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Abstrakt: 

        Cílem diplomové práce je popsat možné zp soby lokalizace interferencí,          

a navrhnout efektivní zam ovací za ízení pro frekven ní pásma mobilních operátor .   

        Hlavním p edpokladem je následná výroba zam ovacího za ízení a jeho nasazení 

do provozu pro pot eby eského telekomunika ního ú adu a mobilních operátor . 
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Abstract: 

        Purpose of this magister thesis is to describe available methods 

of direction-finding of interferences, and suggest an effective direction-finding device 

for frequency bands of mobile operators.  

 Main premise of this thesis is next production of direction-finding device,           

and its utilization for Czech Telecommunication Officeand mobile operators.  
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interference, direction-finding, frequency spectrum, direction finding 
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Seznam použitých symbol  a zkratek 
 

ATX Advanced Technology Extended  - typové ozna ení po íta e, základní desky 

po íta e, typu po íta ového zdroje. 

BTS Base Transceiver Station - p ístupový bod bezdrátové sít  mobilního operátora. 

DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunications - standard pro bezdrátové telefony 

pevné linky. 

DFT Discrete Fourier Transform - matematická metoda p evodu signálu z asové oblasti 

do frekven ní oblasti. 

EGSM Extended Global System for Mobile Communications - rozší ený standard 

mobilních telefonních systém .  

GPS Global Positioning System - globální pozi ní systém, využívající družice                

k ur ení polohy uživatelského za ízení. 

GSM Global System for Mobile Communications - standard mobilních telefonních 

systém . 

PXI PCI eXtensions for Instrumentation - modulární platforma m ících p ístroj . 

UMTS Universal Mobile Telecommunication System - 3G systém standardu mobilních 

telefon . 

USB Universal Serial Bus - univerzální sériová sb rnice, sloužící k p ipojení periferií k 

po íta i. 

WiFi Zna ka bezdrátové sít  mezi po íta i. 
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1. Úvod 

Práce nazvaná „Lokalizátor interferencí pro frekven ní pásma EGSM a UMTS“ vznikla z d vodu 

pot eby eského telekomunika ního ú adu a mobilních operátor , zefektivnit vyhledávání 

nežádoucích rušivých signál  na licencovaných frekven ních pásmech p id lených mobilním 

operátor m. 

Interference1 vznikají v tomto p ípad  nej ast ji jako vedlejší produkt jiného vysokofrekven ního 

datového p enosu (nap . WiFi 2 , bezdrátové venkovní teplom ry, dálková ovládání, atd.).  

Krátkodobé interference (maximáln  jednotky sekund) se na p enosových pásmech p edpokládají,   

a proto se u v tšiny p enos  po ítá s možností chyby p i p enosu a následnou opravou opakováním 

p enosu. Dlouhodobé nebo periodicky opakující se interference však trvale snižují kvalitu 

p enosového kanálu. Všechna za ízení spl ující normy, v etn  elektromagnetické kompatibility, 

jsou navržena tak, aby produkovala na pásmech, která nevyužívá, co nejmén  rušení. Maximální 

hodnota rušení na okolních pásmech je definovaná normou. Za b žných podmínek se tedy s trvalým 

rušením v tšinou nesetkáme, avšak drobnou úpravou nastavení vysokofrekven ní elektroniky lze 

zp sobit zna né rušení na okolních pásmech. Nejznám jším p ípadem jsou pak poskytovatelé 

bezdrátového p ipojení k internetu s nelegáln  navýšeným výkonem WiFi vysíla e. Takto upravená 

za ízení pak vyza ují nežádaný rušivý signál mimo pásmo 2,4GHz, a to zna n  i na vzdáleném 

pásmu 800MHz. Jelikož má operátor rušený kmito tový kanál licencován a rušení je zp sobeno 

cizím za ízením, stává se cizí rušící za ízení p edm tem správního ízení vedeného                

eským telekomunika ní ú adem proti majiteli rušícího za ízení.  

 

  

                                                      
1 Konkrétn  elektromagnetická interference je rušivý elektromagnetický signál v rádiovém spektru, který 

zvyšuje chybovost p enosu dat nebo v krajním p ípad  zcela p eruší komunikaci daného bezdrátového 

p enosového kanálu. 
2 Bezdrátová náhrada kabelové po íta ové sít . 
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Aby bylo možné zahájit správní ízení, musí být rušení zjišt no, a musí být znám majitel            

a umíst ní rušícího za ízení. O vzniku rušení se operátor dozví ze svých základnových stanic            

nebo v tším po tem nahlášených stížností od zákazník  v dané lokalit . Následn  vyšle operátor           

do terénu své pracovníky aby lokalizovali zdroj rušení a zjistili totožnost jeho majitele.             

Informace o zdroji rušení p edává mobilní operátor eskému telekomunika nímu ú adu,                  

aby urychlil sjednání nápravy, a nep icházel o zisk a o zákazníky. 

 

Obrázek 1-1: Zam ovací vozidlo TÚ 
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2. Zam ování vysokofrekven ních elektromagnetických signál  

2.1. Princip rádio-bu kových sítí 

GSM je rádio-bu ková sí , ve které mobilní ú astník využívá služby sít  rádiovým p ipojením            

p es nejbližší bu kovou základnovou stanici BTS 3 . Základnové stanice mají omezený dosah,               

ale jejich oblasti pokrytí se vzájemn  p ekrývají. Tímto zp sobem je pokryto tém  celé území R. 

Více o rádio-bu kových sítích viz [8]. 

Mobilním ú astníkem se myslí osoba, používající elektronické za ízení s bezdrátovým p ipojením 

(mobilní telefon, notebook, autotelefon), nebo samostatn  funk ní elektronické za ízení                    

s bezdrátovým p ipojením (bezdrátová neobsluhovaná meteorologická stanice, autoalarm). 

 

 

 

Obrázek 2-1: Základnová stanice s p ipojenými mobilními stanicemi. [2] 

 

 

                                                      
3 Base Transceiver Station 
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2.2. Frekven ní pásma rádio-bu kových sítí 

Frekven ní spektrum pro rádiové p enosy není nekone né. ásti frekven ního spektra vhodné              

pro konkrétní rádio-bu kové sít  jsou omezené. P erozd lováním spektra se zabývá eský 

telekomunika ní ú ad, který jednotlivé kanály nabízí mobilním operátor m ve form  licence.          

V sou asné dob  používaná frekven ní pásma v mobilních komunikacích jsou rozd lena na dva 

tém  spojité celky. Prvním celkem je starší kmito tové pásmo GSM 900, tedy pásmo nacházející se 

v okolí kmito tu 900MHz. Druhým celkem je nov jší kmito tové pásmo GSM 1800 v okolí 

kmito tu 1800MHz, t sn  následované pásmem UMTS v rozmezí 1900 až 2200MHz.  

 

Tabulka 2-1: Hlavní používaná kmito tová pásma rádio-bu kových sítí [8]. 

