroveň nastavení  
a použitá terminologie při označování parametrů není vždy totožná. Mohlo proto dojít 
k chybě již při nastavování modelů. Dalším problémem je, že z aplikace RadioLab se mi 
podařilo získat pouze hodnoty úrovně pokrytí na relativní stupnici (dB).  
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Prvním krokem při verifikaci bude nalezení střední chyby modelů ME, kde yt je 
hodnota úrovně signálu predikovaná modelem, yt´ je hodnota úrovně signálu získána při 
měření a n je počet pozorování.  

1 ,  

O střední chybu ME budou opraveny hodnoty modelů a bude vyhodnocena střední 
absolutní chyba MAE po opravě, tedy střední absolutní hodnota reziduálních odchylek. 

  ě 1 | , | 

 

Tabulka 9 - Vyhodnocení chyb modelů (dB) 

  
Střední 

hodnota 
Střední 

chyba ME 
Oprava 

MAE po 
opravě 

Měření 5 -94,7       

Radio Mobile -70,0 24,7 -24,7 7,3 

Q-RAP -66,3 28,4 -28,4 16,2 

RadioLab 50,7 145,4 -145,4 7,3 

 

Z tabulky 9 vyplývá, že po posunutí hodnot úrovně signálu o střední chybu modelu 
jsou výsledky modelování z aplikací Radio Mobile a RadioLab obecně srovnatelné. 
Chybovost modelu Q-RAP je výrazně vyšší. Vysoká střední chyba modelu RadioLab je 
způsobena pouze tím, že z tohoto programu byly získány hodnoty na relativní stupnici. 
Střední chyba ME proto nemá pro porovnání modelů vypovídací hodnotu. 

Hledání původu chyb v modelech jsem věnoval v průběhu práce značný čas, přesto 
se mi však na základě pořízených dat nepodařilo najít způsob, jak chyby jednoznačně 
vysvětlit a eliminovat. Nebyl např. prokázán vliv vzdálenosti od BS. Část chyb jistě 
způsobuje složitost terénu a typ krajiny v dané lokalitě. Ani tuto představu se však 
nepodařilo podrobněji analyzovat a prokázat. Mnoho chyb mohlo samozřejmě vznikat  
na straně měření. Identifikovat podíly různých vlivů na kvalitu modelů a měření nebyl 
hlavní cíl této práce. Tato problematika by pravděpodobně vystačila na samostatné téma. 
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3.7.3 Reklasifikace výstupů z modelování 

Účelem modelování v této práci je vytvořit mapy pokrytí s prahovou hodnotou 
odpovídající citlivosti mobilních stanic HZS ČR. Hodnota citlivosti je -118 (dBm), což je 
poměrně slabý signál. Modely hranici pokrytí neumožňují stanovit přesně. Na určité 
hladině spolehlivosti by však mělo být možné určit na mapě pásmo, ve kterém se tato 
hranice pokrytí nachází. Užší pásmo může být vymezeno lepším modelem. Na konci 
následujícího procesu budou tři mapy pokrytí vytvořené podle jednotlivých modelů 
s vymezením tohoto pásma. Pro nalezení pásma bude využit predikční interval při regresní 
analýze. Výsledné tři mapy lze vzájemně porovnat pomocí mapové algebry. 

Již v předchozí kapitole byly hodnoty úrovně signálu z modelování opraveny podle 
jednoduchého regresního modelu y = x – ME, kde y je opravená hodnota, x je původní 
hodnota z modelování a ME je střední chyba. Tímto došlo pouze k posunu regresní přímky 
procházející osou prvního a třetího kvadrantu korelačního pole. Proporce modelu zůstaly 
zachovány. Pokud však přistoupíme na to, že model proporcionálně neodpovídá realitě, 
přesto však o ní nese jistou informaci, můžeme využít složitější regresní model pro 
nalezení funkční závislosti mezi modelem a skutečností. Původní hodnoty získané 
modelováním budou považovány za relativní (bez fyzikálního rozměru) a nalezením 
funkční závislosti mohou být převedeny na absolutní stupnici (dBm). Následně může být 
využit predikční interval pro prahovou hodnotu -118 (dBm) pro převedení kvantitativní 
informace o pokrytí na kvalitativní. 

