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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá popisem návrhu a implementace systému pro výpočet pokrytí 

bezdrátových sítí, je implementována jako webový portál, a napsána v programovacím jazyce Java. Text 

práce popisuje práci s použitými platformami, popis výpočetní metody ITU-R P.1812, který je použit pro 

získání intenzity elektrického pole a základní informace o elektromagnetických vlnách. Hlavní funkcí 

systému je výpočet a zobrazení informací o pokrytí a správa zákazníků pro danou firmu. 

 

 

Abstract 

This master’s thesis describes process of design and development of the system for calculating the 

coverage of wireless networks, it is implemented as a web portal and written in the Java programming 

language. The text of the thesis describes the work with the used platforms, a description of the ITU-R 

calculation method P.1812, which is used for calculation electric field strength and basic information 

about electromagnetic waves. The main function of the system is to calculate and display coverage of 

wireless networks and customer management information. 
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1 Úvod 

 Cílem této práce je navrhnout a implementovat nový informační systém pro potřeby poskytovatelů 

telekomunikačních služeb, jako jsou poskytovatelé internetu, mobilní operátoři, televizní nebo rádioví 

poskytovatelé. Hlavní funkce, které systém musí implementovat, jsou evidence vysílacích zařízeních 

a evidence zákazníků. Dále systém musí umožnit výpočet pokrytí a pomocí webového portálu zpřístupnit 

pro zákazníkům mapu, pomocí které zákazník bude vyhledávat možnosti připojení.  

V druhé kapitole jsou popsány základní informace o anténách, jak se šíří elektromagnetické vlny 

a základní typy výpočetních modelů pro výpočet pokrytí. Kapitola tři popisuje výpočetní metodu  

ITU-R P.1812, pro jaké účely je vhodná, důležité vstupní parametry, podrobný postup výpočtu jednotlivých 

vlivů na šíření elektromagnetického vlnění.  

Čtvrtá kapitola popisuje vyhlášku pro měření pokrytí televizního vysílání DVB-T, která bude sloužit 

pro kontrolu a hodnocení kvality vypočítaného pokrytí. V páté kapitole je specifikováno zadání systému. 

Šestá kapitola obsahuje popis existujících řešení a jejich srovnání. Sedmá kapitola popisuje analýzu 

požadavků na systém a funkcionalitu, která bude implementována. V deváté kapitole je uveden popis 

technologií, které byly vybrány pro vývoj systému a zdůvodnění proč byla tato technologie zvolena. Tato 

kapitola obsahuje volbu použitého API pro mapové podklady.  

 Desátá kapitola popisuje, jak byly jednotlivé části systému naimplementovány pomocí zvolených 

technologií. Mimo jiné obsahuje popis možností systému. V jedenácté kapitole je popsán způsob, jak byl 

systém testován, aby se co možná nejvíce předcházelo chybovost. Dále je zde popsán způsob testování 

na reálných datech. Předposlední kapitola popisuje možnosti instalace systému a výsledky testování 

rychlosti výpočtu pokrytí implementovaného systému.  



 5 

2 Elektromagnetické vlny 

 Elektromagnetická vlna 

 Elektrický náboj v pohybu je zdrojem elektromagnetického pole. Elektromagnetické pole lze 

charakterizovat dvěma vektory a to vektorem elektrického pole E a vektorem magnetického pole H. Vektory 

kmitají v navzájem kolmých rovinách a zároveň kolmo na směr šíření vln. Elektromagnetickou vlnu 

je možné charakterizovat pomocí kmitočtu f a vlnové délky λ.  

𝜆 =
𝑐

𝑓
       (1) 

 Elektromagnetická vlna se šíří konstantní rychlostí od vysílače k přijímači. Vlastnosti 

elektromagnetické vlny lze popsat pomocí intenzity elektrického pole H(A/m) a intenzitou elektrického 

pole E(V/m). Šíření elektromagnetické vlny je ovlivněno zejména prostředím, ve kterém je anténa 

umístěna [1]. 

 Šíření elektromagnetických vln 

 Šíření elektromagnetických vln je ovlivněno velkou spoustou faktorů. V základních výpočtech 

pro šíření nejsou započítány různé nepravidelnosti v šíření, vycházející například z blízkosti povrchu Země 

k dráze šíření, nestejnorodosti ovzduší a další. Faktory, které mají na šíření největší vliv, 

jsou následující  [2]: 

 úbytek intenzity signálu se vzdáleností, 

 útlum na mikroskopických nečistotách, 

 zakřivení Země, 

 interference stejného signálu vlivem vícecestného šíření, 

 přímá viditelnost mezi anténami, 

 meteorologické podmínky (vlhkost, inverze, déšť…), 

 magnetické pole Země, 

 stav ionosféry, 

 denní a noční doba, 

 interference signálů z různých zdrojů. 

Při různých frekvencích elektromagnetických vln se uplatňují různé způsoby propagace a různé 

faktory mají vliv na šíření.  
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Způsob šíření elektromagnetických vln podle frekvenčního rozsahu [1] 

 dlouhé vlny (DV 30–300 kHz)  – mají velmi dlouhý dosah (až 1000 km), díky tomu, 

že se velmi dobře ohýbají a pokrývají i velmi členitý povrch. Největší vliv na šíření má smog, 

atmosférické poruchy a jiskření, 

 střední vlny (SV 300 kHz–3 MHz) – pomocí přízemní vlny dosahující 500 km, prostorová 

vlna je během dne absorbována a v noci dochází k odrazu od vrstvy ionosféry zpět k zemi. 

Tímto způsobem dochází k navýšení dosahu, 

 krátké vlny (KV 3–30 MHz) – dosah přímé vlny je pouze 20-30km, ale prostorová vlna 

může pomocí řady odrazů od ionosféry dosahovat velkých vzdáleností. Ionosféra je velmi 

nestabilní a velmi záleží na denní a roční době, počasí a dalších faktorech, 

 velmi krátké vlny (VKV 30–300 MHz) – prostorová složka nemá uplatnění, přízemní vlna 

se šíří na přímou viditelnost od vysílače. Proto je potřeba stanice stavět na vyvýšených 

místech. Za určitých okolností je možné i ohyb vlny za překážky, často se vyskytují odrazy 

a interference různě odražených vln, které způsobí výpadek signálu, 

 ultra krátké vlny (UKV 300 MHz–3 GHz) – vliv přenosu je více ovlivněn atmosférickou 

vlhkostí, slunečním zářením, fyzickými překážkami (hory a budovy), ale i denní dobou, která 

ovlivňuje přenos signálu a snižuje sílu signálu více než u předešlých rozsahů. Hlavní výhodou 

přenosu je krátká vlnová délka a s tím spjatá i velikost jak vysílacích, tak přijímacích antén. 

 Antény 

 Anténa je část vysokofrekvenčního vedení upravená tak, aby vyzařovala nebo přijímala 

vysokofrekvenční energii do prostoru nebo z prostoru. Vysílací anténa přeměňuje energii 

vysokofrekvenčního proudu na elektromagnetickou vlnu a přijímací anténa přeměňuje elektromagnetickou 

vlnu na energii vysokofrekvenční proud [1] 

Základní technické parametry: 

 směrovost – schopnost antény vyzařovat nebo přijímat vlny v žádaných směrech, 

 výstupní impedance – vlastnost zajištující, aby impedance antény byla přizpůsobena 

impedanci vysokofrekvenčního vedení. V takovém případě je přenos nejefektivnější, 

 zisk antény – poměrem výkonu signálu přijatého anténou a výkonu signálu přijatého 

referenční anténou, 

 polarizace – vyjadřuje pro jakou polarizaci vlny je anténa určena. 
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Základní typy antén: 

 nesměrová – vyzařuje do celého prostoru rovnoměrně a jejím směrovým diagramem by byla 

koule, 

 všesměrová – v jedné rovině vyzařuje do všech směrů přibližně stejně. Jejím směrovým 

diagramem by byla kružnice, 

 směrová – vyzařovanou energii soustřeďuje do požadovaného směru. Do ostatních směrů 

ji značně omezuje. 

 Klasifikace modelů pro šíření vln 

 Modely pro výpočet šíření elektromagnetických vln můžeme rozdělit podle několika základních 

vlastností. Jednou ze základních vlastností je způsob výpočtu modelů. Charakteristika jak jsou zpracovány 

vstupní informace, jaká je provedená aproximace a celková kvalita výpočtu. Různá složitost zpracování 

se odráží i na výpočetních a časových nárocích na použitém modelu. Modely můžeme poté dělit 

následovně [3]: 

 stochastické – na základě vstupních parametrů je náhodně vygenerován průběh signálu, který 

simuluje přenosový kanál. Tyto modely se používají v případě, že nemáme přesné informace 

o umístění antény vysílače, přijímače nebo nemáme k dispozici přesnou informaci 

o geometrii terénu, 

 empirické – jsou vytvořeny pro dané prostředí. Parametry jsou vytvořeny z velkého počtu 

měření pomocí statické analýzy, tyto modely jsou jednoduché a nedosahují velké přesnosti, 

 deterministické – jedná se o teoretické modelování na fyzikálních základech šíření vln 

pro idealizovaný nebo nějakým způsobem zjednodušený popis prostředí. Tyto modely mají 

vyšší nároky na vstupní informace. Výpočet je značně složitější a časově náročnější, 

ale výsledné hodnoty jsou přesné, 

 semi-deterministické, semi-empirické – kombinace předešlých přístupů. 
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Šíření elektromagnetických vln je nejvíce ovlivněno prostředím a umístěním antény. Tyto parametry 

jsou charakterizovány pomocí buňky [3]: 

 makrobuňky – převážně použito pro místa s malou hustotou provozu, venkov nebo okraj 

města. Pevná anténa je nad úrovní střech a poloměr buňky je 1-30 km, 

 mikrobuňky – převážně pro místa s vyšší hustotou provozu. Pevná anténa je pod úrovní 

okolních střech a poloměr buňky je 100 m–1 km, 

 pikobuňky – používá se v oblastech s vysokou koncentrací uživatelů. Anténa je umístěna 

přímo v budově, nákupních halách nebo otevřených nástupištích a poloměr buňky je v řádu 

desítek metrů. 

Nejkomplikovanější pro výpočet jsou pikobuňky a poté mikrobuňky, v těchto případech májí i malé 

změny prostředí (otevřené okno, pohyb osob, atd.) vliv na změnu úrovně signálu až o jednotky desítek dB. 

Predikce signálu je v těchto případech velmi složitá, protože je téměř nemožné je přesně předvídat. 

 Přehled základních modelů 

 Základní modely pro výpočet propagace signálu, které se běžně používají pro výpočet, jsou uvedeny 

v následujícím seznamu [3]: 

 One-Slope model – slouží pro výpočet pikobuněk, je založen na empirickém přístupu. 

Je to rychlý výpočetní model, ale nedosahuje příliš velké přesnosti. Při použití vhodných 

vstupních parametrů dosahuje přesnosti 10 dB, 

 Dual-Slope model – slouží pro výpočet mikrobuněk a opět je založen na empirickém přístupu. 

Model počítá pouze s přímou viditelností antén, pro výpočet ztrát využívá dva exponenty, 

které se mění podle vzdálenosti antén, 

 Street canyon model – slouží pro výpočet mikrobuněk a je založen na semi-empirickém 

modelu. Samotný výpočet je založen na výpočtu pomocí sledování 6 paprsků, které pokryjí 

šíření signálu v zástavbě na přímou viditelnost, 

 Bergerův rekurzivní model – slouží pro výpočet střední hodnoty ztrát šíření v městské 

mikrobuňce pří nepřímé optické viditelnosti mezi základnovou a mobilní stanicí. Model 

vyžaduje 2D mapu prostoru, kde se provádí výpočet. Model bere v potaz reálné rozmístění 

překážek v prostoru, ale není potřeba informace o výšce antén, 

 Hatův model – jeden z nejstarších a nejrozšířenějších výpočetních modelů pro predikci šíření 

elektromagnetických vln v městských makrobuňkách. Model byl nejprve vytvořen pro Tokio 

a až poté byl uzpůsoben pro potřeby jiných měst, aby byl více obecný, 
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 ITU-R P.1812 – model je založen na semi-empirickém modelu. Model zahrnuje velké 

spektrum různých vlivů šíření a informace o profilu terénů. Tento model bude podrobněji 

vysvětlen v kapitole 3.  
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3 ITU-R P.1812 

 V následující části bude popsána metoda výpočtu propagace ITU-R P1812 ve 4 vydání a následující 

text je citován ze zdroje [4]. Tato metoda byla zvolena pro výpočet propagace signálu ve vyvíjeném 

systému. 

 Použití 

 Doporučení popisující metodu propagace signálu vhodnou pro pozemní vysílání z bodu do oblasti1 

ve frekvenčním rozsahu 30 MHz až 3  GHz.  Vypočítává sílu signálu (sílu elektrického pole), který bude 

větší pro dané procento času, p%, v průměru za rok, v rozmezí 1%≤p%≤50% a specifikované procento vlivu 

prostředí, pL, v rozsahu 1%≤pL≤99%. 

 Metoda jako první vypočítá základní ztráty šířením (dB), které nepřekročí p% času pro střední 

hodnotu vlivu prostředí. Střední hodnota vlivu prostředí je poté charakterizovaná staticky s ohledem 

na polohu přijímače a ztráty způsobené budovami z doporučení ITU-R P.20402. Poté je pomocí těchto ztrát 

vypočtena síla elektrického pole (dB(μV/m)) pro efektivní vyzářený výkon 1 kW. 

Metoda je primárně uřčena pro použití s nízkoziskovými anténami. Pokud bude použita 

vysokozisková anténa, bude ovlivněna pouze hodnota troposférického rozptylu a změna v predikci bude 

malá. Například pokud použijeme 40 dBi anténu pro oba konce spojení, výsledek se změní pouze 

o 1 dB [4]. 

 Metoda je vhodná pro predikci radiokomunikačních systémů s dosahem od 250 m do 3000 km 

a vysílač spolu s přijímačem umístěný do 3 km nadmořské výšky.  

V případě, že polohy přijímače a vysílače jsou známé přesně, hodnota vlivu prostředí, pL, musí být 

nastavena na 50 %. 

Metody propagace, které jsou v metodě zahrnuty [4]: 

 přímá viditelnost (LOS), 

 difrakce, 

 troposférický rozptyl, 

 ztráty způsobené budovami, 

 vliv prostředí, 

                                                      
1 V anglickém jazyce hledáme pod názvem Point-to-area service 
2 Výpočet ITU-R P.2040 http://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/p/R-REC-P.2040-1-201507-I!!PDF-E.pdf 
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 velké kolísání ve výšce překážek. 

