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Abstrakt  

Tato bakalářská práce se zabývá vývojem kombinovaného lokalizačního vestavěného systému, 

s využitím lokalizačních satelitních systémů, sítí GSM a rádiového signálu. Centrálním řídícím 

systémem je mikrokontroler ESP32. Vestavěný systém používá pro získání aktuální pozice systémy 

GPS a mobilní sítě GSM. Komunikuje bezdrátově pomocí rádiového modulu a GSM sítí. Implementuje 

také přenos dat přes sériovou linku a zobrazení aktuálních dat na OLED displeji.  

Klíčová slova: Vestavěný systém, EPS32, RTLS, GNSS, GPS, GSM, rádiový signál, lokalizace 

Abstract 

 This bachelor thesis is about developing a combined localization embedded system that takes 

advantage of satellite localization systems, GSM networks and radio signals. The central control 

system of this embedded system is an ESP32 microcontroller. The embedded system uses GPS and 

GSM mobile networks to obtain a current position. It uses a radio module and GSM network for 

wireless communication. It also implements data transmission over serial interface and shows current 

data on an OLED display.  

Key words: Embedded System, ESP32, RTLS, GNSS, GPS, GSM, radio signal, localization 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

ASK - Amplitude-shift keying, klíčování amplitudovým posunem 

A/D  - Analog / Digital, převod z analogového signálu na digitální 

ADC - Administrative Centre, administrativní centrum sítě GSM 

BLE - Bluetooth Low Energy, Bluetooth s nízkou spotřebou 

BSC - Base Station Controller, řídící základnová jednotka sítě GSM 

BSS - Base Station Subsystem, subsystém základnových stanic sítí GSM 

DOP - Dilution of precision, snížení přesnosti 

D/A - Digital / Analog, převod z digitální signálu na analogový 

EDGE - Enhanced Data rates for GSM Evolution, vylepšení datového přenosu sítí GSM 

EEPROM - Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, elektricky mazatelná 

programovatelná paměť 

EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service, evropská služba poskytující 

korekce k satelitním lokalizačních systémům 

EIR - Equipment Identity Register, uchovává informace o mobilních stanicích v sítích 

GSM 

FLASH - Nevolatilní elektricky programovatelná paměť s libovolným přístupem 

GLONASS - Globalnaja navigacionnaja sputnikovaja sistěma, globální družicový polohový 

systém spravovaný Ruskem 

GNSS - Global Navigation Satellite Systém, globální družicový polohový systém 

GPIO - General Purpose Input/Output, univerzální vstupní/výstupní pin 

GSM - Groupe Spécial Mobile, standard digitální mobilní sítě 

ISO/OSI - Referenční model pro řešení komunikace v počítačových a komunikačních sítí 

I2C  - Inter-Integrated Circuit, sériová sběrnice 

JTAG - Joint Test Action Group, organizace a standard pro testování integrovaných 

obvodů 

LCD - Liquid Crystal Display, displej z tekutých krystalů 

LED - Light Emitting Diode, světelná dioda 

Li-Fi - Light Fidelity, bezdrátová technologie pro přenos dat pomocí světla 

LoRa - Long Range, technologie pro daleký přenos dat s nízkou spotřebou 



LoRaWAN  - Long Range Wide Area Network, definuje komunikační protokol pro LoRu 

MCU - Mikrokontroler 

MISO  - Master In Slave Out, datový signál u sběrnice SPI 

MOSI - Master Out Slave In, datový signál u sběrnice SPI 

MS - Mobile Station, mobilní stanice sítě GSM 

MSAS - Multi-functional Satellite Augmentation System, japonská služba poskytující 

korekce k satelitním lokalizačních systémům 

MSC - Mobile Switching Centre, telefonní ústředna sítě GSM 

NAVSTAR GPS - Navigation Signal Timing And Ranging Global Positioning System, globální 

družicový polohový systém spravovaný USA 

NMC - Network Management Centre, blok centra řízení sítě GSM 

NMEA - National Marine Electronics Association, asociace a standard pro komunikační 

protokol GNSS přijímačů 

NSS  - Network Switching Subsystem, síťový spojovací systém v sítí GSM 

OLED - Organic Light Emitting Diode, organická světelná dioda 

OMC - Operation and Maintance Centre, blok provozního a servisního centra  

OSS - Operation Support Subsystem, operační subsystém sítě GSM 

PWM - Pulse Width Modulation, pulsně šířková modulace 

RAM - Random Access Memory, paměť s náhodným přístupem 

RFID - Radio Frequency Identification, rádiová identifikace 

ROM - Read Only Memory, paměť pouze pro čtení 

RSSI - Received Signal Strength Indication, indikace síly přijatého signálu 

RTK - Real Time Kinematic, kinematická metoda v reálném čase 

RTLS - Real-Time Location Systems, lokalizační systém reálné času 

SBAS - Satelite Based Augmentation Systém, systém pro korekci GNSS systémů 

SCK  - Serial Clock, hodinový signál sběrnice SPI 

SCL - Serial Clock, hodinový signál sběrnice I2C 

SDA  - Serial Data, datový signál sběrnice I2C 

SPI  - Serial Peripheral Interface, sériová sběrnice 

SS - Slave Select, výběr obvodu 



TCK - Test Clock Input, hodinový signál u JTAG 

TCP - Transmission Control Protocol, spojitý protokol transportní vrstvy 

TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol, sada protokolů pro komunikaci 

v počítačové sítí  

TDI  - Test Data Input, vstupní testovací signál JTAG 

TDO - Test Data Output, výstupní testovací signál JTAG 

TMS - Test Mode Select Input, signál pro výběr testovací operace v JTAG 

UART - Universal asynchronous receiver-transmitter, univerzální asynchronní sériové 

rozhraní 

UBX  - Proprietární protokol pro přijímače u – blox 

UDP - User Datagram Protocol, nespojitý protokol transportní vrstvy 

UWB - Ultra-wideband, bezdrátová technologie pro širokopásmový přenos dat 

VLR - Visitor Location Register, návštěvnický registr sítě GSM 

WAAS - Wide Area Augmentation Systém, americký systém pro korekci GPS 

WGS84 - World Geodetic System 1984, světový geodetický systém 1984 

Wi-Fi - Wireless Fidelity, sada standardů pro bezdrátovou komunikaci v počítačových 

sítích 
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Úvod 

 Přesná a rychlá lokalizace je základním kamenem naší moderní společnosti, který využíváme 

každý den, aniž bychom si toho uvědomovali. Jako člověk používáme k lokalizaci referenční body, 

místa, kde jsme byli a které známe, aby nám napomohli najít cestu. Tento pro nás přirozený způsob se 

rozvinul do podoby, kde ho známe dnes, kdy z různých souřadnicových systémů můžeme určit jakékoliv 

místo na Zemi.  

 Tato práce se zabývá vývojem vestavěného systému, který pomocí lokalizačních metod nás 

informuje o aktuální poloze, kterou může sdílet i přes mobilní sítě a s dalšími systémy pomocí rádiového 

signálu. Také může s daty o aktuální lokaci pracovat a vyhodnocovat podle různých kritérií, jako je 

geofencing, zda systém se nachází ve vymezené geografické hranici. Cílem je použití současných 

technologií, pro co největší kompatibilitu s dalšími systémy. 

 V první kapitole práce je provedena analýza lokalizačních metod pomocí moderních 

lokalizačních systémů. Je zde rozebráno jejich použití, aplikace a limitace. Rozebírám detailněji 

současné globální satelitní lokalizační systémy. 

 O možnostech bezdrátových komunikací píšu v druhé kapitole, ty jsou popsané od fyzikálního 

způsobu přenosu, topologie v rámci přenosu dat v bezdrátových sítí až po samotné používané standardy. 

Také rozebírám jejich vhodné použití, aplikace v praxi a omezení.  

 Třetí kapitola řeší obecný návrh vestavěného systému, od použitého řídící systému, způsob 

komunikace se satelitními systémy GNSS, mobilními sítěmi a rádiového přenosu pro realizaci 

vyžadovaných funkcí. Také je tu stručně popsán výběr programovací jazyka z dostupných možností, ve 

kterém bude napsán navržený algoritmus.  

 Popisem elektronického schématu a navržené desky plošných spojů začíná čtvrtá kapitola, která 

řeší samotnou realizaci vestavěného systému v rámci elektronického schématu, návrhu desky plošných 

spojů a následně i popisem implementovaných knihoven pro komunikaci s moduly v rámci 

programovacího jazyka. 

Verifikací samotného vestavěného systému se zabývá pátá kapitola, probírá změření odchylek 

lokalizačních systémů od geodetických bodů, změření celkové proudové spotřeby a možné optimalizaci 

pro další vývoj systému.  

Na konci je závěr s finálním zhodnocením celé práce, následuje seznam použité literatury a 

přílohy. 
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1. Analýza lokalizačních metod 

Už od počátku lidské civilizace byla potřeba správné orientace v prostoru, naší předci 

v prehistorických dobách se orientovali díky orientačních bodů, pomocí hvězd, hor nebo vlastních 

značek. S postupným vývojem civilizace se začali zvyšovat nároky na rychlejší a snadnější způsoby 

získání pozice, tato činnost se začala nazývat lokalizace. [1] 

Pro lokalizaci ve výpočetní technice využíváme RTLS (Real-Time Location Systems), které 

dokážou získat aktuální geologickou lokaci objektu. Tímto objektem může být například člověk, 

automobil, dopravní kontejner atd. Tyto systémy mají využití v dopravě, zdravotnictví, obchodních, 

poštovních a podobných službách. Mezi tyto systémy patří technologie GNSS (Global Navigation 

Satelite System), Bluetooth, RFID a Wi-Fi. Jejich použití se dělí na venkovní a vnitřní. [2] 

Systémy pro lokalizaci uvnitř – Slouží pro lokalizování uvnitř budov, používají se technologie 

Bluetooth, RFID a Wi-Fi. Využití je třeba pro lokalizaci zboží nebo osob uvnitř zabezpečených prostor.   

Systémy pro venkovní lokalizaci – Příkladem tohoto způsobu jsou systémy GNSS, které 

používají satelity v orbitu Zemi pro získání polohy. Limitací těchto systémů je omezený dosah dovnitř 

budov. 

1.1 Systémy pro lokalizaci uvnitř budov 

V případě vnitřní lokalizace satelitní systémy selhávají, protože signál z družic nedokáže projít 

dovnitř budov, tedy je nutné použít jinou metodu, používají se i technologie, které předtím nesloužily 

původně k lokalizaci. Mezi ně patří: 

• Wi-Fi (Wireless Fidelity) slouží pro vysokorychlostní bezdrátový přenos dat v rámci 

počítačových sítí v bezlicenčním pásmu 2,4 GHz  

.  

• Bluetooth je další technologie pro rádiový bezdrátový přenos dat s krátkým dosahem, zhruba 

do 10 metrů. Existuje i varianta BLE (Bluetooth Low Energy), která se chlubí minimální 

spotřebou. 