Pro všechny tři následující regresní analýzy jsem použil základní variantu 
lineárního regresního modelu. 
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Regresní analýza dat ze SW Radio Mobile: 

 

Obrázek 22 - Korelační pole závislosti relativních hodnot ze SW Radio Mobile na naměřených hodnotách. 

 

Obrázek 23 - Četnosti hodnot v rozčleněném korelačním poli pro SW Radio Mobile 
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Regresní analýza je prováděna s využitím softwaru Statgraphics. Zobrazení 
korelačního pole v této aplikaci však není ideální pro rozsáhlý soubor dat (7084 záznamů). 
Pro lepší vizuální posouzení závislosti jsem vytvořil v aplikaci MS Excel graf uvedený 
na obrázku 23. Nejprve jsem zaokrouhlil všechny hodnoty na násobky pěti a poté jsem 
vytvořil kontingenční tabulku (sloupce tvoří naměřené hodnoty, řádky tvoří hodnoty  
ze SW a jednotlivé buňky obsahují absolutní četnosti). Barevnou stupnici lze v aplikaci 
MS Excel nastavit pomocí podmíněného formátování. 

Vizuálním porovnáváním a porovnáním indexů determinace R2 byl hledán vhodný 
regresní model. Nejvyšší index determinace (74,8%) měla hyperbolická varianta. Přesto 
jsem nakonec zvolil základní variantu lineární regresního modelu, jehož grafem je přímka. 
Hyperbolická varianta se při vizuálním posouzení nezdála být dostatečně opodstatněná. 
Indexy determinace se lišily pouze o 1,5%. Oproti nejjednoduššímu modelu, který byl 
použit při posuzování odchylek, přibyl parametr měnící sklon přímky: 

18,119 0,92795 ; 73,3% 

Při regresní analýze je potřeba věnovat pozornost splnění předpokladů. Statgraphics  
vyhodnotil p-hodnotu pro celkový F-test a dílčí t-testy regresního modelu jako blízkou 
nule. Pro uvedené testy lze proto zamítnout nulové hypotézy, které by zpochybňovaly 
vytvořený regresní model. Na 90% hladině spolehlivosti jsou tyto podmínky splněny. 
Následuje vizuální ověření reziduí.  

 

Obrázek 24 - Graf reziduálních odchylek regresního modelu pro SW Radio Mobile 

Střední hodnota reziduí je blízká nule. Na grafu reziduí nelze pozorovat významnou 
závislost. Regresní model je použitelný. 
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Regresní analýza dat ze SW Q-RAP: 

 

Obrázek 25 - Četnosti hodnot v rozčleněném korelačním poli pro SW Q-RAP 

86,3109 1,60648 ; 67,2% 

Hodnoty v korelačním poli na obrázku 25 jsou rozloženy méně pravidelně,  
než v předchozím případě. Vizuálně je jasně patrná horší kvalita modelu v oblasti  
se slabým signálem, kde bude model častěji podhodnocovat skutečnou úroveň signálu. 
Přesto byla opět vybrána základní varianta lineárního regresního modelu s indexem 
determinace 67,2%. Použití jiného modelu index determinace příliš nezlepšilo. Regresní 
model je na hranici použitelnosti. Předpoklady použití regresního modelu byly splněny 
obdobně jako v předchozí analýze. 
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Regresní analýza dat ze SW RadioLab: 

 

Obrázek 26- Četnosti hodnot v rozčleněném korelačním poli pro SW RadioLab 

118,316 0,714116 ; 71,6% 

Korelační pole tohoto modelu vizuálně působí vyrovnaným dojmem. Index 
determinace pro základní variantu lineárního regresního modelu na úrovni 71,6% je nižší 
než v první analýze pro SW Radio Mobile, je však nejvyšší ze všech variant pro toto 
korelační pole. Regresní model je použitelný a předpoklady byly opět splněny. 
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Predikční intervaly: 

