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Abstrakt  

Tématem bakalářské práce jsou možnosti využití GPS modulu U-blox. Práce 

bude zaměřena na struktury globálních družicových navigačních systémů. Detailněji 

bude popsán jediný plně funkční navigační systém GPS NAVSTAR. Praktická část této 

práce bude zaměřena na GPS modul firmy U-blox. Bude popsán postup jeho zapojení 

včetně nastavení základních parametrů pro bezproblémový provoz. Dále budou popsány 

možnosti využití běžným uživatelem. Výstupem bude vyjádření k možnostem 

vyhodnocovacího softwaru U-center pro běžného uživatele a také postup pro instalaci a 

nastavení GPS modulu U-blox LEA 5H pro běžný provoz.  
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Abstract 

The topic of my Bachelor's Thesis is the possibility of using U-blox GPS 

module. In this Thesis I will focus on the structures of the global navigation satellite 

systems. Also I  will concentrate on the fully functional GPS navigation system 

NAVSTAR more detailed. The GPS module from U-blox company will be presented in 

the practical part of this thesis . I will describe the installation method and setting of 

basic parameters for module’s smooth operation. Furthermore I  will specify the 

possibilities of using by common users. As a result I  will summarize information about 

U-center software’s functionality for common users and I will prepare the manual for 

the common installation of the U-blox LEA 5H GPS module. 
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1 Úvod 

V dávných dobách minulosti se orientovali lidé na pevnině pomocí pohoří, řek a 

stromů. Mořeplavci využívali znalosti okolních břehů a rovněž pozice hvězd, ty ovšem 

přes den nebyly vidět. Už v těchto dobách bylo známo, že ten kdo uměl navigovat, byl 

vyspělejší než ostatní.  

S postupem doby se umění navigace zdokonalovalo až do dnešní podoby 

navigace pomocí umělých družic, které krouží po oběžné dráze Země. V dnešní době je 

mnoho lokálních družicových navigačních systémů, které slouží pouze pro některé 

regiony světa, ale je zde i navigační systém, který má pokrytý celý zemský povrch. 

Tento systém, označovaný jako GPS NAVSTAR, začala vyvíjet armáda USA již v 60 

letech, kdy americké námořnictvo mělo potřebu monitorovat své lodě, a byl určen ryze 

pro vojenské účely. Zlomový bod nastal 1. 9. 1983, to došlo k sestřelení civilního 

letadla jihokorejských aerolinií s 269 pasažéry na palubě, které se nedopatřením 

odchýlilo ze své trasy. Po tomto incidentu Spojené státy americké uvolnili svůj GPS 

systém i pro civilní využití, tak aby se již napříště zabránilo podobným problémům. 

V té době se začal hojně využívat v leteckém a námořním sektoru.  

Obrovský rozvoj pro širší masy začal po roce 2000, kdy Američané vypnuli  

selektivní dostupnost (SA), což bylo v podstatě uměle znepřesňování polohy pro civilní 

uživatele, a to s chybou až 100 m. Poté již bylo využití GPS pro civilní využití velice 

zajímavé. 

V současné době nalezneme GPS přijímač na každém kroku. Automobily jsou 

vybavovány navigaci skoro standardně, většina chytrých telefonů má sobě zabudovaný 

GPS čip, můžeme ho nalézt v hodinkách, používají se jako sledovací zařízení majetku či 

osob. Možnosti využití je mnoho a vývoj jde stále dopředu. I v dnešní době je to stále 

jedno z nejrychleji se vyvíjejících odvětví.  

V úvodní části této práce bude čtenář ve zkratce seznámen s většinou dnešních 

družicových navigačních systémů. Následně bude popsán systém GPS NAVSTAR, kde 

se čtenář dozví detaily z historie a vývoje celého systému, rovněž i o metodách 

zpřesňování GPS pozic. V další části budou představeny komunikačními protokoly, kde 

bude pozornost zaměřena primárně na nejdůležitější NMEA věty. V praktické části 

bude detailněji seznámen s čipsetem od firmy U-blox, který nese označení LEA-5H. 