Systém Uplink4 Downlink5 Ší ka kanál 6 Duplexní odskok7 

GSM 900 876 - 915 MHz 921 - 960 MHz 200 kHz 45 MHz 

GSM 1800 1710 - 1785 MHz 1805 - 1880 MHz 200 kHz 95 MHz 

UMTS FDD 1920 - 1980 MHz 2110 - 2170 MHz 5 MHz 190 MHz 

UMTS TDDa 1900 - 1920 MHz 5 MHz Není 

UMTS TDDb 2010 - 2025 MHz 5 MHz Není 

 

V r zných koutech sv ta se používají r zné technologie rádio-bu kových sítí na r zných 

kmito tových pásmech. Zna n  odlišné systémy m žeme nalézt nap . v Japonsku i v USA,              

avšak pásma, uvedená v tabulce 2-1, jsou aktuáln  nejpoužívan jší v R a tato diplomová práce             

se ostatními systémy zabývat nebude. 

  

                                                      
4 Kmito tové pásmo používané pro p enos dat od mobilního ú astníka sm rem k základnové stanici. 
5 Kmito tové pásmo používané pro p enos dat ze základnové stanice sm rem k mobilnímu ú astníkovi. 
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P enos dat ve sm ru od ú astníka a k ú astníkovi prozatím nelze úsp šn  provád t na stejném 

kmito tu ve stejný as. K odd lení sm ru p enosu používáme dva základní zp soby: 

• FDD (Frequency Division Duplex), tedy systém rozd lení p enosu dat na dv  odlišné nosné 

frekvence Uplink2 a Downlink3. Je možno vysílat i p ijímat sou asn .  

• TDD (Time Division Duplex), ve kterém se na stejném kmito tu ve velmi krátkých 

asových intervalech st ídá sm r p enosu dat od mobilního ú astníka a k mobilnímu 

ú astníkovi. Používá se jen jeden nosný kmito et, ale vzhledem ke vzdálenosti ú astníka je 

nutné dodržovat ur ité minimální asové mezery mezi ob ma sm ry p enosu. Tento zp sob 

se více rozší il jako systém bezdrátových telefon  pevné linky DECT8. 

 

Z d vodu zna ného rozší ení po tu za ízení v rádio-bu kových sítích se v sou asné dob  používají 

dva základní zp soby p erozd lování p id leného p enosového pásma mezi ú astníky. Oba zp soby 

se používají sou asn : 

• FDMA (Frequency Division Multiple Access) Více p enosových kanál  je docíleno 

rozd lením p id leného frekven ního pásma na více menších frekven ních kanál . 

• TDMA (Time Division Multiple Access) Více p enosových kanál  je docíleno rozd lením 

konkrétního frekven ního kanálu v ase s vysokou opakovací frekvencí. Každý ú astník 

má p esn  definovány velmi krátké asové úseky, kdy m že vysílat. 

 

Mezi jednotlivými kanály funguje tzv. hopping, tedy p eskakování mezi aktuáln  použitými kanály. 

Je-li aktuáln  použitý p enosový kanál vyhodnocen jako zarušený, dojde ve velmi krátkém asovém 

intervalu k p eskoku na jiný p enosový kanál. Statistickými metodami lze z údaj  o astém 

p eskakování z ur itého kanálu detekovat p ítomnost potencionálního rušícího za ízení v okolí. 
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2.3. Ší ení signál  

Pro pot eby rádio-bu kových sítí se využívají rádiové kmito ty ve st edu pásma ultra-krátkých vln. 

Signály na t chto kmito tech se nejlépe ší í na p ímou viditelnost, avšak nap íklad oproti krátkým 

vlnám tyto signály snáze prostupují i do budov. D vodem je vlnová délka, která iní u ultra-krátkých 

vln velikost do jednoho metru. Obytné prostory a hlavn  pak dlouhé chodby vykazují na 

ultra-krátkých vlnách chování vlnovodu9. U krátkých vln se vlnová délka pohybuje v hodnotách 

desítek metr , a k jejich úsp šnému ší ení je tedy pot eba zna n  více prostoru. 

 

 

Ší ení ultra-krátkých vln ve m st  m že být pro neznalého pozorovatele matoucí. Víme-li,            

že p ed námi p ímo za panelovým domem se nachází zdroj signálu, nem žeme o ekávat, že na 

p ijíma i zachytíme nejsiln jší signál v p ímém sm ru (nap . Cesta 2 v obr.2-2). Jsou-li v t sné 

blízkosti další panelové domy, jejich rovné strany se ve zna né ásti p ípad  budou chovat v i 

signálu jako odrazová plocha zrcadla. Pozorovateli se pak m že zdát, že se zdroj signálu (vysíla  v 

obr.2-2) nachází za vedlejším domem, který pouze signál odrazil (nap . cesty 1,3 a 4 v obr.2-2).  

                                                      
9 Trubice obdélníkového nebo kruhového pr ezu sloužící k p enosu elektromagnetické energie. Rozm r je 

úm rný použité vlnové délce. 

Obrázek 2-2: Vícecestné ší ení signálu [7] 
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I když signál odražený k p ijíma i urazil v tší trasu, bude mén  utlumen než signál p ímý, jelikož 

útlum zp sobený zdmi panelového domu v p ímém sm ru je zna n  v tší, než útlum zp sobený 

vzduchem a odrazem na v tší vzdálenost.       

Jev, kdy p ijímáme signál jednoho zdroje z více sm r , se odborn  nazývá vícecestné ší ení signálu. 

 

2.4. Typy rušivých signál  

Základním všudyp ítomným rušením je rušení p írodní. Vyskytuje se na Zemi nezávisle na innosti 

lov ka. Do této skupiny pat í p edevším p írodní elektromagnetické jevy v atmosfé e               

(výboj blesku) a jevy mimozemského p vodu (polární zá e, rušivé emise Slunce apod.).               

Jsou to p evážn  nepravidelné vysokofrekven ní rušivé signály. 

Druhým typem rušení je um lé (pop . pr myslové) rušení, zp sobené inností lov ka.                

V této skupin  se nachází r zná za ízení (nejen elektronická) vyrobená lov kem.                 

Um lá rušení d líme na: 

• Úmyslná - Jedná se o úmysln  vytvo ený užite ný vysokofrekven ní signál, který pokud            

se dostane do míst, kde s ním není po ítáno, stává se rušivým signálem. (nap . signál 

mobilního telefonu v blízkosti televize, signál zahrani ního televizního vysíla e pronikající 

do signálu našeho televizního vysíla e, meteorologické a armádní radary) 

• Neúmyslná - Vznikají jako vedlejší produkt p i spínání silnoproudé zát že, p i p em n  

velkých nap tí i proud  a mnoho dalších závislých fyzikálních jev . (všechny typy jisk ení, 

mechanické i polovodi ové spína e, zá ivkové osv tlení, spínané zdroje, silnoproudé pece, 

neodrušené elektromotory i malých výkon , t ení materiál  - výboj statické elekt iny) 

 

Rušení dále d líme na nízkofrekven ní a vysokofrekven ní. D lící kmito et obou skupin je p ibližn  

10 kHz. Z tohoto pohledu taktéž vychází použité odrušovací sou ástky. Rozm ry odrušovacích 

sou ástek jsou úm rné použité vlnové délce. Tedy ím nižší je kmito et rušivého signálu, tím v tší 

jsou rozm ry odrušovacích kondenzátor  a tlumivek. 
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• Nízkofrekven ní rušení - je ve v tšin  p ípad  spojeno s kmito tem a harmonickými 

složkami sí ového nap tí, se skokovými zm nami ve stejnosm rném napájení. (pokles 

sí ového nap tí p ipojením velké zát že, obloukové sva ování) 

• Vysokofrekven ní rušení - v rozsahu od 10kHz do stovek kHz je tvo eno p evážn  

spínanými zdroji. V kmito tech nad 300kHz se nacházejí vysokofrekven ní rušení 

vznikající na za ízeních, která využívají ke své funkci vysokofrekven ní signál. (induk ní 

oh íva , mikrovlnná trouba, rádiový vysíla )  

Elektromagnetické pole m žeme rozd lit na elektrickou a magnetickou složku. Ob  složky se vždy  

u každého signálu vyskytují sou asn , avšak podle zp sobu vzniku elektromagnetického pole 

m žeme rozlišit, zda bylo vytvo eno primárn  magnetickým nebo elektrickým polem. 

