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Anotace 

Práce si klade za cíl navrhnout lokátor fungující na čipu ESP 8266, který bude 

schopen vypsat informace o své poloze v místnosti. Vychází z předpokladu, ţe místnost je 

vybavena přístupovými body vysílající Wi-Fi signál do okolí. Na základě měření je 

vyvinut algoritmus v programu Arduino, který dokáţe informace o poloze určit a vypsat. 
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Annotation 

This diploma thesis investigates design of a locator utilizing ESP 8266 chip, 

which will be able to display information about its position within in a room. Thesis is 

based on the assumption that the room is equipped with access points broadcasting Wi-Fi 

signal to surroundings. In program Arduino is developed algorithm based on a 

measurements, which is able to find and display information about position.   
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Úvod 

Moderní technologie jsou v dnešní době vyuţívány stále častěji. Lidé si na 

moderní doplňky natolik zvykají, ţe bez nich nedokáţí ţít. Není tomu jinak ani v oblasti 

lokalizačních systémů. Jiţ více neţ 30 let se ve světě kupříkladu vyuţívá systém GPS. 

Tento systém zaznamenal masové nasazení jak v armádě, průmyslu, dopravě zboţí, ale i 

v kaţdodenním cestování. GPS slouţí pro lokalizaci a pomáhá navigaci na povrchu Země. 

I tento systém má však své limity v podobě nepřístupných oblastí. Signál, který GPS 

vysílá, není schopen pronikat skrze střechy do uzavřených objektů. V mnoha případech je 

proto zapotřebí vytvořit systém umoţňující lokalizaci také uvnitř budov. Práce popisuje 

vývoj jednoduchého systému, který je cenově dostupný, nenáročný na instalaci a údrţbu a 

vhodný pro široké spektrum nasazení. Obdobou v této práci popisovaného systému mohou 

být na trhu jiţ dostupné chytré RTLS, umoţňující lokalizaci v reálném čase fungující na 

podobných nebo zcela odlišných principech. Moţnost vytvořit vlastní systém na míru 

zadání s jasnou vnitřní strukturou a algoritmy určení lokace je však zajímavou výzvou. 

V první části diplomové práce je rozebírána lokalizace obecně, je popsán její 

vznik, vývoj a vyuţití. Následně jsou lokalizační systémy rozděleny do několika typů, 

s důrazem na systémy vyuţívané k lokalizaci uvnitř budov. Další podkapitola popisuje 

podrobněji vybrané technologie vyuţívané k lokalizaci uvnitř budov fungující na 

radiofrekvenčním záření. Závěr první části je věnován teoretickým principům určování 

polohy zařízení. 

Druhá část diplomové práce se zaměřuje na popis vybraného řešení. Poukazuje na 

moţnosti, kterými lze lokalizovat zařízení pro účely této práce. Následným popisem 

vyuţitého hardwarového a softwarového vybavení je druhá kapitola uzavřena. 

Třetí kapitola popisuje experimentální ověření vybraného řešení. Tato kapitola 

vychází z poznatků předchozí kapitoly týkajících se moţností lokalizace s pomocí zařízení, 

které je v práci nazýváno jako lokátor. Experimentálním způsobem je v lokátoru naměřena 

hodnota RSSI, výpočtem určena vzdálenost lokátoru a přístupového bodu a následně i 

samotné souřadnice lokátoru. Výpočty jsou realizovány vlastním programovým vybavením 

implementovaným v mikropočítači ESP 8266. Závěr kapitoly se věnuje testování k ověření 

přesnosti pozicování lokátoru v místnosti. 
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Poslední kapitola práce je věnována vizualizaci dat pozicování lokátoru 

z předchozí kapitoly formou grafů a statistickému zhodnocení provedených testů stejně 

jako návrhům dalšího moţného vylepšení vyvinutého řešení.  
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1 Průzkum vhodných metod lokalizace 

První části této kapitoly je obecné seznámení s lokalizací. Zmíněny budou 

počátky a historie technologie, která zajistila široký rozvoj lokalizace a pomohla v mnoha 

ohledech celému světu. Hlavním představitelem lokalizace je celosvětový systém GPS, 

umoţňující lokalizaci objektu v reálném čase mimo budovy. 

Další části kapitoly pojednávají o konkrétním řešeném problému lokalizace uvnitř 

budov. Jelikoţ je toto téma stále velmi ţádoucí, jsou zde rozebrány vyţívané technologie, 

způsoby prezentace lokalizace a následně i teoretické principy, na jejichţ základě lze určit 

polohu. 

1.1 Historie 

Potřeba lidí znát určitou polohu se datuje ještě před naším letopočtem. V dobách 

mamutů lovci potřebovali vědět, kde mají lovit, stejně jako si museli pamatovat místo 

odkud vychází. Dělali si značky na stromy či kameny. Orientovali se pomocí slunce, 

měsíce nebo hor.  Mnohdy na tom závisel jejich ţivot. Smysl pro orientaci se čím dál víc 

zvyšoval a tento pokrok s sebou přinášel stále náročnější a přesnější způsoby určování 

polohy. Vývoj byl však velmi pozvolný.  

V začátcích se určovala poloha na mapách pomocí sextantů či různých 

geodetických metod. Toto platilo jak pro moře tak i zemi. Později se lidé pozorováním 

naučili odhadovat svou polohu pomocí hvězd. Zjistili, ţe vzájemná poloha hvězd a jejich 

uspořádání vypadá z jiných částí Země různě. Následně bylo moţné pomocí různých 

konfigurací těchto uspořádání odhadnout polohu a určit i přibliţný směr k cíli. Určení dané 

polohy se začalo říkat lokalizace. [1, 2] 

1.2 Lokalizace 

Kapitola se zabývá základním rozdělením lokalizace do tří částí: 

1. RTLS  

2. Způsoby zjištění polohy zařízení 

3. Lokalizace na základě vyzařovaného signálu 
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1.2.1 RTLS 

Zkratka RTLS pochází z anglického Real-Time Locating Systems. V dnešní době 

se v těchto systémech vyuţívá převáţně radiový signál. Mezi nejrozšířenější představitele 

systémů RTLS patří technologie GPS, která vyuţívá pro lokalizaci satelity. Signál vysílaný 

ze satelitů však není schopen pronikat skrze střechy budov a lokalizovat objekt uvnitř. 

Díky tomu jsme schopni rozdělit RTLS systémy do dvou kategorií. Systémy schopné 

lokalizovat zařízení vně budov a systémy schopné lokalizovat zařízení uvnitř budov. [4] 

Lokalizace vně budov 

Nejrozšířenější technologií je radiová lokalizace. Tato technologie byla vyvinuta 

v polovině 20. století. Hlavní myšlenkou radiové lokalizace je měření vzdálenosti 

radiového signálu pomocí času. V principu jde o změření doby, kterou radiový signál urazí 

od vysílače k přijímači. Vyuţití radiové lokalizace slouţí dodnes v letectví, průmyslu nebo 

dopravě. Metody lokalizace sniţují náklady a zlepšují informace o dění po celých 24 

hodin.  

Nejrozšířenějším systémem lokalizace vyuţívajícím rádiové komunikace je 

technologie GPS. Tato metoda určování polohy zaloţená na současném vyuţívání signálu 

minimálně tří satelitů je v dnešní době povaţována za etalon navigace. 

 Za nejmodernější metodu se povaţuje Americký systém GPS NAVSTAR, který 

vyuţívá druţic obíhajících kolem Země a vysílajících nepřeţité datové informace. Další 

navigační systém pochází z Ruska a nazývá se Glonass. Evropa má systém s názvem 

Galileo, Čína vyuţívá BeiDou. GPS signál obecně však slouţí pro lokalizaci pod 

otevřeným nebem mimo budovy. [3, 34] 

Lokalizace uvnitř budov 

Potřeby poznat uzavřené prostory a jejich monitoring se objevili v druhé polovině 

20. století.  Od roku 1980 se začal objevovat zájem o aktuálním dění v budovách. Začali se 

vytvářet různé mapy a modelování navigačních procesů. Tyto procesy vedly například ke 

zlepšení orientace v únikových východech.  

Vyuţití RTLS systému uvnitř budov funguje na principu lokalizace od minimálně 

dvojice vysílačů. Tyto vysílače jsou určeny na předem dané pozici a v případě vstupu 

zařízení do dané místnosti, můţe být toto zařízení lokalizováno. Zařízením se rozumí 

stávající prostředky vyuţívané i k jiným účelům například RFID tagy, mobilní telefony, 

čipy, karty a jiné. [3, 33] 
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1.2.2 Způsoby určení polohy zařízení 

Jednou ze specifik systémů pro určování polohy je samotný způsob jejího určení. 

Způsoby mohou být celkem tři: určení vlastní polohy, určení neznámé polohy v síti a 

kombinace obou způsobů. 

Určení vlastní polohy  

Principem způsobu určení vlastní polohy je umístit známé zařízení do známého 

místa. Zařízení je schopno pracovat samostatně a polohu zobrazit bud textově nebo 

graficky. Není zde potřeba jiného přístroje pro výpočet ani operace. Určením polohy 

takového zařízení mohou být přístupové body. Přístupové body, které vyuţívá například 

Wi-Fi síť, vysílají signály, pomocí kterých je zařízení schopno lokalizovat samo sebe. 

Příkladem takového zařízení můţe být navigace v autě, která zobrazuje na mapě 

pouze sebe a nepotřebuje ke zpracování informací ţádný server. [7] 

Určení neznámé polohy 

Hlavním rozdílem oproti předcházejícímu způsobu určení polohy zařízení je zde 

server. Server slouţí pro sbírání dat z neznámého zařízení v prostoru. Následné informace 

server zpracovává. Pomocí zpracovaných informací můţe server vyřešit polohu 

neznámého zařízení, zobrazit ji na monitoru nebo zpracované informace uloţit uţivateli 

pro jiné vyuţití. 

Typickým představitelem lokalizace neznámých zařízení jsou radary. [8]  

Kombinované určování polohy  

Kombinovaná metoda vychází z předchozích dvou případů určení polohy. 

Informace získané ze serveru jsou zpracovávány. Ze zpracovaných informací je vypočtena 

poloha, kterou server pošle na konkrétní lokalizované zařízení. Toto zařízení následně 

zobrazí svojí polohu na mapě nebo ji vypíše. 

Metoda je sloţitější na výkon strojů, tím dochází k daleko rychlejším výpočtům 

konkrétní polohy a jejím nasazením v místech, kde by bylo finančně nepřijatelné vybavit 

kaţdý objekt sledovacím zařízením.   
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1.2.3 Lokalizace na základě vyzařovaného signálu 

Název souvisí se snahou o zjištění polohy nějakého zařízení či objektu. Při vyuţití 

v bezdrátových sítích se jedná o nalezení polohy uzlu nebo senzoru. Hlavním problémem 

je zde signál a jeho šíření.  

 

Obrázek 1 Šíření signálu a jeho rušení [zdroj 5] 

Signál, jakoţto drţitel informací se šíří vně i uvnitř budov od vysílače k přijímači 

několik cestami. Tyto cesty se různě liší svým zpoţděním či rušením vstupujícím do 

přenosového kanálu. Na obrázku (Obrázek 1) je moţné vidět, jak vysílač vysílá signál S do 

přenosového kanálu. Vlivem neţádoucího, ale v praxi častého rušení, vzniká v přenosovém 

kanálu neţádoucí efekt. Přijímač následně přijímá z přenosového kanálu signál ‚S‘. Z toho 

důvodu ne všechny signály jsou vhodné na lokalizaci. Kaţdý signál vycházející z jiných 

vlastností je vhodný pro různé účely. [5, 6] 

Lokalizace vycházející z infračerveného záření 

Za zcela jinou technologii se povaţuje infračervené záření. Jde o 

elektromagnetické záření, jinak nazývané téţ tepelné. Pro lidské oko je toto záření 

neviditelné. Rychlost šíření infračervených paprsků je stejná jako rychlost světla tj. 