 

• UWB (Ultra wideband ) je technologie, navržena podle standardu IEEE 802.15-2011, jenž 

využívá pro přenos dat rádiové vlny s krátkými vysílacími pulsy.  

 

 

• RFID (Radio Frequency Identification) je metoda automatické identifikace, fungující na rádiové 

komunikaci mezi čtečkou a identifikačním prvkem (tagem RFID). 
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• Wi-Fi  

Technologie Wi-Fi staví lokalizaci na principu zjištění síly signálu (RSSI – Received Signal 

Strength Indication), známá také jako fingerprinting z minimálně tří pevně umístěných vysílačů (čtyř, 

pokud chceme znát i výšku). 

 Když známe přesnou lokalitu vysílačů, ze síly signálu se pak na přijímači dá odvodit přibližná 

vzdálenost, pomocí trilaterace, kde se sestaví tři kružnice, jejichž poloměr bude vypočtená vzdálenost 

z měření, v bodě, kde se tyto kružnice protnou, bude poloha přijímače. [21] 

 

Obrázek 1. Princip trilaterace 

Díky nízké ceně a aplikaci už hojně využívané technologie se lokalizaci pomocí Wi-Fi stala 

velice populární. Přesnost lokalizace se pohybuje kolem pěti metrů, ta je ale ovlivněna okolním 

prostředím, překážky v cestě signálu způsobí zkreslení skutečné hodnoty síly signálu. Hodí se 

implementovat do prostor chodeb, nebo místnosti, kde bude minimum překážek.  

• Bluetooth 

V případě zjištění polohy se u Bluetooth používá také princip známý jako fingerprinting, 

rozšířily se vysílače s BLE, které se instalují v místech se špatným příjmem Wi-Fi signálu, aby zlepšily 

přesnost použité Wi-Fi lokalizace. [5] 

Přesnost je podobná jako u Wi-Fi, s tím rozdílem že Bluetooth se implementuje na kratší 

vzdálenosti než Wifi, pro nižší celkovou spotřebu. [2] 

• UWB 

Tyto pulsy mají ostrou nástupnou a sestupnou hranu, díky které se dá snadno změřit začátek a 

počátek signálu. Přesnost tohoto měření velice ovlivňuje správnost vypočtené vzdálenosti mezi 

přijímačem a vysílačem. Šířka pásma pro UWB komunikaci musí být minimálně 500 MHz.  

Technologie je odolná vůči rušení a odrazům, proto se hodí pro lokalizační systémy uvnitř 

budov, kde se přesnost s využitím této technologie pochybuje okolo 5–10 cm. [2] 
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• RFID 

RFID (Radio Frequency Identification) je metoda automatické identifikace, fungující na rádiové 

komunikaci mezi čtečkou a identifikačním prvkem (tagem RFID). Uvnitř tagu je čip s anténou. 

 Čtečka vyšle na nosné frekvenci elektromagnetickou vlnu, na který tag odpoví vysláním svého 

identifikátoru, případně odeslání obsahu dat ve své paměti. Vysílání tagu je realizováno zpravidla 

pomocí dvoustavové modulace ASK, realizováno změnou zakončovací impedance antény tagu. [7] 

 

Obrázek 2. Blokové schéma RFID komunikace 

Využití je především pro detekci, lokalizaci zboží a objektů v průmyslu. Na rozdíl od čárových 

kódů jsou tyto tagy přepisovatelné díky vestavěné paměti. Kvůli omezené vzdálenosti se RFID používá 

v kombinaci s další technologií, jako UWB. [8] 

Tyto tagy se dělí na: 

• Pasivní – nemají svůj vlastní zdroj napájení, čtečka slouží jako zdroj energie pomocí 

elektromagnetické indukce, tím je velice omezená vzdálenost, po které je možné komunikovat. 

• Aktivní – obsahují vlastní zdroj napájení, vyšší komunikační vzdálenost, vzrůstá tím ale cena a 

velikost, většinou se využívá u cennějšího nákladu, například kontejnerová doprava. 
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1.2 Systémy pro venkovní lokalizaci 

V současnosti se pro venkovní lokalizaci používají satelitní systémy GNSS, mezi 

nejpoužívanější jsou v současnosti NAVSTAR GPS, GLONASS, BeiDou a Galieleo. 

Často dochází k záměně mezi pojmy GNSS a GPS, pod zkratkou GPS se označuje momentálně 

nejpoužívanější americký NAVSTAR GPS. Vybavení, které podporuje GNSS, tak může používat pro 

lokalizaci satelity všech těchto systémů, zatímco GPS je omezen jenom na NAVSTAR. [12] 

Je možné také použít sítě GSM pro lokalizaci v případech, kde není dostupný signál z GNSS satelitů 

(budovy, hustá zástavba), přesnost je ale o dost menší než v rámci GNSS. 

Následující teoretický popis se vztahuje na systém GPS, nicméně ostatní vyjmenované systémy 

fungují na podobném principu. [9] 

1.2.1 NAVSTAR GPS 

Systém NAVSTAR GPS se skládá ze tří segmentů, první z nich je uživatelský segment, jenž je 

tvořen přijímači, které jsou schopné přijímat signály z družic a poskytují aktuální údaje o poloze, 

rychlosti a přesném čase. V této práci tento segment bude nejdůležitější, protože tvoří základní stavební 

kámen vestavěného systému.  

Další částí GPS je kosmický segment, tvořený soustavou umělých družic. Ty obíhají Zemi po 

předem definovaných a určených kosmických drahách. Orbity těchto družic ve výšce 20 000 km nad 

zemí jsou nakloněné v úhlu 55° vůči rovníku.  

K datu 17. října 2019 bylo v provozu 30 satelitů, nepočítaje záložní a nefunkční satelity, pro 

kompletní funkčnost systému je nutné, aby jich v orbitu bylo aspoň 24. Každá družice má uvnitř 

atomové hodiny a senzory pro detekci jaderných výbuchů, na každém místě na Zemi je viditelných 

aspoň šest družic, pro lokalizaci ale stačí čtyři.  

Méně známou části je řídící segment, sloužící k především jak název napovídá k řízení, údržbě 

družic či aktualizace jejich parametrů, například ke kalibraci atomových hodin nebo odstranění poruch. 

V případě systému NAVSTAR toto provádí Ministerstvo obrany USA. 

Důvod vzniku GPS byl právě z vojenského hlediska v době studené války, v rámci politiky 

vzájemného odstrašování mezi USA a Sovětským svazem. Od roku 2000 je vypnuta degradace signálů 

pro civilní přijímače, která zhoršuje přesnost lokalizace, ale existuje ve světových kruzích skepticismus, 

že by degradace signálu v případě krize mohla být znovu zapnuta. 

Tento skepticismus je jeden z důvodů, proč další velmoci začaly budovat svoje vlastní satelitní 

systémy.  
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Obrázek 3. Orbity družic NAVSTAR GPS [9] 

• Určení polohy pomocí systému NAVSTAR GPS 

Pro určení polohy používáme přijímač, ten určuje svoji vzdálenost vzhledem k zrovna 

dostupným družicím, od nichž přijímá signál a pomocí něho může získat aktuální pozici. Přijímač má 

pasivní rolí, takže dále nevysílá. Toto nejen pozitivně ovlivňuje spotřebu energie, ale také pro vojenské 

účely, kde by při vysílání mohlo dojít k odhalení. Určení pozice lze provést následujícími metodami: 

• Kódové měření – Využívá takzvané dálkoměrné kódy, které vysílají jednotlivé družice. Tento 

kód obsahuje časové značky, které umožňují přijímači zjistit čas, kdy byl signál vysílán 

družicí. Pak přijímač zjistí vzdálenost mezi přijímač a družicím pomocí času vysílání a času, 

kdy došlo k přijmutí signálu.  

 

• Fázové měření – Pomocí nosné vlny signálu, pokud známe délku vln, tak můžeme spočítat 

počet celých vln, které proběhly na uražené trase mezi družicí a přijímačem. Vzhledem k tomu 

že známe parametry signálu, tak můžeme snadno určit zbývající kousek vlny. Toto měření je 

výrazně přesnější než kódové měření, nevýhodou je složité zjištění počtu celých vln. 

 

• Dopplerovské měření – Založena na Dopplerově jevu, měříme změnu frekvence přijímaného 

signálu oproti vysílaného signálu, pokud se přijímač nebo vysílač pohybuje.  

 

Nejvíce se používají první dvě měření, Dopplerovské měření je především využívané pro zjištění 

rychlosti přijímače. Kódové měření se používá u levnějších přístrojů, fázové je vhodné, když 

potřebujeme vyšší přesnost. 

Družice vysílají signály na dvou nosných frekvencích, označované jako L1 a L2, na frekvenci L1 

(1575,42 MHz) je vysílán P-kód (přesný kód, může být šifrovaný) a C/A kód (Coarse/Acquisition – 

hrubý/dostupný), tento kód využívá většina přijímačů pro určení polohy. Na frekvenci L2 (1227,6 MHz) 

je vysílán Y – kód (šifrovaná varianta P-kódu), používaný pouze pro přijímače se speciálním vybavením. 

Pomocí obou nosných frekvencích je taky přenášen binární kód, obsahující navigační zprávu.  

Tato zpráva obsahuje parametry oběžných drah družic, jako informace u stavu družic nebo 

almanach. 
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Almanach obsahuje přibližné parametry orbitů všech družic v kosmickém segmentu a informace 

o jejich stavech. Pomocí těchto parametrů může určit přibližné polohy družic, tedy při znalosti 

aktuálního almanachu může přijímač vyhledávat ty družice, které jsou zrovna viditelné a výrazně tím 

sníží čas pro nastavení přijímače.  

Součástí navigační zprávy je také efemerid, to jsou přesné údaje, pomocí něho můžeme spočítat 

přesnou polohu družice a čas odeslání přijatého kódu. Tyto data obsažené v navigační zprávě jsou běžně 

platné po dobu 4 hodin. Vysílání kompletní navigační zprávy trvá 12,5 minut. 

• Omezení systému NAVSTAR 

Velkým omezením systému NAVSTAR GPS je dostupnost signálů z družic, protože vzhledem 

k velké vzdálenosti, které musí urazit, jejich intenzita klesá, a tedy přijímače nejsou schopné zachytit 

v místech, kde není přímý výhled na oblohu (například budovy, podzemní objekty, mosty) Abychom 

měli co nejpřesnější zjištění polohy, je nutné, aby přijímač viděl co největší počet družic a ty byly na 

obloze co nejdále od sebe.  

Kvalita tohoto rozložení družic jde matematicky ohodnotit, pomocí parametru nazvaného jako 

snížení přesnosti (anglicky – Dilution of Precision – DOP), sloužící jako indikátor kvality určení polohy. 

Čím nižší hodnota tohoto parametru, tím bude vyšší přesnost určení polohy. Při běžném používání GPS 

přijímače by se hodnota měla pohybovat do výše 5.  