 Vstupní parametry 

3.2.1 Základní vstupní parametry 

 Základní vstupní parametry, které můžeme získat bez předešlých výpočtů, jsou popsány v tabulce 1. 

Parametr Jednotka Min Max Popis 

f GHz 0.03 3.0 frekvence 

p % 1.0 50.0 procento z běžného roku, pro který bude počítaný 

signál přesahovat hodnotu 

pL % 1 99 procento vlivu prostředí 

φt, φr stupně −80 +80 zeměpisná šířka vysílače a přijímače 

ψt, ψr stupně −180.0 180.0 zeměpisná délka vysílače a přijímače 

htg, hrg m 1 3 000 výška středu antény nad zemí 

Polarizace    polarizace signálu (vertikální nebo horizontální) 

ws m 1 100 šířka ulic, pokud není dostupná přesnější hodnota, 

použijeme 27 m 

Tabulka 1 Základní vstupní parametry ITU-R P.1812 [4] 

3.2.2 Terénní profil 

 Terénní profil pro rádiovou cestu je důležitý při výpočtu propagační metody. Terénní profil se 

skládá ze 3 stejně velkých polí o počtu prvků n: 

 di – vzdálenost i-tého bodu profilu od vysílače (km), 

 hi – nadmořská výška i-tého bodu profilu (m), 

 gi = hi + výška překážek i-tého bodu profilu (m). 

Kde: 

 i: 1, 2, 3 … n = index bodu profilu 

 n: počet bodů profilu n ≥ 3 

 

 První bod profilu je v místě vysílače a poslední bod v místě přijímače, to znamená, že vzdálenost 

d1 = 0. Vzdálenost mezi body není specifikována a není ani vyžadováno, aby vzdálenost mezi jednotlivými 

body byla stejná, ale je vhodné dodržovat nějaký přibližný rozestup. 
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 Výška překážek se může měnit v závislosti na lokalitě, například ve městě jsou vyšší budovy 

(překážky) než v zalesněné oblasti, kde ale opět máme překážky a to stromy, tudíž není vhodné nechávat 

výšku překážek úplně na nule. Tyto překážky můžou způsobit nárůst ztrát pomocí difrakce [4].  

 

 Výchozí hodnoty pro výšku překážek nalezneme v tabulce 2. Tyto hodnoty by měly být použity 

v případě, že nemáme přesnější informace o výškách překážek. 

 

Typ prostředí 
Výchozí výška překážek (m) 

i = 2 do n - 1  i = 1 d a n 

Voda/moře 0 10 

Otevřené/venkov 0 10 

Předměstí 10 10 

Stromy/les 15 15 

Město 20 20 

Tabulka 2 Výchozí hodnoty pro výšku překážek na základě prostředí [4] 

3.2.3 Ostatní parametry 

 Další vstupní parametry, které nejsou z pohledu výpočtu tolik zajímavé, budou shrnuty v této 

kapitole [4]. 

 rádio-klimatické zóny jsou popsány v tabulce 3, 

 základní rádio-meteorologické parametry (ΔN, N0), které můžeme získat aktuálně pro danou polohu 

nebo můžeme použít hodnoty parametrů dodávaných k doporučení ve formě souboru. V těchto 

souborech jsou obsaženy parametry pro 0-360° zeměpisné délky a +90° až –90° zeměpisné šířky 

s rozlišením 1,5°, 

 efektivní poloměr Země ( ea ), 

 výskyt kanálů ( 0β ) – stupeň, do jaké míry může být signál posílen vlivem anomální propagace, 

 výpočet parametrů pro kanálové/vrstvové odrazy, 

 parametry z analýzy nad cestou profilu v tabulce 4. Výpočet těchto parametrů je vysvětlen v příloze 0. 

 

Typ zóny Kód Popis 

Pobřeží A1 Pobřeží a přímořské oblasti v okruhu 50 km od moře (podle 

definice) a do výšky 100 m nad danou vodní hladinou. 

Pevnina A2 Všechna zem mimo definici pobřeží. 
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Moře B Moře, oceán a velké oblasti vody o průměru přes 100 km 

v průměru. 

Tabulka 3 Popis rádio-klimatických zón [4] 

 

 

 

 

Parametr Popis 

d vzdálenost (km) 

dlt, dlr vzdálenost z vysílače a přijímače k jejich horizontům (km) 

θt, θr horizontální polarizace vysílače a přijímače (mrad) 

θ úhel cest (mrad) 

hts, hrs výška středu antény nad mořem (m) 

htc, hrc max(hts, g1) a max(hrs, gn)  

hte, hre efektivní výška antény nad mořem (m)  

db celková délka cesty nad mořem (km) 

ω celkový podíl cesty přes moře: 

ddb /  

Tabulka 4 Parametry z analýzy nad cestou profilu [4] 

 Propagace pomocí přímé viditelnosti (LoS) 

 Základní ztráty způsobené propagací volným prostorem jsou vypočítány: 

  dfLbfs log20log2045.92     dB (2) 

 Korekce pro vícecestné šíření pro p a β0 jsou vypočítány následovně: 
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 Poté můžeme vypočítat ztráty způsobené LoS, které nepřesáhují pro p% a β0 následovně: 

  spbfspb ELL 0                 dB (4a) 

    sbfsb ELL 0                 dB (4b) 
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 Propagace pomocí troposférického rozptylu 

 Tento výpočet troposférického rozptylu není příliš přesný v případě, že p je zvoleno hodně pod 50 % 

a naopak nelze použít s hodnotou větší než 50 % [4].  

 

Výpočet ztrát, které nepřesahují dané procento času p je následující: 

7.0

0

50
log125.10–15.0–θ573.0log201.190 


















p
NdLL fbs     dB (5) 

Kde: 

 Lf : frekvenčně závislé ztráty: 
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log5.2)log(25 


















f
fL f                 dB (6) 

 Propagace kanálových/vrstvových odrazů 

Ztráty spojené s kanálovými/vrstvovými odrazy, které nepřekročí pro dané procento času p, 

se vypočítají následovně [4]: 

  )( pAAL dfba                  dB (7) 

     crctsrstlflrltf AAAAAddfA  log20log2045.102          dB (8) 

 Af  jsou celkové ztráty spojení (mimo ztrát z lokálních překážek) mezi anténou a anomální 

propagační strukturou v atmosféře. 

  )()( pApA dd                  dB (9) 

 Ad(p) jsou ztráty závislé na procentu času a úhlové vzdálenosti uvnitř anomálního propagačního 

mechanizmu. 

 Další výpočty, které byly použity při získání Af a Ad(p), je možné získat v příloze B. 

 Propagace pomocí difrakce 

 Ztráty způsobené difrakcí jsou kombinací metod na základě Bullingtonovi konstrukce a zakřivení 

země. Bullingtonova metoda je rozšíření základní metody pro kontrolu přechodu mezi volným prostorem 

a překážkami. Tato část (Bullingtonova) je použita dvakrát, a to pro výpočet aktuálního profilu cesty 

a pro profil cesty s nulovou výškou (hladký profil) spolu s modifikovanou výškou antény označenou jako 

efektivní výška. Efektivní výška antény bude použita i při výpočtu difrakce ze zakřivení země. Výsledná 
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hodnota je dosažena pomocí kombinace těchto 3 výpočtů. Následující výpočty jsou počítány pro střední 

hodnotu zemského poloměru a p = 50%, výpočet pro 1<p<50% můžete nalézt v příloze C [4]. 

Metoda používá aproximaci hranové3 difrakční ztráty jako funkci dimenzionálního 

 parametru v: 

    






  1.011.0log209.6)(
2

J  (10) 

 Pro případ, kdy v ≤ - 0.78 hodnota J(v), by měl být nastaven na nulu.  

3.6.1 Část výpočtu difrakce pomocí Bullingtonovým metody 

 V následujících rovnicích se vypočítává hodnota svahu v m/km vzhledem k výchozímu spoji výšky 

moře u vysílače k výšce moře u přijímače. Vzdálenost a výška i-tého profilu jsou di kilometry a gi výška 

nad mořem, i je hodnota od 1 do n, kde n je počet profilů, celková vzdálenost je d kilometrů. Efektivní 

zemské zakřivení Cekm-1 je získáno z 1/ap, kde ap je efektivní zemský rádius v kilometrech. Délka vln 

je v metrech reprezentována  [4].  

Pro nalezení středního bodu profilu s největší délkou svahu z vysílače do bodu: 
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max                 m/km (11) 

 Hodnota i je v rozsahu od 2 do n-1, jako i v dalších rovnicích této podkapitoly. 

Výpočet délky svahu mezi přijímačem a vysílačem použijeme: 

  
d

hh
S tcrc

tr


                 m/km (12) 

Dále mohou být dva případy výpočtu [4]: 

1) Stim < Str pro difrakci je použita přímá viditelnost LoS 

Pro nalezení středního bodu profilu s nejvyšším difrakčním parametrem v: 

   
 

 














 


ii

ircitc
iiei ddd

d
d

dhddh
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002.0500maxmax

 (13) 

 V tomto případě, hranové ztráty pro Bullington bod jsou dány:  

   max JLuc                 dB (14) 

2) Stim ≥ Str pro difrakci je použita trans-horizontální cesta 

 Pro nalezení středního bodu profilu s největší délkou svahu od vysílače k přijímači: 

                                                      
3 Hranové ztráty jsou způsobeny okraji budov nebo pohořím. V anglickém jazyce lze hledat knife-edge effect nebo 

edge diffraction 
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Pro výpočet vzdálenosti mezi Bullingtonovým bodem a vysílačem použijme: 
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rimtcrc
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                 km (16) 

 Výpočet difrakčního parametru vb, pro Bullingtonův bod: 
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 V tomto případě, hranové ztráty pro Bullingtonův bod jsou dány: 

   buc JL                  dB (18) 

 Výsledná hodnota výpočtu podle Bullingtona pro daný profil cesty je vypočítána: 

   d
L

LL uc
ucbull 02.010

6
exp1 















 
                 dB (19) 

3.6.2 Difrakční ztráty způsobeny zakřivením země 

 Ztráty, které nepřekročí pro p% času a výšku antény htesph a hresph, Ldsph, jsou vypočítány 

následovně [4]: 

Výpočet LoS vzdálenosti pro hladkou cestu: 

   resphtesph hhad plos 001.0001.02                  km (20) 

Pokud d ≥ dlos pro výpočet ztrát se použijí metody v kapitole 3.6.3, nastaví se asft = ap pro získání 

Ldft a Ldshp rovno Ldft. Další výpočet difrakce ze zakřivení Země není potřeba. 

 V opačném případě se pokračuje následujícími výpočty. Pro výpočet nejmenší vzdálenosti mezi 

cestou zakřivení Země a paprsku mezi vysílači: 
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d

dd
h sese
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λ
456.17 21                 m (24) 

 Pokud hse > hreq není potřeba dále vypočítávat, difrakční ztráty způsobené zakřivením Země 

Ldshp  jsou nula. V opačném případě vypočítáme modifikovaný efektivní rádius Země aem: 
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 Dále se použije pro výpočet Ldft  kapitola 3.6.3 s tím, že adft je rovno aem. 

Pokud bude Ldft záporné Ldsph = 0, jinak výpočet ztrát ze zakřivení Země je následující [4]: 

  
dft

req

se
dsph L

h

h
L












 –1

                dB
 (26) 

Doplňující výpočty jsou uvedeny v příloze C. 

3.6.3 Výpočet části difrakční ztráty způsobených zakřivením 

země  

 Tato podkapitola popisuje metodu, která počítá pouze část difrakčních ztrát způsobených 

zakřivením Země. Výpočet difrakčních ztrát [4]: 

  dftlanddftseadft LLL )1( 
                dB

 (27) 

Kde: 

 : je část cesty přes moře. 

 

Normalizace faktoru admitance povrchu pro horizontální a vertikální polarizaci: 
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f
KK rHV    (Vertikální) (28b) 

 Pokud polarizační vektor obsahuje horizontální a vertikální komponenty, rozdělíme 

ho na vertikální a horizontální komponenty. Vypočítáme každý zvlášť a poté zkombinujeme výsledek 

pomocí sumy vektorů pole amplitud. V praxi bude toto rozdělení zbytečné, protože od frekvence 300 MHz 

budeme v rovnici 29 použita hodnota 1 [4]. 
  

 Výpočet polarizačního parametru: 

  
42

42

53.15.41

67.06.11

KK

KK
dft




  (29) 

 Výpočet následujících parametrů je popsán v příloze C. Výpočet části difrakčních ztrát 

způsobených zakřivením země: 

     rtXdft YGYGFL                  dB (30) 
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3.6.4 Celkový „delta-Bullingtonův“ difrakční model ztrát 

 Pro aktuální terénní profil a výšku antén se použijí metody z kapitoly 3.3. Výsledek kapitoly 3.3, 

se použije pro Lbulla = Lbull.  

 Pro modifikované výšky antény a výšky profilu gi, nastaveny na nulu vypočítáme znovu 

kapitol  3.3. Modifikované výšky: 

  
stdtctc hhh '     m (31a) 

  
srdrcrc hhh '     m (31b) 

 Kde výška pro hladkou zemi v místě vysílače a přijímače, hst a hsrd, které můžeme nalézt 

v příloze 0. Výsledek výpočtu kapitoly 3.3 s modifikovanými anténami použijeme jako Lbulls = Lbull.  

 Dále provedeme výpočet Ldsph podle kapitoly 3.6.2 pro aktuální délku cesty d a s parametry: 

  '

tctesph hh      m (32a) 

  '

rcresph hh      m (32b) 

 Poté můžeme vypočítat difrakční ztráty pro obecnou cestu: 

   }0,max{ bullsdsphbullad LLLL                  dB (33) 

3.6.5 Difrakční ztráty nepřesahující pro p% času 

 Pomocí předchozí kapitoly vypočítáme Ld pro střední hodnotu efektivního poloměru Země 

ap = ae, střední hodnota difrakčních ztrát je poté Ld50 = Ld. 

Pokud bude p = 50 %, difrakční ztráty nepřesahující pro p% času jsou dány Ldp = Ld50. V případě, 

že p je různé od 50 %, postup výpočtu je popsán v příloze C [4]. 

