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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je návrh a realizace zařízení pro automatické vyhledávání polohy osob 

v místnosti. Takové zařízení by bylo možné využít pro různé aplikace lidské činnosti, například ke 

zlepšení uživatelského komfortu. Díky tomu jsou v současné době tyto systémy na trhu velmi žádané. 

Realizované zařízení bylo konkrétně navrhnuto pro společnost Beng & Olufsen s.r.o. V úvodu práce 

jsou rozepsány možnosti pro návrh zařízení včetně metod, které je možné pro realizaci použít. 

V dalších kapitolách je již rozepsán samotný návrh, realizace a nastalá problematika.  

Tato práce si neklade za cíl popsat všechny možnosti, jakými lze lokalizaci osob v prostoru provést. 

Asi by to ani nebylo možné. Snaží se pouze ukázat více způsobů, jakými lze takový systém realizovat 

s předvedením vlastního konkrétního řešení. 

 

Abstract 

The aim of this thesis is the design and implementation of a device to automatically search the position 

of people in an area. Such a device could be used for various applications such as human activity to 

improve user experience. Because of this, currently these systems on the market are very desirable. 

The realized equipment has been specifically designed for the company Beng & Olufsen Ltd. In the 

introduction, there are itemized options for system design, including the methods that can be used for 

implementation. In other chapters there is described an actual design, implementation and problems 

that had occurred. 

This paper does not attempt to describe all the options you can locate people in area to perform. 

Perhaps it would even be possible. Just trying to show more ways to implement such a system with the 

demonstration of one´s own solution. 
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1 Úvod 
Cílem této diplomové práce je popis, návrh a realizace zařízení, které by bylo schopné určit přesnou 

polohu osob v místnosti. Této detekce má být dosaženo automaticky a v reálném čase. Záměrem této 

práce nebylo popsat všechny dostupné metody, ale podat ucelený stručný přehled o možnostech 

realtimové lokalizace. Práce je rozdělena do několika částí. 

Kapitola s názvem „Popis systémů pro určení polohy v reálném čase“ obsahuje obecné shrnutí, jakým 

způsobem tyto systémy fungují a jaké metody jsou k realtimové lokalizaci využity. Je zde také uveden 

stručný popis historie těchto systémů od použití vládními organizacemi až po první komerční projekt. 

Zmíněn je zde vliv rozmachu techniky na postupný rozvoj těchto technologií a nechybí zde i prognóza 

vývoje těchto systému do budoucna.  

Následující kapitola „Návrh systému pro určení polohy v reálném čase“ se zabývá konkrétním 

návrhem systému podle požadavků zadavatele. Ten požadoval vytvoření automatizovaného systému 

schopného realtimové lokalizace osob v místnosti. Podmínkou bylo, aby byl systém uživatelsky 

nenáročný při zachování všech jeho funkčních vlastností. Detekce polohy musela probíhat pasivně a 

bez vědomé spolupráce uživatelů. Jedinou viditelnou reakcí systému mělo být natáčení servopohonů 

za jednotlivými osobami. Výsledkem této kapitoly je schéma a výrobní dokumentace navrhnutého 

zařízení, dle které je možné toto zařízení vyrobit. 

V kapitole s názvem „Realizace systému pro určení polohy v reálném čase“ je popsána vlastní 

realizace tohoto systému podle návrhu z předchozí kapitoly. Je zde popsán postup od výroby desky 

plošného spoje přes výběr potřebných součástek, až po jejich objednání u dodavatelů. Dále je zde 

uveden postup osazování součástek na desku plošného spoje a následné oživení všech částí 

navrhnutého zařízení. Tato kapitola obsahuje obrazový materiál vyrobeného zařízení s popisem 

jednotlivých funkčních bloků. Je zde také uveden postup pro napsání samotného kódu a vytvoření 

detekčních algoritmů pro vyhledání osob. 

Následující kapitola „Měření a verifikace systému pro určení polohy v reálném čase“ popisuje 

kontrolu parametrů na desce plošného spoje po osazení součástek. Kontrolována byla především 

napájecí část, kde se ověřovaly parametry zdroje. Měřily se výstupní hodnoty napětí, charakteristiky 

zvlnění tohoto napětí a kontroloval se šum. Dále jsou v této kapitole uvedeny měření, které byly 

provedeny v průběhu návrhu zařízení. V případech, kdy některé zařízení nepracovalo korektně, bylo 

pomocí změření parametrů ověřeno, kde je příčina problémů. Z těchto měření pak šly vyvodit závěry  

a bylo možné problém odstranit. 

V kapitole s názvem „Závěr“ jsou shrnuty výsledky této práce včetně učiněných závěrů. Je zde 

zhodnoceno jaké části realizovaného zařízení se podařily a které části je ještě potřeba vylepšit. 

Závěrem lze řící, že systém byl úspěšně navrhnut, realizován a splnil tak zadané požadavky 

zadavatele. 

Kapitola „Seznam příloh“ obsahuje doplňující materiály, které se z důvodu rozsahu nevešly do textové 

části diplomové práce. Jedná se především o rozsáhlé schémata, výsledky simulací, kódy a fotografie. 
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2 Popis systémů pro určení polohy v reálném čase 
S rozvojem techniky dochází k rozmachu lokalizačních systémů reálného času. Ty slouží ke 

vzdálenému sledování polohy objektů. Informaci o poloze objektů lze pak využít v celé řadě aplikací, 

které budou v této práci dále popsány. Na úvod však nejprve něco málo o vzniku těchto systémů. 

Název „Lokační systémy reálného času“ pochází z anglického překladu pojmu „Real Time Locating 

Systems“. Často se používá pouze zkratka RTLS.  Název vznikl kolem roku 1998 k popisu nově 

vznikajících technologií, které kromě automatické identifikace byly schopné zobrazit i polohu 

zařízení. Tyto technologie byly využívány především armádními a vládními agenturami. Přesto v roce 

1990 vznikl první komerční projekt, který byl realizován ve třech zdravotnických zařízeních USA. 

Tento systém fungoval na principu popsaném v kapitole 2.1.2.1 Active Badge Locating System 

(ABLS). Jednalo se o RTLS systém, který pracoval v infračerveném spektru, založeném na předávání 

informací z aktivních tagů. 

Pojem RTLS původně označoval lokalizační systémy, které svým pokrytím byly lokální a používaly 

se především v interiéru nebo uzavřených prostorách. V poslední době však roste počet možností, 

kterými lze přesnou polohu zjistit i v rozsáhlých oblastech. Proto se chápání tohoto pojmu již dnes 

mění a do budoucna se předpokládá jeho rozšíření na „globální“ systémy. Tato práce popisuje RTLS 

systémy pracující jak uvnitř budov, tak i mimo ně. Cílem práce není popsat všechny dostupné metody, 

ale podat ucelený stručný přehled o různých možnostech realtimové lokalizace.  

