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Anotace 

ŽEMLA, J. Měření účinnosti systému detekce a lokalizace osob za pevnými překážkami 

přístrojem ReTWis, Bakalářská práce, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2012, 42s.  

 Bakalářská práce se zabývá přístrojem ReTWis – přístrojem schopným detekovat a 

lokalizovat osoby za pevnou překážkou. Zabývá se jednak možností použití tohoto přístroje 

v bezpečnostní praxi bezpečnostními sbory v České republice, ale především efektivností 

lokalizace osob tímto přístrojem na základě provedeného měření s tímto přístrojem a 

vyhodnocením tohoto měření. Další části popisují princip činnosti tohoto radaru, standardy 

upravující jeho použití a možnosti uživatelského nastavení a technických specifikací tohoto 

radaru. Na závěr jsou popsány možné inovace, které by vedly k větší využitelnosti radaru. 

Klíčová slova:  
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ŽEMLA, J. Measuring the efficiency of the detection and localization of persons for solid 

obstacles by ReTWis, Bachelor thesis, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2012, 42p. 

 This thesis deals with ReTWis device - device able to detect and locate people for a 

solid obstacle. It concerns the possibility of using this device in security practice by security 

forces in Czech Republic, but also device efficiency in persons localization based on 

measurements performed with this device and the evaluation. Other parts describes the 

principle of operation this radar the standards governing its use and the possibility of user 

settings and technical specifications this radar. In conclusion, for possible innovations that 

would increase the usability of the radar. 
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1 Úvod 

 

V historii lidstva se vyskytují události, kdy by přesná lokalizace osob nejen urychlila 

řešení těchto situací, ale také zachránila mnoho lidských životů. Dnes je technický pokrok na 

takové úrovni, že sledování osob za překážkami je již na kratší vzdálenosti relativně 

spolehlivý. Může za to bezdrátová Ultra – wideband (dále jen UWB) technologie, jejíž 

význam každým rokem roste a má ve světě technologií své nezastupitelné místo.  

Právě jedním takovým přístrojem fungujícím na principu této technologie se ve své 

práci zabývám. Konkrétně se jedná o přístroj Retia Through Wall Vision (dále jen ReTWis) – 

radarem, který je schopen lokalizovat osoby za pevnými překážkami. Tento radar 

zkonstruovala pardubická společnost Retia, a.s., která vyvíjí nejen lokalizační systémy, ale i 

další speciální elektroniku, jako jsou radarové a zbraňové systémy a systémy na záznam 

hlasu. 

V první části své bakalářské práce popisuji možnosti použití tohoto přístroje – použití 

bezpečnostními složkami České republiky při nastalých mimořádných situacích. Protože tento 

radar není ve výbavě žádné bezpečnostní složky České republiky, popisuji zde, jak by se při 

těchto situacích mohl radar zapojit do záchranářských prací nebo pomohl při únosech či 

barikádových situacích. Také zde popisuji výhody použití tohoto radaru. 

Ve druhé se zabývám standardy, které upravují použití UWB technologii pro radary, 

které lokalizují objekty za neprostupnými překážkami. Zabývám se i historií vývoje těchto 

standardů. 

Ve třetí části popisuji princip funkce tohoto zařízení – zejména se jednoduše snažím 

popsat, z jakých obvodů se přístroj skládá a jak funguje.  

Ve čtvrté části popisuji technické specifikace přístroje a možnosti uživatelského 

nastavení. Popisuji zde, jaké má přístroj technické parametry a co si může uživatel nastavit 

před nebo v průběhu měření s tímto radarem. V neposlední řadě se pak zmiňuji, jaké je 

příslušenství k radaru a jak se toto příslušenství používá.  
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Na závěr popisuji provedené měření s tímto přístrojem a hodnotím efektivnost detekce 

tohoto přístroje podle měření s ním. 

Cílem mé práce je především změřit, s jakou efektivností radar lokalizuje osoby 

v obyčejné budově – tedy v budově z běžných stavebních materiálů. 
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2 Rešerše 

 

Při zpracování bakalářské práce jsem mimo jiné vycházel z následujících zdrojů 

AIELLO, Roberto; BATRA, Anuj. Ultra wideband systems : technologies and 

applications. Oxford, UK: Newnes, 2006. 

Tato publikace popisuje souhrnně Ultra – wideband technologie. Nepopisuje pouze teorii 

kolem této technologie, ale i možné koncepty použitelné v praxi z výzkumů. Kniha je 

rozdělena do tří částí – úvod do technologie UWB, různé technické postupy, které tato 

technologie přináší a aplikace těchto postupů v praxi. Autoři této knihy pod vedením Dr. 

Roberto Aiello jsou zapojení do vytváření standardů kolem UWB, výzkumů a aplikací této 

technologie. 

Vlasák, V.,: Přijímač referenčního UWB signálu, Diplomová práce, Univerzita 

Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2011. 79 s. 

Tato diplomová práce se zabývá realizací přijímače referenčního UWB signálu 

s časovým závěsem. Popisuje nejen princip, ale i konstrukci tohoto přijímače. Zabývá se také 

měřením průběhů a to jak jednotlivých obvodů tohoto přijímače, tak přijímače jako celkového 

zařízení. 

Protiva, P., Mrkvica, J., Macháč, J.: Universal generator of ultrawideband pulses, 

Radioengineering 17, 2008. 

Tento článek napsali dva specialisté na elektrotechniku a radiovou techniku z ČVUT a 

jeden ze společnosti Retia, a.s. Pojednává o generátoru Ultra – wideband pulsů, tedy jakým 

způsobem se tyto pulsy generují, jaké obvody generátor Ultra – wideband pulsů obsahuje, 

krok po kroku rozebírá, jak vypadá průběh pulsu po zpracování jednotlivými obvody.  

KUKAL, Z., POŠMOURNÝ, K. (2005): Přírodní katastrofy a rizika – Příspěvek 

geologie k ochraně lidí a krajiny před přírodními katastrofami. Edice PLANETA 2005, XII, 3, 

MŽP, Praha, 52 str. 

Tato publikace se zabývá souhrnně přírodními katastrofami – dělí tyto katastrofy do 

jednotlivých kapitol. Podle zemského povrchu publikace katastrofy dělí na vznikající pod, na 
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a nad zemským povrchem. Taky je zde vypočítáno riziko katastrofy, které se vypočítá jako 

funkce pravděpodobnosti katastrofy počítané četností katastrof předchozích, pravděpodobnost 

vzniku kvality ničivého procesu, vnější podmínky (hustota osídlení, charakter staveb, sociální 

a ekologické poměry) a následků katastrofy. 
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3 Základní pojmy 

 

Radar – ze zkratky RAdio Detection And Ranging je systém pro rádiovou detekci objektů a 

měření jejich vzdálenosti [2] 

Radiolokalizace - proces určení polohy určitého objektu v prostoru s využitím 

elektromagnetických vln [2] 

Triangulace - určení polohy objektu využívající měření dvou úhlů od základny spojující dva 

body o známé poloze. [2] 

Trilaterace - určení polohy objektu využívající znalost absolutní doby zpoždění šíření signálů 

mezi vysílačem a přijímačem, přepočtenou na vzdálenost (měření je možné mezi jedním 

vysílačem a několika přijímači nebo několika vysílači a jedním přijímačem) [2] 