 

Obrázek 4. Pokrytí Země systémy SBAS [13] 

Existuje i možnost korekce signálu, pomocí podpůrných systému SBAS (Satelite Based 

Augmentation System) jako WAAS nebo evropský EGNOS. Korekce jsou vysílané z geostacionárních 

družic a umožňují přijímači zpřesnit udávanou polohu a výšku. Samozřejmě abychom mohli tyto 

korekce využít, musí být tyto družice dostupné a přijímač podporovat technologii SBAS. [13] 

Další možností zlepšení přesnosti je použití RTK (Real Time Kinematic), ty využívají fázového 

měření, pomocí přijímače o známých souřadnicích, tzv. „base“, a z přijímače, který se pohybuje po 

určovaných nebo vytyčovaných bodech, tzv. „rover“, mezi kterými musí být stále datové spojení, 

přesnost je 2–10 cm. 
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1.2.2 Další satelitní systémy 

• GLONASS 

Vývoj tohoto systému sahá už do prosince 1976, kdy vláda Sovětského svazu schválila vznik 

družicového navigačního systému. První družice byly vypuštěny na oběžnou dráhu v roce 1982. Vývoj 

systému poznamenal rozpad Sovětského svazu a následná ekonomická krize v Rusku. Od roku 2001 

došlo k znovuobnovení. 

Původní satelity vysílaly ve dvou frekvenční pásmech, L1 (1602 – 1615 MHz) a L2 (1246 – 

1256,5 MHz) na 25 různých frekvenčních kanálech. Pásmo L1 ale způsobovalo rušení přístrojů 

astronomům při zkoumání vesmíru, kvůli tomu byly frekvence pásma L1 a L2 posunuty níž, na 14 

různých frekvenčních kanálů. [15] 

K datu 8.7.2020 je v konstelaci na oběžné dráze 27 družic, z nichž je v provozu 23. GLONASS je o 

něco méně přesnější než GPS. [14] 

• BeiDou 

Navržený a konstruován Čínou pro jejich národní potřeby, z původního geostacionárního 

systému, který pokrýval jenom území Číny, vznikl celosvětový navigační systém neboli BeiDou třetí 

generace. BeiDou vysílá na čtyřech rozdílných frekvencích: [17] 

• Nové signály (spolupráce s GPS a Galileo satelity) 

o B1C (Frekvence 1575,42 MHz) 

o B2a (Frekvence 1176,45 MHz) 

• Signály z minulých generací pro zpětnou kompatibilitu  

o B1l (Frekvence 1561,098 MHz) 

o B3l (Frekvence 1268,52 MHz) 

K plnému zprovoznění došlo teprve nedávno, poslední satelit byl vyslán do kosmu v červnu 

2020. [16] 

• Gallileo  

Systém vyvinutý Evropskou unií, je přesnější než ostatní, ale momentálně není ještě v plném 

operační provozu. Využití nemá nejen v lokalizaci, ale i během záchranných operací, kdy rádiový 

vysílač může komunikovat se satelitem v případě nouze a přivolat pomoc. [18] 

Systém Gallileo vysílá na pěti rozdílných frekvencích: [19] 

• E1 (1575,42 MHz – spolupráce s GPS a Gallielo) 

• E6 (1278,75 MHz) 

• E5 (1191,795 MHz) 

• E5a (1176,45 MHz) 

• E5b (1207,14 MHz) 
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1.2.3 Lokalizace pomocí sítí GSM 

GSM (Global System for Mobile Communications) je mobilní síť sloužící pro bezdrátovou 

komunikaci mobilních telefonů (dále jako MS – mobilní stanice), schopná přenášet hovory, zprávy a 

data. Dá se taky použít pro lokalizaci mobilních telefonů, pomocí známé polohy základnových stanic 

(BTS – Base Transceiver Station), dále jsou popsané metody lokalizace. 

• Původ buňky (Cell of Origin) 

Poloha se odvozuje od poloměru buňky, se kterou MS zrovna komunikuje. Přesnost záleží na 

poloměru buňky, pokud budeme v hustě zabydlené oblasti, je její poloměr zpravidla menší, získáme 

přesnější informaci o poloze než třeba v zalesněné oblasti, kde její poloměr bude výrazně větší, 

teoretické maximum poloměru jedné buňky je 35 km. Nejedná se tedy o přesnou lokalizaci, spíš o určení 

v jaké oblasti se zrovna MS nachází. [20] 

• Čas příletu (Time of Arrival) 

Poloha se počítá z času, než dorazil signál ze stanice BTS do MS, rychlost signálu je přibližně 

rychlost šíření světla (299 792 458 m/s), vzdálenost se pak dá vypočítat pomocí vzorce: 

𝑠 =  𝑐 · 𝑡 (1.0) 

Kde:  

• s je uražená vzdálenost (m) 

• c je rychlost světla (m/s) 

• t čas, než dorazil signál z BTS do mobilního telefonu (s) 

Pro zaměření se používá údajů z tří BTS pro trilateraci, kde se sestaví tři kružnice, jejichž 

poloměr bude vypočtená vzdálenost z měření, v bodě, kde se tyto kružnice protnou, bude poloha MS, 

viz Obrázek 1. Princip trilaterace. 

Přesnost metody velice závisí na přesné časové synchronizaci stanic BTS s MS, kde sebemenší odchylka 

způsobí chybu několika metrů, v realitě je přesnost kolem 50–150 metrů. [20] 
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2 Analýza bezdrátových komunikací 

Jedná se o způsob přenášení dat mezi bez pevného mechanického přenosového média, ale 

například pomocí rádiového spoje nebo optiky. Reálných využití je nespočet, především kde by pevný 

spoj byl nemožný nebo nepraktický, jako Wi-Fi sítě, satelitní systémy, rádiový rozhlas.  

Nevýhodou bezdrátových systémů je menší spolehlivost, je mnohem více háklivý na okolní 

elektromagnetické rušení, prostorové překážky (krajina, budovy).  

2.1 Typy přenosových médií 

Nejpoužívanější přenosový médiem je rádiový spoj, s přibývajícím počtem zařízení ale dochází 

k přehlcení pásma, kde se zařízení vzájemně ruší. Novým směrem jsou technologie stavěné na optických 

bezdrátových spojích, protože se dají využít i v prostorech citlivých na elektromagnetické rušení jako 

nemocnice, kokpit letadel. 

• Datový přenos elektromagnetickou vlnou 

Signál se přenáší jako elektromagnetická vlna, její chování určuje její vlnová délka. Její délka a 

velikost objektů v prostředí kde se vlna šíří ovlivní, jak se bude při šíření tlumit, odrážet, ohýbat a 

rozptylovat. Podle vlnové délky a frekvence se dělí na frekvenční pásma dle normy ČSN IEC 60050-

713. [22] 

Tabulka 1. Frekvenční pásma rádiových vln 

Český název Pásmo Frekvence  Vlnová délka  

Velmi dlouhé vlny VLF 3 - 30 kHz 100 - 10 km 

Dlouhé vlny LF 30 - 300 kHz 10 - 1 km 

Střední vlny MF 30 kHz - 3 MHz 1 km - 100 m 

Krátké vlny HF 3 MHz - 30 MHz 100 - 10 m 

Velmi krátké vlny VHF 30 - 300 MHz 10 - 1 m 

Ultra krátké vlny UHF 300 MHz –3GHz 1 m - 10 cm 

Super krátké vlny SHF 3 - 30 GHz 10 - 1 cm 

Extrémně krátké vlny EHF 30 - 300 GHz 1 cm - 1 mm 

• Datový přenos optickým spojem 

Přenášíme signál pomocí optických svazků, kde na straně vysílače je použit laser nebo laserová 

dioda. Na straně přijímače je použita fotodioda. Výhodou této technologie je fakt, že nezpůsobuje 

elektromagnetické rušení a díky úzkému úhlu vyzařování je obtížný odposlech. 

Komerčním využití je technologie Li-Fi (Light Fidelity) zabudovaná v žárovkách se speciálním 

modemem, s maximální přenosovou rychlost 30 Mbit/s.  
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2.2 Topologie bezdrátových komunikací  

Topologie se zabývá, jak jsou zařízení v jedné síti mezi sebou propojena a jak spolu komunikují, 

správný výběr topologie ovlivní další rozšiřitelnost sítě, spolehlivost a výkon. Existují několik druhů 

topologií, jako sběrnice, point to point, hvězda, mesh, strom, ale ne všechny jsou vhodné pro realizaci 

bezdrátových sítí. [23] 

• Point to point 

 Nejobyčejnější topologie, přímé spojení mezi dvěma zařízeními.  

 

Obrázek 5. Topologie Point to point 

 

• Hvězda 

 Hojně využívanou topologií v současnosti je hvězda, kde každé zařízené je připojené k jednomu 

centrálnímu prvku. K zařízením od centrálního prvku existuje pouze jenom jedna cesta, selhání jednoho 

zařízení neomezí provoz sítě. Je snadno rozšířitelná. Zranitelný je ale centrální prvek, při jeho výpadku 

celá síť přestane fungovat. 

 

Obrázek 6. Topologie Hvězda 

 

• Mesh 

 V této topologii je buď každé zařízení propojeno s každým (plná), pro maximální redundanci 

sítě, ta ale většinou není vyžadovaná, tak mohou být propojené částečně. Zařízení komunikují navzájem 

mezi sebou, síť nemá žádný zranitelný centrální prvek.  
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Obrázek 7. Topologie Mesh sítě 

2.3 Standardy digitálních bezdrátových komunikací 

V rámci bezdrátových komunikací existuje několik standardů, jejich využití se liší podle potřebné 

aplikace, rozdílné technologie mají jiné nároky na spotřebu energie, dosah, rychlost přenosu dat a další. 

Wi-Fi, Bluetooth nebo ZigBee se zaměřuji na krátký dosah, u bezdrátových sítí GSM, SigFox nebo 

LoRa je dosah až desítky kilometrů.  

Všechny tyto standardy fungují v UHF pásmu, díky malým ztrátám při šíření, dobré schopnosti 

odrážet se, ohýbat se a pronikat překážkami v zástavbě. Také pro toto pásmo stačí konstrukčně malé 

antény vhodné pro mobilní zařízení. [22] 

Výběr správné technologie záleží hlavně na aplikaci zařízení. V případě velkého objemu dat, 

jako video a zvuk je nejlepší možností Wi-Fi díky vysoké propustnosti. Kdy nás trápí spotřeba a jsme 

v blízkosti zařízení, nabízejí se technologie jako Bluetooth nebo Zigbee. 

Použití mobilní sítě GSM přidává velkou flexibilitu a mobilitu, především pro komunikaci 

v reálném čase, není ale vhodné pro aplikace, kde je vyžadovaná nízká spotřeba. Pokud nám stačí 

komunikace v diskrétních časech s nízkou spotřebou, jsou vhodné standardy LoRaWAN a Sigfox. 

• Wi-Fi 

Patří dnes mezi nejpoužívanější technologie pro bezdrátovou komunikaci ve frekvenčním 

pásmu 2,4 GHz nebo 5 GHz.  Pro připojení k sítí se používá bezdrátového přístupového bodu, ten bývá 

často zabudovaný v jednom zařízení, společně se směrovačem a přepínačem. Bezdrátový dosah je okolo 

100 metrů.  