Určování polohy je na trhu velmi žádané, neboť tyto technologie lze aplikovat na různé lidské 

činnosti. Tyto systémy lze využít ve firmách, domácnostech, službách a dále kdekoliv, kde je potřeba 

znát přesnou polohu objektů. Tu lze následně využít pro zkvalitnění procesů a služeb. Ve firmách 

bývají RTLS systémy nejčastěji používány pro automatickou inventarizaci zboží a majetku, sběr 

provozních dat a identifikaci/lokalizaci objektů. Tyto systémy tak bývají nasazeny hlavně na logistické 

úkony, které dokáží automaticky, rychle, efektivně, přehledně a bezchybně zpracovat. 

Lokační systémy bývají často opatřeny kromě primární funkce zjišťování aktuální polohy i 

sekundárními funkcemi. Jsou tak schopny vykonávat další činnosti jako je například schopnost 

sledovat fyzikální veličiny (teplota, tlak, vlhkost, radiace), komunikovat s uživatelem (akusticky, 

opticky nebo prostřednictvím displeje) nebo třeba uchovávat přidružené informace (výrobní data, 

trvanlivosti, deník užívání). Mohou také obsahovat senzory, které umožňují monitorovat pohyb, 

zrychlení, náklon nebo pád objektu. Ve zdravotnictví je tyto systémy možné využít například ke 

snímání činnosti srdce, sledování množství cukru v krvi a podobně. Možností pro použití RTLS 

systémů je nepřeberné množství a neomezuje se jen na komerční sféru. Tyto systémy lze nasadit i v 

domácnostech ke zvýšení uživatelského komfortu. Lze je například využít pro ovládání spínačů, 

zásuvek, kuchyňských spotřebičů, topné a klimatizační soustavy. Obecně se dá říct, že jde tyto 

systémy nasadit všude, kde je potřeba znát polohu zařízení nebo uživatele. Díky této znalosti je pak 

možné doplnit systémy o další funkce usnadňující užívání. 

Při vhodně zvolené technologii je možné lokační systémy využívat jak v zástavbě, tak i mimo ni. 

Těmito technologiemi tak mohou být pokryty celé průmyslové areály. Jednotlivé řešení se od sebe liší 

principem funkce, cenou realizace, přesností, dosahem a kvalitou. Vždy je nutné zvolit vhodné řešení 

podle požadovaných vlastností. Obecně platí, že univerzální řešení neexistuje. 
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2.1 Lokační systémy využívající definované frekvenční pásmo 
Lokační systémy reálného času pracují zpravidla v elektromagnetickém a akustickém spektru  

(Obr.č. 1 a Obr.č. 2). V něm využívají některé vlnové délky, které jsou pro určování polohy vhodné. 

Jedná se o rádiové, mikrovlnné, infračervené, viditelné a ultrazvukové pásmo. Jiné části spektra se 

zatím nevyužívají. Jednotlivé pásma jsou více rozepsané v jednotlivých kapitolách níže. 

 
Obr.č. 1 – Elektromagnetické spektrum signálu 

 
Obr.č. 2 – Akustické spektrum signálu 

 Radiové a mikrovlnné pásmo 2.1.1

Radiové a mikrovlnné vlny jsou část elektromagnetického záření s frekvencemi od 3 Hz do 300 GHz. 

Lze je dále dělit na jednotlivá dílčí pásma, která mají definované frekvenční rozpětí a jsou vhodné pro 

určitý typ aplikace. V lokačních systémech reálného času se také hojně využívá mikrovlnného pásma. 

To se nachází v rozmezí 300 MHz až 300 GHz (někdy udáváno od 3 GHz) a využívá se pro příznivé 

vlastnosti. Rozdělení a využití jednotlivých pásem je uvedeno v následující Tab.č. 1. 

 
Tab.č. 1 – Rozdělení radiového spektra, modře je označené mikrovlnné pásmo 

Radiové vlnění se šíří rychlostí světla (ve vakuu) a relativně snadno prostupuje pevnými objekty. Díky 

tomu lze tyto systémy snadno využít v zástavbě. Velkou výhodou radiofrekvenční lokalizace je 

možnost pokrytí velkého území rádiovým signálem. Systém je pak „funkční“ tam, kde je signál 

dostupný. Z uvedených důvodů je rádiofrekvenční způsob lokalizace jeden z nejužívanějších.  
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 Rozdělení systémů využívající radiofrekvenční identifikaci 2.1.1.1

Zařízení využívající radiofrekvenční identifikaci nazýváme RFID systémy. Zkratka a název pochází 

z anglického překladu pojmu „Radio Frequency IDentification“. Každý objekt musí obsahovat malé 

elektronické zařízení nazývané RFID tag. Pomocí něho je možné objekt identifikovat, případně zjistit 

jeho polohu. Čtecí vzdálenost tagu je nejvíce ovlivněna použitou konstrukcí a komunikační frekvencí. 

V následujících kapitolách je uvedené rozdělení tagů a jejich podrobnější popis. 

2.1.1.1.1 Pasivní 

Základní charakteristickou vlastností pasivních RFID tagů je absence zdroje elektrické energie. Proto 

tag zůstává pasivní, pokud není v poli RFID čtečky. Čtečkou může být příruční zařízení nebo také 

brána, kterou známe z nákupních středisek. Pasivní tagy lze rozdělit hraniční frekvencí 100 MHz. 

 Tagy využívající nižší frekvence používají pro přenos energie magnetické pole a využívá se 

tedy induktivní vazby. Anténa je tvořena indukční cívkou, kterou mohou tvořit čtvercové 

závity po obvodu tagu. Ve chvíli, kdy se tag dostane do pole čtečky, dojde k naindukování 

energie na anténě tagu (max.2W). Nabije se vnitřní kondenzátor a energie se ihned využije k 

odeslání odpovědi s identifikačním číslem tagu. 

 U tagů s vyšší frekvencí než je hraniční dochází k přenosu energie elektromagnetickým 

polem. Takovou vazbu nazýváme rádiovou. Tag mění některý z parametrů antény, čímž je 

ovlivněn odražený signál od vysílače. Po porovnání vyslaného a odraženého signálu je možné 

dekódovat informace z tagu. 

V následující tabulce (Tab.č. 2) jsou uvedeny nejčastěji používané frekvence v Evropské unii. Napříč 

kontinenty a jednotlivými zeměmi se přenosové frekvence liší dle nařízení tamnějších úřadů. Hlavními 

výhodami pasivních RFID tagů je jejich nízká cena, která se pohybuje okolo 1 Kč za kus. 

 
 Tab.č. 2 – Používané frekvence pasivních RFID tagů v EU 

Pasivní RFID tagy bývají často nasazovány v deterministických úlohách jako je logistika, kontrola 

výrobních procesů, invertarizace majetku nebo třeba kontrola výpůjček v knihovně. Z důvodu malé 

čtecí vzdálenosti způsobené absencí zdroje napájení se pro lokalizaci v reálném čase příliš 

nepoužívají. Lze je využít maximálně pro sledování pohybu objektů v jednotlivých částech budovy, 

kdy se čtečky rozmístí na strategická místa jako jsou chodby a vstupy do místností. Systém pak 

dokáže sledovat přítomnost objektů v určitém prostoru. Toto řešení je levné, poskytuje však jen 

omezené možnosti sledování a to ve formě informace o přítomnosti objektu ve vymezeném prostoru. 

