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Abstrakt 

 
Tato práce se zabývá realizací systému pro měření času požárního útoku, případě štafet, při 

hasičských závodech, kde čas je synchronizován pomocí GPS signálu. Je přirozená snaha o neustále 

vylepšování a zjednodušování časomíry stávající. Nová časomíra by pomocí GPS a bezdrátového 

přenosu dat měla odstranit nutnost propojení dlouhými kabely a redukuje tímto zároveň velký zdroj 

poruch, které se v původní realizaci projevují. Zároveň zvýší komfort obsluhy dané možností 

archivace dat pro pozdější použití. Při vývoji byl brán zřetel na snadnou dostupnost a cenu komponent 

a rovněž byly použity volně dostupné programové prostředky. 

 

Abstract 
 

This work deals with the firemen or relays time measurement system realization during 

firesport competitions where the time is synchronized by GPS signal. There exists natural effort to 

continouos improvement and simplification of current version of timekeeping. A new timekeeping 

should eliminate necessary long cable connection with the aid of GPS and wireless data transmission 

and great source of failures is eliminated coming with original realization. At the same time the 

comfort of service is increasing with the possibility of data archiving for later processing. During 

design phase the easy availability and components’ price was considered and free programming tools 

were used. 
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Seznam pouţitých symbolů a zkratek 
 

GPS - Globální navigační systém (Global Positioning Systém) 

ESA - Evropská kosmická agentura (European Space Agentury) 

SPS - Služba určena ke standartnímu určení polohy a času (Standart Positioning Service) 

PRN - Pseudonáhodný šum (Pseudo Random Noise) 

RF - Radiofrekvenční (Radio Frequency) 

NMEA - Mezinárodní námořní elektronická asociace (National Marine Electronics Association) 

CRC - Cyklická redundántní kontrola (Cyclic Redundancy Check) 

I2C - Multi-masterová sériová sběrnice (Inter-Integrated Circuit) 

SPI - Sériové periferní rozhraní (System Peripheral Interface) 

AD - Analogově digitální (Analog-to-digital) 

RTC - Hodiny reálného času (Real Time Clock) 

XOR - Exkluzivní logický součet (Eclusive Logical OR) 

UART - Univerzální asynchronní přijímač/vysílač (Universal Asynchronous Reciever/Transmitter) 

ISP - Programování v systému (In System Programing) 
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1 Úvod 

 
Hlavním cílem této bakalářské práce je ověřit možnost řízení časové základny elektronické 

časomíry pomocí GPS signálu. K tomuto účelu byly zakoupeny tři kusy GPS modulu od firmy 

Sectron. Ve spolupráci s panem inženýrem Marcelem Zamarským a výrobcem modulu firmou Leadtek 

byly zkonzultovány veškeré otázky týkající se GPS modulu, především pak přesné funkce časové 

značky. Byla vytvořená ověřovací konstrukce DPS na níž bylo odzkoušená funkce GPS a především 

RF modulu. Při návrhu bylo využito zkušeností pracovníku firmy Elok Opava. Kompletní výroba DPS 

a strojní části byla provedena rovněž v této firmě. Po dokončení je plánován provoz této časomíry 

zpočátku především pro tréninkové účely. Při vývoji  

Ve 2. kapitole je krátce popsána historie, princip a funkce GPS, jsou zde popsány způsoby 

komunikace s uživatelem a více prostoru je věnováno protokolu NMEA, především proto že je 

používán ve většině komerčně dostupných přijímačů GPS. Je zde i krátká zmínka o systému Galileo a 

Glonas. Kapitola 3. se věnuje konstrukci GPS časomíry a programovou části hardware. Podkapitola 

3.1 popisuje funkci stávající časomíry. V dalších podkapitolách je popsána základní idea nové 

časomíry a rozbor jednotlivých hardwarových a softwarových řešení. Další kapitola je věnována 

uživatelskému rozhraní celé aplikace. V podkapitolách je opět rozbor jednotlivých části programu. 

Závěr krátce vyhodnocuje provoz a porovnává výsledky se stávající časomírou. Každá část časomíry 

používá vlastní zdrojové soubory. Toto se týká především přijímacích jednotek, protože jejich kód se 

od sebe liší pouze v několika málo bytech. 

      

2 Globální navigační systém 

2.1 Co je to globální navigační system  

 

GPS - S tímto pojmem se jistě už setkal téměř každý z nás. Ať už jako s přístrojem, bez něhož 

si nedovedeme představit cestování v autě nebo turistické aktivity, pro které představuje významnou 

pomůcku pro pohyb v terénu  

 Iniciátorem vzniku globálních navigačních systému byly především armádní zájmy. 

Primárním účelem systému GPS byla snaha o získání univerzálního, vysoce přesného, lehce 

přístupného pozičního a navigačního systému, který by nahradil do té doby používaná specifická 

zařízení. V té době začaly americké námořnictvo a letectvo nezávisle na sobě provádět dvě studie o 

možnosti využití rádiového signálu vysílaného ze satelitu k navigaci. Námořnictvo sponzorovalo dva 

projekty a to TRANSIT a TIMATION, letectvo mělo obdobný program SYSTEM621B. V roce 1973 

byly programy sjednoceny pod novým společným programem s názvem GPS, který kombinoval prvky 

obou programů. 

 

1. Fáze 

Vypuštění 4. pokusných družic. Byl zahájen vývoj uživatelských aplikaci. Do začátku další 

fáze vypuštěno dalších 11. družic. 
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2. Fáze 

Od roku 1979 vybudována pozemní řídicí střediska a počet družic rozšířen na 24. V letech 

1993 dosaženo trojrozměrného zaměřování. Mezníkem se stal rok 1995 - oficiální vyhlášení 

plné operační způsobilosti systému. 

3. Fáze  

Vypouštění družic nové generace - do roku 2006. 

4. Fáze 

 Další generace družic, vypuštěny od roku 2006. 

5. Fáze 

 Projektována. 

 

Technologie GPS byla zpočátku využívána jen jako přesný vojenský lokalizační a navigační systém, 

pro sledování především vojenských cílů. V 80. letech 20. století americká vláda rozhodla o uvolnění 

i pro civilní účely. Poté došlo k masivnímu rozšíření do všech oblasti lidské činnosti. Od roku 1996 je 

GPS na základě rozhodnutí prezidenta spojených státu kontrolován vládním výborem IGEB 

(Interagency GPS Executive Board) a usměrňován v souladu s bezpečnostními zájmy USA. 

 

Systémy GPS 

Systém GPS je složen ze tří základních segmentů: 

 Řídící segment, 

 Uživatelský segment, 

 Kosmický segment. 

 

Řídící segment: 

Je tvořen řadou pozemních stanic, které plní různé úkoly: 

 monitorování signálu družic, 

 vyhodnocování chování družic, určování parametru oběžných drah a jejich korekce, 

 vyhodnocování chovaní hodin na družicích a jejich korekce, 

 údržba družic, 

 řízení celého systému. 

 

Uţivatelský segment: 

Je segment určený především pro civilní uživatele systému GPS. Je tvořen přístroji umožňujícími 

příjem a vyhodnocení signálu, na jehož základě je poskytnuta informace o poloze, rychlosti a přesném 

čase. 

 

Kosmický segment: 

Tvoří jej soustava umělých družic Země obíhajících po známých a přesně definovaných drahách a 

výškách. Je definován: 

 typem oběžných drah, 

1. nízká, 

2. střední, 

3. geostacionární, 

4. kruhové, 

5. eliptické. 

 Výškou, sklonem a počtem oběžných drah, 

 počtem a rozmístěním družic. 
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2.2 Princip globálního navigačního systému 

 

Princip činnosti GPS je založen na zákonech relativity. Představme si přímku p, se dvěma 

dostatečně vzdálenými body X a Y, ležící na přímce, a pro nás představující vysílače radiového 

signálu v reálu potom družice GPS. Mezi těmito body je umístěn bod A jehož polohu ovšem neznáme. 

Vysílače obsahují zdroj vysoce přesného času a jsou vzájemně synchronizovány. Informace o času 

jsou zakódované ve vysílaném signálu a jsou v každý okamžik stejné. Signál se šíři známou rychlostí. 

Představme si nyní, že bod A je umístěn přesně v polovině mezi body X a Y. V určitý okamžik je      

ze zdroje signálu vyslána sekvence obsahující i čas vyslání pokud je bod A skutečně uprostřed je 

signál zachycen ve stejný okamžik. Přijímač porovná časy obou přijatých zpráva a odečte je od sebe.   

V našem případě by byl výsledek roven nule. V jakémkoliv jiném případě umístění bodu A blíže nebo 

dále od některého z bodu X, Y by časový rozdíl byl nenulový a známe-li rychlost šíření signálu jsme 

schopni dopočítat vzdálenost. Musíme si ovšem uvědomit že čas T1 pro nás představuje nulu, měříme 

časový interval mezi příjmem signálu z prvního a druhého signálu.  

 

 

 

 

Obr. 1:Určování polohy v jednorozměrném prostoru. 
  

 

Přeneseme-li se do dvojrozměrné plochy byly by dva zdroje signálu pro přesné  určení polohy bodu A 

málo. Můžeme pak jen s jistotou tvrdit, že bod A leží na hyperbole protínající přímku p. Je zřejmé,     

že rozdíl času T1 a T2 bodu A ležícího v jakémkoliv bodě hyperboly bude stejný (Obrázek č. 1). 

 

 

 

 

Obr. 2:Problém s určením polohy v rovině pomocí 2. vysílačů. 
 

 

 

Pro tento případ je nutné mít vysílače 3 a budeme mít časy T1, T2 a T3. Pro polohu bodu A dostaneme 

tři časové rozdíly T3-T2, T2-T1 a T3-T1 . Pro bod A pak dostaneme tři paraboly, jejichž průsečík 
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jednoznačně určuje polohu bodu A v rovině. K určení polohy nám stejně postačí dva časové rozdíly a 

z nich získané dvě paraboly. Přeneseme-li se do třírozměrného prostoru, kde třetí rozměr bude 

představovat výšku nad zemským povrchem, nebudou 3 vysílače již postačovat. V takovém případě 

bude potřebný počet vysílačů 4. U přijímačů GPS existuje i dvourozměrný mód, který se aktivuje když 

je k dispozici signál pouze z 3 družic. Bohužel v takovém případě není uživateli dostupný údaj  

o nadmořské výšce. 