Zde budou objasněny základní charakteristické vlastnosti tohoto čipu a zároveň budou 
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popsány možnosti jeho připojení k PC a ukládání měřených dat do souborů. Součásti 

praktické části bude zpracován manuál jak pracovat s vyhodnocovacím softwarem 

U- center, který je volně dostupný na webových stránkách výrobce U-blox. 

V neposlední řadě bude prezentováno jak se získanými daty pracovat a vyhodnocovat 

je. 
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2 Globální družicové navigační systémy (Global 

Navigation Satellite Systems - GNSS) 

GNSS jsou systémy, které jsou schopny s omezeným počtem radiomajáků 

zajistit pokrytí celého zemského povrchu navigačními signály a umožňují tímto  určit 

polohu kdekoliv na Zemi. Hlavní výhodou těchto systémů je, že umožňují určovat 

polohu v jednotném souřadnicovém systému pro celou zeměkouli. Tyto systémy pracují 

24 hodin denně, bez ohledu na počasí, denní nebo roční dobu.[1][2] 

Mezi GNNS v současné době patří spousta systémů, které se postupně vyvíjejí 

podle specifických požadavků uživatelů, ať jde o civilní nebo vojenský sektor. A také 

podle toho, která země je majitelem a správcem daného systému. Ve zkratce bude 

popsáno několik systémů a následně bude detailně vyobrazen nejznámější systém - 

GPS. 

2.1 Glonass ( Globaľnayja Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema) 

Již podle názvu je znát, že jde o systém vyvíjený od roku 1970 v SSSR a nyní je 

jeho provozovatelem ruská armáda. S jeho pomocí je možno zjistit polohu a přesný čas 

kdekoliv na Zemi nebo nad Zemí. Část služeb je s omezenou přesností volně k dispozici 

pro civilní uživatele. Je to obdoba americké GPS. Má 3 podsystémy. Kosmický, který 

má 24 družic ve výšce 19100 km nad povrchem Země. Řídící a  kontrolní technologie, 

který má 3 rozšířené stanice, 5 povelových stanic a 10 monitorovacích stanic.  

A uživatelský, tento má autorizované uživatele, jako je armáda a vládní instituce 

a ostatní uživatelé, což jsou běžní civilisté.[3][4][2] 

2.2 Galileo 

Je to GNNS, který má být nezávislou obdobou amerického GPS a ruského 

Glonass, který je nevojenského charakteru a je řízený civilní správou. Původní plány 

spadají do roku 1999. Jeho výstavbu zajišťují státy Evropské unie (EU) prostřednictvím 

Evropské kosmické agentury (ESA) a dalších institucí. Rovněž má 3 segmenty, kde 

kosmický segment má mít 30 družic ve výšce 23222 km nad Zemí. Plánovaný rok 

spuštění je 2014.[3][2] 
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2.3 Beidou 1,Beidou 2/Compass 

2.3.1 Beidou 1 

Je to systém využívaný Čínou a oproti systémům Glonass, GPS či Galileo,  které 

využívají družice pohybující se vůči zemskému povrchu na střední oběžné dráze, 

používá družice geostacionární. Systém tím pádem nepotřebuje tolik družic jako 

zmiňované systémy, ale zároveň to znamená omezení pokrytí signálem pouze na oblast, 

nad kterou je družice stále umístěná. V současné době pokrývá oblast 5° až 55°severní 

šířky a 70°až 140° východní délky. Dá se nazvat jako regionální systém. [3] 

2.3.2 Beidou 2/Compass 

Čína plánuje v blízké budoucnosti sestavit systém s 35 družicemi, které by svým 

signálem pokrýval celou zeměkouli. Systém by měl zajišťovat dvě formy služeb, 

bezplatnou pro standardního uživatele z civilní sekce a speciální pro vojenské účely.[3] 