V grafu korelačního pole každého regresního modelu jsou červenými tečkovanými 
křivkami znázorněny hranice predikčního pásu. Šířka pásu je nastavena na 90% hladinu 
spolehlivosti. Interval predikce pro prahovou hodnotu -118 (dBm) lze graficky 
v korelačním poli vyjádřit jako svislou úsečku s rovnicí x = -118 omezenou hranicemi pásu 
predikce. 

Tabulka 10 - Predikční intervaly regresních modelů pro hodnotu x = -118 (dBm)  
na 90% hladině spolehlivosti 

  y 
Interval predikce 

Dolní mez Horní mez 

Radio Mobile -91,4 -106,9 -75,9 

Q-RAP -103,3 -134,3 -72,2 

RadioLab 34,1 21,5 46,6 

 

Reklasifikace rastrů: 

Pro vytvoření map pokrytí jsou již v rámci předchozích postupů připraveny rastry 
ze SW Q-RAP a RadioLab. Tyto rastry stačí reklasifikovat (nástroj Reclassify) v programu 
esri ArcGIS podle intervalů predikce.  

Rastr ze SW Radio Mobile bude vytvořen novým modelováním pokrytí. Přímo při 
modelování v SW Radio Mobile lze nastavit mezní hodnoty podle intervalu predikce. 
Výstupní obrázek z modelování bude georeferencován, převzorkován a reklasifikován 
v aplikaci esri ArcGIS. 

Tímto jsem získal tři významově srovnatelné rastry ze tří různých modelů, které lze 
vzájemně porovnávat. 
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3.7.4 Vyhodnocení reklasifikovaných výstupů z modelování 

Vizuální porovnání získaných výstupů umožňuje mapa na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 27 - Porovnání výstupů z modelování na mapě 

Oblasti v rastru vybarvené žlutou barvou nesou hodnoty pokrytí, které spadají  
do predikčního intervalu při predikci prahové citlivosti mobilních stanic -118 (dBm)  
na hladině spolehlivosti 90%. V tomto žlutém pásmu tedy konkrétní model neumí aspoň 
s 90% spolehlivostí rozhodnout, zda je místo signálem pokryté, nebo nikoliv. Nejvíce 
nepokrytých míst se nachází na reklasifikovaném rastru ze SW Q-RAP. Q-RAP je však 
podle předchozích statistických vyhodnocení nejhorším modelem a lze očekávat,  
že i na mnoha místech označených červeně signál ve skutečnosti bude. Výsledky  
ze SW RadioLab nemají tak hladké ohraničení oblastí jako zbývající dva modely.  

Pro další vyhodnocení a tvorbu map využiji pouze reklasifikované výstupy  
ze SW Radio Mobile a SW RadioLab. Oba měly dobré výsledky při regresní analýze  
a zároveň lze počítat s jejich využitím v praxi. SW Q-RAP zůstává s horšími výsledky 
nevyužit.  

Výstupy ze SW Radio Mobile a SW RadioLab porovnám užitím mapové algebry. 
Pomocí nástroje Raster Calculator lze zkombinovat hodnoty z více vstupních rastrů  
do jednoho rastru výstupního.   
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Obrázek 28 - Identifikace rozdílů mezi výstupy SW Radio Mobile a SW RadioLab na mapě 

Mapa na obrázku 28 zobrazuje stejné území, jako mapa předchozí. V oblastech  
se zelenou, žlutou a červenou barvou oba rastry shodně vypovídají o pokrytí. Přitom míst, 
kde by se shodovali v tom, že je nepokryto, je velice málo.  

