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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá aktuální situací na poli lokalizačních systémů. Popisuje nejen 

základní koncepty, ale i technické a funkční detaily těchto systémů. Významnou část tvoří 

experimenty zaměřené na zkoumání systému NAVSTAR GPS s důrazem na jeho přesnost a 

lokalizační možnosti. Na základě naměřených údajů, statistického vyhodnocení a vlastních 

závěrů jsou v práci nastíněny nové možnosti a východiska přinášející vznikající systém Galileo. 
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Abstract 
Thesis deals with the current situation in the field of localization systems. It describes not only 

the basic concepts of it but the technical and functional details of these systems. A significant 

part consists of experiments designed to investigate the NAVSTAR GPS system with emphasis 

on accuracy and localization possibilities. Based on the measured data, statistical analysis and 

our own findings, the work outlined new opportunities and solutions bringing nascent system 

Galileo. 
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Úvod 
Pro výběr této diplomové práce jsem se rozhodl, protože se zajímám o navigaci a určování 

polohy v terénu a protože je to služba, kterou využívá každý den mnoho lidí na světě. Cílem této 

práce je vyhodnotit aktuální situaci na poli navigačních systémů, experimentálně ověřit 

teoretické poznatky a navrhnout nové aplikace pro nově vznikající systém Galileo. 

Pojem GPS se stal během posledních 10 let fenoménem doby a dnes je tato technologie 

dostupná téměř každému. Systém NAVSTAR GPS sice funguje již delší dobu, ale až do roku 

2000 měla tato technologie spíše vojenské využití. Právě v roce 2000 vypnula americká armáda 

službu selektivní dostupnosti, která vnášela do měření chybu asi 150 metrů. A právě tehdy se 

otevřela cesta pro nové možnosti aplikací. Výrobci elektroniky začali vyrábět řadu zařízení 

podporující GPS, automobilové, turistické, námořní a letecké navigace a vzniklo konkurenční 

prostředí, které snížilo cenu těchto zařízení na úroveň, která je dostupná opravdu každému. 

V dnešních dnech má v sobě zabudovaný přijímač téměř každý chytrý mobilní telefon a tak již 

není problém využívat těchto služeb například pro sportovní aktivity. Další užitečnou aplikací 

navigačních systémů je například přesně zemědělství, které pomáhá zlepšit úrodu na základě dat 

sesbíraných zemědělskými stroji a informací o poloze. Tato práce se ale zabývá především 

aplikacemi v dopravě, takže experimenty byly podle toho koncipovány. 

Tato práce obsahuje popis základních principů při určování polohy pomocí globálních 

navigačních systémů. Dále popisuje jednotlivé funkční nebo teprve budované globální a 

regionální systémy. Na teoretických poznatcích je postavena experimentální část práce, která se 

zaměřuje na aktuální možnosti a schopnosti navigačního systému NAVSTAR GPS. Data 

z experimentů jsou analyzována a vyhodnocena statistickým šetřením. Toto šetření poskytuje 

hodnoty přesnosti systému NAVSTAR GPS v různých podmínkách a je zkoumána i závislost na 

různých faktorech. V závěru práce jsou popsány nové možnosti aplikací pro systém Galileo, u 

kterého je počítáno s lepšími parametry při určování polohy. 

Systém NAVSTAR GPS dosahuje možností, které jsou dostačující na dnes běžné aplikace jako 

navigace automobilů nebo sledování vozidel. Avšak nově vznikající systém Galileo slibuje ještě 

větší přesnost určení polohy. Pokud se podaří splnit tuto přesnost, která by měla být v řádech 

desítek centimetrů, bude možné vyvíjet nové aplikace, které využijí tuto přesnost. To je 

příležitost pro řadu firem, které vyvíjí přijímače, ale také firem, které se zabývají vývojem 

softwaru pro tyto aplikace. 
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2. Určování polohy a navigace 
Tato kapitola se okrajově věnuje určování polohy a navigaci v historii. Obsáhleji popisuje 

současné možnosti těchto potřeb, které jsou k dispozici hlavně díky družicovým systémům. Je 

vysvětleno, jak probíhá určení polohy, konkrétně u systému NAVSTAR GPS. Ostatní systémy 

včetně vyvíjeného Galilea fungují na stejném principu, pouze s některými odlišnostmi. Dále 

jsou uvedeny faktory, které ovlivňují přesnost těchto systémů a systémy, které tuto přesnost 

mají zlepšit. 

2.1 Historie 
Lidé se snaží od počátku věků určit svoji polohu. K tomu se dá využít různých orientačních 

bodů na zeměkouli, například turistických značek, ale také například hvězd. Poloha hvězd na 

nebi se nemění, pouze Země se otáčí kolem své osy a obíhá kolem slunce. Takže poloha hvězd 

se vůči pozorovateli na Zemi mění a po staletí byla sledována astronomy. Pro potřeby navigace 

byly na základě těchto pozorování vypracovány astronomické tabulky, podle kterých bylo 

možné za pomoci sextantu určit polohu. Sextant je přístroj vynalezený kolem roku 1730 pro 

určení úhlové vzdálenosti nebo úhlové výšky nebeských těles (hvězdy atd.) nad horizontem. 

Tato metoda se používala před příchodem rádiových vln hojně v letectví. Zde měla tu výhodu, 

že na rozdíl od mořeplavectví letadla většinou létala nad mraky a byl zajištěn výhled na hvězdy. 

Mořeplavci také využívali hvězd, hlavně za soumraku, kdy byly vidět navigační hvězdy a 

zároveň byla obloha ještě dostatečně světlá, aby byla rozeznatelná hladina moře na 

horizontu. [1] Další metodou, která je ale používána až dodnes jsou pozemní navigační systémy 

LORAN či OMEGA. Tyto dva systémy jsou založeny na vysílání rádiových vln a používaly se 

už od 2. Světové války. Kromě určování polohy je pro člověka důležité vědět, jak se dostane 

z jednoho místa do druhého místa. K tomu se dá využít například dopravní značení, turistické 

značení, porovnání terénu a mapy, osobní dorozumívání. Dnes ale máme modernější prostředky 

k určování polohy i navigaci. 

2.2 Současnost 
V současnosti je využití určování polohy a navigace nejlépe vidět v osobní a nákladní dopravě. 

Na trhu je nepřeberné množství automobilových navigací různých značek a jsou cenově 

dostupné téměř každému. Další možností je vestavěná navigace přímo ve voze. Navigace se dá 

taktéž využít v turistice, ať už jde o cykloturistiku nebo pěší turistiku. Případně je možné využití 

i na zábavu prostřednictvím hry zvané geocaching. Tato hra spočívá v tom, že po světě jsou 

umístěny schránky a uživatelé je hledají pomocí nápověd v terénu a vkládají do schránek drobné 

předměty. Ale zpět k automobilové navigaci. Pro navigaci v dopravě jsou důležité aktualizované 

mapové podklady. Na základě těchto mapových podkladů potom přístroj nalezne nejvhodnější 

trasu z bodu A do bodu B. Trasa se dá vyhledat většinou podle několika kritérií – nejkratší, 

nejrychlejší, ekonomická atd. Služby pro určení polohy jsou ale využitelné v mnoha dalších 

aplikacích jako například zeměměřictví, zemědělství, letectví, železnice, sledování pohybu 
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vozidel atd. V kapitole 2.2.1 jsou objasněny principy fungování systémů, které tyto služby 

poskytují. 

2.2.1 Princip určení polohy pomocí družicových systémů 
V dnešní době využíváme především služby družicových systémů. U těchto systémů se poloha 

určuje za pomoci minimálně tří satelitů pro 2D polohu a čtyř satelitů pro 3D polohu. Satelity 

vysílají signály, ve kterých je obsažena informace o poloze družice, přesný čas z atomových 

hodin a přibližné polohy ostatních družic. Polohu lze zjistit několika typy měření. Můžeme 

provádět kódová měření, která jsou popsány v této kapitole, dále fázová měření, která jsou 

popsána v kapitole 2.2.5 a nebo Dopplerovská měření, která využívají Dopplerova jevu a jsou 

vhodné spíše pro zjištění rychlosti pohybu přijímače. V běžných podmínkách se využívají pouze 

kódová a fázová měření, ale v běžných turistických přijímačích a automobilových navigacích je 

implementována pouze metoda kódových měření. Přijímač, který by měl mít ideálně volný 

výhled na oblohu, přijímá signál z družice, a pomocí výpočtu časového rozdílu vyslání a příjmu 

signálu určí vzdálenost od družice. Stejným způsobem proběhne výpočet pro minimálně tři, 

resp. čtyři družice a určí se poloha. Tento matematický výpočet se nazývá trilaterace a 

k výpočtu je potřeba znát vzdálenost mezi přijímačem a vysílačem. Ta je vypočítána na základě 

doby cesty signálu a rychlosti světla včetně započítání vlivů v atmosféře. [2] V ideálním případě 

bez vlivů atmosféry by se vzdálenost od družice vypočítala pomocí vzorce: 

                                         

Trilaterace 

Trilaterace je ilustrována na obrázku 2. Trilateraci si lze představit jako operaci, která nalezne 

průsečík tří koulí, které vzniknou opsáním pomyslných koulí kolem družic ve  vzdálenosti, ve 

které se nachází přijímač. Tato doba je vypočtena z  doby trvání cesty signálu. Například je 

přijímač vzdálen 20 350 km od družice, takže se kolem družice opíše pomyslná koule 

s poloměrem 20 350 km. Přijímač se může nacházet ve všech bodech, které jsou na plášti dané 

koule (a). Dále se provede totožná operace s další družicí. Takto získáme průsečík dvou koulí, 

který má tvar kružnice a ve všech těchto bodech kružnice se může nacházet přijímač (b). Proto 

potřebujeme ještě třetí družici, která má průsečík s touto kružnicí pouze ve dvou bodech (c). 

Jeden z těchto bodů leží na zeměkouli a druhý se nachází ve vesmíru. Přijímač vybere 

automaticky ten, který je blíže k zeměkouli. Takto je získána horizontální poloha, tedy pouze 

souřadnice zemské šířky a délky. Pro získání dat o výšce (vertikální poloha) je nutné do výpočtu 

přidat čtvrtou družici. 

K uvedenému výpočtu je potřeba získat z družice data. Tato data vznikají v družici tak, že 

frekvence atomových hodin 10,23MHz se vynásobí hodnotami 120 a 154 a vznikají nosné 

frekvence pro kanály L1 a L2. Tyto frekvence jsou modulovány kódovou modulací, díky které 

dokáže přijímač rozeznat družici, ze které signál pochází. Nosná frekvence L1 je kódována 

kódem C/A i P(Y). Kód P(Y) se používá i u kanálu L2 a je určen pouze pro vojenské účely. 

Všechny družice vysílají na obou nosných frekvencích, ale běžné přijímače umí používat pouze 

kanál L1. V signálu je zakomponován také datový signál, který obsahuje navigační zprávu. 

V této navigační zprávě je obsažena informace o efemeridách družice, almanachu, data o 
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ionosférickém modelu, číslo týdne v referenci GPS a aktuální stav družice. Pro výpočet je 

potřeba mít v přijímači přesný čas. V každé družici jsou namontovány velmi přesné, ale velmi 

drahé atomové hodiny. V přijímači jsou instalovány obyčejné křemíkové hodiny, ve kterých se 

čas aktualizuje z družice. [2] Pro výpočet je také nutné znát dráhy družic, tzv. efemeridy. 

Efemeridy jsou předpokládané polohy družic na oběžných drahách. Družice se pohybují po 

téměř kruhových, ale mírně elipsovitých drahách vysokou rychlostí ve velké vzdálenosti od 

Země a jejich dráhy jsou proto stabilní a dají se matematicky popsat. Mohou se ale měnit 

vlivem gravitace měsíce atd. Řídící střediska neustále monitorují polohy družic a aktualizují 

data v navigační zprávě, která nese informace o efemeridách. Družice tato data posílá každých 

30 sekund.[2] 

Pro prvotní zjištění polohy družic se používá almanach, který obsahuje méně přesné informace 

o poloze všech družic. Poté co přijímač přijme data z almanachu, může odhadnout, v jakou dobu 

se které satelity objeví na horizontu. Dále přijímá signály viditelných satelitů, ve kterých je 

nesen časoměrný pseudonáhodný kód. Pseudonáhodný kód (PRN) je binární řetězec 

v hodnotách 1 a -1, který je jednoznačný pro každý satelit. Existuje krátký (v GPS C/A kód) a 

dlouhý (v GPS P kód). Přijímač porovnává přijatý kód s vnitřním uloženým kódem (přijímač 

má v sobě uloženy všechny PRN kódy všech satelitů), přičemž může posouvat posloupnost bitů 

o jednotlivé bity vpřed či vzad. Tato matematická operaci se nazývá autokorelace. V podstatě se 

hledá maximum korelační funkce. Pokud se přijímači podaří najít shodný kód odpovídající 

uloženému kódu, pak se na něj zamkne a dále z něj určuje pseudovzdálenost. Jelikož jsou tyto 

kódy synchronizované, dokáže spočítat dobu cesty signálu z družice díky posunu signálu, který 

vznikl za dobu cesty. [2] Měření doby zpoždění signálu je naznačeno na obrázku 1. 