2.4 IRNSS (Indian Regional Navigational Satellite System) 

Jak již napovídá název, jedná se opět o regionální družicový systém, který 

schválila indická vláda v roce 2006. Složen bude ze sedmi satelitů, které budou trvale 

pokrývat celou Indii rádiovým signálem. Celý systém, má být ryze civilním.[3] 

2.5 QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) 

Je to systém, který je rovněž ve fázi vývoje a jako regionální systém má 

v Japonsku posilovat a zpřesňovat GPS systém. Mají to být 3 družice a start systému se 

očekává v roce 2017. V současné době jsou v Japonsku GPS družice dostatečně 

viditelné v 90%, s touto nadstavbou by to mělo být 99,8 %. [3][5] 

2.6 GPS (Global Positioning System) 

V současné době jediný plně funkční satelitní navigační systém. Tento systém 

byl vyvinut Ministerstvem obrany Spojených států Amerických (United States 

Department of Defense) a jeho celý název je NAVSTAR GPS (Navigation Signal And 

Timing And Randing Global Positioning System). Po technologické a vědecké stránce 

je GPS pravděpodobně nejdůležitějším praktickým důkazem Einsteinovy obecné teorie 

relativity. Více o tomto systému bude uvedeno v další kapitole.[3][6][7][2] 
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3 GPS 

GPS je navigační systém spravovaný Ministerstvem obrany USA.  Pomocí 

tohoto systémů se dá určit poloha a přesný čas, kdekoliv na zemském povrchu a do 

určité míry i nad Zemí, protože družice obíhají ve výšce 20 200 km nad zemským 

povrchem. Přesnost volně přístupné GPS (pro civilní účely) je na několik metrů, proto 

se používají různé metody na zpřesnění polohy. Kdy je možno se dostat na odchylku 

několika centimetrů. GPS je hojně využíván v celé škále odvětví a počítá se s tím, že se 

bude i nadále rozvíjet.  

3.1 Vývoj GPS 

 Konečná podoba systému GPS je částečně odvozena od podobných pozemních 

rádiových navigačních systémů. Jedním z nich je LORAN. Byl vyvinut v začátku 

čtyřicátých let 20tého století a byl využíván již během druhé světové války. Další 

inspirací pro vznik systému GPS bylo v roce 1957 vypuštění družice Sputnik 

Sovětským svazem. Skupina amerických vědců vedena Dr. Richardem B. Kershnerem 

monitorovala rádiové vysílání Sputniku. Bylo zjištěno, že díky Dopplerovu efektu byla 

frekvence vysílaného signálu vyšší, když se Sputnik přibližoval a nižší, když se 

vzdaloval. Byli si vědomi, že při znalosti jejich přesné polohy na Zemi mohou určit 

přesnou polohu Sputniku na jeho oběžné dráze pomocí měření frekvenční změny.  

První družicový navigační systém Transit využívaný námořnictvem Spojených 

Států Amerických (USA) byl poprvé úspěšně otestován v roce 1960. Tehdy používal 

5 družic a byl schopen určit polohu jednou za hodinu. V roce 1967 vyrobilo 

námořnictvo družici Timation, která ve svém vybavení nesla jako první přesné hodiny 

(na přesném určení času je GPS založen). Pozemní systém Omega, byl v sedmdesátých 

letech dvacátého století prvním celosvětovým rádiovým navigačním systémem.  