  Důležité je i rozmístění družic vzhledem k přijímači. Přijímač a vysílače se nikdy nesmí dostat 

do jedné přímky a ani nesmí ležet v jedné rovině. Tohle kritérium se může navenek jevit jako velice 

jednoduché, ale nemusí tomu vždy tak být. Měření časových rozdílů je zatíženo chybou, tato je závislá 

na rozestavění družic. Čím plošší je uspořádaní systému družice/přijímač, tím je tato chyba větší, uhel 

družice/přijímač/družice by měl být co největší. Po důkladné analýze systému, kde byly promítnuty 

různé faktory, jako je možnost selhaní družice, minimální úhel nad obzorem, vyzařovací úhel antén aj., 

byl systém GPS realizován pomocí 24 družic, na šesti kruhových oběžných drahách, to znamená  

4 satelity na každou dráhu. Družice obíhají ve výšce 20 200km a jejích oběžná době je ½ hvězdného 

dne (hvězdný den je doba otočení planety kolem své osy vzhledem ke hvězdám, přibližně o 4 minuty a 

4 sekundy kratší než běžný sluneční den). V rámci projektu GPS byl proveden výpočet dostupnosti 

signálu po dobu 24 hodin. Byla zvolena síť uzlových bodů na povrchu Země vzdálených od sebe 111 

kilometrů. Pomocí tohoto výpočtu bylo určeno, že zvolená koncepce zaručuje 99,9 % spolehlivosti 

příjmu signálu pro většinu zemského povrchu. 

Služba, kterou projekt GPS poskytuje uživatelům se nazývá SPS (Standart Positioning 

Service). Tato služba umožňuje určení polohy a příjem informace o přesném čase. Všechny družice 

vysílají potřebné informace na frekvenci 1575,42 MHz, která je označována jako L1. Kromě této se 

ještě vysílá frekvence L2 (1227.6 MHz), ale ta je určena pro armádní účely. I tak je tento signál 

mnohými výrobci přijímačů využíván pro zpřesnění určení polohy. Jelikož všechny družice vysílají na 

stejné frekvenci, musel být nalezen způsob jak od sebe rozlišit jednotlivé družice. Každá družice 

přidává ke svému signálu ještě tzv. pseudonáhodný šum (PRN - Pseudo Random Noise). Je to 

sekvence nul a jedniček, opakujících se po každých 1023 bitech. PRN je ve skutečnosti předem známá 

posloupnost, která je různá pro každou družici. Přijímač tedy dekóduje pořadové číslo družice pomoci 

PRN přijímaného v signálu. 

 Přijímač musí byt schopen zpracovat data minimálně ze čtyř družic viditelných na obloze. 

Dnešní typy přijímačů umí současně přijímat až 12 družic, z toho každou samostatně, což je velice 

důležité pro následné zpracování signálu a přesnost měření. Se zvyšujícím se počtem přijímaných 

satelitů se totiž zvětšuje přesnost určování polohy přijímače. Kvalita a rychlost přijímače je velice 

důležitý parametr ovlivňující celý další řetězec. 

 

2.3 Zdroj přesného času GPS 

 

Na palubě každé družice systému GPS je zdroj velmi přesného času - atomové hodiny. Tento 

čas je spolu s dalšími informacemi vložen do zprávy, která je pak odvysílána satelitem. Zdroj 

časového signálu je na všech družicích systému přesně synchronizován, takže uživatel může přijímat 

data z kterékoliv družice. 
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2.4 Omezení globálního navigačního systému 

 

I když je dostupnost družice garantována na většině zemského povrchu na 99,9 %, může se 

stát, že bude rozdíl v příjmu signálu např. v otevřené krajině nebo hladině moře a husté zástavbě města 

nebo v lese. 

 

Hledisko dostupnosti signálu: 

Signál přijímaný z družice má na zemském povrchu velice slabou intenzitu, proto je někdy 

nemožné, aby přijímač dokázal správně dekódovat signál, který je vlivem okolního prostředí 

jakýmkoliv způsobem zeslaben. Obecně můžeme říct, že taková místa jsou budovy, podzemní 

konstrukce či jiná místa bez přímé viditelnosti na družici. 

 

Hledisko počtu přijímaných druţic: 

Je možnost, že existuje přímá viditelnost na oblohu, ale přijímač se nachází v oblasti 

výškových budov kde je část oblohy zastíněna okolními budovami. V takovém případě se muže stát, 

že přijímač nalezne jen jednu družici a nemůže spočítat přesnou polohu, nebo příjme jen signál z třech 

družic, a v takovémto případě je možný nouzový režim - poloha, bez nadmořské výšky.  

2.5 Další podobné systémy 

2.5.1 Systém Galileo 

 

Historie evropského navigačního Galileo systému začíná v roce 1994 pod záštitou EU a 

evropské agentury ESA, Galileo má být kompatibilní se systémem GPS. Na rozdíl od GPS je Galileo 

již od počátku veden jako projekt pro veřejnost. Původně měl byt financován ze zdrojů velkých firem, 

ale problémy a především strach z neziskovosti projektu způsobily velké problémy a zdržení oproti 

původnímu plánu. V roce 2008 však parlament EU definitivně projekt podpořil, ovšem s tím, že bude 

financován z kapes daňových poplatníku. Systém se ve finální fázi, která by měla být v roce 2013, 

bude skládat z 30 satelitů, z toho budou tři záložní. Váha jednotlivých satelitu je 700 kg a 

předpokládaná životnost je 15 let. Systém Galileo je principiálně podobný GPS, signál z družic je 

ovšem silnější takže by měl byt umožněn provoz i v budovách či mělce položených tunelech. Systém 

Galileo bude rovněž poskytovat oproti GPS pro uživatele vyšší přesnost lokalizace. 

2.5.2 Systém GLONAS 

 

Systém Glonas je ruskou podobou Amerického GPS nebo Evropského Galilea, první družice 

systému byla vypuštěna už v roce 1982. Po pěti letech byl již systém v provozu a plně funkční byl do 

roku 1992. Poté vlivem měnící se hospodářské a politické situace byl další rozvoj a udržování pro 

Ruskou federaci velice nákladný takže systém upadal. Nyní je v provozu pouze 12 z plánovaných 24 

satelitů. Proto nedošlo k masovějšímu rozšíření a systém je užíván především pro vnitřní potřeby 

Ruska. Princip Glonasu zůstává, ale mění se řešení problému. Zatímco u systému GPS a Galileo 

všechny družice vysílají na stejné frekvenci, kde jsou jednotlivé vysílací družice identifikovatelné 

pomocí zakódovaného pseudonáhodného kódu, systém Glonas používá pro každou vysílací družici 

jinou frekvenci 
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2.6 Kódování signálu GPS – protokol NMEA: 

  

Protokol NMEA-0183 

Tento protokol byl navržen za účelem sjednocení sériové komunikace námořních 

elektronických zařízení. Komunikace probíhá prostřednictvím textových vět s pevně danou strukturou. 

Každá věta začíná sérií znaků, které identifikuji její obsah. Téměř každý přístroj umožňuje 

komunikovat právě pomocí tohoto protokolu. GPS přístroj provede výpočet polohy a další potřebné 

výpočty a ty následně posílá prostřednictvím protokolu NMEA. Parametry sériové komunikace 

NMEA protokolu jsou uvedeny v tabulce  

Parametr Hodnota 

Přenosová rychlost  4800Bd 

Datových bytu  8 

Stop bitu  1 nebo 2  

Parita Žádna  

Tab. 1:Parametry sériové komunikace. 

 

Výstupem GPS modulu je sériová linka o úrovni TTL. Na této lince přijímáme zprávu ve 

formátu NMEA-0183. V tomto formátu jsou informace ve formě takzvaných vět. Jednotlivé věty se od 

sebe liší svou délkou a obsahem informací. V této aplikaci je používána věta GPGGA. Z této věty lze 

vyčíst veškeré potřebné informace jako je datum, čas, polohu, kvalitu signálu atd. Poslední dva znaky 

tvoří kontrolní součet. Tento je využit ke kontrole správnosti přijímaných dat. Tento kontrolní součet 

je tvořen XOR součtem všech znaků mezi znaky $ a *. V tabulce č. 1 je blíže popsán protokol NMEA 

a níže je ukázka přijatých vět z modulu GPS. V této ukázce je dobře vidět struktura jednotlivých vět.  

 

$GPGGA,212435.000,4957.0614,N,01744.9153,E,1,05,3.4,371.0,M,42.8,M,0.0,0000*7C 

 

# Formát Příklad Komentář 

1 h h mmss . s s s  1 7 0 13 9 .61 5  Čas  (U TC) ,  p ro  k t er ý  p la t í  ú d a j e  o  v yp oč t en é  p o zi c i  

2 d d mm.mmmm  4 9 1 2 .2 5 26  Zem ěp i sn á  š í řk a  

3 C  N In d ik á tor  s ev e rn í / j i žn í  š í řk a  (N=s ev er ,  S= j ih )  

4 d d d mm.mmmm 0 1 6 35 .0 37 8  Zem ěp i sn á  d é lk a  

5 C  E  In d ik á to r  v ých od n í / záp ad n í  dé lk y (E=v ých od ,  W= záp ad )  

6 

D 1  

In d ik á tor  k va l i t y :  

0  —  n eb ylo  m o žn o u rč i t  p o zi c i  

1  —  p ozi c e  ú sp ěšn ě  u rč en a  

2  —  p ozi c e  ú sp ěšn ě  u rč en a  ( d i fe ren čn í  GP S)  

7 d d  0 7  Poč et  v id i t e ln ých  sa t e l i t ů  0 0  —  1 2  

8 
d .d  1 .0  

Vli v  r o zes t a v ěn í  d ru ži c  n a  u r če n í  p o loh y  

HDO P ( Ho r i zo n ta l  Di lu t i o n  o f  p rec i s i o n )  

9 d .d  3 5 7 .5  V ýšk a  an t én y  n ad  g eoid em  

10 C  M  Jed n otk a  p r o  p ř ed ch o zí  ú d a j  (č .9 )  (M=m et r )  

11 

d .d  4 3 .5  

Geoid a l  s ep a ra t i on ,  r o zd í l  m ezi  WGS -8 4  zemsk ým el i p s o i d em a  s t ř ed n í  

ú ro vn í  moř e  ( g eoid ) .  Zn am én k o mín u s  zn am en á ,  že  s t ř ed n í  ú rov eň  zem ě 

j e  p od  e l i p so id em.  

12 C  M  Jed n otk a  v zd á l en os t i  p r o  p ř ed ch ozí  p o lo žk u  (č .1 1 )  (M=met r )  

13 
d .d  0 .0  

Stá ř í  p os l ed n í  ak tu a l i zac e  D GPS.  Úd a j  j e  u vád ěn  v  sek u n d ách .  Jes t l i ž e  

ú d a j  ch yb í ,  n ep ou ží vá  s e  D GPS.  

14 d d d d  0 0 0 0  Id en t i f i k ač n í  č í s l o  r e fe r en čn í  s t an i ce  p ro  D GPS (0 0 0 0  —  1 0 2 3 )  

15 *x x  7 D Kon t r o ln í  sou č et  

Tab. 2:Protokol NMEA. 
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RTCM SC-104 

 

Jedná se o otevřený Real-time transmission protokol. K roku 2007 obsahoval 6 verzí standartu. Soubor 

je zapisován binárně.  