 

Obrázek 1 - Měření doby zpoždění signálu 
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Obrázek 2 - Trilaterace [zdroj: www.e-education.psu.edu/natureofgeoinfo/c5_p18.html /, 

online: 15. 3. 2013] 
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2.2.2 Faktory ovlivňující přesnost určení polohy 

Dostupnost signálů v místě měření 

Při určování polohy je ideální přímý výhled na družice. Pokud je přijímač například v budově, 

signál se se k němu z družice nedostane a určení polohy není možné provézt. Tento jev nastává 

v budovách, tunelech atd. Pokud se nachází přijímač například pod větvemi stromu, signál je 

utlumen a dochází k prodloužení doby cesty signálu a následným odchylkám měření. 

Multipath – vícecestné šíření signálu 

Dále se můžeme setkat s problémem zvaným Multipath. Tento jev je naznačen na obrázku 3. 

Jedná se o vícecestné šíření signálu, což znamená, že do přijímače doputují signály, ale předtím 

jsou odražené například o budovy nebo různé předměty (auta atd.). Signály, které jsou přijaty 

přijímačem, jsou fázově posunuty a tyto fázové rozdíly jsou úměrné délce dráhy signálu. [2] 

 

Obrázek 3 - Multipath 

 

Vliv ionosféry 

Ionosféra se nachází od výšky 50 km do 500 km nad povrchem země a obsahuje množství 

volných elektronů a iontů. Tyto volné částice způsobí lom (refrakci) signálu a ten má následně 

delší dráhu a větší zpoždění. Ionosféra je ovlivněna aktivitou slunce, která se neustále cyklicky 

mění, dále globálními meteorologickými vlivy a ročním obdobím. U běžných přijímačů je 

poskytován údaj v navigační zprávě, který určuje odhad zpoždění signálu v ionosféře a díky 

tomu může dojít ke korekci. Tento údaj v navigační zprávě se vypočítává podle aktuálního 

modelu ionosféry. Vliv ionosféry lze ještě lépe eliminovat použitím přijímačů, které přijímají 

signály na dvou frekvencích. Signál o různých frekvencích má totiž jinou rychlost šíření 

ionosférou a z tohoto rozdílu lze následně vypočítat korekci. Tyto přijímače ale zatím nejsou 

dostupné pro civilní uživatele. [2] Na obrázku 4 je zřetelné, že stav ionosféry je na různých 

místech světa různý. Nejvyšší obsah volných elektronů je označen červenou barvou a postupně 
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klesá až k modré a fialové barvě. Vliv ionosféry je vyšší v denní době. Čím vyšší je hodnota 

TECU – total electron content, neboli obsah volných elektronů, tím je zhoršen průchod signálů 

ionosférou. 

 

Obrázek 4 - Vliv ionosféry [zdroj: http://iono.jpl.nasa.gov, online: 11. 3. 2013] 

Vliv troposféry 

Troposféra se nachází do výšky 15 km nad povrchem, neobsahuje volné ionty a na její stav mají 

vliv teplota, tlak a vlhkost vzduchu, což jsou vesměs lokální meteorologické vlivy. Zpoždění 

způsobené vlivem troposféry může být kompenzováno pomocí lokálních modelů troposféry. [2] 

Přesnost časové základny satelitů 

Při odchylce hodin v řádu nanosekund způsobí nepřesnost při určení polohy v řádu metrů. Proto 

jsou družice neustále kontrolovány řídícími středisky a jsou vypočítávány korekce hodin, které 

jsou poslány zpět, a je upravena navigační zpráva. 

Vliv přijímače 

Na určení polohy se podílí i přijímač. Mezi nedostatky, kterými trpí, patří přesnost hodin. 

V satelitu jsou drahé atomové hodiny, ale v přijímači je obyčejný křemíkový oscilátor. Chyba 

hodin se odstraňuje početně pomocí soustavy rovnic, přičemž musí být zachycen signál alespoň 

ze čtyř satelitů současně. 

Poloha satelitů 

K tomu, abychom mohli určit naši polohu pomocí družic, musí být známy přesné parametry 

dráhy daných družic. Pokud jsou tyto parametry chybné, potom vzrůstá chyba i na straně 

přijímače. Dráhy satelitů jsou tedy neustále kontrolovány pozemními stanicemi, data jsou 
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vyhodnocována, zasílána zpět na družice a poté navigační zprávou do přijímače. Dalším 

problémem souvisejícím s polohou satelitů je geometrické rozložení satelitů na obloze. Toto 

rozložení můžeme ověřit pomocí činitele zhoršení přesnosti DOP. DOP je indikátor kvality 

rozložení. Pokud je hodnota tohoto činitele vysoká, pak rozmístění satelitů není ideální a určení 

polohy nemusí být přesné. Při této hodnotě jsou malé úhly mezi satelity, naopak při velkých 

úhlech mezi satelity činitel DOP klesá a poloha bude určena přesněji. [2] 

2.2.3 Diferenční systémy SBAS 
Diferenční systémy zpřesňují určení polohy. Pracují tak, že za pomoci pevných nebo mobilních 

referenčních bodů na povrchu přijímají signál z družice a určují odchylku od skutečného stavu 

své polohy. Poloha pevných bodů je určena dlouhodobým měřením. Následně se vypočítá 

korekce a ta je odeslána uživatelům v oblasti za pomoci geostacionárních družic. Moderní 

referenční stanice jsou kompatibilní s různými navigačními systémy. 

Globální diferenční systémy jsou pouze komerční – Omnistar, Starfix a Starfire. Tyto systémy 

mají referenční stanice po celém světě. 

Oproti tomu regionální systémy jsou provozovány některými státy a jejich použití je bezplatné. 

Mezi tyto systémy patří například EGNOS, WAAS nebo MSAS. 

EGNOS 

V Evropě je možné využít bezplatný projekt Evropské Unie – EGNOS, který je vyvíjen 

společně s navigačním systémem Galileo. Tento systém pracuje na území Evropy. Aktuálně se 

nachází ve stavu testování. Je to síť pozemních stanic, které přijímají a vyhodnocují údaje 

z GPS a Glonassu. Po dokončení systému Galileo budou samozřejmě podporovat i tento systém. 

Vysílají korekce uživatelům prostřednictvím tří geostacionárních družic v navigační zprávě. 

Družice tohoto systému se nacházejí ve výšce 35 000 km. Navigační zprávy se vysílají na stejné 

frekvenci jako původní signál z družice Galileo či GPS, takže využití této služby není 

podmíněno použitím specifického přijímače. Navíc zjišťují výkyvy atomových hodin, odchylky 

v dráze a poskytuje včasné varování v případě poruchy některé z družic, které by mohlo mít 

katastrofální následky například v leteckém provozu. EGNOS zpřesňuje určení polohy na méně 

než dva metry. Obdobně jako EGNOS pracuje systém WAAS nad územím Spojených států 

Amerických, MSAS nad oblastí Japonska a GAGAN nad územím Indie. Všechny tyto systémy 

jsou vzájemně kompatibilní. [3] Nevýhodou systému EGNOS zatím zůstává, že jeho tři družice 

jsou umístěny nad rovníkem a proto je nutné mít volný výhled na Jih. 
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2.2.4 Diferenční systémy GBAS 
Tyto systém pracují stejně jako SBAS, ale korekční data odesílají k uživateli za pomocí 

mobilních sítí, RDS, dlouhovlnného vysílání. Tento systém ale funguje pouze za předpokladu, 

že jej přijímač podporuje. Mezi tyto systémy patří evropský například EUREF a český 

CZEPOS. Tyto systémy jsou regionální, protože jsou tvořeny sítí referenčních stanic na určitém 

území. [4] Další možností jsou lokální systémy (LAAS), které jsou založeny na jedné referenční 

stanici například u letiště. [2] 

CZEPOS 

V České republice lze využít služeb sítě permanentních stanic CZEPOS, která poskytuje za 

poplatek korekční data ze sítě stanic umístěných ve větších městech, a posílá uživatelům tato 

data prostřednictvím RDS nebo internetu. Tím se řadí mezi GBAS systémy. CZEPOS je 

spravován zeměměřickým úřadem jako součást geodetických základů České republiky. 

Základní korekce s obyčejným přijímačem vyjde na 20 Kč za hodinu a deklarována je přesnost 

do 10 centimetrů. K eliminaci vlivů atmosféry je u nás možné použít přijímač, který přijímá 

korekce ze stanic CZEPOS přes internet nebo RDS. Poskytuje za poplatek 80 Kč za hodinu 

v reálném čase přesnost na centimetry nebo při post-processingu až milimetrovou přesnost. [4] 

Součástí sítě CZEPOS je i permanentní referenční stanice na střeše budovy rektorátu Vysoké 

školy báňské, která slouží ke sledování geodynamických jevů v oblasti Ostravska a pro projekty 

v GPS meteorologii. [4] 

2.2.5 Fázová měření 
Pro účely vědeckých, geodetických měření je možné určit polohu s přesností na centimetry díky 

velmi drahým přijímačům založených na fázových měřeních. Fázová měření jsou založena na 

využití nosné vlny signálů vysílaných družicemi. Pokud spočteme počet nosných vln signálu, 

které proběhly na trase mezi družicí a přijímačem a jejichž délku velmi přesně známe, je pak již 

snadné zjistit zbývající kousek nedokončené vlny podle stavu její amplitudy – přeneseně řečeno 

výchylky signálu a jeho intenzity. Tato měření jsou ve srovnání s kódovými měřeními výrazně 

přesnější, zvláště pak, zvláště pak při použití více nosných vln, které umožní provádět korekce 

zkreslení signálu při průchodu vrstvami atmosféry. Nevýhodou je zde poměrně složité a někdy 

zdlouhavé zjištění počtu celých vln před začátkem měření a nutnost jejich opakovaného zjištění 

v případě ztráty signálů družic.[4] 
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3. Globální navigační systémy 
Stávající i plánované globálními navigačními systémy umožňují zjistit polohu uživatele na zemi 

ve spolupráci s přijímači, které tyto systémy musí podporovat. Principy určení polohy u těchto 

systémů již byly popsány v kapitole 2.2.1. 

3.1 NAVSTAR GPS 

3.1.1 Představení systému 
Systém NAVSTAR GPS je americký systém, který navázal na svého předchůdce, GNSS Transit 

(1964 - 1996). Vývoj GPS byl spuštěn v roce 1973 a první družice byla vypuštěna v roce 1978. 

Částečná operační schopnost (18 funkčních družic) byla vyhlášena v roce 1993, plná operační 

schopnost (24 funkčních družic) v roce 1995. V současné době je NAVSTAR GPS zřejmě 

nejvíce využívaným navigačním systémem a případné omezení služby by se projevilo v životě 

mnoha lidí. [2] 

Selektivní dostupnost (SA) 

Do nedávné doby nebylo použití tohoto systému garantované. Jelikož se jedná o vojenský 

systém, do kódu C/A se zanášela umělá chyba, aby systém nepomáhal nepříteli s naváděním 

balistických raket atd. Nepřesné časové značky a efemeridy družic způsobovaly chybu až 45 

metrů. USA ale vyvinula systém, kterým lze GPS lokálně rušit a tak byla selektivní dostupnost 

dne 2. května 2000 zrušena. [2] Tento krok znamenal možnost velmi přesného určení polohy 

téměř pro každého. 

3.1.2 Kosmický segment 
Kosmický segment tohoto systému byl původně plánován na 24 družic, ale nyní je využíváno 

31 družic. Družice obíhají po 6 kruhových drahách se sklonem 55° ve výšce 20 200 km nad 

zemským povrchem rychlostí 11 300 km/h. Jeden oběh zeměkoule trvá 11 hodin a 58 minut. 