• Elektrické pole vzniká mezi dv ma vodivými plochami s r zným elektrickým potenciálem. 

Nap . mezi vodi em a zemí. Silné elektrické pole tedy vzniká v okolí nadzemního vedení 

vysokého nap tí. 

• Magnetické pole vzniká v okolí vodi e, kterým protéká elektrický proud. Silné magnetické 

pole vzniká v blízkosti sva ovacích kabel  nebo p ívodních kabel  obloukové pece. 

Z asového hlediska d líme rušení na krátkodobé a dlouhodobé. 

• Krátkodobé rušivé signály vznikají p i jednorázových d jích. Za b žných podmínek          

se vyskytují jen náhodn , ale musíme s nimi po ítat. Nap íklad p i bou ce m žeme napo ítat 

b žn  n kolik desítek blesk , p i kterých m žeme pozorovat silné rušení televizního               

a rádiového signálu, ale nap íklad i WiFi10. Za b žných podmínek se takový typ rušní 

nevyskytuje, tudíž je krátkodobý, ale musíme s ním po ítat, a proto jsou nap íklad ve WiFi 

implementovány kontrolní a opravné algoritmy, které op t naváží p erušené spojení                

a p enesou rušením zni ená data. Na WiFi8 tento jev nemusí být pozorovatelný, ale na 

analogové televizi m žeme po blízkém úderu blesku pozorovat postupné obnovení 

synchronizace s vysílacím kmito tem v ádu až n kolika vte in. 

                                                      
10 WiFi je ozna ení pro n kolik standard  IEEE 802.11 popisujících bezdrátovou komunikaci v po íta ových 

sítích. 
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• Dlouhodobé rušivé signály se mohou vyskytovat trvale nebo p erušovan  bez asového 

omezení. Tento typ rušení nejvíce snižuje kvalitu p enosového rádiového kanálu.       

Podle tvaru a úrovn  rušivého signálu a podle typu p enosového rádiového kanálu m že,             

ale nemusí, být možné udržet rádiový p enosový kanál v provozu nap íklad se sníženou 

p enosovou rychlostí. Nejnov jší používané technologie vysokorychlostního p enosu dat 

pro mobilní za ízení využívá sérii r zných modulací s r znými úrovn mi bitové hloubky 

jednoho p enášeného symbolu. V p ípad  silného p enosového kanálu, tedy p enosu na 

krátkou vzdálenost a bez rušení, za ízení použije nejsložit jší možnou modulaci 11            

s nejv tším po tem bit  na symbol a nejvyšší možnou p enosovou rychlostí. Naopak p i 

p enosu na velkou vzdálenost a se zarušením rádiového p enosového kanálu za ízení použije 

jednoduchou dvoustavovou modulaci 12  s nejnižší možnou p enosovou rychlostí.               

Mezi t mito dv ma krajními stavy je velké množství kombinací použitelných modulací               

a p enosových rychlostí, které jsou se azeny a p i azeny jednotlivým úrovním kvality 

rádiového p enosového kanálu. P enosová rychlost mobilního za ízení je tedy pln  

variabilní a p izp sobuje se aktuálním podmínkám prost edí. Je-li však kvalita rádiového 

p enosového kanálu omezena dlouhodobým rušením z cizího za ízení, pak je i dlouhodob  

snížena p enosová rychlost mobilního ú astníka, což je nep ípustné, jelikož mobilní ú astník 

platí svému operátorovi za toto p ipojení s maximální možnou p enosovou rychlostí                 

a operátor platí za licence rádiových p enosových kanál . Z t chto d vod  je dlouhodobé 

rušení nep ípustné a musí být odstran no.   

Z frekven ního hlediska d líme rušení na stabilní a nestabilní. 

• Frekven n  stabilní rušivý signál pokrývá konkrétní stále stejn  širokou ást frekven ního 

spektra.  

  

                                                      
11 Modulace QAM, QPSK. Modulace má více stav , každý stav odpovídá v tšímu po tu bit . Používá se ke 

zvýšení p enosové rychlosti. 
12 Modulace ASK, FSK, PSK. Jedná se o starší modulace používající pouze dva stavy odpovídající logické 

jedni ce a nule. Dosahují nižších p enosových rychlostí, ale jsou mnohem odoln jší v i rušení. 



 

 Lokalizátor interferencí pro frekven ní pásma EGSM a UMTS 

 
 
Martin Tomis © 2011 10 
 
 
 

• Frekven n  nestabilní rušivý signál s asem m ní svou pozici nebo ší ku ve spektru. Jedním 

z nej ast jších p ípad  je p eskakující signál. Projevuje se skokovou zm nou pozice signálu 

ve spektru mezi kone ným po tem pozic (m že se m nit i ší ka ve spektru).                 

Dalším z nej ast jších p ípad  je pak plovoucí signál. Projevuje se plynulou pozorovatelnou 

zm nou pozice signálu ve spektru. 

Více o elektromagnetických interferencích viz [9]. 

 

2.5. Vznik rušivých signál  

V p ípad  aktuáln  používaných frekven ních pásem rádio-bu kových sítí jsou nej ast jšími zdroji 

rušení r zná stabiln  umíst ná za ízení, využívající ke své innosti p ilehlá frekven ní pásma.    

V bec nej ast jší samostatnou skupinou p ípad  rušení jsou poskytovatelé bezdrátového p ipojení       

k internetu pomocí technologie WiFi a podobných. Rušení v tomto p ípad  m že vzniknout dvojím 

zp sobem: 

• Úmyslnými nezákonnými úpravami, tedy nelegálním zvýšením vysílacího výkonu,            

kdy výstupní filtry vysokofrekven ní ásti za ízení p estávají plnit svou funkci.               

Za ízení pak mimo dat na kmito tu 2,4GHz vysílá i širokopásmové rušení na r zných 

vzdálených kmito tových pásmech. Druhou nelegální úpravou je pak pevné p elad ní všech 

WiFi za ízení v síti. Po nelegálním p elad ní WiFi za ízení neví a nemá možnost samo o 

sob  zjistit, že je p elad no. Chová se tedy stejn , jako by pracovalo na pásmu 2,4GHz,             

ale ve skute nosti pracuje na pásmu 2,5GHz nebo 2,3GHz pop . 2,2GHz. Frekven ní pásma 

v okolí pásma 2,4GHz neobsahují signály ostatních b žných WiFi za ízení ani jiných 

výkonných vysíla  a nelegální WiFi sí  tedy pracuje velmi stabiln , avšak použitím t chto 

kmito t  dojde k zarušení družicových, rádiových a televizních p enos  na v tší vzdálenosti, 

ke kterým jsou tato pásma ur ena, a je tedy nutné velmi rychle najít a vy adit z provozu takto 

upravená za ízení. Pevné p elad ní vysílacího za ízení na nelegální frekven ní pásmo je 

jedním z nejhorších porušení zákona v tomto odv tví.   
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• Neúmyslnými p í inami pak m že být navlhnutí vysokofrekven ní ásti a její nestabilní 

rozlad ní mimo pásmo 2,4GHz. Mechanické poškození vysokofrekven ní ásti za ízení, 

koaxiálních kabel  i antény a následné rozlad ní. A v neposlední ad  také neúmyslné 

nasm rování antény WiFi za ízení proti antén  p ístupového bodu mobilního operátora, 

následné p esycení13 vstupu a zhoršení p ijímacích vlastností p ístupového bodu mobilního 

operátora. 