Další rozšíření pasivních tagů se plánuje v nasazení do obchodních řetězců, kde by měly doplnit 

čárové kódy. Ty se v současné době využívají pro potřeby placení zboží. Pokladní vyčte čárový kód 

pomocí čtecího zařízení. Načtená položka se pak automaticky odepíše z položek v obchodě. Díky 

tomu je možné mít okamžitý přehled o skladovém množství.  
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Od čárových kódů se RFID tagy liší především tím, že pro načtení informace nemusí být přímo 

viditelné. Proto mohou být lépe umístěné, aby nedošlo k jejich poškození. Další výhodou je možnost 

načíst všechny položky v jeden okamžik. To umožní například načíst celý košík během pár sekund a 

bez nutnosti vyskládávání zboží na pohyblivý pás pokladny. U RFID tagu je také možnost přepsat 

identifikátor tagu v případě, kdy je tag umístěn omylem na jinou položku. Nezanedbatelnou výhodou 

je i větší možnost zabezpečení než je tomu u čárových kódů. Již dnes se umisťují pasivní tagy na drahé 

zboží, aby je nebylo možné vynést z obchodu bez zaplacení. Tagy mají oproti čárovému kódu plno 

výhod a bude zajímavé sledovat, jestli se prosadí tak, jak se předpokládá.  

I přes všechny tyto výhody si RFID technologie neklade za cíl nahradit čárové kódy, ale spíše je 

doplnit o další možnosti. V celé řadě aplikací je nejvýhodnější použít kombinaci obou těchto 

identifikačních technologií.  

2.1.1.1.2 Aktivní 

Aktivní RFID tagy jsou opakem pasivních, takže obsahují zdroj elektrické energie. Ten je nejčastěji ve 

formě lithiové, alkalické nebo nabíjecí baterie s životností 1 - 5 let. Další změnou je odlišná struktura 

tagu. Aktivní RFID tag se skládá z mikrokontroléru, radiofrekvenčního čipu, antény a baterie. Díky 

tomu je tag schopen oboustranné komunikace a rozhodovací činnosti, například odeslání informace na 

základě splnění podmínky. Čtecí vzdálenost se pohybuje od jednotek centimetrů až po několik desítek 

až stovek metrů (v otevřeném prostoru i kilometrů). Cena těchto tagů se pohybuje cca od 2 Kč do 

3000 Kč v závislosti na použité technologii. 

Standardním režimem tagu je režim spánku. Ze spánku se tag probouzí buď po definované době nebo 

po vyvolání dané události jako je například pohyb tagu, zmačknutí tlačítka, změna teploty (je-li tag 

vybaven potřebnými senzory). Díky tomu není tag zbytečně asociován s žádným přístupovým bodem 

a do sítě se připojuje pouze za účelem přenosu dat. Přenášený datový rámec je velmi krátký, jedná se 

obvykle o jeden datový paket.  Nedochází tak ke zbytečnému zatěžování infrastruktury a umožňuje to 

použití tísíců tagů. 

V praxi se tyto tagy používají převážně pro zjišťování aktuální polohy. K tomu se využívá 

následujících metod Time of Arrival (ToA), Time Difference of Arrival (TDoA), Angle of Arrival (AoA) 

a Received Signal Strength Indication (RSSI).  

2.1.1.1.3 Semi-aktivní 

Jedná se o kombinaci pasivní a aktivní RFID technologie. Tento tag svou velikostí a konstrukcí 

připomíná pasivní tag. Oproti pasivnímu tagu je však vybaven malou plochou baterií, která napájí 

anténu nebo mikročip. Při zachycení signálu RFID čtečky je energie z baterie použita pro silnější 

odeslání identifikátoru. Oproti pasivním RFID tak má semi-aktivní tag větší dosah a oproti aktivním 

RFID delší životnost baterie. Semi-aktivní tagy nachází podobné využití jako pasivní tagy. 
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 Používané radiofrekvenční lokační systémy 2.1.1.2

V následujících kapitolách jsou popsány systémy, které lze využít pro radiofrekvenční lokalizaci. Ty 

se od sebe liší například principem funkce, využívanou frekvencí, konstrukcí a cenou. 

2.1.1.2.1 Global System for Mobile Communications (GSM) 

„Global System for Mobile Communications“ je celosvětově užívaný standard pro komunikaci 

mobilních zařízení. Ty se do sítě připojují pomocí přístupových bodů BTS. Přes tyto vysílače je 

možné zjistit aktuální polohu jednotlivých zařízení. Používá se k tomu metod popsaných v kapitolách 

Cell ID, Angle of Arrival (AoA), Time of Arrival (ToA), Enhanced Observed Time Difference (E-OTD) 

a Enhanced Cell Global Identity (E-CGI). 

Výše uvedené metody nemají velkou přesnost. Ve městech a městských zástavbách dosahují odchylky 

50 až 550 metrů. Ve venkovských oblastech je situace ještě horší a přesnost se pohybuje od 250 metrů 

do 8 kilometrů. Díky tomu tyto metody nemohou být použity například k lokalizaci uvnitř budov. 

Nedalo by se rozeznat, ve které místnosti nebo ve kterém patře se zařízení nachází. Ani ve venkovních 

prostorách nedosahují velké přesnosti. Často se proto využívá kombinace Global Navigation Satellite 

System (GNSS) spolu s GSM. Pro získání polohy se využije satelitní navigace GNSS a pro zajištění 

přenosu polohy do řídícího systému síť GSM. Přesnost se v tomto případě zlepší a je možné dosahovat 

odchylek v řádech jednotek metrů. Přijímač GNSS nemá v zástavbě signál a tak lze tuto kombinaci 

použít pouze na otevřeném prostranství. 

GSM je buňkovou sítí, tzn. zařízení se do sítě připojují pomocí nejbližší buňky. GSM síť funguje na 

několika radiových frekvencích (v ČR 900 a 1800MHz) s FDMA/TDMA metodou přístupu a 

modulací GMSK. Pro přihlášení do sítě je nutné využít SIM kartu, která obsahuje potřebné 

přihlašovací údaje. Spojení je šifrováno algoritmy A5/1 (Evropa) a A5/2 (mimo Evropu). 

2.1.1.2.2 Global Navigation Satellite System (GNSS) 

Global Navigation Satellite System slouží pro zjištění souřadnic přijímače za pomocí družic na oběžné 

dráze Země. Systém funguje na principu radiového dálkoměrného systému a umožňuje zjištění přesné 

polohy pouze na straně klienta. Pro výpočet polohy se používá metody Trilaterace a k jednoznačnému 

určení tohoto místa je využito minimálně čtyř družic. Čím více má přijímač družic, které mu pošlou 

potřebné informace, tím více bude výpočet polohy přesnější. Pro přenos se používá frekvence 1 až  

2 GHz s modulací CDMA (GPS, Galileo) a FDMA (Glonass). V dnešní době se pro GNSS využívá 

hlavně americké GPS. Budují se však i jiné systémy např. Galileo (EU), Glonass (RUS), Compass 

(CHN) a další. Přesnost těchto systémů je pro nekomerční účely v jednotkách metrů. Pro armádní, 

geodetické, věděcké či jiné speciální účely je možné dosáhnout přesnosti v řádu jednotek centimetrů. 