Družice jsou rozmístěny tak, aby vždy bylo z každého místa zeměkoule vidět minimálně 6 

družic. [2] 

Technické navigační vybavení družice tvoří 3 až 4 atomové hodiny s cesiovým nebo 

rubidiovým oscilátorem s přesností až 10
-13

s. Atomové hodiny se starají o dlouhodobou 

frekvenční stabilitu vysílaného signálu a vytváří základní frekvenci 10,23 MHz. Vynásobením 

hodnotami 120 a 154 vznikají základní vysílací kanály L1 a L2. Pro vysílání signálu slouží 12 

antén RHCP. Dále je osazena jedna anténa pro příjem signálů z řídícího střediska. [5] 

Družice mají životnost asi 10 let, plná obměna kosmického segmentu trvá 20 let. Od roku 2008 

je uzavřen kontrakt mezi US Air Force a firmou Lockheed Martin na vývoj a výrobu 16 družic 

bloku IIIA na roky 2014-2019 a od roku 2010 na 12 družic bloku IIIB. U těchto družic se 

předpokládá životnost až 15 let. [6] 
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3.1.3 Pozemní segment 
Pozemní segment je tvořen pěti monitorovacími stanicemi, čtyřmi pozemními vysílači a 

hlavním řídícím střediskem v Coloradu. Tyto stanice neustále provádějí sběr dat z družic a 

podle nich jsou vypočteny data o oběžných drahách a korekce času. Tyto data jsou pomocí 

antén přeneseny zpět do družic a dále pomocí navigační zprávy do GPS přijímače. [2] 

3.1.4 Uživatelský segment 
Jsou to ta zařízení, se kterými je možné se běžně setkat a zakoupit je. Jde buď o turistické 

přijímače s displejem, přijímače zabudované do mobilního telefonu nebo do auta, geodetické 

přijímače atd. Tyto přijímače jsou většinou pasivní, tedy nevysílají žádný signál zpět k družici. 

[5] 

3.1.5 Služby 
NAVSTAR GPS poskytuje aktuálně dva typy služeb, veřejnou (SPS) a armádní (PPS). Hlavní 

rozdíl je v tom, že veřejná služba je vysílána pouze kanálem L1, zatímco PPS je vysílána na 

obou kanálech. To znamená, že autorizovaní uživatelé mají k dispozici data s korekcí proti 

ionosférickým vlivům a získávají tak větší přesnost systému než běžný uživatel. Přesnost 

systému je udávána v nejhorším případě pseudovzdálenosti do 7,8 m při 95% úrovni 

spolehlivosti. Pseudovzdálenost je vzdálenost mezi přijímačem a družicí.[6] 

3.1.6 Vysílané signály 
Navigační zpráva 

Navigační zpráva obsahuje informace o dráze jednotlivých družic, stavu družic, údaje o 

ionosféře, efemeridy a almanach, který obsahuje méně přesné informace o dráhách družic. Stav 

družic informuje přijímač, zda je družice v pořádku a pokud není, ignoruje její signál a 

nezahrnuje jej do výpočtu polohy. Data obsažená v navigační zprávě jsou platná 4 hodiny a 

vysílání kompletní navigační zprávy trvá 12 a půl minuty. Navigační zpráva vzniká na základě 

informací z pozemního segmentu. Každá družice generuje tuto navigační zprávu s frekvencí 

50 Hz a je binárně sčítána s C/A nebo P(Y) kódem. Vzniká tak signál s rozprostřeným 

spektrem, který je následně modulován nosnou frekvencí L1 nebo L2, a ten se přenáší 

k přijímačům. K výše zmíněné modulaci na nosnou frekvenci L1 nebo L2 je použita modulace 

BPSK, což znamená dvoustavové fázové klíčování. Tato modulace pracuje tak, že při změně 

hodnoty vstupního binárního signálu se posune fáze nosné vlny o polovinu vlnové délky. [7] 

C/A kód - Coarse/Acquisition code 

C/A kód je 1023 bitů dlouhá sekvence pseudonáhodných čísel. Jedná se o dálkoměrný kód, díky 

kterému přijímač vypočítá pseudovzdálenost od družice. Každá družice má unikátní kód, který 

je vybrán z množiny Goldových posloupností. Je vysílán rychlostí 1,023Mbit/s a opakuje se 

každou milisekundu. Tento signál je poskytován bez omezení všem civilním uživatelům. [7] 

P(Y) kód – Precision code 

P(Y) kód je rovněž sekvence pseudonáhodných čísel, ale je podstatně delší, což zajišťuje 

zvýšenou korelovatelnost a eliminovanou nejednoznačnost. P kód má frekvenci 10,23 MHz. Je 
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vysílán rychlostí 10,23 Mbit/s. Perioda vysílání trvá zhruba 266 dní. Kód je rozdělen na 

37 týdenních částí, které jsou přiděleny jednotlivým družicím. Jelikož je vysílán na obou 

kanálech, je zajištěno odstranění ionosférických a troposférických refrakcí, takže určení polohy 

je přesnější než u C/A kódu. Tento signál není dostupný pro běžné uživatele. V některých 

zemích je tento kód dostupný i pro geodetická měření. Toto se zajišťuje metodou Anti-

Spoofing, která šifruje P kód a brání tak tomu, aby někdo vysílal signál se stejnými parametry a 

klamal tak přístroje. Takže místo P kódu je vysílán šifrovaný Y kód, který je asymetricky 

zašifrován pomocí W kódu. K dešifrování Y kódu se používá opět W kód podporovaný pouze 

v autorizovaných přístrojích, které z kódu Y a W vytvoří zpět P kód použitelný pro navigaci. [2] 

3.1.7 Vysílací kanály 
GPS momentálně vysílá signály na třech kanálech. Pásma kanálů jsou zvolena tak, aby byla 

minimálně ovlivněna meteorologickými vlivy. 

 L1 (1575,42 MHz) – na tomto kanále je vysílán C/A kód, který je dostupný civilním 

uživatelům. Dále je zde vysílán P(Y) kód pro autorizované uživatelé. 

 L2 (1227,60 MHz) – na tomto kanále je vysílán pouze P(Y) kód pro autorizované 

uživatele. 

 L5 (1176,45 MHz) – kanál pro připravovanou službu Safety of Life, zatím je ve fázi 

testování. 

Všechny družice systému vysílají na stejných kanálech. Aby bylo vyloučeno vzájemné rušení, 

používá se metoda CDMA, která zajistí, že signál z každé družice bude odlišně kódován. 

K tomuto kódování jsou využity kódy C/A a P(Y). [7] 

3.1.8 Budoucnost systému 
Do budoucna je navíc počítáno v pásmu L5 službou  SoL (Safety of Life). Poskytování této 

služby plánuje i Galileo. Aktuálně je vysílán vývojový signál ze tří satelitů a na všech družicích 

by měl být dostupný kolem roku 2021. Bude využit především v letectví, na železnici a všude 

kde jsou v sázce lidské životy. Pro civilní užití bude nově dostupný L2C kód, jehož výhodou je 

eliminace vlivu ionosféry na signál, jelikož bude vysílán na dvou frekvencích. Nyní je vysílán 

vývojový signál z 10 satelitů, na všech družicích bude dostupný kolem roku 2018. Tento signál 

možné přijmout lépe pod stromy a dokonce i v interiéru. Dalším civilním signálem bude L1C, 

který bude vysílán na stejné frekvenci jako aktuální L1 a bude kompatibilní s ostatními GNSS 

díky modulaci BOC(1,1). [8] BOC modulace je popsána v kapitole 3.3.7. Nový bude rovněž 

armádní M kód, který bude náhradou za stávající P(Y) kód. Bude vysílat v obou pásmech a 

bude mít lepší šifrování. Signál bude vysílán širokoúhlou anténou pro pokrytí celé hemisféry 

rovnoměrným signálem. Dále bude na těle družice směrová anténa, která zesílí signál v oblasti 

několika set kilometrů. [7] 
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3.2 GLONASS 

3.2.1 Představení systému 
Projekt Ruska (původně Sovětského svazu), který byl schválen již v roce 1976. První dvě 

testovací družice byly vypuštěny 12. října 1982. Celkově bylo do roku 1991 sovětským svazem 

vypuštěno 44 provozních a 8 testovacích družic. V roce 1991 bylo na oběžné dráze 12 družic ve 

dvou rovinách, což stačilo na omezený režim. Po rozpadu sovětského svazu byla plánována plná 

funkčnost na rok 1991. Dne 24. září 1993 bylo oznámeno, že je systém kompletní, ale ve 

skutečnosti byl dokončen až v roce 1995. Kvůli špatné ekonomické situaci v Rusku došlo 

k tomu, že až do roku 2001 systém chátral a zbylo pouze 8 funkčních družic z původních 24. Od 

roku 2001 je ale prováděna obnova systému do plného operačního stavu. [9] Toho se podařilo 

dosáhnout dne 3. října 2011 poté, co se v prosinci 2010 zřítila do Tichého oceánu raketa Proton 

se třemi satelity na palubě kvůli špatnému výpočtu paliva. Nyní je počet družic 29, z toho se 24 

družic využívá. Přesnost určení polohy na zemi je 5 metrů. Oproti GPS tento systém funguje i 

ve vyšších zeměpisných šířkách a za polárním kruhem, jelikož 45% území Ruska leží právě za 

polárním kruhem. V současné době je systém funkční a některé přijímače mají podporu tohoto 

systému. Systémy GPS a Glonass nejsou kompatibilní a to vyžaduje jinou konstrukci přijímače. 

Je to z důvodu rozdílné modulace signálu. Systém GLONASS používá na rozdíl od GPS 

modulaci FDMA, která pracuje tak, že každá družice vysílá na svojí vysílací frekvenci. Rozdíl 

mezi frekvencemi je na kanálu L1 0,5625 MHz a na kanálu L2 0,4375 MHz. Jelikož obě pásma 

poskytují pouze 21 frekvencí oproti 24 použitým družicím, některé pracují na stejných 

frekvencích, ale tyto družice jsou vůči sobě posunuty antipolárně na stejné orbitě. Takže je 

zabráněno přijetí signálů se stejnou frekvencí od dvou různých družic. [10] 

3.2.2 Kosmický segment 
Družice obíhají ve výšce 19 100 km nad povrchem Země na 3 kruhových drahách se sklonem 

65°. Dráhy jsou vzájemně posunuty o 120° a na každé dráze je symetricky umístěno 8 družic po 

45°. Celkem bylo na oběžnou dráhu v tomto projektu vyneseno už 122 družic. U družic, které se 

dnes používají, dochází často k poruchám, což vyžaduje až několikaměsíční odstávky. Dne 

8. ledna 2013 když tento text vznikal, je například 23 aktivních družic z celkových 29. Dvě 

družice jsou dočasně staženy pro údržbu. Poruchovost by se měla zmenšit s novou generací 

družic, které jsou plánovány. Na obrázku 5 můžeme vidět dostupnost systému z hlediska PDOP. 

Čím menší hodnota PDOP se zde vyskytuje, tím lepší je signál z družice. [2] 

3.2.3 Pozemní segment 
Pozemní segment systému Glonass je tvořen ze systému řídicího střediska, tří rozšířených 

stanic, pěti povelových stanic a deseti monitorovacích stanic, které monitorují a vyhodnocují 

data z družic, provádějí údržbu atomových hodin a upravují trajektorii družic. 

3.2.4 Uživatelský segment 
Přijímače systému Glonass jsou jiné než u systému GPS. V současné době se ale například u nás 

tyto přijímače teprve rozšiřují. Daleko více rozšířené jsou u nás přijímače se systémem GPS. 
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Glonass má ale určitě mnoho uživatelů v Rusku. GLONASS a GPS nejsou vzájemně 

kompatibilní z důvodu použití FDMA u Glonassu a CDMA u GPS. [2] Na trhu již jsou 

dostupné přijímače s čipy, které podporují oba systémy. Při použití obou se dá očekávat 

zlepšení přesnosti v úzkých ulicích měst díky vyššímu počtu viditelných družic. Pokud se navíc 

do budoucna přidá i Galileo a Beidou, přesnost by se měla ještě zvýšit. 