Mobilní za ízení v sítích mobilního operátora stejn  jako p ístupové body nejsou bezporuchové. 

Mohou se u nich projevit r zné typy závad ve vysokofrekven ních ástech za ízení, které mohou 

vést ke vzniku rušní. K poruchám za ízení m že docházet vlivem asu, opot ebení, navlhnutí nebo 

poni ení. Porucha se následn  m že projevit frekven ním rozlad ním vysokofrekven ní ásti 

za ízení nebo nap íklad posuvem vysílacího asového intervalu14 . Pohybují-li se tyto poruchy       

v ur itých mezích, za ízení m že nadále fungovat, ale p ístupový bod svým m ením chybu detekuje 

a nahlásí v dohledovém centru mobilního operátora. Dojde-li k závažn jší poruše, za ízení p estává 

fungovat, což mobilní ú astník jednozna n  pozná. 

 

2.6. Zp soby ur ování sm ru zdroje signálu 

K zam ování signálu pot ebujeme podobné vybavení jako pro p íjem signálu. Hlavní sou ástí             

je vždy vhodná p ijímací anténa. Podle typu, sm rovosti a zisku antény lze ur it pro který zp sob 

zam ování je anténa vhodná, s jakou p esností je s anténou možno zam ovat a v neposlední ad    

na jakou vzdálenost lze s anténou p ijímat signál.  

Za anténu do koaxiálního vedení m žeme vložit další prvky upravující signál. Tyto prvky budou 

rozebrány v následujících kapitolách a pro jednotlivé zp soby zam ování nemají až tak podstatný 

význam. Jejich použití bude rozebráno až v návrhu konkrétní aplikace. 

                                                      
13 Slabší signál, který se snažíme p ijímat, m že být zastín n velmi silným signálem z vedlejšího frekven ního 

pásma na vstupu p ijíma e. Projevuje se snížením odstupu signálu od šumu a zhoršením p enosových 

vlastností rádiového kanálu. 
14 Timeslot - v multiplexu TDMA se jedná o p esn  vymezené velmi krátké asové intervaly, kdy m že 

konkrétní mobilní ú astník vysílat. 
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Ze spektra p ijatého anténou je nutné jednozna n  ur it amplitudu nebo fázi konkrétního signálu 

(konkrétní m ené frekvence). K tomuto ú elu se využívá optické i akustické signalizace,               

které p edchází demodulace nebo složité matematické výpo ty.  

 

2.6.1. Ru ní výkonové zam ování 

Ru ní výkonové zam ování je nejstarší metodou ke zjiš ování pozice vysíla e. Kv li vysoké 

náro nosti a nep esnosti se tato metoda tém  nepoužívá, a je zde okrajov  uvedena jen                   

z historických d vod . 

Metoda využívá libovolný p ijíma  s libovolnou malou všesm rovou, nej ast ji drátovou, anténou. 

Obsluha naladí p ijíma  na požadovaný kmito et, a za stálého rovnom rného pohybu sleduje 

akusticky nebo opticky indikovanou amplitudu p ijímaného signálu. Ve sm ru pohybu, kde se 

amplituda zvyšuje, se nejspíše nachází i zdroj signálu. Pokud je možné ur it aktuální hodnotu úrovn  

signálu, je možné nam ené hodnoty zaznamenat na m ící body na map , ímž se zjednoduší 

zam ování. 

Metoda se používala v dávné historii a stále se používá pouze v p ípad , že nemáme k dispozici 

žádnou sm rovou anténu ani jiné za ízení vhodné pro zam ování. Historickým p íkladem m že být 

nap . krystalka. P íkladem z dnešní doby m že být program Netstumbler, který zaznamenává GPS 

sou adnice a úrovn  WiFi signál  jednotlivých p ístupových bod  WiFi sítí, ze kterých pr b žn  

zakresluje do mapy p ibližné pozice jednotlivých p ístupových bod .  

 

2.6.2. Ru ní zam ování se sm rovou anténou a demodulátorem 

P eladitelným demodulátorem se ze spektra vysokofrekven ních signál  p enese pouze úzká ást na 

nízkofrekven ní signál. Úrove  nízkofrekven ního signálu m žeme indikovat akusticky (jako b žný 

rádiový p ijíma ) nebo opticky ve form  ukazatele síly signálu (na starých rádiových p ijíma ích             

s amplitudovou modulací).  
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Ke všem metodám ru ního zam ování jsou nejvhodn jší ost e sm rové antény. 

Obsluha po nalad ní konkrétního sledovaného kmito tu sleduje indikaci, p i emž mí í anténou do 

všech sm r , odkud m že signál p icházet. Ve sm ru, kde je signál nejsiln jší, se s nejv tší 

pravd podobností nalézá zdroj signálu. Obsluha se p esune na nejpravd podobn jší místo zdroje 

signálu a m ení opakuje.  

Ru ní zam ování s demodulátorem lze dob e použít na výkonov  stabilní, t eba i plovoucí signály, 

ale není vhodné pro krátké periodické signály s delšími mezerami. 

 

Obrázek 2-3: Lodní zam ova  Sonar Model 45 [5] 

Ru ní zam ování s demodulátorem je nejlevn jší, efektivn  použitelnou metodou zam ování 

signál , a proto je také nejpoužívan jší, p estože bývá zdlouhavá. 

 

2.6.3. Ru ní zam ování se spektrálním analyzátorem 

Spektrálním analyzátorem lze zobrazit libovolnou ást používaného frekven ního spektra. 

Výstupem m ení pak není jedna úrove  signálu konkrétní frekvence, ale graf závislosti úrovn  

signálu na frekvenci. Indikace je sice mírn  pomalejší, ale dovoluje jednozna n  rozeznat obrys 

tvaru sledovaného signálu a odlišit jej od ostatních signál . 

Pro ru ní zam ování se spektrálním analyzátorem je taktéž nejvhodn jší sm rová anténa. 
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Obsluha nastaví dolní a horní sledovaný kmito et spektrálního analyzátoru tak, aby výb r p esahoval 

alespo  jednu t etinu ší ky m eného signálu na ob  strany od m eného signálu. P i sledování 

špi ek signálu ve spektru obsluha mí í anténou postupn  do všech sm r , odkud m že signál 

p icházet. U pomalejších spektrálních analyzátor  je nutné v každém sm ru setrvat až n kolik vte in, 

než se dokon í m ení. Ve sm ru, kde má obrys signálu nejvyšší amplitudu se s nejv tší 

pravd podobností nalézá zdroj signálu. Obsluha se p esune ve sm ru, odkud signál p ichází,                              

na nejpravd podobn jší místo zdroje signálu a m ení opakuje, dokud nenalezne konkrétní zdroj 

signálu. 

