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Cíl práce: l. Popis šíŤení signálri, vykonoqizch poměru a reprezefltace signálťr pomocí
IQ dat

2. Radiovy monitoringza|oženy na SDR rádiích (sledování vykonu)
3. Náwh a rea|izace měŤícího pracoviště založeného na SDR a vyvoj

aplikace v prostŤedí MATLAB
4. MěŤení pokrytí vybranych služeb (pásmo 433-434MHz, FM rozhlas,

DVB-T. LTE)

Slovní hodnocení:

Naplnění cílri práce:

Stanovené cíle práce byly odpovídajícím zp sobem splněny.

První kapitola se věnuje vysvětlení šíŤení signálu v prostŤedí, jejich vykonovym poměrum a vlivu prostŤedí na
šíŤení signálu. Součástí je také popis signálti, a to jak v časové, tak i ve spektrální oblasti a jejich reprezentace ve
formě IQ dat, která je dále využivána. V další teoretické části práce jsou uvedena struktura softwarově
definovaného rádia s pŤehledně provedenou rešerší cenově dostupnych SDR vhodnych pro ričely měŤení
vykonovych poměru vybranych radiovych sluŽeb. Následuje vysvětlení pojmu radiovy monitoring, jeho ričel a
driležitost vzhledem kvyužívání radiového spektra, součástí je i popis nejvyznamnějších radiovych služeb
s uvedenymi základními parametry. V poslední části je popsán systém GPS, ktery je v měŤícím pracovišti
vytlživán.

Praktická část BP začiná druhou kapitolou se věnuje rozboru použitého hardwaru pro měŤící pracoviště, a to
konkrétně RTL-SDR, GPS pŤijímače Gmouse VK-l62 a vypočetní jednotce, na které běží vyvinuty SW.
V kapitole 3 je na počátku popsáno blokovy diagram měŤícího pracoviště, a to jak zpohledu HW, tak i SW
nárolď na zpracování naměŤenych dat v reálném čase. Záklaďní funkcí měŤícího pracoviště je měŤení
pŤijímaného vykonu vybraného radiového signálu na specifické frekvenci, ktery je spárován s daji z GPS.
Aplikace umožřuje volit vstupní parametry vstupní frekvence, zisk pŤijímače, šíŤku pásma, váhovací okno a jiné
dodatečné parametry. Bonusem navíc je možnost aktivace či deaktivace použité GPS a zobrazení peaku ve
měŤeném spektru či pŤehledné zobrazení pŤipojeného HW a dostupnost GPS. Grafická reprezentace měŤenych
dat je pomocí spektra signálu, detailu spektra pro danou šíŤku pásma a pniběhu zaznamenaného vykonu v čase.

Součástí aplikace je i prohlíŽeč naměŤenych dat, ktery pŤehledně zobrazuje změÍeny riroveř vystupního vykonu v
mapovém podkladu (openStreetMap). Grafická reprezentace dat je možnápomocí zobrazeni naměŤenych hodnot
do mapy a pomocí signal strength map, ktery interpoluje naměŤená data a ďocházi tak k plošné reprezentaci
naměŤenych dat.

Poslední část je věnována měŤení pokrytí vybranych služeb, kde na počátku je stanovena metodika měŤení,
použité antény a vlastní měŤící pracoviště. Následuje vlastní měŤení vybranych radiovych sluŽeb pomocí
měŤícího pracoviště pro pásmo 433-434 MHz' FM rozhlasu, DVB-T a LTE.

Logická stavba a stvlistická ríroveř práce:

BakaláŤskápráceje členěna do 4 kapitol, které na sebe logicky navanlji. Stylistická i grafická ťrroveř práce je na
vyjimečné rovni.

Vvužití záměrri. námětri a návrhri v oraxi:

Prakticky pŤínos BP již byl ověŤen, a to měŤením pokrytí signálu FM signálu nové rozhlasové sluŽby v oblasti
Ustí nad orlicí. Toto měŤení bylo také d vodem pro vytvoŤení této BP. Náklady na toto pracoviště jsou cca 2000
Kč, coŽ z něj dě|á cenově dostupné Ťešení s prezentací vysledkri odpovídající i některym poloprofesionálním
Ťešením.

PŤípadné další hodnocení (pÍipomínkv k práci):

Strrdent pracoval velice samostatně, aktivně hledal Ťešení vzniklych problémri a neustále se snažil r1tlepšovat i j1ž
dokončené části SW.



otázky k obhajobě (max. 2): t. -
1. Jak náročné by bylo rozšíŤení aplikacp pro zaměňování zdroje neznámého signálu pracujícího

v reálném čase se zobrazením v mapŇďch podkladech.

" Doporučení práce k obhajobě: ano
Navrženj'klasiÍikační stupeř: vfborně
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