K tomu je potřeba využít některé zpřesňující metody.  

GNSS se často používá ve spojení s GSM, kdy se využívá předností obou technologií. Přes GNSS se 

zjistí přesná poloha a pomocí GSM se údaje o poloze distribují k řídícímu systému. Sledování polohy 

pomocí GNSS v kombinaci s GSM je velmi rozšířené. Bohužel se pro nasazení v zástavbě, z důvodu 

špatné prostupnosti družicového signálu, nehodí. Proto bývá používán pro lokaci pouze ve volném 

prostranství mimo zástavbu. 
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2.1.1.2.3 ZigBee 

ZigBee je stejně jako Bluetooth (BT) určena pro komunikaci nízkovýkonových zařízení. Pracuje ve 

frekvenčním pásmu 868 MHz, 902 – 928 MHz a 2,4 GHz. Maximální přenosová rychlost je oproti 

Bluetooth (BT) nižší a pohybuje se kolem 250 kbit/s. Signál ZigBee dosahuje vzdáleností 10 až 50 

metrů a odvíjí se od lokálních podmínek šíření signálu. K hlavním přednostem patří spolehlivost, 

jednoduchá a nenáročná implementace, velmi nízká spotřeba energie a příznivá cena. Pro stanovení 

polohy lze využít metody Received Signal Strength Indication (RSSI). 

2.1.1.2.4 Wireless Fidelity  (Wi-Fi) 

Bezdrátový přenos Wi-Fi (název odvozen od Hi-Fi) bývá nejčastěji provozován na frekvencích  

2,4 a 5 GHz. Pro účely lokace se používá především frekvence 2,4 GHz z důvodu lepšího prostupu 

signálu zástavbou. Také cena těchto modulů je nižší než u 5 GHz provedení. 

Použití standardu Wi-Fi poskytuje řadu výhod. Mezi tu největší patří možnost využití již obvykle 

vybudované infrastruktury. Ta se pouze doplní či poupraví pro potřeby detekce polohy. Další výhodou 

je univerzálnost Wi-Fi sítě. Je na ní možné provozovat velké množství aplikací jako je přenos 

bezdrátového internetu, přístup do docházkových systémů a podobně. Pro stanovení polohy lze využít 

metody Received Signal Strength Indication (RSSI). 

2.1.1.2.5 Bluetooth (BT) 

Bluetooth funguje stejně jako Wi-Fi na frekvenci 2,4 GHz. Prostup signálu bluetooth však dosahuje 

menších vzdáleností, rychlost přenosu je nižší (1000 kbit/s) a univerzálnost sítě pro využítí dalšími 

aplikacemi je menší. Bohužel je také nutné budovat vlastní bluetooth infrastrukturu a nelze využít již 

obvykle vybudovaných WLAN sítí. Na druhou stranu tagy a přístupové body jsou oproti Wi-Fi 

levnější a spotřeba energie potřebná k přenesení informací je nižší. Pro stanovení polohy je opět 

využito metody Received Signal Strength Indication (RSSI). 

2.1.1.2.6 Ultra Wide Band  (UWB) 

Ultra Wide Band je technologie širokopásmové komunikace krátkého dosahu. Bývá nasazována 

především pro přesnou lokalizaci a sběr dat ze senzorů. Jedná se o pulzní metodu přenosu s pulzně-

poziční nebo časovou modulací. Díky extrémně nízkým vysílacím úrovním je i energie potřebná pro 

vysílání velmi nízká (<0,1 mW). Pro lokalizaci se používají frekvence v rozsahu od 3,1 do 10,6 GHz 

s šířkou kanálu větší jak 500 MHz. Přesnost 3D lokalizace se pohybuje okolo 15 centimetrů. Pro 

určení přesné polohy lze využít metod Time Difference of Arrival (TDoA) a Angle of Arrival (AoA). 

2.1.1.2.7 Near Field Electromagnetic Ranging (NFER) 

 „Near Field Electromagnetic Ranging“ bývá provozován na nízkých frekvencích, maximálně však do  

30 MHz. Oproti jiným metodám využívá principu o šíření elektromagnetických vln, kterou již před sto 

lety objevil Heinrich Hertz. Tag měří fázové posuny signálů, které zachytil od jednotlivých vysílačů a 

určí z nich vzdálenost. Poté se pomocí metody Triangulace stanoví přesná poloha s přesností na  

30 centimetrů. NFER funguje na vzdálenost až 100 metrů. Výhodou použití nízkých frekvencí je 

velmi dobrá odolnost signálu při průchodu překážkami jako jsou zdi nebo třeba osoby stojící v cestě 

signálu. Použitá nízká frekvence je současně i nevýhodou. Musí se totiž použít dosti velkých antén, 

které mají obvykle nižší účinnost. Určení polohy je možné jak na straně tagů, tak i na straně 

příštupových bodů. 
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 Infračervené pásmo 2.1.2

IR záření (InfraRed radiation) je část elektromagnetického spektra s frekvencí od 300 GHz do  

400 THz. Tomu odpovídá vlnová délka 760 nm až 1 mm. Jedná se o vlnění, které se nachází mezi 

viditelným a mikrovlnným spektrem, takže je pro lidské oko neviditelné. Infračervené vlnění 

neprochází zdmi a lze ho tak využívat pouze v dané místnosti a při dodržení podmínky přímé 

viditelnosti Line of Sight (LoS). Podle principu funkce lze IR systémy rozdělit na aktivní a pasivní.  

Aktivní infračervené systémy jsou opatřeny přijímačem a vysílačem. Obvyklá snímací vzdálenost se 

odvíjí od výkonu vyzářeném z vysílače a citlivostí příjímače. Dosahuje se typicky větších vzdáleností 

než v případě pasivních systémů. Jedním ze systémů pro lokalizaci v reálném čase je Active Badge 

Locating System (ABLS), který využívá aktivních IR vysílačů umístěných na oděvu pracovníků. 

Pasivní infračervené systémy detekují změny infračerveného záření, které je emitováno objekty jako je 

lidské tělo. Skládají se pouze z přijímače a dosahují obvyklé snímací vzdálenost i v jednotkách metrů. 

Ta se odvíjí od citlivosti použitého snímače. Dosah lze dále zvýšit použitím přisvětlovacích IR diod, 

kdy osvětlené objekty odrážejí více IR záření. Více k pasivním detektorům je popsáno níže v kapitole 

2.1.2.2 Passive InfraRed sensor (PIR detektory). 

 Active Badge Locating System (ABLS) 2.1.2.1

Active Badge Locating System je určený pro identifikaci osob v kancelářských prostorách. Je 

založený na aktivních IR čidlech, které vysílají v 15 sekundových intervalech unikátní infračervený 

signál. Ten je přijímán stabilními stanicemi s dosahem 6 metrů. Samotný přenos trvá okolo  

100 mili-sekund. Přesnost určení polohy je dána velikostí místnosti, počtem přijímačů a jejich 

rozmístěním. Obvykle se tento systém používá pro informativní přehled o přítomnosti osob v 

místnostech. Přijímače pak musí být umístěny na strategických místech jako jsou schody, chodby a 

vstupy do jednotlivých místností. Pro přesnější určení polohy se musí použít velké množství přijímačů 

a je potřeba vypočítávat přesnou polohu pomocí Triangulace. To je realizačně i finančně náročné, 

proto se používá převážně předešlý způsob, poskytující pouze informativní přehled o přítomnosti osob 

v prostoru. 