V období, kdy se námořnictvo zabývalo vývojem systému Transit,  se začalo o 

družicovou navigaci zajímat i letectvo. Obě tyto vojenské složky postupovaly ve vývoji 

těchto systémů odděleně. Teprve počátkem sedmdesátých let vydalo ministerstvo 

obrany Spojených Států Amerických memorandum, jímž podřídilo další vývoj 

družicových navigačních systémů, vzdušným silám. Původně samostatné projekty obou 

vojenských složek byly sloučeny do jediného programu označovaného NAVSTAR 

GPS. Od roku 1973 řídí program společná programová skupina JPO (Joint Program 

Office), zřízená při kosmické divizi velitelství systému vzdušných sil USA (US Air 
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Force Systém Command, Space Systém Division, NAVSTAR GPS) na letecké základně 

v Los Angeles. Členy jsou zástupci námořnictva, námořní pěchoty, letectva, pobřežní 

stráže a armády. V prosinci 1973 dostala JPO oficiální povolení k vytvoření systému 

NAVSTAR GPS, práce probíhaly v několika etapách.[3] [7] 

3.1.1 První etapa (1973 – 1979) 

Tato etapa byla zaměřena na ověření koncepce systému, bylo vypsáno výběrové 

řízení na jednotlivé segmenty systému (řídící střediska, družice, přijímače, polygon). 

Zároveň byly v této etapě vypuštěny dvě družice NTS (Navigation Technology 

Satellites). První se původně jmenovala Timotion II, ale později byla přejmenována na 

NTS 1. Na palubě měla atomové hodiny. Byla vypuštěna 14. července 1974. Druhá 

a zároveň poslední družice této skupiny se jmenovala NTS 2, ta nesla na své palubě 

cesiové hodiny.  

V roce 1978 byly na oběžnou dráhu vyneseny čtyři družice Blok I.  Byly 

umístěny tak, aby po nějakou dobu umožňovaly plnohodnotnou třírozměrnou navigaci, 

a to hlavně v blízkém okolí testovacího polygonu v Arizoně. Původně byly plány na 

čtyři družice Blok I, ve finále jich bylo jedenáct. Jejich nespornou výhodou bylo to, že 

jejich signály byly dostupné v celém rozsahu pro všechny lidi. [7] [8] 

3.1.2 Druhá etapa (1979-1985) 

V tomto období se budovala řídící a monitorovací střediska. V roce 1980 byla 

firma Rockwell vybrána pro vývoj 28 družic Blok II.  Pro vývoj armádního 

uživatelského zařízení byly vybrány firmy Magnavox, Rockwell-Collins, Texas 

Instrument a Teledyne. V závěrečných etapách byl vývoj přijímačů svěřen firmám 

Rockwell-Collins a Magnavox. Testování přijímačů probíhalo opět hlavně na 

testovacím polygonu v Arizoně, a také při námořních operacích. [7][8] 

3.1.3 Třetí etapa (1985 – 17. 7. 1995) 

První družice Blok II byla vypuštěna v únoru 1989. Družice Blok II měli 

nahrazovat družice bloku I a zároveň doplňovat počet družic na orbitu s   operačního 

stavu podle plánu. K tomu, aby bylo možno 24 hodin denně, kdekoliv na zemi zjistit 

třírozměrnou polohu, dospěl systém v roce 1993. Desátá až dvacátá devátá družice 

Bloku II, nese označení Blok IIA. Nově vypuštěné družice jsou technicky vyspělejší než 

ty dříve vypuštěné a dokážou pracovat 180 dní bez komunikace s řídícím segmentem 
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Blok Období Vypuštěno Aktivní
Životnost 

plán/skutečnost
Signály Výrobce

I 1978-1985 11 0 3-4/6-8 L1 s C/A a L2 s P Rockwell(Boeing)

II 1989-1990 9 0 7/10 L1 s C/A ,P a L2 s P Rockwell(Boeing)

IIA 1990-1996 19 11 7/20 L1 s C/A ,P a L2 s P Rockwell(Boeing)