Multilaterace - určení polohy vysílače na základě měření rozdílů časového zpoždění příjmu 

signálu v několika přijímačích o známé poloze (případně určení polohy přijímače na základě 

měření rozdílů zpoždění příjmů signálů od několika synchronizovaných vysílačů o známé 

poloze). [2] 

Vysílací anténa – vyzařuje energii elektrických kmitů generátoru do okolního prostoru ve 

formě elektromagnetického vlnění. U rozhlasových a televizních vysílačů je důležité, aby se 

signál z antény šířil na všechny strany. Signál radaru však musí mířit jen do jednoho, přesně 

definovaného směru. Radarová anténa proto musí mít takové rozměry, tvar a uspořádání 

prvků, aby její vyzařování bylo co nejúčinnější a splňovalo všechny náročné požadavky.[18] 

Přijímací anténa – přeměňuje energii dopadajícího elektromagnetického vlnění na elektrické 

kmity, které se pak přivádějí do obvodů přijímače. Také její konstrukce závisí na účelu, 

kterému má sloužit. Anténa radaru musí spolehlivě zachytit signál odražený od objektu a 

současně vyloučit signály přicházející z jiných směrů.[18] 
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4 Standardizace 

 

Prvním dokumentem pro nasazení zařízení či aplikací pro komerční účely na bázi 

UWB bylo vydání regulačních pravidel pro státy na území USA, který byl oficiálně vydán 

Federal Communications Commission (dále jen FCC): 

 „FCC Rules, Part 15; FCC 02-48: FCC First Report and Order“, přijatý 14. února 

2002. 

V průběhu let byly tyto regulační pravidla doplněny o další oficiální dokumenty: 

 

 FCC 03-33: FCC Memorandum Opinion and Order, přijatý 13. února 2003 

 FCC Second Report and Order, přijatý 15. prosince 2004 

 

V zemích Evropy zase CEPT vydává obecná pravidla pro zavedení UWB 

v dokumentu Electronic Communications Committee (dále jen ECC) ECC – Report – 64. 

Oproti FCC zejména stanovil odlišnou kmitočtovou masku, kterou CEPT poukázal, že 

přistupuje k problematice UWB komplexněji, než ECC. Mezi lety 2005 – 2006 dal CEPT 

povolení určitým projektovým týmům pracujícím v rámci CEPTu na vydání doporučení, 

podle něhož by se mělo v rámci Evropských zemí využívat kmitočtové spektrum 

technologiemi UWB. Tyto práce končí rozhodnutím DEC2007/131/EC, podle něhož se má 

využívat rádiové spektrum UWB technologiemi harmonizovaným způsobem. Také je v tomto 

rozhodnutí definována kmitočtová maska uvádějící emisní limity pro zařízení UWB, která 

nevyužívají prostředky ke snížení rušení. [4] 
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Obr. 1: Kmitočtová maska UWB podle Rozhodnutí EC (DEC2007/131/EC) [4] 

 

 Standardizace v posledních letech 

 

V rámci standardizace podle standardu The Institute of Electrical and Electronics Engineers 

(dále jen IEEE) IEEE 802.15.3a byly po roce 2005 připraveny dva koncepty. Direct – 

sequence ultra – wideband (dále jen DS – UWB) propagovaná aliancí UWB Forum, koncept 

používaný zařízením ReTWis a Multiband ultra – wideband (dále jen MB – UWB) 

propagovaný aliancí WiMedia. U detektorů a zobrazovačů objektů je vidět zdokonalování 

v posledních letech, s masovým rozšířením se pochopitelně nepočítá.  

European Telecommunications Standards Institute (dále jen ETSI) vydala po roce 

2008 několik standardů týkajících se radarů lokalizujících objekty za překážkami. Mezi nimi 

standard ETSI TR 101 994-2 V1.1.2 (2008-03) Technické charakteristiky Zařízení krátkého 

dosahu (dále jen SRD) používající UWB technologii pro zařízení zobrazujících objekty 

v podzemí i za zdí. Tento standard je pokračováním staršího standardu ETSI TR 101 994-2 

V1.1.1 (2004-11). Standard počítá s detekcí různých předmětů nebo osob, a za různými 

překážkami – pod zemí, ve zdi a za zdí. Co se týká radarů z obrazujících osoby v budoucnu 

standard počítá jak s detekcí osob žijících, tak osob ohořelých či podobným způsobem 

zraněných (vyšší frekvence a úroveň výkonu signálu).  
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Podle tohoto standardu je šířka pulsu důležitá zejména proto, že čas potřebný 

k průchodu mezi dvěma objekty při odrazu od nich musí být větší než šířka pulsu v čase. 

Jinak se objekty mohou slévat nebo vznikat odrazy. Závislost rozlišovací schopnosti mezi 

objekty a šířkou pásma s dosahem můžeme vidět v následující tabulce: 

dosah (m) Rozlišovací schopnost (δR) 

Mm 

Šířka pásma pulsu 

0,1 – 0,3 10 0,2 GHz to 12,4 GHz 

1 – 2 30 0,1 GHz to 1 GHz 

2 – 5 100 400 MHz to 700 MHz 

5 – 10 200 200 MHz to 350 MHz 

10 – 20 600 30 MHz to 130 MHz 

Tab. 1: Závislost dosahu a rozlišovací schopnosti na šířce pásma [10] 

 

 

Požadovaná šířka pásma lze vypočítat vztahem: 

 

 

Obr. 2:Výpočet požadované šířky pásma [10] 

 

c – rychlost šíření signálu (= rychlosti světla ve vakuu) 

δR – rozlišovací schopnost (rozmězí mezi dvěma cíli) 

ER – dielektrická konstanta materiálu 

 Standard také popisuje koexistenci v rámci jednotlivých bezdrátových zařízení. Podle 

ní by neměly být žádné problémy v existenci s jinými bezdrátovými technologiemi kromě 

jiných zařízení založených na technologii UWB. 

 Standard se zabývá i oblastí spektra přímo pro využití pro lokalizaci objektů za zdí a 

zde standard operuje s pásmem využívajícím i frekvence mikrovln konkrétně v rozsahu 3,1 

GHz to 10,6 GHz. Je pravděpodobné, že využití vyšších kmitočtových pásem bude hlavně pro 

potřeby armádních a vládních organizací a taky bezpečnostních složek. Stejně tak tento 

standard odhaduje, že určité armády budou mít zájem zaplnit i určité nižší frekvence. 
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Limity záření 

 Standard neřeší limity záření pro radary schopné lokalizovat objekty či osoby za zdí, 

odkazuje pouze na normu, která by v tomto případě byla vhodná pro porovnání. Jedná se o 

normu EN 55022 Class A, která ale řeší šířku pásma jen do 1 GHz. Při širším frekvenčním 

pásmu může být hodnota spektrálního výkonu vyšší. Při šířce pásma několik GHz, vzhledem 

k povaze tohoto zařízení, oproti řádově MHz je zde uváděna hodnota celkového výkonu až o 

40 dB vyšší. Limity vyzářeného výkonu jsou v následující tabulce: 

Frekvenční rozsah (GHz) Průměrný limit dB (µV/m) Vrcholový limit dB (µV/m) 

1-3 50 70 

3-6 54 74 

Tab. 2: Limity vyzářeného výkonu pro vzdálenost od zářiče 3m [10] 
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5 Možnosti použití ReTWisu při mimořádné události 

 

Jak již napovídá název radaru ReTWis a jeho plné znění (Retia Through Wall Vision) 

radar je možné použít všude tam, kde je potřeba zjistit či lokalizovat osoby pohybujícími se 

nebo nacházejícími se (i člověk, který je absolutně v klidu se pohybuje, pokud žije) za 

pevnými překážkami. Tato potřeba použití vyvstává především v souvislosti s likvidací 

následků mimořádných událostí, tedy s likvidací následků nastalých mimořádných situací.  