 

CMR/CMR+ 

 

Tento protokol vyvinula firma Trimble Navigation. Byl uvolněn veřejnosti a stal se jediným původně 

komerčně vyvinutým protokolem. 

NTRIP 

 

Aplikační protokol, podporující šíření datových toku po internetu. NTRIP není omezen pouze na 

klasické sítě, ale umožňuje i bezdrátový internetový přístup pomocí mobilních IP sítí, jako je GPRS, 

GSMNtrip se skládá ze tří programových částí: 

 NtripServer (HTTP klient) – přenáší datové toky od zdroje k NtripCasteru. Jako zdroj je zde 

chápan GPS přístroj generující korekce. Ntrip Server je připojen k NtripCasteru a data RTCM 

převádí do datových proudů dle specifikací Ntrip a odesílá. Několik NtripServerů může 

současně odesílat jeden nebo několik datový tok na jeden NtripCaster.  

 NtripCaster (HTTP server) – je řídicí část systému. Je odpovědný za sběr přijímaných 

korekcí od jednotlivých NtripServerů. Dále provádí streamování korekcí do internetu 

(obdobně jako je tomu například u internetového rádia).  

 NtripClient (HTTP klient) – je schopen přijímat datový tok vysílaný z požadovaného 

NtripServeru prostřednictvím NtripCasteru.  

 

3 Realizace demonstrační aplikace pro bezdrátové měření času 

hasičského závodu 

3.1 Stávající časomíra sboru dobrovolných hasiču  

 

Realizace demonstrační aplikace bude předvedena na systému určeném k měření času při 

hasičských závodech. Tyto závody jsou organizovány jednotlivými hasičskými sbory povětšinou 

dobrovolných požárních jednotek. Délka tratě je určena v pravidlech požárního sportu, a to 70 nebo 

100 metrů. Většinou je trať přímá a je přímá viditelnost mezi startem a cíli. Stávající časomír se skládá 

z řídící jednotky, která zpracovává veškerá data a obsahuje malý znakový displej. Dále jsou součástí 

časomíry dva sklopné terče, kde je použito magnetické snímání shozených závaží, propojovací kabel o 

délce 100m, startovací pistole nebo jednoduché spínací zařízení, a konečně velký LED displej 2x7 

znaků. Blokové schéma stávající časomíry SDH Sádek je na obrázku č. 3. 
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Obr. 3:Blokové schéma stávající časomíry SDH. 
 

3.2 Princip zapojení demonstrační aplikace. 

 
Při měření času na velké vzdálenosti je největší překážkou právě vzdálenost mezi startem a 

cílem nebo více cíli. Musíme proto najít způsob komunikace mezi startovací stanicí, realizovanou 

např. pomocí laserové, mechanické nebo infračervené závory, a cílovými stanicemi. Je mnoho 

způsobů bezdrátové komunikace, z nichž každá má své výhody a nevýhody. 

 

 Způsob Výhody Nevýhody 

1 Bluetooth Jednoduchost, cena Dosah  

2 Sítě GSM Cena, dosah Rychlost 

3 WiFi Dosah Složitost, cena 

4 RF moduly Cena, jednoduchost Dosah 

 Tab3:Způsoby přenosu. 

 

 

Je proto důležité si před realizací promyslet jednotlivá řešení a najit optimální. Při měření na desítky a 

stovky kilometrů jistě není možno použit jednoduché a levné RF moduly či přenos dat pomocí 

BlueTooth, ale např. předávaní zpráv pomoci SMS nebo třeba internetu. Při měření v řádu stovek 

metrů, v otevřeném terénu se nám nabízí RF moduly nebo Bluetooth, které jsou levné a jednoduché 

pro použití (většina s těchto zařízení má vstup i výstup zpráv dosažitelný využitím sériové komunikace 

na úrovní TTL). Máme-li vybrán způsob komunikace mezi startem a cílem, musíme zvolit nějaký 

dostupný systém přesného času. Nabízejí se v podstatě dva DCF a GPS. Jelikož systém DCF nenabízí 

přesnost a komfort GPS (u většiny dostupných modulu přijímačů je nutné čas nejdříve dekódovat, což 
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trvá 60 sekund) a dostupnost signálu z vysílače DCF je omezená jen na část evropského území. Proto 

bylo rozhodnuto použit systém GPS. 

Cílem demonstrační aplikace je ukázat možnost použití GPS v systémech měření času a 

zjednodušit přípravu a užití stávajícího zapojení. Samozřejmě že na vzdálenost jaká je běžně 

používaná u měření času hasičského závodu při útoku na terč, nemusí byt použití GPS a RF modulu 

namísto stávajícího propojení kabelem finančně či technicky jednodušší, ale představme si například 

měření cyklistického závodu, nebo měření času při sjezdovém lyžování. Tam je již propojení kabelem 

a pasivní snímání terčů již technicky téměř neuskutečnitelné. Proto zde hraje nezastupitelnou roli 

systém GPS - jako zdroj stabilního a synchronního časového normálu a vybraný bezdrátový rádiový 

systém nahrazující drátové spojení mezi jednotkami na startu a v cíli. Systém s GPS a RF přenosem 

nabízí velice mnoho výhod, které by šly u stávajícího systému jen velice těžko realizovat. 

Největší výhodou je že není nezbytné používat kabel, který musí vést od řídicí jednotky až do 

prostoru cílu - terčů. Kabel této délky je již zdrojem poruch. Jsou na něj indukována rušivá napětí, 

hlavně při rozpínaní, neboť tento kabel neslouží k ničemu jinému, než ke spínání nebo rozpínání 

tranzistoru nebo optozávory, která následně vyvolá přerušení mikrokontroléru. Samozřejmě je možné 

posílat například již data z terčů po sériové lince, ale cíl (terč) by byl složitější - musel by zajistit 

zpracování dvoustavového signálů ze snímače. Dále by byl problém s přesností neboť od okamžiku 

změny na magnetickém snímači, po zachycení události, zpracování, následné odeslání, opětovné 

přijetí a zpracování zprávy řídicí jednotkou je třeba určitý čas, ten by se připočítal k výslednému času. 

Řešením by bylo v tom, že by cíl - terč vyslal již i informaci o čase kdy byla změna na magnetickém 

snímači. Znamenalo by to však, že řídící jednotka a cíle - terče by musely mít synchronní časovou 

základnu, a jelikož je prakticky nemožné mít dva samostatné procesory jejichž oscilátor bude kmitat 

na naprosto stejné frekvenci a jejichž časová základna by byla spuštěna ve stejnou dobu (byl by třeba 

řídící signál bez časového zpoždění) nabízí se opět použití GPS. Znamená to, že GPS jako zdroj 

přesného času  umožňuje měřit čas bez metalického propojení start - cíl. 

 

 

 

Obr. 4:Blokové schéma časomíry s použitím GPS a RF recievru. 
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3.3 Pouţité prostředky 

 

Demonstrační aplikace obsahuje jen ty nejnutnější součásti ke znázornění funkčnosti. Byl odstraněn 

propojovací kabel 100 m, není použit velký LED displej a pro obsluhu časomíry je použit  PC 

s obslužným programem, který je vytvořen ve volně dostupném programovacím jazyku C# od 

společnosti Microsoft. Nutností je minimálně jeden výstup RS232 nebo výstup USB a převodník 

USB/RS232. Jednotky jsou řízený procesorem P89LPC952 od firmy NPX. Tento procesor byl použit 

jednak ke své ceně a dostupnosti programového a programovacího vybavení, ale taky proto že 

obsahuje 2x UART což velice usnadňuje následný vývoj. Kód je napsán ve vývojovém prostředí  

uVision firmy Keil v jazyku C. Volně stažitelná verze je omezená velikostí výsledného kódu a to na 

maximálně 2 kbyte. Pro příjem signálu GPS je použito OEM modul RF9805ST firmy Leadtek, který 

představuje levný a jednoduchý přijímač se všemi potřebnými vstupy a výstupy, pro komunikaci po 

sériové rychlosti 4800 baudů, výstupem časové značky, která je důležitá pro nastavení přesného času 

Pro komunikaci mezi startem a cílem byl vybrán modul RTX-MID 3V firmy Aurel. Tento modul je 

kompletní AM vysílač/přijímač s možnosti přímého zápisu/čtení dat po sériové lince a to rychlostí až 

9600 baudů. 

 

3.4 Rozbor jednotlivých části programu 

 

 
Obr. 5:Blokové schéma vysílací jednotky. 
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Obr. 6:Blokové schéma přijímací jednotky. 

 

 
Aplikace se skládá ze dvou částí. Vysílací jednotka a dvě identické přijímací jednotky. Obě části jsou 

zapojeny téměř totožně. Vysílací jednotka má naproti přijímacím navíc elektronický přepínač pro 

sériovou linku UART1, aby bylo možno komunikovat se dvěma různými zařízeními. Dále je doplněn 

piezo sirénou pro indikaci sepnutí startovacího kontaktu. Přijímací jednotky obsahují navíc AD 

převodník pro měření napětí baterií. 

3.4.1 Popis hlavních části jednotek 

 

Procesor P89LPC952: 

 

Tento procesor firmy NPX (Philips) je výkonný 8 bitový procesor v pouzdře TSSOP 44,  

s 8 kbyte programové paměti a 256 bytu pamětí dat. Obsahuje čtyři 8 bitové brány, které se dají 

konfigurovat jako vstup/výstup. Dále je v procesoru integrován AD převodník, SPI, I2C, 

2x UART. Pro naši aplikaci jsou využívány 2 vstupy externího přerušení, které zachycují 

nejdůležitější události jako je shození terče a příjem časové značky od přijímače GPS. UART je využit 

jednak ke komunikaci s GPS a programování přes rozhraní ISP (UART0) nebo komunikaci s RF 

modulem a PC (UART1). Vzhledem k tomu, že potřebujeme tři komunikační kanály (GPS, RF modul 

a PC) je UART1 přepínán IO 74HC4053, který obsahuje 3 řiditelné přepínače k přepínání mezi PC a 

RF modulem. Toto přepínání řídí procesor v závislosti na požadavku programu. Procesor je taktován 

polovičním kmitočtem procesoru což pro krystal 4 MHz představuje 500ns na jeden strojový cyklus. 