Momentálně nejnovější standardem je Wi-Fi 6. generace, která nejenom slibuje větší rychlost, 

ale i větší stabilitu při připojení více zařízení a menší spotřebu. 

Tabulka 2. Popis nejnovějších generací Wi-Fi 

Generace/ IEEE standard Frekvence (GHz) Maximální přenosová rychlost Rok založení 

Wi-Fi 6 (802.11ax) 2,4/5 GHz 600–9608 Mbit/s 2019 

Wi-Fi 5 (802.11ac) 5 GHz 433–6933 Mbit/s 2014 

Wi-Fi 4 (802.11n) 2,4/ 5 GHz 72–600 Mbit/s 2009 
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Komunikace v rámci Wi-Fi sítí je popsána modelem TCP/IP, ten zároveň vychází 

z referenčního modelu ISO/OSI, navržen jako názorný příklad komunikace v počítačových a 

telekomunikační sítí pomocí vrstevnatého modelu. [24] 

Většina standardů nepokrývá všechny vrstvy referenčního modelu, ale mají řešenou 

implementaci například po síťovou a transportní vrstvu. Samotné řešení vyšších vrstev už závisí na dané 

aplikaci.  

TCP/IP  ISO/OSI 

Aplikační vrstva 
 Aplikační vrstva 

 Prezentační vrstva 

 Relační vrstva 

Transportní vrstva  Transportní vrstva 

Síťová (IP) vrstva  Síťová vrstva 

Vrstva síťového 
rozhraní 

 Linková vrstva 

 Fyzická vrstva 
Obrázek 8. TCP/IP a ISO/OSI model 

• Vrstva síťového rozhraní – umožňuje přístup k fyzickému přenosovému médiu (Ethernet, Wi-

Fi), posílání a zpracování rámců  

• Síťová vrstva – zajišťuje síťovou adresaci, směrování a předávání datagramů (IP protokol) 

• Transportní vrstva – implementace až v koncových zařízeních, poskytuje spojované (TCP) a 

nespojované (UDP) transportní služby 

• Aplikační vrstva – programy, které využívají přenosu dat po sítí ke konkrétním službám (Telnet, 

HTTP) 

Samotný Wi-Fi standard 802.11 zasahuje do vrstvy síťového rozhraní, tedy řeší fyzický přístup 

k sítí, detekci chyb, adresaci. Funkce vyšších vrstev už jsou závislé na implementaci vývojáře. 

• Bluetooth 

Používá se pro bezdrátovou komunikaci s krátkým dosahem okolo 10 metrů, pracuje na 

bezlicenčním frekvenčním pásmu 2,4 GHz, stejně jako Wi-Fi. Bluetooth má v rámci ISO/OSI modelu 

implementovanou fyzickou a linkovou vrstvu, na vyšších vrstvách se pak staví vlastní protokoly a služby 

podle implementace. [25] 

V současnosti je nejnovější verze 5.0, kde je maximální rychlost přenosu 2 Mb/s, teoretický 

maximální dosah je venku až 240 m, s vyšší vzdáleností se ale snižuje rychlost přenosu. Bluetooth 

operuje podobě jako Wi-Fi ve frekvenčních pásmu 2,4 GHz. Existuje i varianta BLE (Bluetooth Low 

Energy), která se chlubí minimální spotřebou (při vysílání 15mA, v režimu spánku méně jak 1uA), daň 

přišla ve formě nižší přenosové rychlosti a nekompatibilitě s klasickým Bluetooth. 

• ZigBee 

Standard navržený pro přenos malých objemů dat na malou vzdálenost, při rychlosti 250 kbit/s 

na frekvenčním pásmu 2,4 GHz. Fyzickou a linkovou vrstvu specifikuje standard IEEE 802.15.4, na 

kterém ZigBee staví svojí síťovou a aplikační vrstvu. 
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V rámci fyzické vrstvy je specifikována komunikace v bezlicenčních pásmech 868 MHz, 915 

MHz a 2,4 GHz s maximální komunikační rychlostí 250 kb/s při maximální velikosti datového rámce 

127 B. [26] 

Díky možnosti 128bitového šifrování a připojení zařízení dohromady do redundantních mesh 

síť, je užitečný v případech, kde potřebujeme co největší spolehlivost. V rámci propojení mesh sítí 

můžeme taky zvýšit maximální sto metrový dosah zařízení. [27] 

• GSM 

GSM standard vznikl v osmdesátých letech minulého století, cílem bylo nahradit nedostačující 

analogové sítě a zavést celosvětový jednotný standard. Se službou EDGE je maximální rychlost přenosu 

dat 384 kbit/s. 

V Africe, Evropě, Středním Východě, Asii (kromě Japonska a Jižní Koreje, kde GSM nikdy 

nebylo aplikováno) GSM pracuje na frekvencích 900 MHz a 1800 MHz. Na Americkém kontinentě jsou 

frekvence 850 MHz a 1900 MHz. Je tedy při cestování nutné dát zřetel, aby zařízení bylo kompatibilní 

s danou frekvencí.  

GSM je také známá jako síť druhé generace, což je skupina sítí schopná přenášet data, SMS, 

digitální hovory a ostatní pomocná data (datum). Vlivem technického pokroku a potřeby vyšších 

přenosových rychlostí se dnes rozšiřují už sítě páté generace, v některých zemích se proto operátoři 

rozhodli 2G sítě vypnout. [28] 

Mezi tyto země patří: Austrálie, Signapore, Taiwan a v USA bude GSM vypnuto k datu 

31.12.2020. V Evropě se vypínání 2G sítí zatím nechystá, protože na nich jede spoustu IoT (Internet of 

Things) zařízení a ty by přišly o konektivitu. [29] 

 

Obrázek 9. Pokrytí ČR sítí GSM operátorem T - Mobile [31] 
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V rámci GSM systému jsou definovány nejnižší tři vrstvy ISO/OSI modelu (fyzická, linková, 

síťová), architektura samotné sítě se dělí na tři základní části: [31] 

• BSS (Base Station Subsystem – subystém základnových stanic) 

Řeší komunikaci mezi mobilními stanicemi MS a základnovými stancemi BTS. Několik základnových 

stanicí BTS řídí nadřazená jednotka BSC, ta se stará o přidělování a uvolňování rádiových kanálů pro 

komunikaci s MS a správnou funkci “handoveru” (automatického přepojování). 

• NSS (Network Switching Subsystem – síťový spojovací systém) 

Obsahuje ústřednu MSC, jedná se o běžným typ telefonní ústřední s dodatečnými funkcemi pro podporu 

mobility přepojování účastníků. Přídavné zařízení (HLR, VLR, EIR) vytváří databázi aktuálně 

připojených mobilních stanic. 

• OSS (Operation Support Subsystem – operační subsystém) 

Provádí administraci a provoz subsystémů předchozích dvou subsystémů BSS a NSS.  ADC 

(administrativní centrum) řeší zpoplatnění, tarifikaci účastníků, NMC je operační středisko, řídící tok 

informací v sítí a blok OMC slouží pro údržbu a zajištění provozu.  

 

Obrázek 10. Architektura sítě GSM [31] 
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• LoRaWAN 

Komunikační protokol LoRaWAN (Long Range Area Wide Networks) je navržen pro 

komunikaci na dlouhé vzdálenosti (kolem 20 km) s nízkou spotřebou. Rychlost přenosu dat se pohybuje 

kolem 0,3- 50 kbit/s. Díky otevřenosti a duplexové komunikaci je vhodná pro budování vlastní sítí, 

například v rámci areálu průmyslového podniku. [32]  

Poté LoRa řeší samotný bezdrátový přenos dat pomocí FSK modulace a přístup k médiu, tedy 

v rámci ISO/OSI modelu LoRaWan spadá pod síťovou vrstvu, a LoRa pod linkovou a fyzickou. 

Komunikace probíhá v Evropě na bezlicenčním frekvenčním pásmu 868 MHz a 433 MHz, v USA 915 

MHz a v Asii na 430 MHz. Nejpoužívanější topologií je hvězda, pro nejmenší spotřebu energie. 

Zařízení v sítích LoRaWAN se dělí na tři třídy, podle potřeby komunikace: [33] 

• Třída A – zařízení začne vysílat v daném čase a otevře chvilkové okno pro příjem dat, spotřebuje 

nejméně energie a je vhodný pro senzory napájené baterií. 

• Třída B – zařízení vysílá a přijímá v daných stanovených časech, použití pro akční členy 

napájené baterií 

• Třída C – zařízené které neustále vyčkávají na příjem dat, nevhodné pro napájení baterií, akční 

členy připojené k pevného rozvodu elektřiny. 

 

• Sigfox 

Tato síť jde jiným směrem než LoRa, každé zařízení je identifikováno pomocí unikátního 

32bitového Sigfox ID, to je přiřazeno při výrobě. Rychlost přenosu dat je pouze 100 bit/s a počet 

vyslaných zpráv je maximálně 144 na den. Velikost jedné zprávy je 12 bytů.  Pracuje ve frekvenčním 

pásmech 868 – 868,6 MHz a 869,4 – 869,65 MHz s maximálním vyzařovaným výkonem 25 mW. [34] 

Na rozdíl od LoRaWAN má už Sigfox vybudovanou svojí vlastní infrastrukturu, v rámci 

ISO/OSI modelu spadá pod nejnižší čtyři vrstvy, implementace vyšších vrstev závisí na aplikaci.  

Nehodí se tedy pro zařízení, kde je nutné ovládání v reálném čase, ale spíše na odpočty hodnot 

v diskrétních časech. O infrastrukturu sítě se stará operátor, v ČR je to firma SimpleCell se spolupráci 

s T – mobile. Pokryto je 96% území ČR. [32] 
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3 Návrh kombinovaného lokalizačního vestavěného systému 

Návrh hardwaru vestavěného systému řídí vznesené požadavky na jeho funkce, jako přesnost 

lokalizace, dostupnost lokalizačních systémů, komunikace pomocí rádiového signálu, sítí GSM a 

aplikace pro další funkce, jako geofencing.  

Jako lokalizační systém byly vybrány satelity GNSS, přesněji přijímač GPS s možnost dodatečné 

lokalizace přes sítě GSM v případě nedostupnosti satelitů. Rádiová komunikace slouží pro vysílání 

aktuální polohy systému pro další zpracování, jako porovnání poloh dvou systému, měření a další. 

Aplikace geofencingu spočívá ve vytvoření virtuálního perimetru, který ověřuje, zda sledovaný 

cíl je v dané vymezené lokaci. Využití je nespočet, od ochrany majetku před krádeží, hlídaní dětí, 

marketingu, bezpečnosti a další.  

Další funkcí je cyklické ukládání dat o pozici a času do paměti, pro možnost zpětného sledování 

trasy vestavěného systému. 