 Passive InfraRed sensor (PIR detektory) 2.1.2.2

PIR dektetory (Passive InfraRed sensors) jsou schopny zachytit pohyb objektů, které mají jinou 

teplotu než je teplota přirozeného pozadí. Nejlépe snímají teploty od 25 do 40°C, takže teploty blízké 

lidskému organizmu. Proto se využívají převážně k detekci osob. Výhodou je, že sledovaná osoba 

nemusí mít u sebe žádné elektronické zařízení. Poloha se určí ze záření, které každý člověk emituje. 

Rozdíl infračerveného světla dopadající na pyroelement detektoru způsobí mechanickou deformaci 

tohoto prvku a vznikne elektrický náboj. Ten je možné zpracovat a vyhodnotit.  

Pro určování polohy je nutné umístit více PIR senzorů do jednoho přípravku s vymezeným zorným 

polem. Příkladem může být následující Obr.č. 3 (vlevo), kde je v přípravku umístěno dvanáct PIR 

senzorů se zorným úhlem po deseti stupních. Ty jsou natočeny vždy do určitých směrů tak, aby 

detekční pole přípravku snímalo 120° prostoru před sebou. Při použití jednoho přípravku, získáme 

pouze informaci o tom, v jakém směru se osoba od přípravku nachází. Pro rozpoznání přesné polohy 

osoby v prostoru je potřeba použít alespoň ještě jeden přípravek viz. Obr.č. 3 (vpravo). Pokud známe 

vzájemnou vzdálenost těchto PIR přípravků, lze pomocí Triangulace dopočítat přesnou polohu osoby. 
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Obr.č. 3 – PIR detektor pro snímání polohy (vlevo), umístění dvou PIR přípravků v místnosti (vpravo) 

Při výskytu více než jedné osoby ve snímaném prostoru dochází k nejednoznačnému určení polohy. 

To je způsobeno překrytím pomyslných detekčních polí přes sebe, jak je znázorněno červeně na  

Obr.č. 4 vlevo. Pro minimalizaci nebo úplné odstranění tohoto jevu je potřeba přidat do snímaného 

prostoru další senzory podle Obr.č. 4 vpravo. Tím se zhustí detekční pole, zpřesní se lokalizace a 

odstraní se nejednoznačné oblasti.  

             
Obr.č. 4 – Nejednoznačné určení polohy osob v místnosti (vlevo), použití čtyř PIR přípravků 

v místnosti (vpravo) [1] 

Spolehlivost PIR detekce byla za léta používání vylepšena především díky častému využívání pro 

zabezpečení budov. Vznikly spolehlivé metody pro zamezení falešných poplachů. Tyto metody však 

není možné pro navrhované zařízení použít. Zařízení funguje na jiném principu, který použití těchto 

metod neumožňuje. Je nutné se tak vypořádat s potlačením falešných detekcí jinak. 

Možným řešením je použití mikrovlnného detektoru, který by v případě nalezení osoby pomocí 

pasivního infračervného senzoru potvrdil jeho přítomnost. Tím by bylo zajištěno, že bude detekován 

pouze žívý tvor. Použitím vhodné snímací charakteristiky, která by detekovala prostor alespoň půl 

metru nad zemí, pak lze vyřešit problém s detekcí zvířat. 
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 Viditelné pásmo 2.1.3

Viditelné záření je část eletromagnetického spektra s frekvencí 405 až 790 THz a vlnovou délkou 390 

až 750 nm. Nachází se mezi infračerveným a ultrafialovým zářením. 

Aby bylo možné toto pásmo využít, je ho nutné vhodně převést. K tomu se používají obrazové 

snímače typu CCD a CMOS. Ty jsou schopné převést snímanou obrazovou scénu na elektrický signál 

a používají se proto ve fotoaparátech a kamerách. Pro účely realtimové detekce polohy se využívá 

právě kamer. Polohu detekovaných osob je možné stanovit díky získání elektrického popisu scény a 

její následné analýze. Postup lze rozdělit do šesti základních kroků. 

Snímání obrazu je převod optické veličiny na elektrický signál. Pro snímání obrazu se využívá již 

zmíněných CCD a CMOS snímačů. Do digitalizace obrazu můžeme zařadit samotný převod získané 

analogové hodnoty ze snímače do digitální formy vhodné pro uložení a následné zpracování. Dalším 

krokem je předzpracování obrazu, kdy dochází k vylepšení obrazu a odstranění případných chyb. 

Nejčastěji se používá jasová a geometrická transformace, dále pak filtrace a ostření obrazu. Můžou být 

použité i jiné pokročilé filtry pro vylepšení obrazové scény. Segmentace je jedním z nejtěžších kroků. 

Jedná se o analýzu obrazu vedoucí k nalezení jednotlivých objektů. Jejich rozpoznání je možné díky 

hledání specifických vlastností v obraze. Popis obrazu vychází z předchozího kroku segmentace. 

Nalezené objekty se zadefinují tak, aby byly popsatelné. Popis objektů může být uskutečněn pomocí 

souboru číselných charakteristik nebo podle vzájemných vztahů mezi objekty a jejich tvarových 

vlastností. Klasifikace je finálním krokem zpracování obrazu, kdy jsou nalezené objekty zařazeny do 

skupin předem známých tříd. Metody klasifikace můžeme rozdělit na příznakové a strukturální 

rozpoznávání. 

V poslední době dochází v čím dál větší míře k používání metod počítačového vidění. Může za to 

pokrok ve snímacích prvcích, vzrůstající výpočetní výkon, stále se snížující cena a v neposlední řadě 

významný pokrok v detekčních algoritmech. Díky tomu jsou kamerové systémy schopny plnit řadu 

úloh, které dříve nebylo možné realizovat.  

Zpracování obrazu má v dnešní době velké uplatnění a lze ho nasadit na téměř libovolnou lidskou 

činnost. V průmyslu bývají kamery nejčastěji používány pro kontrolu kvality, měření vzdáleností, 

identifikaci výrobků a navádění robotů na cíl. Kamery lze však nasadit i na jiné úlohy jako je 

například zabezpečení vymezených prostorů, řízení autonomních robotů nebo třeba pro zvyšování 

uživatelského komfortu. 

Výhodou metod zpracování obrazu je pasivní vyhodnocení snímané scény. Nevýhodou pak zůstává 

nutnost přímé viditelnosti Line of Sight (LoS) mezi detekovaným objektem a kamerou. To je 

zapříčiněno tím, že vlny ve viditelném a infračerveném spektru neprostupují pevnými neprůhlednými 

objekty.  