 

Převodník RS232/TTL: 

Je realizován standardním převodníkem MAX232 (jeho 3 voltovou verzi MAX3232 

 v pouzdře SO16). 
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GPS přijímač: 

V nabídce firmy Sectron je velké množství vhodných přijímačů. Pro náš účel je vhodný 

přijímač s výstupem úrovně TTL a UART o komunikační rychlosti 4800Bd. V nabídce jsou tipy 

s integrovanou anténou nebo s anténou externí. Pro jednoduchost jsme použili v přijímací jednotce 

GPS přijímač s keramickou anténou (mají bateriové napájení - můžou být umístěny kdekoliv, tudíž 

nejsou problémy s příjmem GPS v uzavřené místnosti). Pro vysílací část je pro vývoj lepší používat 

GPS s externí anténou (vysílací jednotka muže být umístěna pod střechou a za špatných klimatických 

podmínek může být příjem signálu z družice GPS problematický). Je nutné invertovat signál časové 

značky, protože interní přerušení procesoru je vyvoláno sestupnou hranou signálu, ale signál časové 

značky z přijímače GPS signalizuje platná data na vzestupnou hranu. 

 

Obr. 7:Úprava signálu časové značky (time-mark) z přijímače GPS. 
 

 

Stabilizace napětí: 

Jako stabilizátor napětí je použit lineární tří voltový stabilizátor. Je nutné, minimálně 

v přijímačích použít Very low drop (nízko úbytkový) stabilizátor, ať co nejlépe využijeme bateriové 

napájení. Vhodný typ integrovaného stabilizátoru je zapojen podle doporučeného katalogového 

zapojení. 

 

RF vysílač/přijímač: 

Vzhledem k předpokládanému použití v otevřeném terénu je předpokládána přímá viditelnost 

mezi vysílací a přijímací stranou. Proto nemusí být vysokofrekvenční výkon nijak veliký. Jako vhodný 

typ byl vybrán typ RTX-MID-3V, který představuje dobrou kombinaci výkon - cena. RTX-MID-3V je 

integrovaný vysílač/přijímač, kde je mód vysílač/přijímač ovládán jedním pinem. Je možno uvést jej 

do 4 různých stavů podle toho jaká operace je požadována. Vstup a výstup dat je realizován pomocí 

klasického UART o komunikační rychlosti 4800Bd a úrovní TTL. K ovládání jsou nutné dva vstupy 

sloužící k přepínání příjmu či vysílání a signál Enable, který povolí příjem nebo vysílaní. 

 

3.5 Programová část demonstrační aplikace 

 

Výše již byly uvedeny všechny hardwarové části z kterých je demonstrační aplikace složená. 

Pro správný a bezporuchový provoz je nutno navrhnout optimální softwarové řešení. Program je 

tvořen v jazyku C. Součásti prostředí je i softwarový simulátor, s kterým lze do jisté míry odladit 

celou aplikaci. Výstupem je přímo soubor ve formátu Intel-hex. Programování samotného procesoru je 

možné přes UART0  pomocí ISP rutiny umístěné v paměti procesoru. Vhodný software je např. utilita 

Flashmagic. Každá přijímací jednotka má jinou adresaci, proto se liší i jednotlivé programové soubory 
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pro tyto jednotky. Detailnější rozbor je popsán v kapitole komunikační protokol. Díky periferiím 

procesoru P89LPC952 se celý program značně zjednodušil. Není nutné vytvářet softwarovou sériovou 

linku, pro měření napětí v akumulátorech přijímačů je využíván integrovaný AD převodník. Samotný 

kód je možné rozdělit do několika částí. Tyto části jsou ve vysílači a přijímači ve většině případu 

totožné. Jednotlivé moduly mezi sebou komunikují prostřednictvím definovaných zpráv, formát těchto 

zpráv bude popsán níže. Komunikace je zajištěná vysíláním invertované zprávy, kde program porovná 

vždy správnou dvojici bytů a v případě shodnosti všech přijatých znaků je zpráva považována za 

bezchybně přijatou nebo je přenos zabezpečen CRC bytem na konci zprávy.   

 

Jednotlivé moduly programu: 

 

 Obsluha GPS 

Zajišťuje příjem a dekódování dat z GPS přijímače. 

 

 Obsluha RF modulu 

Zajišťuje komunikaci mezi vysílačem a oběma přijímači. 

 

 AD převodník 

Pomoci interního 10bitového AD převodníku měří napětí akumulátoru napájející oba 

přijímače. 

 

 Obsluha sériové linky. 

Řídí tok dat mezi PC a vysílačem, mezi procesory a GPS a RF moduly. 

 

 Obsluha časovače. 

Časovač řídí chod programu, ale hlavním úkolem je vytvoření hodin reálného času. 

 

 Obsluha přerušení. 

Zachycuje důležité události jako je časová značka z GPS, terče, přerušení od časovače 

atd. 

 

 Řídicí logika. 

Slouží k vzájemné komunikaci mezi jednotlivými částmi programu. 

3.5.1 Komunikační protokol 

 

Komunikační protokol je způsob předávání a organizace předávaných dat mezi jednotlivými 

částmi demonstrační aplikace. Výše byl popsán základní princip funkce celé časomíry. Na obrázku č. 

8 je formát zprávy z vysílače k jednotlivým přijímačům. Zpráva obsahuje i se start a Stop bytem pouze 

4 byty. Byte 0 může mít 6 hodnot. Pro přijímač1 platí řádek 1,3,5 a pro přijímač2 řádky 2,4,6 tabulky 

č. 3 
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Hodnota XXXX(hex) Hodnota YYYY(hex) Význam 

0xAA negace 0xAA Dotaz pro přijímač1(čas). 

0xBB negace 0xBB Dotaz pro přijímač2(čas). 

0xCC negace 0xCC Reset přijímače1. 

0xDD negace 0xDD Reset přijímače2. 

0xE0 negace 0xE0 Dotaz pro přijímač1(synchronizace) 

0xF0 negace 0xF0 Dotaz pro přijímač2(synchronizace) 

Tab. 4:Význam zprávy z vysílací jednotky do přijímacích jednotek 

  

 

 

Obr. 8:Zpráva z vysílače jednotlivým přijímačům. 
 

Tento dotaz pro přijímač1 nebo přijímač2 je vždy shodný, tj. bud oba přijímače resetujeme 

nebo jen dotazujeme. Na obrázku č. 9 je odpověď přijímačů vysílací jednotce. Tato odpověď se liší 

pouze v jednom bytu a slouží vysílací jednotce k identifikaci odesílatele. Její velikost je i se Start a 

Stop byty 29 bytů. Zabezpečení je provedeno přidáním negované zprávy od bytu č. 14, kde po příjmu 

porovnávají příslušné dvojice bytů, z nichž jeden se předem invertuje. 

 

 
 

Obr. 9:Zpráva z přijímače do vysílače. 
 

Jednotlivé zprávy z přijímačů se ve vysílací jednotce vyhodnotí a následně pošlou pomocí 

přepínače 74HC4053 na COM port PC. Formát této zprávy je na obrázku č. 10. 

 

Hodnota XXXX(hex) Význam 

0xA0 Identifikuje jako odesílatele Přijimač1. 

0xB0 Identifikuje jako odesílatele Přijímač2.  

Tab. 5:Identifikace přijímače. 

 

 

 
 

Obr. 10:Zpráva z vysílací jednotky do PC. 
 

Po příjmu a vyhodnocení této zprávy vyšle vizualizační program krátkou zprávu, která na 

základě rozhodnutí uživatele může provést buď Restart celé aplikace, nebo nechá program pokračovat. 

Tato zpráva je na obrázku 11. 
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Hodnota XXXX(hex) Hodnota XXXX(hex) Význam 

0xEE negace 0xEE Identifikuje jako odesílatele Přijimač1. 

0xFF negace 0xFF Identifikuje jako odesílatele Přijímač2. 

Tab. 6:Identifikace zprávy z PC. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11:Odpověď PC pro vysílací jednotku. 
 

Význam jednotlivých bytu ve zprávách: 

 

Pozice Byte Význam 

0 Start_byte  

1 GPS_V Stav GPS vysílače 

2 START Stav startovacího tlačítka 

3 SPOJ1 Indikace spojení s přijímačem1 

4 TERČ1 Stav terče přijímače1 

5 D_VOLT1 Přenos vyššího bytu napětí ACU přijímače1 

6 J_VOLT1 Přenos nižšího bytu napětí ACU přujímače1 

7 D_HOD1 Desítky hodin 

8 J_HOD1 Jednotky hodin 

9 D_MIN Desítky minut 

10 J_MIN1 Jednotky minut 

11 D_SEK1 Desítky sekund 

12 J_SEK1 Jednotky sekund 

13 DES_SEK1 Desetiny sekundy 

14 S_SEK1 Setiny sekundy 

15 T_SEK1 Tisíciny sekundy 

16 SPOJ2 indikace spojeni s přijmačem2 

17 TERČ2 stav terče Přijmače2 

18 D_VOLT2 přenos vyššího byte napětí ACU Přijmače2 

19 J_VOLT2 přenos nižšího byte napětí ACU Přijmače2 

20 D_HOD2 Desítky hodin 

21 J_HOD2 Jednotky hodin 

22 D_MIN2 Desítky minut 

23 J_MIN2 Jednotky minut 

24 D_SEK2 Desítky sekund 

25 J_SEK2 Jednotky sekund 

26 D_SEK2 Desetiny sekundy 
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Tab. 7:Význam jednotlivých bytu ve zprávě od vysílací jednotky pro PC. 

 
Pozice Byte Význam 

1 Start_byte  

2 Identifikace Identifikace přijímače  

3 SPOJ  Potvrzení spojení pro vysílač 

4 TERČ Stav terče 

5 D_VOLT Přenos vyššího bytu napětí ACU přijímače1 

6 J_VOLT Přenos nižšího bytu napětí ACU přijímače1 

7 D_HOD Desítky hodin 

8 J_HOD Jednotky hodin 

9 D_MIN Desítky minut 

10 J_MIN Jednotky minut 

11 D_SEK Desítky sekund 

12 J_SEK Jednotky sekund 

13 D_SEK Desetiny sekundy 

14 S_SEK Setiny sekundy 

15 T_SEK Tisíciny sekundy 

16 ~SPOJ Negace potvrzení spojení pro přijímač 

17 ~TERČ Negace stav terče 

18 ~ D_VOLT Negace vyššího bytu napětí ACU přijímače1 

19 ~J__VOLT Negace nižšího bytu napětí ACU přijímače1 

20 ~D_HOD Negace desítky hodin 

21 ~J_HOD Negace jednotky hodin 

22 ~D_MIN Negace desítky minut 

23 ~J_MIN Negace jednotky minut 

24 ~D_SEK Negace desítky sekund 

25 ~J_SEK Negace jednotky sekund 

26 ~D_SEK Negace desetiny sekundy 

27 ~S_SEK Negace setiny sekundy 

28 ~T_SEK Negace tisíciny sekundy 

29 Stop_byte  

Tab. 8:Význam jednotlivých bytu ve zprávě od vysílací jednotky pro PC. 