 

Obrázek 11. Blokový diagram vestavěného systému 

• MCU – mikrokontroler, hlavní řídící systém celého systému, řídí příchozí a odchozí 

komunikace, reaguje na vnější události  

• GPS modul – přijímač pro získání dat o aktuální poloze ze satelitů GPS 

• GSM modul – komunikace s mobilními sítěmi GSM  

• Rádiový přijímač a vysílač – bezdrátová komunikace na krátkou vzdálenost 

• Tlačítka a indikační LED – fyzické ovládání vestavěného systému a indikace jeho stavů 

• OLED displej – výpis aktuálních stavů vestavěného systému 

• JTAG – rozhraní pro připojení programátoru na ladění programu 
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3.1 Mikrokontroler 

Mikrokontroler je integrovaný obvod, obsahující kompletní mikropočítač, vyznačuje se velkou 

spolehlivostí a kompaktností, s aplikací v širokém spektru oborů (automobilový, medicínský, 

průmyslový, řízení pohonů…). Skládá se ze základních částí: [37] 

• Procesor 

• Operační paměť (ROM) 

• Paměť programu (FLASH) 

• Generátor hodinového signálu (Krystal, RC článek) 

• Vstupní a výstupní porty (GPIO) 

Dále můžou obsahovat další periferie: 

• Komunikační rozhraní (UART, SPI, I2C) 

• A/D a D/A převodníky 

• PWM (pulsně šířková modulace) generátor 

• Čítače a časovače 

• Rozhraní pro ladění programu (JTAG) 

Výběr správného mikrokontroleru záleží na aplikaci a požadavky na vestavěný systém, je tedy 

nutné uvažovat, zda máme dostatek periferií, správné napěťové úrovně a dostatečný výpočetní výkon. 

3.1.1 Rozbor volby mikrokontroleru 

ESP32 je mikrokontroler od společnosti Espressif Systems, s integrovanou Wi-Fi a Bluetooth. 

Jedná se o dvoujádrový procesor s frekvencí taktu až 240 MHz. Také podporuje různé režimy provozu, 

je možné ho tedy uspat pro zmenšení spotřeby.  

Na vývoj vestavěného systému jsem použil vývojovou desku ESP32 Devkit V1, ta má už 

integrované napěťové regulátor, převodník z USB na sériovou linku a další funkce pro zjednodušenou 

práci při vývoji.  

 Díky širokému výběru periferií, velké flexibilitě a integrovanému Wi-Fi a Bluetooth činí EPS32 

vhodnou volbou pro tento projekt. Vysoká rychlost taktu je vhodná pro aplikaci další náročnější 

algoritmů, například složitější tvary zón u geofencingu. 

3.1.2 Použité periferie mikrokontroleru 

ESP32 obsahuje spoustu periferií pro komunikaci a interakci s vnějším světem, v této části jsou 

rozepsané periferie, které jsou použity v mojí práci.  

• UART 

Komunikační periferie pro implementaci sériových asynchronních komunikací, (RS232, RS485 

a další), ESP32 má tři UART rozhraní s maximální rychlostí 5 Mbit/s. Je sestaven z posuvných registrů, 

pro implementaci na RS232, 485 je nutné použití napěťových převodníků. [36] 

Jedná se o asynchronní komunikaci, je nutné dodržet stejnou rychlost na straně přijímače a 

vysílače pro korektní příjem dat, při synchronizaci se využívá start a stop bitů.  



3. Návrh kombinovaného lokalizačního vestavěného systému  

30 

 

 

Obrázek 12. Zapojení v rámci UART 

• I2C 

Sběrnice původně vytvořená firmou Phillips Semiconductors (nyní NXP), je navržena pro 

komunikaci a přenos mezi jednotlivými integrovanými obvody. Jedná se o sériovou, synchronní, half-

duplex komunikaci. Jednotlivé integrované obvody si můžou prohodit roli master a slave. 

Pro připojení do sběrnice slouží dva signály, SDA (Serial Data) a SCL (Serial Clock), SDA 

slouží pro přenos sériových dat a SCL představuje hodinový signál přenosu. Je nutné mít v zapojení 

pull-up rezistory, aby nedošlo k poškození vysílačů při datové kolizi. [31] 

 

Obrázek 13. Zapojení ve sběrnici I2C 

ESP32 obsahuje dvě I2C rozhraní, se standardním režimem (100 Kbit/s) a rychlým režimem 

(400 Kbit/s), s možností 7 nebo 10 bitové adresace. Má také zabudované pull-up rezistory.  

• SPI  

Jedná se o single master sběrnici, na rozdíl od I2C má každý připojený obvod vlastní adresovací 

vodič. Díky tomu má vyšší rychlost a možnost duplexové komunikace, nicméně pro každý další obvod 

je nutné natáhnout další vodič. ESP32 má čtyři SPI rozhraní.  

Signály sběrnice: 

• MISO (Master In Slave Out) – příchozí komunikace obvodů typy slave 

• MOSI (Master Out Slave In) – komunikace řídícího obvodu typu master 

• SCK (Serial Clock) – hodinový signál, společný pro všechny obvody 

• SS (Slave Select) – pin pro adresaci obvodů 
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Obrázek 14. Zapojení SPI sběrnice 

• GPIO 

Slouží ke všeobecnému použití jako vstup/výstup, použití už závisí na vývojáři, důležité je 

dodržovat správné napěťové úrovně, v případě ESP32 se jedná o 3,3V systém, rozmezí pro logickou 0 

a 1 jsou [30]: 

Tabulka 3. Napěťové úrovně pro GPIO piny. 

Stav Minimum (V) Maximum (V) 

Logická 0 Vstup -0,3 0,25·VDD 

Logická 1 Vstup 0,75·VDD VDD+0,3 

Logická 0 Výstup  0,1·VDD 

Logická 1 Výstup 0,8·VDD   

  

VDD je napěťová úroveň systému, tedy 3,3 V 

• JTAG 

Se vznikem náročnějších integrovaných obvodů se objevila myšlenka možnosti tyto systémy za 

běhu ladit. Skupina označovaná jako JTAG (Joint Test Action Group) usiluje o standardizaci pro 

testovaní integrovaných obvodů.  

Pro přístup k testovacím funkcím slouží TAP (Test Access Port), sestavený minimálně ze tří 

vstupních a jednoho výstupního signálu: [38] 

• TCK – Test Clock Input – hodinový signál 

• TMS – Test Mode Select Input – slouží k výběru testovací operací 

• TDI – Test Data Input - používá se k sériovému pohybu testovací dat v obvodu 

• TDO – Test Data Output – výstupní sériový signál z testovaného obvodu 
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3.2 GPS přijímač 

Se zvyšujícími se nároky uživatelů se vyvíjí i dostupné přijímače GPS, na trhu je v současnosti 

dostupných spoustu typů, například: [9] 

• Automobilové (přenosné, zabudované) 

• Ruční (specializované přijímače, mobilní telefony) 

• Námořní 

• Moduly („holé“, nutné připojit k počítači) 

Běžnému uživateli dnes vystačí přijímač v chytrém telefonu, který pomocí mobilních sítí a Wi-

Fi může rychle získat aktuální lokaci nebo přijímač v automobilu, který může být i zabudovaný od 

výrobce. Samozřejmostí jsou nahrané aktuální mapy, pro snadnou navigaci do cíle.  

Pro vestavěný systém nicméně chceme navrhnout vlastní aplikaci, takže je nutný přijímač, jenž 

bude možné přes sběrnici připojit k mikrokontroleru, který bude komunikovat s přijímačem. 

• Použitý přijímač: 

NEO-6M je přijímač od švýcarské společnost u – blox, která se zabývá přijímači pro 

GNSS systémy a mobilní sítě, vytváří návrhy pro komerční sektor, automobilky i průmyslové 

využití.   

 

Obrázek 15. GPS přijímač NEO-6M 

Tento typ patří mezi starší, ale stále rozšířené modely, výhodou modulu je přidaná elektronika, jako 

napěťový regulátor a EEPROM paměť s baterií pro rychlejší získání lokace při zapnutí přijímače, který 

má následující parametry: 

• Napájení 5 V  

• UART rozhraní, rychlost (9600 baud/s) 

• Integrovaná EEPROM paměť 

• LED indikace příjmu signálu 

• Maximální spotřeba 67 mA 

• 50 kanálů, GPS L1 frekvence, C/A kód 

• Pomocné systémy SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS 
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• Tři režimy zapnutí: [39] 

o Cold start – V tomto režimu nemá přijímač žádné informace o jeho poslední pozici, 

tedy musí být dostatek satelitů v dosahu, aby mohl přijímač získat pozici. 

o Warm start – V tomto režimu přijímač má přibližné informace o čase, pozice a 

almanach. Přijímač musí stáhnout efemeridy (údaje o poloze astronomických objektů), 

aby mohl vypočítat polohu. Tyto efemeridy bývají po 4 hodinách zastaralé, takže 

přijímač většinou začne v tomto režimu, pokud byl vypnutý déle než 4 hodiny. 

o Hot start – V tomto režimu byl přijímač vypnutý jenom krátkou dobu (méně než 

4hodiny), díky tomu nemusí nic stahovat a zjištění polohy je nejrychlejší. 

Tento přijímač jsem vybral kvůli zabudované elektronice pro snadný vývoj a nízké ceně, 300 Kč 

na českém trhu, přesnost přijímače podle dokumentace je 2,5 m při měření ve stejné lokaci. 

3.3 GSM modul 

Pro propojení ESP32 se sítěmi GSM používám modul s čipem SIM800L od společnosti 

SIMCOM, podporuje celosvětové GSM frekvenční pásma. 

 

Obrázek 16. GSM modul s čipem SIM800L zepředu 

Parametry čipu: [42] 

• Napájení 3,4 – 4,4 V (5V napájení pro modul), doporučený zdroj, co dodá až 2A při 

vysílacích špičkách. 

• Komunikace přes sériovou linku, rychlost až 460800 baudů/s 

• GPRS konektivita 

• Spotřeba v běžném provozu 1,3 mA 

 Jako u NEO 6M modulu, daní za zjednodušené připojení modulu jsou chybějící piny pro některé 

funkce, jako A/D převodník pro připojení mikrofonu.  
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Popis pinů:  

• 5V, GND – Napájení 

• VDD – Napájení z čipu SIM800L, typicky 2,8 V 

• SIM_TXD, SIM_RXD – piny pro sériovou komunikaci 

• 𝑅𝑆𝑇̅̅ ̅̅ ̅ – pin pro vypnutí a zapnutí modulu 

3.4 Rádiový modul 

Pro komunikaci na krátkou vzdálenost v pásmu 2,4 GHz jsem použil modul s čipem NRF24L01+ 

od Nordic Semiconductor, s vlastním přenosovým protokolem Enhanced ShockBurstTM  

Tento modul jsem vybral kvůli tomu, že je schopný fungovat jako vysílač i přijímač, samotný 

modul je ve dvou provedeních, v prvním se zabudovanou anténou a v druhém, s konektorem pro externí 

anténu a zesilovačem. 