Ru ní zam ování se spektrálním analyzátorem lze dob e použít na výkonov  stabilní,                  

t eba i plovoucí nebo p eskakující signály. Dá se taktéž použít pro m ení periodicky se opakujících 

signál  s mezerami, ale m ení je pak zdlouhavé a nemusí být p esné. 

Ru ní zam ování se spektrálním analyzátorem je nákladnou metodou zam ování signál ,                     

a proto ji používá jen velmi malé množství institucí. 

 

Obrázek 2-4: Ru ní spektrální analyzátor R&S®FSH8 
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2.6.4. Základní sm rová korela n  interferometrická metoda 

Základní korela n  interferometrická metoda využívá k ur ení sm ru zdroje signálu fázový posun 

signálu v prostoru. K m ení fázového posuvu v prostoru je zapot ebí minimáln  dvou antén s p esn  

definovanou vzdáleností od sebe. Vzdálenost antén by m la být blízká vlnové délce zam ovaného 

signálu, aby v p ípad  zam ování stálé nosné vlny bylo možné sledovat a zaznamenat všemi 

anténami stejnou periodu daného signálu15.  

Signál je zachycen alespo  dv ma anténami s p esn  definovanou vzdáleností. Další postup se d lí 

podle použitého za ízení. 

První možností je nastavitelné zpožd ní jednoho ze signál  ve vysokofrekven ní ásti16. Signál             

z jedné antény a zpožd ný signál ze druhé antény se analogov  se tou v koaxiálním vedení použitím 

"T" koaxiální spojky. Sou tový signál je p iveden do libovolného m ícího za ízení, kterým m že 

být spektrální analyzátor stejn  tak, jako i p ijíma  s demodulátorem a indikací úrovn  signálu. 

Zpož ovací len je nutné regulovat tak, aby na m ícím za ízení byla indikována maximální 

amplituda m eného signálu. Dorazí-li impuls m eného signálu z obou antén do "T" spojky               

ve stejný as, vzájemn  se se tou, ale okolní šum z stane tém  nezm n n. V opa ném p ípad , 

dorazí-li signály z obou antén do "T" spojky v protifázi, vzájemn  se ode tou. R zné posuny fáze 

mezi krajními polohami rozdílu fází obou signál  zp sobí na výstupu taktéž r zné mezistavy mezi 

minimem a maximem amplitudy. Nap íklad u sinusového i obdélníkového signálu je p echod mezi 

krajními stavy rovnom rný a hladký, ale je-li nap íklad pom r ší ky pulsu v i meze e v period  

signálu velmi malý, bude i maximum velmi úzké a ostré. Výstupem tohoto zp sobu korelace             

je hodnota úhlu nastavená na vloženém zpož ovacím lenu p i maximální amplitud  signálu za "T" 

spojkou. 

                                                      
15 V p ípad  zna n  v tší vzdálenosti jednotlivých antén není možné rozlišit, která perioda sinusového signálu 

v digitalizovaném záznamu z jedné p ijímací antény odpovídá které period  téhož signálu p ijímaného 

vzdálen jší anténou. Stejnou periodu lze ur it pouze u nestálých signál . 
16 Analogov , elektronicky (zpož ovací leny) nebo mechanicky (p epínatelné délky koaxiálního vedení) u 

jedné antény.  
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Druhou možností je matematická korelace signál  z obou antén. Signály z obou antén se bez úprav 

digitáln  zaznamenají, avšak se spole ným, velmi p esným záznamem asu i asové diference17. 

Dále následuje matematický výpo et korelace mezi ob ma záznamy, jehož výstupem je stejn              

jako v prvním p ípad  fázový posun obou signál . 

Známe-li p esné umíst ní obou antén a fázové zpožd ní, s jakým dorazil signál do jednotlivých 

antén, je možné dopo ítat k ivku18, na které se zdroj signálu nachází. Pro jednozna né ur ení sm ru 

je zapot ebí provád t korelaci alespo  ze t í antén19. 

Pro správnou funkci za ízení je pot eba dodržet velmi p esné rozm ry všech vysokofrekven ních 

díl . Antény musí mít p esné rozm ry a vzdálenost od sebe, ale nesmí svým umíst ním žádné t i 

antény tvo it p ímku. Koaxiální kabely musí být p esn  stejn  dlouhé. U zpož ovacího lenu musí 

být po ítáno s korek ní k ivkou zpožd ní. P ípadné p edzesilova e musí být použity u všech antén 

stejné. Digitaliza ní a záznamové jednotky, jsou-li použity, musí být u všech antén taktéž stejné.  

P es všechna tato rozm rová opat ení je nutné zam ovací za ízení kalibrovat, jelikož na vysokých 

kmito tech zp sobují fázové posuny v ádech stup  i rozm ry na koaxiálních kabelech v ádech 

pod milimetr. 

Pro zam ování s m ením fázového posunu je možné použít i jiné než všesm rové antény,                 

ale p i použití ostrých sm rových antén je nutné po ítat s možností, že bude sm rová anténa siln ji 

p ijímat signál odražený od p ekážky, který je ve sm ru hlavního laloku vyza ovacího diagramu 

antény. 

                                                      
17 Aktuální lokální as není pro m ení d ležitý, je však d ležitý asový posun mezi vzorky z jednotlivých 

antén. 
18 Dorazí-li signál do obou antén sou asn , pak zdroj signálu na map  leží n kde na ose kolmé k ose mezi 

anténami, protínající st ed osy. Dorazí-li signál do jedné antény pozd ji, m ní se p ímka na map , kde se m že 

nacházet zdroj signálu, v k ivku podobnou k ivce y=a*x2 + b, kde "a" i "b" rostou od nuly se zv tšujícím se 

asovým rozdílem p ijatých signál . K ivka se p ibližuje a zak ivuje vždy sm rem k antén , která p ijala signál 

jako první.  
19 U dvou blízkých antén a vzdáleného zdroje jsou výsledkem dva sm ry, kterými k ivka prochází, zrcadlové 

v i ose antén.   
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Metodu korela ní interferometrie se zpož ovacím lenem lze dob e použít na všechny typy 

dostate n  dlouhých signál . Korelace musí být provedena alespo  pro t i antény k jednozna nému 

ur ení sm ru. Nej ast ji je jedna anténa zvolena jako referen ní a p ivedena na jeden vstup. Druhý 

vstup je p epínán mezi ostatními anténami. Aktuáln  vyráb ná za ízení pot ebují k zam ení signály 

o délce minimáln  deset milisekund. 

Metodu programové matematické korela ní interferometrie lze dob e použít na všechny typy 

signál , pokud probíhá záznam z alespo  t í antén sou asn , což je také podmínka k jednozna nému 

ur ení sm ru. Nej ast ji je však jedna anténa zvolena jako referen ní a p ivedena na jeden vstup. 

Druhý vstup je p epínán mezi ostatními anténami. V tomto p ípad  musí být minimální délka signál  

dost dlouhá pro nam ení a p epnutí všech antén pot ebných pro zam ení. 