 

 

27 S_SEK2 Setiny sekundy 

28 T_SEK2 Tisíciny sekundy 

29 CRC Kontrolní součet 

30 Stop byte  
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3.5.2 Princip GPS časomíry 

 
 

 

 

 

Obr. 12:Vývojové diagram demonstrační aplikace. 
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Na obrázku č. 12 je vývojový diagram hlavních částí časomíry. Po připojení napájecího napětí 

k jednotlivým modulům se nejprve provede inicializace proměnných a použitých periferií procesoru 

jako např. sériové linky, časovače, atd. Poté se každý modul pokusí o spojení s GPS družici 

prostřednictvím GPS modulu. Pokus o navázání spojení je po 10 sekundách ukončen a prostřednictvím 

zprávy je informována nadřízená jednotka. Jednotlivé přijímače předávají zprávu vysílači, a vysílač 

data předává dále do PC. Po odeslání informace je opět obnoven pokus o spojení s GPS. Uživatel je 

takto informován a následně může odhalit příčinu neúspěšného spojení. Příčina muže být např. 

v nevhodném umístění GPS přijímače, nebo chybného napájení. Důležitým prvkem je podprogram pro 

synchronizaci času všech modulu systému. Při vývoji se projevila pravděpodobně jistá programová 

chyba firmware GPS přijímačů, kdy po synchronizaci není na všech stejný čas. Čas v modulu GPS ve 

vysílací jednotce se v určitých nespecifikovaných případech zpožďuje o přesně dvě sekundy za časem 

v GPS modulech použitých v přijímacích jednotkách. Toto nebylo uspokojivě vysvětleno ani 

výrobcem těchto modulů. Proto při úspěšném navázání kontaktu se porovnává sekundová informace 

nejprve vysílač s přijímačem1 a poté vysílač s přijímačem2. Dokud nejsou tyto časy shodné, program 

provádí neustálé dotazování a kontrolu.  V případě úspěšného spojení následuje kontrola správného 

nastavení terčů, resp. je-li kontakt terčů rozpojen. Program opět neumožní pokračování, pokud není 

vše v pořádku. Pokud ano, povolíme vstup Interrupt, který zachycuje událost shození terčů 

(konstrukce terčů je individuální) nebo stisknutí startovacího tlačítka. Vysílací jednotka povolí start 

jen v případě, že jsou všechny terče správně nastavené a je spojení všech jednotek s GPS.  

V tomto okamžiku začíná hlavní programová smyčka. Jako první krok je změřeno napětí (jen 

přijímače) na akumulátorech a uložení výsledku do komunikační zprávy.  Přijímače poté přejdou do 

režimu příjmu a čekají na zprávu z vysílače. Jelikož nejde zajistit přesné časové synchronizování 

jednotek, režim příjmu není přerušen, dokud nepřijde zpráva určena právě pro adresovaný přijímač. 

Adresace je prováděna pomocí dvou rozdílných zpráv od vysílače (může jich být samozřejmě více). 

Tyto zprávy jsou nazvány dotazy. Mohou mít různý charakter a rozhodovat o tom co má přijímač na 

základě dotazu provést. Budou používány jen dvě možnosti, jedna zpráva požádá o vyslání dat s údaji 

o čase a dalších důležitých údajích (napětí baterie, stav terčů). a druhá slouží k resetu přijímačů po 

ukončeném změření. Jakmile vysílač odešle dotaz, přepne se na cca 1 sekundu do přijímacího režimu a 

čeká na odpověď od dotazovaného přijímače. Po jedné sekundě nebo příjmu odpovědí z přijímače jsou 

data z měření uložena. Pokud nedojde k odpovědi z přijímače, nastaví se příslušné stavové proměnné. 

Následně je vyslán dotaz pro druhou jednotku a stejným způsobem se uloží data z přijímače2. 

V okamžiku, kdy je shozen některý z terčů, je čas shození vyslán do vysílací jednotky, kde je tato 

událost zaregistrována a na základě toho je od tohoto přijatého  času odečten čas startovní. Odečítání 

je provedeno ve vlastní podprogramu s názvem Odpočet1 a Odpočet2. Odečtený čas je zapsán do 

zprávy, která se odesílá do PC. Stejný postup je v případě, že je shozen druhý terč. Po odeslání zprávy 

do PC se vysílač přepne na 1 sekundu do režimu příjmu z PC. PC po příjmu zprávy posílá odpověď 

zpět vysílací jednotce, ve které je informace o dalším kroku. Zpráva je buď bez konkrétního účelu, 

nebo obsahuje požadavek na Reset celé časomíry. V tomto případě se pošle odpovídající dotaz i 

oběma přijímačům. Smyčka se pak vrací na začátek a pravidelně přijímá data z přijímačů. Pokud 

uživatel stiskne tlačítko Reset, je na základě tohoto požadavku v případě přijímacích jednotek 

prováděn test terčů. Pokud jsou terče opět nastaveny správně je znovu povolen Interrupt1. A muže 

následovat další měření. Odečtené časy jsou zobrazeny na PC a uživatel může tento čas bud ignorovat- 

stiskne tlačítko Reset nebo uložit do tabulky, kde musí být uveden název družstva, následně uložit do 

souboru. Pak se stiskem tlačítka Reset připraví další měření. 
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3.5.3 Dekódování GPGGA věty 

-pouţití vysílač, přijímače. 

 

 

Obr. 13:Vývojový diagram příjmu a dekódování signálu z GPS. 
 

 

Na obrázku č. 13 je znázorněn způsob odfiltrování věty GPGGA ze všech vět vysílaných GPS 

modulem. Tento způsob porovnává přijaté byty s řetězcem uloženým v paměti ROM. Tento je 

nazýván zpráva_GPGGA. Porovnávání začíná od prvního znaku - index 0. V případě shody, je index 

zvětšen o jeden, takže další přijatý byte se již porovnává s druhým znakem - index 1. Pokud se 

neshodují je index nulován a porovnávání začíná opět od znaku $. Je-li přijato správně všech šest 

prvních znaků - vždy se shodovaly s řetězcem, znamená to, že na dalších místech lze předpokládat již 
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data definována popisem věty GPGGA. Využijeme toho, že index přesně odpovídá pozicím bytu 

v přijímané zprávě a tyto hodnoty se ukládají. V případě úspěšného porovnání již prvního znaku se 

tento součtem XOR přičte k bytu kontrolního součtu. Ten slouží ke kontrole bezchybného příjmu 

zprávy. Každý následující přijatý byte je takto přičten k bytu CRC a to až do bytu s indexem 75. Byty 

s indexem 76 a 77 jsou kontrolní vytvořené již při odeslání zprávy GPS družici nebo přijímačem. Tyto 

byty jsou ve formě ascii, tj. např. 0x35, 0x37 je kontrolní součet = 57. Proto musíme bud tato čísla 

sloučit do jednoho znaku, nebo naopak vypočtené CRC převedeme do této podoby a pak porovnáme. 

Při shodě je nastaven bit GPS_OK, který je používán při přesném nastavení RTC procesoru. 

3.5.4 Obsluha GPS, zachycení časové značky a její zpracování 

-pouţití vysílač, přijímače. 

 

 

 

Obr. 14:Vývojový diagram zachycení časové značky a její zpracování. 
 

 

Na obrázku č. 14 je znázorněn vývojový diagram vyjadřující zachycení časové značky a její 

další vyhodnocení. Po úspěšném příjmu GPGGA věty sice máme údaj o přesném čase, ale tento čas 

nemůžeme přiřadit žádnému přesnému časovému okamžiku. K tomu slouží časové značky. Jak již 

bylo dříve zmíněno údaj z GPGGA věty je platný právě na náběžnou hranu nejbližší přijaté časové 

značky. Touto náběžnou hranou (po její úpravě) je vyvoláno přerušeni. V tento moment je spuštěn 

vlastní RTC procesoru (softwarový – bude popsán níže). Bit Signal je používán jinou částí 

programu jako indikace úspěšného spojení GPS modulu s družicí. Pokud je věta GPGGA v pořádku, 

jsou následně přepsány časové informace do RTC, kde jsou již automatický obsluhovány 

v požadovaných intervalech.  
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Ukázka kódu: 

 

// přijímá a vyhodnotí časové značky z GPS 

void time_mark(void) interrupt 0 using 3{ 

TR0 = 1; 

signal = 1; 

if(GPS_OK == 1)//signál časové značky jde použit byla-li správně  

přijata zprava z GPS 

  { 

  led =~ led ; 

  des_hod = data_z_GPS[0]; 

  jed_hod = data_z_GPS[1]; 

  des_min = data_z_GPS[2]; 

  jed_min = data_z_GPS[3]; 

  des_sek = data_z_GPS[4]; 

  jed_sek = data_z_GPS[5]; 

  desit_sek = data_z_GPS[6]; 

  set_sek = data_z_GPS[7]; 

  tis_sek = data_z_GPS[8]; 

  } 

 } 

 

3.5.5 Obsluha RF modulu 

-pouţití vysílač, přijímače. 

 

Zajišťuje komunikaci mezi vysílačem a oběma přijímači. Díky použití integrovaných RF 

modulu, které v sobě sdružuji vysílač i přijímač je obsluha poměrně jednoduchá. Modul lze přepnout 

do několika režimů, v závislosti na operaci, kterou potřebujeme provést.  

 

 Vysílej:Transciever je připraven k odeslání dat přivedených na jeho vstup Tx, 

rychlosti 4700Bd. 

 Přijímej: Na výstupu Tx jsou k dispozici data přijata Recieverem. Rychlost 4800Bd 

 Idle mód: Inicializace 

 Power down mód: Snížena spotřeba 1uA 

 

Pokud chceme přepnout modul do potřebného stavu vyvoláme podprogram, který provede potřebné 

operace (úrovně na vstupech Enable a Rx/Tx a jejich časováni) podle doporučeného katalogového 

listu. Do vysílacího nebo přijímacího stavu se dostáváme z módu Idle, ale lze taky přepínat Rx-Tx 

nebo naopak Tx-Rx.  Pak již jen stačí odeslat data přes UART na vstup Tx nebo přijímaná data na 

vstupu Rx. Rutiny pro nastavení RF modulu jsou pro přijímače i vysílač totožné. Na obrázku č. 15 

jsou vývojové diagramy těchto rutin. Více informaci v katalogovém listu v příloze. 
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Obr. 15:Vývojový diagram nastavení RF modulu do potřebného stavu. 

4.5.6 AD převodník 

-pouze přijímače. 

 

 

Obr. 16:Vývojový diagram měření napětí akumulátoru napájejících přijímače. 
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Úkolem AD převodníku je informovat uživatele o stavu akumulátorů, které napájí jednotlivé 

přijímače. U vysílací jednotky není potřeba, poněvadž se předpokládá napájení ze zdroje s větší 

kapacitou, např. olověné autobaterie. 

3.5.7 Obsluha sériové linky 

-pouţití vysílač, přijímače. 