Kromě klasických RGB kamer, pracujících ve viditelném spektru, se na trhu vyskytují i infračervené a 

termální kamery. Ty pracují obdobně jako klasické kamery s tím rozdílem, že snímají infračervené 

pásmo, které je pro určité aplikace vhodnější. Infračervené kamery se často používají pro noční vidění, 

jelikož kamery pracující ve viditelném spektru nejsou v noci bez osvícené snímané scény použitelné. 

Termokamery se naopak používají pro bezkontaktní detekci teplotního pole na povrchu měřených 

objektů. Lze je tak využít například pro snímání úniků tepla ze staveb. 
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 Ultrazvukové pásmo 2.1.4

Ultrazvuk je akustické vlnění s frekvecí nad 20 kHz a nachází se nad slyšitelnou hranicí lidského 

organizmu. Přesto tento zvuk mohou vnímat někteří živočichové a je tak nutné nasazovat ultrazvukové 

systémy pouze ve vhodných lokalitách. Oproti elektromagnetickému spektru se akustické vlny nešíří 

rychlostí světla, ale pouze rychlostí kolem 330 ms
-1

. Při porovnání se slyšitelným vlněním mají kratší 

vlnovou délku, takže nejsou tolik ovlivněny ohybem a odrážejí se lépe od překážek. Ultrazvukové 

vlnění lze získat periodickým nabíjením a vybíjením piezoelektrického materiálu, kde dochází 

k smršťování a rozpínání krystalu a vzniku mechanického vlnění. Tento princip využívají následující 

dvě metody popsané níže. 

 Active Bat 2.1.4.1

Active Bat používá kombinaci radiového a ultrazvukového signálu pro určení přesné pozice objektů 

v prostoru. Skládá se z mobilních a stacionárních jednotek.  

 Mobilní jednotka, také nazývána jako Bat, obsahuje radiofrekvenční přijímač a dva 

ultrazvukové vysílače namířené do opačných směrů. Tím se dosahuje zvýšení přesnosti. Bat je 

umístěn na sledovaném objektu. 

 Stacionární jednotky jsou rozmístěny na stropě místnosti v pomyslném rastru s 1,2 metrovými 

rozestupy. Skládají se z ultrazvukového přijímače a jsou přes sběrnici propojeny s řídícím 

systémem, který obsahuje radiofrekvenční vysílač. 

Řídící systém vyšle signál na frekvenci 433 MHz s adresou mobilní jednotky a v ten samý okamžik 

odesílá po sběrnici synchronizační signál k jednotlivým stacionárním jednotkám. Ty po příjmu 

synchronizačního signálu spouští svoje vnitřní hodiny. Příslušný Bat po obdržení zprávy odpovídá 

ultrazvukovým signálem. Ve chvíli, kdy ho zachytí stacionární jednotky, zastaví vnitřní hodiny a 

odesílají data do řídícího systému. Ten pak z naměřených údajů vypočítá pomocí Time of Arrival 

(ToA) a Triangulace přesnou polohu a orientaci objektu. Maximální rychlost zjišťování (obnovování) 

polohy je 67 ms. Baterie mobilní jednotky má životnost okolo 18 měsíců. V otevřených prostorách lze 

dosáhnout přesnosti tří centimetrů v 95% případů. 

Tento způsob lokalizace vyžaduje umístění masivní infrastruktury na stropech místností. Pro přesnou 

lokalizaci je vyžadováno precizního rozmístění senzorů. 

 Cricket 2.1.4.2

Cricket funguje na stejném principu jako Active Bat. Rozdílem je, že vyhodnocení pozice se děje na 

mobilní jednotce. Nejedná se tedy o systém, přes který by bylo možné centrálně určovat pozici objektů 

nebo je vzdáleně sledovat. 

Opět se využívá kombinace rádiového a ultrazvukového signálu. V místnostech jsou rozmístěné 

radiofrekvenční a ultrazvukové vysílače. Radiofrekvenční vysílač při každém cyklu vyšle radiový 

signál a pošle povel na ultrazvukový vysílač pro vyslání pulzu. Mobilní jednotky při přijetí radiového 

signálu zapnou ultrazvukové přijímače. Na základě rozdílu času mezi prvními bity radiového signálu a 

příchodu ultrazvukového signálu se zjistí Time of Arrival (ToA) a pomocí Triangulace se dopočítá 

přesná poloha.  
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2.2 Metody měření polohy a vzdáleností 
Měření polohy a vzdáleností je možné za použití metod pracujících na různých fyzikálních principech. 

V následujících kapitolách jsou tyto metody popsány a je zde uvedeno, jakým způsobem toto měření 

polohy a vzdáleností probíhá. 

 Line of Sight (LoS) 2.2.1

Line of Sight označuje přímou viditelnost mezi dvěma body (nejčastěji mezi přijímačem a vysílačem). 

Používá se jak u elektromagnetického, tak u akustického spektra. Zatímco v radiové části pásma ztráta 

přímé viditelnosti neznamená až tak velký problém, u jiných vlnových délek již je situace horší. 

Infračervené, viditelné a ultrazvukové vlnění neprostupuje pevnými objekty, takže každé přerušení 

přímé viditelnosti znamená znefunkčnění lokalizace. Problém může nastat také u metod pracujících 

s časem nebo měřením úhlu. Zde při ztrátě přímé viditelnosti dochází k příjmu odražených signálů a 

tedy ke zkreslení výpočtů. 

 Cell ID (CID) 2.2.2

Velké vysílací stanice BTS (Base transceiver station) jsou často opatřeny směrovými anténami a 

vysílají signál do jednotlivých oblastí kolem vysílače. Těmto oblastem říkáme buňky. Buňka může 

dosahovat velikost od 100 do 500 metrů v městských oblastech a jednotek až desítek kilometrů mimo 

městské oblasti. Každá z buněk je opatřena jednoznačným číslem ID. Díky tomu je možné zjistit, přes 

který přístupový bod probíhá komunikace a ve které buňce se tak dané zařízení nalézá. Zařízení je 

obvykle na území více se překrývajících buněk. Za použití Trilaterace lze přesnějí určit pozici 

přijímače. Přesnost lokalizace se pohybuje okolo 300 metrů. Cell ID je znázorněno na Obr.č. 6 vlevo. 

 Angle of Arrival (AoA) 2.2.3

Angle of Arrival bývá označované také jako „Direct of Arrival“ (DoA). Využívá se ke zjištění směru 

příchodu signálu. Metoda pracuje na principu měření úhlu mezi směrem odkud signál přišel a 

referenčním směrem 0°.  Pro zjištění tohoto úhlu se používají minimálně dvě stacionární směrové 

antény. Směr je určen nejprve přibližně podle antény s nejsilnějším signálem. Poté dochází ke 

zpřesňování pozice pomocí údajů z ostatních antén výpočtovou metodou Triangulace. Mezi vysílačem 

a přijímačem by měla být přímá viditelnost Line of Sight (LoS). V opačném případě dochází k přijmutí 

odražených signálů, které zkreslují skutečnou pozici vysílače. K chybám může dojít i při překrytí 

přímého signálu signály odraženými. Tato metoda je zobrazena na Obr.č. 5. 