U obou metod platí, je-li m eno více signál  na blízkých kmito tech, je možné v jednom m ení 

vyhodnotit sm ry všech t chto signál . Každý signál bude v korelaci vykazovat své maximum ve 

svém sm ru.  

T mito metodami lze v n kterých p ípadech zaznamenat každou anténou i více kopií vyslaného 

signálu. Kopie vznikají d sledkem vícecestného ší ení signálu20. Signál s nejvyšší amplitudou 

nemusí být ten, který chceme m it, ale m že být jen vhodn  odraženým signálem, p i emž p ímo 

ší ícímu-se signálu m že stát v cest  p ekážka. Z tohoto d vodu je nutné vyhodnotit,                     

který z fázových posun  vystupující z metody, odpovídá prvnímu, t ebaže i podstatn  slabšímu 

signálu, jelikož se jedná o originál. 

Je-li ve zdroji signálu použita ostrá sm rová anténa, pak v i zam ovací jednotce dorazí signál 

odrazem z úpln  jiného sm ru, a to i z velké vzdálenosti. Všechny p edchozí metody zam ování     

lze tímto zp sobem zmást natolik, že mohou zam it signál s odchylkou úhlu i v tší než 90°.              

Pouze metody využívající korela ní interferometrie jsou do jisté míry odolné v i vícecestnému 

ší ení, avšak v p ípad  úplného utlumení signálu v p ímo arém sm ru jsou i tyto metody 

nepoužitelné. 

                                                      
20 Nap . nachází-li se n kde v okolí vhodn  nato ená odrazná plocha, do p ijíma e dorazí signál p ímou cestou 

a zpožd ná kopie signálu, která se odrazila o odraznou plochu.  
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Metoda korela ní interferometrie se zpož ovacím lenem je nákladnou metodou k ur ování sm ru 

umíst ní zdroje signálu z d vodu pot eby rychlého p epína e více anténních vstup  a nezkreslujícího 

zpož ovacího lenu, jejichž cena není malá, a proto tuto metodu využívá v eské republice z ejm  

pouze eský telekomunika ní ú ad. 

Metoda programové matematické korela ní interferometrie je extrémn  nákladnou metodou         

k ur ování sm ru umíst ní zdroje signálu pro vysoké kmito ty. K zaznamenání signál  na pásmech 

mobilních operátor  je zapot ebí nejlépe ke každé antén  p ipojit za ízení pro nep erušovanou 

digitalizaci a záznam signálu se vzorkovacím kmito tem alespo  10GS/s21, jejichž cena je extrémní, 

a proto se tato metoda nevyužívá ani v nejv tších institucích. Aktuální využití je spíše 

experimentální. 

 

Obrázek 2-5 a 2-6: Zam ova e na principu základní sm rové korela n  interferometrické metody. 

                                                      
21 Nyquistovo kritérium. Vzorkovací kmito et musí být v tší nebo roven dvojnásobku maximálního m eného 

kmito tu. Je-li kmito et UMTS p ibližn  2,2 GHz, musí být vzorkovací kmito et v tší nebo roven 4,4 GHz. U 

signál  r zných tvar  musí být vzorkovací kmito et v tšinou násobn  v tší podle tvaru konkrétního signálu.  
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2.7. Zp soby ur ování pozice zdroje signálu na map  

K ur ení konkrétní pozice zdroje signálu na map  m že být použita kterákoli metoda z p edcházející 

kapitoly, p i emž se obsluha postupn  p emis uje i s m ícím za ízením ve sm ru zdroje signálu, 

dokud nenalezne zdroj signálu. Následující kapitoly popisují metody ur ující konkrétní pozici zdroje 

signálu na map  s ur itou p esností, avšak bez pot eby n kolikanásobného postupného p ibližování 

ke zdroji signálu. Základními stavebními prvky následujících metod jsou metody p edchozích 

kapitol. 

 

2.7.1. Ru ní nebo automatická sm rová triangulace 

Sm rová triangulace spo ívá v umíst ní alespo  dvou zam ovacích jednotek, využívajících 

n kterou z p edcházejících spolehlivých metod ur ení sm ru zdroje signálu  s demodulátorem, 

n kde v terénu v okolí zdroje signálu. Minimální pot ebná konfigurace se skládá ze dvou 

zam ovacích jednotek, které netvo í svým umíst ním v terénu se zam ovaným zdrojem signálu 

p ímku, ani se k ní neblíží. 

Ke sm rové triangulaci se využívají výhradn  sm rové, nejlépe úzkopaprskové antény. 

Zam ování se provádí sou asn  ze všech zam ovacích jednotek. Pouze v p ípad , že je signál 

dostate n  stabilní, lze provést m ení postupn  z jednotlivých stanoviš . 

Všechny zam ovací jednotky musí znát svou pozici a sm r nato ení na map . Navzájem pak musí 

být informa n  propojeny. V ideálním p ípad  vlastním rádiovým kanálem. Naopak v nejhorším 

p ípad  technik objede všechny zam ovací jednotky, postupn  provede zam ení a zaznamená              

si informace z každého zam ovacího stanovišt  do mapy. 

Automatizovaný systém využívá spektrální analyzátory. Ze všech bod  sou asn  provede m ení 

konkrétní ásti spektra ve všech sm rech. Nam ená data se odešlou do centrálního po íta e,               

který údaje zanese do mapy. Mapa pak obsahuje konkrétní bod a polom r kružnice, ve které se zdroj 

zam ovaného signálu nejspíše nachází. 
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Obrázek 2-7: P íklad postupu zam ování zdroje signálu. 

Automatickou metodu sm rové triangulace lze dob e použít i na výkonov  nestabilní,                 

t eba i plovoucí nebo p eskakující signály. Dá se taktéž dob e použít pro m ení periodicky             

se opakujících signál  s mezerami, p i emž automatizovaný systém vy kává v každém sm ru 

nato ení antény na p íchod nového krátkého signálu nebo jednozna né zm ny signálu a porovnává 

se signálem, vyslaným ve stejný as, zachyceným jinou zam ovací jednotkou. Následn  se provede 

normalizace úrovní v ase. Zm ní-li se vysílací výkon zdroje signálu mezi dv ma krátkými 

vyslanými signály, a zárove  se oto í p ijímací antény zam ovacích jednotek, pak nemusí být 

maximální amplituda nam ena ve sm ru zdroje signálu. Normalizací úrovní signál  v ase               

je vy ešen problém zm ny vysílací úrovn  signálu vysíla e. 

Ru ní a zvlášt  pak automatizované zam ování se spektrálním analyzátorem je nákladnou metodou 

zam ování signál , a proto ji používá jen malé množství institucí. 
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2.7.2. Ru ní nebo automatická triangulace s využitím sm rové korela ní interferometrie 

Metoda spo ívá v umíst ní alespo  dvou zam ovacích jednotek, využívajících metodu korela ní 

interferometrie pro ur ení sm ru, n kde v terénu v okolí zdroje signálu. Minimální pot ebná 

konfigurace se skládá ze dvou zam ovacích jednotek, které netvo í svým umíst ním v terénu               

se zam ovaným zdrojem signálu p ímku, ani se k ní neblíží. 

Není-li možné signál zam nit s jiným signálem ve spektru ani po n kolikaminutovém asovém 

intervalu, lze provést m ení postupn  z jednotlivých stanoviš . 