Mimořádnou událostí definovanou podle integrovaného záchranného systému (dále 

jen IZS) je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také 

havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení 

záchranných a likvidačních prací [11]. Pomocí této definice vidíme, že ne všechny 

mimořádné situace budou řešitelné pomocí ReTWisu, ale všechny situace řešitelné pomocí 

ReTWisu budou mimořádné situace. 

Pro potřeby tohoto textu si rozdělím mimořádné situace řešitelné ReTWisem na:  

 situace vyvolané přírodními katastrofami,  

 situace vyvolané činností člověka neúmyslně, 

 situace vyvolané činností člověka úmyslně. 

 

Použití ReTWisu při záchranných pracích vyvolaných přírodními katastrofami  

 

Přírodní katastrofa je rychlým přírodním procesem mimořádných rozměrů, který je 

způsoben účinkem gravitace, zemské rotace nebo rozdílů teplot. Katastrofy postihují pevnou 

zemi, vodstvo i atmosféru. Katastrofy mohou nastat: 

 1. rychlým pohybem hmot; 

2. uvolněním hlubinné zemské energie a jejím převedením na povrch; 

 3. zvýšením vodní hladiny řek, jezer a moří; 

 4. mimořádně silným větrem. [3] 
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Obr. 3: Tendence nárůstu počtu přírodních katastrof mezi lety 1980 - 2010 [16] 

 

Do první kategorie použití při ohrožení přírodními katastrofami bych zařadil například 

závaly osob způsobené zemětřeseními, svahovými sesuvy a sněhovými lavinami. Na území 

České republiky je očekáváno zemětřesení o maximální intenzitě 7° Richterovy škály. Silnější 

zemětřesení jsou velmi vzácná, mohou se opakovat jednou za několik set let. Z tohoto 

pohledu není riziko zemětřesení na našem území příliš velké [3]. Svahový sesuv je pohyb 

materiálu ze svahu vlivem gravitace. Lavina je zvláštním druhem svahových sesuvů. Rozdíl je 

pouze v transportovaném materiálu, kterým je sníh. I laviny se vyskytují několikrát do roka ve 

zdejších podmínkách mimo oblasti kontrolované Horskou záchrannou službou[17]. Podle 

Horské záchranné služby přitom 52% ze zasypaných v lavině je vytaženo mrtvých.[15] 

 

Obr. 4: Příklad řítící se laviny[17] 
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Do druhé kategorie nebezpečí sopečných procesů, které mohou znamenat katastrofu, 

patří zejména lávové proudy, výbuchy se spádem tefry, sopečné bahnotoky, sopečné povodně, 

žhavá mračna i výrony plynů [3]. Činné sopky se ovšem ve střední Evropě vůbec nevyskytují, 

a ani by použití ReTWisu v tomto případě problém nijak neřešilo. Proto nemá smysl je dále 

rozebírat. 

Do třetí kategorie použití při ohrožení přírodními katastrofami bych zařadil nebezpečí 

povodní a vln tsunami. Za povodní dosahuje řeka nejvyšších vodních stavů a taky průtoku. 

V České republice (dále jen ČR) hrozí zejména nebezpečí spojené s bleskovými povodněmi. 

Přívalová vlna kulminující řeky by mohla narušit statiku budov, která by tím mohla uvěznit či 

zavalit lidi nacházející se poblíž či uvnitř tohoto prostoru. Přívalová vlna také může uvěznit 

osoby „shrnutím“ předmětů stojících v cestě této vlny. Osoby mohou také uvíznout 

v automobilu. Říční povodně jsou oproti například zemětřesení katastrofou, za kterou si lidé 

mohou do jisté míry sami. Jednak za to může osídlování údolí řek, dále také vymýcení lesů 

z povodí řek. V ČR patří k povodí Odry 39%, k povodí Visly 7,2% a k povodí Dunaje 53,8% 

našeho území, celkem tedy 99000 km toků. [3]  

Do čtvrté kategorie použití při ohrožení přírodními katastrofami bych zařadil například 

ohrožení tajfunem, orkánem, tornádem, trombou, prachovou bouří, cyklónem atd. Na našem 

území byla zpozorována zejména tromba, což jsou tornáda s nižší rychlostí větru. 

Řadu těchto potíží by mohlo odstranit právě použití přístroje ReTWis. U tohoto typu 

mimořádné události použijeme ReTWis se softwarem pro tento typ mimořádné události. 

Přístroj v tomto případě nevysílá pulsy tak často, protože se nebude počítat s moc velkým 

pohybem zavalené osoby. Přístroj nedokáže lokalizovat osoby ve větší vzdálenosti (dosah 

bude každopádně kratší než 20m), protože pulsy při prostupování vrstvy suti nebo sněhu 

budou ztrácet výkon, ale bude daleko citlivější k přesné detekci osob (s chybou měření 

v centimetrech). Příslušníci Zdravotnické záchranné služby Hasičského záchranného sboru 

České republiky nebo Horské služby České republiky musí být proškoleni pro práci s tímto 

přístrojem.  
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Použití ReTWisu při záchranných pracích vyvolaných neúmyslnou činností člověka 

 

Do druhé kategorie použití při mimořádné situaci způsobené neúmyslně činností 

člověka bych zařadil především použití při závalu horníků v šachtách dolů, při nedodržování 

bezpečnosti práce při demolici budov, výkopových pracích, úpravách terénu a dalších pracích. 

I zde bych zařadil nebezpečí vzniku lavin. Příčina vzniku laviny bude ovšem odlišná od 

předchozího případu. Nestabilita sněhové vrstvy a následná lavina zde bude způsobená 

neopatrným lyžařem či snowboardistou [17].  Právě 95% z lavin, kdy byl někdo zasypán, je 

uvolněno lyžařem či snowboardistou [15] 

 

Obr. 5: Příklad necitlivé úpravy terénu [zdroj: http://www.sci.muni.cz/~herber/slide.htm] 

Do této kategorie bych zařadil i riziko vzniku ničivého požáru, přestože jsou většinou 

řazeny mezi přírodní katastrofy, tak celosvětově za 80 – 90% vzniklých požárů může člověk. 

V Evropě jsou to dokonce jen 2%. Příčiny vzniku jsou různé. Požáry generované lidskou 

činností vznikají ve většině případů v blízkosti lidských obydlí, což jejich likvidaci činí 

jednodušší, protože jejich rozsah po dojezdu příslušníkům Hasičského záchranného sboru 

(dále jen HZS) bývá zpravidla nižší, než je tomu například u lesních požárů[3]. Hlavním 

faktorem je tedy včasná dosažitelnost. ReTWis má při požáru lidských obydlí výhodu, 

protože nejen, že umožní příslušníkům HZS se rychle na místě požáru zorientovat, ale také je, 

jak jsem uvedl předtím v části standardizace, je schopen vyhledávat osoby ohořelé nebo 

zraněné podobným způsobem.  