IIR 1997-2004 12 12 10/? L1 s C/A,P(Y),M, L2s C/A,P(Y),M Lockheed Martin

IIR-M 2005-2009 8 7 8,5/8,6 L1 s C/A,P(Y),M, L2s C/A,P(Y),M Lockheed Martin

IIF 2009-2011 4+8² 4 12/- L1 s C/A,P(Y),M, L2s C/A,P(Y),M a L5 Boeing

III 2014-? 6³ 0 15/- L1 s C/A,P(Y),M, L2s C/A,P(Y),M a L5 Lockheed Martin

¹

²

³

ztraceno při startu nebo selhalo oživení

v přípravě

plán

(např. možnost výpadku v důsledku zničení ve válečném konfliktu – období studené 

války). V roce 1989 byl uzavřen kontrakt na výrobu 20 družic typu Blok IIR a to 

s firmou General Elekric. Tyto družice již uměly mezi sebou komunikovat a udávaly si 

vzájemně svoji polohu, což mohlo vést k brzkému odhalení možné chyby polohy 

družice. 8 prosince 1993 bylo dosaženo počátečního operačního stavu (IOC  - Initial 

Operational Capability), což v podstatě znamenalo, že všech 24 družic z kosmického 

segmentu bylo na svých pozicích. 3. 3. 1994 byl systém uveden do provozu. 

17 července 1995 byl systém GPS v plném operačním stavu ( FOC – Full Operational 

Capability), to znamená, že všech 24 družic bylo typu Blok II/IIA a byly důkladně 

odzkoušeny.[7][8] 

3.1.4 Čtvrtá etapa (1995- do dnes) 

V této etapě jde v podstatě o rutinní využívání systému GPS. Dále jsou 

budovány nové doplňkové systémy pro GPS, například systémy pro šíření diferenčních 

korekcí. Pomocí WAAS a EGNOS (Wide Area Argumentation Service) systému lze 

zpřesnit výpočet pozice GPS přijímače na 1 – 3 metry. LASS (Local Area 

Argumentation Servis) systém je využitelný pro letecké účely a je obdobou WAAS, 

který není pro letectví certifikovaný. Nadále jsou vyvíjeny družice Blok III.[7][9] 

3.2 Generace družic systému GPS 

Družice byly postupně se svým vývojem vypouštěny na oběžnou dráhu Země po 

blocích. Podle pořadí vypouštění na orbit, byly označovány Blok I, Blok II atd., jak je 

možno vidět v následující tabulce č. 1. 

Tabulka 1    Přehled družic 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.2.1 Blok I 

První družice byla vypuštěna v únoru 

1978 a poslední v roce 1985. Poslední družice 

tohoto typu dosloužila v roce 1995. Družice 

obsahovaly troje atomové hodiny. Výhodou 

těchto družic bylo, že jejich signál byl přístupný 

pro každého. Na obrázku č. 1 je znázorněna 

družice Blok I. [7][10] 

3.2.2 Blok II a II A 

Tyto družice byly vypouštěny v letech 1989 až 

1996. Předpokládaná životnost byla 7 let. V současné 

době je stále na orbitě aktivních 11 družic Bloku II A. 

Družice v sobě mají čtvery atomové hodiny. Jediný 

rozdíl mezi typem II a II A je délka práce bez zásahu 

řídícího segmentu, kdy u Bloku II je to pouze 14 dnů 

a u Bloku II A je to 180 dnů. Na obrázku č. 2 je 

znázorněna družice Blok II.[7][10] 

3.2.3 Blok II R 

Družice na obrázku č. 3 je představitelem typu 

družic Blok II R, které jsou oproti předchozím typům 

dokonalejší a výkonnější.  Původně měly mít přesnější 

hodiny, ale kvůli problémům s jejich konstrukcí, zůstali 

výrobci u předchozích typů hodin. Standardně mohou 

pracovat 14 dní bez kontaktu s řídicím segmentem, ale 

dokážou pracovat i v autonomním nastavení, kdy 

nepotřebují kontakt, s řídicím segmentem, až 180 dní. 