Každá zam ovací jednotka musí znát svou pozici a sm r nato ení na map . Je-li použito více než 

jedna zam ovací jednotka, musí být jednotky navzájem informa n  propojeny. V ideálním p ípad  

vlastním rádiovým kanálem. Naopak v nejhorším p ípad  technik objede všechny zam ovací 

pozice, postupn  provede zam ení a zaznamená si informace z každého zam ovacího stanovišt        

do mapy. Princip i výsledek je tedy tém  totožný jako v p edchozí metod , až na typy zam itelných 

signál  a p esnost. 

 

Obrázek 2-8: P íklad postupu zam ování zdroje signálu. 
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Automatizovaný systém shromaž uje data ze všech bod  m ení v centrálním po íta i, který údaje 

zanese do mapy. Mapa pak obsahuje konkrétní bod a polom r kružnice, ve které se zdroj 

zam ovaného signálu nejspíše nachází. 

Metodu triangulace s využitím sm rové korela ní interferometrie lze dob e použít na všechny typy 

signál  jako u metody sm rové korela ní interferometrie, kde je jediným možným limitem 

minimální délka signál , která je dána rychlostí m ení a p epínání antén pokud je p epínání               

v metod  použito.  

Náklady na tuto metodu vycházejí hlavn  z náklad  na zam ovací jednotky k ur ení sm ru,               

které jsou uvedeny v p edchozích bodech. Dalšími náklady na metodu jsou p ípadné prvky               

pro automatizaci m ení.  

Tuto metodu aktuáln  využívá eský telekomunika ní ú ad, a to v podob  stabilních zam ovacích 

jednotek, na vyvýšených místech po celé republice, pro hrubé ur ení pozice zdroje signálu,                   

a zam ovacích vozidel ke zjišt ní konkrétní pozice zdroje signálu. 

 

Obrázek 2-9: Stabilní zam ovací jednotka TÚ. 



 

 Lokalizátor interferencí pro frekven ní pásma EGSM a UMTS 

 
 
Martin Tomis © 2011 23 
 
 
 

2.7.3. Automatická korela n  interferometrická triangulace 

Automatická korela n  interferometrická triangulace spo ívá v použití digitálního záznamu 

m eného signálu z jedné antény a extrémn  p esných hodin v každé ze zam ovacích jednotek.   

Není d ležitá synchronizace hodin se sv tovým asem, ale velmi p esná synchronizace hodin mezi 

zam ovacími jednotkami. Stejn  tak p esn  musí být známa pozice každé zam ovací jednotky. 

Minimální pot ebná konfigurace se skládá ze t í zam ovacích jednotek, které netvo í svým 

umíst ním v terénu se zam ovaným zdrojem signálu p ímku, ani se k ní neblíží. Jedná se spíše             

o systém stabilních zam ovacích jednotek, jelikož není možné jednoduše a efektivn  zm nit polohu 

stabilní zam ovací jednotky a zjistit aktuální pozici jednotky dostate n  p esn . Výsledkem dvou 

zam ovacích jednotek je k ivka22, je nutné použít rovnou minimáln  t i zam ovací jednotky. 

V metod  korela n  interferometrické triangulace se využívají v tšinou všesm rové antény. 

Sm rové antény lze použít pouze p i pot eb  co nejvyššího dosahu, ale za cenu zna ného snížení 

rychlosti zam ení z d vodu otá ení antén. Dalším problémem sm rových antén v této metod      

je možnost zachycení odraženého signálu od p ekážky ve sm ru hlavního laloku antény, který m že 

být podstatn  siln jší než signál p ímo arý. Se sm rovými anténami probíhá prvn  m ení sm ru 

rotací antény každé jednotky zvláš , a až je zjišt n sm r nejvhodn jšího, ale ne vždy nejsiln jšího 

signálu, provede se samotné zam ení pomocí korela ní interferometrie. 

Zaznamenaný signál s p esnými asovými zna kami se odešle do centrálního po íta e, který provede 

korelaci sou asn  zaznamenaných signál  postupn  vždy ze dvou antén. Z vyhodnoceného fázového 

posunu v ase mezi jednotlivými zam ovacími jednotkami se vyhodnotí rozdíly dráhy uražené 

signálem k zam ovacím jednotkám.  

Ze známých umíst ní zam ovacích jednotek na map , jejich vzdáleností a fázových posun  téhož 

signálu mezi jednotkami se vypo te pozice zdroje signálu na map .  

                                                      
22 Dorazí-li signál do obou antén sou asn , pak zdroj signálu na map  leží n kde na ose kolmé k ose mezi 

anténami, protínající st ed osy. Dorazí-li signál do jedné antény pozd ji, m ní se p ímka na map , kde se m že 

nacházet zdroj signálu, v k ivku podobnou k ivce y=a*x2 + b, kde "a" i "b" rostou od nuly se zv tšujícím se 

asovým rozdílem p ijatých signál . K ivka se p ibližuje a zak ivuje vždy sm rem k antén , která p ijala signál 

jako první.  
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Obrázek 2-10: P íklad zam ování pozice zdroje signálu. 

 

 

Obrázek 2-11: Histogram signál  ke p íkladu zam ování. 

 

Metodou korela n  interferometrické triangulace lze v n kterých p ípadech zaznamenat jednou 

zam ovací jednotkou i více kopií vyslaného signálu. Kopie vznikají d sledkem vícecestného ší ení 
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signálu23. Signál s nejvyšší amplitudou nemusí být ten, který chceme m it, ale m že být jen vhodn  

odraženým signálem, p i emž p ímo ší ícímu-se signálu m že stát v cest  p ekážka. Z tohoto d vodu 

je nutné ze zaznamenaných dat do výpo t  vybírat vždy první, t eba i podstatn  slabší signál. 

Je-li ve zdroji signálu použita ostrá sm rová anténa, pak v i v tšin  p ijíma  dorazí signál 

odrazem z úpln  jiného sm ru, a to i z velké vzdálenosti. Všechny p edchozí metody zam ování lze 

tímto zp sobem zmást natolik, že m že každé zam ovací stanovišt  zam it signál s odchylkou úhlu 

i v tší než 90°. Pouze metoda korela n  interferometrické triangulace je dostate n  odolná v i 

vícecestnému ší ení. V p ípad  že alespo  jedna zam ovací jednotka zachytí signál z p ímého 

sm ru, a jsou-li zam ovací jednotky vhodn  rozmíst ny, je možné ozna it data ostatních 

zam ovacích jednotek za neplatná, a využít spíše mobilních zam ovacích jednotek nebo zam it 

zdroj signálu i z jiných, vzdálen jších zam ovacích jednotek stejného typu.   

Metodu korela n  interferometrické triangulace lze použít na absolutn  všechny typy rušivých 

signál . Zna n  p esná pozice zdroje signálu je známa ihned po zachycení prvního signálu alespo  

t emi zam ovacími jednotkami. Ur ení pozice zdroje signálu je zpožd no pouze matematickým 

výpo tem. Jedná se o nejrychlejší a velmi p esnou metodu.  