Ať již jsem hrozby zařadil do první nebo druhé kategorie, většinou jsem zde zařazoval 

nebezpečí, u nichž může dojít k zavalení osob, a tudíž postup při záchranných pracích bude 

obdobný. Včasná lokalizace osob bude hrát klíčovou roli při záchraně těchto osob. Dnes 
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závisí lokalizace těchto osob na vycvičených záchranářských psech. Nicméně i použití 

služebních psů má své hranice, které omezují úsilí použité při těchto pracích [7]. Pes 

například musí ohledat rozsáhlý, často i nepřístupný terén a lokalizace nemusí být vždy 

přesná. Proto se mi v tomto případě jeví optimální použití kombinace služebního psa a 

přístroje ReTWis. Lokalizace tímto zařízením je přesná vždy, ovšem použitý širokopásmový 

puls generovaného tímto zařízením neprocházejí kovem (kov je odpuzuje) stejně jako rádiové 

vlny vyšších frekvencí. Kov je totiž elektromagnetický reflektor, kterým tyto pulsy, ani 

rádiové signály vyšších frekvencí nemohou proniknout [9]. To způsobí, že pokud bude osoba 

například překryta kovem, tyto pulsy k ní neproniknou, tento přístroj ji na svém displeji 

nezobrazí, čímž lokalizace nebude možná. 

 

Obr. 6: Příklad použití přístroje ReTWis v kombinaci se psem [12] 

 Při tomto typu mimořádné události bude software dodávaný s ReTWisem stejný jako 

v předešlém případě při použití při záchranných pracích vyvolaných přírodními vlivy. Opět 

software přístroje nebude vysílat pulsy tak často, přístroj nebude mít takový dosah, ale bude 

citlivější.    

 

Použití ReTWisu při záchranných pracích vyvolaných úmyslnou činností člověka 
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Do této kategorie použití při mimořádné situaci způsobené úmyslně činností člověka 

bych zařadil především únosy, bombové útoky nebo vědomě způsobené požáry. Únosy 

rukojmích se dělí do čtyř kategorií: braní rukojmích, únosy letadel (například jaké známé 

z 11. září 2001), barikádové situace a únosy ostatních dopravních prostředků. Dnes jsou 

souhrnně únosy prostředkem pro vyjednávání podmínek pro pachatele trestných činů. Podle 

studií dat z databáze ITERATE (International Terrorism: Attributes of Terrorist Events), což 

je databáze záznamů teroristických incidentů spojených s únosem, má každý ústupek 

únoscům za následek další 2 - 3 další únosy. Tato databáze zahrnuje veškeré teroristické 

incidenty mezi lety 1968 – 2005, přičemž zahrnuje 1318 klasických únosů, 380 únosů letadel 

a 243 dalších únosů [8]. 

 

Obr. 7: Kvartální záznam počtu klasických únosů mezi lety 1968 – 2005[8] 

Kvůli výše napsanému je nezbytné teroristům neustupovat, ale naopak využít veškeré 

síly a prostředky ke zneškodnění teroristů za co nejmenších ztrát na životech či majetku. 

Jedině včasná intervence bude mít za následek minimalizaci těchto ztrát. Proto i v tomto 

případě bude žádoucí včasná lokalizace osob přístrojem ReTWis.  

U tohoto typu mimořádné události software častěji vysílá pulsy a jde o zobrazování 

v reálném čase. Přístroj využívá toho, že u únosů nebo barikádových situací se většinou 

terorista pohybuje, kdežto rukojmí sedí. Zásahové jednotky Policie České republiky (dále jen 

PČR) by díky tomu věděli, kdo je terorista, odkud a kam se pohybuje a podle toho zvolili 

způsob zásahu proti teroristům. Citlivost přístroje k přesné detekci nebude taková jako u 

mimořádných situací způsobených přírodními katastrofami a neúmyslnou činností člověka. 

Dosah ovšem bude vyšší. 
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Obr. 8: Lokalizace osob zásahovými jednotkami PČR [12] 
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6 Princip funkce ReTWisu 

 

Lokalizace osob přístrojem ReTWis je založena na tom, že přístroj je schopen 

zaznamenat velmi malé pohyby, jako jsou průvodní jevy základních biologických funkcí. To 

znamená, že jedinou podmínkou k lokalizaci osob je, aby člověk byl naživu. ReTWis je mimo 

jiné sestaven z vysílače ultraširokopásmového pulsu a přijímače ultraširokopásmového pulsu. 

Zjednodušeně bych řekl, že vysílací část se skládá z obvodu tranzistorově – tranzistorová 

logika (dále jen TTL), který generuje obdélníkový signál, generátoru ultraširokopásmových 

tzv. UWB pulsů, který generuje UWB puls Gaussova tvaru, jenž se směšuje s nosným 

signálem [14] a vysílací antény. Přijímací část se pak skládá, jak je popsáno v [14] 

z přijímacích antén, vzorkovacího obvodu, obvodu DDS řízeným hradlovým polem FPGA a 

A/D převodníku a taky procesoru Advanced RISC Machine (dále jen ARM) schopného 

zpracovat přijatý signál. 

UWB pulsy 

 

Celé zařízení je založeno na vysílání a přijímání UWB pulsů. UWB signál je v [6] 

definován jako signál o šířce frekvenčního pásma větší než 500 MHz, nebo větší než 20% 

vzhledem ke střední frekvenci a platí: 

 

Obr. 9: Vztah mezi šířkou pásma a střední frekvencí[20] 

 

 Dostatečně široké frekvenční pásmo zajišťuje, že UWB pulsy mají dobrý dosah a 

dobrou prostupnost. Pro radary se preferují pulsy s šířkou frekvenčního pásma do 5GHz, 

protože ztráty se při širším frekvenčním pásmu u běžných stavebních materiálů zvýší na 

nepřijatelnou úroveň [15]. Konkrétně ReTWis pracuje s šířkou pásma 2,5 GHz v pásmu 1 – 

3,5 GHz. V tomto pásmu se běžně vysílají ultra krátké vlny a fungují zde různé 

radiokomunikační služby, jako mobilní telefony nebo Wi-Fi. Část pásma je ovšem i v řádu 
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mikrovln. Bavíme se zde pouze o technologii DS - UWB a ne starší MB - UWB, která 

využívala úplně jiného principu. [14] Oproti běžnému úzkopásmovému signálu je UWB puls 

krátký v čase, ale široký ve frekvenční oblasti. Řádově bude puls trvat stovky pikosekund až 

jednotky nanosekund. UWB puls má obvykle tři tvary (protože se jednoduše generují): 

klasický Gaussův puls, Gaussův monocykl a Gaussův doublet. Tvar Gaussova pulsu je 

podobný Gaussově pulsu, který je dán vztahem: [20] 

 

Obr. 10: Vztah, jímž je definován Gaussův puls[19] 

 

 

Obr. 11: Příklad jednotlivých Gaussovských pulsů [20] 
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Obr. 12: Rozdíl mezi UWB a úzkopásmovým signálem [12] 

Hlavní výhody radaru fungujícího na UWB pulsech: 