Fialová barva sdružuje místa, kde rastr ze SW Radio Mobile určil lepší pokrytí  
než SW RadioLab. To může nastat v několika situacích: 

• SW Radio Mobile má pokryto a SW RadioLab má nepokryto nebo neumí 
rozhodnout 

• SW Radio Mobile neumí rozhodnout a SW RadioLab má nepokryto 

Modrá barva naopak sdružuje místa, kde rastr ze SW RadioLab určil lepší pokrytí 
než SW Radio Mobile. Situace, při kterých k tomu dochází, jsou analogické s předchozími. 
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Ze zobrazených rozdílů je patrný jistý řád. Pro představu je dobré vědět, že oblast 
se zhoršeným pokrytím je převážně v údolí a že BS se nachází severozápadním směrem od 
zobrazené oblasti. Zdá se, že Radio Mobile predikuje lepší pokrytí na vzdálenější straně 
údolí (ve směru šíření vlnění od BS). RadioLab naopak mírně přidává na bližší (odvrácené) 
straně údolí. Příčinou by mohla být rozdílná metoda výpočtu difrakce při šíření vlnění. 

3.8 Porovnání verifikovaného modelu  
se stávající mapou pokrytí 

Mezi cíle této práce patří porovnat vlastní výsledky mapování pokrytí se stávající 
mapou pokrytí. Jako stávající mapu pokrytí mám k dispozici výřez zmiňovaný již 
v kapitole 3.3.  

 

Obrázek 29 - Výřez ze stávající mapy pokrytí signálem BS Rudný  
(modře podbarvené oblasti jsou dle mapy pokryty) 

Výřez ze stávající mapy pokrytí jsem obdržel v digitálním grafickém formátu PNG. 
Jednalo se o dva obrázky téhož území. První zobrazoval pokrytí signálem s geografickým 
podkladem (obrázek 29), druhý bez něj. Nejprve jsem v programu esri ArcGIS 
georeferencoval první obrázek s podkladovou mapou a na jeho základě jsem následně 
georeferencoval i druhý. Druhý obrázek byl potom převzorkován, reklasifikován a pomocí 
nástroje Raster to Polygon převeden do vektorové podoby. 

Protože stávající mapa pokrytí byla vytvořena modelováním v SW RadioLab, 
použil jsem pro porovnání vlastní verifikovaný výstup ze SW RadioLab. Stávající mapa 
kategorizuje pokrytí pouze do dvou tříd (pokryto / nepokryto). Reklasifikoval jsem proto 
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vlastní výstup ze SW RadioLab také do dvou tříd podle predikované hodnoty y z regresní 
analýzy (tabulka 10 v kapitole 3.7.3).  

Stávající mapa pokrytí byla vytvořena pravděpodobně nad digitálním výškovým 
modelem DEM s prostorovým rozlišením 100 (m). Mé vlastní modelování probíhalo nad 
podrobnějším DEM s prostorovým rozlišením 1 úhlová vteřina – přibližně 30 (m). 
Odlišnost výsledků je patrná na následujícím obrázku 30. 

 

Obrázek 30 - Mapa porovnávající výsledky vlastního modelování v SW RadioLab  
se stávající mapou pokrytí, která byla vytvořena rovněž v SW RadioLab 

Na hranici mezi zeleně a žlutě podbarveným územím se podle nového modelování 
nejpravděpodobněji vyskytuje prahová hodnota úrovně signálu -118 (dBm). Predikční 
interval z předchozích analýz, tedy jakési pásmo nejistoty kolem této hranice, zde 
z důvodu přehlednosti není zobrazeno. Nepokryté území dle stávající mapy je zobrazeno 
šrafováním. Mezi výsledky panuje poměrně dobrá shoda. Rozdíly lze vysvětlit různou 
přesností použitého DEM při modelování. Parametry zadané při vytváření stávající mapy 
pokrytí nejsou známy, proto i zde může být původ odchylek. Nově určené pokrytí v této 
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konkrétní lokalitě by mělo být přesnější, protože je podloženo měřením a kvalitnějším 
DEM. 