 Výpočet dalších ztrát 

 Podrobnější výpočet ztrát v následující kapitole můžete nalézt v příloze E. 

3.7.1 Základní ztráty nepřesahující pro p% času a 50% prostředí 

bez efektu překážek  

 Následující výpočty by měly být aplikovány na výsledky předcházejících výpočtů pro všechny 

cesty. Abychom byly schopni vypočítat ztráty pro p% času a 50% prostředí je potřeba, aby předešlé 

propagační metody byly spojeny dohromady [4]. 

   bambs LL
buL

2.02.0
1010log5


                 dB (35) 
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Kde: 

 Lbs: je vypočítáno v rovnici 5  

 Lbm: pomocí rovnice 36 

  
jbdapbminbdamba FLLLL )( 0         dB (36) 

3.7.2 Ztráty způsobeny okolím terminálů 

 Když vysílací nebo přijímací anténa je umístěna pod výškou Rt a Rr, ztráty z okolí jsou Aht a Ahr, 

vhodné hodnoty pro R získáme v tabulce 2. Pomocí následujícího výpočtu získáme střední hodnotu ztrát 

způsobených různým okolím vysílacího a přijímacího terminálu. Možné mechanizmy pro výpočet jsou 

odrazy způsobené překážkami v reprezentující výšce, rozptyl a odraz způsoben zemským povrchem 

a malými překážkami. V případě, že výpočet provádíme na počítači se získanými daty o povrchu z digitální 

databáze a informace o výšce překážek bereme na základě kategorií, není možné identifikovat vhodný 

mechanizmus. Proto metoda rozlišuje jen mezi dvěma možnostmi [4]: 

 les a město, využívá se mechanizmus difrakce. (37a), 

 ostatní typy, např. otevřená plocha nebo málo obydlená místa, využívá se rozptyl a odraz. 

(37b). 

Následující výpočet je identický pro vysílač i přijímač. 

V případě, že hodnota h ≥ R potom Ah = 0, v opačném případě Ah vypočítáme: 

  
03.6–)( JAh                 dB (37a) 

  )/log(– 2 RhKA hh                  dB (37b) 

Kde: 

  J(v): je vypočítáno podle rovnice 10 

 

Výpočet ztrát nepřesahující pro p% času a 50% prostředí s efektem překážek v okolí  

terminálu je: 

  hrhtbubc AALL                  dB (38) 

3.7.3 Ztráty způsobené budovami 

 Síla pole se změní pro příjem v případě, kdy je přijímač v budově. Výsledek je kombinace venkovní 

změny a změny způsobené útlumem budov. Standardní odchylka pro vnitřní příjem je [4]: 

  
22
beLi       dB (39) 
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 Ztráty přenosu nepřesahující pro p% času a 

pL% prostředí 

 Pro výpočet kombinace všech ztrát počítaných v předešlých částech, Lb, pro umístění přijímače 

v budově nebo mimo budovu postupujeme [4]: 

   0locL      (venkovní)     dB (40a) 

  beloc LL 
     (v budově)     dB (40b) 

 

  Lloc hu σ)(σ       (venkovní)     dB (41a) 

  iloc       (v budově)      dB (41b) 

  















 loc

L
locbcpbb

p
ILLLL σ

100
,max 0   dB (42) 

Kde: 

 Lb0p: vypočítáno pomocí rovnice 3 

 Lbc: vypočítáno pomocí rovnice 38 

 Lloc: vypočítáno pomocí rovnice 40a nebo 40b 

 I(x): vypočítáno pomocí přílohy D 

 loc: vypočítáno pomocí rovnice 41a nebo 41b 

 Síla pole přesahující pro p% času a pl% 

prostředí 

 Síla pole normalizovaná k 1kW efektivně vyzářeného výkonu pro p% času a 50% prostředí, 

Ep dB(μV/m) může být vypočítána [4]: 

  bp LfE –)log(2036.199                  dB(μV/m) (43) 
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4 Výpočet pokrytí televizního signálu 

V České republice bylo vydána vyhláška upravující způsob výpočtu a vyhodnocení pokrytí 

televizního signálu pro analogový a digitální typ vysílání pomocí vyhlášky č. 163/2008 [5]. Dále bude 

popsána pouze část vyhlášky zaměrujicí se na výpočet digitálního sygnálu ve standartu DVB-T, kdy 

pro přenos signálu rádiovým kanálem je využíváno digitální modulační schéma. 

Pokrytí území televizním vysíláním se posuzuje na základě zjištěných hodnot intenzity 

elektromagnetického pole (dále označována pouze jako „intenzita“) signálu pozemního televizního vysílání. 

Intenzita signálu pozemního televizního vysílání se určuje v případě digitálního vysílání na podle výpočtu 

za podmínek, které jsou dále popsány [5] . 

Pro určení intenzity se využívá digitální model terénu v rozlišení 100 x 100 m, bez uvažování 

morfologie hlavně zástavby, lesů a porostů. Pro výpočet se uvažují pouze troposférická rušení. 

Výpočet intenzity se provádí s následujícími parametry [5] : 

 minimální hodnoty intenzity užitečného signálu zemského digitálního televizního vysílání 

jsou v tabulce 5, 

 křivky šíření všech elektromagnetických vln jsou vypočítávána pro 50% míst a 50% času pro 

užitečný signál nebo pro 50% míst a 1% času pro rušící signál, 

 příjem se předpokládá na pevnou přijímací anténu, která je umístěna ve výšce 10m 

nad terénem. 

 

Rozsah rádiových kanálů Hodnota intenzity Emin (dBμV/m) 

5 - 6 48 

7 - 9 49 

10 - 12 50 

21 - 22 52 

23 - 30 53 

31 - 38 54 

39 - 47 55 

48 - 58 56 

59 - 69 57 

Tabulka 5 Minimální hodnoty intenzity elektrického pole [5]  
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Výpočet pokrytí území signálem pozemního televizního vysílání [5] : 

 pokrytí území se vypočítá na základě výpočtu intenzity elektrického pole v oblasti, jejíž hranice 

odpovídají členění České republiky nebo hranicím oblasti, 

 území je pokryto pozemním televizním vysíláním, pokud signál z jednoho nebo více vysílačů 

dosahuje pro signál pozemního digitálního televizního vysílání intenzity rovno nebo větší 

minimální intenzitě pro příjem pomocí pevné přijímací antény a je splněna hodnota ochranného 

poměru, 

 pokrytí území signálem pozemního televizního vysílání se udává pro každá jednotlivá území jako 

poměr plochy zájmového území pokryté pozemním televizním vysíláním a celkové plochy tohoto 

území vyjádřený v procentech. 
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5 Specifikace požadavků 

Systém musí implementovat rozhraní tak, aby byl využitelný pro správu jedné společností. Mít 

možnost evidovat vysílací zařízení spolu s věží kde je umístěn. Evidovat zákazníky zadané zaměstnanci 

firmy a registrované pomocí webového portálu.  

Zobrazovat informace o pokrytí jednotlivými vysílači do mapy. Informace o pokrytí budou 

předpočítávány a to pomocí více technik, které bude moci volit správce společnosti a v případě potřeby bude 

schopen provést pře počítání pokrytí podle nových parametrů. Základní technika výpočtu pokrytí bude 

vyhodnocena pomocí přímé viditelnosti mezi vysílačem a příjemcem, další způsob bude pomocí 

sofistikovanější metody pro výpočet propagace signálu. V obou technikách bude použita informace o terénu 

z mapových serverů a celková kvalita signálu by měla zohledňovat případná měření v dané lokalitě.  

Dotazy klientů na pokrytí budou ukládány a tyto informace se budou využívat pro vyhodnocení, která 

oblast bude nejvýhodnější pro další pokrytí. V případě přidání nového vysílače bude odesláno oznámení 

klientům, kteří se již v minulosti dotazovaly na dostupnost v lokalitě, která je nově pokrytá, ale předtím 

žádné pokrytí nebylo.  

Podpora pro výpočet dostupnosti signálu podle polohy, kterou si zvolí návštěvník webového portálu. 

Návštěvník webového portálu musí mít možnost si zobrazit pokrytí signálu pro všechny evidované vysílače, 

ale dále musí existovat možnost si zobrazit pouze pokrytí zvoleného vysílače. 
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6 Existující řešení 

 Existující řešení podobná zamýšlenému systému. Nejsou přímo stejná, ale můžeme nalézt podobné 

produkty. Například webový portál pro získání informací o pokrytí digitální televize, jednotliví mobilní 

operátoři mají mapy o pokrytí jejich signálu, ale tyto webové portály nejsou přímou konkurencí pro vyvíjený 

systém. 

Proto se dále budeme zabývat srovnáním systémů, které jsou určeny pro výpočet pokrytí signálu 

a pouhé zobrazení těchto výsledků. Informace o těchto systémech jsou získány z webových stránek daných 

systémů. 

 Radio Mobile 

 Zdarma dostupný systém4 pro plánování a simulaci bezdrátových komunikačních systémů patří 

mezi nejoblíbenější bezplatné systémy. Systém pracuje s frekvenčním rozsahem od 20 MHz do 20 GHz. 

Pro výpočet je využíván ITS (Longley-Rice) model propagace. Pro výpočet je potřeba dodat mapové 

podklady s výškovým profilem, například volně dostupné SRTM5. 

 Pomocí volně dostupných mapových podkladů je možné vytvářet mapy s různými výstupy podle 

potřeby (dBµV/m, µV, dBm). Dále je schopen pomáhat při hledání vhodné frekvence pro jednotlivé 

vysílače, interference, najít vysílač s nejlepším signálem, získání sílu signálu z několika stanic a další funkce 

užitečné při návrhu a studování chování bezdrátových systému. 

Systém je stále vyvíjen a již se nachází v 11.6.0 verzi, tudíž je možné očekávat další rozšíření 

funkcionality [6]. 

 RadioLab 4 

 Systém od české společnosti, která se zabývá vývojem softwarových řešení v oblasti 

radiokomunikace. Je to již druhá verze systému6 pro analýzu a vizualizaci šíření radiových signálů. Mezi 

základní funkce, které systém nabízí, patří analýza terénního profilu, výpočet útlumů šíření signálu, výpočet 

rádiové viditelnosti a výpočet plošného rozložení intenzity elektromagnetického pole. Mimo výpočetní 

funkce zde nalezneme také řadu dalších funkcí pro zefektivnění práce. Datové podklady jsou dodávány 

                                                      
4 Stránka systému Radio Mobile http://radiomobile.pe1mew.nl/ 
5 SRTM je zktratka pro Space Shuttle Radar Terrain Mapping Mission stránka projektu http://srtm.usgs.gov/ 
6 Stránka systému RadiLab http://www.crcdata.cz/index.php/radiokomunikacni-sw/rada-rl4/radiolab-4 
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přímo se systémem, ale je možné importovat i vlastní. Je možné přidávat i jednotlivé objekty, například 

budovy, která budou bránit v šíření signálu. 

Základní vlastností systému je zobrazení terénního profilu i s dalšími relevantními informacemi 

(Fresnelova zóna), analýza odrazů, podpora různých mapových systémů (WGS 84, S-42, JTSK a UTM), 

implementace řady výpočetních modelů (ITU-R P.1546, ITU-R P.370, Okumura Hata, Free space, Free 

space PP, Vídeňská dohoda (HCM), Metoda RDK-2) s rozsahem od 30MHz do 65GHz [7]. 

 

 

Obrázek 1 Ukázka GUI RadioLab 4 [7] 

 Wireless InSite 

 Profesionální systém7 pro výpočet šíření signálu v různém prostředí. Možnost velmi přesného 

výpočtu šíření signálu pomocí výpočetních modulů založených na sledování paprsků8. Možnost využití 

systému je výpočet pokrytí, propagace radaru, LTE a WiMax analýza propagace, Ad-hoc a dočasné sítě, 

WIFI, výpočet umístění vysílače, analýza vícecestného šíření a další. Jak autoři uvádí, využití je možné 

odarmádní obrany po komerční komunikaci. Základní mapové podklady jsou součást systému, ale podrobné 

nákresy budov a dalších objektů je potřeba do systému vložit pomocí řady podporovaných formátů. 

Základní funkce jsou optimalizace anténního pokrytí, výpočet pokrytí, výpočet vícecestného šíření 

z budov, v rámci budov a v prostoru, výpočet kanálové charakteristiky pro komunikační spoj a další. Mimo 

běžné výpočty nabízí i možnost výpočtu v reálném čase pro úpravy sítě (spolehlivost-rychlost), v případě 

modelů pro výpočet propagace v městských zástavbách je rychlost výpočtu v milisekundách [8]. 

 

                                                      
7 Stránka systému Wireless InSite http://www.remcom.com/wireless-insite 
8 Sledování paprsků jsou metody v angličtině nazvány ray-tracing 
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Modely používané při výpočtech jsou rozděleny do skupin: 

 vysoce spolehlivé modely sledující paprsky – X3D, Full 3D, 

 rychlé metody sledující paprsky – Urban Canyon Ray Model (2D), Vertical Plane Ray Model 

(2D), Vertical Plane Urban Propagation(VPUP), Triple Path Geodesic, 

 empirické propagační modely – Hata, COST-Hata, Walfisch-Ikegami, Wall Count, Free 

Space, 

 vědecké FDTD modely – Moving Window FDTD, Urban Canyon FDTD. 

 

 

Obrázek 2 Wireless InSite model propagace WIFI přenosu od venkovního vysílače k přijímači uvnitř 

budovy [8] 

 QRadioPredict 

 Experimentální program9 pro výpočet propagace signálu v pásmu VHF a UHF. Pro výpočet 

propagace se využívá model ITS (Longley-Rice), který je používán s několika modifikacemi pro přesnější 

výpočet ztrát způsobených terénem (les, město, vesnice…), jeden z novějších modelů, který je využíván, 

jeITWOM v 3.0. Systém je schopen využívat veřejně dostupné informace pro zlepšení výpočtu. Jako datové 

podklady využívá OpenStreetMap, veřejně dostupné satelitní snímky nebo Google Maps. Výškový profil 

terénu je získáván z NASA SRTM. 

Možnost výpočtu pokrytí signálu pro pohybující se přijímač, kde můžeme na mapě vyplnit cestu jedné 

mobilní stanice a až 3 stabilních vysílacích stanic. Tato funkcionalita má plnou integraci do leteckého 

simulátoru Flightgear [9].  