300 000 km/s.  Infračervené záření se dělí na spoustu pásem a vyzařují ho všechna tělesa 

včetně lidí. Komunikace pomocí tohoto záření funguje na krátkou vzdálenost, která je 

zhruba několik desítek metrů. Infračerveného záření se vyuţívá například u mobilních 

telefonů, dálkových ovladačů nebo u zařízení, které snímají okolí pomocí infračervených 

senzorů. V případě lokalizace je nutné dbát na přímou viditelnost vysílače na přijímač. 

Infračervené záření má nízkou propustnost skrze zdi. [9] 
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Akustická lokalizace 

Lokalizace zaloţená na ultrazvuku, který zpravidla není pro lidské uši slyšitelný. 

Frekvence ultrazvuku je 20 kHz aţ 1000 MHz. Zvuk se šíří několikanásobně pomaleji neţ 

infračervené záření nebo světlo. Rychlost ultrazvukového signálu je 330 m/s. V případě ţe 

se signál setká s překáţkou, je odraţen a následně se zkresluje. 

 Nejčastějším řešením v této lokalizaci je metoda TOA (Time Of Arrival – čas 

příchodu), která dokáţe určit přesnost v řádech několika centimetrů. Její vyuţití v praxi 

můţe slouţit například k lokalizaci blesků. Vţdy je třeba detekce alespoň třemi senzory. 

Nevýhodou metody TOA je špatný průchod skrze stěny. Proto je potřeba aby 

jednotlivé senzory na sebe viděli a neměli ţádnou větší překáţku v cestě. Další nevýhodou 

je ultrazvukové rušení nebo monitorování pouze jednoho objektu v daném časovém 

okamţiku. 

Radiová lokalizace 

Radiová lokalizace vyuţívá radiových vln. Elektromagnetické spektrum, které 

tyto vlny tvoří, pracují s kmitočty od 75 kHz aţ do 10 GHz.   Rychlost šíření radiových vln 

je stejná jako rychlost šíření světla a infračerveného záření. Přenos informací probíhá 

pomocí modulace. Modulace můţe být frekvenční, amplitudová nebo fázová.  

Vyuţití radiového signálu je ve velké míře vyuţíváno pro lokalizaci na velké 

vzdálenosti vně budov. Na menší vzdálenosti je však tento signál schopen prostupovat i 

skrze zdi a tím umoţňuje lokalizovat zařízení také uvnitř budov. Nejvyuţívanější metodou 

lokalizace v reálném čase je systém RTLS. 

1.3 Technologie využívané pro lokalizaci uvnitř budov 

Lokalizace uvnitř budov je v dnešní době poměrně často řešeným problémem. 

Kaţdá firma či podnik rádi vědí, kde se jejich zaměstnanci, majetek, vybavení nebo obecně 

objekty nacházejí. Metody, vhodné pro lokalizaci v budovách jsou podobné satelitním a 

druţicovým technologiím avšak liší se svým dosahem. Satelitní a druţicové technologie 

vyuţívají lokalizaci hlavně v otevřených prostorech. Nejsou vhodné pro lokalizaci uvnitř 

budov, protoţe jejich signál není schopen proniknout skrze mohutné překáţky. Z toho 

důvodu je vhodné aplikovat metody na podobném přístupu, ale s daleko menším dosahem 

fungující hlavně na radiofrekvenční technologii.  
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Radiofrekvenční technologie je doposud nejvyuţívanější mezi přístroji pro 

lokalizaci. Typy rozebraných technologií se liší hlavně ve spotřebně energie a přesnosti 

určení polohy. Tyto technologie zvyšují lidem komfort, mobilitu a jsou součástí celku, 

které v drtivé většině případů obsahují bezpečnostní a zabezpečovací zařízení. [30] 

Lokalizace popsané v práci se zaměří na technologie RFID, Bluetooth, UWB a 

především Wi-Fi související s hlavní částí.  

1.3.1 RFID 

Radio Frequency Identification – v českém překladu znamená radiofrekvenční 

identifikace. O RFID se často hovoří jako o technologii, která začínala hlavně jako náhrada 

čárových kódů. Vyuţívá se pro identifikaci výrobků, či jiných objektů pomocí 

radiofrekvenčních vln. V současnosti se RFID technologie uplatňuje v mnoha odvětvích a 

oblastech. RFID technologie se rozvíjí zejména v oblasti trhu, logistiky, výroby nebo 

sledování osob a objektů. 

Principem technologie RFID jsou informace ukládané čtečkou v elektronické 

podobě pomocí radiofrekvenčních vln do malých čipů s anténami. Čip s anténou je 

označován jako RFID tag.  

Tagy se dají připevnit na různé typy povrchů a dokáţí odolat vodě, pádům i 

vyšším teplotám. RFID tag nese informace o daném výrobku či zařízení.  Rozděluje se na 

pasivní a aktivní tag. Další rozdělení spočívá ve vyuţité frekvenci, způsobu zapisování a 

ukládání dat nebo pouţité konstrukci. 

 Pasivní tag 

Pasivní tagy jsou nejjednodušším typem RFID zařízení, mohou být přečteny 

pomocí aktivního čítače (čtečky). Princip funkcionality pasivního tagu spočívá v odráţení 

signálu z čítače pomocí specifické modulace z kaţdého jednotlivého tagu.  
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Obrázek 2 Komunikace čtečky s tagem [12] 

Pasivní tagy nepotřebují ţádné napájení, jsou napájeny čtečkou. Na obrázku 

(Obrázek 2) je znázorněn průběh komunikace mezi tagem (transpondérem) a čtečkou 

(transceiver + mikrokontroler). 

 Jejich nevýhodou je kvalita čtení ze čtečky, kdy při určitém porušení tagu můţe 

dojít ke ztrátě informací o daném výrobku. 

Aktivní tag 

Aktivní tagy jsou komplikovanější zařízení, náročnější na péči a draţší oproti 

pasivním. Aktivní tagy mají vlastní napájecí zdroj s výdrţí několika dní aţ několika let. 

Aktivní tag umístěný v objektu nebo na jeho povrchu vysílá informace sám o sobě do okolí 

na vzdálenost aţ 100 metrů. Tyto informace zachycují okolní čítače.  

Aktivní RFID tagy se vyuţívají převáţně pro aktivní lokalizaci. [10, 11, 12] 

1.3.2 Bluetooth 

Bluetooth je dnes bezdrátová technologie tvořící globální standard. Technologie 

vyuţívaná v blízkém okolí, vytvořena v roce 1994 spadá do skupiny PAN (Personal Area 

Network). Je typická svým omezeným dosahem kolem konkrétního zařízení nebo osoby. 

Zalíbení si technologie Bluetooth našla téţ v Internetu věcí (Internet Of Things – IOT), 

který se stal celosvětovým trendem díky inteligentním domácnostem a průmyslovému 

vyuţití jednoduchých zařízení. Tato zařízení jsou schopna mezi sebou komunikovat a 

podávat aktuální informace svým uţivatelům. 

Bluetooth pracuje v ISM (Industrial Science Medical) pásmu o frekvencích 2400 

MHz – 2483,5 MHz.  Vysílaný signál má obvykle výrazně niţší sílu neţ u technologie Wi-

Fi. Dosah Bluetooth je zhruba 5-20 metrů, podle šířky radiového kanálu vysílače.  
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Obrázek 3 Technologie iBeacon [31]      

V lokalizaci uvnitř budov můţe být také vyuţíván systém iBeacon. iBeacon je 

tvořen technologií BLE (Bluetooth Low Energy), která pochází ze společnosti Apple. Jde o 

síť nízkoenergetických vysílačů (beaconů), které předávají mobilním zařízením 

identifikační informace (Obrázek 3). Mobilní zařízení jsou pak schopna lokalizovat sama 

sebe. 

Cílem této technologie je odhad vzdálenosti zařízení od vysílače, přičemţ přesná 

poloha a vzdálenost se neřeší. Problém se zde nachází v síle signálu, která je jako ukazatel 

přesnosti velmi nepřesná. Přesnost lokalizace technologií BLE je určena zhruba s 5 

metrovou odchylkou. Jakákoliv překáţka v cestě znamená značný pokles signálu a tím 

zkreslení. Částečným řešením se dá uvaţovat mapování prostoru, kdy se vysílače 

v místnosti umístí na přesně dané pozice. Následně se vytvoří identifikační mapa celého 

prostoru a na kaţdém předem určeném sektoru se změří vzdálenost. Výrazné zlepšení 

technologie iBeacon oproti Wi-Fi spočívá ve spotřebě. [13] 

1.3.3 UWB 

Vychází z anglického Ultra Wide Band coţ v českém překladu znamená ultra-

širokopásmové. Oproti Wi-Fi a Bluetooth technologiím, které mají problém s měřením 

signálu a přesným určením polohy se technologie UWB zaměřila na přesné určení dané 

polohy.  

  UWB technologie vyuţívá standardu IEEE 802.15.4 vytvořeného v roce 2011. 

Tento standard vyuţívá velmi krátké širokopásmové signály. Tyto širokopásmové signály 

s rychlou náběţnou i sestupnou hranou umoţňují snadno změřit čas začátku a konce 

signálu, čímţ je poloha mezi dvěma UWB zařízeními určena přesně.  
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Obrázek 4 Rozdíl běţných radiofrekvenčních signálů proti signálu vyuţívající UWB [32] 

Na obrázku (Obrázek 4) je zobrazena technologie UWB s výrazně niţší 

amplitudou signálu neţ mají běţné radiofrekvenční signály. Šířka pásma pro komunikaci 

UWB technologie musí být minimálně 500 MHz. Přesnost změření určitého cíle 

technologií UWB je odhadována na 5-10 cm. Je to řádově zcela diametrálně odlišné od 

Wi-Fi či BLE, kde se udává přesnost zhruba 5 m.  

UWB technologie je dále schopna velmi efektivně odolávat rušení bílého šumu a 

odraţeného signálu. Spotřeba této technologie je velmi malá a spolu s minimálním rušením 

je nejvhodnějším kandidátem pro přesné určování polohy. [14, 15] 
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1.3.4 Wi-Fi 

Vyuţívá jí dnes prakticky kaţdý podnik a téměř kaţdá domácnost. Zejména díky 

internetu, u něhoţ se stala standardem pro bezdrátovou komunikaci hlavně v počítačových 

sítích. Spadá do skupiny virtuálních lokálních sítí (Wireless Local Area Network  - 

WLAN).  

Technologie Wi-Fi má však i širší uplatnění z hlediska získání polohy o uţivateli. 

Standardně vyuţívá přístupových bodů (vysílačů) a jejich správných umístěních, které 

zajišťuje co největší pokrytí v budovách. Přístupové body neboli Access Pointy, vysílají do 

prostoru Wi-Fi signál, který dokáţe zachytit kaţdé chytřejší zařízení, ať uţ jde o notebook, 

chytrý mobilní telefon nebo jiné multimediální zařízení.  

Mezi další faktory vyuţití Wi-Fi technologie patří spotřeba a přesnost zjištění 

polohy. V této stránce Wi-Fi zaostává. Polohu lze obvykle určit s přesností 5 m a vyšší 

spotřeba téţ nemůţe být hodnocena jako kladná vlastnost.  

Jeden z případů zjištění polohy se provádí podle síly získaného signálu 

z nejbliţšího přístupového bodu (AP). Signál, jeho kvalita a poloha, závisí na naměřeném 

RSSI z nejbliţšího AP. Pro lepší orientaci se vyuţívá údajů z více AP, které podávají 

signál s odlišnými hodnotami. Podle následujících hodnot pak lze lokalizovat zařízení 

přesněji.  

Dalším způsobem lokalizace jsou signálové mapy. Princip této lokalizace spočívá 

v konkrétní naměřené hodnotě RSSI z AP. Určování polohy pomocí signálových map má 2 

fáze. Offline fáze sbírá tréninková data a vytváří následně databázi bodů se zachycenými 

hodnotami. V online fázi se následně odhaluje poloha daného zařízení. Výsledná poloha 

zařízení se určí porovnáním hodnot z online a offline fáze. 