Parametry čipu: 

• SPI rozhraní 

• Přenosová rychlost 250 kbit/s, 1 Mbit/s a 2 Mbit/s 

• Napájení 1,9 až 3,6 V 

• Maximální spotřeba 11,3 mA při vysílání, 13,5 při přijímání dat (2Mbit/s) 

• 2 x 96 bytový buffer pro příchozí a vysílané zprávy 

• Možnost přijímání dat až ze šesti vysílačů najednou 

 

Obrázek 18. Rádiový modul s čipem NRF24L01+ 

Obrázek 17 GSM modul s čipem SIM800L zezadu 
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Obrázek 19. Rozdělení pinů NRF24L01+ modulu z pohledu zepředu 

 

• VCC, GND – napájení 

• MISO, MOSI, SCK, CSN (SPI signály) 

• CE (Přepíná vysílací nebo přijímací režim) 

• IRQ (Přerušení, signál je běžně v úrovni logické 1, dojde k sestupné hraně během určitých 

událostí – (příjem, vysílání zprávy), přerušení se dají maskovat. 

3.5 OLED displej 

Pro vizualizaci dat a zobrazení stavů vestavěného systému jsem vybral monochromatický OLED 

displej s rozlišením 128x32. Uvnitř displeje je řadič SSD1306. Komunikace s displejem jde přes 

sběrnici I2C, napájení displeje je 5V. 

Zvolil jsem kvůli nízké spotřebě oproti dostupným LCD displejům a možnosti výměny displeje 

za model s vyšším rozlišením se stejným řadičem.  

 

Obrázek 20. OLED displej s řadičem SSD1306 
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3.6 Návrh softwarové struktury kombinovaného lokalizačního systému 

Návrh samotné struktury spočítá ve výběru vhodného algoritmu a programovací jazyka, ve který 

daný algoritmus implementujeme. Pro programování vestavěných systémů se používají jazyky jako C, 

nebo jako objektově orientovaný nástupce C++ a rozšiřují se další jazyky, jako Python.   

 Na začátku dojde ke spuštění hlavního programu, jehož diagram je zobrazen v (Obrázek 21), 

poté dojde k prvotní inicializaci modulů, pro ověření, zda GSM a GPS moduly správně komunikují 

s mikrokontrolerem, v případě nezdařené inicializace systém vyhodí chybu a zastaví program. 

 V případě vydařené inicializace se spustí hlavní smyčka programu, pro řízení komunikace a 

zpracování dat s moduly. Na začátku dojde k čtení dat z GPS přijímače, při platných datech o lokaci 

dojde k jejich uložení do pole hodnot o aktuální lokaci a času. V současnosti je pole hodnot 

nadefinované pro 100 hodnot o lokaci. Následně zkontroluje, zda na GSM modulu a sériové lince nejsou 

příchozí data, pokud ano, pošle odpověď.  

 Na konci smyčky systém pošle aktuální data o lokaci přes sériovou linku, rádiový modul a 

displej, na závěr dojde ke kontrole geofencingu, pokud je povolen a uběhla sekunda od posledního 

ověření. Geofencing se dá povolit přes GSM komunikaci, ale pouze když má systém dostupné platná 

data o lokaci ze satelitů GPS. 

  Diagram je zobrazen na (Obrázek 22) Při spuštění geofencing ověří, zda systém je ve vyměřené 

lokalitě, pokud se v ní nenachází, dochází k inkrementaci časovače, k jeho vynulování dojde při návratu 

do vymezené oblasti. Pokud je systém minutu mimo oblast, pošle zprávu přes sít GSM o opuštění zóny. 
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Obrázek 21. Vývojový diagram hlavního programu 
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3.7 Výběr programovacího jazyka 

Oficiálně podporované výrobcem jsou dva jazyky, C (prostředí ESP-IDF) a C++ (Arduino), také 

existují v rámci komunitní podpory další možnosti, jako MicroPython nebo Espruino.  

• C (ESP-IDF) – prostředí navržené přímo výrobcem, s vlastními knihovnami implementovanými 

pro jazyk C. Výhodou je velká rychlost jazyka. 

 

• C++ (Arduino) – známé především jako platforma vývojových desek založených na 

mikrokontrolerech Atmel, dnes má velkou komunitu po celém světě, která pro tyto desky vyvíjí 

další knihovny a moduly. Výhodou je v rámci jazyka C++ podpora objektově orientovaného 

programování, tím že se ale nejedná o nativní prostředí, není zpracování instrukcí tak rychlé 

jako v ESP-IDF. [35] 

Obrázek 22. Vývojový diagram geofencingu 
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I přes nižší rychlost jsem vybral programování v prostředí Arduino s jazykem C++, kvůli snadnější 

implementaci programu a mé větší zkušenosti v tomto prostředí. Nicméně jako vývojové prostředí jsem 

nepoužil Arduino IDE, ale platformu nástrojů PlatformIO pro vývoj vestavěných systémů v prostředí 

Visual Studio Code. 

Platform IO se činí podporou mnoho různých vývojových desek a platforem, jako (Atmel, ARM, 

STM). [44] 
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4 Realizace kombinovaného lokalizačního vestavěného systému 

Realizace vestavěného systému se skládá ze dvou částí, první z vytvoření hardwarového návrhu 

základní desky, pro napájení mikrokontroleru a připojených modulů. Druhá část je samotné oživení 

hardwaru programem napsaným v jazyce C++. 

Při návrhu hardwaru jsem myslel na co největší modulárnost řešení a flexibilitu při vývoji, přidal 

jsem dutinkové lišty pro možnost měření signálů na pinech mikrokontroleru pomocí osciloskopu, 

tlačítka pro ovládání systému při mimořádných událostech (chyby, ladění), propojku pro odpojení 

napájecího napětí při programování přes USB a naposled externí vývody pro připojení ke sběrnicím 

mikrokontroleru.  

Navrhnul jsem také ještě další plošný spoj pro ladění komunikace, komunikační modul 

poháněný deskou Arduino Nano s možností připojení GPS modulu. 

4.1 Popis návrhy desek plošných spojů 

• Napájení 

Jako napájecí konektor slouží svorkovnice, napájecí napětí je 5 Voltů, uvnitř je zabudovaná ochrana 

proti přepólování s paralelní diodou v závěrném směru a pojistkou. Propojka slouží k připojení ESP32 

k napájecímu napětí.  

Ta se musí odpojit v případě, když se mikrokontroler programuje pomocí USB rozhraní, protože to 

slouží také k napájení systému. Jinak by došlo k přepětí, proti kterému mikrokontroler nemá ochranu.  

 

Obrázek 23. Vstupní napájení systému 

• ESP32 

K mikrokontroleru je navíc připojena dutinková lišta, která se dá využít pro připojení dalších součástek 

nebo různému měření. K pinům CMD, SD0, SD1, SD2, SD3, TDO je připojená FLASH paměť a neměly 

by se k používat k ničemu jinémmu.  
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Obrázek 24. Rozdělení pinů ESP32 

 

• I2C a JTAG 

Pro I2C sběrnici bylo nutné přidat pull up rezistory, schéma zapojení s hodnoty rezistorů je na 

následujícím obrázku.  

 

Obrázek 25. Zapojení I2C sběrnice s pull-up rezistory 

Desku jsem také osadil portem pro JTAG, ke kterému se dá připojit programátor k ladění 

programu. 

• Připojení GSM, GPS, rádiového modulu a OLED displeje.  

V rámci těchto modulů je stačilo připojit ke sběrnicím, u GSM a rádiového modulu bylo nutné 

přidat kondenzátor, aby fungovaly korektně. V následující schématech jsou dané zapojení s hodnoty 

kondenzátorů.  
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Obrázek 27. Připojení rádiového modulu 

• Tlačítka, LEDky, externí sběrnice 

Pro ovládání systému jsou připojené dvě tlačítka, dále pro indikaci stavů jsou připojeny tři LED 

diody: 

• 5V_LED – indikace zda je připojené hlavní napájecí napětí 

• ESP32_LED – indikace, zda je mikrokontroler připojený k napájení 

• PROG_LED – LED připojena k GPIO pinu, lze jí ovládat programově 

 

 

Obrázek 28. Návrh připojení LED diod 

Také jsou vyvedeny lišty na UART pro komunikaci s PC, I2C a SPI pro další použití. 

 

 

Obrázek 26. Připojení GSM modulu 
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• Přijímací modul 

Na testování rádiové komunikace jsem navrhnul jednoduchý modul, řízený deskou Arduino 

Nano, postavená na mikrokontroleru ATmega328p. Je navržen na provoz pod stejnosměrným napětím 

5V, s možností připojení GPS modulu, jehož provoz je řízen digitálním tranzistorem.  

Digitální tranzistor je běžný tranzistor se zabudovanými rezistory v bázi, navržený pro spínací 

účely. Výhodou je i ušetření místa, protože pouzdro se neliší od běžného SMD tranzistoru.  

 

 

Obrázek 29. Návrh schématu komunikačního modulu 

 

• Osazovací návrh desek plošných spojů 

V rámci finálního plošného spoje jsem přidal vrtání na rozích desky pro budoucí přidělání do 

krabičky a slot pro uchycení antény GSM modulu. Pro GPS a GSM modul jsem vytvořil v EAGLU 

vlastní knihovny, s možností uchycení pomocí šroubů k desce plošných spojů. 

Pozice součástek jsou navrženy pro co nejsnadnější manipulaci při testování a vývoji, samotný 

plošný spoj vestavěného systému je kvůli komplexnosti cest oboustranný, pro zmírnění přeslechu jsou 

cesty komunikačních sběrnic oddělené polygonem připojeného k nulovém potenciálu.  

 

Obrázek 30. Osazení desky vestavěného systému 
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Obrázek 31. Osazení desky přijímacího modulu 

4.2 Realizace desky plošných spojů 

Samotné plošné spoje byly vyrobeny na zakázku, při osazování součástek nedocházelo k větším 

komplikacím, mohl jsem ale zvolit větší izolační mezeru, při pájení došlo ke zkratování několik 

cest, které jsem musel opravit. 

V prvním návrhu desek se vyskytlo několik chyb, u desky vestavěného systému byly 

poddimenzovány otvory pro lišty k externímu připojení ke sběrnicím a otvor pro připojení antény. 

U komunikačního modulu se prohodily cesty pro připojení k sériové lince mikrokontroleru, tyto 

chyby jsou v přiložených souborech opraveny. 

 

 

Obrázek 32. Realizace desky plošného spoje vestavěného systému 
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Obrázek 33. Realizace desky plošného spoje přijímacího modulu 

4.3 Příjem implementovaného protokolu GPS přijímače 

GPS přijímač používá standardní protokol NMEA (National Marine Electronics Association), 

který původně sloužil pro přenášení dat mezi elektronickými zařízeními na lodích, dnes se nejvíc 

vyskytuje u GNSS přijímačů. Přijímače od firmy U – Blox podporují ještě proprietární protokol UBX, 

který slouží pro rozšířené ovládání a konfiguraci přijímačů.  

 

Obrázek 34. Popis NMEA protokolu [40] 

• Popis NMEA věty 

$ <Adresa> <Hodnota>* <Checksum> <CR> <LF> 

$ - počáteční znak, povinný. 