                                                      
9 tránka systému QRadioPredict  http://qradiopredict.sourceforge.net/ 
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Obrázek 3 Ukázka GUI QRadioPredict [9] 

 RadioWORKS 2.0 

 RadioWORKS10 je nástroj pro výpočet řady vlastností o rádiových vlnách a jejich propagaci. 

Možnost získání detailních informacích o frekvenci (délka antény, metody pro výpočet propagace, způsob 

propagace, běžné nastavení vysílače a další), náhled 3D mapy pokrytí, 3D mapu reprezentující viditelnost 

mezi dvěma zadanými body, výpočet první Fresnelovy zóny. Výpočet ztrát je prováděn pomocí modelů 

Free-Space, Flat-Earth, ITU Terrain, Hata Urban, Hata Suburban, Hata Open Area, COST 231 Hata 

Extended a Empirical COST-Walfisch-Ikegami (COST 231 Empirical). 

Možnost výpočtu místa podle zadané hodnoty ztráty, dále na základě vzdálenosti a změny výkonu 

bude ovlivněn dosah a další specifikované vlastnosti. Všechny vypočtené informace mohou být zobrazeny 

graficky s nápovědou, kde jsou vysvětleny jednotlivé výsledky a další rady jak s tímto výsledkem můžeme 

dále pracovat. 

Mapové podklady pro vykreslení a výpočet 3D a 2D mapy jsou získávány v době výpočtu 

z GeoServeru. [10] 

                                                      
10 Stránka systému RadioWorks https://deserthail.com/ 
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Obrázek 4 Ukázka GUI RadioWORKS [10] 

 

 ICS telecom 

ICS telecom11 je profesionální komplexní systém pro pokročilé plánování radiových systémů. 

Systém je vyvíjen firmou nadnárodní firmou ATDI zaleženou ve Francii, první vydání systému bylo 

uskutečněno roku 1990. Systém podporuje řadu výpočetních modelů, analýzu a návrh sítí pro nejrůznější 

použití od mobilních telefonů (LTE, CDM, EDGE…), modelování zátěže infrastruktury a další. Systém 

využívá jako jediný z výše uvedených výpočetní model ITU-R P.1812 ve 4 vydání, bohužel systém nenabízí 

použití systému na omezenou zkušební dobu nebo omezenou bezplatnou verzi. Studentská licence na tento 

systém stojí 225£ na 3 měsíce. Systém je možné používat v cloudovém režimu, kde není potřeba mít vlastní 

výkonné zařízení pro náročné výpočty [11]. 

 

                                                      
11 Webová stránka systému http://www.atdi.com/ics-telecom/ 
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Obrázek 5 ICS telecom výpočet bezdrátové sítě [11] 

 Porovnání 

 V tabulce 6 je provedeno srovnání existujících řešení, která byla popsána v této kapitole. U každého 

řešení jsou uvedeny modely, která řešení používá pro výpočet propagace signálu, základní vlastnosti, které 

jsou nejzajímavější na daném řešení, dostupnost řešení, jestli je zdarma nebo placený a jak získává mapové 

podklady pro výpočet a vykreslení mapy. 

 

 

 

 

 

 

Název Model výpočtu Vlastnosti Dostupnost 
Mapové 

podklady 

Radio Mobile 

ITS (rozsah 

20MHz-

20GHz) 

 Stále aktivně vyvíjen 

 Výpočet pokrytí jednoho vysílače 

i celého systému 

 Pomoc při plánování systému 

 Generování map 

Zdarma Uživatel dodá 
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RadioLab 4 

 

ITU-R P.1546 

ITU-R P.370 

Okumura Hata 

Free space 

Metoda  

RDK-2  

 Zobrazení terénního profilu 

s dodatečnými informacemi 

 Podpora různých mapových 

systémů (WGS 84, UTM, …) 

 Množství výpočetních modelů 

 Databáze geografických prvků  

Placený 
Součástí 

systému 

Wireless 

InSite 

 

Hata 

COST-Hata 

Wall Count 

Free Space 

FDTD Ray 

Model 

X3D 

Vertical Plane  

 Velmi přesný výpočet šíření 

pomocí modelů sledování paprsků 

 Empirické modely pro výpočet 

šíření v budovách 

 Možnost výpočtu v reálném čase 

 Velká škála podporovaných 

bezdrátových technologií přes 

radar po WIFI 

Placený 
Součást 

systému 

QRadioPredict 
 

ITS 

 Získávání mapových podkladů 

online 

 Modifikace ITS pro lepší výpočet 

ztrát z terénu 

 Výpočet pro pohybující se 

přijímač 

Zdarma Automaticky 

RadioWORKS 

Free-Space 

Flat-Earth 

ITU Terrain 

Hata  

COST 231  

 Doplňující informace o frekvenci 

 Základní informace o modelech 

šíření, vysvětlení výpočtu 

 Řada modelů pro výpočet 

Zdarma Automaticky 

ICS telecom 
ITU-R P.452 

ITU-R P.1812 

 Simulace zátěže, extrémních 

případu (živelná pohroma) 

 Modelování a plánování sítí 

Placený Automaticky 

Tabulka 6 Porovnání existujících řešení 
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7 Analýza požadavků 

 Na základě specifikace požadavků na systém je dále možné vytvořit přesnější specifikaci požadavků 

na implementovaný systém, který bude plnit dané požadavky. 

 Evidence zákazníků a vysílacích zařízení 

 V systému bude potřeba evidovat nejen základní informace o zákaznicích jako je jejich adresa, 

kontaktní informace, typ přijímacího zařízení a s tím spojené informace o kvalitě příjmu signálu, ale také 

informace o poskytovaných službách a z kterého vysílače zákazníci přijímají informace.  

Vysílací zařízení hrají hlavní roli v další části (výpočet pokrytí), a proto je potřeba tato zařízení mít 

evidována v systému. Evidovat se budou hlavně technické parametry jako jsou výkon, frekvence, poloha 

vysílače, výška umístění vysílací antény a směr antény. 

 Zobrazení informací o pokrytí 

 Systém musí být schopen zobrazit pokrytí vysílačů jednotlivě nebo zobrazení celkové mapy pokrytí 

od všech vysílačů. Toto pokrytí může být vypočítáváno dvěma způsoby. První bude výpočet pokrytí 

na základě přímé viditelnosti mezi vysílačem a přijímačem. Druhý způsob bude na základě doporučení   

ITU-R P1812, které zohledňuje další faktory při výpočtu propagace signálu. 

Zaměstnanec firmy, který bude mít za úkol udržovat informace o vysílačích (přijímačích) aktuální, 

bude moci volit mezi těmito dvěma druhy výpočtů. Výpočet nebo přepočítání pokrytí bude provedeno vždy 

na požadavek.  

 Dotazování na pokrytí 

 Zákazníci budou mít možnost v systému provádět dotazování na pokrytí pomocí adresy, GPS 

souřadnic nebo pomocí zvolení daného bodu na mapě. Informace o pokrytí se graficky zobrazí do mapových 

podkladů, kde bude znázorněno kde se nachází dosažitelné vysílače pro zvolenou oblast. Zákazník si bude 

moci zvolit pomocí které metody chce dotaz provést. Při provádění dotazu bude uživateli umožněno 

se přihlásit k odběru novinek o pokrytí dané oblasti (zadání emailové adresy). 
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 Statistiky dotazování 

 Na základě provedených dotazů na pokrytí od zákazníků, bude provedeno vyhodnocení těchto 

dotazů a vypočítána mapa nejvíce dotazovaných lokalit. Tato statistika by měla zohledňovat stáří dotazu 

a o jaký typ služby byl zájem. Informace budou vykresleny do mapy podobně jako pokrytí.  

 Získávání dat pro výpočet pokrytí 

 Základní informace pro výpočet (parametry vysílače a přijímače) budou zadány ručně. Mapové 

podklady pro vypočet terénního profilu musí být získány z mapové databáze bez zásahu obsluhy. 

 Uživatelské role 

 Uživatelské role v systému bude možné dynamicky měnit, každý uživatel systému může disponovat 

více rolemi. Například pokud bude zaměstnanec odpovědný za komunikaci s klientem i za udržování 

informaci o vysílacích zařízení není potřeba, aby měl více účtů, ale pouze správce firmy přidělí zaměstnanci 

dvě role. 

7.6.1 Zákazník 

 Role určená pro běžného uživatele systému i pro uživatele, který není přihlášen. Může pouze 

prohlížet informace o pokrytí, nad nimi vyhledávat a přihlásit se k odběru novinek pro danou oblast. 

7.6.2 Technik 

 Role pro uživatele systému (zaměstnance), který má na starosti správu vysílacích zařízení. Jeho 

hlavní úkol v systému je udržovat informace o vysílacích zařízení a proto tato role má velmi omezené 

pravomoci. Jeho technické schopnosti jsou ale velmi užitečné při vyplňování nezbytných informací ohledně 

parametrů pro vysílací a příjímací zařízení, aby se dala vypočítat oblast pokrytí. Jeho další pravomocí bude 

zapisovat informace o provedených měření u zákazníků. 

7.6.3 Zaměstnanec 

  Role pro uživatele systému (zaměstnance), který bude mít hlavně na starost evidenci a komunikaci 

se zákazníky.  
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7.6.4 Správce 

 Uživatel systému, který má v dané firmě roli správce, může editovat veškeré informace týkající 

se firmy, dále může přidávat nové zaměstnance. Správce také může přidávat nové firmy, které bude 

spravovat. 

7.6.5 Administrátor 

 Jediná role v systému, která nemá žádné omezení. Administrátor může editovat veškeré informace 

v systému a automaticky generovat přístupové informace pro ostatní role. Role určená pro technického 

poradce firmy.  

 Diagram případu užití 

 Diagram případu užití je použit pro modelování chování navrhovaného systému. Pomocí diagramu 

můžeme zachytit hranice modelovaného systému a aktéry, kteří v systému vystupují. Aktérem v systému 

může být uživatel s jistou rolí nebo jiný systém, který spolupracuje se systémem. Diagram případu užití 

je pro navrhovaný systém zobrazen na obrázku 6. V diagramu je použita zkratka CRUD 

(CreateReadUpdateDelete), která vyjadřuje základní operace vytvoření, čtení, zápis a smazání dat. Použití 

zkratky nám pomůže v přehlednosti diagramu případu užití. 
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Obrázek 6 Diagram případu užití   
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8 Návrh systému 

 ER diagram 

 ER12 diagram neboli entitně vztahový diagram je využíván pro abstraktní a konceptuální znázornění 

ukládaných dat v navrhovaném systému. Tento diagram nemodeluje pouze uložená data, ale i vazby mezi 

jednotlivými entitami. ER diagram pro navrhovaný systém je zobrazen na obrázku 7.

 

 

Obrázek 7 ER diagram 

                                                      
12 ER je zkratka pro Entity Relationship  
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 Popis vztahu a databázových tabulek 

 Zde bude proveden popis důležitých tabulek a jejich závislostí z obrázku 7.  

Popis tabulek: 

 uživatel (t_user) – slouží pro ukládání základních informací o uživateli, který má možnost 

se přihlásit do systému. Obsahuje základní atributy jako jsou emailová adresa, jméno, 

přihlašovací údaje a informaci jestli je účet stále aktivní nebo byl deaktivován a tudíž nemá 

možnost se přihlásit do systému. Také obsahuje roli, ve které uživatel bude vystupovat 

v systému a je ho přihlašovací heslo uloženo pomocí BCrypt13 hašovací funkce, 

 vysílací zařízení (t_transmitterDevice) – tato tabulka slouží pro ukládání informací 

důležitých pro výpočet pokrytí jako je frekvence, výška a azimut daného vysílače. Každý 

vysílač je přiřazen k určité vysílací věži, 

 vysílací věž (t_tower) – informace o umístění (gps) a názvu místa vysílacího zařízení, 

 pokrytí (t_propagationInfo) – tabulka pro udržení informace o výsledku pokrytí 

(oblast pokrytí), datum vytvoření a informaci pro jaké podmínky byl proveden výpočet (typ 

výpočtu, referenční zařízení), 

 oblast pokrytí (t_area) – informace o intenzitě elektrického pole v dané oblasti s informací 

pro jaké přiblížení na mapě je hodnota vhodná. Atribut oblast je prostorový datový typ 

polygon, 

 referenční zařízení (t_referenceReceiver) – Informace o referenčních zařízeních, 

která budou sloužit pro výpočet pokrytí.  Minimální síla intenzity elektrického pole, výška 

umístění antény a jestli se referenční zařízení má používat i pro dotazy od uživatelů, 

 zákazník (t_customer) – Informace o zákaznících uložených v systému a z jakých 

zařízení daný zákazník přijímá signál. Z jakého zdroje je zákazník vytvořen a kdy byl 

vytvořen spolu s jeho adresou bydliště a emailovou adresou pro kontakt. 

 

  

                                                      
13 Popis hašovací funkce https://en.wikipedia.org/wiki/Bcrypt 
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9 Použité technologie 

 V následující kapitole bude popsaná zvolená technologie pro vývoj specifikovaného systému 

v kapitole 7. Jednotlivé použité technologie budou představeny a vysvětlen důvod jejich použití. 

 Volba použité platformy 

 Na základě specifikování je jasné, že bude potřeba systém vytvořit jako webový portál přístupný 

jak pro nepřihlášené uživatele, tak i mít možnost zabezpečeného přihlašování pro registrované uživatele 

systému. 

Základní platformy, které byly zvažovány pro vývoj systému: 

 Ruby on Rails14 – Poměrně nový aplikační rámec15, který začíná vstupovat do popředí. 

Webové portály, které jsou napsány v RoR16 jsou například GitHub, Twitter. RoR je postaven 

na bázi vzoru MVC17. Podporuje přístup k databázi pomocí objektového mapování (řádek 

v databázi převeden na instanci objektu), obsahuje rozsáhlé pomocné knihovny pro snadné 

generování HTML, práci s AJAX, automaticky mapuje URL na vnitřní řídící struktury 

a další. Základem toho rámce je programovací jazyk Ruby. Použití RoR je možné 

bez jakýchkoli poplatků. Ruby je multiplatformní programovací jazyk. 

 Nette18 – Aplikační rámec založený na programovacím jazyku PHP, přímá podpora HTML5, 

AJAX, SEO19, kvalitní dokumentace a objektový návrh. Webové portály, které využívají 

Nette jsou například csfd.cz, orgis.cz, national-geographic.cz a další. Patří mezi 

nejpopulárnější PHP aplikační rámce. Struktura Nette je založena na návrhovém vzoru MVC. 