Wi-Fi IEEE standardy 

Wi-Fi vychází ze standardu IEEE (Institute of Electrical and Electronics 

Engineers). Konkrétním nástupcem je IEEE 802.11 od roku 1997. Dnes je nejnovějším 

standardem IEEE 802.11ac. Pro komunikaci vyuţívá pásma o velikosti 2,4 - 5 GHz. Dosah 

signálu závisí na kvalitě vysílače. Existuje celá řada standardů. Pro lepší přehled jsou 

zobrazeny v tabulce (Tabulka 1). 
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Tabulka 1 Vyuţívané Wi-Fi standardy [35] 

Standard Rok vydání Pásmo (GHz) 

Maximální 

rychlost 

(Mbit/s) 

původní IEEE 802.11 1997 2,4 2 

IEEE 802.11a 1999 5 54 

IEEE 802.11b 1999 2,4 11 

IEEE 802.11g 2003 2,4 54 

IEEE 802.11n 2009 2,4 nebo 5 600 

IEEE 802.11ac 2013 2,4 nebo 5 1000 

Zařízení ESP 8266 pouţité v tomto případě pro lokalizaci, jeţ je v práci detailněji 

popsáno ve druhé kapitole vyuţívá Wi-Fi standardy 802.11b/g/n. Standardy vycházejí 

z původního IEEE 802.11 z roku 1997.   

IEEE 802.11b 

Standard pracující v pásmu 2,4 GHz. Udávaná rychlost je 11 Mbit/s. V současné 

době jiţ nestačí díky nezajištění kvality sluţeb (QoS), nedostatečnou bezpečností a nízkou 

přenosovou rychlostí. Rychlost 11 Mbit/s lze dosáhnout pouze na kratší vzdálenosti. 

IEEE 802.11g 

Zpětně kompatibilní se standardem 802.11b a je nejrozšířenější ve WLAN sítích. 

Vychází ze standardu 802.11b a rozšiřuje ho konkrétně o doplňky 802.11d, 802.11e a 

802.11i. Vyuţívá pásmo 2,4 GHz. Udávaná přenosová rychlost je maximálně 54 Mbit/s, 

nicméně další rychlosti mohou být 48, 36, 24, 18, 12, 9 a 6 Mbit/s. Rušení, k němuţ můţe 

v tomto standardu docházet, bývá způsobeno mikrovlnými troubami, zařízením Bluetooth 

nebo domácími bezdrátovými telefony. [35]  

Vyuţívá 14 komunikačních kanálů v pásmu 2,4 GHz, které jsou zobrazeny 

v tabulce (Tabulka 2). 

Tabulka 2 Vyuţívané kanály pro pásmo 2,4 GHz [36] 

Kanál 1 2 3 4 5 6 7 

Frekvence MHz 2,412 2,417 2,422 2,427 2,432 2,437 2,442 

Kanál 8 9 10 11 12 13 14 

Frekvence MHz 2,447 2,452 2,457 2,462 2,467 2,472 2,484 

V České republice můţe být vyuţíváno prvních 13 kanálů s tím, ţe tyto kanály 

nemusí být všechny k dispozici. Kaţdý kanál má o 5 MHz vyšší frekvenci neţ ten 

předchozí. Díky technologii rozprostřeného spektra je moţné vysílat kanál zvětšený o 22 

MHz.  
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Obrázek 5 Překrývání kanálů v pásmu 2,4 GHz [36] 

V případě nastavení překrývání signálu je nutno brát podle tabulky kanálů 

(Tabulka 2) od prvního kaţdý pátý kanál, aby nedocházelo k rušení. Pro lepší představu je 

toto překrývání znázorněno na obrázku (Obrázek 5), který naznačuje moţnost efektivně 

pracovat pouze se třemi kanály bez překrývání. 

Nevýhodou takového překrývání kanálů je nasazení pro systémy v lokalizaci, u 

kterých se očekává pokrytí co nejvíce přístupovými body. V případě nasazení velkého 

mnoţství těchto přístupových bodů dochází k rušení. 

 

Obrázek 6 Rozloţení kanálů bez vzájemného přerušování platný pro standardy 802.11b/g [36] 

 Způsob jakým lze tomuto neţádoucímu rušení zabránit zobrazuje obrázek 

(Obrázek 6). Lze na něm vidět způsob postavení bezdrátové sítě z více přístupových bodů. 

IEEE 802.11n 

Novější standard pracující na frekvenci 2,4 a 5 GHz. Dosahuje rychlosti přes 100 

Mbit/s díky úpravě fyzické a linkové vrstvy. Tento standard je plně kompatibilní 

s předchozími 802.11b a 802.11g. Reálná maximální rychlost udávaná na fyzické vrstvě je 

600 Mbit/s. Reálná přenosová rychlost se pohybuje kolem 130 Mbit/s. [16, 17] 
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1.4 Principy metod určování polohy 

Polohu zařízení lze určit mnoha způsoby. V základu se tyto způsoby liší hlavně 

principem a sloţitostí. V této kapitole jsou popsány nejznámější způsoby lokalizace 

konkrétního objektu. Tyto způsoby jsou zaloţeny na vzdálenosti, určení souřadnic, 

lokalizaci podle sledování pohybu nebo v praxi nejpouţívanější hybridní technologií. 

1.4.1 Lokalizace podle vzdálenosti 

Lokalizace pomocí vzdálenosti je metodou jak získat údaje z předem 

definovaných bodů nebo naměřených hodnot.  

Lokalizace pomocí orientačních bodů 

Princip metody spočívá v systému, který je postaven na orientačních bodech. 

Orientační body jsou znázorněny na mapě, kde mohou znázorňovat například polohu, 

únikové východy, obchody, eskalátory, toalety nebo východy. Mapa je umístěna na velkou 

tabuli a následně dána na místo, které pomáhá zákazníkům v orientaci v dané lokalitě.   

Fingerprinting 

Metoda souvisí se získáním otisků. Lokalizace pomocí metody otisků je 

specifická vlastním měřením a následným zpracováním informací pro konkrétní místo 

nebo budovu. V případě určení polohy zařízení se otiskem rozumí například síla okolních 

Wi-Fi signálů na daném místě.  

Otisky se zapisují do databáze a jsou konkrétně spjaty s ručně naměřenými sílami 

signálu v daném místě. V případě, ţe se zařízení nachází na daném místě nebo poblíţ, jsou 

z databáze podle otisků získány informace o poloze tohoto zařízení.  

Otisky, přiřazené jednotlivým pozicím jsou pevně dány a způsob jejich získání se 

nazývá - učení s učitelem. Otisky nelze změnit jinak neţ opětovným ručním měřením a to 

je nutné i v případě větších změn na konkrétním místě nebo v konkrétní budově (přesun 

větších objektů). Naměřené otisky pro celou budovu mají velké nároky na velikost 

databáze. Databáze v sobě musí uchovávat mapu všech naměřených otisků. 

Pro co nejpřesnější zjištění pozice pomocí metody otisků je důleţitým faktorem 

počet vysílačů. Čím více bude v místě dostupných signálů, tím lépe bude konkrétní 

zařízení lokalizováno. Metoda dobře slouţí jako hrubý odhad polohy daného zařízení. [18] 
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TOA (Time Of Arrival) 

Čas přijetí (z anglického Time Of Arrival), patří mezi základní technologie 

fungující na jednoduchém principu. K určení polohy je nutné mít minimálně jeden vysílač 

a přijímač. Vysílač můţe být nazýván jako lokalizační zařízení. Přijímač většinou bývá 

stacionárně umístěn v blízkosti. Spočítat vzdálenost mezi lokalizačním zařízením a 

stacionárním přijímačem je moţné tehdy, pokud známe přesné časy komunikace mezi 

těmito zařízeními. Musí být znám čas, kdy lokalizační jednotka vyslala zprávu přijímači a 

čas, ve kterém přijímač tuto zprávu zaznamenal. Technologie TOA vyţaduje velice přesné 

časování a synchronizaci přijímače s lokalizační jednotkou. [18] 

Vzdálenost se vypočítá z určení přesností obou zachycených signálů a obecné 

znalosti rychlosti šíření elektromagnetického signálu. 

        1.1  

                          1.2  

Kde, 

d - vzdálenost (distance) mezi vysílačem (lokalizační jednotka) a stacionárním 

přijímačem 

C - rychlost šíření elektromagnetického signálu 

   - časový rozdíl mezi přijatým a vyslaným signálem  

 

Obrázek 7 Způsob vyuţití trilaterace [18] 

Za vyuţití trilaterace (Obrázek 7) a tří stacionárních přijímačů A, B, C, je moţné 

vypočíst vzdálenost lokalizační jednotky X. Vzdálenost se vypočítá ze změřeného času 

přijaté zprávy od lokalizační jednotky a známé rychlosti šíření signálu. Na obrázku je tato 

vzdálenost označena jako Ra, Rb, Rc (poloměry kruţnic). Kruţnice a jejich vypočítané 
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poloměry se v ideálním případě protnou v bodě X. Bod X značí pravděpodobné místo 

lokalizační jednotky. Závisí velmi na přesnosti, proto toto místo je pouze odhad. 

V bezdrátových sítích je tato technologie velice finančně nákladná díky HW 

omezením a energetické náročnosti. Mezi HW omezení patří hlavně potřeba přesné časové 

synchronizace. I při malých nepřesnostech odchylka způsobuje velké chyby v určení 

polohy zařízení (chyby v řádech metrů). Mezi další problém patří zkreslení signálu. 

Zkreslení můţe být způsobeno různorodostí prostředí, šumem, interferencí a odrazy 

signálů, u kterých dochází následně k různě naměřeným časům na přijímačích.  

 Mezi běţné systémy vyuţívající čas přijetí patří systém GPS. GPS vyuţívá pro 

přesnou časovou synchronizaci atomové hodiny. [18] 

TDOA (Time Difference Of Arrival) 

Pro vyuţití technologie rozdílu času přijetí je zapotřebí minimálně jeden vysílač 

(lokalizační jednotka) a tři stacionární přijímače. Principem technologie rozdílu času přijetí 

(z anglického Time Difference Of Arrival - TDOA) je signál vysílaný lokalizačním 

zařízením v neznámém čase. Tento signál přijímají stacionární přijímače v různých časech. 

Synchronizace časů na straně lokalizační jednotky se zanedbává, ale ze strany 

stacionárních přijímačů zanedbat nelze. Je nutné znát přesný čas u přijímačů. 

Výpočet technologie TDOA se provádí pomocí konceptu hyperbolické laterace. 

V případě vyuţití této početní technologie je potřeba zajistit časovou synchronizaci mezi 

minimálně třemi přijímači.  

         |     |     1.3  

         |     |     1.4  
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Obrázek 8 Způsob určení hyperbolické alterace [18] 

Na obrázku (Obrázek 8) je znázorněna hyperbolická laterace. Body A, B a C 

znázorňují přijímače, označení X poukazuje na lokalizační jednotku. Bod X, jenţ je 

protnutý dvěma křivkami (hyperbolami), vyšle signál k bodům A a B v různých časech    

a   . Rozdíl času přijetí signálu se vypočítá mezi přijímačem A a B a označí jako pozitivní 

konstanta k. Díky konstantě k se mezi body A a B sestrojí hyperbola. Kdekoliv v místě 

hyperboly se můţe nacházet lokalizační zařízení. Postup je opakován i pro body A a C. 

Jakmile se vytvoří průsečík hyperbol označený X, pak tento bod určuje přesnou polohu 

lokalizačního zařízení. V případě, ţe se hyperboly neprotnou, je zapotřebí vyuţít více 

stacionárních přijímačů. 

Nevýhoda rozdílu času přijetí spočívá v časové synchronizaci přijímačů. Pro 

zesynchronizování přijímačů se často vyuţívá referenční zdroj hodin. Tento zdroj 

v určitých intervalech zasílá přijímačům přesný čas.  

Jelikoţ jsou TOA i TDOA technologie závislé na synchronizaci času, jejich 

výsledky lokalizace jsou si velmi podobné. Obě technologie se vyuţívají zejména 

v otevřených prostorech nebo větších místnostech v bezdrátových sítích. [18] 

RSSI (Received Signal Strength Indication) 

RSSI je v českém překladu síla přijatého signálu. Jak jiţ název napovídá, jde o 

měření síly přijímaného signálu lokalizační jednotkou nebo stacionárním přijímačem 

v ideálním stavu. Vyuţívá se v radiových bezdrátových sítích. Pro výpočet je třeba znát 

konkrétní parametry systému popsané v následující rovnici. 