3.2.5 Vysílané služby a kanály 
Systém Glonass vysílá dva typy služeb, High Positioning pro autorizované uživatele, vojenský 

sektor a vládní instituce na nosné frekvenci L1 (1598-1605 MHz) i na nosné frekvenci L2 

(1242-1248 MHz). Dále poskytune službu Standard positioning pro běžné civilní uživatele 

pouze na nosné frekvenci L1. Generování navigačního signálu je velmi podobné systému GPS. 

[10] 

3.2.6 Budoucnost systému 
Hlavní nevýhodou systému Glonass je metoda modulace FDMA, která způsobuje interference 

mezi kanály a vyžaduje jinou konstrukci přijímače než u GPS. S novou generací družic přichází 

nové kanály s podporou CDMA a s podporou modulace BOC(1,1) pro možnost interoperability 

se systémy GPS, Galileo a Compass. Dále se plánuje signál typu Safety of Life. Do roku 2020 

by měla být přesnost srovnatelná s GPS. [10] 

 

Obrázek 5 - PDOP systému GLONASS [zdroj: http://www.glonass-ianc.rsa.ru/, 

online: 8. 1. 2013] 
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3.3 Galileo 

3.3.1 Představení systému 
Navigační systém Galileo je projekt Evropské unie. Jeho výstavba je zajištěna Evropskou unií, 

Evropskou komisí a Evropskou kosmickou agenturou ESA. Tento projekt byl pojmenován 

podle toskánského vědce Galilea Galileiho, který se ve své době zabýval problémy námořní 

navigace. Původní plány na vytvoření tohoto projektu vznikly v roce 1999. Byl naplánován jako 

projekt PPP, což znamená veřejný projekt s investicemi soukromých investorů. Tehdy byl 

odhadovaný rozpočet 1,8 miliardy EUR a spuštění bylo plánováno na rok 2008. Bohužel, 

investoři v tomto projektu viděli příliš velká rizika a od projektu nakonec odstoupili. Z tohoto 

důvodu se Evropská komise rozhodla financovat tento projekt z rozpočtu Evropské unie. 

Náklady vzrostly na 3,4 miliardy EUR a spuštění se odložilo na rok 2012. Plány Evropské 

komise se ovšem opět nepodařilo naplnit a Galileo je stále ve fázi testování. Na obloze jsou 

pouze 4 družice, které zůstanou v ostrém provozu. Tyto družice byly vypuštěny v letech 2011 a 

2012. Dále jsou na oběžné dráze 2 testovací družice z roku 2003, které se ale nepoužijí. [11] Dle 

aktuálních informací by systém měl začít fungovat s 18 satelity v roce 2014 a plné funkčnosti se 

30 satelity by měl dosáhnout nejpozději v roce 2019. Z celkových 30 satelitů budou tři satelity 

záložní. Dne 12. 2. 2013 bylo uskutečněno první určení polohy s přesností 10 metrů, což je 

dobrý výsledek vzhledem k tomu, že jsou dostupné pouze čtyři družice. [12] 

Hlavním důvodem pro tento projekt byla nezávislost na americkém systému NAVSTAR GPS, a 

ruském systému GLONASS. U těchto systémů není záruka, že budou ve výjimečných situacích 

plně funkční, jelikož oba systémy jsou vojenské a v případě vojenského konfliktu by mohlo 

dojít k omezení civilní služby. 

3.3.2 Kosmický segment 
Kosmický segment bude tvořit 30 družic. Z toho 27 bude operačních a 3 budou záložní. Výška 

oběžné dráhy družic je 23222km, dráhy mají sklon 56° k rovníku. Na každé dráze bude 9 

aktivních satelitů a 1 neaktivní, aktivní družice budou od sebe rozmístěny po 40°. Vybavení 

družice je přibližně stejné jako u GPS, ale na palubě budou dva druhy atomových hodin: 

Rubidiové atomové hodiny a vodíkové atomové hodiny. Stabilita rubidiových hodin je tak 

vysoká, že se zpozdí o 3 sekundy za milion let. Vodíkové hodiny jsou ještě přesnější než 

rubidiové, zpozdí se o 1 sekundu za milion let. Tato přesnost je nutná, protože zpoždění v řádu 

nanosekund způsobí nepřesnost při určení polohy v řádu metrů. [12] 

3.3.3 Pozemní segment 
Pozemní segment tvoří 2 operační střediska – v Oberpfaffenhofenu a ve Fucinu. Z těchto 

středisek se kontrolují a řídí funkce družic. V Praze se od roku 2012 nachází ředitelství Galilea. 

[12] 
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3.3.4 Uživatelský segment 
Uživatelský segment bude stejný jako u současných systémů, tedy přijímače, automobilové 

navigace atd. Jelikož bude zachována interoperabilita systémů, budou na tom nejlépe uživatelé, 

protože signál z více družic znamená vyšší přesnost při určování polohy. Mnoho výrobců již 

nyní prodává přijímače podporující Galileo, i když systém ještě není v provozu. 

3.3.5 Služby 
Galileo bude poskytovat několik druhů služeb. Tyto služby se budou od sebe lišit v kvalitě 

signálu a dostupnosti. Podle těchto parametrů bude ovlivněna cena služeb a jejich dostupnost 

civilnímu sektoru. První služby by podle posledních informací měly být poskytovány do konce 

roku 2014. [13] 

Základní služba (Open Service) bude určena pro běžné civilní uživatele tak jako je tomu dnes u 

služby SPS v systému GPS. Bude se využívat například u automobilové navigace. Signály této 

služby budou poskytovány zdarma. Předpokládá se využití už od roku 2014, kdy je 

předpokládáno celkem 18 družic na oběžné dráze. Signál služby bude možno v případě 

nebezpečí regulovat. Přesnost služby je udávána na 15 metrů horizontálně a 35 metrů vertikálně 

při použití jedné frekvence a 4 metry horizontálně a 8 metrů vertikálně při použití dvou 

frekvencí. Přesnost určení polohy při použití jednokanálového přijímače bude na kanálu L1 

15 metrů horizontálně a na kanálu E5 a E6 24 metrů horizontálně. [13] 

Komerční služba (Commercial Service) bude využívat navíc další dva signály oproti základní 

službě a proto bude přesnější při určení polohy. Tyto signály budou chráněny kódováním a 

přístup bude ověřován na úrovni přijímače, ve kterém se bude využívat přístupového klíče. 

Signál služby bude v případě nebezpečí zeslaben. Tato služba bude používána například 

k zaměřování pozemků nebo u mýtných systémů. Zatím není přesně deklarována přesnost této 

služby, vše bude záviset až na konečných parametrech ostatních poskytovaných služeb systému 

Galileo. [13] 

Služba kritická z hlediska bezpečnosti života (Safety of Life Service) bude oproti základní 

službě navíc obsahovat včasné varování uživatelů při nedodržení garantovaných limitů služby. 

Například pokud se sníží přesnost, dostane uživatel varování, že služba není garantována. 

K tomuto se bude využívat rozšířený signál, který zahrne tuto funkci. Využití se plánuje hlavně 

v kritických aplikacích, u kterých jsou v sázce lidské životy, například při řízení letového 

provozu nebo automatickém přistávání letadel. Dále lze využít například na železnici nebo v 

lodní dopravě. Přesnost služby je udávána na 4 metry horizontálně a 8 metrů vertikálně 

v kritických situacích jako je například při přiblížení letadla na přistání. Budou použity 

certifikované dvoukanálové přijímače, které upozorní do 6 sekund na snížení přesnosti na 

hodnoty 12 metrů horizontálně a 20 metrů vertikálně. Při nekritické situaci bude přesnost 220 

metrů horizontálně. Do těchto situací patří například námořní navigace na otevřeném moři. Zde 

bude implementováno upozornění v případě snížení přesnosti na hodnotu 556 metrů 

horizontálně do 10 sekund. [13] 
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Veřejně regulovaná služba (Public Regulated Service) bude obsahovat dva šifrované signály 

s kontrolovaným přístupem a dlouhodobou podporou. Služba bude určena především pro 

bezpečnostní složky státu. Tuto službu bude možno použít pouze ve státech Evropské unie a 

signál nebude nijak zeslaben v případě nebezpečí. Tato služba bude mít přesnost 6,5 metrů 

horizontálně a 12 metrů vertikálně. V případě snížení přesnosti na hodnoty 20 metrů 

horizontálně a 35 metrů vertikálně upozorní do 10 sekund. [13] 

Vyhledávací a záchranná služba (Search and Rescue Service) bude služba s možností 

oboustranné komunikace a poskytne možnost nouzové lokalizace v rámci celosvětové družicové 

záchranné služby COMPAS-SARSAT. U této služby proběhne prostřednictvím přijímače 

určení přesné polohy postiženého (ELT, PLB, EPIRB) a její odeslání záchranným složkám. 

Odeslání polohy probíhá pomocí tzv. majáku buď na satelity systému COMPAS-SARSAT, a 

nebo přímo na satelity systému Galileo na frekvenci 406 MHz. Následně je informace o poloze 

stažena do pozemních přijímacích stanic (LUT). Přes řídící středisko mise (MCC) a záchranné 

koordinační středisko (RCC) je vyslána pomoc (SAR) postiženým. Použití této služby ilustruje 

Obrázek 6. Navíc budou družice Galileo umožňovat vyslat zpětný signál postiženému, a 

informovat jej, že pomoc je na cestě. [14] 

 

Obrázek 6 - COMPAS-SARSAT [zdroj: [14]] 

3.3.6 Vysílací kanály 
Systém Galileo bude vysílat na třech vysílacích kanálech – L1 (1575,42 MHz), E5 

(1191,795 MHz) a E6 (1278,75 MHz). [13] Použití více vysílacích kanálů je vhodné z důvodu 

rozdílného průchodu signálu atmosférou, z čehož se dá přesněji odvodit výsledný čas průchodu. 

[15] 

3.3.7 Vysílané signály 
Družice systému Galileo budou vysílat 10 signálů, což je mnohem více než u GPS. Právě proto 

bude možné poskytovat takové množství služeb. Vysílané signály budou v pásmu 1,1 až 1,6 

GHz. Signály budou rozděleny na 6 datových a 4 pilotní. Datové ponesou navigační data, 

pilotní signály nikoliv. Datové a pilotní kanály jsou vůči sobě fázově posunuty o 90°. Kód 
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použitý pro modulaci má různou délku. Pro použití pro rychlou navigaci je výhodnější kratší 

kód k porovnání, zatímco nepohybujícímu se uživateli v budově by vyhovovaly spíše delší 

kódy. Proto je vytvořeno více kódů na různých frekvencích. Větší počet kanálů navíc umožní 

přijímat signály o různých frekvencích z jedné družice najednou a tím se sníží chyba způsobená 

ionosférickou refrakcí. V případě měření na třech různých kanálech (pokud to umožní přijímač) 

se počítá s přesností na centimetry. [15] Systém Galileo bude používat modulaci BOC(1,1). 

Tento druh modulace umožňuje systémům Galileo a GPS využívat stejné frekvence bez 

vzájemného rušení. V porovnání BOC s BPSK modulací, která má energii spektra soustředěnu u 

nosné frekvence, má BOC modulace malou energii u nosné frekvence a dvě spektrální maxima 

dále od nosné frekvence. [8] 

3.3.8 Další klíčové vlastnosti 

Interoperabilita 

Poměrně důležitou vlastností systému Galileo je interoperabilita, tedy spolupráce s ostatními 

globálními navigačními systémy – GPS a GLONASS. Pokud bude zároveň přijímač 

kompatibilní se všemi těmito systémy, pak bude k určení své polohy používat najednou 

mnohem více satelitů a poloha bude určena mnohem přesněji než u samotných systémů. Hovoří 

se dokonce o několika centimetrech. 

Pokrytí 

Díky poloze a sklonu satelitů bude u systému Galileo lepší pokrytí ve vysokých zeměpisných 

šířkách, což bude zajímavé zejména pro severní Evropu. 

Dostupnost 

Vysoký počet satelitů zlepší dostupnost signálu v městech s vysokými budovami, ve kterých 

dochází k vícecestnému šíření signálu. 

Integrita 

Tímto pojmem se rozumí to, že signál je platný. Tedy signál je důvěryhodný a dá se na něm 

stavět aplikace, u kterých je to důležité, například letecká doprava. 