Umožní rychle převést myšlenku do kvalitní webové aplikace. Eliminuje bezpečnostní rizika. 

 Spring20 – Otevřený aplikační rámec pro vývoj J2EE21 aplikace. Stabilní aplikační rámec, 

který je již roky prověřen. Velké množství volně dostupných doplňků. Jako návrhový vzor 

je použito obrácené řízení, které funguje na principu přesunutí, vytváření a provázání objektů 

z aplikace na rámec a injektáž závislostí, které řeší vlastním způsobem vložení objektů. Velmi 

                                                      
14 Stránka pro získání dalších informací o RoR http://rubyonrails.org 
15 Aplikační rámec v anglickém jazyce Framework 
16 RoR zkrat pro Ruby on Rails 
17 MVC je typ návrhového vzoru Model-View-Controller http://www.itnetwork.cz/navrhove-vzory/mvc-

architektura-navrhovy-vzor/ 
18 Stránka pro získání dalších informací o Nette https://nette.org 
19 SEO je zkratka optimalizace webového portálu pro vyhledávání 
20 Stránka pro získání dalších informací o Spring https://spring.io 
21 J2EE zkratka pro Java EE http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/overview/index.html 
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dobrá podpora testování jednotlivých komponentů systému. Použití rámce je možné 

bez jakýchkoli poplatků. Java je multiplatformní programovací jazyk. 

Z uvedených možností byl zvolen Spring. Dále bude použita poslední verze Java 822 a pro objektové 

mapování z databáze bude použit aplikační rámec Hibernate23. 

 Dynamické zobrazení webu 

 Spring přímo podporuje několik technik, jak zobrazit dynamická data na webových stránkách 

 JSP24 & JSTL25, 

 Velocity26, 

 FreeMarker27. 

V našem případě bude plně dostačující použít technologii JSP společně se standardní knihovnou 

značek JSTL, která nám umožní vytvářet dynamické stránky. JSP byla zvolena, protože celý systém bude 

vytvářen jedním programátorem bez specializace na návrh webových stránek a kód vytvořen pomocí JSP 

má více podobností s kódem Java než Velocity nebo FreeMarker.  

 Správa prostorových dat 

 Při výběru použité databáze je hlavně brán důraz na kvalitní podporu prostorových dat, dotazy 

nad prostorovými daty a možnost použití různých mapových systému (GPS, WGS 84). 

Jako první systém byl zkoumán SQL server 2008, který byl zamítnut jako nevyhovující, protože není 

poskytován zdarma. Další dva systémy, které byly zkoumány, jsou Postgresql a MySql, které jsou oba 

poskytovány i pro komerční použití zdarma. 

Oba systémy mají rozsáhlou podporu pro prostorová data a je velmi těžké říci, který systém je lepší, 

u každého systému se dají najít zastánci a odpůrci. Obě řešení podporují dotazy nad prostorovými daty, 

podpora R-tree indexu, rozsáhlou komunitu, výkonnostně podobné výsledky a další. Postgresql je zvolen 

díky rozsáhlejší dokumentaci pro prostorová data a pro případ, že by se měla databáze v budoucnu přesunout 

na jiný systém, pomocí Postgresql bude migrace dat mnohem jednoduší než za pomocí MySql.  

 

                                                      
22 Domovská stránka programovacího jazyka Java https://www.java.com/en 
23 Domovská stránka Hibernate http://hibernate.org/ 
24JSP je zkratka pro JavaServer Pages a další informace zle nalézt na 

http://www.oracle.com/technetwork/java/overview-138580.html 
25 JSTL je zkratka pro JavaServer Pages Standard Tag Library a další informace lze nalézt na https://jstl.java.net/ 
26 Domovská stránka Velocity http://velocity.apache.org/ 
27 Domovská stránka FreeMarker http://freemarker.incubator.apache.org/ 
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 Flayway 

 Nástroj pro udržení konzistentní struktury databáze na všech strojích, kde se používá vyvíjený 

produkt. Pomocí Flayway28 odpadá nutnost ručně přidávat nové závislosti do databáze přes konzoly (nebo 

jiný program pro přístup do databáze), ale vše je řešeno automaticky a v případě přidání nového sql souboru 

nebo vytvoření nové instance databáze se o správné nahrání souboru postará flayway automaticky [12]. 

V případě, kdy je použit projekt Spring Boot je nahrání nových databázových závislostí spouštěno 

v okamžiku, kdy se zavádí celý projekt a není potřeba žádného dalšího zásahu ze strany uživatele. 

 Topografická data 

 Při výpočtu propagace signálu bude potřeba získávat data o terénním profilu, tato data mohou být 

buď získana předem z nějaké databáze nebo načtena v okamžiku potřeby z nějaké online databáze. Systém 

by měl být co nejvíce jednoduchý pro uživatele, a proto tyto data budou načítaná z online databáze. Dva 

hlavní zástupci takovéto databáze jsou Topocoding29 a Google. 

Obě služby nabízí základní balíček zdarma, ale pro vyšší stabilitu (více dotazů) je doporučeno 

si koupit firemní přístup, který nám zabezpečí, že náš dotaz bude obsloužen. V systému není očekáváno 

příliš dotazů (pouze při výpočtu vysílače, který se bude provádět jen občas) a proto zůstaneme u volně 

dostupné verze. Obě služby poskytují API pro přístup k datům, ale pouze Google dodává API přímo pro 

Java [13]. Z tohoto důvodu byla vybrána služba od Google, která bude jednodušeji integrovaná do 

vyvíjeného systému. 

 HTML5 

 HTML5 je značkovací jazyk sloužící k tvorbě webových stránek. Finální specifikace byla vydaná 

28. října 2014, ale většina hlavních webových prohlížečů má již většinu funkcionality plně 

implementovanou a s každou další verzí se tato podpora zlepšuje.  

 Jedna z velmi zajímavých novinek, která je použita v HTML5 je Geolocation API díky ní je možno 

se přímo zeptat na uživatelovu polohu. Toho bude velmi dobře využito při zobrazování dostupnosti pokrytí 

v oblasti, kde se právě uživatel nachází [14]. Tato funkcionalita a celková rozšířenost jsou hlavním 

důvodem, proč se rozhodlo, že webová stránka bude psána v HTML5. 

                                                      
28 Domovská stránka projektu Flayway je http://flywaydb.org/ 
29 Server zaměřen na zpřístupnění informací o výškovém profilu http://topocoding.com/  
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 Responzivní návrh 

 Nejde o další technologii, ale spíše o princip stylování webových stránek (HTML) pomocí 

kaskádových stylů. Tento způsob by měl zaručit, že stránka bude optimalizovaná pro nejrůznější 

zobrazovací zařízení.  

 V dnešní době mobilních telefonů, tabletů, PC a dalších zařízení je nepřeberné množství různých 

velikostí obrazovek a jejich rozlišení, a proto není snadné pro takovéto množství vhodně stránky 

optimalizovat. Proto bude efektivnější zvolit framework, který nám s touto činností pomůže. Mezi 

nejpopulárnější frameworky zdarma patří Bootstrap30 a Foundation 631. Oba frameworky 

jsou optimalizovány pro nejpoužívanější mobilní i počítačové prohlížeče, mají základní sadu všech 

základních komponent jen v jiném základním designu. 

 Pro vývoj byl zvolen Bootstrap kvůli jeho větší rozšířenosti a s tím spojené větší vývojářské 

komunitě. 

 Statická analýza chyb 

 Pro jednoduší a rychlejší hledání chyb bude do projektu přidána povinná kontrola statických chyb 

pomocí findBugs32. Existuje celá řada doplňků do různých vývojových prostředí bez složité konfigurace. 

Tato kontrola bude povinná při každém dokončení dílčí části systému. 

 Spring boot 

Otevřený projekt vytvořený s cílem, aby Java aplikace naprogramované s pomocí aplikačního 

rámce Spring mohly být použity do provozu s minimální potřebou konfigurace a času. Pomocí 

vloženého33serveru, jako výchozí je použit Appache Tomcat34, odpadá další starost s hledáním a 

nastavováním Java EE kontejneru. Pomocí předkonfigurovaných nastavení, která se automaticky aplikují a 

vestavěného serveru je možné spustitelnou aplikaci napsat pomocí 20 řádků kódu, bez potřeby dalšího 

nastavování vestavěného serveru [15].  

                                                      
30 Více informací o Bootstrap lze najít na http://bootstrapdocs.com/v3.3.5/docs 
31 Více informací o Foundation 6 lze najít na http://foundation.zurb.com/sites.html 
32 Program, který využívá statickou analýzu kódu pro hledání chyb v Java kódu http://findbugs.sourceforge.net/ 
33 Embedded Server 
34 http://tomcat.apache.org/ 
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 Google Maps API 

Google API je soubor programových rozhraní vyvíjených společností Google, které komunikují 

s Google aplikacemi. Příkladem těchto aplikací může být Gmail, Translate, Google Maps a další. Pomocí 

těchto rozhraní je umožněno cizím aplikacím využívat Google aplikace a využívat jejich funkcionality 

pro vývoj dalších sofistikovaných systémů.  

Google Maps API slouží pro zpřístupnění aplikace Google Map. Mezi základní funkcionalitu 

využitou systémem patří získání topografických dat, převod uživatelem zadané adresy na GPS koordináty 

a umožnění vložení mapy Google Maps do vlastní webové stránky pomocí JavaScriptu. Vložená mapa 

obsahuje rozsáhlou paletu nástrojů pro manipulaci s mapou jako je vykreslování vlastní grafické vrstvy, 

funkce pro vykreslení základních geometrických tvarů, získávání interakce od uživatele, aktuální GPS 

koordináty a další [16].  

  



 42 

10 Implementace 

 Výpočet pokrytí 

Výpočet pokrytí probíhá v několika hlavních krocích. V prvním kroku je potřeba vypočítat mezi, 

kterými koordináty se bude výpočet provádět. Mezi vypočítanými koordináty se stáhnou topologická data, 

pro každý úsek dat je vypočítána intenzita elektrického pole a následně z těchto dat je vytvořena mapa 

pokrytí. 

10.1.1 Oblast pro výpočet 

Na základě dat uložených u vysílače známe azimut, kde anténa vyzařuje signál, frekvenci, 

souřadnice umístění a minimální intenzitu elektrického pole. Na základě těchto údajů můžeme vypočítat 

maximální dosah vysílače. V okamžiku kdy máme počáteční polohu (GPS vysílače) a vzdálenost 

(maximální dosah) můžeme pro rozsah azimutu vypočítat jednotlivé koncové koordináty. Výpočet 

se provádí pro každých 0.5 stupně azimutu. 

Výpočet pro jeden koncový koordinát [18]: 

𝑙𝑎𝑡𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑠 =
𝑃𝐼

180
∗ 𝑙𝑎𝑡      (44) 

𝑎𝑧𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑠 =
𝑃𝐼

180
∗ 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ     (45) 

𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒

𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ𝑅𝑎𝑑𝑖𝑢𝑒𝑠𝐼𝑛𝑀𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠(𝑙𝑎𝑡𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑠)
   (46) 

𝑛𝑒𝑤𝐿𝑎𝑡 = 𝑙𝑎𝑡 +  
180

𝑃𝐼
∗  cos(𝑎𝑧𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑠) ∗ 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛   (47) 

𝑛𝑒𝑤𝐿𝑛𝑔 = 𝑙𝑛𝑔 + 
180

𝑃𝐼
∗

sin(𝑎𝑧𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑠)

cos(𝑙𝑎𝑡𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑠)
∗ 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜    (48) 

 

10.1.2 Získání topologických dat 

Pomocí koordinátu vypočítaných v předešlém kroku, můžeme stáhnout topologická data z Google 

Map. Pro stažení dat zadáme počáteční pozici (vysílač), koncovou pozici (vypočtenou) a počet vzorků, které 

budou vráceny. Tyto vzorky budou se rovnoměrně rozloží po celé vzdálenosti. Maximální počet vzorků 

je 512, který je používán u všech dotazů. 

V případě, že Google neobsahuje pro dané koordináty přesnou hodnotu nadmořské výšky, vrátí 

hodnotu pro nejbližší možnou souřadnici. Pokud má anténa větší rozsah azimutu bylo by velmi zdlouhavé 

provádět dotazy sériově a proto je stahování dat prováděno paralelně pomocí parallelStream(). Google Maps 
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Elevation API má omezení na 2500 dotazů za jeden den. Dojde-li k překročení toho limitu, je možné 

zakoupit další 1000 dotazů za $0.50 [16]. Pro účely testování bylo implementováno ukládání výsledku 

do souboru a jeho následné načítání. Tímto způsobem se zamezilo překročení denních limitů pro opakované 

dotazy na stejné koordináty. 

10.1.3 Výpočet intenzity elektrického pole 

Na základě získaných dat o výškovém profilu můžeme dále pokračovat ve výpočtu intenzity 

elektrického pole. Výpočet se provádí vždy pro úsek dat (512 vzorků z Google Maps), pokud byla použita 

metoda pro přímou viditelnost, tak se vždy vypočítává informace, jestli pro daný vzorek a počáteční hodnotu 

existuje přímá viditelnost. V případě výpočtu pomocí ITU-R se postupně provádí výpočet od 3 vzorků od 

vysílače a v každém dalším výpočtu se přidá následující vzorek, který bude vystupovat jako koncový bod 

pro daný běh výpočtu. Výpočet je prováděn paralelně. Protože je nutné zpracovat velké množství 

matematických výpočtů potřebných pro výsledná data, je část výpočtu pomocí ITU-R velmi náročná 

na počítačový výkon. 

10.1.4 Převod vypočtených dat 

Po získání informací o intenzitě elektrického pole v jednotlivých GPS souřadnicích je potřeba tuto 

informaci převést na vhodnější reprezentaci pro zobrazení a případné vyhledávání. Jako vhodná 

reprezentace byla zvolena čtvercová sít. 

        Vypočtená data jsou převedena do čtvercové sítě, každý bod je zařazen do odpovídajícího čtverce 

na základě jeho GPS souřadnic. Pozice čtverce je vyhledávána pomocí binárního vyhledávání. Každý 

čtverec sítě si udržuje průměrnou hodnotu ze všech bodů, které byly do čtverce zařazeny. 

