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Freneļa zona 

• Freneļa zona ir elipsoīds, kas veidojas ap līniju, kas savieno 
raidītājantenu un uztvērējantenu  

•  Augstu frekvenču antenām (virs 23 GHz) Freneļa zonai jābūt 100 % 
brīvai no šķēršļiem  

•  Zemākām frekvencēm vismaz 60 % Freneļa zonas jābūt tīrai no 
šķēršļiem  

Freneļa zona 



Brīvpieejas digitālie reljefa modeļi 

• NASA SRTM v3.0 1 arcsec  

• NGA SRTM “finished” 3 arcsec  

• ASTER Global DEM v2  

• Google Elevation API  



Tiešsaites rīki 
• G-NetLink aprēķina Freneļa zonu, pēc attāluma starp antenām, 

antenu augstuma un raidīšanas frekvences  

•  Reljefa dati no Google Elevation API  

•  Google Earth iespējams aktivizēt ēku slāni, kurā parādās traucēkļi 
radiolīnijā (a), kas reljefa modelī neparādās (b)  

a) 

b) 

G-NetLink rīkā radītais līnijas A-B profils cauri Rīgas vēsturiskajam centram  



Reljefa datu salīdzinājums 

• Reljefa virsma SRTM, SRTM 3 un Google Elevation un 
ASTER līdzīgas (a)  

• Lielākā datu nesakritība ar pārējām ASTER, kas reljefa 
profilā parāda traucēkli sakaru līnijai (b)  

• Reljefa atšķirības datos no 10-15 (a) m līdz 30 m (b)  

SRTM, SRTM 3, ASTER un Google reljefa dati posmā Sarkandaugava - Ādaži 

a) 

b) 



ArcGIS modelēta Freneļa zonas redzamība no ASTER datiem. 

Profila fragments vietā, kur identificēts šķērslis  

ASTER datos identificētais traucēklis topogrāfiskajā kartē  



Modelēšana radiolīniju plānošanā 

Izmantojot Radio Mobile, iegūtie profila modelēšanas un radiosignāla teorētiskā traucējuma rezultāti 

posmā Sarkandaugava - Ādaži  



Secinājumi  

 

 

 

 

• SRTM, SRTM 3, ASTER reljefa modeļos var būt iekļauti ne 

tikai Zemes virsmas punkti, bet arī apvidus objekti; 

• Google reljefa modeļa datu avots ir vairāku metožu 

kombinācija, tāpēc arī izšķirtspēja ir dažāda; 

• Google  Elevation ir pieejams nevis kā gatavs reljefa modelis 

rastra formātā, bet gan kā informācija par punkta augstumu 

konkrētā vietā.  

• Brīvpieejas datu apstrādes programmas pieņem atšķirīgus 

datu formātus un to izmantošanai modelēšanā 

nepieciešama to pārkonvertēšana 

• Modelēšanai precīzi reljefa un apauguma dati nepieciešami, 

lai efektīvi saplānotu sakaru līnijas. 



Paldies par uzmanību! 