 Frekvenční rozmanitost: Vzhledem k tomu, že okamžitý průběh signálu se rozprostírá 

v širokém frekvenčním rozsahu, na určité frekvenci se nachází jen malá část energie a 

taky nedochází k mnohacestnému zkreslení 

 Může využít již obsazená frekvenční pásma k přenosu, aniž by musely být obavy ze 

vzájemného rušení 

 Imunita vůči rušení a interferencím: Nejen, že UWB signál neruší ostatní rádiové 

služby na stejné frekvenci, protože je rozprostřen do širokého frekvenčního pásma 

[14] a tak má nízkou spektrální výkonovou hustotu signálu, ale ani úzkopásmový 

signál nemůže rušit UWB signál, protože je jen na určitém specifické frekvenci 

 Imunita vůči mnohacestnému zkreslení: V případě normálního úzkopásmového 

signálu můžou odražené signály narušit jinak čistý příjem. V případě UWB lze velmi 

krátké pulsy filtrovat nebo ignorovat, protože je možné je snadno odlišit od zkreslení 

odrazem.[19] 

 Vysoká přenosová rychlost 

 Nízká spotřeba energie 

 Obtížná detekovatelnost: Obtížná detekovatelnou je výhodou, jelikož je obtížné 

zneužití signálu, jako například zjištění použití přístroje 
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Generátor UWB pulsů 

 

Základem každého UWB zařízení je generátor UWB pulsů. Tento generátor se skládá 

z driveru, ořezávače pulsu a ještě tvarovacího obvodu.  

Vstupní obdélníkový signál zajišťuje TTL obvod (tranzistorově – tranzistorová 

logika). Driver definuje dobře definovatelný puls, který je závislý na amplitudě, frekvenci a 

pracovním cyklu signálu vstupního TTL obvodu. Amplituda signálu driveru určuje výstupní 

výkon generátoru pulsu. Šířka pulsu driveru je nastavena na několik nanosekund, aby se 

minimalizovaly ztráty výkonu.  

Druhá část generátoru UWB pulsu je short pulse generátor (dále jen SRD) pulsar. 

Skládá se z vysokofrekvenčních nebo spínacích diod s nízkou zotavovací dobou (t < 500 ns). 

Účelem je ořezat přední sestupnou hranu signálu vycházejícího z driveru.  

Tvarovací obvod tvaruje puls do Gaussovské podoby. 

Generátor ještě může obsahovat filtr, který upraví puls do tvaru derivace 

Gaussovského pulsu, tedy Gaussovského monocyklu nebo doubletu. [5] 

 

Obr. 13: Blokové schéma generátoru UWB pulsů [5] 

 

Modulace UWB pulsů 

 

Harmonický signál nebo signál složený z harmonických pulsů nenese žádnou 

užitečnou informaci. U ReTWisu je potřeba, aby byl puls vyslán v přesně definovaný čas. 

Aby toho byl přístroj schopen, musí se signál namodulovat. Pro UWB technologie se používá 
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5 základních modulací: PAM, PPM, BPSK, 4 – BOK a ReTWisem používaný typ OOK. Ještě 

navíc existují kombinace těchto modulací. 

PPM – u tohoto typu modulace je bit 1 reprezentován pulsem s nulovým zpožděním za 

referenční hodnotou, bit 0 je pak definován jako puls se zpožděním τ od referenční hodnoty 

nebo se za logickou 1 bere τ s kladným a pro logickou 1 τ se záporným znaménkem. U PPM 

modulace se používá UWB pulsu ortogonálně časově posunutého. Hodnoty časového posunu 

záleží na tvaru pulsu a požadovaném výkonu systému, který jednotlivé logické úrovně 

ovlivňují. [13] 

PAM – tento typ modulace používá pro logickou 1 puls s určitou amplitudou a pro 

logickou 0 puls s amplitudou obecně menší než u logické 1. 

BPSK – pro tento typ modulace se používá pro logickou 1 určitý UWB puls, oproti 

němuž má UWB puls logické 1 stejnou amplitudu, ale opačnou fázi. 

OOK – tento typ modulace zobrazuje logickou 1 jako existenci UWB pulsu a logickou 

0 jako neexistující UWB puls [13] 

 

Obr. 14:Princip modulace a)BPSK b)PPM[13] 
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Obr. 15:Princip modulace c)OOK d)PAM [13] 

 

Zpracování UWB pulsu 

 

Přijatý signál je oproti vyslanému obohacen odrazy od zdí a změněn průchodem zdí. 

Požadovaná změna je ovšem způsobena změnou signálu pohyby a to i malými pohyby, které 

jsou způsobeny průvodními biologickými projevy. Tato změna je způsobena tím, že je signál 

krátký v čase a jakýkoliv pohybující se cíl vyvolá změnu přijímaného signálu. Je to velice 

podobné s Dopplerovým jevem. Dopplerův jev popisuje změnu frekvence a vlnové délky 

přijímaného oproti vysílanému signálu, způsobenou nenulovou vzájemnou rychlostí vysílače 

nebo přijímače. Zde ovšem není pohybující se objekt vysílač (ani přijímač). Zpracovávají se 

lokální maxima přijatého signálu, které se porovnávají. Pro zpracování je důležité vědět, 

v jakém čase ke změně signálu došlo. 
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. 

Obr. 16: Rozdíl v průběhu signálu mezi prázdnou místností a místností s člověkem [12] 

Určování polohy 

 

Využívání znalosti absolutní doby zpoždění šíření signálů mezi vysílačem a 

přijímačem, přepočtenou na vzdálenost (měření je možné mezi jedním vysílačem a několika 

přijímači nebo několika vysílači a jedním přijímačem) je tzv. trilaterace. Retwis ovšem 

využívá multilaterace, což je určení polohy vysílače na základě měření rozdílů časového 

zpoždění příjmu signálu v několika přijímačích o známé poloze (případně určení polohy 

přijímače na základě měření rozdílů zpoždění příjmů signálů od několika synchronizovaných 

vysílačů o známé poloze). Pro určení polohy osob v rovině jsou potřeba dva vysílače a jeden 

přijímač nebo dva přijímače a jeden vysílač. Útvar, na jehož ploše se v prostoru nachází 

poloha objektu při multilateraci je hyperboloid (proto má ReTWis vertikální omezení 130° a 

horizontální 100°)[2]. Pro určení polohy osob v prostoru jsou potřeba tři vysílače a jeden 

přijímač nebo tři přijímače a jeden vysílač. ReTWis ovšem využívá jeden vysílač a čtyři 

přijímače, jeden přijímač navíc kvůli redundanci.  
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Obr. 17: Princip určování polohy v prostoru[autor] 

 

Doba šíření rádiového signálu od vysílače ke čtyřem přijímačům se spočítá jako: 

 

Obr. 18: Výpočet doby, kterou potřebuje signál, aby od vysílače dorazil ke čtyřem přijímačům [2] 

V tomto vztahu figuruje konstanta c jako rychlost šíření elektromagnetických vln v prostředí 

(ve vakuu 299792458 m/s) [2]. 