Kontinuita 

Signál bude poskytován bez výpadků a bude poskytovat služby nepřetržitě. Pokud by tomu tak 

nebylo, navigace s takovým systémem by byla velmi obtížná. 
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4. Regionální navigační systémy a 

ostatní možnosti určení polohy 
V této kapitole jsou velmi stručně popsány systémy, které poskytují služby k určování polohy 

pouze nad určitým regionem. U některých z těchto systémů se do budoucna plánuje rozšíření na 

globální systém. 

4.1 Beidou / Compass 
Beidou je navigační systém je projektem Čínské lidové republiky a jeho cílem je hlavně 

nezávislost na ostatních systémech. Systém byl nejdříve provozován jako regionální. První 

družice byla vynesena na oběžnou dráhu dne 31. října 2000. Později bylo rozhodnuto, že systém 

bude přepracován na globální a došlo k přejmenování na Compass.  Compass se dostal s deseti 

satelity do operační fáze v prosinci 2011. V prosinci 2012 začal poskytovat regionálně své 

služby v Číně a Asijsko-pacifickém regionu. Přesnost určení polohy je 10 metrů. Dobudování 

na plně funkční globální systém se předpokládá do roku 2020, kdy dosáhne počtu 35 satelitů. 

Compass by měl rovněž být po dobudování interoperabilní s ostatními globálními navigačními 

systémy. [16] Bude zajímavé sledovat vývoj tohoto systému a evropského systému Galileo, 

protože oba mají předpokládané dobudování v podobném termínu. Zajímavé bude také srovnání 

přesnosti určení polohy v plné operační schopnosti. [17] 

 

Obrázek 7 - Pokrytí systému Compass v prosinci 2012 [zdroj: [17]] 

4.2 Quasi – Zenith Satellite System 
Systém Quasi - Zenith bude použit ke zpřesnění určení polohy prostřednictvím GPS v Japonsku. 

Japonsko je z geografického hlediska hornatá země a města jsou plná výškových budov, což 

způsobuje nedostatečný výhled na oblohu. Za těchto podmínek je těžké přijímat signály z družic 
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na oběžné dráze ve výšce 20 tisíc kilometrů nad Zemí. Proto je budován systém Quasi – Zenith, 

který vylepší příjem GPS signálů v Japonsku. První testovací družice byla vypuštěna v roce 

2010. Další 3 družice budou dodány firmou Mitsubishi Electric Corporation dle kontraktu ze 

dne 29. března 2013. Systém by měl být funkční do roku 2018. Lze jej považovat za obdobu 

evropského systému EGNOS. Quasi - Zenith je také pouze doplňkový systém GPS, to znamená, 

že je na něm přímo závislý. Družice budou obíhat po dráze, která je ilustrována obrázkem 8. Při 

této dráze je zajištěno, že každá družice bude nad územím Japonska 8 hodin denně. Budou 

obíhat ve výšce 32 až 40 tisíc kilometrů nad Zemí. [16] 

 

Obrázek 8 - Dráha satelitů Quasi-Zenith [zdroj: [18]] 

4.3 IRNSS 
Regionální navigační systém Indie, který je zatím ve fázi vývoje. Podle plánů by měla být 

pokryta celá Indie a okolí v okruhu zhruba 1500 km. Plánuje využití sedmi geostacionárních 

satelitů. První satelit by měl být vynesen do vesmíru v červnu 2013. Plné konstelace by se mělo 

dosáhnout již v roce 2014. Systém by měl být funkční na konci roku 2015. Měl by dosahovat 

přesnosti určení polohy asi 10 metrů. [16] 

4.4 Další možnosti určení polohy 
Všechny globální navigační systémy budou možná překonány mnohem jednodušším systémem. 

Tento systém již nyní vyvíjí britská firma BAE Systems a jmenuje se NAVSOP. Tento systém 

je založen na určení polohy prostřednictvím znalosti pozice vysílačů mobilních operátorů nebo 

Wi-Fi hot-spotů. Zařízení za pomocí síly signálu z těchto vysílačů a triangulace vypočítají 

polohu s velkou přesností. Díky přijímaní signálů z mobilních sítí a Wi-Fi sítí se ale na rozdíl od 

GPS orientují i v budovách. NAVSOP je zkratkou pro Navigation Via Signals of Opportunity. 

Z tohoto názvu vyplývá, že tato technologie využívá všechny možné signály, například televizní 

signál a letecké nebo civilní radary. [19] 
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5. Příprava a provedení experimentů 
Cílem práce je ilustrovat možnosti dnešních globálních navigačních systémů, resp. systému 

Galileo. Vzhledem k aktuálnímu stavu systému Galileo se následující část práce věnuje systému 

NAVSTAR GPS. Aby bylo možné ilustrovat a vyhodnotit možnosti, byly provedeny 

experimenty, při kterých došlo ke sběru dat na určité trase. Dále bylo provedeno statistické 

šetření, ve kterém byla vyhodnocena přesnost systému. 

5.1 Příprava měření 
Před provedením experimentů byla nutná jistá příprava, která zahrnovala obstarání vhodného 

měřícího prostředku.  Dále bylo potřeba určit cíle tohoto experimentu a zajistit pro tento účel 

software. Pak již zbývalo jen provést experimenty. 

5.1.1 Přijímač 
Pro účely měření bylo potřeba zajistit měřicí přístroj. K tomuto účelu univerzita zakoupila GPS 

přijímač Navilock NL-402U. Tento přijímač slibuje do budoucna i podporu systému Galileo, 

avšak v této práci nebylo možné využít tento systém, protože výrobce zatím nedodal firmware 

k tomuto účelu a navíc v tomto systému zatím není spuštěna žádná veřejná služba. Tento 

přijímač je možné připojit k počítači prostřednictvím konektoru USB. Přijímač má ve svém těle 

zabudovaný magnet, pomocí kterého je možné jej upevnit například na střechu automobilu. 

Upevnění je ilustrováno na obrázku 9. Tím je zajištěn přímý výhled na oblohu. V případě 

jízdního kola byl přijímač připevněn k batohu na zádech. 

5.1.2 Softwarové vybavení 
Za pomoci přijímače a softwaru, který je součástí balení se dá jednoduše zjistit poloha na 

zeměkouli. Přiložený software dále umí nahrávat trasy a zobrazovat záznamy z těchto tras na 

mapě. Nicméně pro účely experimentů tento software nebyl příliš vhodný. Pro experimenty by 

ale byla vhodnější data z více tras s následnou možností analýzy odchylek jednotlivých měření. 

Pro tento účel byl napsán program GPSTracker. Ukázka programu je ilustrována na obrázku 10. 

Funkce programu jsou popsány v kapitole 5.1.5. 

5.1.3 Stanovení podmínek měření 
Nejvhodnější pro otestování daného navigačního systému bylo určení několika různých faktorů, 

které by mohly mít vliv na přesnost měření. Tyto faktory byly zohledněny již při výběru lokality 

a plánování experimentů. Pro názornost jsou tyto faktory uvedeny v tabulce 1. Bylo dbáno na 

to, aby průběhy vznikaly za těchto podmínek, aby se nasbírala data ke srovnání. 

Terén 3 druhy terénu - volný, zástavba, stromy 

Dopravní prostředek Automobil a jízdní kolo 

Čas sběru Dopoledne a odpoledne 

Počasí Různé 

Tabulka 1 - Podmínky měření 
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Obrázek 9 - Uchycení přijímače k automobilu 

 

Obrázek 10 - Ukázka vyvinutého softwaru GPSTracker 
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5.1.4 Výběr lokality k měření 
Byla vybrána trasa, na které se nachází členitý terén, volný terén a překážky v podobě budov a 

stromů blízko cesty. Nejvhodnější se zdála trasa mezi obcemi Klimkovice a Olbramice 

s odbočkou přes osadu Janovice a zpět. Vybraná trasa je zobrazena na obrázku 11. 

 

Obrázek 11 - Trasa zvolená k měření 

5.1.5 Diferenční systém EGNOS 
Použitý přijímač sice podporuje DGPS, ale jelikož je tato služba zatím v testovacím režimu, 

ponechal jsem příjem této služby vypnutý. Při testování této služby bylo zjištěno, že není 

dostupná, pokud není téměř dokonalý výhled na obzor směrem na Jih. Družice poskytující 

EGNOS se totiž nacházejí nad rovníkem a v našich zeměpisných šířkách jsou umístěny velmi 

nízko nad horizontem. [5] [3] Pro představu o dostupnosti služby EGNOS slouží obrázek 12. 

Signál se sice podařilo zachytit (oranžové body), ale po chvíli došlo k zakrytí výhledu a byl 

ztracen. Měření s těmito podmínkami by nebylo objektivní, protože by nebylo možné posoudit 

přesnost samostatného systému GPS ani jeho přesnost s použitím systému EGNOS. Diferenční 

GPS funkce by byla zřejmě funkční jen v místech s opravdu dobrým výhledem na Jih. 
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Obrázek 12 - Test diferenčního systému EGNOS poblíž Auly VŠB-TUO 

5.2 Aplikace pro sběr dat a zpracování experimentů 
Program GPSTracker je napsán v jazyce C#. Umožňuje komunikaci pomocí virtuálního 

sériového portu s přijímačem. Sériový port je možné přímo v programu libovolně nastavit. 

Program přijímá od přijímače data ve formě protokolu NMEA, který generuje přijímač na 

základě výpočtů trilaterace. Protokol NMEA je popsán níže. Nasbíraná data se přímo v průběhu 

trasování zobrazují na mapě a dále je lze uložit do textového souboru. Textový formát souboru 

byl zvolen z důvodu snadného čtení v těchto souborech. Přímo při trasování se zobrazují některé 

aktuální údaje, jako je například zeměpisná šířka nebo výška, nadmořská výška, počet 

viditelných družic, HDOP a čas. Dále program umožňuje nahrát ze souboru uložené průběhy a 

zobrazit je na mapě. Pro účely zobrazení mapy byla využita volně dostupná knihovna 

GMap.NET [20], která umí zobrazit různé mapy různých poskytovatelů. V aplikaci bylo 

využito poskytovatelů Google Maps, Bing Maps a Seznam Mapy. Při průměrování trasy a 

výpočtu odchylek program vypíše průměrnou a největší odchylku a zároveň vyznačí bod 

s největší odchylkou na dané trase. 

5.2.1 NMEA zprávy 
NMEA věta je sekvence znaků, která začíná symbolem $ a obsahuje položky oddělené čárkou. 

Existuje velké množství NMEA vět podle určitého standardu. Pro naši potřebu ale postačuje 

sledování několika z nich: 

$GPGGA - Global Positioning System Fix Data 

$GPGLL - Geographic position, latitude / longitude 

$GPGSA - GPS DOP and active satellites  

$GPGSV - GPS Satellites in view 

$GPZDA - Date & Time 

http://aprs.gids.nl/nmea/#gll
http://aprs.gids.nl/nmea/#gsa
http://aprs.gids.nl/nmea/#gsa
http://aprs.gids.nl/nmea/#zda
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Příklad NMEA věty: 

$GPGGA,125454.000,4947.1066,N,01805.6474,E,1,11,0.8,290.2,M,41.4,M,,0000*5D 

Nejvíce byla využita věta $GPGGA, která obsahuje informace o poloze, nadmořské výšce, času, 

počtu viditelných satelitů atd., ale navíc obsahuje důležitou informaci o kvalitě signálu. Pokud 

tato informace obsahuje číslo 0, pak data mohou být chybná. Pokud obsahuje číslo 1, potom je 

signál v pořádku a poloha je přesná. Pokud obsahuje číslo 2, pak je zajištěna i korekční funkce 

(viz Kapitola 2.2.3). 

5.3 Sběr dat 
Bylo důležité nasbírat data, na kterých by bylo možné ukázat vlastnosti stávajícího systému 

NAVSTAR GPS. Dále bylo nutné tato data zpracovat, analyzovat a vyhodnotit faktory, které 

mají vliv na přesnost určení polohy u tohoto systému. 

Vybraná trasa byla projeta různými rychlostmi na kole a autem, a za různého počasí při různé 

denní době. Trasa měřila přibližně 7 km, bylo zaznamenáno celkem 16 průběhů, takže bylo 

zaznamenáno přes 100 km dat. Při sběru dat bylo dbáno na to, aby byla skutečně zaznamenána 

téměř identická trasa. V ideálním případě by tedy vzniklo 16 naprosto identických průběhů 

s nulovou odchylkou. Systém GPS ale nemá takovou přesnost a proto byla získána data 

k analýze. Faktorem způsobujícím odchylky může být nepřesnost při projíždění trasy, například 

při objíždění překážek jako zaparkovaná auta. Tyto překážky ale není možné ovlivnit. 