<Adresa> - obsahuje pouze velké písmena a čísla, je dál rozdělena na dvě další části <XX> (identifikace 

mluvčího, neboli z jakého systému přijímáme data o poloze, v případě tohoto přijímače je to vždy GP – 

Navstar GPS) a <XXX> (definuje obsah zprávy) 

<Hodnota> - Obsahuje data, jsou oddělené znakem ‘,’. Délka záleží na typu zprávy. 

<Checksum> - Checksum – Jedná se o exklusivní OR všech znaků mezi počátečním znakem „$“ a „*“, 

slouží pro kontrolu zda zpráva přišla správně. 
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<CR><LF> - Zakončení věty 

• TinyGPS++ knihovna  

Tato knihovna slouží pro dekódování NMEA vět z přijatých dat, kterými zaplňujeme objekt 

třídy TinyGPS. Tento objekt obsahuje několik pod-objektů, ze kterých lze volat příslušné metody pro 

vyzvednutí dat z přijímače. 

• location – aktuální informace o poloze 

• datum – aktuální informace o datu (UT formát) 

• čas – aktuální informace o času (UT formát – zpožděný 2 hodiny vůči středoevropskému času) 

• rychlost – aktuální rychlost  

• course – aktuální údaje o trase 

• altitude – aktuální nadmořská výška 

• satelite – počet viditelných satelitů se kterými komunikujeme 

• hdop – horizontální parametr přesnosti 

Pro největší věrohodnost těchto dat je nutné mít co nejčastější příjem dat z přijímače, u NEO_6M 

je defaultní frekvence vysílání 1 Hz. 

4.4 Popis implementace AT komunikace GSM modulu 

S modulem se komunikuje pomocí AT příkazů, u nichž je důležité dodržet správnou syntaxi. Pro 

vyslání příkazu musí být na začátku vždy příkaz “AT” a ten netisknutelným znakem <CR> (Carriage 

Return – v ASCII 13).  

Odpověď modulu poté vypadá následovně: 

"<CR><LF><odpověď><CR><LF>" 

Poslední dva netisknutelné znaky <CR> a <LF> (Line Feed – v ASCII 10) slouží pro ukončení 

příchozí komunikace. Před netisknutelnými znaky modul posílá řetězec “OK, když všechno proběhlo v 

pořádku a řetězec “ERROR”, pokud došlo někde k chybě. 

Typy AT příkazů: 

Příkaz test – AT+<x>=? – modul vrátí seznam parametrů a rozsah hodnot pro příkaz v poli <x> 

Příkaz čtení – AT+<x>? – modul vrátí aktuální nastavené hodnoty parametrů 

Příkaz zápisu – AT+<x>=<?> - nastaví uživatelsky upravitelné parametry 

Příkaz vykonání – AT+<x> - Tento příkaz přečte parametry změněné vnitřní procesy uvnitř GSM 

modulu. 

 

 

 



4. Realizace kombinovaného lokalizačního vestavěného systému  

47 

 

Použité AT příkazy: 

• AT – základní příkaz, vrací OK když je všechno v pořádku, používám ho pro kontrolu zda je 

připojený modul. 

• AT+CCID – vrátí ICCID (výrobní číslo SIM karty), dá se použít pro kontrolu, zda je v modulu 

správně připojena SIM karta.  

• AT+COPS? – vrátí aktuální režim (způsob registrace – manuální/automatický), formát a 

operátora. Dá se použít ke kontrole zda se modul připojil k síti.  

• AT+CSQ – vrátí zpátky parametr síly signálu, v rozsahu od 0–31.  

Odpověď: +CSQ: <rssi>,<ber>  

• AT+CMGF=1 – změní formát zpráv SMS na textový režim, aby se příchozí zprávy daly snadno 

dekódovat. 

• AT+CNMI=1,2,0,0,0 – příchozí zprávy budou poslány přímo do ESP32 pomocí sériové linky. 

• AT+CMGS=”tel_cislo” – příkaz slouží k poslání SMS, vzhledem k tomu že modul je v 

textovém režimu, po zadání příkazu je nutné napsat zprávu, jenž je nutné ukončit 

netisknutelným znakem SUB (V ASCII 26). Poté modul vyšle SMS.  

 

• AT+SAPBR=3,1,"Contype","GPRS" – připojení k sítí přes GPRS 

 

• AT+SAPBR=3,1,"APN","CMNET" – změna nastavení připojení k sítí 

 

• AT+SAPBR=1,1 – potvrzení nastavení připojení k síti  

 

• AT+SAPBR=2,1 – výpis parametrů sítě 

 

• AT+CBLS=1,1 – vypíše polohu BTS ke které jsme připojeni 

 

• AT+CIPGSMLOC=1,1 – pokusí se o interpolaci aktuální polohy modulu, tato služba ale 

aktuálně nefunguje, protože její správce Google jí přestal podporovat 

Pro realizaci softwarové komunikace jsem napsal vlastní funkce, protože neeixstuje vhodná 

knihovna pro realizaci požadované aplikace na tento modul. Moje funkce čte příchozí data ze sériového 

portu, při každé novém přijatém znaku ověřuje zda nepřišel z modulu ukončovací řetězec, “OK”, 

“ERROR” nebo “*” pro asynchronnní příjem zpráv. V případě přetečení nebo vypršení času jsou data 

zahozena.  

Implementované syntaxe zpráv: 

• “L*” – v reakci na tuto zprávu systém pošle zpátky aktuální lokaci, buď z GPS, pokud je z něho 

dostupná lokace, nebo z GSM sítí. 

• “T*” – pošle zpátky čas v milisekundách od zapnutí modulu 

• “G*” – pokud jsou dostupné data o lokaci z GPS, zapne nebo vypne geofecning, jinak zůstane 

vypnutý 

• “R*” – provede dálkový restart vestavěného systému, neposílá zpátky zprávu 
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Obrázek 35. Ukázka GSM komunikace 

4.5 Implementace komunikace s rádiovým modulem, OLED displejem a 

sériovou linkou 

Pro řízení rádiového modulu používám knihovnu “RF24” pro moduly s čipem NRF24L01+, 

předtím, než budeme pomocí modulů komunikovat, je nutné pomocí metod zvolit komunikační kanál a 

datové linky, po které budeme posílat a vysílat zprávy.  

Adresy datových linek jsou 32bitové, v případě vice datových linek by se hodnoty individuálních 

datový linek měli lišit pouze v posledním bitu, například v hexadecimálním formátu 0xF0F0F0F0A1LL. 

Maximální a defaultní velikost zprávy je 32 bajtů. 

• RF24 radio(); - konstruktor třídy, s parametry jako názvy pinů: (CE, CSN, SCK, MISO, MOSI)  

• radio.setChannel(); - výběr komunikačního kanálu, rozmezí v 0 – 125 

• radio.setDataRate(); - výběr rychlosti přenosu dat, možnost výběru mezi 250Kbit/s, 1Mbit/s, 

2Mbit/s 

• radio.openWritingPipe(); - otevření datové linky pro posílání dat 

• radio.write()- pošle zprávu uloženou v poli znaků 

• radio.openReadingPipe(); - otevře datovou linku pro čtení dat 

• radio.startListening(); - začne poslouchat pro příchozí komunikaci 

• radio.read(); - přečte dostupné data ve vyrovnávací paměti  

OLED displej má dostupnou knihovnu Adafruit_SSD1306 a Adafruit_GFX, mikrokontroler 

posílá data přes sběrnici I2C do RAM řadiče SSD1306, pro výpis uložených dat v této paměti je nutné 

zavolat příslušnou metodu. 

• Adafruit_SSD1306 display(); - konstruktor třídy pro řízení OLED displeje, s parametry 

(horizontální rozlišení, vertikální rozlišení, adresace konfigurace sběrnice I2C, reset pin displeje) 

• display.clearDisplay(); - smaže aktuální obsah displeje 

• display.setTextSize(); - zvolí velikost textu  

• display.setCursor(); - nastaví pozici počátku textového řetězce na displeji 

• display.println(); - pošle textový řetězec do RAM řadiče 

• display.display(); - vypíše aktuální obsah RAM na displej 
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Obrázek 36. Výpis aktuálních dat o lokaci na displeji 

• Sériová linka 

Přes sériovou linku probíhá oboustranná komunikace, kde systém posílá údaje o aktuální lokaci 

s možností poslat příkaz pro vypsání dat všech aktuálně uložených lokací v paměti. 

Rozhraní pro řízení příchozí komunikace je implementováno pomocí přepínače switch, pro 

snadné rozšíření funkcí.  

 

Obrázek 37. Výpis příchozích dat v sériovém terminálu 
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4.6 Implementace geofencingu 

Implementace je řešena způsobem, že dochází ke kontrole vzdálenosti aktuální polohy od středu 

vymezených zón. Geometrické útvarem těchto zón jsou kružnice s poloměr 200 metrů, pro určení zóny 

program zkontroluje, zda vzdálenost od některé zóny není menší nebo roven jeho poloměru. 

Pro spuštění geofencingu je ho nutné nejdříve povolit pomocí sítě GSM, program poté spustí 

ověřování lokace se sekundovou periodou. Pokud se systém nachází mimo zvolenou zónu, dojde 

k inkrementaci časovače, po uplynutí minuty pošle zprávu. Vynulování časovače je možné pouze 

vrácením do povolené oblasti.   

 Vzdálenost se vypočítá pomocí metody distanceBetween() z knihovny TinyGPS++ , ta používá 

pro výpočet vzdálenosti vztahu pro výpočet ortodromy (nejkratší spojnice dvou bodů na kulové ploše), 

který bere v potaz zakřivení země, s možnou zaokrouhlovací chybou 0,5 % 

𝑑 = 2 · 𝑅 · 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (√𝑠𝑖𝑛2 (
𝛼0−𝛼1

2
) + 𝑐𝑜𝑠(𝛼0)𝑐𝑜𝑠(𝛼1)𝑠𝑖𝑛2 (

𝛽0−𝛽1

2
)) (1.1) [46] 

kde: 

R = poloměr země (6378,137 km) 

𝛼0 = zeměpisná šířka počátku (v radiánech) 

𝛼1 = zeměpisná šířka konce (v radiánech) 

𝛽0 = zeměpisná výška počátku (v radiánech) 

𝛽1 = zeměpisná výška konce (v radiánech) 

d = výsledná vzdálenost (km) 

 

 

Obrázek 38. Příklad implementace geofencingu na mapě 
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5 Verifikace kombinovaného lokalizačního vestavěného systému 

Pro verifikaci proběhlo měření přesnosti lokalizace vůči pevným geodetickým bodům se známými 

souřadnicemi. Tyto body jsou soubor stabilizovaných bodů ve státním souřadnicovém a výškovém 

systému. Slouží jako základ pro měřické práce ve stavebnictví, od těchto bodů se určuje správnost 

provedených měření a jsou chráněné zákonem. [47] 

 V druhé části jsem řeším rychlost získání polohy během jízdy v autě GPS přijímače pomocí 

měření časového intervalu horkého startu 

5.1 Výběr a definice bodů pro měření přesnosti lokalizace 

Odchylka je změřená vůči zmíněným geodetickým bodům, měření proběhlo položením 

vestavěného systému na bod a odečtu dvaceti přijatých souřadnic z GPS přijímače. Všechny tři měření 

proběhly na bodech, které jsou označené trojúhelníkem, přesnost těchto bodů je 2 cm. Pro výpočet 

vzdálenosti mezi geodetickým bodem a naměřenými souřadnicemi jsem použil vztah (1.1). 