                         1.5  
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Kde, 

   -  celkový útlum mezi vysílačem a přijímačem v decibelech dB 

         -  útlum signálu udávaný na jeden metr 

  -  určení vzdálenosti mezi vysílačem a přijímačem v metrech  

  -  exponent útlumu, konstanta udávaná dané prostředí 

   -  standardní odchylka způsobená šumem v okolním prostředí 

 

V případě, ţe známe útlum, lze vypočítat za pomoci dalších parametrů mezi 

vysílačem a přijímačem vzdálenost d. 

     
                                                  

   
 

1.6  

      - znamená sílu přijatého signálu v decibelech dB 

      - výstupní výkon vysílače v decibelech dB 

       - součet všech ztrát ze strany vysílače v decibelech dB 

       - zisk pocházející z antény vysílače v decibelech v porovnání s izotropní        

anténou dBi 

       - součet všech ztrát ze strany přijímače v decibelech dB 

       - zisk pocházející z antény přijímače v decibelech v porovnání s izotropní 

anténou dBi 

Hodnoty, které jsou v rovnici, nabývají kladných hodnot. V případě vyřešení dané 

rovnice je moţno vyuţít hodnotu d a ji dosadit jako poloměr do kruţnice, jejíţ střed se 

nachází v přijímači. Kruţnice obsahuje mnoţinu, ve které můţe být kaţdý bod místem 

daného vysílače. Pro zjištění přesné polohy se vyuţívá tří vysílačů (můţe jich být více). 

V bodě, kde se všechny tři kruţnice protínají, se nachází přijímač. 

Pro nejpřesnější získání hodnoty RSSI signálu by se mělo vyuţívat parametrů 

z přijímače. Přijímače bývají zařízení s konzistentními parametry, tudíţ nedochází ke 

sníţení přesnosti určení polohy od vysílače. Přesnost určení polohy se však dá získat i 

z vysílače. Vysílače však mají často různorodé způsoby získávání přijatého signálu a 

dochází u nich ke zkreslení. 
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Mezi výhodu patří jednoznačně nízká cena. Pro zavedení není třeba speciálního 

hardwaru na straně vysílače ani přijímače. Na popularitě tato metoda získala také svojí 

jednoduchostí. 

Nevýhodou a častým problémem při praktickém nasazování takového systému 

bývá určení vzdálenosti přijímače od vysílače s co největší přesností. Přesnost tu je rapidně 

sniţována díky nedokonalému prostředí, různým překáţkám a s tím souvisejícím špatným 

šířením signálu. [18, 19] 

1.4.2 Lokalizace podle souřadnic 

Lokalizace podle souřadnic v principu vychází ze znalosti trojúhelníka nebo 

kruţnice, které platí v určování pro 2D prostor. 

Triangulace  

Pro triangulaci je v češtině nejbliţším výrazem tzv. vyměřování. Z geometrie a 

trigonometrie znamená triangulace způsob, kterým jsou zjišťovány souřadnice a 

vzdálenosti uzlů. Provádí se pomocí trigonometrických výpočtů. Cílem je sestrojit 

pomyslný trojúhelník a určit jeho umístění uzlu. Trojúhelník má jednu stranu známou a 

zakončenou dvěma uzly. Tyto uzly mají známé souřadnice a mohou se nazývat kotvy. 

Princip spočívá v tom, ţe se snaţíme najít třetí uzel, jehoţ souřadnice známé nejsou.  

Na obrázku je moţné vidět trojúhelník, ve kterém jsou známé vrcholy bodů A, B. 

Třetí vrchol C lze dopočítat pomocí znalosti obou pevných vrcholů A a B a dopočtem úhlů. 

Metody výpočtů a určení třetí strany C se však můţe lišit. V tomto případě výpočet probíhá 

dle trigonometrické sinové věty. [20] 

 

Obrázek 9 Trojúhelníková triangulace s platnými vztahy [20] 
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Dopočet úhlů v trojúhelníku dle sinové věty (Obrázek 9). 

     

 
 

    

 
 

    

 
 

1.7  

Podle vyuţití sinových vzorců je moţné z rovnice získat vzdálenosti stran. Stranu 

a svírají body B, C. Stranu b svírají body A, C a stranu c body A, B. Ze vztahů platných 

z předešlé rovnice lze vypočítat vzdálenost d. 

 
     

 

 
 

1.8  

 
     

 

 
 

1.9  

Tento typ výpočtu trojúhelníku se vyuţívá pro nalezení 2D pozice a je třeba znát 

minimálně tři souřadnice. Mezi další výpočetní řešení triangulace můţe patřit například 

vyuţití Heronova vzorce nebo Pythagorovy věty. Způsoby výpočtu se liší v závislosti na 

známých údajích. 

Existují však i 3D pozice. Zjištění 3D pozice je podstatně sloţitější a na výpočet 

je třeba znát dva úhly, délku strany a jeden směrový úhel.  

Trilaterace 

Metoda podobná triangulaci se nazývá trilaterace. Vztahy, které triangulace 

vyuţívá pro své výpočty, jsou brány ze znalostí trojúhelníku a kruţnic. V případě určení ve 

2D prostoru je třeba znát minimálně dvou a více bodů se souřadnicemi a jejich vzdálenosti 

mezi sebou. Body, jinak nazývané uzly nebo kotvy, tvoří středy kruţnic. Kruţnice tvoří 

jakousi pomyslnou část, kde se signál vyskytuje. [20] 
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Obrázek 10 Způsob určení hledaného bodu pomocí trilaterace [20] 

Obrázek (Obrázek 10) demonstruje případ určení hledaného bodu. Z obrázku lze 

odvodit následující rovnice. 

P1:   
           1.10  

P2:   
               1.11  

P3:   
                   1.12  

Kde, 

       - souřadnice hledaného bodu 

d, i, j – posuny poloh kruţnic 

          - poloměry kruţnic. 

Z odvozených rovnic 4, 5, 6 lze následně získat postupnými úpravami rovnice pro 

souřadnice hledaného bodu x, y, z.  

V případě výpočtu x je nutno odečíst rovnici bodu P2 od rovnice bodu P1. 

   
           1.13  

   
               1.14  
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Po odečtení P2 a P1 vzniká následující rovnice, jejíţ úpravou zjistíme výslednou 

rovnici pro souřadnici x: 

   
    

            1.15  

   
    

                 1.16  

   
    

         1.17  

   
    

         1.18  

 
  

  
    

    

  
 

1.19  

 

Pro vyjádření rovnice pro souřadnici y je nutné do rovnice P3 dosadit vyjádřenou 

neznámou z z rovnice P1: 

   
                         1.20  

   
                               1.21  

          
            1.22  

 
  

  
    

       

  
 

 

 
  

1.23  

 

Pro výpočet rovnice pro souřadnici z, je třeba upravit rovnici pro bod P1: 

 
   √   

        
1.24  

 

Odvození všech rovnic s neznámými souřadnicemi. V případě 2D jsou to 

souřadnice x a y. V případě 3D se k nim připojí výpočet souřadnice z. 

 
  

  
    

    

  
 

1.25  

 
  

  
    

       

  
 

 

 
  

1.26  

 
   √   

        
1.27  
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V případě nalezení rovnic mohou existovat chyby dvou případů.  

1. Vzdálenost od ještě nezjištěného uzlu je příliš krátká (nedosahuje k uzlu) 

2. Vzdálenost přesahuje přes nezjištěný uzel (dosahuje aţ za uzel) 

Příčiny vzniku těchto chyb můţe dojít více způsoby. Jednou z příčin můţe být 

chybně naměřená vzdálenost souřadnice známého uzlu (kotvy) nebo selhání pouţité 

techniky na měření vzdálenosti. Těmto chybám se dá předejít a to hlavně vícenásobným 

ověřením měření a správným vyhodnocením získaných dat z měření. [20] 

1.4.3 Lokalizace pomocí sledování pohybu 

Proces určování polohy pomocí zařízení, do kterých spadá kompas, rychloměr, 

hodinky, akcelerometr, gyroskop, magnetometr. Metoda vyuţívána hlavně u řidičů 

motorových vozidel, pilotů letadel či pěších chodců, kteří mají senzor jiţ zabudovaný 

v daném zařízení. Vychází se ze známé pozice, výchozího bodu, přičemţ se bere do úvahy 

pohyb objektu, jeho směr, rychlost a uraţená vzdálenost do nové pozice.  

Akcelerometr 

Akcelerometr je zařízení sledující změnu pohybu tělesa v různém směru a 

následnou reakci na tento pohyb. Akcelerometry se vyuţívají v moderní elektronice nebo 

ochranných zařízeních. Příkladem můţe být stabilizátor obrazu při vytváření fotky pomocí 

fotoaparátu, kde malými otřesy dochází k rozmazání fotografie. Další zařízení vyuţívající 

akcelerometr je mobilní telefon, který v případě změny směru, například z vertikálního na 

horizontální, můţe přizpůsobit obraz nové poloze. Z pohledu ochrany můţe být 

akcelerometrem vybavený přístroj pro kontrolu polohy zaměstnanců na rizikových 

pracovištích. [37] 

Gyroskop 

Zařízení fungující jako setrvačník. Těleso, které při roztočení má vlivem vlastní 

setrvačnosti tendence zachovat svojí osu rotace (polohu). Tento jev je nazván jako 

gyroskopický efekt. Charakteristikou gyroskopického efektu je předpoklad, ţe je hmotnost 

setrvačníku soustředěna po obvodu. Příklad gyroskopu je kolo od automobilu, motorky či 

jiného zařízení. [38] 
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1.4.4 Hybridní technologie 

Slouţí pro vyuţití výše zmíněných technologií do jednoho celku. Kaţdá metoda 

má svoje pro a proti a výsledným spojením se tyto minusy mohou vyrušit. Jedinou 

nevýhodou je nákladnost, případně vyuţití baterie daných zařízení. 
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2 Popis vybraného řešení 

Kapitola popisuje teoretické určení lokalizace zařízení pomocí nákresu. 

Následným rozdělením kroků do několika kategorií je učiněn návrh rozestavení 

přístupových bodů, popis určení měření vzdálenosti a teoretický výpočet, jakým se 

souřadnice dají určit. 

Další kapitola se věnuje popisu vyuţitého hardwaru. Hardware je popisován 

obecně i technicky. Je zde popsáno zařízení slouţící pro lokalizaci, přístupové body a 

displej. 

Celá kapitola je zakončena popisem softwaru, který je vyuţit pro komunikaci se 

zařízením.  
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2.1 Teoretické určení lokalizace zařízení 

V případě aplikování praktického řešení lokalizace je třeba si udělat moţné 

návrhy jak postupovat v dané problematice. 

 

Obrázek 11 Vyobrazení přístupových bodů a překáţek v místnosti  

Lokalizování zařízení proběhne v místnosti tvaru obdélníku, která je na obrázku 

(Obrázek 11) zobrazena v černém rámečku. Modře vystupující objekty jsou překáţky, se 

kterými je nutno počítat. Hledaným bodem je lokalizované zařízení, které se bude nacházet 

ve ţlutě vybarveném prostoru. Aby bylo moţné lokalizovat zařízení, je nutné rozestavit na 

pevně dané místa přístupové body RTLSA a RTLSB. Tyto přístupové body jsou v rohu 

místnosti s danými souřadnicemi o své poloze znázorněny na obrázku červenou barvou. 

Posloupnost kroků pro realizaci: 

1. Návrh umístění přístupových bodů RTLS 

2. Změření vzdálenosti lokalizovaného zařízení od přístupových bodů RTLS 

3. Určení souřadnic lokalizovaného zařízení 
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2.1.1 Návrh umístění přístupových bodů RTLS 

Umístění RTLSA a RTLSB přístupových bodů, které fungují jako vysílače, pro 

lokalizování daného zařízení je základním předpokladem pro úspěšný chod celého 

systému. V práci jsou vysílače umístěny v budově CPIT v místnosti RFID laboratoře 312. 