Jak už bylo uvedeno, byla vybrána trasa, která splňovala požadavky na různorodost prostředí 

pro měření. Takže v trase je městská zástavba, úseky se stromy po okraji silnice nebo nad silnicí 

a zároveň volný terén. Město je z pohledu faktorů ovlivňujících příjem signálu GPS teoreticky 

nejhorší, protože v něm může nastat multipath, odrazy signálu a stínění signálu. Záleží ale na 

konkrétní lokalitě, protože na tyto jevy má vliv spoustu věcí jako například výška budov, 

rozlehlá prostranství nebo úzké ulice atd. Dále byly na trase místa pod stromy nebo se stromy 

kolem cesty. U těch dochází k útlumu signálů a tedy možnému zhoršení přesnosti. Hlavně u 

listnatých stromů je situace špatná, protože mokré listí velmi znatelně tlumí signál. Ideální je 

pro příjem GPS volný terén, u kterého nastává problém pouze se zpožděním signálu vlivem 

atmosféry. Výsledná data experimentu odhalí, jestli skutečně platí tyto teoretické předpoklady. 

5.4 Zpracování dat 
Data získaná v protokolu NMEA program dále rozparsoval a zobrazil na mapě. Z dat, která byla 

získána, byla následně vygenerována průměrná trasa. Bylo to z důvodu, aby bylo možné od této 

trasy spočítat odchylky měření od této průměrné trasy. Pro vygenerování průměrné trasy jsem 

použil algoritmus „line of best fit“, který je původně napsaný v R scriptu. Kód je volně 

dostupný na stránkách [21]. Tento kód byl transformován do jazyka C# a je vysvětlen níže 

[Zdrojový kód 1]. Ukázka výsledné vygenerované průměrné trasy ze dvou původních tras je 

naznačena na obrázku 13. Modře jsou vyznačeny původní trasy a červeně je zobrazena nová 

vygenerovaná průměrná trasa. Samozřejmě je možné zprůměrovat více než dvě trasy najednou. 

Z obrázku můžeme vidět, že algoritmus pracuje docela dobře a nová trasa je opravdu průměrem 

původních tras. 
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Zdrojový kód 1 - vygenerování průměrné trasy 

Nejdříve musí být nalezena trasa s nejvyšším počtem bodů a musí být určena jako referenční a 

to tak, že se její index zapíše do proměnné refRouteIndex. 

List<String> new_tracks = new List<String>(); 

List<String> ref_route = new List<String>(); 

int ntracks=overlayOne.Routes.Count; 

double shortest_distance = 999999; 

int point_ID = 0; 

List<String> new_tracks = new List<String>(); 

List<String> ref_route = new List<String>(); 

for (int l = 0; l < ntracks; l++){ 

 if (max_points < overlayOne.Routes[l].Points.Count){ 

  max_points = overlayOne.Routes[l].Points.Count; 

  refRouteIndex = l; 

 } 

} 

Dále musí být uloženy body referenční trasy do pole ref_route. Toto pole je poté zkopírováno 

do pole new_tracks.  

for(int m=0;m<overlayOne.Routes[refRouteIndex].Points.Count;m++){ 

 double refRouteX = overlayOne.Routes[refRouteIndex].Points[m].Lat; 

 double refRouteY = overlayOne.Routes[refRouteIndex].Points[m].Lng; 

 ref_route.Add(refRouteX.ToString()+";"+refRouteY.ToString()); 

} 

new_tracks = ref_route; 

Následně jsou procházeny body z původních tras kromě referenční trasy a je vyhledáván 

nejbližší bod z referenční trasy. Tento bod je následně vložen do pole new_tracks. 

for (int l = 0; l < ntracks; l++){ 

 if (l != refRouteIndex){ 

  shortest_distance = 999999; 

  List<double> RouteX = new List<double>(); 

  List<double> RouteY = new List<double>(); 

  for (int p = 0; p < overlayOne.Routes[l].Points.Count; p++){ 

   RouteX.Add(overlayOne.Routes[l].Points[p].Lat); 

   RouteY.Add(overlayOne.Routes[l].Points[p].Lng); 

  } 

  for (int k = 0; k < max_points; k++){ 

   for (int m = 0; m < RouteX.Count; m++){ 

    double distance = Math.Sqrt((Math.Pow(RouteX[m] -

     double.Parse(ref_route[k].Split(';')[0]), 2) + Math.Pow(RouteY[m] -

      double.Parse(ref_route[k].Split(';')[1]), 2))); 
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    if (distance < shortest_distance){ 

     shortest_distance = distance; 

     point_ID = m; 

    } 

   } 

  } 

  new_tracks.Add(RouteX[point_ID].ToString()+";"+RouteY[point_ID] 

   .ToString()+";"+l.ToString()); 

  shortest_distance = 999999; 

  } 

 } 

} 

Body z pole new_tracks jsou zprůměrovány do jedné výsledné trasy v poli average_track. 

double valueX = 0; 

double valueY = 0; 

List<String> average_track = new List<String>(); 

for (int n = 0; n < max_points; n++){ 

 for (int m = 0; m < ntracks; m++){ 

  if (m == 0){ 

   valueX = double.Parse(new_tracks[n].Split(';')[0]); 

   valueY = double.Parse(new_tracks[n].Split(';')[1]); 

  } 

  else{ 

   valueX=valueX+double.Parse(new_tracks[n+(m)*max_points].Split(';')[0]); 

   valueY=valueY+double.Parse(new_tracks[n+(m)*max_points].Split(';')[1]); 

  } 

 } 

 average_track.Add(Math.Round((valueX/ntracks),6).ToString()+";" 

  +Math.Round((valueY/ntracks),6).ToString()); 

 } 

} 
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Obrázek 13 - Vygenerování průměrné trasy 

Pomocí tohoto algoritmu byla vygenerována průměrná trasa ze všech 16 průběhů. Následně 

bylo zapotřebí vypočítat odchylky, tedy vzdálenost jednotlivých bodů v původních trasách od 

průměrné trasy. Nejprve bylo potřeba zjistit bod na průměrné trase, který je nejblíže dvojici 

bodů v původní trase. Další postup je naznačen na obrázku 14. Je nutné vypočítat pro každý 

úsek mezi dvěma body A a B na průměrné trase směrový vektor, a následně sestrojit normálový 

vektor. Normálový vektor, který je na obrázku znázorněn černou barvou, je vektor kolmý na 

směrový vektor, a pokud tento vektor prochází bodem C na původní trase, pak se protne 

s vektorem průměrné trasy. Nový bod průniku D s průměrnou trasou tedy vytvořil s bodem C 

původní trasy dvojici, pro kterou je následně zjištěna vzdálenost mezi těmito body. Jelikož 

Země nemá pravidelný tvar, nedá se dost dobře matematicky vyjádřit a určení vzdáleností je 

velmi složité. Proto vznikly různé modely, podle kterých se definuje tvar Země. V České 

republice se používá souřadnicový systém S-JTSK. GPS ale používá světově uznávaný 

souřadnicový systém WGS 84, který vznikl v roce 1984 v USA a definuje referenční elipsoid. 

WGS 84 používá zeměpisné souřadnice, které jsou zadány zeměpisnou šířkou, zeměpisnou 

délkou a výškou nad hladinou moře. Pro výpočet vzdálenosti mezi dvěma body byla použita 

tzv. Haversine formula, která je vysvětlena níže [Zdrojový kód 2]. 
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Obrázek 14 - Výpočet vektoru pro zjištění vzdálenosti 

Zdrojový kód 2 - Haversine formula 

V proměnných dLat a dLon se uloží v radiánech vzdálenost dvou požadovaných bodů jako 

rozdíl jejich souřadnic. Dále se provede výpočet, který vrátí hodnotu vzdálenosti mezi dvěma 

body na povrchu zeměkoule v kilometrech. [22] 

double R = 6371;//km – poloměr zeměkoule 

double dLat = this.toRadian(pos2[0] - pos1[0]); 

double dLon = this.toRadian(pos2[1] - pos1[1]); 

double a = Math.Sin(dLat / 2) * Math.Sin(dLat / 2) + 

 Math.Cos(this.toRadian(pos1[0])) * Math.Cos(this.toRadian(pos2[0])) * 

  Math.Sin(dLon / 2) * Math.Sin(dLon / 2); 

double c = 2 * Math.Asin(Math.Min(1, Math.Sqrt(a))); 

double d = R * c; 

Pomocí tohoto kódu bylo vygenerováno pole odchylek, které je možné vyexportovat do formátu 

CSV a provádět s těmito hodnotami výpočty v některém statistickém softwaru. Vytvořený 

program umožňuje vypočíst celkovou průměrnou odchylku měření a maximální odchylku, 

kterou zobrazí na mapě. Pomocí statistického softwaru byly vypočteny průměrné odchylky 

jednotlivých tras od průměrné trasy. Dále byly vyhledány maximální odchylky u jednotlivých 

tras a celková maximální odchylka od průměrné trasy.  
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6. Analýza a vyhodnocení experimentů 
Data o odchylkách všech tras byla exportována do souboru CSV a poté dále analyzována 

statistickým softwarem. Po vypočtení odchylek od průměrné trasy byly získány výsledky. 

Průměrná odchylka všech tras nezávisle na zkoumání terénu a rychlosti činila 1,61 m, což je 

uspokojivý výsledek. Znamená to, že se přístroj může odchýlit o 1,61 metrů doleva nebo 

doprava od aktuální trasy. Bohužel této přesnosti se nepodařilo dosáhnout za všech podmínek, 

což se ukázalo v jednotlivých trasách náhlými výchylkami až kolem 20 metrů. Po výpočtu 

průměrných tras vycházely některé průměrné odchylky kolem jednoho metru, na druhou stranu 

nejhorší byla téměř 3 metry. Dále byly vyhodnoceny závislosti vypočtených odchylek na typu 

terénu, počasí, ionosférickém modelu nebo rychlosti měření. 

6.1 Shrnutí předpokladů 
Na základě teoretických předpokladů by měla být velikosti odchylky závislá na druhu terénu a 

to tak, že největší by měla být v terénu s velkou četností stromů kolem trasy. Naopak nejmenší 

odchylka by měla být ve volném terénu. Co se týče rychlosti měření, zde by měly být odchylky 

na stejné úrovni. U závislosti na počasí by bylo možné očekávat nejlepší výsledky u jasného 

počasí a nejhorší výsledky při dešti nebo inverzním počasí. U závislosti na ionosférickém 

modelu by měly velikosti odchylek odpovídat vyhledaným ionosférickým modelům. Tyto 

modely byly získány z webových stránek [23]. Závislost na počtu viditelných družic by měla 

být také prokázána, protože určení polohy je na tomto parametru přímo závislé. 

6.2 Statistické šetření 
Na základě teoretických předpokladů a výsledků získaných experimenty zde jsou vyhodnoceny 

faktory, které ovlivňují chování přijímačů GPS při určování polohy na Zemi. 

6.2.1 Vybrané průběhy a jejich zhodnocení 
V této části je uvedeno 5 z celkových 16 průběhů, které byly vybrány pro svoji přesnost či 

nepřesnost, případně kvůli vlivu špatných nebo dobrých podmínek na naměřené odchylky. 