Metoda korela n  interferometrické triangulace využívá velký po et velmi nákladných stabilních 

za ízení. K zaznamenání signál  na pásmech mobilních operátor  je zapot ebí k antén  p ipojit             

v každé stabilní zam ovací jednotce za ízení pro nep erušovanou digitalizaci a záznam signálu     

v etn  asu, se vzorkovacím kmito tem alespo  10GS/s24, jejichž cena je extrémní, a proto se tato 

metoda nevyužívá ani v nejv tších institucích. Aktuální využití metody je spíše experimentální,                

používá se však nap . pro detekci blesk , kdy má zam ovaný signál velmi nízký kmito et,           

vysokou amplitudu a jediný jeden impuls. Mobilní zam ova e, založené na této metod ,                 

lze taktéž použít, ale již tak extrémní cena stabilního za ízení se m ní až v nep edstavitelnou              

v mobilní verzi, p i emž nesmí být opomenuta pot eba alespo  t í zam ovacích jednotek sou asn   

                                                      
23 Nap . nachází-li se n kde v okolí vhodn  nato ená odrazná plocha, do p ijíma e dorazí signál p ímou cestou 

a zpožd ná kopie signálu, která se odrazila o odraznou plochu.  
24 Nyquistovo kritérium. Vzorkovací kmito et musí být v tší nebo roven dvojnásobku maximálního m eného 

kmito tu. Je-li kmito et UMTS p ibližn  2,2 GHz, musí být vzorkovací kmito et v tší nebo roven 4,4 GHz. U 

signál  r zných tvar  musí být vzorkovací kmito et v tšinou násobn  v tší podle tvaru konkrétního signálu.  
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a velmi p esného ur ení aktuální polohy zam ovací jednotky, kterou nelze b žn  pomocí GPS 

dosáhnout.           

Tato metoda by byla nejefektivn jší a jednoduše aplikovatelná v rádio-mobilních sítích.                  

Do stávajících p ístupových bodu mobilních operátor  na stávající antény sta í p idat funkci 

digitálního nep erušovaného záznamu pro pot eby zam ování a p esné hodiny.               

Jelikož je rádio-mobilními sít mi pokryta v tšina území eské republiky, bylo by možné zam it 

libovolný zdroj signálu v okolí frekven ních pásem mobilních operátor  kdekoli na území R s dosti 

vysokou p esností. Libovolným zdrojem signálu se myslí nejen zdroj rušení, ale i mobilní ú astník. 

Bohužel i p es veškeré výhody tohoto ešení je základní nevýhodou extrémní cena. 

 

2.7.4. Celoplošná triangulace z pevných stanoviš   

Pevným rozmíst ním kone ného po tu stejných zam ovacích stanoviš  kteréhokoli typu z výše 

uvedených lze docílit celoplošného pokrytí. Bohužel žádná ze stacionárních metod není dostate n  

p esná, aby ur ila konkrétní zdroj signálu na více než pár stovek metr . U všech stacionárních metod 

m ení po ítáme s tolerancí, tedy s kružnicí, ve které by se m l zdroj signálu nacházet, jejíž polom r 

je minimáln  v desítkách nebo stovkách metr . Pro p irovnání v kružnici s polom rem deset metr  

na st eše jednoho domu se b žn  vyskytují i desítky vysokofrekven ních elektronických za ízení. 

Pro pot eby ur ení konkrétního za ízení pak nezbývá než použít mobilní zam ovací metodu. 

 

2.7.5. Lokální mobilní triangulace 

Je-li známa oblast o maximálním pr m ru do desítek kilometr , kde by se m l nacházet zdroj 

signálu, a pot ebujeme-li znát konkrétní umíst ní zdroje, je nejvhodn jší použít mobilní zam ovací 

metodu.  
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Oblast, ve které se zdroj signálu nachází, musí být zjišt na jiným zp sobem. Nej ast jší zp soby 

zjišt ní oblasti, ve které se zdroj signálu nachází jsou: 

• Stížnosti mobilních ú astník  v jedné lokalit  na zhoršení kvality nebo vypadávání spojení. 

• Stížnosti televizních divák  v jedné lokalit  na zhoršení p íjmu televizního signálu. 

• Zam ení celoplošnou triangulací z pevných stanoviš . 

• Konkrétní p ístupový bod rádio-mobilní sít  hlásí zvýšenou chybovost. 

• Stížnost na rušení od držitele licence na frekven ní pásmo v konkrétní lokalit . 

Lokální mobilní triangulace m že využívat kteroukoli z prvních ty  zmi ovaných metod ur ujících 

sm r zdroje signálu. Jedinou podmínkou je pak pohyblivost zam ovacího za ízení v terénu,              

což zp sobí nemalé navýšení náklad  na vybavení, ale také absolutní p esnost zam ení zdroje 

signálu, pokud je použitá metoda vhodná pro daný signál.  

Nap íklad u metody sm rové triangulace je nutné vym nit stabilní spektrální analyzátor nebo 

demodulátor s indikátorem za mobilní, stejn  jako anténu. Zmenší se mírn  dosah m ícího za ízení, 

ale ten již v konkrétní lokalit  není tak d ležitý. K zam ení konkrétního zdroje signálu mobilní 

sm rovou triangulací posta uje jedno mobilní zam ovací za ízení, pokud je signál dostate n  

stabilní, nebo se vyskytuje v pravidelných, dostate n  dlouhých intervalech.  
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3. Návrhy praktické realizace 

Neve ejná ást, viz P íloha 1. 
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4. Záv r 

Poda ilo se navrhnout a otestovat novou zam ovací metodu, která v n kolika významných ohledech 

p ed í aktuáln  komer n  vyráb né a využívané metody zam ování.  

Byl vytvo en nový zp sob zobrazování sm rové závislosti signál . 

Detailní popis nové zam ovací metody, laboratorní testy i návrh komplexního zam ovacího 

systému se nachází v neve ejné p íloze. 

Laboratorní testy prob hly v krajn  nep íznivých podmínkách, p i emž bylo porušeno n kolik 

principielních podmínek pro správnou funkci navržené metody, a p esto bylo dosaženo velmi 

uspokojivých výsledk . 

Navrženou metodou je možné zam ovat všechny typy signál , i signály kratší než 10ms,              

což s v tšinou komer n  vyráb ných zam ovacích p ístroj  nelze. Bezesporu hlavním hlediskem  

je jednoduchost za ízení, proti aktuáln  využívaným zam ovacím za ízením, která se zna n  projeví 

v cen  za ízení. 

Navrženou metodu lze jednoduše aplikovat s odpovídajícím za ízením na všech frekven ních 

pásmech od p ibližn  50MHz výše. S rostoucím kmito tem se ší ení signál  p ibližuje               

k p ímo arému ší ení, a tedy se i zvyšuje p esnost metody. 

P ed samotnou výrobou navrženého za ízení je nezbytné provést n kolik reálných laboratorních 

m ení s vhodnými laboratorními m ícími p ístroji a vybavením uvedeným v požadavcích na m ící 

metodu. Dle nam ených výsledk  je nutné doplnit matematickou programovou ást m ící metody 

o jednoduchou matematickou úpravu nam ených dat. Tato ást nebyla v práci do ešena z d vodu 

špatné optimalizace programu, velmi zdlouhavého vykreslování a neodpovídajícího m ícího 

vybavení. V d sledku se jedná o dopln ní programu o jednoduché matematické s ítání a násobení 

nad tabulkou ísel podle reálných nam ených hodnot konkrétního m ícího za ízení.     
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Seznam p íloh 

a) Neve ejná ást - Návrh zam ovacího za ízení 

b) Neve ejná ást - CD s programy, fotkami a dokumenty 

 

 