Tyto vysílače musí být umístěny v přímém dohledu na lokalizované zařízení proto, aby 

nedocházelo ke zbytečnému zkreslení výpočtu vzdáleností. 

Přístupové body jsou umístěny v rozích místnosti (Obrázek 11) a mají dané 

informace o poloze. 

2.1.2 Popis určení vzdálenosti 

Určení vzdálenosti je uskutečněno metodou fingerprinting – otisků. Přístupový 

bod vysílá signál, který jsou zaznamenán lokalizačním zařízením, je změřeno RSSI a na 

jeho základě je určena vzdálenost přístupového bodu. 

Nejvhodnějším způsobem pro naměření hodnoty RSSI signálů je zvolit místo 

s minimálním rušením a pokud moţno bez překáţek v cestě. Přesnost měření je ovlivněna 

kolísáním intenzity síly signálů RSSI. Aby se přesnost měření zvýšila, musí být měření 

provedeno několikrát opakovaně pro kaţdou vzdálenost. Vyuţitím vhodného analytického 

postupu při určení jednotlivých vzdáleností se dostane nejpřesnějšího výsledku. 

Tímto způsobem je zjištěna vzdálenost na základě vysílaného RSSI signálu 

z jednotlivých vysílačů směrem k lokalizovanému zařízení. 

2.1.3 Popis určení souřadnic  

Určení souřadnic je provedeno vyuţitím metody triangulace, která vychází 

z určení lokalizovaného zařízení pomocí vztahů z trojúhelníka. Kaţdý RTLS vysílač má 

předem určené své statické místo. Toto místo a vzdálenost mezi dvěma vysílači jsou 

známé. Díky naměřeným hodnotám pomocí RSSI signálu je také známá hodnota 

vzdáleností lokalizovaného zařízení od jednotlivých vysílačů. 

Podle obecného odvození výpočtu těchto vzdáleností je moţno vytvořit 

algoritmus v programu, který lokalizuje zařízení s určitou odchylkou v reálném čase 

kdekoliv v místnosti. Cílem algoritmu bude vypsat informace o poloze na displej 

lokalizovaného zařízení. 
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2.2 Popis využitého hardwaru  

V práci je vyuţito celkem tří různých druhů hardwaru. Hardware se skládá 

z lokalizačního zařízení Wemos D1 R2 & mini, přístupového bodu a displeje.  

Lokátor je název, který spojuje lokalizační zařízení Wemos D1 R2 & mini a 

displej SDD 1306 do jednoho celku.  

2.2.1 Lokalizační zařízení Wemos D1 R2 & mini  

 

Obrázek 12 Lokalizační zařízení Wemos D1 R2 & mini pohled zepředu (vlevo) a zezadu (vpravo)  

Tato kapitola se zabývá popisem zařízení, určeného pro lokalizaci (Obrázek 12). 

Zařízení se skládá z vývojové desky Wemos D1 R2 & mini a čipu s názvem ESP 8266.  

2.2.1.1 Deska Wemos D1 R2 & mini 

Nabízené funkce desky, na které je osazen čip ESP 8266 jsou rozděleny do dvou 

kategorií – Osazení, rozměry a váha desky 

 – Rozloţení pinů a popis periferních rozhraní  

Osazení, rozměry a váha desky 

Deska je osazena mikropočítačem ESP 8266. Pro propojení s počítačem vyuţívá 

USB - Serial převodník s označením CH340G. Skládá se z 9 digitálních Input/Output pinů 

a obsahuje 1 analogový vstup. Velikost Flash paměti je 4 Mb.  

Veškeré údaje o osazení, rozměrech i váze jsou přehledně zaznamenány v tabulce 

(Tabulka 3). 
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Tabulka 3 Osazení a rozměry desky Wemos  

Osazení desky 

Mikropočítač ESP8266 

USB - Serial Převodník CH340G 

Digitální I/O Piny 9 

Analogový Vstup 1 

Flash 4 Mb 

Rozměry a váha desky 

Délka 34.2 mm 

Šířka 25.6 mm 

Výška 7 mm 

Váha 8.26 g 

Rozložení pinů a popis periferních rozhraní 

 

Obrázek 13 Rozloţení pinů [39] 

Na obrázku (Obrázek 13) je zobrazeno rozloţení pinů, které deska Wemos D1 R2 

& mini nabízí. Periferní rozhraní, které deska Wemos nabízí, se skládá z GPIO, SPI, 

UART, I2C. 

 

GPIO – deska je vybavena devíti GPIO (General Purpose Input Output) vývody, 

které se dají nakonfigurovat jako vstupní či výstupní. Tyto vývody jsou však na desce 

označeny jako digitální výstupy D0 - D8. Konfigurováním GPIO vývodů skrze softwarový 

program je moţné komunikovat s jednotlivými periferními zařízeními. [21] 
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SPI – Mezi další vybavení desky patří sériové periferní rozhraní SPI (Serial 

Peripheral Interface). Na desce se nachází ve čtyřech digitálních vývodech D5-D8 

s různými funkcemi.  

       – Digitální výstup D5 a D6 obsahuje funkci hodinového signálu SCK. 

       – Digitální výstup D6 obsahuje datovou funkci MISO (Master In, Slave Out). 

       – Digitální výstup D7 obsahuje datovou funkci MOSI (Master Out, Slave In). 

       – Digitální výstup D8 obsahuje funkci pro výběr periferního zařízení SS.   

UART – Asynchronní vstupně výstupní sériové komunikační rozhraní UART 

(Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) slouţí jako komunikace mezi zařízením a 

programem nebo k nahrávání programu a dat do paměti zařízení. Komunikační a nahrávací 

rychlost čipu je 512 000 Baudů. 

I2C – Softwarově řízená externí sériová synchronní sběrnice I2C (Inter-

Integrated Circuit) určená k připojení nízkorychlostních periferních zařízení. Čip je 

vybaven jedním I2C, které je moţné nastavit do modu master nebo slave. 

          – Podporované digitální výstupy pro sběrnici I2C jsou D1, které vyuţívá 

SCL a D2 vyuţívající SDA. 
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Přehlednější rozloţení pinů zařízení Wemos D1 R2 & mini je zaznamenáno do 

tabulky (Tabulka 4). [21] 

Tabulka 4 Rozloţení pinů na desce Wemos [21] 

WeMos Pin Funkce ESP8266 Pin 

TX TXD TXD 

RX RXD RXD 

A0 Analogový vstup A0 

D0 I/O GPIO16 

D1 I/O, SCL GPIO5 

D2 I/O, SDA GPIO4 

D3 I/O, 10k pull-up GPIO0 

D4 I/O, 10k pull-up, LED GPIO2 

D5 I/O, SCK GPIO14 

D6 I/O, MISO GPIO12 

D7 I/O, MOSI GPIO13 

D8 I/O, 10k pull-down, SS GPIO15 

G Země GND 

5V 5 V 
 

3V3 3.3 V 3.3 V 

RST Reset RST 

2.2.1.2 Čip ESP 8266 

Výrobcem ESP 8266 je čínská společnost Espressif Systems. První technické 

informace byly psané v čínštině, vydány v srpnu roku 2013. Docházelo k postupným 

aktualizacím a rozšiřováním modulů. Modul ESP má širokou podporu komunity, spoustu 

dokumentací, tutoriálů a knihoven.  

ESP 8266 měl původně slouţit jako laciný modul pro propojení jednočipových 

počítačů v bezdrátové Wi-Fi síti pracující v pásmu 2,4 GHz. Později se však zjistilo, ţe je 

modul ve skutečnosti vysoce výkonný jednočipový počítač, který lze samostatně 

naprogramovat.  Díky nízké pořizovací ceně se modul dostal ihned do povědomí 

programátorů. [22] 
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Technické specifikace čipu ESP 8266 

ESP 8266 vyuţívá jeden relativně výkonný integrovaný 32-bit CPU Tenslica 

L106 s instrukční sadou RISC. Procesor základního modulu pracuje na frekvenci 80 MHz. 

Draţší moduly se dají pořídit s procesory o výkonu 160 MHz. Oba procesory mají extra 

nízký odběr díky technologii Ultra Low Power. Pro připojení k síti je na modulu 

instalována integrovaná anténa. 

 Nedílnou součástí modulu je Wi-Fi v modu klient i AP. Wi-Fi obsahuje 

kompletní TCP/IP stack (kompletní set pro připojení k síti). Normy, které modul zvládá 

pro komunikaci s Wi-Fi jsou 802.11 b/g/n. Tabulka (Tabulka 5) ukazuje typické odběry při 

komunikaci či stavu modulu. [23] 

Tabulka 5 Odběry čipu ESP 8266 [23] 

Mode Odběr Jednotka 

802.11b, CCK 1Mbps, POUT=+19.5dBm 215 mA 

802.11b, CCK 11Mbps, POUT=+18.5dBm 197 mA 

802.11g, OFDM 54Mbps, POUT=+16dBm 145 mA 

802.11n, MCS7, POUT =+14dBm 135 mA 

802.11b, packet size of 1024 bytes, -80dBm 60 mA 

802.11b, packet size of 1024 bytes, -70dBm 60 mA 

802.11b, packet size of 1024 bytes, -65dBm 62 mA 

Standby 0,9 mA 

Deep sleep 10 mA 

Saving mode DTIM 1 1,2 mA 

Saving mode DTIM 3 0,86 mA 

Shutdown 0,5 uA 

Napájecí napětí ESP modulu je 3,3 V, při vyuţití 5 V se modul přehřeje a dojde 

k jeho zničení.  

Celková paměť RAM, kterou má vyhrazenou tento modul pro data je 96 kB z toho 

instrukce zabírají 64 kB. ROM paměť má kapacitu 64 kB vyhrazenou pro bootování. ESP 

má moţnost rozšíření o Flash paměti o velikostech 512 kB – 4 MB přes připojení do 

rozhraní SPI. [23, 24, 26] 
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Vývojové prostředí čipu ESP 8266 

ESP 8266 je naprogramován ve vývojovém prostředí nazývaném SDK (Software 

development kit – systémový vývojový nástroj), které je napsané v jazyce C/C++.   

V případě naprogramování ESP na konkrétní účel se vyuţívá různých 

skriptovacích jazyků – Lua, Micropython, Javascript, Basic, Arduino IDE a dalších 

platforem. Pro zapojení a následné programování je důleţité mít tyto věci:  

Modul ESP 8266 

Wi-Fi síť 

Počítač, na kterém lze spustit programovací prostředí 

Zdroj napětí 3,3 V, u některých desek je zabudovaný 

USB – Serial konvertor, pracující s napětím 3,3 V, některé desky ho mají 

zabudovaný [25]  

2.2.2 Přístupový bod 

Aby bylo moţné lokalizovat zařízení, je nutné mít správně nastavené přístupové 

body. Přístupové body vysílají signál identifikovatelný za pomoci SSID do svého okolí, 

vzhledem k tomu, ţe se přístupový bod nepohybuje, máme neustále přesné informace o 

jeho poloze a o vzájemné poloze ostatních přístupových bodů.  

V případě, ţe se zařízení nachází v blízkosti přístupového bodu, začne toto 

zařízení získávat identifikační údaje SSID, které vysílá přístupový bod. Pomocí SSID 

údajů je lokalizované zařízení schopno určit, se kterým přístupovým bodem právě 

komunikuje a získává od něj sílu signálu RSSI. Pomocí hodnot z RSSI signálu následně 

zařízení vypočítá vzdálenost od kaţdého jednotlivého přístupového bodu v dosahu. 
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Obrázek 14 Rozloţení jednoho z pouţívaných přístupových bodů  

V práci je pouţita dvojice přístupových bodů, které se v síti zobrazí pod SSID 

(názvy) RTLS_A a RTLS_B. Na obrázku (Obrázek 14) je jeden z přístupových bodů 

vyfocen a rozloţen. Skládá se z vývojové desky NodeMCU, vyuţívající rovněţ čipu ESP 

8266, který je vybaven napájecím zdrojem. Celý komplet je následně uloţen do krabičky, 

kterou je moţné připojit do běţné zásuvky s napětím 230 V. 

2.2.3 Displej SSD 1306 

 

 

Obrázek 15 Displej SDD 1306, vlevo pohled zepředu, vpravo pohled zezadu  

Pro zobrazení souřadnic lokalizovaného zařízení je vyuţit displej (Obrázek 15). 