K tomu jim dopomáhá i možnost vzájemné komunikace 

mezi družicemi, na základě které určují vzájemné 

vzdálenosti mezi sebou a jsou tak schopny upravit údaje 

    v navigačních  zprávách. [7][10] 

 

 
 

Obrázek 1    Družice Blok I[10] 

Obrázek 2    Družice Blok II[10] 

Obrázek 3    Družice Blok II R[10] 
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3.2.4 Blok II F 

Družice typu Blok II F, jenž je znázorněna na 

obrázku č. 4 má delší životnost. Tyto družice navíc, kromě 

původních signálů, vysílají další novou civilní frekvenci 

L5, která má zvýšit bezpečnost letecké dopravy. Zároveň 

obsahuje extrémně přesné atomové hodiny.[10] 

 

 

 
 
 

3.2.5 Blok III 

V současné době je ve vývoji družice, jenž je 

zobrazena na obrázku č. 5, ve firmě Lockheed Martin, 

která v roce 2013 dostala zakázku na zhotovení dalších 

dvou družic typu Blok III. Tímto jejich počet aktuálně 

dosáhne šesti kusů. Nové verze budou mít větší možnosti 

pro splnění požadavků vojenských i civilních uživatelů. 

Jejich signály budou ještě silnější a přesnější než je tomu 

doteď. V budoucnu by měly družice podporovat systém 

DASS (Distress Alerting Satellite System) pro pátrání 

a záchranu. Budou vysílat čtvrtý civilní signál GPS (LC1), 

který má sloužit pro mezinárodní spolupráci a interoperabilitu (schopnost různých 

systémů vzájemně spolupracovat).[10] 

 
 

3.3 Struktura systému GPS 

3.3.1 Kosmický segment 

Kosmický segment je tvořen družicemi v minimálním počtu 24 kusů (21 

navigačních a 3 aktivní zálohy) v současné době zahrnuje 28 tzv. zdravých družic.  

 

Obrázek 4    Družice Blok II F[10] 

Obrázek 5    Družice Blok III[10] 
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Přesný počet se stále mění, jelikož se průběžně 

vynášejí raketou na orbit nové typy družic 

a zároveň končí staré typy. Mimo to mají být 

na Zemi ještě 4 záložní družice, tak aby 

v případě potřeby mohly být do 48 hodin 

vypuštěny na oběžnou dráhu. Družice obíhají 

po šesti oběžných drahách, jak je vidět na 

obrázku č. 6. Jejich sklon je 55° k rovině 

rovníku, ve výšce 20 200 km nad povrchem Země, v rychlosti 11300 km/h. Na každé 

oběžné dráze jsou čtyři družice. Takový systém zaručuje, že kdekoliv na Zemi jsou 

trvale dostupné signály minimálně ze 4 družic. Za jeden den oběhne každá družice Zemi 

dvakrát, tento oběh ji trvá 11 hodin a 58 minut, proto je každý den na stejném místě 

vždy o 4 minuty dříve.[7][8][10] 

  

3.3.2 Řídící segment 

Tento systém zodpovídá za řízení celého GPS systému. Z funkčního hlediska je 

jeho hlavním úkolem monitorování kosmického segmentu GPS, zasílání informací 

družicím, provádění jejich manévrů a údržba atomových hodin. Počítají se zde 

efemeridy družic, které pomáhají k navigaci v reálném čase.  