Všechny naměřené průběhy jsou uvedeny v příloze této diplomové práce. Dále je uvedeno 

zkoumání závislostí velikosti odchylky na jednotlivých faktorech. 
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Průběh č. 6 – nejlepší průměrná odchylka 

Čas: 3. 11. 2012, 15:16 UTC, prostředek: automobil, počasí: polojasno 

 
Obrázek 15 - Graf průběhu č. 6 

 
Obrázek 16 - Model ionosféry při průběhu č. 6 [zdroj: [23]] 

  Zástavba Vegetace V. terén Vše 

Odchylka [m] 0,765217 1,016349 1,681099 0,992705 

Vid. Družice 9,803125 10,0125 9,990291 9,874751 

HDOP 0,925313 0,95875 0,817476 0,908549 

Tabulka 2 - Průměrné výsledky průběhu č. 6 

U tohoto průběhu byla dosažena nejmenší odchylka od průměrné trasy ze všech naměřených 

tras a to 0,9927 metrů. Bylo toho dosaženo patrně i díky dobrému počasí. Zvláštní ovšem je, že 

odchylky jsou nejhorší u volného terénu a zlepšují se u vegetace a zástavby. To by mohlo 

znamenat, že průměrná trasa nebyla úplně ideální. Navíc hodnoty HDOP jsou nejlepší právě u 

volného terénu, takže měření by mělo být opravdu přesné. Maximální odchylka byla 

3,6723  metrů, což je také nejmenší maximální hodnota ze všech hodnocených tras. 
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Průběh č. 10 – výborné podmínky 

Čas: 11. 11. 2012, 10:21 UTC, prostředek: automobil, počasí: polojasno 

 
Obrázek 17 - Graf průběhu č. 10 

 
Obrázek 18 - Model ionosféry při průběhu č. 10 [zdroj: [23]] 

  Zástavba Vegetace V. terén Vše 

Odchylka [m] 0,997259 1,091076 1,71298 1,172361 

Vid. Družice 11,460227 10,814159 11,992366 11,454698 

HDOP 0,836364 0,868142 0,800763 0,834564 

Tabulka 3 - Průměrné výsledky průběhu č. 10 

U tohoto průběhu byly výborné podmínky pro měření, protože byl dosažen největší průměrný 

počet viditelných družic 11,45. Průměrná odchylka byla 1,1723 metrů, což je dobrý výsledek, 

ale u různých druhů terénu opět došlo k jevu, kdy byla horší odchylka ve volném terénu než 

v zástavbě nebo u vegetace. Maximální odchylka byla 4,3361 metrů, což je velmi dobrá 

hodnota. 
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Průběh č. 12 – výborné podmínky 

Čas: 14. 11. 2012, 14:50 UTC, prostředek: automobil, počasí: jasno 

 
Obrázek 19 - Graf průběhu č. 12 

 
Obrázek 20 - Model ionosféry při průběhu č. 12 [zdroj: [23]] 

  Zástavba Vegetace V. terén Vše 

Odchylka [m] 0,899336 1,514336 2,108134 1,21308 

Vid. Družice 10,837037 10,913043 11 10,878289 

HDOP 0,746667 0,722826 0,7 0,734539 

Tabulka 4 - Průměrné výsledky průběhu č. 12 

V tomto průběhu bylo dosaženo velmi dobré odchylky 1,2131 metrů. Po předchozím průběhu, 

který byl naměřen o půl hodiny dříve, je to velmi dobrý výsledek. Přitom počasí i ionosférický 

model zůstaly stejné. Narostl i počet viditelných družic a tím i činitel HDOP, který zde byl 

nejlepší ze všech měření. Zajímavé opět je uspořádání výchylek v různých typech terénů, které 

neodpovídá předpokladům. Maximální odchylka byla 4,7514 metrů, což je dobrá hodnota. 
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Průběh č. 13 – nejhorší průměrná odchylka při dobrých podmínkách 

Čas: 16. 11. 2012, 8:25 UTC, prostředek: jízdní kolo, počasí: inverze 

 
Obrázek 21 - Graf průběhu č. 13 

 
Obrázek 22 - Model ionosféry při průběhu č. 13 [zdroj: [23]] 

  Zástavba Vegetace V. terén Vše 

Odchylka [m] 2,208852 3,697219 2,685072 2,611565 

Vid. Družice 9,206461 9,106557 9,387205 9,229848 

HDOP 0,884551 0,862705 0,808754 0,86233 

Tabulka 5 - Průměrné výsledky průběhu č. 13 

Celková průměrná odchylka u tohoto průběhu byla 2,6116 metrů, což je jako u průběhu č. 11 

vysoká hodnota. Na rozdíl od tohoto průběhu bylo špatné počasí, byla inverze a ionosférický 

model taktéž nebyl ideální. Maximální odchylka byla 19,4065 metrů a vznikla pravděpodobně 

náhlým zakrytím výhledu na družice. Toto lze pozorovat v grafu. 
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Průběh č. 11 –nejhorší průměrná odchylka při nejhorších podmínkách 

Čas: 14. 11. 2012, 14:19 UTC, prostředek: jízdní kolo, počasí: jasno 

 
Obrázek 23 - Graf průběhu č. 11 

 
Obrázek 24 - Model ionosféry při průběhu č. 11 [zdroj: [23]] 

  Zástavba Vegetace V. terén Vše 

Odchylka [m] 2,728956 3,529415 2,832133 2,909287 

Vid. Družice 8,03139 7,517391 8,37193 8,013514 

HDOP 1,581764 1,52 1,390175 1,523649 

Tabulka 6 - Průměrné výsledky průběhu č. 11 

U tohoto průběhu bylo dosaženo vůbec nejhorších výsledků ze všech měření. Viditelnost družic 

ani činitel rozmístění HDOP nebyly dobré a odchylky tomu odpovídají. Celková průměrná 

odchylka byla 2,9093 metrů. Maximální odchylka byla 11,7748 metrů, ale z grafu lze 

pozorovat, že se vyskytly celkem 4 odchylky velké téměř 10 metrů. Zvláštní je, že počasí bylo 

velmi dobré a ionosférický model oproti jiným průběhům ukazuje odchylku pouze 2 metry. 
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6.2.2 Vyhodnocení odchylek 
Z teoretické části se předpokládají určité faktory, které ovlivňují přesnost systému NAVSTAR 

GPS. Tyto faktory byly zkoumány pomocí statistické metody ANOVA. Tuto metodu lze 

ověřovat pomocí některých statistických softwarů jako je Statgraphics nebo IBM SPSS. Byl 

vybrán program Statgraphics 5.1. Metoda ANOVA je založena na porovnání rozptylů 

jednotlivých skupin daného faktoru. Nejprve je nutné ověřit normalitu dat. Normalita dat 

znamená, že pocházejí z normálního rozdělení. Dále je potřeba ověřit homoskedasticitu, která 

udává shodnost rozptylů. Pokud by byla dokázána normalita dat, použijeme pro zjištění 

homoskedasticity Bartlettův test. Pokud by byla normalita zamítnuta, potom použijeme 

Leveneův test. Pokud je splněna normalita i homoskedasticita, můžeme pro ANOVU použít F-

test. Pokud je zamítnuta normalita, potom musíme využít neparametrickou podobu metody 

ANOVA, Kruskal-Wallisův test. [24] V další části práce jsou pomocí těchto testovacích metod 

ověřeny závislosti velikosti odchylky na jednotlivých faktorech.  

6.2.3 Závislost velikosti odchylky na typu terénu 
Předpokládejme, že odchylka v měření bude záviset na terénu, ve kterém je naměřena. 

S ohledem na typy terénu, které byly v této práci zavedeny, na tom bude pravděpodobně nejhůř 

terén s velkým množstvím vegetace okolo místa měření. O něco lépe dopadne zástavba a 

nejlépe by měl dopadnout volný terén, u kterého se předpokládá volný výhled na oblohu. 

Stanovíme základní hypotézy. Nulová hypotéza: velikost odchylky je závislá na typu terénu. 

Alternativní hypotéza: velikost odchylky není závislá na typu terénu. ANOVA je založená na 

porovnání rozptylů jednotlivých skupin (zástavba, vegetace, volný terén) a porovnává je na 

základě rozdělení do skupin dle faktorů. 

Před použitím ANOVY je potřeba ověřit dva předpoklady a na základě těchto předpokladů 

zvolit vhodný test. Prvním z těchto předpokladů je normalita dat, ta říká, že data pocházejí 

z normálního rozdělení a je posouzena na základě charakteristiky šikmosti a špičatosti. Tyto dva 

koeficienty udávají tvar křivky hustoty pravděpodobnosti náhodné veličiny. Druhým 

předpokladem je homoskedasticita neboli shodnost rozptylů. Předpoklad normality byl na 

hladině významnosti 95% zamítnut, tedy data nepocházejí z normálního rozdělení. Tento 

výsledek se dá zdůvodnit i pomocí tabulky, především vysoká hodnota špičatosti u vegetace. 

Normalita dat byla evidentně ovlivněna odlehlými pozorováními. Tato pozorování by bylo 

možné odstranit a tím by vznikl výběr s normálním rozdělením, ale to je pro účely těchto 

experimentů nežádoucí. Jelikož byla zamítnuta normalita dat, k testování homoskedasticity byl 

použit Leveneův test. Předpoklad homoskedasticity byl rovněž na hladině významnosti 95% 

zamítnut, takže rozptyly nejsou shodné. Toto se dá vypozorovat i z tabulky při pohledu na řádek 

rozptylů. Jelikož nebyly splněny předpoklady normality a homoskedasticity, byla použita 

neparametrická metoda analýzy ANOVA, Kruskal-Wallisův test, který porovnává mediány. 

Jelikož p-hodnota vyšla menší než 0,05, tedy existuje statisticky významný rozdíl mezi mediány 

odchylky měření vzhledem k terénu. Tedy odchylka měření je závislá na typu terénu. Pokud 

porovnáme mediány, nejlepší situace by byla u zástavby, dále u vegetace a nejhůře by dopadl 

volný terén. Pokud ale pro porovnání odchylek u jednotlivých typů terénů použijeme průměr, je 

situace mezi volným terénem a vegetací opačná. Výsledek je tedy sporný kvůli tomu, že data 
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nepochází z normálního rozdělení, to je způsobeno odlehlými pozorováními. Na průměr mají 

vliv právě odlehlá pozorování, zatímco u mediánu tento vliv není tak razantní. Medián je 

v podstatě prostřední číslo ze seřazeného výběru hodnot odchylek a na extrémních hodnotách 

tedy nezáleží. Průměr naopak počítá se všemi hodnotami výběru. 

  Zástavba Vegetace Volný terén Celkem 

Počet prvků 8185 2785 3350 14320 

Aritmetický průměr [m] 1,45284 1,9756 1,69209 1,61048 

Medián [m] 1,10272 1,37854 1,44721 1,23299 

Rozptyl [m] 1,85629 5,07097 1,57075 2,45596 

Směrodatná odchylka [m] 1,36246 2,25188 1,2533 1,56715 

Maximum [m] 11,7748 21,9202 10,2583 21,9202 

Šikmost 2,16957 3,5956 1,13473 3,19887 

Špičatost 7,56676 19,2249 1,94386 21,107 

Tabulka 7 - Výsledky závislosti velikosti odchylky na terénu 

 

 

Obrázek 25 - Krabicový graf závislosti velikosti odchylky na terénu 

Při posouzení grafu závislosti je zřejmé, že u vegetace bylo dosaženo nejvíce odlehlých 

pozorování, což je ilustrováno červenými body. U zástavby byla situace o něco lepší, ale stále je 

zde dost odlehlých pozorování. U volného terénu byla situace nejlepší, takže by bylo možné 

tvrdit, že podle grafu odpovídají výsledky předpokladům. 
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6.2.4 Závislost velikosti odchylky na rychlosti 
Podle teoretických předpokladů by neměla mít rychlost zásadní vliv na přesnost určení polohy. 

Průběhy byly rozděleny na dvě skupiny podle faktoru, kterým byl dopravní prostředek 

(automobil a kolo) a byla provedena analýza ANOVA. Nejprve byl proveden test na normalitu 

dat. Normalita dat byla zamítnuta z důvodu odlehlých pozorování, která měla vliv na výslednou 

špičatost. Dále byl proveden Leveneův test na určení homoskedasticity (rovnosti rozptylů), 

která byla také zamítnuta. Jelikož nebyla splněna normalita a homoskedasticita dat, byla zvolena 

opět neparametrická metoda ANOVA, Kruskal-Wallisův test. Tento test na základě porovnání 

mediánů vyhodnotil, že existuje statisticky významný rozdíl mezi mediány odchylky měření 

vzhledem k dopravnímu prostředku, tudíž odchylka je závislá na rychlosti měření a to ve 

prospěch rychlejšího měření, tedy automobilu. U tohoto porovnání byl u automobilu menší i 

aritmetický průměr odchylky a rozptyl odchylky, tedy u tohoto porovnání je výsledek velmi 

přesvědčivý. Navíc z grafu je viditelné, že odlehlá pozorování (červené body) byly hlavně 

v průbězích, které byly zaznamenány pomocí jízdního kola. 