Spojením obou zařízení vzniká název lokátor, který odliší základní měření prováděné bez 

displeje a praktické vyuţití za pomoci displeje. Lokátor je tedy zařízení, které vypisuje 

souřadnice o poloze v kaţdém místě. 
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Technické specifikace 

Pro vypsání informací o lokalizovaném zařízení Wemos D1 R2 & mini je pouţit 

OLED displej s řídícím obvodem SSD 1306. Displej má rozlišení 138 x 64 bodů a klade 

důraz na nízkou spotřebu. Úhlopříčka displeje je 0,96 palců a celková velikost 2,7 x 2,7 

cm. Pro výpis informací pouţívá tři druhy světelných barev – modré světlo, bílé světlo a 

modro – ţluté světlo). Komunikace se zařízením Wemos D1 R2 & mini probíhá pomocí 

rozhraní I2C a SPI. 

Rozložení pinů  

 

Obrázek 16 Displej se čtveřicí pinů VCC, GND, SCL a SDA [27] 

Displej vyuţívá čtveřici pinů VCC, GND, SLC a SDA (Obrázek 16). Správným 

propojením těchto pinů se zařízením Wemos D1 R2 & mini skrze software dojde 

k zobrazení informací. [27] 

2.3 Využitý software Arduino IDE 

Nastavení lokalizovaného zařízení s čipem ESP je moţno ve spoustě 

programovacích jazyků. V práci je provedení zrealizováno pomocí programu Arduino IDE.   

2.3.1 Obecný popis programu 

Arduino IDE je jednoduchý volně staţitelný program, který slouţí 

k programování jednodeskových počítačů vyuţívající programování v jazyce C++.  

Obsahuje kompletní český překlad. Pro psaní se vyuţívá vývojového prostředí sloţeného 

z textového pole. Nabízí importovat velké mnoţství knihoven slouţících k realizaci 

pokročilých operací a řízení. 
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Struktura programu 

Vytvořený kód v arduinu se nazývá sketch, který v českém překladu znamená 

návrh. Sketch se ukládá do souboru s koncovkou .ino pomocí tlačítka . Při tvorbě nového 

sketche se otevře celé nové dialogové okno při stisknutí tlačítka  stejně tomu je i 

v případě otevření jiţ napsaného kódu při stisknutí tlačítka . Program upozorňuje na 

chyby zkontrolováním napsaného kódu tlačítkem  a automaticky sestavuje kód pomocí 

kompilace  na I/O panel konkrétního zařízení.  

 

Obrázek 17 Struktura programu Arduino IDE  

Struktura programu je jednoduchá a skládá se vţdy z minimálně dvou funkcí. 

Funkce void setup () a funkce void loop () (Obrázek 16).  

setup () 

Funkce setup je přípravná, provádí se vţdy pouze jednou v celém programu. 

Pomocí funkce setup se nastavuje sériová komunikace a rozpoznání jednotlivých pinů. 

Tato funkce musí být v programu vţdy obsaţena. 

loop () 

Funkce loop je výkonná, po vykonání přípravné funkce setup se začne neustále 

dokola provádět funkce loop. Ve funkci loop je napsán programový kód. Programový kód 

je uzavřen ve smyčce. Smyčce jako celek se nazývá tělo funkce loop. Celá funkce loop je 

jádrem programu, který následně ovládá celé reálné zařízení.  

Souborový systém SPIFFS 

V případě komunikace programu Arduino IDE s čipem ESP 8266 se vyuţívá 

souborového systému SPIFFS. Moduly ESP vyuţívají externí flash paměti jejichţ kapacita 
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se pohybuje od 0,5 MB do 4 MB. Flash paměť je rozdělena na dvě části. První část paměti 

je určena pro řídící program. Druhá část paměti je vyuţívaná uţivatelskými daty. 

2.3.2 Konfigurace Wemos D1 R2 & mini s programem 

Po instalaci programu Arduino IDE je nutné provést identifikaci konkrétního ESP 

modulu a instalaci potřebných knihoven pro jeho podporu. Spuštěním programu je potřeba 

učinit pár kroků ke spolupráci modulu s programem. V diplomové práce je rozebírán 

modul ESP 8266 na desce Wemos D1 R2 & mini.  

 

Obrázek 18 Zadání http odkazu na podporu modulu ESP do programu  
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V případě podpory modulu ESP je nutno přes panel nástrojů otevřít nabídku 

Soubor, zvolit nabídku Vlastnosti (Obrázek 18). Otevře se dialogové okno Vlastností, kde 

ve spodní části tohoto okna je název Správce dalších desek a volné dlouhé pole. Do tohoto 

pole je nutno vloţit http odkaz (nachází se pod textem) na zařízení ESP a potvrdit 

tlačítkem OK. 

„http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json“   

 

Obrázek 19 Instalace podpory pro modul ESP 8266  

Dalším krokem je samotná instalace této podpory na základě vloţeného http 

odkazu (Obrázek 19). V panelu nástrojů zvolit nabídku Nástroje dále vybrat z nabídky 

Vývojová deska a následně zvolit Manaţer desek. V následném dialogovém okně vyhledat 

pomocí následujícího textu „esp8266“, vybrat vyhledaný výsledek a potvrdit instalací, viz 

obrázek. Instalace trvá pár minut. 
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Obrázek 20 Výběr konkrétního zařízení pro správnou komunikaci s programem Arduino IDE 

Posledním krokem je výběr konkrétního ESP zařízení, tedy modulu Wemos D1 

R2 & mini zobrazeného na obrázku (Obrázek 20). Přes panel nástrojů zvolit nabídku 

Nástroje, vybrat z nabízených moţností Vývojová deska a v dalším zobrazení najít 

konkrétní název modulu.  

Následným připojením zařízení Wemos D1 R2 & mini přes USB v počítači se 

zavede sériový port COM5. Nyní bude přes toto konkrétní USB s přiděleným sériovým 

portem COM5 modul schopen komunikovat. [28] 
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2.3.3 Konfigurace displeje SSD 1306 v programu 

Aby mohl displej SSD 1306 komunikovat s programem Arduino IDE je nutné 

stáhnout a naimportovat potřebnou knihovnu.  

Jako první je nutné najít danou knihovnu pro displej a stáhnout její zip soubor do 

počítače. Existují oficiální stránky podpory Arduino, kde jsou tyto knihovny seřazené a 

stačí zde napsat název daného displeje. Vyhledávaný displej je SDD 1306 OLED. Díky 

konkrétnímu názvu displeje je v nabídce moţnost pouze jedné knihovny, která je 

podporována. Tuto knihovnu je nutné v podobě zip souboru stáhnout do počítače pro další 

účel. 

 

Obrázek 21 Postup importu knihovny pro displej SSD 1306  

Druhým krokem je import zip archivu do programu Arduino IDE (Obrázek 21). 

Při spuštění programu se v horním panelu vybere moţnost Projekt. Z nabídky projekt se 

vybere Přidat knihovnu, která následně nabídne moţnost Přidat .ZIP Knihovnu… .  

Posledním krokem je nalezení konkrétního zip souboru v počítači a potvrdit jej 

tlačítkem OK. [29] 
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3 Experimentální ověření vybraného řešení 

V předchozí kapitole je teoreticky popsaný způsob postupů  rozmístění hardwaru 

a samotný popis vyuţitého hardwarového a softwarového vybavení.  

Kapitola experimentálního ověření se zaměřuje na způsoby výpočtů vzdálenosti, 

souřadnic a implementací nalezených vzorců do programu Arduino IDE. Následuje 

experimentální ověření naprogramovaného lokátoru v místnosti. Lokátor je umístěn na 

vybrané pozice, jejichţ souřadnice jsou ručně určeny za pomoci svinovacího metru. Na 

těchto pozicích lokátor začne vypisovat souřadnice, které se pouţijí k vyhodnocování.  

3.1 Určení vzdálenosti podle naměřeného RSSI signálu  

Měření vzdálenosti lokalizovaného zařízení od přístupového bodu je provedeno 

metodou Fingerprinting - otisků. Nejvhodnějším místem pro naměření hodnoty síly signálu 

RSSI v závislosti na vzdálenosti je chodba. Chodba neobsahuje ţádné předměty ani 

překáţky, skrze které by se signál mohl odráţet a rušit. 

Přístupový bod RTLS spolu s lokalizačním zařízením, která měří sílu signálu 

RSSI, jsou umístěny na dva pomocné drţáky naproti sobě.  Obě zařízení jsou zhruba jeden 

metr vzdáleny od země a mají na sebe přímou viditelnost. Na zemi pod drţáky je umístěn 

metr a rozvinut na celkovou délku 10 metrů.  

3.1.1 Naměřené hodnoty RSSI signálu 

Počáteční místo měření vzdálenosti je RTLS vysílač. Od vysílače je lokalizační 

zařízení kaţdých 70 měření posunováno na základě naměřených hodnot o vhodné 

vzdálenosti dál.  

Naměřené hodnoty byly velice nestálé. Aby bylo moţné z grafu vypsat pouţitelné 

údaje nejprve bylo zvoleno místo s nejniţší hodnotou RSSI signálu v nulové vzdálenosti. 

Následným postupným oddalováním lokalizovaného zařízení od vysílače vzniká tabulka 

(Tabulka 6) pro 16 vzdáleností.  
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Tabulka 6 Měření vzdálenosti na základě přijatého RSSI signálu  

Vzdálenost (m) Hodnota RSSI Vzdálenost (m) Hodnota RSSI 

0 -19 3 -48 

0,2 -25 3,5 -48 

0,5 -33 4 -50 

0,8 -36 4,5 -52 

1 -40 5 -54 

1,5 -42 6 -56 

2 -43 7 -58 

2,5 -45 8 -61 

Kaţdá síla signálu RSSI v tabulce odpovídá mediánu jednotlivých souborů 

měření. Medián rozdělí tabulku naměřených 70 hodnot na dvě poloviny. Rozdělená 

tabulka je seřazena od nejmenší po největší hodnoty. Z nichţ střední hodnota je brána jako 

jedna z moţných 16 vzdáleností. 

3.1.2 Převod RSSI signálu na vzdálenost 

 

Graf 1 Bodový graf v závislosti RSSI signálu na vzdálenosti  

Ze všech hodnot závislých na konkrétní vzdálenosti upravených pomocí střední 

naměřené hodnoty funkcí medián je vytvořen bodový graf (Graf 1), který je následně 

proloţen za pomocí regresní analýzy polynomickou funkcí.  
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Tato funkce udává vzorec 1.28, pomocí kterého je moţné s jistou nepřesností 

odhadnout vzdálenosti na různě velkých silách signálu RSSI. Naměřené hodnoty RSSI 

signálu v rovnici zastupují hodnotu s. 

Znázornění reálného přepočtu vzdálenosti z naměřených hodnot podle vzorce 

(1.28) a následné odchylky z přepočtu je zaznamenán v tabulce.  Přepočet hodnot RSSI 

signálů ze 16 vzdáleností, je zaznamenán ve světle šedém sloupci. Odchylka z přepočtu 

v závislosti na reálné vzdálenosti je znázorněna v tmavě šedém sloupci. Přepočet i 

odchylka jsou zaznamenány v metrech v následující tabulce (Tabulka 7). 

Tabulka 7 Výpočet vzdálenosti a odchylky z naměřeného RSSI signálu  

Vzdálenost (m) RSSI hodnota Přepočet (m) Odchylka (m) 

0 -19 0,3152 0,3152 

0,2 -25 0,08 0,12 

0,5 -33 0,4832 0,0168 

0,8 -36 0,8456 0,0456 

1 -40 1,508 0,508 

1,5 -42 1,916 0,416 

2 -43 2,1392 0,1392 

2,5 -45 2,624 0,124 

3 -48 3,4472 0,4472 

3,5 -48 3,4472 0,0528 

4 -50 4,06 0,06 

4,5 -52 4,724 0,224 

5 -54 5,4392 0,4392 

6 -56 6,2056 0,2056 

7 -58 7,0232 0,0232 

8 -61 8,3456 0,3456 

Vyuţitý vzorec je následně aplikován v programu pro výpočet vzdálenosti 

lokalizátoru od obou přístupových bodů - dvou stran v trojúhelníku z přístupových bodů 

RTLSA a RTLSB. 
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3.2 Souřadnice určené podle vzdálenosti RSSI signálu  

V předešlé podkapitole byl zjištěn vztah mezi hodnotou RSSI signálu a konkrétní 

vzdáleností od přístupového bodu. Pro určení souřadnic je však nutné vzdálenost 

vypočtenou na základě z RSSI signálů od jednotlivých RTLS přístupových bodů zpracovat 

do podoby souřadnic lokátoru.  