• Bod 284 (U Fakultní nemocnice) 

Bod se nachází v okrasné ploše severovýchodně od křižovatky Studentské ulice a ulice Dr. 

Slabihoudka, v souřadnicích WGS84 se nachází na zeměpisné šířce 49,831600° a výšce 18,156820°. 

 

Obrázek 39. Poloha bodu 284 na mapě 

• Bod 89.3 (VŠB, koleje) 

Nachází se u sportovního areálu univerzity, v souřadnicích WGS84 se nachází na zeměpisné šířce 

49,834873° a výšce 18,161078°. 

 

Obrázek 40. Poloha bodu 89.3 na mapě 
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• Bod 256 (Ulice Bílovecká) 

Nachází se v zelené ploše u výjezdu z Opavské ulice na Bíloveckou ulici ke Svinovskému nádraží, 

v souřadnicích WGS84 se nachází na zeměpisné šířce 49,824866° a výšce 18,205693°. 

 

Obrázek 41. Poloha bodu 256 na mapě 

5.2  Verifikace přesnosti GSM  

Měření proběhlo položením vestavěného systému na stanovený geodetický bod, pro přenos dat 

jsem použil vestavěného Bluetooth v mikrokontroleru ESP32. Vzhledem k tomu, že pomocí AT 

příkazu získáváme lokaci současné BTS, ke které jsme připojeni, nemá smysl měřit opakovaně, 

protože dostaneme vždycky stejný výsledek, dokud se nedostaneme do dosahu jiné BTS. Program pro 

získávání dat je přiložený v příloze.  

 

Obrázek 42. Měření na geodetickém bodě 
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Tabulka 4. Naměřená odchylka GSM lokalizace na geodetických bodech 

Bod  Naměřená zem. Šířka (°) Naměřená zem. Výška (°) Odchylka GSM (m) 

284 49.829161 18.149943 563,5 

89.3 49.836420 18.162073 186,4 

256 49.821574 18.212385 604,4 

 

Z naměřených odchylek GSM přijímače je zřejmé že na získání přesné lokace z pozice BTS se 

nelze spolehnout a jedná se spíše o orientační hodnotu. Větší smysl by možná mělo udělat měření 

v obchodních centrech a podobných objektech, ty mají často samostatnou BTS. 

5.3  Verifikace přesnosti GPS 

Pro verifikaci přesnosti GPS jsem použil stejnou metodu jak u GSM, díky dynamičnosti GPS 

systému ale dostaneme rozdílné hodnoty, provedl jsem u každého bodu dvacet měření. 

 

Tabulka 5. Naměřené odchylky od geodetického bodu 284 

Naměřená zem. Šířka (°) Naměřená zem. Výška (°) Odchylka GPS (m) 

49.831606 18.156810 0,98 

49.831619 18.156824 2,13 

49.831619 18.156824 2,13 

49.831619 18.156824 2,13 

49.831619 18.156824 2,13 

49.831619 18.156825 2,15 

49.831619 18.156825 2,15 

49.831619 18.156826 2,16 

49.831619 18.156826 2,16 

49.831619 18.156826 2,16 

49.831619 18.156826 2,16 

49.831619 18.156826 2,16 

49.831619 18.156826 2,16 

49.831619 18.156826 2,16 

49.831619 18.156826 2,16 

49.831618 18.156826 2,05 

49.831618 18.156826 2,05 

49.831618 18.156826 2,05 

49.831618 18.156826 2,05 

49.831618 18.156826 2,05 
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Graf 1. Naměřené hodnoty odchylek GPS přijímače na bodě 284 

 

Tabulka 6. Naměřené odchylky GPS přijímače na bodě 89.3 

Naměřená zem. Šířka (°) Naměřená zem. Výška (°) Odchylka GPS (m) 

49,834889 18,161077 1,78 

49,834876 18,161066 1,9 

49,834876 18,161066 1,9 

49.834877 18.161067 1,9 

49.834877 18.161067 1,9 

49.834876 18.161068 1,8 

49.834876 18.161068 1,8 

49.834875 18.161072 1,5 

49.834875 18.161072 1,5 

49,834874 18,161076 1,182 

49,834874 18,161076 1,182 

49.834875 18.161078 1,2 

49.834875 18.161078 1,2 

49.834874 18.161080 1,182 

49.834874 18.161080 1,182 

49.834874 18.161080 1,182 

49.834874 18.161080 1,182 

49.834872 18.161080 1,182 

49.834872 18.161080 1,182 

49.834871 18.161080 1,265 
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Graf 2. Naměřené odchylky GPS přijímače na bodě 89.3 

 

Tabulka 7. Naměřené odchylky GPS přijímače na bodě 256 

Naměřená zem. Šířka (°) Naměřená zem. Výška (°) Odchylka GPS (m) 

49.824865 18.205683 0,73 

49.824860 18.205663 2,256 

49.824860 18.205663 2,256 

49.824860 18.205663 2,256 

49.824860 18.205663 2,256 

49.824860 18.205662 2,32 

49.824860 18.205662 2,32 

49.824861 18.205660 2,434 

49.824861 18.205660 2,434 

49.824861 18.205661 2,365 

49.824861 18.205661 2,365 

49.824862 18.205661 2,341 

49.824862 18.205661 2,341 

49.824862 18.205662 2,27 

49.824862 18.205662 2,27 

49.824862 18.205662 2,27 

49.824862 18.205662 2,27 

49.824862 18.205661 2,341 

49.824862 18.205661 2,341 

49.824863 18.205660 2,393 
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Graf 3. Naměřené odchylky GPS přijímače na bodě 256 

 

 

Graf 4. Krabicový graf odchylek od geodetického bodu 

 Měřená odchylka GPS přijímače je v některých případech menší než výrobcem udávaných 2,5 

metrů, všechny měření proběhly během dne s čistým výhledem na oblohu. 
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5.4 Měření intervalu získání lokace, spotřeby vestavěného systému a test 

geofencingu 

Dobu intervalu získání lokace jsem měřil jako časový interval mezi zapnutím vestavěného 

systému a příjmu platných dat o lokaci na sériové lince mikrokontroleru, časovač mikrokontroleru slouží 

jako měřidlo.  

Měření proběhlo za jízdy na silnici Rudná, v úseku mezi Porubou a Zábřehem, vestavěný systém 

byl umístěn na palubní desce automobilu.  

Tabulka 8. Měření časového intervalu získání lokace 

Počet měření Uběhlý čas (s) 

1 11,137 

2 12,903 

3 11,052 

4 7,262 

5 7,906 

6 11,222 

7 12,613 

8 10,01 

9 11,993 

10 10,831 

Průměrný čas 10,6929 

 

• Měření spotřeby 

Měření spotřeby proběhlo na multimetru Keysight 34411a, s přesností 6½ digitů. Při měření 

jsem použil funkci multimetru pro vypočtení průměru z naměřených hodnot. Spuštění této funkce jsem 

provedl po tom, co zařízený bylo minutu v provozu, kvůli vlivům přechodových jevů. Samotné měření 

s matematickým výpočtem trvalo další minutu.  

Tabulka 9. Naměřená spotřeba vestavěného systému a jeho prvků 

Zapojení Spotřeba proudu (mA) Napětí (V) 

Kompletní vestavěný systém 145,6 4,98 

GPS 76,3 4,98 

GSM (v klidu) 12,4 4,98 

LED 10,4 4,98 

ESP32 37,9 4,98 

OLED displej (rozsvícený) 5,1 4,98 

 

• Geofencing 

Na stejné trase jako měření intervalu jsem testoval svojí implementaci geofecingu, kde jsem ověřil 

její funkčnost, ale nemám dostatek dat abych mohl verifikovat její přesnost.
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Závěr 

Cílem této práce bylo vyvinout systém, který používá stejné technologie pro lokalizaci a 

komunikaci jako současné produkty. Tento cíl se vydařil a přesnost lokalizace z GPS je velice dobrá, 

určení lokace z GSM je spíše orientační, ale může se stále v nouzových případech hodit. 

Implementována rádiová komunikace se dá použít pro sbírání dat z hůře dostupných míst nebo v případě 

špatného počasí.  

Teoretická část práce se zabývá současnými možnostmi lokalizačních systémů a bezdrátových 

komunikací, od třetí kapitoly se řeší samotný návrh vestavěného systému a výběru programovací jazyka, 

čtvrtá kapitola řeší návrh desky plošného spoje. Pro GSM a GPS modul jsem vytvořil vlastní knihovny, 

které přikládám v příloze, mohou se někomu hodit.  

Ve verifikaci vyšly přívětivé hodnoty u přesnosti GPS přijímače, odchylky se pohybují v rozmezí 

1 až 3 metrů. Můžeme se tedy velice přiblížit reálné lokaci. Celková spotřeba systému by se dala zlepšit 

odstraněním LED diod, využitím funkcí spotřeby energie na mikrokontroleru ESP32 a přidáním 

spínacího obvodu u napájení GPS přijímače pro měření lokace v předem daných časech. Pro další vývoj 

bych navrhnul zmenšení vestavěného systému a testování aplikací jako geofencing. 

Také tato práce byla mojí první zkušeností se světem lokalizace a bezdrátové komunikace, naučil 

jsem se mnoho nových věci okolo programování vestavěných systémů a získal nové znalosti o 

komunikačních protokolech různých zařízení. Musel jsem strávit spoustu času čtením dokumentace 

nejen samotného hardwaru, ale zabýval jsem i rozborem knihoven v C a C++, abych těmto jazykům 

více porozuměl.   
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Přílohy 

S prací je přiložena zipovaná složka, rozdělená na dvě sekce: 

• Eagle – soubory hardwarové realizace 

o Bakalarska_prace_Prijimaci_modul –soubory ke komunikačnímu modulu 

o Bakalarska_prace_Vestaveny_system – soubory k vytvořenému vestavěnému systému 

o pdf – výkresy schémat a desek 

o Bakalarka – knihovna – vytvořené knihovny pro GPS a GSM modul 

• Programy – soubory softwarové realizace 

o Bakalarka_BAR0469_ESP32_Final – hlavní program pro řízení vestavěného systému 

o Knihovny – požadované soubory pro kompilaci programu 

o Komunikacni_modul_prijimani_zprav – program pro komunikacni modul, slouží pro 

přijímání zpráv 

o Ziskavani_dat_z_Bluetooth – program pro měření GPS a GSM lokalizace, 

s ovládáním a příjmem dat přes Bluetooth 
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