 
Obr.č. 5 – Angle of Arrival 
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 Time of Arrival (ToA) 2.2.4

Time of Arrival je dohledatelné také pod názvem „Time of Flight“ (ToF) nebo „Timing Advance“ 

(TA). Pro určení polohy se měří dopravní zpoždění radiového signálu mezi přijímačem a vysílačem. 

Vychází se ze znalosti rychlosti šíření radiových vln prostředím, která se ve vakuu pohybuje okolo 

rychlosti světla. Nevýhodou této metody je nutnost synchronizace času mezi přijímačem a vysílačem, 

což má dramatický vliv na přesnost. Pro zpřesnění polohy se využije signálu z více vysílačů a použije 

se výpočtové metody Trilaterace. I přes tyto opatření se nedosahuje velké přesnosti. Metoda je 

zobrazena na Obr.č. 6 vpravo. 

 
Obr.č. 6 – Cell ID (vlevo), ToA (vpravo) 

 Time Difference of Arrival (TDoA) 2.2.5

Time Difference of Arrival je možné najít také pod pojmem multilaterační metoda. Vychází z předešlé 

metody Time of Arrival (ToA) a odstraňuje její největší nevýhodu, kterou je nutnost synchronizace 

času mezi přijímačem a vysílačem. Princip určení pozice spočívá v měření rozdílu času příchodu 

signálu nejméně trojice synchronních vysílačů. Rozdíl časů jedné dvojice signálů určuje polohu na 

hyperbole, jejichž ohniska tvoří zmíněný pár vysílačů. Rozdíl časů další dvojice signálů určuje druhou 

hyperbolu. Hledaná pozice je pak průsečíkem zmíněných hyperbol.  

Tato metoda se používá pro účely navigace v letectví a družicových systémech. Lze jí však využít pro 

celou řadu jiných aplikací. V současné době často nahrazuje předešlou metodu Time of Arrival (ToA). 

Tato metoda je zobrazena na následujícím Obr.č. 7. 

 
Obr.č. 7 – TDoA (vlevo), multilaterace (vpravo) [2] 
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 Enhanced Observed Time Difference (E-OTD) 2.2.6

Metoda „Enhanced Observed Time Difference“ (E-OTD) vychází z předchozí metody Time 

Difference of Arrival (TDoA). Oproti ní musí řešit problém s nesynchronními vysílači, které se 

vyskytují v GSM sítích. Do infrastruktury tak musí být zařazena pomocná jednotka LMU (Location 

Measurement Unit), která provádí měření reálných časových rozdílů RTD (Real Time Difference). 

Poté je mezi dvojicemi vysílačů stanovena oblast, od které mají stejnou vzdálenost a systém tuto 

pozici označí jako GTD (Geometric Time Difference). Z naměřených dat lze pak stanovit přesnou 

polohu s chybou 30 až 300 metrů. 

 
Obr.č. 8 – E-OTD 

 Enhanced Cell Global Identity (E-CGI) 2.2.7

„Enhanced Cell Global Identity“ (E-CGI) vylepšuje metody Cell ID (CID) a Enhanced Observed Time 

Difference (E-OTD) o měření síly signálu v dané lokalitě. Pro stanovení polohy se využije 

počítačového modelu popisující šíření elektromagnetického signálu z vysílací stanice. Z naměřených 

hodnot pak lze predikovat, ve které oblasti se zařízení nachází. Poloha je stanovena jako těžiště 

nejpravděpodobnějšího výskytu zařízení. Přesnost této metody se pohybuje okolo 50 až 550 metrů v 

městské oblasti a 0,25 až 8 kilometrů ve venkovské oblasti. 

 
Obr.č. 9 – Model popisující šíření signálu [3] 
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 Received Signal Strength Indication (RSSI) 2.2.8

Received Signal Strength Indication (RSSI) lze najít také pod pojmem Recieve Signal Strength (RSS). 

Jedná se o jednu ze základních lokalizačních technik, jelikož jí většina zařízení na trhu ovládá. Zjištění 

polohy spočívá v měření útlumu, tedy síly přijatého signálu. Tuto informaci lze získat buď od 

koncového zařízení (tagu) nebo od bezdrátové infrastruktury (přístupových bodů). Většinou je potřeba 

zpřesnit lokalizaci použitím mapy útlumu. Ta se vytváří z důvodu, že odlišné materiály mezi 

přístupovým bodem a tagem představují různé hodnoty útlumu. Areál se změří kalibrátorem a systém 

se tak naučí, s jakými hodnotami signálů má pro dané místo počítat. Dále se tato mapa často rozšiřuje 

informacemi o fyzických průchodech mezi prostory. Systém pak dokáže vyfiltrovat imaginární 

průchody zdí nebo stropem místnosti. Přesnost se po použití uvedených zpřesňujících metod pohybuje 

v řádu jednotek metrů. Existující Wi-Fi sít je obvykle nutné doplnit o přístupové body na perimetru 

budovy pro zpřesnění výpočtu Trilaterace. 

 
Obr.č. 10 – RSSI mapa útlumu signálu s vyznačenými místnostmi [4] 

 Triangulace 2.2.9

Triangulace slouží ke zjišťování polohy a vzdáleností. K její realizaci je potřeba sestrojit pomyslný 

trojuhelník, v němž známe alespoň jednu stranu (c) a dva úhly (alfa a beta). Pomocí 

trigonometrických výpočtů je pak možné dopočítat velikost ostatních stran. Tato metoda se používá 

všude tam, kde je snazší měřit úhel než vzdálenost. Nejčastěji to bývá v geodézii, navigaci, metrologii 

a astronomii. Stejného principu lze využít také u některých optických metod. Ty jsou popsané 

v následujících kapitolách 2.2.9.1 a 2.2.9.2. K výpočtu stran trojuhelníku na Obr.č. 11 je použito 

následujících vzorců: 

| |

    
 

| |

    
 

| |

    
 => | |  

| |     

    
 | |  

| |     

    
 

 
Obr.č. 11 – Triangulace 
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 Aktivní triangulace 2.2.9.1

Aktivní triangulace spočívá v nasvícení snímaného povrchu aktivním světelným zdrojem a současným 

sejmutím obrazu pomocí snímače (např. CCD). K nasvícení povrchu se obvykle používá světelný 

paprsek (jednorozměrná triangulace), světelný pruh (dvourozměrná triangulace) nebo strukturovaný 

světelný svazek (trojrozměrná triangulace). Při použití poslední možnosti, tedy strukturovaného 

světelného svazku, je scéna zaznamenána najednou a tak je tato metoda mnohem rychlejší než 

předchozí dvě. Zdrojem světla jsou obvykle LED diody nebo laser. Použití této metody je podmíněno 

znalostí vzájemné polohy snímače a zdroje světla, jak již bylo popsáno v předchozí kapitole 2.2.9. 