 

 Tato část řídí datový tok mezi všemi částmi systému. Přijímač i vysílač musí správně 

vyhodnotit a zpracovat jednotlivé zprávy. Jelikož je formát zpráv pro přijímače a vysílač rozdílný, 

nejde vytvořit jednu univerzální rutinu pro příjem případně vyslání dané zprávy. Program musí 

správně vyhodnotit odkud je zpráva vyslána, a na základě toho vyslat správnou odpověď.  

 

-Vysílač, přijímací část: 

 

Obr. 17:Vývojový diagram přijímací části vysílacího modulu. 
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Obrázek č. 17 představuje zpracování zprávy vysílacím modulem bud z PC nebo obou 

přijímačů. Musí správně vyhodnotit přijaté zprávy z PC, GPS přijímače nebo RF transciveru. 

Pro příjem zprávy z GPS přijímače je použit podprogram popsaný výše v části Obsluha GPS, 

dekódování GPGGA věty. Pro zpracování zprávy z PC nebo RF transciveru je k dispozici pouze jedna 

sériová linka. Proto je použit elektronický přepínač obvod 74HC4053, který přepíná oba kanály na 

jednu sériovou linku. Vývojový diagram této rutiny je na obrázku č. 18. Z vývojového diagramu 

aplikace je patrné, že celý měřicí cyklus začíná odvysíláním dotazu Přijímači1. Z toho vyplývá, že 

následně přijatá data musí být zpracována jinak než z PC. Testujeme nastavení přepínače PC/Radio a 

podle toho volíme způsob dekódování. Při příjmu z RF nejprve čekáme na start byte 0x02. Dokud 

tento nebude přijat  bude proměnná index typu byte rovná  0. Index nám určuje pořadí přijatých znaků 

ve zprávě. Pak index s každým dalším znakem inkrementujeme až do znaku s indexem 28. 

Otestujeme,  je-li tento znak = 0x03. Pokud ano znamená to, že byla přijata celá zpráva. Provedeme 

kontrolu této zprávy. Pokud je kontrola v pořádku, zjišťujeme hodnotu bytu s indexem 1. Tam je 

přijímačem uložen identifikační znak 0xa0 nebo 0xb0 určující, který přijímač tuto odpověď vyslal. 

Podle toho je potom přijata zpráva rozdělená zvlášť. 

 V případě, že byla poslaná zpráva z PC, provádí se druhá část podprogramu. V paměti Flash 

procesoru jsou uloženy dva 4 bytové řetězce s názvem Dotaz1 a Dotaz2. jsou v nich uloženy dva 

možné formáty příchozích zpráv z PC. Pak porovnáváme přijatou zprávu s příslušným znakem 

v řetězci. Zároveň je přijata zpráva ukládaná do pole s názvem data_přijimac[index]. Je-li přijata 

zpráva rovna znaku v Dotaz1 nebo Dotaz2 se stejným indexem je index inkrementován. Je-li index = 

4 je jasné, že byla správně přijata jedna z těchto dvou zpráv. Rozlišíme je zjištěním hodnoty 

data_prijimac[1] a data_prijimac[2]. Podle výsledku pak nastavíme příslušné bity. 

   

-Vysílač, vysílací část: 

 

 

 

Obr. 18:Vývojový diagram vysílaní dat z Vysílacího modulu do PC. 
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Obr. 19:Vývojový diagram vysílaní dotazu přijímacím jednotkám. 
 

 

 Vysílací jednotka opět používá 74HC4053 k vyslání zprávy do dvou kanálů. Každý kanál 

vysílá zprávu odlišného formátu proto je pro každý kanál samostatná vysílací rutina. Jedna slouží 

k vyslání dotazu jednotlivým přijímačům (obrázek č. 19) a druhá vysílá zpracovaná data do PC 

(obrázek č. 18). Pro každý kanál musí být správně nastaven přepínač 74HC4053. 

Dotaz pro Přijímač1 a Přijímač2 se liší pouze 1 a 2 bytem ve zprávě. Měřením bylo zjištěno, 

že je dosaženo mnohem lepších výsledku při příjmu zprávy odeslané RF transieverem pokud se ještě 

před vysláním prvního platného (start byte) znaku provede krátká sekvence vyslání několika bytů 

s hodnotou 0. 

K odeslání zpracovaných dat počítači je algoritmus jednoduchý. Start byte plus 30 znaku 

uložených v poli TAB1 pomocí cyklu FOR. Po odeslání posledního znaku se vytvoří CRC byte XOR 

součtem všech znaku v TAB1. Tento se následně odešle a přenos je ukončen stop bytem.  
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- Přijímače, přijímací část: 

 

 

 

Obr. 20:Vývojový diagram přijmu dotazu od vysílací jednotky. 
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Na obrázku č. 20 je popsán princip zpracování dotazu od vysílací jednotky. Tato zpráva má 

délku 4 byty z toho první a poslední je start a stop byte. Dekódování zprávy probíhá stejným 

způsobem jako v případě dekódování zprávy z PC do vysílací jednotky. Opět jsou porovnávané 

tentokrát  tři 4bytové řetězce z příchozí správou. Pokud je obsah zprávy roven některému z nich 

provede se následně dekódování druhého a třetího znaku a podle obsahu těchto bytu provede přijímací 

jednotka další krok. Ten může spočívat bud v prostém vyslání odpovědi vysílací jednotce (s 

uloženými informacemi o čase a dalších parametrech), resetování jednotky nebo vyslání vysláni 

jednotek sekund (pomocí krátké zprávy) k synchronizaci času mezi vysílačem a přijímači. 

 

-Přijímače, vysílací část: 

 

 

 

Obr. 21:Vývojový diagram vysílaní odpovědi vysílací jednotce. 

 
Obrázek č. 21 ukazuje způsob, jakým přijímací jednotka posílá odpověď vysílací jednotce. 

Pokud je správně přijata a dekódována zpráva z vysílací jednotky, přijímací jednotka vyšle odpověď 

nebo provede reset. Pokud vysíláme jako odpověď kompletní zprávu se všemi údaji má tato zpráva 

délku 29 bytů. Z toho jsou dva byty start a stop byte a identifikace přijímače. Samotná zpráva je 

složena z dvou části po třinácti bytech. První čtyři byty nesou informaci o stavu GPS, terčů a 

akumulátorech a dalších devět samotný čas. Dalších třináct byte je negovanou kopii první části. Pokud 

je odpověď pouze zpráva sloužící k synchronizaci namísto hlavní části zprávy je uložen čas jednotek 

sekund plus negovaná kopie. 
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3.5.8 Obsluha časovače. 

-pouţití vysílač, přijímače. 

 

 

 

Obr. 22:Vývojový diagram obsluhy časovače. 

 

 
V minulých odstavcích bylo zmíněno využití časové značky. Časová značka a hlavně její 

náběžná hrana (byla nutná její inverze) nám tedy slouží k velmi přesnému nastavení časové informace. 

Tato informace je ale nedostačující, protože potřeba změřit čas může být v kterýkoliv okamžik. Musí 
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být ošetřeny případy, kdy nebude k dispozici nebo nebude možné použít informaci ze sériové linky. 

Proto je v procesoru podprogram reálných hodin se stejnou přesností jakou máme z modulu GPS. Tyto 

reálné hodiny jsou pouze nastavovány a dolaďovány pomocí GPS.  Využíváme přesného krystalu 

4MHz a časovače v procesoru, pomocí kterého získáváme po vydělení 2 (základní takt procesoru 

500ns) a 200 (nastavitelný předdělič pro časovač) základní periodu pro  

reálné hodiny – 100us. Toto by mohla být nejvyšší dosažitelná přesnost hodin. Požadovaná přesnost je 

na  1ms takže tuto periodu dělíme 10. Získáme tak požadovaný interval 1ms. Pak už jen dělíme 

vhodným číslem pro získání kompletní časové informace. 

Reálné hodiny jsou po startu programu zastaveny. Po příjmu první časové značky je údaj o 

čase z GPS přepsán do reálných hodin a tyto hodiny jsou zároveň spuštěny. Impuls časové značky je 

v případě bezproblémového příjmu signálu periodický vysílán s periodou 1s. To znamená, že reálné 

hodiny jsou každou sekundu synchronizovány s GPS. Z čehož vyplývá, že chyba měření bude největší 

na konci sekundy před příjmem časové značky, kdy se blíží počet pulsů získaných pomocí krystalu 

maximální hodnotě. Tato chyba je dána přesností krystalového oscilátoru použitého v daném zapojení 

a rychlostí procesoru. Z několika pokusných měření chyba nepřesahovala 100us na jednu sekundu, to 

znamená, že maximální chyba měření bude právě 100us. Pokud by ale nebyla časová značka nebo 

údaj o čase ze sériové linky GPS k dispozici delší dobu než 1s, tato chyba by se samozřejmě s každou 

další sekundou zvyšovala o těchto 100us. Potřebujeme-li změřit čas v kterémkoliv okamžiku, 

vyvoláme událost a na základě této události přečteme čas z reálných hodin procesoru. Na obrázku 

č. 13 je vývojový diagram znázorňující způsob dekódování časové informace ze zprávy GPGGA. 

 

3.5.9 Obsluha přerušení 

- pouţití vysílač, přijímače. 

 

Interrupt0: 

 
 

Obr. 23:Vývojový diagram obsluhy přerušení Interrupt0. 
 

 

 

Na obrázku č. 23 je popsána funkce obsloužení přerušení Interrupt0. Vstup Interrupt0 

obsluhuje náběžnou hranu (po úpravě je sestupná) časové značky. Její funkce je popsaná výše. 

Hlavním úkolem této rutiny je přepis času z GPS do RTC procesoru v přesně definovaný časový 

okamžik. Na obrázku č. 24 je vývojový diagram obsluhy.   
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Interrupt1: 

 

 

Obr. 24:Vývojový diagram obsluhy přerušení Interrupt1. 
 

 Vstup Interrupt1 obsluhuje vstup terče. Je tvořen optočlenem, jehož vstup slouží k připojení 

terče (u přijímačů) nebo startovacího zařízení. Výstup optočlenu je přiveden na vstup přerušení. Rutina 

pro obsluhu této události čte čas z RTC mikroprocesoru a uloží jej do pole znaků, kde se toto pole 

v případě přijímačů odesílá nebo slouží jako startovací čas (vysílací jednotka). Na obrázku č. 24 je 

vývojový diagram. 

 

3.5.10 Odečtení času 

-pouze vysílací jednotka. 

 

Tato programová rutina má za úkol v okamžiku, kdy je z jednotlivých přijímačů přijatá zpráva 

s konkrétním časovým údajem od těchto času odečíst čas uložený v okamžiku startu. Jedná se o 

klasické odečítání upravené tak, aby bylo zohledněno, že se nejedná o desítkovou soustavu. Výstupem 

je již výsledný čas uložen přímo v poli bytu určeném pro odeslání do PC. 
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4 Návrh a realizace vizuálního systému 

 

Z pohledu uživatele jistě bude nejdůležitější část aplikace vizuální vzhled a ovládání. Ovládací 

program je vytvořen v prostředí od firmy Microsoft Visual Studio 2008 v jazyce C# . 