        Při výpočtu se vytváří čtyři čtvercové sítě a každá sít má jiné rozlišení (velikost čtverců). Počet 

a rozlišení sítí je možné velmi rychle upravit. Po naplnění sítě se provede odstranění všech čtverců, které 

nesplňují minimální hodnotu intenzity elektrického pole, všechny hodnoty elektrického pole se zaokrouhlí 

na celé desítky a nad tak to získanými daty se provede geometrické sjednoceni. Po sjednocení těchto dat 

vzniknou polygony, které budou dále uloženy do databáze jako prostorový datový typ Geometry. 

        Různé rozlišení sítí bude dále použito pro snadnější zobrazení polygonů na mapách v rámci webového 

prohlížeče při různém přiblížení mapy. 

10.1.5 Zobrazení výpočtu 

Po vytvoření záznamu pro výpočet pokrytí je možné provést další editaci dat (změna výpočetní 

metody). Dále je možné provést generování pokrytí nebo zobrazit vypočítané pokrytí na mapě. Následující 
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obrázek zobrazuje vypočítanou oblast pokrytí pro vysílač s azimutem 20 až 30 pro frekvenci 850 MHz, 

výpočetní metodu ITU-R P.1812 a pro referenční přijímač s označením „Přijímač 432“. 

 

 

 

Obrázek 8 Zobrazení pokrytí pro jeden vysílač 

 

 Uživatelův dotazu na pokrytí 

V případě, že se na dané poloze v systému nachází vysílač, ze kterého by bylo možné přijímat signál, 

může uživatel provést vlastní dotaz na výpočet intenzity elektrického pole podle zadané polohy. V systému 

jsou uložena referenční zařízení, která jsou určena speciálně pro ten to druh výpočtu.  Každé referenční 

zařízení se aplikuje na všechny vysílače v okruhu 100 km od uživatelem zadané pozice. Vysílače, které 

budou zařazeny do výpočtu, jsou získány pomocí následujícího dotazu.  
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Výpočet pro každý pár vysílač-referenční zařízení postupuje podobně jako v případě výpočtu pokrytí 

oblasti. Nejprve se získají topologická data mezi koordináty, zadané uživatelem a pozicí vysílače s počtem 

vzorků 512. Dále je potřeba získat vzdálenost pro další výpočet mezi vysílačem a koordináty od uživatele. 

Pro tento výpočet byla využita knihovna36, která nám vrátí vzdálenost v metrech. Následuje provedení 

jednoho běhu zvolené metody pro výpočet intenzity elektrického pole. Pokud bude vypočítaná hodnota větší 

než minimální hodnota intenzity elektrického pole zadána u daného referenčního zařízení je vysílač 

zobrazen uživateli spolu s vypočítanou intenzitou.  

10.2.1 Získání uživatelovy polohy 

Při načtení domovské stránky je proveden pokus o zjištění uživatelovy pozice pomocí HTML5 

Geolocation37 a takto získaná pozice je před vyplněna do pole pro zadání polohy pro výpočet intenzity 

elektrického pole. Na následujícím obrázku je zobrazena automaticky získaná poloha uživatele, tato adresa 

může být přepsána uživatelem.  

V případě, že uživatel zadá adresu slovně, bude tato adresa poslána do Google Maps Geocoding38, 

jako odpověď dostaneme seznam všech adres, které mohou odpovídat zadané adrese od uživatele. Systém 

vybere první adresu z pole pravděpodobných adres, která má největší pravděpodobnost, že bude ta, kterou 

zamýšlel uživatel. Z této adresy systém může získat validní GPS koordinátu. Takto získané koordináty 

budou použity pro výpočet intenzity signálu. Služba Geocoding má opět omezení pouze na 2500 dotazů 

za jeden den a další dotazy jsou zpoplatněny $0.5/1000 [16]. 

 

                                                      
36 https://github.com/JavadocMD/simplelatlng 
37 https://www.w3schools.com/html/html5_geolocation.asp 
38 https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/start 

FROM t_transmitterdevice trans 

  INNER JOIN t_tower tower ON trans.towerid = tower.id 

  INNER JOIN t_address addres ON tower.addressid = addres.id 

WHERE ST_DWithin(addres.gpsGeo, ST_GeomFromText( :center, 4326)::GEOGRAPHY, 

100_000) = TRUE; 
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Obrázek 9 Formulář pro dotaz na pokrytí 

 

10.2.2 Zobrazení uživatelova dotazu 

Vysílače, které byly vypočítány s intenzitou elektrického pole dostatečnou pro příjem signálu, jsou 

zobrazeny v tabulce pro přehled. Na mapě je graficky znázorněna poloha uživatele, vysílačů a vykreslena 

spojnice mezi nimi. 

Po zobrazení výsledků je možné se přihlásit (registrovat) pomocí formuláře s před vyplněnou adresou 

z dotazu na pokrytí. Uživatel může vyplnit i z jakého vysílače chce získávat signál. Například uživatel má 

před domem vzrostlé stromy, které brání v příjmu signálu z jiného vysílače a proto ví, že signál může 

přijímat pouze z jiného vysílače. Tato data může zaměstnanec firmy zpracovat a buď je odeslat zákazníkovi 

nabídkou anebo provést další analýzu dat. 

 

 

Obrázek 10 Zobrazení uživatelova dotazu 



 47 

 

Obrázek 11 Registrační formulář 

 

 Zobrazení prostorových dat 

Intenzitu elektrického pole je možné zobrazit v mapových podkladech od Google. Na domovské 

obrazovce systému se zobrazuje mapa s intenzitou elektrického pole pro všechny vypočítané vysílače 

v systému. 

Intenzita elektrického pole je vykreslena pomocí Google Maps Javascript API39. Jednotlivé polygony 

uloženy v databázi jsou vykresleny pomocí objektu Polygon(), který je obsažen v JS API. Podle intenzity 

pole je zvolena příslušná barva polygonu a každý polygon má popisek s hodnotou intenzity zobrazující 

se po stisku myší. Každý vysílač je na mapě zobrazen pomocí ikony spolu s popiskem, který je složen 

z názvu, azimutu a frekvence na které vysílá. 

V okamžiku, že uživatel změní přiblížení mapy nebo její hranice budou změněny (pohyb zobrazené 

mapy) je proveden asynchronní dotaz do systému pomocí REST API s údaji o aktuálním centru zobrazené 

mapy, hodnotu přiblížení a šířku zobrazené mapy v metrech. Tyto informace jsou systémem vyhodnoceny 

a uživateli se vrátí pouze data, která mohou být zobrazeny na dané mapě a ve vhodném rozlišení. Získání 

správných polygonů pro vykreslení, systém získá pomocí databázových funkcí, které pracují s prostorovými 

datovými typy a jsou schopny vypočítat, jestli polygon je stále v dané vzdálenost od zadaného bodu 

ve ßzvoleném souřadnicovém systému. Souřadnicový systém použit u GPS je WGS84, který je v Postgis 

reprezentován hodnotou 4326. Databázový dotaz: 

 

FROM t_area WHERE zoom =:zoom AND ST_DWithin(location, ST_GeomFromText(:center, 

4326)::GEOGRAPHY, :distance) = TRUE 

 

                                                      
39 https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/ 
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Pokud bychom na mapu vykreslovali vždy data v co největší přesnosti bylo by vykreslení velmi 

náročné pro prohlížeč a méně výkonná zařízení by nemusela být schopna vykreslit mapu pro více vysílačů. 

Pro každou hodnotu přiblížení jsou zvolena optimální rozlišení dat, tak aby uživatel stále měl co nejpřesnější 

informace o pokrytí s co nejmenší zátěží na zařízení. 

Pokud je přiblížení na mapě 6 nebo menší jsou uživateli vráceny data, která jsou vypočítána 

ze čtvercové sítě s rozlišením 10 km, pro přiblížení 7 a 8 jsou vrácena data z čtvercové sítě s rozlišením 

5km, pro rozlišení 9 a 10 jsou vrácena data z čtvercové sítě s rozlišením 2,5 km a pro větší přiblížení jsou 

vždy vrácena data z čtvercové sítě s nejmenším rozlišením a to s rozlišením 1 km. Ty to hodnoty je možné 

snadno změnit na vyšší nebo nižší rozlišení. 

Toto zobrazení může být použito i pro případ, kdy chceme zobrazit pouze výsledek výpočtu intenzity 

elektrického pole pro jeden vysílač. Zákazník (nepřihlášený uživatel) má možnost si zobrazit domovskou 

stránku se všemi vysílači nebo si může zobrazit jednotlivé vysílače na mapě. 

 

 

Obrázek 12 Mapa pokrytí pro více vysílačů 
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 Bezpečnost 

Zabezpečení systému je implementováno pomocí Spring security40 knihovny. Přihlašování uživatelů 

je provedeno pomocí formuláře se zadáním e-mailu a hesla. Uživatel může zadat, jestli si ho systém má 

pamatovat po dobu 14 dní bez dalšího přihlašování. Přihlášení uživatele je trvalé, i v případě restartovaní 

systému není uživatel nucen k novému přihlášení. 

Uživatelská hesla jsou bezpečně uložena do databáze pomocí BCrypt hash funkce a implementace 

této hash funkce je použita ze Spring. Pomocí BCrypt je zabezpečeno, že uživatelská hesla nebudou přečtena 

přímo z databáze, ale je potřeba čas k prolomení BCrypt hash funkce. 

Jednotlivé uživatelské dotazy na systém (API volání) jsou kontrolovány, jestli uživatel má dostatečná 

oprávnění (role) k tomuto volání. Ve výchozím stavu jsou všechny dotazy omezeny pouze pro přihlášeného 

uživatele a pouze dotazy na statické prostředky (css, js…), domovskou stránku, přihlašování, registraci 

uživatele a dotazy pro práci s mapou. Dotazy nejsou omezeny pouze na to, jestli je uživatel přihlášen, 

ale jestli uživatel má dostatečnou roli pro volání daného požadavku, například pro změnu systémových 

uživatelů musí mít přihlášený uživatel roli správce nebo administrátor systému. 

Případné pokusy o SQL injection41 jsou ošetřeny pomocí knihovny JPA Repository, která je použita 

pro komunikaci s databázi.  

 

 

Obrázek 13 Přihlašovací formulář 

                                                      
40 https://projects.spring.io/spring-security/ 
41 https://www.w3schools.com/sql/sql_injection.asp 
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 Uživatelské rozhraní 

Každý objekt42 v systému má tři základní pohledy pro manipulaci. Pohled pro vytváření nových 

instancí43, zobrazení detailu instance, kde je možné prohlížet detailnější data a případně možnost pro další 

editaci nebo smazání objektu a pohled pro úpravu instance. Jak je možné vidět na obrázku 13 v přehledu 

všech zákazníku nejsou vypsána všechna data o zákaznících, ale pouze základní informace. Podrobná data 

jsou zobrazena, až na obrázku 16 v detailu zákazníka, kde je možné zvolit smazání nebo další úpravu 

zákazníka. 

Přehled všech instancí má vždy možnost pro vyhledávání nad daty, řazení instancí podle jednotlivých 

sloupců a stránkování pro větší přehlednost dat. Velikost stránky si uživatel může zvolit z 10, 25, 50 a 100 

instancí na stránku. 

V případě vytváření nebo editace instance je prováděna validace dat formuláře. Validace 

je prováděna až na straně serveru pomocí objektu ValidationUtils, které poskytuje Spring. Některé položky 

nesmí být prázdné(např. název vysílací věže), GPS souřadnice musí mít validní formát atd. Uživatel 

je graficky o těch to nevalidních vstupních datech informován a má možnost tato data upravit. 

 

 

Obrázek 14 Formulář pro úpravu vysílací věže 

 

 Seznam zákazníků 

Zákazník se do systému může zadat pomocí registrace z webového portálu samotným uživatelem 

nebo může být zadán zaměstnancem firmy. U zákazníka můžeme poznačit, jestli je zákazník platící, dále 

                                                      
42 Objekt je myšleno například vysílač, uživatel, referenční zařízeni atd. 
43 Instance objektu je například uživatel systému s emailem petr.simek@fit.cz 
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jeho jméno, adresu a e-mailovou adresu. Zaměstnanec firmy zde může nalézt nové zákazníky, kteří mají 

zájem o poskytované služby. Na detailu zákazníka dále můžeme nalézt informaci, z kterých vysílačů přijímá 

signál. Pokud je zákazník registrován z webového portálu, jsou tyto vysílače pouze orientační zadané 

samotným uživatelem. 

 

Obrázek 15 Výpis všech zákazníků 

 

Obrázek 16 Detail zákazníka 
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11 Testování 

Abych potvrdil správnou funkčnost systému, bylo zapotřebí důkladného testování. Testování 

probíhalo jak na úrovni jednotlivých tříd, tak i testování systému jako celku. Dále bylo zapotřebí ověřit 

i hodnoty vypočítané metodou ITU-R na reálných datech. To bylo provedeno pomocí anténního mobilního 

a pevného přijímače a grafickým srovnáním vypočítaných oblastí z dostupných zdrojů. 

 Testování systému 

Testování systému bylo provedeno pomocí dvou typů testů. Nejprve byly použity testy 

jednotkové44, tyto testy se zaměřují vždy na konkrétní jednu třídu nebo přímo na jednu metodu. Při testech 

se předpokládá, že cely systém pracuje korektně. Jednotlivé interakce s ostatními třídami systému jsou 

pouze simulované45.  

Testování výpočetní metody ITU-R bylo prováděno rozsáhlou sadou jednotkových testů. Získání 

korektních dat pro ověření správné funkcionality nebylo příliš jednoduché, vzhledem k počtu 

matematických rovnic použitých v každé části metody, a proto byl vytvořen Excel soubor s výpočty, který 

je vložen jako příloha F. Soubor byl vytvářen simultánně s implementací metody do Java kódu a vždy bylo 

vyžadováno, aby výstupy z Excel souboru i z jednotlivých Java tříd byly stejné. Tím to způsobem byla 

objevena řada drobných chyb, které by se jiným způsobem hledaly velmi složitě. Soubor je vytvořen 

tak, aby se dala měnit vstupní data a výpočet se přepočítal co nejvíce bez zásahu uživatele, některé části 

bohužel potřebují pomoc od uživatele. 

Dále byly použité integrační testy, které ověřují funkčnost chodu systému jako celku, a ne pouze 

jednotlivých tříd. Největší důraz při těchto testech byl kladen na práci s prostorovými daty, jejich ukládání 

do databáze a korektní použití prostorových funkcí na hledání vzdáleností v databázi. 