  Automobil Kolo Celkem 

Počet prvků 4676 9644 14320 

Aritmetický průměr [m] 1,23284 1,79357 1,61048 

Medián [m] 1,04014 1,34856 1,23299 

Modus [m] 0,669838 1,31893 0,669838 

Rozptyl [m] 0,877626 3,11872 2,45596 

Směrodatná odchylka [m] 0,936817 1,76599 1,56715 

Maximum [m] 5,54294 21,9202 21,9202 

Šikmost 0,957123 3,03047 3,19887 

Špičatost 0,598982 17,7637 21,107 

Tabulka 8 - Výsledky závislosti velikosti odchylky na rychlosti 

 

Obrázek 26 - Krabicový graf závislosti velikosti odchylky na rychlosti 
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6.2.5 Závislost velikosti odchylky na počasí 
Data byla rozdělena podle faktoru počasí na 5 skupin (oblačno, déšť, polojasno, jasno a inverze) 

a s těmito skupinami byla provedena analýza ANOVA. Jako u předchozích analýz byla 

normalita dat zamítnuta, homoskedasticita taktéž, takže byl opět proveden Kruskal-Wallisův 

test, který mezi sebou porovnává mediány. Ten vyhodnotil, že existuje statisticky významný 

rozdíl mezi mediány, tudíž velikost odchylky je závislá na počasí. Nicméně v ideálním případě 

by měla být nejmenší odchylka při jasném počasí, kdy výhled na oblohu nezakrývají mraky. 

V tomto případě je ale výsledek zcela opačný, protože při jasném počasí byla vypočtena největší 

odchylka, a to jak aritmetickým průměrem, tak mediánem. To by mohlo znamenat, že data jsou 

patrně ovlivněna některým jiným faktorem více, než je tomu právě faktorem počasí. Alespoň se 

podařilo potvrdit předpoklad, že největší odlehlá pozorování vznikla při dešti a inverzním 

počasí, jak je patrné z grafu. 

  Oblačno Déšť Polojasno Jasno Inverze Celkem 

Počet prvků 5421 1853 3411 1792 1843 14320 

Arit. průměr [m] 1,53572 1,35696 1,18438 2,33379 2,17058 1,61048 

Medián [m] 1,26851 1,10443 0,933786 1,70953 1,65519 1,23299 

Modus [m] 1,31893 1,10276 0,431061 0,669838 0,237544 0,669838 

Rozptyl [m] 1,49477 2,56051 1,03406 4,51402 4,57544 2,45596 

Směr. odchylka [m] 1,22261 1,60016 1,01689 2,12462 2,13903 1,56715 

Maximum [m] 8,1928 21,9202 7,74516 11,7748 19,4065 21,9202 

Šikmost [m] 1,38768 6,76135 1,48134 1,44198 3,26253 3,19887 

Špičatost [m] 2,70553 67,0228 3,2586 2,24181 16,8982 21,107 

Tabulka 9 - Výsledky závislosti velikosti odchylky na počasí 

 

Obrázek 27 - Krabicový graf závislosti velikosti odchylky na počasí 
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6.2.6 Závislost velikosti odchylky na stavu ionosféry 
Data pro zjištění tohoto vztahu byla rozdělena podle opatřených modelů. Obrazy těchto modelů 

jsou ale obnovovány každých 15 minut, takže jedna hodnota odchylky dané ionosférou je dána 

vždy pro všechny body jedné trasy. Proto byla opět použita faktorová analýza ANOVA. 

Normalita dat i homoskedasticita dat byla zamítnuta, takže byl použit Kruskal-Wallisův test. 

Ten stanovil, že je statisticky významný rozdíl mezi mediány jednotlivých skupin. Z toho 

vyplývá, že existuje závislost mezi velikostí odchylky a stavem ionosféry. Při pohledu na graf je 

ale zřejmé, že hodnoty mezi sebou příliš nekorelují. Například pro ionosférickou odchylku 2 

metry by měla být reálná odchylka 2 metry, ale vyskytují se zde odlehlá pozorování až kolem 

10 metrů. 

  2 m 2,5 m 3 m 3,5 m 4 m 4,5 m Celkem 

Počet prvků 1792 2356 4175 2942 1271 1784 14320 

Arit. průměr [m] 2,33379 1,27919 1,6574 1,38666 1,93434 1,34998 1,61048 

Medián [m] 1,70953 1,03087 1,27462 1,09791 1,47486 1,19654 1,23299 

Rozptyl [m] 4,51402 2,1847 2,72791 1,39967 2,47491 0,94471 2,45596 

Směr. odchylka [m] 2,12462 1,47807 1,65164 1,18308 1,57318 0,97196 1,56715 

Maximum [m] 11,7748 21,9202 19,4065 7,90215 8,1928 4,71872 21,9202 

Šikmost [m] 1,44198 6,88714 3,81847 1,56529 0,989242 0,822619 3,19887 

Špičatost [m] 2,24181 74,0848 26,2319 3,94178 0,493665 0,269807 21,107 

Tabulka 10 - Výsledky závislosti velikosti odchylky na stavu ionosféry 

 

Obrázek 28 - Krabicový graf závislosti velikosti odchylky na stavu ionosféry 
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6.2.7 Závislost velikosti odchylky na počtu viditelných družic 
Předpokládá se, že s rostoucím počtem viditelných družic se bude zvětšovat přesnost, tedy 

klesat odchylka. K tomuto testu byla opět použita metoda ANOVA. Byl zamítnut předpoklad 

normality dat i homoskedasticity, takže byl využit Kruskal-Wallisův test, který potvrdil 

hypotézu, která říká, že existují statisticky významné rozdíly mezi mediány. Tudíž existuje 

závislost mezi velikostí odchylky a počtem viditelných družic. Při pohledu na graf je patrné, že 

s narůstajícím počtem družic klesá vzdálenost odlehlých pozorování, které jsou naznačeny 

červenými body. Výsledek tohoto testu tedy odpovídá předpokladům. 

 

Obrázek 29 - Krabicový graf závislosti velikosti odchylky na počtu viditelných družic 

6.3 Zhodnocení experimentů 
Celková průměrná odchylka všech tras 1,61 metrů je velmi slušná. Bohužel některé odchylky 

kolem dvaceti metrů jsou pro některé typy aplikací nepřípustné. Jako vhodný příklad si lze 

představit například přistávání letadla, kde by byly takové odchylky nebezpečné. Navíc přístroj 

na to nijak neupozornil, protože hodnota HDOP i počet viditelných družic zůstaly stejné jako 

v normální situaci. 

U většiny průběhů výsledné odchylky u různých typů terénů odpovídaly teoretickým 

předpokladům, tedy ve volném terénu byly nejmenší odchylky od průměrné trasy, u zástavby a 

vegetace se odchylky zvětšovaly. Nicméně u několika průběhů tomu tak nebylo, což mohlo být 

způsobeno i chybou v měření nebo nevhodnou průměrnou trasou. Dále byly ověřeny celkové 

odchylky u jednotlivých typů terénů. U volného terénu byla tato odchylka 1,6921 metrů, u 

vegetace 1,9756 metrů, ale u zástavby byla lepší než u volného terénu, konkrétně 1,4528 metrů. 

Ostatní závislosti vyplývající z teoretických předpokladů se také podařilo prokázat. 
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6.4 Nové možnosti uplatnění systému Galileo 
Od Galilea se očekává v plné operační fázi odchylka až v řádech desítek centimetrů. Pokud se to 

podaří splnit, určitě se najde spousta nových možností aplikací, u kterých záleží na vysoké 

přesnosti určení polohy. Už druhým rokem je vyhlašována evropská soutěž, ve které se hledají 

nové nápady a inovace k vývoji aplikací pro Galileo. V roce 2012 vyhrál český projekt aplikace 

k pomoci záchranným složkám. 

V oblasti dopravy by byla přesnost v řádech centimetrů zajímavá například pro aplikaci 

navádění v jízdních pruzích. Jak bylo dokázáno v experimentu, u GPS byla průměrná odchylka 

1,61 metrů, což provoz takové služby zatím neumožňuje. Pro takovou aplikaci bude ale 

zapotřebí velmi přesných mapových podkladů, ve kterých budou vektorově zaznamenány 

veškeré jízdní pruhy na silnicích. Proto by to mohla být zajímavá příležitost pro firmy 

zabývající se mapováním silnic. 

Prostor pro novou aplikaci se dá najít ve stávajícím řešení tempomatů v automobilech, které by 

mohly být doplňovány nebo zcela nahrazeny navigačním systémem. Automobily by vysílaly 

data o své přesné poloze a podle toho by se přizpůsobovala jejich rychlost a korigovala se tak 

vzdálenost mezi nimi. Pokud by se ale podařilo dosáhnout centimetrových odchylek za všech 

možných podmínek, bylo by možné uvažovat i nad automatickými robotickými systémy řízení 

například pro tělesně postižené lidi. Tato aplikace by ovšem vyžadovala naprosto dokonalé 

poskytnutí signálu bez výpadků, protože byť jen malý výpadek by mohl způsobit tragédii. 

Pokud by ale systém spolupracoval se všemi globálními navigačními systémy, tedy NAVSTAR 

GPS, GLONASS, Galileo i Compass, pak je pravděpodobné, že by se podařilo splnit podmínky 

pro aplikace tohoto druhu. Navíc tyto aplikace by výrazně snížily počet nehod, neboť by se 

eliminovala chyba způsobená lidským faktorem. Ta je v současné době nejčastější příčinou 

dopravních nehod. Ve spolupráci s již fungujícími systémy, které sledují například jízdní pruhy, 

dopravní značky nebo okolní vozidla, by byla tato možnost jistě velice zajímavá. 

Další možnosti využití v dopravě by bylo možné pro inteligentní dopravní systémy, které by 

ovládaly světelnou signalizaci na křižovatkách v závislosti na hustotě provozu nebo prioritě 

vozidel. Vozidlům záchranných služeb by se tak umožnilo rychleji projet městem. Vozidla 

s nebezpečným nákladem nebo chemickými látkami by měla také vyšší prioritu. Navíc by se 

snížily i emise oxidu uhličitého když automobily stojí v kolonách. Pro chodce by bylo také 

možné využití. Bylo by možné sledovat polohu chodce podle chytrého mobilního telefonu 

s přijímačem Galileo, a pokud by se chodec přiblížil k přechodu na křižovatce, semafory by na 

to reagovaly podobně jako nyní na stisknutí tlačítka. 

Téměř jisté využití se dá očekávat v oblasti výběru poplatků na dálnicích. Místo mýtných bran 

by se do každého vozu nebo nákladního automobilu nainstalovala jednotka spolupracující se 

systémem Galileo. Tato jednotka by plnila funkci oznamování polohy vozidla, a následné 

účtování by bylo prokazatelné. Dále by bylo možné takto hlídat pravidelný odpočinek řidičů 

kamionů místo současných záznamových zařízení nebo například zákaz vyjíždění v určitých 

dnech. Tato funkce by upozorňovala na dispečinku na soupravy, které vyjely na dálnici v době, 

kdy neměly, a viník by byl potrestán. 



43 

7. Závěr 
V závěru práce bych rád uvedl zjištění, ke kterým jsem v této práci došel. Navigační systém 

NAVSTAR GPS je skutečně závislý na faktorech jako je počasí, druh terénu, rychlost, stav 

ionosféry a počet družic. S příchodem systému Galileo by se však situace mohla zlepšit. Již nyní 

však systém NAVSTAR GPS podstupuje obměnu družic za novější typ, takže se domnívám, že 

oba systémy budou v závěrečné fázi zhruba stejně přesné. Bylo experimentálně dokázáno, že 

systém NAVSTAR GPS má odchylku, která je dostačující pro dnešní aplikace. Při menší 

odchylce chystaného systému Galileo je jistě prostor pro nové možnosti uplatnění. Několik 

možností uplatnění bylo vypsáno přímo v této práci, což bylo jejím hlavním cílem. 

Pokud dojde k dobudování systému Galileo a Compass, a zároveň všechny globální navigační 

systémy budou splňovat vzájemnou interoperabilitu, a jestliže budou přijímače kompatibilní se 

všemi těmito systémy, pak bude umožněn příjem signálů z mnoha satelitů na různých 

frekvencích, což zaručí vynikající přesnost určení polohy. Nakonec tedy na budování těchto 

systémů nejvíce získají právě uživatelé těchto systémů. Doufejme, že tyto systémy nebudou 

využity k válečným konfliktům nebo teroristickým útokům. Právě možnost zneužití proti 

civilnímu obyvatelstvu při takto vysoké přesnosti je asi jediná nevýhoda těchto systémů, protože 

právě tak jako slouží civilistům, mohou posloužit i pro teroristické činy. 
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