 

4.1 Ovládací panel a popis ovládacích prvku 

 

 

 

Obr. 25:Hlavní okno ovládacího programu. 
 

 

Funkce jednotlivých ovládacích prvků: 

 

Po spuštění aplikace bud pomocí spustitelného programu s příponou exe nebo v prostředí 

Visual Studia bude otevřeno okno, jehož vzhled je na obrázku č. 25. Pomocí tlačítek a indikačních 
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panelů má uživatel přehled o stavu všech důležitých parametrů celého systému od  jednotlivých terčů 

až po napětí akumulátoru v přijímacích jednotkách.  

 

Rolovací lišta pro výběr portu: Slouží k vybrání sériového portu počítače, na kterém běží. 

Zobrazeny jsou všechny porty, které jsou k dispozici, tj. nejsou obsazeny jinou aplikací. Pokud je port 

obsazen až po spuštění vizualizace, je uživatel informován, že port je již použit. 

 

Tlačítko Open: Otevře vybraný sériový port. Po otevření se tlačítko stane neaktivním a naopak povolí 

se tlačítko Close. 

 

Tlačítko Close: Uzavře port, který byl otevřen tlačítkem Open. Tím se opět povolí tlačítko Open a 

tlačítko Close se stane neaktivní. Po odpojení portu jsou všechny indikační prvky nastaveny jako 

odpojené, tak aby byl po opětovném připojení zobrazen aktuální stav. 

 

Tlačítko Exit: Ukončí vizualizaci. 

 

Tlačítko Reset: Provede reset celého systému, tj. vynuluje veškeré časy nezávisle na stavu. 

 

Tlačítko uloţ do tabulky: Provede uložení aktuálního výsledku do tabulky, do které zadáme pouze 

pořadí a název týmu. 

 

Tlačítko uloţ do souboru: Uloží tabulku do libovolného textového souboru.  

 

Indikace Příjem GPS Vysílač: Informuje uživatele o přijmu signálu z GPS modulu vysílače.  

 

Indikace Příjem GPS Přijímač1: Informuje uživatele o příjmu signálu z GPS modulu Přijímače1.  

 

Indikace Příjem GPS Přijímač2: Informuje uživatele o příjmu signálu z GPS modulu Přijímače2.  

 

Pokud je stav indikaci po nezvykle dlouhou dobu neaktivní (indikace červenou barvou), je nutné 

hledat chybu např. ve špatném signálu z družice GPS (budova, oblačnost atd.) 

 

Indikace Startu: Informuje zda-li byla odstartována měřená událost (např. startovací pistole) 

 

Indikace Stav Terče1: Informuje o stavu vstupu  snímacího zařízení (mech. spínač, sklopné terče 

atd.)  

 

Indikace Stav Terče2: Informuje o stavu vstupu  snímacího zařízení (mech. spínač, sklopné terče 

atd.)  

 

Indikace Spojení s Přijímačem1: Informuje zda-li bylo navázáno spojení mezi vysílačem a 

přijímačem1 prostřednictvím RF modulu. 

 

Indikace Spojení s Přijímačem2: Informuje zda-li bylo navázáno spojení mezi vysílačem a 

přijímačem2 prostřednictvím RF modulu. 
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Text Čas1: Zde je zobrazován měřený čas pro Přijímač1.
 

 

Text Čas2: Zde je zobrazován měřený čas pro Přijímač2.
 

 

Tabulka: Tabulka slouží k ukládání výsledku do tabulky. Lze různě modifikovat vlastnosti sloupců 

jako je rozvržení podle abecedy nebo podle čísel. 

 

4.2 Programová část vizualizace 

 
V odstavci 4.1 byla uvedena pouze vizuální část celého systému vizualizace, kdy na 

připravený formulář pouze umístíme jednotlivé vhodné objekty. Níže bude uvedena programová část 

vizualizace tvořená vzájemným logickým propojením jednotlivých prvků.  

 Na obrázku č. 2 je blokové schéma vizualizace. Hlavní část tvoří sériová linka a časovač. 

Sériová linka přijímá a zpracovává zprávu z vysílací jednotky a časovač (respektive událost 

TimerTick) periodicky zobrazuje na monitoru všechny potřebné informace. Sériový port je otevírán 

nebo uzavírán tlačítky Open a Close. V obsluze těchto tlačítek je nastavené vše potřebné pro práci 

sériové linky, jako je číslo portu nebo jeho rychlost. Po spuštění programu je v procedůře FormLoad 

provedena inicializace  a nastavení Timeru (perioda události TimerTick), dále pak nastavení vlastnosti 

tabulky do které uživatel může uložit výsledky a je provedeno nalezení všech dostupných portu, které 

lze pomocí rolovacího tlačítka zvolit. Tlačítko Exit umožňuje okamžité ukončení programu, před 

ukončením se uzavírá otevřený port. Tlačítko Uloţ do tabulky dovoluje uložit oba časy zobrazené 

v okně Čas1 a Čas2 do přehledné tabulky. Pro uložení do souboru slouží tlačítko Uloţ do souboru, 

kde pomoci třídy SaveFileDialog je uložená kompletní tabulka. 

 

 

 

Obr. 26:Blokové schéma vizualizace. 
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4.2.1 Obsluha sériové linky 

 

 
 

Obr. 27:Obsluha sériové linky. 
 

Na obrázku č. 27 je vývojový diagram obsluhy sériové linky. Používá se objekt SeriálPort, 

díky kterému je práce se sériovou linkou velice jednoduchá. Nastavuje se pouze rychlost komunikace 

a povolujeme nebo zakazujeme COM port. Příjem zprávy na zvoleném portu vyvolá událost 

DataRecieved v niž se provede zpracování přijatého znaku. Program čeká, až bude přijatý znak 0x02. 

Ten představuje start byte zprávy z vysílací jednotky časomíry. Po přijetí tohoto znaku načteme 

dalších 32 znaku což představuje celou zprávu, v niž se přenáší oba výsledné časy plus stavové 

proměnné pro indikaci na obrazovce. V obsluze testujeme zda-li uživatel požaduje Reset celé 

časomíry a na základě této žádosti vysíláme zprávu vysílací jednotce ve které je žádost o Reset. A to 

do té doby než z přijaté zprávy zjistíme, že byl reset proveden. Pokud není Reset požadován odešle se 

pouze informativní zpráva pro vysílací jednotku.  
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4.2.2 Obsluha Timer 

 

 
Obr. 28:Obsluha události TimerTick. 

 

Obrázek č. 28 znázorňuje vývojový diagram pro obsluhu události TimerTick. Tato událost je 

generována v časových intervalech 1000ms časovačem Timer1. V obsluze této události je periodický 

obnovováno zobrazování potřebných událostí. 

4.2.3 Obsluha ukládaní do tabulky 

Pro ukládání do tabulky je využívána třída dataGridWiew. Při spuštění aplikace je v procedůře 

formLoad provedeno nastavení tohoto objektu jako je počet řádku a sloupců, názvy sloupců, atd. Po 

stisku tlačítka Uloţ do tabulky je zkopírován obsah řetězce Časovač1 a Časovač2 (obsahuje 

informaci o konečném čase) do určených buňek objektu dataGridWiew. V obsluze tohoto tlačítka se 

rovněž vytváři řetězec s názvem ukládana_data(obrázek č. 29) do něhož se při každém stisku tlačítka 

Uloţ do tabulky zkopíruje aktuální řádek objektu dataGridWiew. Na konci řádku je kurzor funkci 

Enviroment.NewLine přesunut na další řádek takže ukládané časy jsou pod sebou a jednotlivé hodnoty 

oddělený středníkem, což je výhodné pro další zobrazení např. v Excelu. 

 

ukládana_data = ukládana_data + Convert.ToString(dataGridView1.Rows[citac - 

1].Cells[0].Value) + ";" + Convert.ToString(dataGridView1.Rows[citac - 

1].Cells[1].Value) + ";" + Convert.ToString(dataGridView1.Rows[citac - 

1].Cells[2].Value) + ";" + Convert.ToString(dataGridView1.Rows[citac - 

1].Cells[3].Value) + Environment.NewLine; 

 

Obr. 29:Ukázka tvorby řetězce ukládana_data. 
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4.2.4 Obsluha CRC 

 

 
Obr. 30:Obsluha CRC. 

 
CRC nám slouží ke kontrole bezchybného přijetí zprávy z vysílače. Na straně vysílače bylo 

jednotlivým znakům ve vysílané zprávě přiděleno číslo z tabulky rovné jeho číselné hodnotě. 

Například byla-li hodnota vysílaného znaku 15 tak bylo přiřazeno v pořadí patnácté číslo z tabulky 

CRC. Tato čísla byla sečtena XOR součtem a vyslána na konci celé zprávy. Po přijetí této zprávy je 

tento postup opakován kromě posledního znaku v přijaté zprávě (kontrolní byte)a výsledek sčítaní 

musí korespondovat právě s tímto kontrolním bytem. Pokud jsou tyto byty stejné prohlásí se zpráva za 

validní (příznak zprava_OK se nastaví na hodnotu True). Tabulka_CRC je navržena tak aby 

umožnila vyšší bezpečnost přenosu. Pokud bychom sčítaly pouze vysílané znaky tak při přenosu dvou 

chybných znaků by tato chyba nemusela být zjistitelná. 

 

4.2.5 Obsluha ukládaní dat do souboru 

 

K zápisu do souboru použijeme třídu StreamWriter. Zapisovaný řetězec pod názvem 

ukládana_data byl získán v obsluze tlačítka Uloţ do tabulky. 
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5 Závěr  

5.1 Porovnání se stávající časomírou 

 

Po dokončení byla hotová časomíra připojena ke stávající. Paralelně byly zapojeny kontakty 

snímání startu a snímání shození terče. V tabulce č. 6 jsou uvedeny výsledky měření obou systémů 

zároveň. Předpoklad je, že časomíra GPS díky korekci času každou sekundu je nepoměrně přesnější. 

Z výsledků vyplývá skutečnost, že stávající časomíra má pomalejší časovou základnu. Odpovídá tomu 

i fakt, že rozdíl obou časů není konstantní, ale narůstá s časem. Pro samotné hasičské závody to ovšem 

není příliš podstatné, protože žádný tým není touto chybou znevýhodněn. Vyšší přesnost ovšem 

přinese výhodu pro porovnávání časů mezi jednotlivými ligami a soutěžemi po celé ČR.  

 

GPS časomíra Stávající časomíra 

Terč1[s] Terč2[s] Terč1[s] Terč2[s] 

18.691 05.581 18.588 05.503 

06.162 12:823 06.085 12.710 

55.029 27.916 54.853 27.792 

23.644 02.929 23.520 02.856 

29.660 26.833 29.537 26.712 

Tab. 9:Změřené časy obou typu časomíry. 