3.9 Tvorba mapových výstupů 

Při tvorbě mapy velice záleží na cílové skupině, které je mapa určena a která bude 
mapu číst. Zejména při tvorbě tematických map je nutná spolupráce s odborníky 
v příslušném oboru. Vytváření kvalitní mapy je proces opakujících se konzultací, 
zkušebních tisků a oprav nedostatků. Na krajských pracovištích HZS ČR jsou kompetentní 
lidé, kteří mohou nejlépe zpracovat výstupy, jaké potřebují. Obecná pravidla a doporučení 
pro tvorbu tematických map předkládají autoři [9] a [15]. Ze zahraniční literatury lze 
studovat například [8] a [13]. 

Má práce se prozatím pokoušela objasnit proces, jakým lze získat informace  
o pokrytí signálem, což obnášelo vytvoření několika map usnadňujících analýzu problému. 
Nyní se budu věnovat návrhu prototypu mapy, která by obecně přispěla k informovanosti 
hasičů o pokrytí signálem v problémových lokalitách. Výsledný návrh by mohl být 
v lepším případě inspirací při další práci pracovníků Oddělení KIS u HZS ČR.  

Vstupním požadavkem bylo vytvořit podrobnější mapy pokrytí. Mapovat podrobně 
celá plošně rozsáhlá území nemá smysl, protože na většině území s pokrytím není problém.  
Vytvářet by se proto mohly pouze mapy malých problémových lokalit.  

Z předchozích analýz vyplývá, jak malou přesnost mají mapy pokrytí získané  
na základě modelování. Pro hrubý přehled o pokrytí na území celého kraje je taková mapa 
dostačující. Představou specialistů Oddělení KIS u HZS Kraje Vysočina však bylo pokusit 
se vytvořit mapy, které by pomohly zasahujícím hasičům v rozhodnutí, kam umístit 
vozidlo pro úspěšné navázání komunikace s KOPIS. Prostorové rozlišení takto využitelné 
mapy by muselo být v řádu prvních desítek metrů. Modelováním s pomocí vyzkoušených 
softwarů takto přesné mapy získal nelze. Pomoci může zmapování území přímým měřením 
v dané lokalitě. Výsledná mapa by potom mohla nést hrubou informaci o plošném pokrytí 
z verifikovaného modelování v kombinaci s bodovými údaji o úrovni signálu z měření 
provedeného při jízdě vozidlem. 

Na nové mapě pokrytí by dále mohla být přímo označena místa vhodná pro 
retranslaci signálu. Z těchto míst by mělo být spolehlivé spojení na BS, ale také do oblasti 
se špatným signálem. Spojení na BS by bylo dobré několikrát ověřit statickým měřením 
v terénu. Pro odhad pokrytí z těchto stanovišť do problémového území může posloužit 
modelování. Volbu těchto stanovišť v níže navržené mapě jsem provedl bez podrobného 
ověřování. Vybraná místa proto nelze skutečně doporučit a slouží pouze pro ilustraci. 
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Obrázek 31 - Výsledný návrh mapy pokrytí 

Vytvořená kompozice je navržena pro tisk na formát papíru A4, tedy rozměr 
dostatečně malý na využívání v terénu. S odvoláním na zásady pro tvorbu tematických 
map z literatury [9] a [15] jsem se snažil o jednoduchost a přehlednost. Dominantní by 
měla být v mapě informace o měřené úrovni signálu, o pokrytí signálem dle modelování  
a o místech vhodných k retranslaci. 

Na hodnoty naměřené úrovně signálu byl aplikován klouzavý průměr ze tří 
sousedních hodnot. Úroveň signálu byla v terénu měřena každou 1 sekundu. Každá 
zprůměrovaná hodnota tedy popisuje časové období dlouhé 3 sekundy. Kolísání měřeného 
signálu se tím vyhladilo a informace v mapě je čitelnější. 