         
Obr.č. 12 – 2D triangulace (vlevo), 3D triangulace (vpravo) - snímaný objekt (nahoře vlevo), 

promítaný světelný svazek (nahoře vpravo), označený předmět světelným svazkem (dole vlevo), obraz 

zachycený snímačem (dole vpravo) 

 Pasivní triangulace 2.2.9.2

Při pasivní triangulaci je využito principu, který známe z přírody. Jedná se o funkci stereovidění, která 

je použita u očí jak zvířat, tak lidí. Každé z očí zachycuje dvoujrozměrnou obrazovou scénu. Jelikož se 

oči nacházejí v určité vzdálenosti od sebe, zachytí vždy trochu jiný obraz. Mozek pak tyto obrazy 

porovná a dopočítá z nich třetí chybějící souřadnici udávající hloubku. Ze dvou dvourozměrných 

snímků tak vznikne jeden trojrozměrný. 

Stejného principu lze využít v technice při použití dvou obrazových snímačů umístěných v určité 

vzdálenosti od sebe. Pro zpřesnění měření nebo pro určité specifické aplikace je možné použít i více 

snímačů, které mohou být různé vzájemné orientace nebo dokonce i neznámé vzájemné orientace. 

V tom případě je nutné použít kalibraci pro zjištění vzájemné polohy. Bez ní by nebylo možné 

dopočíst chybějící souřadnici a převést dvourozměrný obraz do trojrozměrného. Při využití více 

snímačů se výpočty komplikují, zvlášt když obrazovou scénu snímáme z různých os. Proto pro většinu 

aplikací používáme nejjednodušší variantu, kterou je použití pouze dvou obrazových snímačů 

umístěných tak, aby optické osy kamer byly rovnoběžné s osou souřadného systému. Dále se využívá 

stejné ohniskové vzdálenosti pro oba snímače a snímače jsou umístěny tak, aby obrazové roviny obou 

kamer ležely v rovině z=0.  

Důležitým údajem je úhlová paralaxa. Ta udává úhel, který svírají přímky vedené z jednotlivých 

snímačů k pozorovanému bodu. Pod tímto termínem se také označuje zdánlivý posun polohy bodu 

vzhledem k pozadí při pozorování ze dvou různých míst. Paralaxa je tím menší, čím je bod dále od 
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pozorovaných bodů. Paralaxa nesmí klesnou pod určitou hranici. Pak by se totiž prostorové vidění 

neuplatnilo a nebylo by možné dopočítat trojrozměrný obraz.  

Podaří-li se nám k určitému bodu na snímku najít odpovídající bod na levé i pravé kameře, lze určit 

jeho souřadnice pomocí následujících vztahů: 

    
  

     
     

  

     
      

   

     
 

2d vzdálenost mezi optickými osami kamer 

f ohnisková vzdálenost kamer 

xL , xR souřadnice řešeného bodu v obrazové rovině z=0 (xL – xR je horizontální paralaxa) 

 
Obr.č. 13 – Stereoskopický snímek s naznačenou asociací [5] 

Při provádění algoritmů může vzniknout korespondenční problém. Jedná se o případ, kdy na jednom 

ze snímačů je zaznamenán bod, který druhý snímač nezaznamenal. Z Obr.č. 13 je to patrné například 

z klávesnice počítače, která se vyskytuje pouze na pravém snímku. V tom případě by mohlo dojít 

k chybě algoritmu. Proto se referenční body vybírají pouze z bodů, které jsou zachytitelné oběma 

snímači. Odborně se takové body nazývají body ležící na epipolární linii. 

 Trilaterace 2.2.10

Trilaterace je pouze obdoba triangulace bez využití úhlů. U dvourozměrné trilaterace je pro určení 

polohy potřeba znát vzdálenost od tří bodů. Poté stačí do těchto bodů zakreslit kružnice se známým 

poloměrem a v místě protnutí se nachází hledaná poloha. Podobně funguje trilaterace v trojrozměrném 

prostoru s tím rozdílem, že místo kružnic zakreslujeme plochy koulí. Opět dojde v jednom bodě 

k protnutí, který vyznačuje hledanou polohu. U prostorové trilaterace je pro jednoznačné určení pozice 

potřeba znát vzdálenost od čtyř bodů. Trilaterace se používá u družicových navigačních systémů a při 

výpočtu Time Difference of Arrival (TDoA). 

                
Obr.č. 14 – 2D trilaterace (nalevo), 3D trilaterace (napravo) [6] 
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 Metody optické interferometrie 2.2.11

Metoda je založena na měření fázového rozdílu koherentního záření. Ze zdroje světla je vysláno 

záření, které prochází přes polarizační filtr. V tom se část záření oddělí a vrací se zpět na snímač jako 

referenční vlnění. Zbytek vlnění pokračuje prostředím, dokud nenarazí na překážku. Na ní dojde 

k odrazu světla, které se následně vrací ke snímači. Nyní obvykle dojde k interferenci odraženého a 

referenčního vlnění, které je popsáno následující rovnicí (I1 odražené a I2 referenční vlnění). 

I(x,y) = |I1(x,y)|
2
 + |I2(x,y)|

2 
+ 2|I1(x,y)||I2(x,y)|cos(j1(x,y) - j2(x,y)) 

Z vlnění, které se vrátí můžeme získat informaci o amplitudě (intenzitě) a fázovém rozdílu (nepřímo). 

Právě fázový rozdíl nese informaci o vzdálenosti. Tu lze jednoznačně určit pouze v rozsahu λ/2 

použitého vlnění. 

 Time Of Flight (TOF) 2.2.12

Tato metoda již byla popsána v kapitole 2.2.4 Time of Arrival (ToA). Jedná se o stejný princip s tím 

rozdílem, že v tomto případě se neměří doba letu radiového signálu, ale doba letu světelného paprsku. 

Senzor vyšle světelný paprsek, který se šíří prostředím. Ve chvíli, kdy narazí na překážku dojde 

k odrazu a parpsek je opět zachycen. Z rozdílů časů lze zjistit naměřenou vzdálenost. Největší 

nevýhodou této metody je rychlost světelného paprsku, která je extrémně vysoká (300.106 m/s). Z 

toho vyplývají vysoké nároky na elektronickou část, která je zdrojem značných zpoždění. Signál tak 

musí být složitě mechanicky kalibrován. 

 Prespektiva 2.2.13

Prespektiva se uplatňuje v optických systémech pracujících ve viditelném a infračerveném spektru. 

Proto je zde tento pojem pro úplnost uveden. Jedná se o optický jev způsobující, že se pozorovateli 

vzdálenější objekty jeví menší než ve skutečnosti jsou. Prespektiva také způsobuje optické zkracování 

linií. To znamená, že v případě, kdy umístíme do jedné linie stejně velké objekty postavené 

v konstantních vzdálenostech od sebe, budou se vzdálenější objekty od pozorovatele jevit blíže od 

sebe. Posledním jevem, který má prespektiva na svědomí je fakt, že se rovnoběžné linie směrem 

k horizontu opticky zužují. To je možné pozorovat například u vlakových kolejí. 

Prespektivy využíváme pro kalibraci a rekonstrukci 3D obrazu z více kamer pořizující 2D snímky. 

Díky tomu je možné určit přesnou polohu objektu za pomocí nejméně dvou kamer umístěných v určité 

vzdálenosti od sebe. Tato problematika je rozebrána v kapitole 2.2.9.2 Pasivní triangulace. 
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