 

5.2 Ţivotnost baterii při dlouhodobém provozu systému 
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 Obr. 31:Průběh napětí na akumulátoru přijímače. 

 

Na obrázku č. 31 je graf znázorňující napětí akumulátorů v závislosti na době provozu. 

Akumulátory je vhodné vybírat s ohledem na dobu potřebnou k odměření celé soutěže, což může být i 

několik hodin. V tomto případě se jednalo o Ni-MH akumulátory s kapacitou 2500mAh v počtu 4 ks 

zapojených do série. Počet 4 kusů byl zvolen s ohledem na potřebné minimální napájecí napětí 
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integrovaných stabilizátorů v přijímacích jednotkách. Proud odebíraný z těchto akumulátorů je 

přibližně 60mA. Pro tento proud by měly akumulátory postačovat na dobu přibližně 40 hodin, což 

potvrzuje graf z obrázku č. 31. V případě potřeby je samozřejmě možné napájet přijímací jednotky 

jakýmkoliv zdrojem proudu, který je možné umístit do připravené krabičky nebo použit externí 

napájení s ohledem na vodotěsnost. Informace o napětí baterie je přenášena na monitor PC což 

znamená, že uživatel má trvalý přehled o stavu akumulátorů. Vysílací jednotka odebírá proud přibližně 

90mA, což při použití olověné autobaterie o jmenovité kapacitě představuje asi 25 dní nepřetržitého 

provozu.  

5.3 Zkouška dosahu v terénu  

Toto měření bylo provedeno na rovině v otevřeném terénu. Anténa má aktivní délku přibližně 

12 cm. Základní vzdálenost vysílač-přijímače byla 50 metrů. Na tuto vzdálenost bylo spojení u obou 

přijímačů v pořádku. Stejný výsledek byl i na vzdálenost 100 metrů. Při vzdálenosti 150 metrů 

navázala spojení již jen jedna jednotka. Výsledek 100 metrů je ovšem pro hasičské závody dostatečný. 

Při použití kvalitnějších antén je předpoklad pro dosažení spojení na vzdálenost 200 metrů. Již při 

použití měděného vodiče o poloviční vlnové délce kmitočtu RTX MID 3V (433.92MHz) byl příjem 

v uzavřeném prostoru rodinného domu podstatně lepší, než u zakoupené antény. 

 

5.4 Celkové zhodnocení 

 

I když není k dispozici dlouhodobá zkušenost s provozem GPS časomíry, lze již nyní provést 

určité zhodnocení. Největším problémem se v průběhu vývoje ukázala chyba ve zpracování časové 

informace samotným modulem GPS ( viz. kapitola  3.5.2). Po tomto zjištění musel být mírně 

přepracován program ve všech modulech. Po prvních zkušenostech z provozu vyplynul poznatek, že 

při dostatečném počtu družic a síle signálu došlo i přes mírnou časovou prodlevu ke správné 

synchronizaci všech časů. Taky bylo zjištěno, že tento problém způsoboval ve většině případů modul 

LR9548S použit ve vysílací jednotce. Lze zvážit náhradu tohoto modulu stejným typem jako 

v přijímacích jednotkách.  

Závažným problémem je také velká citlivost GPS modulu na podpětí. Při poklesu napětí na 

akumulátorech pod 3.3V lineární stabilizátor již nepracoval, ale napětí na výstupu bylo rovno napětí 

akumulátoru. Pravděpodobně takto došlo k následnému zničení GPS LR9552. Proto bylo upraveno 

zapojení stabilizace (viz příloha obrázek č. 34, ZD3) tak, aby při poklesu napětí pod určitou mez byl 

odpojen výstup stabilizátoru. 

Více problémů než samotná práce s GPS způsoboval bezdrátový přenos dat pomocí RTX MID 

3V. V blízkosti PC byl signál značně rušen, což se projevovalo nespolehlivostí při komunikaci mezi 

jednotlivými moduly. Jako řešení se ukázalo odvysílání několika bytu s hodnotou 0 před samotným 

zahájením komunikace. Dle dostupných informací jsou tímto lépe nastaveny výstupní obvody v RF 

modulu. Poté se již neobjevily žádné další závažnější komplikace a časomíra mohla být dokončena. 

Při následných zkouškách byl provoz systému do určité vzdálenosti vysílač-přijímače velice 

spolehlivý. Drobné problémy jsou při větších vzdálenostech, kde by bylo řešením použití kvalitnějších 

antén nebo použití výkonnějších RF modulů.  

Zpracování této bakalářské práce pro mě jako příznivce požárního sportu znamenalo velice 

mnoho a poskytlo mi mnoho cenných zkušeností především v problematice GPS a taky práce 

s jazykem C kde jsem si ověřil pro mě nové postupy. 
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Seznam příloh 

Příloha I:Konstrukce vysílače 

 

Vysílací jednotka byla navržena v kreslícím programu LSD2000 verzi 6. Jako materiál na 

výrobu DPS byl použit standardní kuprextit FR4, tloušťky 1.5mm a tloušťka mědi 18um. Osazená 

DPS je připevněná pomocí distančních sloupků délky 5mm k textitové desce sloužící jako podkladová 

základna. K této desce je rovněž pomocí distančních sloupků délky 5mm připevněn DPS s modulem 

GPS. Pertinaxová deska je následně přišroubovaná do montážních otvorů v plastové skřínce. Do boku 

skřínky jsou vyfrézovány otvory pro uchycení spínače, led diody, vývodky, napájecích a 

komunikačních konektorů. Jednotlivé komponenty jsou propojený kabely vhodných průměru a délek. 

S výhodou je používání plochých kabelu a samořezných konektoru. Anténní konektor je nutné 

provléct vývodkou a připojit k DPS GPS. Konstrukce je do značné míry flexibilní. Na obrázku č. 32 a 

č. 33 je schéma vysílací jednotky a osazovacího výkresu DPS. 

 

 

 

Obr. 32:Schéma vysílací jednotky. 
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Obr. 33:Osazovací výkres vysílací jednotky. 

 

Příloha II:Konstrukce přijímačů 

 

Osazená  DPS je přichycená pomocí dvou montážních děr šrouby, které jsou součásti koupené 

krabičky MCRP1065. Do této krabičky je nutné předem vyfrézovat otvory pro vývodky (kontakt 

terčů), spínač, indikační LED a anténu RF modulu. Vložený přepínač je nutno upravit tak aby byl 

vodotěsný stejně jako anténu RF. Modul GPS je přilepen vhodným lepidlem k hornímu boku krabičky 

a připojen pomocí dodaného kabelového setu k DPS přijímače. Do víka krabičky je přilepen držák 

baterií a ten je připojen přes spínač k DPS přijímače. Důležité je správné uložení těsnění (součást 

krabičky) do víka. To je poté plastovými šrouby přišroubováno ke krabičce. K indikaci zapnutí a 

příjmu signálu GPS slouží indikační LED diody. Na obrázku č. 34 a č. 35 je schéma přijímací 

jednotky a osazovacího výkresu DPS. 

 

 

Obr. 34:Schéma přijímací jednotky. 
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Obr. 35:Osazovací výkres přijímací jednotky. 
 

Příloha III:Ceník komponent 

 

PŘIJÍMACÍ JEDNOTKA 

Název poloţky typ dodavatel ks cena/ks Celková cena 

Krabička plastová MCRP1065 SOS Electronics 2 90,- 180,- 

Modul GPS LR9552 Sectron 2 750,- 1500,- 

Modul RF RTX MID 3V SOS Electronics 2 400,- 800,- 

Anténa RF  SOS Electronics 2 100,- 200,- 

Vývodka PG9  Elok Opava 2 10,- 20,- 

Matice vývodky  Elok Opava 2 30,- 30,- 

Spínač kolébkový P-H8600VB01 GM 2 10,- 20,- 

IO procesor P89LPC952 Elok Opava 2 50,- 100,- 

IO optočlen CPC1071 GM 2 5,- 10,- 

IO stabilizátor LP3875adj GM 2 10,- 20,- 

Konektor PSH02-02 GM 6 1,- 6,- 

Konektor PSH02-05 GM 2 2,- 4,- 

Krystal 4MHz HC49U GM 2 10,- 20,- 

Kondenzátory C0805 SMD GM 10 2,- 20,- 

Kondenzátory C1210 SMD GM 4 4,- 16,- 

Rezistory R0805 SMD GM 24 1,- 24,- 

Tranzistor NPN BC847 GM 2 2,- 4,- 

Dioda univerzální 1N4148 GM 2 1,- 2- 

Držák monočlánku A306341 GM 2 10,- 20,- 

Akumulátor 1.5V  GM 8 50,- 400,- 

Celková cena 3396,- 

 

Tab. 8: Celková cena za přijímací jednotky 
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VYSÍLACÍ  JEDNOTKA 

Název poloţky typ dodavatel ks cena/ks Celková cena 

Krabice plastová  GM 1 130,- 130,- 

Modul GPS LR9548S Sectron 1 650,- 650,- 

Anténa GPS Adhesiv 30 SMA Sectron 1 400,- 400,- 

Modul RF RTX-MID-3V SOS 

Electronics 

1 400,- 400,- 

Anténa RF  SOS 

Electronics 

1 100,- 100,- 

Vývodka PG9  Elok Opava 1 10,- 10,- 

Matice vývodky  Elok Opava 1 10,- 10,- 

Konektor napájecí XLR186,XLR189 Elok Opava 1 40,- 40,- 

Konektor CAN9V GM 1 5,- 5,- 

Konektor cinch  GM 1 5,- 5,- 

Konektor anténní SMA F PP Elok Opava 1 52,- 52,- 

IO procesor P89LPC952 Elok Opava 1 50,- 50,- 

IO optočlen CPC1071 GM 1 5,- 5,- 

IO stabilizátor 7805 SMD GM 1 10,- 10,- 

IO Převodník MAX3232 GM 1 50,- 50,- 

IO přepínač 74HC4053 GM 1 8,- 8,- 

Konektor PSH02-02 GM 6 1,- 6,- 

Konektor PSH02-03 GM 1 1,- 1,- 

Konektor PSH02-05 GM 2 2,- 3,- 

Krystal 4MHz HC49U GM 2 10,- 20,- 

Kondenzátory C0805 SMD GM 14 2,- 28,- 

Kondenzátory C1210 SMD GM 4 4,- 16,- 

Rezistory R0805 SMD GM 14 1,- 14,- 

Tranzistor NPN BC847 GM 5 2,- 10,- 

Dioda univerzální 1N4007,1N4148 GM 2 1,- 2,- 

Dioda LED LED0805 GM 7 1,- 7,- 

DPS  Elok Opava 1 100,- 100,- 

Celková cena 2132,- 

 

Tab. 9: Celková cena za vysílací jednotku. 
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