Pokrytí signálem bylo finálně získáno sloučením informací z modelování  
v SW Radio Mobile a SW RadioLab. Pokryté a nepokryté oblasti jsou klasifikovány  
na základě shody obou výstupů z modelů (viz. obrázek 28 v kapitole 3.7.4). Oblasti 
neshody byly přidruženy k oblastem, ve kterých nelze rozhodnout. Žlutě jsou tedy 
podbarveny oblasti, ve kterých aspoň jeden z použitých verifikovaných výstupů  
z modelování nedokázal rozhodnout o pokrytí na 90% hladině spolehlivosti. Z důvodu 
úspory barvy by mohlo být žluté podbarvení těchto oblastí nahrazeno barvou bílou. 

Základní geografický podklad ustupuje do pozadí. Důležitými prvky geografického 
podkladu jsou zástavba, komunikace, hranice lesa a vodstvo. Mapa by mohla být dále 
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doplněna o další informace významné pro hasiče (např. sklady nebezpečného materiálu). 
Lze však předpokládat, že hasiči mají pro účel monitorování rizikových objektů speciální 
mapy a prvky v mapě pokrytí je potřeba omezit tak, aby zůstala dobře čitelná. 
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4 NAVRŽENÁ METODIKA MAPOVÁNÍ 

Tato kapitola bude v jistém smyslu rekapitulací a zobecněním vybraných postupů, 
které vedly k použitelným výsledkům v této práci.  

1. Výběr zájmové lokality: Důvodem k mapování pokrytí v kontextu této 
práce jsou problémy s dostupností sítě v určité lokalitě. Na počátku je 
možné identifikovat tato místa ze stávajících map pokrytí nebo na základě 
skutečně hlášených problémů při komunikaci v terénu. 

2. Modelování pokrytí: Pro modelování lze doporučit aplikaci RadioLab 
společnosti CRC Data, ale také freeware aplikaci Radio Mobile. RadioLab 
implementuje pokročilejší metodu výpočtu šíření vlnění. Data je potřeba 
připravit pro území vymezené nejbližšími okolními BS. Modelování pokrytí 
v tuto chvíli poslouží k přesnějšímu vymezení zájmové oblasti a plánování 
měření. 

3. Vybavení pro měření: Pro měření je potřeba použít přístroj, který je 
schopen přijímat a automaticky ukládat záznam úrovně signálu 
z definovatelného frekvenčního kanálu. Nejlepší bude, pokud přístroj 
umožňuje sledovat více kanálů najednou (všechny blízké BS). Tento měřicí 
přístroj musí mít vyšší vstupní citlivost než je citlivost mobilních stanic pro 
běžný provoz v síti. Dalším vybavením bude GPS přijímač pro záznam 
polohy. Existují profesionální přístroje, které umožňují současně 
zaznamenávat úroveň signálu i polohu GPS, ale je možné použít i dvě 
nezávislá zařízení a záznamy dodatečně spojit. Osvědčila se kombinace 
zařízení Winradio G315e a GlobalSat Bluetooth GPS modul BT-338. 

4. Měření úrovně signálu: Měření může probíhat za jízdy vozidlem. Důležité 
je zaznamenat si přesnou konfiguraci použité měřící sestavy, aby bylo 
možné měření správně vyhodnotit a v budoucnu zopakovat. Trasa jízdy by 
měla být naplánována tak, aby byla navštívena místa s co nejširším 
spektrem úrovně signálu. Nejlepší by přitom bylo na trase místa s dobrým  
a špatným signálem střídat. Nejpodrobněji by pochopitelně mělo být měření 
provedeno v zájmové lokalitě a jejím okolí. Při plánování měření lze 
vycházet z výstupů modelování v bodě 2. 

5. Verifikace modelu měřenými daty: K záznamu trasy z GPS přístroje se 
připojí záznam měřené úrovně signálu a záznam odhadu úrovně signálu 
z použitého modelu. Postupně je provedeno: explorační analýza dat, 
vyhodnocení odchylek modelu a nalezení vhodné regresní přímky, pokud 
model neodpovídá skutečnosti. Na základě regrese je vhodné stanovit  
na požadované hladině spolehlivosti predikční interval a predikovanou 
hodnotu pro citlivost mobilních stanic běžně užívaných v síti. Podle 
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predikčního intervalu lze výstup modelu reklasifikovat a vymezit tak  
ve vznikající mapě pásmo, ve kterém model není schopen rozhodnout  
o pokrytí. Při nedostatečných výsledcích verifikace je možné opakovat 
měření, případně hledat jiný model. 