 

Obrázek 22 Výpočet souřadnic lokátoru  

V případě vyuţití dvojice přístupových bodů RTLSA a RTLSB, které zastupují 

dva vrcholy v základně trojúhelníku je vysílaný signál RSSI do místnosti zachytáván 

lokátorem. Lokátor tvoří třetí vrchol trojúhelníku (Obrázek 23). Strana b zastupuje sílu 

signálu jdoucí od přístupového bodu RTLSB přepočítanou na vzdálenost k lokátoru. Strana 

a je silou signálu přepočítanou na vzdálenost od přístupového bodu RTLSA k lokátoru. 

Velikost strany d je konstantní a je určena vzdáleností mezi umístěným přístupovým 

bodem RTLSA a RTLSB. 

V případě výpočtů souřadnic vycházejících ze vzdáleností stran x a y, které jsou 

na obrázku znázorněny v podobě výšky a části strany d je nutné trojúhelník rozdělit na dva 

pravoúhlé trojúhelníky. První trojúhelník se skládá ze stran g, x, b. Druhý trojúhelník má 

strany y, x, a. 
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Z následující dvojice pravoúhlých trojúhelníků lze odvodit pomocí Pythagorovy 

věty vztahy: 

          1.29  

              1.30  

Nyní je odvozena soustava dvou kvadratických rovnic o dvou neznámých. 

Vyuţitím odčítací metody lze získat rovnice pro souřadnice x a y v obecném tvaru: 

 

  √    
        

  
   

1.31  

 
  

        

  
 

1.32  

Způsob, jakým je souřadnice y odvozena, se někdy nazývá také jako „Heronův 

vzorec“ zmíněný v kapitole 1.4.2 v popisu triangulace. 

Následné rovnice je moţné vyuţít pro algoritmus v programu Arduino IDE. 

V rovnicích se nacházejí strany a a b tyto strany jsou proměnné hodnoty vzdáleností od 

jednotlivých přístupových bodů RTLSA a RTLSB. Za tyto strany se dosadí rovnice 1.28. 

3.3 Programování lokátoru 

Aby bylo moţné s lokátorem vůbec komunikovat, je třeba nastavit správné 

knihovny. Dalším krokem je vyplnění funkce setup, ve které musí být nastavena hodnota 

115200 baudů. Do následující předdefinované funkce loop se píše celá programová část 

výpočetního kódu a následných funkcí pro výpis hodnot na displej.  
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3.3.1 Knihovny 

V případě lokalizačního zařízení Wemos D1 R2 & mini je nutné instalovat do 

programu Arduino IDE správnou knihovnu a vloţit ji na začátek celého programu. 

Knihovna má název konkrétního čipu ESP 8266, na kterém lokalizační jednotka pracuje. 

Vloţením níţe uvedené knihovny se zajistí komunikace programu s čipem ESP 8266.  

#include "ESP8266WiFi.h"  

Pro komunikaci čipu s displejem je nutné instalovat další knihovny přímo pro 

konkrétní typ displeje. Displej s názvem SDD 1306 má v programu Arduino IDE 

vyhrazené knihovny, které lze vyhledat pod názvem Adafruit. Vloţením níţe vypsaných 

knihoven je zajištěno, ţe program bude schopný komunikovat s displejem SDD 1306. 

#include <Adafruit_GFX.h>   

#include <Adafruit_SSD1306.h>  

3.3.2 Hlavní přípravná funkce 

Hlavní funkce void setup () se skládá z následujících kroků, které jsou následně 

popsány: 

 
void setup ()  - přípravná funkce 

 
{ - začátek přípravné funkce void setup 

 
  Serial.begin(115200);  - nastavení rychlosti komunikace  

 
  WiFi.mode(WIFI_STA); - nastavení činnosti vyhledávání Wi-Fi sítí 

 
  WiFi.disconnect(); - odpojení od Wi-Fi sítí 

 
  delay(50); - zpoţdění 

 
  Serial.println("Setup done"); - vypíše Setup done 

 
} - konec přípravné funkce void setup 
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3.3.3 Funkce opakovací výkonná 

Funkce běţí neustále v opakovaných intervalech. V závislosti rychlosti zařízení 

vypisuje informace o poloze kaţdou 1 sekundu. Z důvodu dlouhého kódu je opakovací 

funkce očíslována: 

void loop()                                                 - opakovací funkce 

{ 

  OLED.begin();                                         - spustí displej 

  OLED.clearDisplay();                             - vymaţe údaje na displeji 

  OLED.setTextWrap(false);                      - typ zobrazení displeje na řádku 

  OLED.setTextSize(1);                              - nastavení velikosti písma na displeji 

  OLED.setTextColor(WHITE);                 - nastavení zobrazovací barvy na displeji 

  OLED.setCursor(0,0);                             - zobrazovat informace z levé horní části displeje 

  OLED.println("souradnice");                  - vypíše na displej název – „souradnice“ 

    float RTLSA = 0; 

    float RTLSB = 0; 

    int n = WiFi.scanNetworks() ;                          - datový typ int skenuje okolní Wi-Fi sítě 

      for (int i = 0; i < n; ++i)                                - počáteční podmínka, nalezení Wi-Fi sítě 

      { 

        if (WiFi.SSID(i).startsWith ("RTLS_A"))      - vyhledá konkrétní Wi-Fi  RTLS_A 

        { 

          RTLSA=WiFi.RSSI(i);                                - zapíše hodnotu RSSI signálu pro RTLSA 

        } 

        if (WiFi.SSID(i).startsWith ("RTLS_B"))      - vyhledá konkrétní Wi-Fi  RTLS_B 

        { 

          RTLSB=WiFi.RSSI(i);                                - zapíše hodnotu RSSI signálu pro RTLSB 

         }  

      } 



Bc. Martin Musil: Metody lokalizace uvnitř budov 

Ostrava 2018  49 

  float RTLSAprum=RTLSA; 

  float RTLSBprum=RTLSB; 

  float a = (((0.0064*RTLSAprum*RTLSAprum)+0.3208*RTLSAprum)+4.2);  

  float b = (((0.0064*RTLSBprum*RTLSBprum)+0.3208*RTLSBprum)+4.2); 

  float y =((a*a)-(b*b)+ 100)/20; 

  float x =sqrt(sqrt(((a*a)-((((a*a)-(b*b)+ 100)/20)*(((a*a)-(b*b)+ 100)/20)))*((a*a)-

((((a*a)-(b*b)+ 100)/20)*(((a*a)-(b*b)+ 100)/20)))));      

  OLED.print("x: ");             - zobrazí na displeji souřadnici x v podobě x,dvojtečka,mezera 

  OLED.println(x);                - vypíše na displej souřadnici x na nový řádek 

  OLED.print("y: ");             - zobrazí na displeji souřadnici y v podobě x,dvojtečka,mezera 

  OLED.println(y);               - vypíše na displej souřadnici y na nový řádek 

  OLED.display();                - zobrazí informace na displej 

  delay(50); 

 } 
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3.4 Pozicování 

Velice důleţitou částí je správné rozmístění hardwaru v místnosti. Místnost je 

rozloţena do souřadnic x a y. Velikost místnosti ve tvaru obdélníku je 10 x 5 metrů. Pozice 

o souřadnicích je nutné provést u přístupových bodů a lokátoru (lokalizované zařízení + 

displej). 

 

  

Obrázek 23 Souřadnice přístupových bodů a lokátoru pro pozice 1-3 v místnosti  

3.4.1 Rozmístění přístupových bodů 

Na obrázku (Obrázek 24) jsou znázorněny přístupové body RTLSA a RTLSB 

červenou barvou. Výška, ve které jsou přístupové body umístěny je 0,5 m od stropu. 

Pozice je zvolena na straně oken. Veškeré měření, které by ukazovalo hodnotu větší neţ 

rozloha dané místnosti pro souřadnice x a y by znamenalo, ţe daný objekt se nachází mimo 

místnost. Tyto hodnoty v malém měřítku naměřeny byly.  
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Souřadnice přístupových bodů 

Přístupové body RTLSA a RTLSB jsou v místnosti umístěny na daných 

souřadnicích, které se nemění. Pro oba přístupové body platí, ţe jejich souřadnice x je 

rovna nule. Souřadnice y má rozdílnou hodnotu pro kaţdý přístupový bod. Souřadnice 

obou přístupových bodů jsou pro přehlednost zaznamenány do tabulky (Tabulka 8). 

Tabulka 8 Souřadnice přístupových bodů RTLSA a RTLSB  

Přístupové Souřadnice (m) 

body x y 

RTLSA 0 0 

RTLSB 0 10 

3.4.2 Rozmístění lokátoru 

Z obrázku (Obrázek 24) je moţné vidět trojici moţných pozic lokátoru 

znázorněných modrou barvou s názvem Pozice1, Pozice2 a Pozice3. Lokátor je umístěn ve 

výšce 1,25 m na dřevěném drţáku. Výška je brána s ohledem na průměrnou výšku pasu u 

člověka, který by mohl být lokalizován. 

Souřadnice lokátoru 

Lokátor je pro účely lokalizace umístěn na trojici pozic. Kaţdá z pozic má jiné 

souřadnice, které jsou naměřeny ručně metrem. Aby mohlo být provedeno měření 

přesnosti polohy lokátorem, jsou z dráhy mezi lokátorem a přístupovým bodem odstraněny 

veškeré moţné překáţky. Souřadnice jednotlivých pozic jsou zaznamenány pro lepší 

přehlednost v tabulce (Tabulka 9). 

Tabulka 9 Souřadnice pozic pro umístění lokátoru  

Pozice Souřadnice (m) 

lokátoru x y 

Pozice1 3 2 

Pozice2 4 5 

Pozice3 2 8 
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3.5 Popis experimentu 

Kapitola se zabývá měřením souřadnic na konkrétních pozicích, které jsou 

popsány v předchozí kapitole pozicování. 

 

Obrázek 24 Lokátor při zkoušce měření souřadnic  

3.5.1 Měření souřadnic 

Souřadnice mohou být pomocí lokátoru (Obrázek 25) zjišťovány po celé 

místnosti. Pro potřeby této kapitoly diplomové práce je však nutné vybrat některé 

z moţných souřadnic a ručně si tyto souřadnice změřit. 

Lokátor má pro měření vybráno trojici náhodných pozic v místnosti. Postup 

měření spočívá v umístění lokátoru na jednotlivé pozice. Na kaţdé pozici je lokátor určitou 

dobu ponechán, aby naměřil data v podobě zjištěných souřadnic x a y. Počet naměřených 

dat je 70. Naměřené souřadnice lokátorem jsou zprůměrovány. Zprůměrované souřadnice 

spolu se souřadnicemi naměřenými metrem jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 10):  

Tabulka 10 Průměry souřadnic, vypočítaných lokátorem  

Náhodná Souřadnice (m) 

pozice Naměřeno metrem Naměřeno lokátorem 

lokátoru x y x y 

Pozice1 3 2 3,45 2,46 

Pozice2 4 5 4,35 5,76 

Pozice3 2 8 1,78 8,85 

V případě, ţe pro pozici v jednom okamţiku byla hodnota některé ze souřadnic x 

nebo y zcela odlišná od ostatních naměřených hodnot (odlehlé pozorování), pak tato 

hodnota byla zanedbána, aby nezkreslovala celkový průměr. K občasnému vychýlení 

hodnot mohlo docházet vlivem pohybu osob v místnosti při experimentu nebo vlivem 

rušivých faktorů či nepříznivých odrazů měřeného signálu.  
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4 Vyhodnocení experimentu 

Vyhodnocení experimentu z předchozích kapitol je provedeno pomocí grafického 

výstupu a statistických analýz. Grafický výstup je zrealizován v programu GeoGebra. 