  

Prostupnost UWB signálu různými materiály 

 

Prostupnost signálu radarů přes pevné překážky závisí na tom, jaká je překážka 

dielektrikum, tedy na jeho dielektrické konstantě (relativní permitivitě). Kovové stěny jsou 

zcela reflexní pro jakýkoli rádiový signál, a tak detekce tímto způsobem přes kovové 

překážky (např. plechová bouda) není možná. Nicméně naprostá většina překážek je tvořena 

materiály, jako jsou dřevo, beton, sklo a kámen. Přestože tyto materiály mají nízkou relativní 
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permitivitu, mohou se vyskytnout situace, kdy na specifických frekvencích nebo specifických 

frekvenčních pásmech může dojít k poklesu výkonu UWB signálu. Kupříkladu při průchodu 

UWB pulsů přes betonovou zeď s výztužemi způsobuje přítomnost výztuží minimální přenos 

na určitých frekvencích, což ovlivňuje především tloušťka stěny a rozteč výztuží. Na jiných 

frekvencích nedochází téměř k žádnému poklesu přenosu. Jako další příklad bych uvedl 

průchod UWB signálu přes vlhký beton. V tomto případě šíření signálu přes zeď klesá se 

vzrůstajícím objemovým procentem obsahu vlhkosti v betonu s přibližnou ztrátou výkonu 0,6 

dB/% vlhkosti v objemu. [9] 
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7 Možnosti uživatelského nastavení přístroje ReTWis a jeho technické 

specifikace 

 

Když si přístroj ReTWis prohlédneme, zjistíme, že má velice sofistikovaný design. Má 

velice odolný vnější kryt, s dobře umístěným madlem pro snadné držení. Je přenosný a dobře 

ovladatelný. 

Možnosti uživatelského nastavení 

 

Uživatelské prostředí přístroje ReTWis je velice intuitivní a příjemné. Uživatel má 

možnost si přístroj nastavit a přizpůsobit dané situaci. Přístroj se zapíná červeným nebo 

šedým tlačítkem přímo pod displejem. Součástí uživatelského rozhraní je hlavní menu, 

v kterém se uživatel pohybuje kolečkem, dále zde máme tlačítko pro potvrzení a pro návrat 

zpět. Aby přístroj započal měření, musí uživatel zapnout přenos. 

 

Obr. 19: Uživatelské prostředí přístroje ReTWis zobrazované na jeho TFT displeji [zdroj: Retia a.s] 

Uživatelské prostředí zpříjemňuje 4“ x 5“ TFT displej, z kterého nejsou potíže číst 

potřebné informace i na přímém slunečním světle. Na displeji je vždy zobrazena mřížka 

s vyznačeným bodem, kde se nacházejí lokalizované osoby. 
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První uživatelské nastavení, které přístroj umožňuje je nastavení podbarvení displeje. 

Uživatel si může zvolit mezi světlým podbarvením s tmavě lokalizovanými osobami, což se 

dobře čte na vně budovy i na slunečním světle či tmavým podbarvením se světle 

lokalizovanými osobami, což se dobře čte uvnitř budovy. Kontrast barev je velice příjemný 

pro rychlé určení pozice. 

 

Obr. 20: Tmavě podbarvený displej [zdroj: Retia a.s.] 

 

 

Obr. 21: Světle podbarvený displej [zdroj: Retia a.s.] 

 Další, co si uživatel může nastavit je, jakým způsobem se mu budou zobrazovat 

lokalizované osoby. Buď zde máme standard zobrazení, což nám zobrazuje škálu barev podle 

intenzity pohybu v daném místě. Dále syntetic, což nám zobrazí kolečka, kde každé kolečko 

představuje osobu a dále shadowed standard, což nám umožní vidět, z kterého směru se puls 
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odrazil zpět. Součástí zobrazení na displeji je i histogram, ve kterém vidíme v jaké 

vzdálenosti a jakým směrem se osoba či osoby pohybovaly.  

 

Obr. 22:Příklad standard shadowed zobrazení [autor] 

 

Obr. 23:Příklad 2D zobrazení [zdroj: Retia a.s.] 
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Obr. 24:Příklad 2D zobrazení [zdroj: Retia a.s] 

 

Obr. 25:Příklad 3D zobrazení s Hlavním menu [zdroj: Retia a.s] 

 Následující uživatelské nastavení je nastavení 2D/3D režimu, kdy ve 3D režimu může 

uživatel vidět i co má nad sebou či pod sebou až do 4 metrů. Je zde možné pouze zobrazení 

syntetic. 

 Jedním z hlavních možností přístroje je přepínání dosahu. Uživatel si může přepínat 

mezi rozsahy 0-8, 6-14 a 12-20 metrů. Je potřeba říct, že jsem si ověřil při měření, že přístroj 

je schopen lokalizovat osoby ve vzdálenosti 20 metrů, ovšem s určitostí záleží na tloušťce 

překážky nebo překážek. 
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 V neposlední řadě nám přístroj nabízí zobrazení úrovně signálu v čase. Lze zde vidět 

nejvyšší výkonové ztráty při prostupu signálu zdí. 

 

Obr. 26:Příklad zobrazení úrovně signálu [autor] 

Další možnosti uživatele je zaznamenávat si data, která přístroj zobrazuje až do 

velikosti 4GB, která se potom mohou zpětně vyhodnotit ve speciálním softwaru, který jde 

spustit v operačním systému Microsoft Windows.   

Poslední, co bych chtěl zmínit je možnost propojení přístroje s tabletem či jiným 

přístrojem přes WiFi. Poté může člověk ovládat přístroj přes dotykový displej, na vzdálenost 

dosahu WiFi signálu. Přístroj je poté možné připojit na robota, což má výhodu v tom, že se 

přístroj může připojit na policejního robota a příslušník PČR v tomto případě není v ohrožení. 
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Technické specifikace přístroje 

 

Rozměry: 500 x 420 x 160 mm 

Váha: 7 kg 

Výdrž: 5 hodin při plně nabité baterii 

Display: LCD – TFT 

Horizontální úhel zobrazený přístrojem: 130° 

Vertikální úhel zobrazený přístrojem: 100° 

Procesor: Intel® Celeron® M 1,6 GHz 

Úložný prostor: 4 GB 

Paměť: RAM 512 MB 

Prokazatelně prostupný materiál: 
Cement, sádra, cihly, beton, vepřovice, 

dřevo, štuk, škvára a sádrokarton  

Vysokofrekvenční výkon: ～ 20mW  
 

 

Tab. 3:Některé technické specifikace [12] 

Součástí přístroje je i stativ, na který se dá přístroj upnout tak, aby byl v požadované 

poloze a nepohyboval se. Jedná se o klasickou trojnožku, která se běžně používá jako stativ 

k fotoaparátům. Přístroj lze potom nastavit do víceméně jakékoli polohy. 
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Obr. 27:Stativ [zdroj: Retia a.s.] 

Poslední součásti přístroje jsou cestovní taška, kde si uživatel může přístoj vložit do 

molitanové výplně a batoh, který po rozepnutí umožňuje okamžité použití přístroje.  