6. Vytipování vhodných míst pro retranslaci signálu: Informace získané 
měřením a modelováním lze využít k vytipování stanovišť vhodných pro 
retranslaci signálu do problémové lokality. Pokrytí problémové oblasti  
z těchto stanovišť může být přibližně zjištěno modelováním. 

7. Kontrolní a doplňující měření: Před vytvořením finální mapy je potřeba 
měřením prověřit případná sporná nebo opomenutá významná místa 
v terénu. Opakovaným statickým měřením by měla být ověřena vybraná 
stanoviště pro retranslaci. Statická měření je vhodné provádět na pevně 
stabilizovaných bodech, aby bylo možné měření s dostatečnou přesností 
opakovat. Pro korektnost by mělo být měřením ověřeno také pokrytí  
ze stanovišť pro retranslaci. 

8. Tvorba mapy: Formu i obsah finální mapy je potřeba diskutovat 
s odborníky i cílovými uživateli. V mapě bude dominovat informace  
o úrovni signálu a stanoviště pro retranslaci. Chybět nesmí základní 
geografický podklad. 

9. Aktualizace a doplňování mapování: Pokrytí území se může v čase měnit. 
Příčinou může být změna v infrastruktuře sítě ale i mnoho hůře 
vysledovatelných faktorů. Signály o změnách a problémech je potřeba 
sledovat a být připraven mapy aktualizovat. 

Navržená metodika mapování pokrytí může mít řadu nedostatků, protože prozatím 
nemohla být ověřena dlouhodobou praxí. Otevřenou otázkou zůstává míra ovlivnění 
měření i výsledků modelování různými faktory. Tato práce rovněž neumožnila dostatečně 
sledovat vývoj pokrytí v čase. 
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ZÁVĚR 

Práce se vyvíjela podle zadaných cílů od teoretického studia problematiky  
po sestavení metodiky mapování pokrytí. Všem vytyčeným cílům jsem věnoval pozornost.  

Pro verifikaci dat o pokrytí signálem získaných modelováním jsem uskutečnil 
přímá měření signálu v terénu. Vyzkoušel jsem různé metody měření a tři různé 
softwarové aplikace pro modelování. Zabýval jsem se vzájemným porovnáváním 
výsledků. Pouze v omezené míře jsem zkoumal samotné příčiny odchylek mezi 
modelováním a realitou. Navrhl jsem mapu modelového území malého rozsahu, která 
zobrazuje informace relevantní pro specialisty z Oddělení KIS u HZS Kraje Vysočina. 

Přímá využitelnost výsledků této práce čeká na budoucí posouzení. Zasahující 
hasiči obvykle velmi dobře znají své území a jejich zkušenosti a přesné potřeby mi 
nepřísluší hodnotit. Ani velice kvalitní mapa pokrytí nemusí být pro vytyčené potřeby 
dostatečná, ať už je to způsobeno jedinečnými vnějšími vlivy prostředí nebo např. 
konkrétní hardwarovou konfigurací radiostanic. 

Práce vznikla z požadavku Oddělení KIS u HZS Kraje Vysočina. Spolupráce  
s jejich specialisty a s Katedrou telekomunikační techniky na VŠB-TUO umožnila využít 
potřebné technické vybavení pro hledání řešení reálných problémů. Navázané kontakty 
jsou perspektivní z hlediska další spolupráce mezi HZS Kraje Vysočina a VŠB-TUO.  

Pro obor GIS je modelování pokrytí zajímavou aplikací a mezioborovou spoluprací.  

Práci jsem vyhotovil podle svého nejlepšího vědomí. 
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