 Testování výstupních dat 

Testování nebo ověření správnosti vypočítaných dat z metody ITU-R bylo provedeno dvěma 

způsoby. První základní ověření správnosti dat bylo provedeno porovnáním grafických výstupu systému 

a pokrytí vypočítáno pomocí metody ITU-R P.1546-246, které je veřejně dostupné od Českých 

                                                      
44 Jednotkové testy více známé jako unit test  
45 Objekty vrací předem definované odpovědi, knihovna pro simulaci objektu http://site.mockito.org/ 
46 https://www.itu.int/rec/R-REC-P.1546-5-201309-I/en 
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radiokomunikací na obrázku 17. Ten to výpočet se řídí vyhláškou č. 163/2008 Sb, jak je popsáno 

v kapitole 4. 

Pro účely testování byl zvolen vysílač Brno Hády s umístěním GPS 49°13'21.2"N 16°40'28.8"E, 

výška umístění antény 77m nad zemí, pro výpočet byl zvolen kanál č.59 digitálního vysílání s frekvencí 

778MHz a horizontální polarizací. Výpočet byl proveden pro referenční zařízení umístěné ve výšce 10m 

a minimální intenzitou elektrického pole 57 Emin (dBμV/m). 

Výpočet pokrytí systému byl proveden, jak je uvedeno v implementaci, ale převod vypočítaných dat 

byl převeden do čtvercové sítě 100x100 m jak je požadováno ve vyhlášce a hodnota intenzity každého 

čtverce byla získána více způsoby. 

 Výpočet intenzity jako průměr všech získaných dat na obrázku 18, 

 Výpočet intenzity jako průměr pouze dat, které přesáhnout minimální intenzitu na 

obrázku 19. 

Více podobné grafické výsledky byly dosaženy v případě druhého výpočtu. Grafický výstup 

vypočítaný pomocí metody ITU-R P.1546-2 je celistvější, než výpočet provedený systémem. Toto může 

být následek použití jiných agregačních funkcí a také různých metodami, které jsou použity. ITU-R používá 

více faktorů pro výpočet. Systém používá pouze 512 vzorků na 40 km poloměr vyzařovaný vysílačem. 

Čím je výpočet více vzdálen od vysílače, tím je hustota výpočtu nižší než v blízkosti vysílače. Jak je vidět 

na obrázcích největší shoda je v blízkosti 10 km od vysílače a ve větší vzdálenosti jsou oblasti, které systém 

nepovažuje za oblasti s dostatečným pokrytím více než v případě obrázku poskytovaným českými 

radiokomunikacemi. Všechny oblasti, které byly vypočítány systémem, že mají dostatečnou intenzitu 

elektrického signálu jsou také obsaženy na obrázku 17. Na základě těchto porovnání usuzuji, že přesnost 

systému dosahuje dostatečné přesnosti, která bude dále ještě ověřena na reálných datech. 
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Obrázek 17 Pokrytí vysílače Brno Hády vyhláškou ITU-R P.1546-2 [17] 
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Obrázek 18 Výpočet pokrytí průměr všech hodnot 

 

Obrázek 19 Výpočet pokrytí jen hodnot nad minimální intenzitu pole 
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 Testování na reálných datech bylo provedeno pomocí USB televizní karty Evolveo HD DVT-B 

USB s externí anténou a dále pomocí pevné antény umístěné na budově. Dosah pokrytí byl testován 

pro více vysílačů. Jako první byl zvolen vysílač Vimperk – Mařský vrch pro kanál č. 49 a výšku 73 m 

nad zemí. Přijímací anténa byla umístěna na střeše ve výšce 9 m, budova byla umístěna na kopci 

ve směru vysílače. Výškový profil mezi vysílačem a přijímací anténou zachycuje obrázek č. 21. Zde 

je červeným symbolem označena přijímací anténa v nadmořské výšce 438 m. Zelený symbol označuje 

umístění vysílače v nadmořské výšce 893 m. Z výškového profilu je patrné, že opravdu existuje přímá 

viditelnost mezi vysílačem a přijímačem. Systém vypočítal, že ve zvolené lokalitě bude příjem signálu bez 

problému a podle očekávání byl příjem jednotlivých programů digitální televize v naprostém pořádku. 

Výpočet pokrytí vysílače pro azimut 98-107 stupňů je na obrázku 20. 

 

 

Obrázek 20 Výpočet pokrytí Mařský vrch 

 

Obrázek 21Výškový profil mezi vysílačem přijímací anténou 

 

 Další vysílač byl zvolen vysílač Olomouc Slavonín pro kanál č.50 s výškou 40 m nad zemí. 

Přijímací anténa byla umístěna na střeše ve výšce 11 m, budova je umístěna v dolině bez výhledu 

na vysílač. Na obrázku 24 je zobrazen výškový profil mezi vysílačem a přijímací anténou, kde je vidět 

že vysílač je umístěn v nížině a přijímací anténa je pod kopcem, který je ve směru vysílače. Kopec má 
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převýšení 40 m oproti přijímací anténě. Na obrázku 22 je část výpočtu signálu pro vysílač, kde červenou 

barvou je znázorněna pevná přijímací anténa na domě. Podle systému není dostatečný signál pro příjem, 

na televizním přijímači se povedlo naladit pouze polovina programů, které nebylo ovšem možné přijímat 

v dobré kvalitě konstantně po celý den.  

Dále byl proveden test pomocí USB televizní karty, jestli bude možné přijímat signál ve stejné 

lokalitě v případě, kdy bude anténa umístěna na kopci, který má výškový rozdíl 40 m, kde bylo systémem 

vypočítáno velice dobrý příjem pro pevnou anténu ve výšce 10 m. Testovací anténa byla umístěna pouze 

ve výšce 2 m a na obrázku 22 je znázorněna modrou barvou. Obrázek 23 znázorňuje výškový profil mezi 

pevnou anténou umístěnou na domě a anténou umístěnou na kopci. Jak je možné vidět výškový rozdíl 

je 40 m a vzdálenost mezi jednotlivými měřícími body je 557 m. Na televizní anténu bylo možné naladit 

všechny programy, které vysílač vysílá na daném kanálu. Na základě těch to testovacích výsledku 

je možné konstatovat, že implementovaný systém produkuje korektní výsledky. 
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Obrázek 22 Výpočet pokrytí testované oblasti

 

Obrázek 23 Výškový profil mezi dvěma testovanými lokalitami 
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Obrázek 24 Výškový profil testované oblasti  
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12 Parametry systému 

 Instalace 

Systém není závislý na operačním systému. Pro běh systému je potřeba mít nainstalovány 

následující programy: 

 Java 8, 

 Postgres 9.5.647, 

 PostGIS 2.248. 

 

Postup pro zprovoznění systému: 

 Upravit hodnoty v souboru propagation_value.properties proměnou google.maps.api.key, zde 

je uložen api klíč používán jako ověření pro Google49, 

 upravit aplikační proměnné v souboru application.properties, které jsou uvedeny v tabulce 7, 

 vytvořit databázi s přístup pro uživatele a složku pro ukládání záznamu o systému, 

 v kořenové složce systému můžeme spustit testy pomocí Gradle ./gradlew test, 

 pomocí Gradle můžeme spustit celou aplikaci ./gradkew bootRun, 

 před spuštěním systému je potřeby být připojen k internetu, protože Gradle si v okamžiku první 

kompilace Java aplikace musí stáhnout závislosti specifikované v konfiguračním souboru 

build.gradle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
47 Návod na instalaci Postgres https://www.postgresql.org/download/ 
48 Návod na instalaci PostGIS http://postgis.net/install/ 
49 Návod na získání klíče https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key 
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Název 
Výchozí 

hodnota 
Účel 

server.addres 127.0.0.1 IP adresa systému 

server.port 8080 Port, kde má aplikace poslouchat 

spring.datasource.username java Uživatelské jméno do databáze 

spring.datasource.password java Uživatelské heslo do databáze 

spring.datasource.url dp Adresa pro přístup do databáze 

logging.path /var/log/dp 
Cesta ke složce, kde se má ukládat soubor se 

záznamy o systému 

logging.file dp-service.log Název souboru se záznamy o systému 

Tabulka 7 Aplikační proměnné systému 

 V případě že se jedná o prvního spuštění systému, dojde k automatické inicializaci databáze. Jako 

výchozí uživatel je vytvořen uživatel s emailovou adresou admin, přístupovým heslem 123456 a rolí 

ADMIN. 

 Metriky 

Po ukončení vývoje byla provedena statická analýza souborů systému, z které vznikly následující 

tabulky. Celková velikost zkompilované Java aplikace je 39,9MB, velikost všech zdrojových souborů 

je 2,6MB. 

Typ souboru Počet souborů Počet řádků 

java 158 8350 

JSP50  40 1448 

JavaScript 5 2091 

SQL 15 279 

Souhrn všech souborů 287 1 341 716 

Tabulka 8 Statická analýza souborů 

 

 

 

 

                                                      
50 Java server page (15) 
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Celkový počet tříd 174 

Celkový počet metod 1007 

Počet tříd pro výpočet intenzity signálu 68 

Počet metod pro výpočet intenzity signálu 430 

Počet tříd pro výpočet ITU-R 34 

Počet metod pro výpočet ITU-R 287 

Tabulka 9 Statická analýza Java souborů 

 Výsledky výkonosti 

Nejnáročnější část systémů na výkon je výpočet pokrytí pomocí metody ITU-R P.1812. Tento 

výpočet se skládá ze 3 částí stažení mapových podkladů, výpočet intenzity elektrického pole v jednotlivých 

bodech a převod jednotlivých bodů do čtvercové sítě. Stažení mapových podkladů je nejvíce závislé 

na internetovém připojení, převod jednotlivých bodů do čtvercové sítě je i v případě velkého počtu dat 

v řádu jednotek sekund, a proto bude přesněji uvedeno pouze testování výpočtů intenzity elektrického pole 

v jednotlivých bodech. 

Testování probíhalo na stolním počítači s operačním systémem Ubuntu 14 LTS s procesorem Intel 

Core i7 6700 a pamětí 32 GB. Testování probíhalo pro více způsobů implementace výpočtu nejprve sériový 

přístup, poté plně paralelní přístup a na závěr také paralelní a sériový přístup. Jeden výpočet metody, 

je myšleno výpočet všech 512 bodů v jednom směru, to znamená 509 běhů metody. 

V tabulce 10 je zobrazen výsledek rychlosti výpočtu intenzity elektrického pole. Sériový běh výpočtu 

je nejpomalejší ze všech výpočtu. Při experimentování bylo zkoušeno provádět výpočet tak, že neběžely 

všechny výpočty paralelně, ale vždy byl určitý počet běhů puštěn v jednom vlákně sériově. 

Nejlepší výsledky pro více než 200 běhů byly získány v případě, kdy bylo vždy 10 běhů puštěno 

v jednom vlákně. Pro 200 běhů a méně je nejoptimálnější použít paralelní přístup všech běhů. Ten 

to výsledek je dán tím, že pokud je příliš vláken, systém je příliš zatížen častým přepínáním kontextu a tím je 

snížen výkon. 
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Způsob provedení výpočtu Počet výpočtů sekund minut 

Sériově 

1 1,55 0,03 

2 2,99 0,05 

40 54,46 0,91 

200 289,65 4,83 

400 559,84 9,33 

720 1048,48 17,47 

Paralelně 

1 1,56 0,03 

2 1,69 0,03 

40 18,95 0,32 

200 105,20 1,75 

400 194,01 3,23 

720 362,95 6,05 

Paralelně 10 běhů sériově 

40 18,66 0,31 

200 89,33 1,49 

300 132,24 2,20 

400 171,39 2,86 

500 219,92 3,67 

720 323,79 5,40 

Paralelně 20 běhů sériově 

40 30,69 0,51 

200 103,02 1,72 

300 133,70 2,23 

400 188,30 3,14 

500 256,04 4,27 

720 353,91 5,90 

Paralelně 40 běhů sériově 

40 57,15 0,95 

200 104,01 1,73 

300 150,27 2,50 

400 224,45 3,74 

500 263,22 4,39 

720 391,38 6,52 

Tabulka 10 Výsledky testování rychlosti výpočtu 

  



 64 

13 Závěr 

Diplomová práce se zabývá problematikou pokrytí bezdrátových síti pro různé poskytovatele 

internetového, televizního nebo jiného druhu signálu. Cílem práce bylo navrhnout a implementovat systém, 

který bude automaticky získávat informace o výškovém profilu terénu a zobrazovat vypočítaná data 

na mapových podkladech. Byla vytvořena možnost evidence zákazníků daného poskytovatele a možnost 

registrování nového zákazníka z webového portálu. Zákazník může provést na vyžádání vlastní dotaz 

na pokrytí v dané oblasti. Tento systém byl v plném rozsahu naimplementován a otestován na reálných 

datech s velmi dobrými výsledky. 

Systém má velký potenciál v další možnosti rozvoje systému. Je možné provádět analýzu dat 

získaných z dotazů, která by mohla poskytovatelům pomoci k dalšímu plánování rozvoje jejich systémů 

(určení vhodného umístění dalšího vysílacího zařízení či upravení parametrů stávajících vysílačů).  

V případě, že systém bude mít úspěch a návštěvnost systému by byla velká, stávající podoba systému 

by mohla být nedostatečná. V okamžiku generování pokrytí by mohl systém mít pomalou odezvu 

pro uživatele. Tento nedostatek by odstranila implementace systému v Microservices architektuře51, kde by 

systém mohl být rozdělen do 3 služeb poskytujících výpočet pokrytí, získání pokrytí dané oblastí 

a administraci systému. Na základě dalšího testování by mohlo být upraveno generování pokrytí, jak bylo 

ukázáno v testech, například pro různý počet běhů používat různou kombinaci paralelního a sériového 

provádění. 

  

                                                      
51http://microservices.io/ 



 65 

Literatura 

[1] Pechač, Pavel a Vrba, Jan. Základy antén šíření vln a mikrovlnné techniky. Praha : ČVUT, 

2008. ISBN 978-80-01-03997-7. 

[2]  Crane, Robert K. Propagation handbook for wireless communication system design. Boca 

Raton : CRC Press LLC, 2003. ISBN  0-8493-0820-8. 

[3]  Pechač, Pavel. Šíření vln v zástavbě. Praha : BEN-Technická literatura, 2006.  

ISBN 80-7300-186-1. 

[4]   ITU-R. Doporučení P.1812-4. A path-specific propagation prediction method for point-to-

area terrestrial services in the VHF and UHF bands. Ženeva : International 

Telecommunication Union, červenec 2015. 