 

Obr. 28:Cestovní taška a batoh [autor] 
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8 Měření s přístrojem ReTWis 

 

Měření probíhalo na dislokovaném pracovišti Dopravní fakulty Jana Pernera 

univerzity Pardubice v České Třebové. K dispozici jsem měl vývojový typ přístroje ReTWis 

se softwarem pro použití při únosech nebo barikádových situacích pro příslušníky Policie 

České republiky. Tato softwarová verze nebyla k danému měření příliš vhodná, protože 

lokalizuje zejména osoby, které se pohybují, ale na měření stojících či sedících osob není tak 

vhodná. K dosažení uspokojivého měření je také nutno vhodně nastavit přístroj, zejména 

rozsah měřených vzdáleností. Důležité pro uspokojivé měření s tímto přístrojem je příjem 

vysílaného UWB signálu, což je závislé především na dosahu přístroje ovlivněného výkonem 

pulsů. Co se týká dosahu přístroje, je maximální měřený rozsah 12 – 20m, ale protože mi 

přístroj měřil i ve 20 metrech, myslím si, že možný dosah přístroje by mohl být i vyšší.  

Až na jeden případ jsem měřil, zda přístroj dokáže lokalizovat 5 sedících nebo 

stojících osob nejprve za jednou zdí, za dvěma zdmi, z patra budovy a jestli bude schopen 

zaznamenat, v kterém patře a v jaké vzdálenosti jsou při měření vně budovy. Nakonec jsem 

měření doplnil ještě měřením pohybujících se osob za jednou zdí. 

 

Měření za jednou zdí 

 

První měření probíhalo ve dvou místnostech, vždy sousedících s místností, v níž se 

vyskytovaly osoby, které jsem chtěl lokalizovat. Tato místnost měla po obvodu 

sádrokartonovou zeď tloušťky 15cm.  
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Obr. 29:Měření s přístrojem ReTWis přes jednu zeď ze dvou úhlů [autor] 

Bohužel hned v prvním měření docházelo k velkému rušení z neznámého zdroje, takže 

měl radar problémy se zobrazováním osob, které byly dále než 4 metry nebo naopak 

zobrazoval osoby ve větší vzdálenosti (okolo 7 metrů), které tam prokazatelně nebyly. 

Zaznamenal jsem, že při 5 osobách radar v tomto úhlu detekoval 3 – 8 osob. Každé osobě by 

měla odpovídat jedna tečka na displeji přístroje. Pokud se ovšem osoby pohybovaly, nebyl 

s detekcí žádný problém. Toto měření jsem taky provedl, ovšem pouze s dvěma osobami. I 

histogram pohybu při tomto měření byl v celém čase spojitý. 

Při dalším měření nepohybujících se osob ve stejné místnosti z jiného úhlu už se 

rušení nevyskytovalo. Křivka histogramu byla víceméně vodorovná, což vyjadřuje nulový 

pohyb vzad nebo vpřed vzhledem k radaru v čase. Někdy problikla tečka v úhlu, ve kterém 

radar neměří, což značilo odraz od zadní stěny. V průběhu měření tedy radar naměřil 5 – 6 

osob.  
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Počet 

sledovaných 

osob 

Min. počet 

zobrazovaných 

osob 

Max. počet 

zobrazovaných 

osob 

Pohyb 

sledovaných 

osob 

5 3 8 ne 

2 2 2 ano 

5 5 6 ne 

Tab. 4:Počty zobrazovaných osob 

  Měření za dvěma zdmi 

 

Měření za dvěma zdmi probíhalo obdobně jako měření za jednou zdí, jen s tím 

rozdílem, že mezi zdmi byla ještě jedna místnost. První zeď byla z klasických cihel tloušťky 

30 cm a druhá byla opět ze sádrokartonu tloušťky 15 cm. 

  

Obr. 30:Měření s přístrojem ReTWis přes dvě zdi jednoho úhlu [autor] 

 



 

36 

 

K rušení nedocházelo, problémy způsobovaly pouze zpětné odrazy, protože docházelo 

k odrazům nejen od první, ale i od druhé zdi, které měření ovlivnily v problikávání teček na 

displeji přístroje. Zobrazování osob vyskytujících se v místnosti probíhalo bez nějakých 

významných komplikací, všech 5 osob radar detekoval. Z histogramu jde vyčíst, které tečky 

jsou osoby a kam se pohybují. V průběhu měření tedy radar naměřil 5 – 7 teček, přičemž se 

dalo odlišit podle histogramu, které tečky jsou osoby a které jenom odrazy. 

 

 

 

Počet 

sledovaných 

osob 

Min. počet 

zobrazovaných 

osob 

Max. počet 

zobrazovaných 

osob 

Pohyb 

sledovaných 

osob 

5 5 7 ne 

Tab. 5:Počty zobrazovaných osob 

Měření z vyššího patra 

 

Při zásahu zásahovými jednotkami PČR nebo záchraně zasypaných osob není nic 

neobvyklého, že se osoby vyskytují nad nebo pod osobami likvidující nastalou mimořádnou 

situaci. Proto je důležité, aby tento radar byl tohoto měření schopen pro využití při těchto 

situacích. 
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Obr. 31:Měření s přístrojem ReTWis z výšky budovy [autor] 

Při měření z vyššího patra budovy jsem se snažil srovnat měření ve 2D režimu a 3D 

režimu přístroje. Měření probíhalo skrz 30 cm panelovou stěnu. Pro měření s přístrojem ve 

2D režimu nebyl problém vyklopit stativ s uchyceným přístrojem do vodorovné polohy.  

Ve 2D režimu bylo měření naprosto obdobné jako měření za jednou zdí. Někdy 

problikla tečka, ale histogram na displeji napovídal, že se jedná pouze o odraz. V průběhu 

měření se tedy vyskytovalo na displeji 5 - 6 teček, kde by každá tečka měla odpovídat osobě 

vyskytující se v místnosti. Histogram opět napověděl, která tečka je jen odraz. Měření v 3D 

režimu zde tak jednoznačné nebylo. Zobrazování teček bylo stejné jako v 2D režimu, ale 

nebyly ve stejné rovině, což by měly při správném (svisle) uchyceném a nastaveném přístroji 

být. Počet zobrazených osob na displeji bylo opět 5-6. 

 

Počet 

sledovaných 

osob 

Min. počet 

zobrazovaných 

osob 

Max. počet 

zobrazovaných 

osob 

Pohyb 

sledovaných 

osob 

5 5 6 Ne 

5 5 6 Ne 

Tab. 6:Počty zobrazovaných osob 
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Měření vně budovy 

 

Poslední měření probíhalo vně budovy ze dvou stran, kde jsem se snažil o srovnání 

měření z kratších a delších vzdáleností. Jedna strana budovy hned přiléhala k místnosti, kde 

byly osoby a vzdálenost od nich byla 14 metrů. Druhá strana budovy byla přes více místnosti 

k měřeným osobám, ale přitom osoby byly od přístroje jen 12 metrů. Zároveň jsem se snažil 

změřit dosah přístroje, kdy jsem ověřil, že přístroj nemá problém měřit ve 20 metrech, přesně 

jak je napsáno ve specifikacích přístroje. Měření z větší vzdálenosti přístroj neumožňuje. Při 

měření vně budovy mi připadalo, že přístroj nezobrazuje tečky tak ostře. Z jedné strany 

budovy ovšem nedocházelo k takovým interferencím a odrazům jako z druhé strany. To mělo 

za následek, že z jedné strany budovy blikalo i při nižší vzdálenosti daleko více teček, které se 

navíc slévaly do sebe a rozmazávaly, než z druhé strany. Slití teček do sebe může za to, že je 

obtížné odečíst z displeje, kolik osob se v místnosti vyskytovalo. Výhodou ovšem bylo, že šlo 

odhadnout, v kterém patře se osoby vyskytují.  