Statistická analýza je provedena v programu Statgraphics pro jednotlivé pozice lokátoru. 

4.1 Grafické zobrazení souřadnic 

 

Obrázek 25 Souřadnice vypočítané lokátorem  

Obrázek (Obrázek 26) znázorňuje grafické určení naměřených souřadnic lokátoru. 

Červeným kolečkem  je znázorněna vzdálenost souřadnic určených pomocí metru. Ke 

kaţdé naměřené pozici metrem se vztahuje počet 70 měření označený různou barvou 
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kříţkem. Zelené kříţky  se vztahují k první pozici (Pozice1). Červené kříţky  se 

vztahují ke druhé pozici (Pozice2). Modré kříţky  se vztahují ke třetí pozici (Pozice3).  

4.2 Statistická analýza 

Statistická analýza se soustředí na konkrétní tři druhy poloh lokátoru. 

Nejvhodnějším výstupem analýzy je souhrnná analýza naměřených hodnot a krabicový 

graf. Moţné vyuţití histogramů pro prezentaci četnosti výskytu naměřených hodnot se zde 

nedá příliš vyuţít z hlediska přehlednosti měření a jejich odchylek. 

4.2.1 Souhrnná analýza pro pozice lokátoru 

Lokátor je umístěn na konkrétní pozici, naměří 70 hodnot jednotlivě pro 

souřadnice x a pro y. Následné souřadnice jsou převedeny do programu Statgraphics, kde 

probíhá analýza získaných dat. 

Kaţdá z pozic má uvedeno počet měření pro danou souřadnici. Průměrnou 

hodnotu pro souřadnici x a y. Směrodatnou odchylku způsobenou měřením. Maximální a 

minimální hodnotu souřadnic a rozdíl mezi nimi. 

Tabulka 11 Souhrnná analýza pozic naměřených lokátorem  

 
Souřadnice 

Počet 

měření 
Průměr 

Směrodatná 

odchylka 
Minimum Maximum Rozsah 

Pozice1 
x=3 70 3,45 0,33 2,56 4,59 2,03 

y=2 70 2,46 0,70 1,24 3,64 2,4 

Pozice2 
x=4 70 4,35 1,05 2,46 6,48 4,02 

y=5 70 5,72 0,84 3,49 7,66 4,17 

Pozice3 
x=2 70 1,78 0,62 0,38 2,82 2,44 

y=8 70 8,77 0,66 7,17 9,81 2,64 

Počet měření z tabulky (Tabulka 11) ukazuje na změření 70 hodnot pro kaţdou 

pozici a souřadnici x a y. Těchto 70 hodnot je dále zprůměrováno, aby bylo moţné 

porovnat souřadnice naměřené metrem se souřadnicemi vypočítanými lokátorem. 

Směrodatná odchylka určuje, jak moc jsou naměřené hodnoty rozptýleny nebo odchýleny 

od průměru. Minimum znázorňuje nejmenší spočítanou hodnotu lokátoru pro danou 

souřadnici. Maximum naopak zobrazuje nejvyšší spočítanou hodnotu lokátorem pro danou 

souřadnici. Rozsah je hodnota odpovídající rozdílu maximální a minimální hodnoty 

naměřené souřadnice. 
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Tabulka 12 Porovnání rozdílů získaných vzdáleností metrem a výpočtem lokátoru  

 
Přesná vzdálenost (m) Průměr vypočtu vzdáleností (m) 

 
x y x y 

Pozice1 3 2 3,45 2,46 

Pozice2 4 5 4,35 5,72 

Pozice3 2 8 1,78 8,77 

V tabulce (Tabulka 12) jsou jednotlivé pozice uspořádány do řádků. Sloupce jsou 

rozděleny na přesné (bílá barva sloupce) a vypočítané (modrá barva sloupce) hodnoty 

souřadnic. První levý sloupec přesné vzdálenosti ukazuje na vzdálenost naměřenou ručně 

metrem. Hodnoty, které jsou naměřeny lokátorem, jsou zprůměrované a zaznamenané ve 

sloupci druhém vpravo. 

Přesnost určení vzdálenosti má poměrně vysokou odchylku, která je vzhledem 

k určování souřadnic na krátkou vzdálenost poměrně vysoká a dosahuje v průměru hodnot 

kolem jednoho aţ čtyř metrů v ideálním stavu. V případě ţe se před lokátorem vyskytne 

objekt, který stíní přijímanému RSSI signálu vzroste odchylka řádově do 5 metrů. Hlavním 

prvkem však není určit zařízení přesně, nýbrţ s co nejniţšími náklady. 

4.2.2 Krabicový graf pozic lokátoru 

Jedním ze způsobů grafického vyjádření posouzení dat je krabicový graf. 

Krabicový graf posuzuje naměřené hodnoty podle kvartilů Q1, Q2 a Q3. Kvartily rozdělují 

celkový počet naměřených hodnot do stejně velkých skupin. Krabicový graf pomáhá 

odhalit extrémní hodnoty, které mohou způsobovat chyby nebo zkreslení při výpočtu 

souřadnic. 

Kvartil Q1 se označuje jako dolní kvartil s hodnotou 25%, který odděluje 25% 

nejmenších naměřených hodnot od nejvyšších 75%. 

Kvartil Q2 se označuje jako medián s hodnotou 50%, který znamená střední 

hodnotu a rozděluje naměřené hodnoty na polovinu. 

Kvartil Q3 se označuje jako horní kvartil (hodnota 75%) a jeho funkcí je oddělit 

75% nejmenších naměřených hodnot od nejvyšších 25%. 
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Krabicový graf pro souřadnici x = 3 z Pozice1 

 

Graf 2 Rozbor krabicového grafu pro hodnotu x =3  

Z krabicového grafu (Graf 2) pro souřadnici x =3 lze vyčíst následující hodnoty. 

Červeně označenou svislou čarou je zobrazená minimální naměřená hodnota (0% kvartil). 

Zeleně označenou svislou čarou je zobrazena hodnota dolního kvartilu (25% kvartil). 

Černá svislá čára se rovná polovině hodnot tzv. mediánu (50% kvartil). Průměr všech 

hodnot je znázorněn černým kříţkem . Fialová svislá čára je rovna hodnotám hornímu 

kvartilu (75% kvartil). Modrá svislá čára v grafu poukazuje na maximální hodnotu (100% 

kvartil). Kříţky , které se nachází mimo popsaný krabicový graf, se nazývají odlehlé 

pozorování.  

Odlehlé pozorování je způsobeno nezvykle vysokou hodnotou signálu RSSI při 

měření. V místě, kde byl lokátor umístěn, muselo docházet k rušení signálu, které se i přes 

přímý dohled přístupového bodu na lokátor negativně projevovalo na výsledném přepočtu 

signálu na souřadnice. Vysoká hodnota RSSI signálu způsobila v nadefinované výpočetní 

rovnici výrazně vyšší zkreslení vzdálenosti pro souřadnici x v daném čase. Toto odlehlé 

pozorování upozorňuje na moţnost zkreslení informací na základě vyuţití průměru všech 

naměřených hodnot.  
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Krabicový graf pro všechny pozice 

 

Graf 3 Krabicový graf znázorňující všechny pozice lokátoru  

Lokátor umístěný na jednotlivé pozice, jejichţ hodnoty jsou zaznamenány 

v krabicovém grafu (Graf 3) společně. Z krabicového grafu je patrné odlehlé pozorování u 

Pozice1 (souřadnice x=3) a Pozice2 (souřadnice y=5). To je způsobeno velkými 

výchylkami při naměřených hodnotách RSSI signálu, které jsou detailněji popsány 

v krabicovém grafu pro hodnotu souřadnice x = 3.  

4.2.3 Náklady na realizaci využitého systému pro lokalizaci 

Hardware vyuţitý v diplomové práci není přesný, má však své opodstatnění 

v poměru ceny. Cena vyuţitého hardwaru je s ohledem na jiné systémy naprosto 

minimální. Přehlednost cen jednotlivých komponent jsou zaznamenány v tabulce (Tabulka 

13). 

Tabulka 13 Přehled cen jednotlivých komponent  

Počet Název zařízení Pouţití Cena (Kč) 

1 Wemos D1 R2 & mini Lokátor 200 

1 SDD 1306 OLED Lokátor 250 

2 NodeMCU Přístupový bod 2x 400 

 



Bc. Martin Musil: Metody lokalizace uvnitř budov 

Ostrava 2018  58 

4.3 Možnosti vylepšení 

Moţnosti vylepšení navrhnutého systému pro lokalizaci by se mohlo upravit 

v následujících bodech: 

 Zajištění přesnějšího přepočtu RSSI signálu na určení reálné vzdálenosti 

zařízení vyuţitím metod na základě ukládáním hodnot do databáze a 

následným vyhodnocováním 

 Vyuţití více přístupových bodů pro zpřesnění výpočtu souřadnic a 

následné aplikování plnohodnotné trilaterace, která je v práci popsána jako 

jedno z moţných řešení 

 Moţnost vyuţití databáze pro sběr naměřených dat a následné lepší 

zpracování vyhodnocení za cenu pomalejšího lokalizování 

 Moţnost vizuální prezentace pohybu zařízení v místnosti, které vyţaduje 

pokročilejší metodiky programování a následné prezentování na webových 

stránkách 
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Závěr 

V diplomové práci je kladen důraz na realizaci zařízení, schopného vypsat 

souřadnice o poloze v místnosti. Jedná se o zařízení schopné lokalizace uvnitř budov.  

První část se zabývala rešerší technologií vhodných k lokalizaci a specifikuje 

detailněji technologii Wi-Fi, kterou vyuţívá lokátor. Následuje popis různých principů, 

jakými lze získat potřebné vzdálenosti a souřadnice lokátoru. 

Na základě rešerší bylo moţné postoupit dále v problematice a blíţe se seznámit 

s hardwarovým a softwarovým vybavením. Byl proveden návrh rozmístění přístupových 

bodů v místnosti, jejichţ vysílaný RSSI signál je zjišťován lokátorem. Určení vzdálenosti 

podle hodnoty RSSI bylo provedeno metodou fingerprinting. Postup zjištění vzdálenosti od 

přístupového bodu z naměřených RSSI hodnot je proveden pro předem určené vzdálenosti. 

V případě znalosti určité vzdálenosti lokátoru od přístupového bodu lze naměřené 

hodnoty vloţit do grafu. Pro kaţdé měření je získáno 70 hodnot, z nichţ je vybrána střední 

hodnota a ve formě bodu vloţena do grafu. Graf sloţený z bodů je proloţen za pomoci 

regresní analýzy polynomickou funkcí. Z grafu je pomocí regresní analýzy získán i 

konkrétní vzorec (respektive parametry polynomické funkce), který slouţí k určení 

konkrétní vzdálenosti na základě změřeného RSSI signálu. Dále je v rámci programu 

aplikován vytvořený algoritmus umoţňující pomocí triangulace v programu určit samotné 

souřadnice lokátoru x a y.  

Testování lokátoru v místnosti proběhlo ve vybrané trojici míst o známých 

(fyzicky změřených) souřadnicích, Měření za pomoci lokátoru bylo následně prováděno za 

ideálních podmínek, tedy v přímém dohledu lokátoru na přístupový bod. Jednotlivé pozice 

lokátoru jsou zaznamenány do tabulky, kde jsou data následně vyhodnocována. 

Poslední část se věnuje vyhodnocení získaných hodnot z měření. Pomocí 

programu GeoGebra je moţné graficky znázornit naměřené vzdálenosti lokátorem. 

Následuje podrobnější analýza v programu Statgraphics, která ukazuje na odchylky a 

celkový rozptyl hodnot pro kaţdé měření. Dále je vyuţit pro prezentaci krabicový graf, 

který odhaluje moţné chyby při měření a dopomáhá vylepšit přesnost lokalizace. 
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Příloha ve formě zdrojového kódu napsaném v programu Arduino IDE je uloţena 

na disku u diplomové práce. 

 