[5]  Česko. Zákon č. 163/2008 Sb. ze dne 30. dubna 2008 o způsobu stanovení pokrytí 

signálem zemského televizního vysílání. SBÍRKA ZÁKONŮ 2008, částka 51. 15. 5 2008. 

Dostupné https://www.mpo.cz/cz/e-komunikace-a-posta/elektronicke-

komunikace/narodni-legislativa-a-predpisy/provadeci-pravni-predpisy-k-zakonu-o-

elektronickych-komunikacich--37748/. 

[6]  Coudé, Roger. Radio Mobile - RF propagation simulation software. Radio Mobile. 

[Online] 21. 11 2015. [Citace: 29. 1 2017.] http://radiomobile.pe1mew.nl. 

[7]  CRCData. Řada RadioLab 4. CRCdata. [Online] 2013. [Citace: 29. 1 2017.] 

http://www.crcdata.cz/index.php/radiokomunikacni-sw/rada-rl4. 

[8]  Remcom. Wireless InSite. Remcom. [Online] [Citace: 2. 5 2017.] 

http://www.remcom.com/wireless-insite/. 

[9]  YO8RZZ, Adrian. QRadioPredict. Sourceforge. [Online] [Citace: 10. 2 2017.] 

http://qradiopredict.sourceforge.net/. 

[10]  DesertHail. Software. deserthail.com. [Online] [Citace: 2. 1 2017.] https://deserthail.com/. 

[11]  ATDI. ICS telecom. ATDI. [Online] [Citace: 6. 5 2017.] 

http://www.atdi.co.uk/software/radio-planning/ics-telecom/. 

[12]  Fontaine, Axel. Why. Flyway. [Online] [Citace: 28. 4 2017.] 

http://flywaydb.org/getstarted/why.html. 

[13]  Google. Client Libraries for Google Maps Web Services. Google Developers. [Online] 2. 

5 2017. [Citace: 9. 5 2017.] https://developers.google.com/maps/web-services/client-

library. 

[14]  W3C. HTML5. W3C. [Online] 2014. [Citace: 20. 4 2017.] http://www.w3.org/TR/html5/. 



 66 

[15] Walls, Craig. Spring Boot in Action. 1. Sebastopol : Manning Publications, 2106. ISBN 

1617292540. 

[16] Google. Google Developers. Google. [Online] [Citace: 7. 5 2017.] 

https://developers.google.com/. 

[17] Radiokomunikace, České. Mapa vysílačů. Digi stránky. [Online] [Citace: 7. 5 2017.] 

http://www.digistranky.cz/mapa-vysilacu. 

[18] Cross, Don. Latitude/Longitude Calculator. Cosinekitty. [Online] [Citace: 22. 1 2017.] 

http://cosinekitty.com/latlon/. 

 

 

  



 67 

Seznam příloh 

A. Výpočet parametru z analýzy cesty  

a. Celková vzdálenost 

 Celková vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem může být získaná na základě geografických 

koordinátů (φ, ψ) nebo z profilu cesty [4].  

 

b. Klasifikace cesty 

 Řada výpočtů potřebuje vyhodnotit, jestli cesta mezi vysílačem a přijímačem je přímá (LoS) nebo 

trans-horizontální. Pokud je horizontální úhel natočení z pohledu vysílací antény (vzhledem 

k lokálnímu horizontu) větší než zorný úhel (opět vzhledem k lokálnímu horizontu vysílače) z přijímací 

antény, mluvíme o trans-horizontální cestě [4]. 

 Test pro trans-horizontální cestu je: 

  tdmax θθ                  mrad (a1) 

Kde: 

  )θ(maxθ
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                 mrad (a2) 

 θi: úhel natočení í-tého bodu profilu 
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Kde: 

 hi: výška í-tého bodu profilu (m) 

 hts: výška vysílací antény (m) 

 di: vzdálenost od vysílače k í-tému bodu profilu (km) 
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Kde: 

 hrs: výška přijímací antény (m) 

 d: celková vzdálenost (km) 

 ae: efektivní střední hodnota zemského poloměru 
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c. Úhel natočení nad lokální horizontem 

Výpočet úhlu natočení nad lokálním horizontem pro vysílací anténu: 

  ),(max tdmaxt                  mrad (a5) 

Kde:  

 θmax: vypočítáno pomocí rovnice a2 

 θtd: vypočítáno pomocí rovnice a4 

 V případě LoS je úhel natočení brán jako úhel spojnice mezi vysílačem a přijímačem. 

  

 Výpočet úhlu natočení nad lokálním horizontem pro přijímací anténu v případě LoS je: 
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V případě trans-horizontální cesty: 

  )(θmaxθ
1

2
j

–n

j
r


                 mrad (a7) 

    









 







e

j

j

rsj

j
a

dd

dd

hh

210
arctan1000θ

3                 mrad (a8) 

d. Úhlová vzdálenost 

 Úhlová vzdálenost je vypočítána [4]: 
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e. Hladký zemský povrch a efektivní výška antén 

 Nejprve vypočítáme výšky terénu pro hladký zemský povrch, kde jsou umístěny vysílací 

a přijímací antény hst a hsr. Výpočet provedeme pomocí aproximace výšek terénu profilu nad 

mořem [4]: 
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 hst: výška rovného povrchu země (amsl) v místě vysílače (m) 

 hsr: výška rovného povrchu země (amsl) v místě přijímače (m) 

 

 Dále vypočítáme výšku rovného povrchu země pro difrakční model, tyto výšky se použijí pro 

výpočet v kapitole 3.6.4. Nejprve nalezneme nejvyšší překážku na cestě mezi vysílačem a přijímačem 

hobs a horizontální úhel natočení αobt, αobr, všechny výpočty jsou založeny na předpokladu, že Země 

je placatá: 

   iobs Hh max                 m (a14) 
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 Vypočítáme dočasnou hodnotu výšky rovného povrchu pro vysílač a přijímač [4]: 

Pokud hobs je menší než nula: 

  ststp hh     m amsl (a18) 

  srsrp hh     m amsl (a19) 

V opačném případě: 

  tobsststp ghhh     m amsl (a20) 

  robssrsrp ghhh     m amsl (a21) 

Kde: 
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 Výpočet finálních hodnot výšek pro hladký zemský povrch pro vysílač a přijímač, které jsou 

využity při výpočtu difrakčního modelu: 

Pokud hstp je větší něž h1 tak: 

  1hhstd     m amsl (a24) 



 70 

V opačném případě: 

  stpstd hh     m amsl (a25) 

Pokud hsrp je větší něž hn tak: 

  nsrd hh     m amsl (a26) 

V opačném případě: 

  srpsrd hh    m amsl (a27) 

 V poslední části vypočítáme parametry pro kanálové/vrstvové odrazy, které se využijí v kapitole 

3.5. Nejprve vypočítáme výšky pro rovný povrch spolu s nerovnostním faktorem: 

  ),(min 1hhh stst                  m (a28) 

  ),(min nsrsr hhh                  m (a29) 

Sklon rovného zemského povrchu by měl být vypočítán následovně: 

  
d

hh
m stsr –
                 m/km (a30) 

Efektivní výška vysílacího terminálu pro kanálové/vrstvové odrazy je daná: 

  
sttgte hhhh  1

 m (a31) 

  
srnrgre hhhh   m (a32) 

Maximální výška terénu nad rovným zemským povrchem mezi vysílačem a přijímačem, včetně 

horizontálních bodů, je nazývána jako terénní křivost [4]: 
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m mdhhh 
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Kde: 

 ilt: index bodu profilu ve vzdálenosti dlt od vysílače 

 ilr: index bodu profilu ve vzdálenosti dlr od přijímače 
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Obrázek A.1Příklad (trans-horizontální) cesty [4] 
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Parametr Popis 

ae Efektivní zemský rádius (km) 

d Celková vzdálenost (km) 

dii Přírůstková vzdálenost pro vzdálenost profilu cesty (km) 

f Frekvence (GHz) 

λ Délka vlny (m) 

hts Výška antény vysílače (m) nad mořem (amsl) 

hrs Výška antény přijímače (m) nad mořem (amsl) 

θt Pro trans-horizontální cestu, horizontální úhel natočení nad lokálním horizontem 

(mrad), měřeno z vysílací antény. Pro LoS cestu by to měl být úhel natočení přijímací 

antény 

θr Pro trans-horizontální cestu, horizontální úhel natočení nad lokálním horizontem 

(mrad), měřeno z přijímací antény. Pro LoS cestu by to měl být úhel natočení vysílací 

antény 

θ Úhlová vzdálenost (mrad) 

hst Výška rovného povrchu země (amsl) v místě vysílače (m) 

hsr Výška rovného povrchu země (amsl) v místě přijímače (m) 

hi Výška í-tého bodu (m) 

h1: výška umístění vysílače 

hn: výška umístění přijímače 

hm Terénní křivost (m) 

hte Efektivní výška vysílací antény (m) 

hre Efektivní výška přijímací antény (m) 

Tabulka 11 Vypočítané parametry z analýzy cesty [4] 
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Obrázek A.2 Příklad rovného povrchu země [4] 

 

B. Výpočet parametrů pro kanálové/vrstvové odrazy 

     crctsrstlflrltf AAAAAddfA  log20log2045.102          dB (8) 

  Alf je empirická korekce pro zahrnutí vzrůstajícího útlumu z délkou vlny v kanálové 

propagaci [4]: 
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  Ast, Asr jsou ztráty způsobeny difrakcí od stínící lochy pro vysílač a přijímač: 
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  Act, Acr korekce pro cesty přes moře pro vysílač i přijímač: 
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  γd je specifický útlum pro danou frekvenci: 
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   41.2000412.0exp1 lmd  (9e3) 

 μ3 korekce terénních nerovností: 
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C. Propagace pomocí difrakce doplnění 

Doplňující výpočty pro kapitolu 3.6.2 [4]: 
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Doplňující výpočty pro kapitulo 3.6.3: 

 Normalizace vzdálenosti [4]: 
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 Normalizace výšky pro vysílač a přijímač [4]: 
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 Výpočet vzdálenosti: 
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 Definice funkce pro normalizaci výšky: 
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 kde: 

  YB dft  (30f) 

 Limit G(Y) je dán KYG log202)(   

Doplnění výpočtu pro kapitolu 3.6.5: 

 Vypočítáme ztráty z kapitoly 3.6.4 Ld pro efektivní zemský rádius, který nepřesáhne pro β0% času 

a ap = aβ, poté Ldβ = Ld.  

Interpolační faktor, který můžeme vypočítávat pro 50% > p ≥ β0% [4]: 

  





















100

β

100

0I

p
I

Fi       pokud %%50 0 p  (34a) 

  =  1           jinak p %0  (34b) 

Kde funkce I(x) je popsána v příloze D. 

Difrakční ztráty, Ldp, nepřesahující pro p% času: 

  iddddp FLLLL )–( 5050                  dB (34c) 

Střední hodnota ztrát způsobena přenosem spojovány s difrakcí [4]: 

  
5050 dbfsbd LLL                  dB (34d) 

Kde Lbfs je dáno rovnicí 1. 

Základní ztráty způsobeny přenosem spojovány s difrakcí nepřesahující pro p% času je: 

  dppbbd LLL  0                 dB (34e) 

Kde Lb0p je dáno rovnicí 3.  

D. Doplňující metody 

 Výpočet aproximující inverzní komplementární kumulativní normální distribuční funkce je validní 

pro vstup 0.000001 ≤ x ≤ 0.999999. V případě, že hodnota bude menší něž 0.000001 nebo větší než 

0.999999 hodnota x bude nastavena na 0.000001 a 0.999999, tato úprava je možná pouze pro některé 

rovnice [4]. 

  )(–)()( xxTxI                            for 0.000001  x  0.5 (45a) 

  )1()1()( xTxxI                  for 0.5 < x  0.999999 (45b) 
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kde: 

  ][ )(ln2–)( xxT   (46a) 

  
 

  1)()())((

)())((
)(ξ

123

012






xTDxTDxTD

CxTCxTC
x  (46b) 

  515516698.20 C   

  802853.01 C  

  010328.02 C   

  432788.11 D   

  189269.02 D   

  001308.03 D   

 

E. Podrobnější výpočet ztrát 

Doplňující výpočty pro kapitolu 3.7.1: 

Výpočet interpolačního faktoru, který bere v potaz úhlovou vzdálenost [4]. 
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Kde θ je úhlová vzdálenost definovaná v příloze 0. 

Výpočet interpolačního faktoru, který bere v potaz délku cesty: 

  














 


20

)20(
5.0*0.3tanh0.15.00.1

d
Fk  (35b) 

Výpočet předpokládané minimální ztráty spojené s LoS propagací a difrakcí přes moře [4]: 
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 (35c) 

Kde: 

 Lb0p: vypočítáno pomocí rovnice 3 

 Lb0: vypočítáno pomocí rovnice 4 

 Ldp: vypočítáno pomocí rovnice 34c 

 Lbd50: vypočítáno pomocí rovnice 34d 
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Výpočet předpokládané minimální ztráty spojené s difrakcí a LoS propagací a trans horizontální šíření 

signálu: 
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0 pbba
bapmin
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Kde: 

 Lba: vypočítáno pomocí rovnice 7 

 Lb0p: vypočítáno pomocí rovnice 3 

 η =  2.5 

Výpočet předpokládané minimální ztráty spojené s difrakcí a LoS nebo kanálových/vrstvových 

odrazů [4]: 
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Kde: 

 Lbd: vypočítáno pomocí rovnice 34e 
 

Doplňující výpočty pro kapitolu 3.7.2: 

  
clutdifnu hK θ  (37c) 

  hRhdif –                 m (37d) 

  











s

dif

clut
w

h
arctanθ                 stupně (37e) 

  )(log2.68.212 fKh   (37f) 

  fKnu 342.0  (37g) 

Kde: 

 f: frekvence (GHz) 

 ws: šířka silnice 

 

 

F. Excel soubor s výpočty 

Soubor s výpočty metody ITU-R P.1812, které byly použity při implementaci jednotlivých komponent. 

Výpočty byly použity pro ověření korektního chování a validních výstupních hodnot jednotlivých 

komponent výpočetního modelu. Přiložen v kořenové adresáři na CD. 
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G.  CD 

Přiložené CD obsahuje zdrojové kódy vyvinutého systému, písemnou zprávu ve formátu PDF 

a testovací Excel soubor. 
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