Počet 

sledovaných 

osob 

Min. počet 

zobrazovaných 

osob 

Max. počet 

zobrazovaných 

osob 

Pohyb 

sledovaných 

osob 

5 5 8 Ne 

5 5 9 Ne 

Tab. 7:Počty zobrazovaných osob 

Vyhodnocení měření 

 

Z měření vyšlo, že na jeho efektivitu mělo nejvyšší vliv zejména rušení. Bohužel toto 

rušení nebylo obyčejné, ale mělo za následek degradaci detekční schopnosti. Nepodařilo se mi 

zjistit, co takové rušení mohlo způsobit. Další, co ovlivňovalo detekční schopnost je zejména 

počet zdí mezi přístrojem ReTWis a osobami, které přístroj lokalizuje. Příčinou toho jsou 

několikanásobné odrazy a interference při vyšším počtu zdí. ReTWis používá algoritmy, které 

tyto odražené pulsy eliminují, ovšem mě byl k dispozici pouze vývojový kus, kde všechny 

tyto algoritmy nejsou zakomponovány. 
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 Efektivitu přístroje můžu vyhodnotit pro měření při rušení (neznámého charakteru), 

pro měření přes 15 cm zeď, pro měření přes 30 cm zeď (z patra), pro měření pohybujících se 

osob a pro měření přes dvě 30 cm zdi. Efektivnost v prvním případě byla 50%, v druhém 

případě 90%, ve třetím případě taky 90%, ve čtvrtém případě dokonce 100% a v posledním 

případě 80%. Chybovost přístroje tedy byla v prvním případě 50, ve druhém a třetím 10 ve 

čtvrtém 0 a v posledním 20%. 

Z těchto dat jsem následně vytvořil Paretův diagram. 

 

Obr. 32:Paretův diagram chybovosti přístroje ReTWis [autor] 

 Z tohoto diagramu vidíme, že jsem ověřil, že největší příčinou chybného měření je 

opravdu rušení. Tloušťka zdi má nepatrný vliv na průchod signálu. Větší vliv má počet a 

konstrukční materiál zdí. 
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9 Teoretické možnosti inovace UWB radarů lokalizujících osoby za 

překážkami 

 

Podle statistik a literatury přibývá v posledních letech jednak přírodních katastrof, ale 

taky únosů a barikádových situací. Je zřejmé, že pokud bude tento trend pokračovat, budou se 

muset hledat účinné preventivní metody, jak tomu zabránit. Zejména u přírodních katastrof 

jsou ovšem jakékoli metody prevence neúčinné, což je zejména způsobeno tím, že se tyto 

situace nedají s dostatečnou úspěšností předvídat. V důsledku toho se budou muset 

v budoucnosti represivní zásahy řešit jiným způsobem, a to tak, aby záchrana lidí byla možná 

do několika minut po příjezdu represivních složek, protože poté úspěšnost zásahu klesá. 

 Význam radarů fungujících na technologii UWB v poslední době roste. Důležité do 

budoucna pro tyto radary bude zvýšení jejich dosahu, čehož bude problém dosáhnout zejména 

kvůli snižující se rozlišovací schopnosti osob vyskytujících se blízko sebe, a taky by to jistě 

vyžadovalo zvýšení spektrálního výkonu, což by mělo dozajista vliv na koexistenci s jinými 

rádiovými službami na daných frekvencích. Takovýto radar s vyšším dosahem než udávaných 

20 metrů u ReTWisu údajně byl vyvinut výzkumníky MIT, ovšem oproti němu měří na délku 

2,6 metrů, což znamená, že bude použit spíše k armádním účelům než civilním. Pro civilní 

použití se hodí rozměry menší, zvláště kvůli snadné manipulovatelnosti. 

 Dalším problémem, který je nutno v souvislosti s těmito radary řešit, je rušení vlivem 

použití stejné technologie. Použití UWB technologie rok od roku roste zejména v počítačové 

technice, což by mohlo mít negativní dopad na používání radarů na stejných kmitočtových 

pásmech. Zejména by to mohlo mít nepříznivý vliv v oblasti security, pokud by byla potřebná 

lokalizace osob v budově prošpikované elektronikou. Řešením by bylo rozdělení 

frekvenčního pásma pro různé aplikace.  
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10 Závěr 

 

Cílem bakalářské práce bylo zjištění efektivnosti lokalizace osob při měření 

s přístrojem ReTWis za pevnou překážkou. K dispozici jsem měl vývojový kus přístroje 

ReTWis se softwarovou verzí určenou spíše pro měření pohybujících se osob. 

Detekce a lokalizace pěti osob probíhala z různých úhlů a z různých vzdáleností tak, 

aby bylo možné vyhodnotit tato měření. Snažil jsem se zejména o to, aby bylo možné 

porovnat tato měření se skutečnou situací při použití radaru ReTWis.  

Při prvním měření jsem zjistil, že neblahý vliv na lokalizaci osob má zejména rušení. 

V tomto případě bylo rušení neznámého charakteru, ale předpokládám, že se jednalo o nějaký 

přístroj na princip UWB pulsů, který byl umístěn v laboratoři v místnosti pode mnou. 

Z dalších úhlů už probíhalo měření bez nějakých znatelnějších zkreslení. Rozdíl při měření 

nebyl ani mezi 15 a 30 cm zdí. Při pohybu osob nebylo zkreslení žádné.  

Při měření za dvěma zdmi se zkreslení zvětšovalo vlivem zdvojených odrazů. Opět ale 

nebylo zkreslení významné a z histogramu se dalo rozpoznat, kde se osoby nacházejí. 

 Lokalizace osob z větších vzdáleností byla také překvapivě přesná. Zde byl jenom 

problém se sléváním teček na displeji. Za to ale mohla být zodpovědná vzájemná nízká 

vzdálenost mezi detekovanými osobami. Je zřejmé, jak jsem popsal v části standardizace, že 

radar, který pracuje s dosahem 20 metrů, má vzájemnou rozlišovací schopnost 600 mm. Toto 

slévání by nemělo mít na použití radaru větší význam, vzhledem k tomu, že při lokalizaci 

v situacích, jako je únos nebo barikádová situace se únosci pohybují a při lokalizaci osob 

zavalených ať už neúmyslnou činností člověka nebo přírodními katastrofami je především 

důležité, aby se zjistilo, v jakém směru a vzdálenosti osoby jsou (už ne tolik důležité kolik 

jich je a jak vzdálené jsou od sebe).  

K vyhodnocení měření pro mě bylo důležité porovnat, kolik osob se ve skutečnosti 

vyskytovalo v místnosti, a kolik jich lokalizoval přístroj, z čehož jsem spočítal efektivnost pro 

různé situace. Také jsem se snažil porovnat dosah přístroje, kde papírové údaje hovořily o 

dosahu 20 metrů, což se mi podařilo potvrdit v praxi.  Z efektivnosti přístroje jsem spočítal 

chybovost a znázornil všechny příčiny chyb Paretovým diagramem. 
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Na závěr jsem nastínil, kde by podle mého byla pro použití v bezpečnosti 

nejpotřebnější inovace tohoto přístroje, s ohledem na naměřené údaje a efektivnost tohoto 

přístroje. 
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