Systém je složen z celosvětové sítě pozemních monitorovacích stanic 

(monitoring stations), které  se nacházejí na Havaji,  Kawajalein, Diego Garcia,  

Ascension a v Colorado Springs. Hlavní velitelství je umístěno v Los Angeles 

v Kalifornii na základně Letectva Spojených států amerických (USAF). Na letecké 

základně Schriever v Colorado Springs je umístěno hlavní řídící středisko (Master 

Control Station -  MCS). Záložní řídící středisko (Alternate Master Control Station-

AMCS) se nachází ve Vandenbergu, stát Kalifornie.  V rámci cvičení čtyřikrát ročně 

řídí záložní středisko celý systém. V případě nutnosti je schopno během 24 hodin 

převzít kontrolu nad celým systémem. Součástí řídícího segmentu jsou 3 stanice určené 

pro komunikaci s družicemi (Ground Antenna), které se nacházejí v Kawajalein, Diego 

Garcia a Ascension.V případě poruchy kterékoliv z nich je v záloze středisko Cap 

Canaveral, které slouží pro přípravu družic před vypuštěním na orbit. Stanice určené pro 

komunikaci vysílají družicím data o jejich oběžných drahách, jsou schopny nastavovat 

hodiny, aktualizovat navigační zprávy a v neposlední řadě umožní i samotné řízení 

Obrázek 6    Dráhy družic [10] 
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družic. Hlavní řídící stanice dálkově ovládá bezobslužné pozemní monitorovací stanice. 

Tyto stanice samy o sobě neprovádí žádné výpočty ze získaných dat, ale pouze je 

předávají do hlavního řídicího střediska. Na základě těchto dat jsou vypočítány 

efemeridy (údaje oběžných drah družic) a korekce atomových hodin jednotlivých 

družic. Upravená data jsou předána na stanice pro komunikaci s družicemi a minimálně 

jednou denně se vysílají jednotlivým družicím. Rozmístění všech typů stanic je možno 

vidět na obrázku č. 7. [7][6][8][10] 

 

 

Obrázek 7    Mapa rozmístění stanic řídicího systému[10] 

3.3.3 Uživatelský segment 

Uživatelský segment je složen z přijímačů GPS, ze samotných uživatelů, 

postupů a různých vyhodnocovacích nástrojů. Výpočty času, polohy a rychlosti se 

provádějí na základě přijatých dat z družic a předem definovaných parametrů pomocí 

GPS přijímače.  Přenos dat je pouze jednosměrný a to od družice k přijímači. K určení 

polohy je zapotřebí minimálně 4 družic. Využití GPS přijímačů je různorodé, dají se 

použít pro určení polohy, pro navigaci, k určování přesného času, pro geodézii, 

k vojenským činnostem, jako je třeba řízení bezpilotního letounu nebo ovládání řízené 

střely Tomahawk a pro spoustu dalších možností ať již v civilním (ostatní uživatelé) 

nebo ve vojenském sektoru (autorizovaní uživatelé).  
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3.4 Signály vysílané z družic GPS 

Všechny signály vysílané družicí jsou kombinací nosné vlny, navigační zprávy 

a dálkoměrného kódu. Všechny složky signálu jsou odvozeny dělením či násobením 

základní frekvence (f 0), která udává hodnotu 10,23 MHz. Signály jsou družicemi 

vysílané na pěti frekvencích, frekvence L1 až L5.  Frekvence L1 (1572,45 MHz 

a vlnová délka 19 cm) je nositelem dvou dálkoměrných kódů. První je Precision neboli 

P-code, je přesný a dá se šifrovat pro vojenské účely, potom je označen jako Y-kód. 

Druhý C/A kód (Coarse/Acquisition, C/A code), je méně přesný a není šifrovaný. 

Signal na frekvenci L1 je označován jako standardní polohová služba (Standard 

Positioning Servis - SPS). L2 frekvence (1227,60 MHz, vlnová délka 24 cm) je 

nositelem jen P-kódu a jeho šifrované verze Y-kódu. Signály na frekvenci L2 jsou 

používány pro přesnou polohovou službu (Precise Positioning Servis - PPS). Nosnými 

frekvencemi L1 a L2 je kromě P-kódu a C/A kódu přenášen také binární kód obsahující 

Navigační zprávu, který je kódován pomocí fázových posunů nosných vln. Frekvence 

L3 vysílá signály související i s ostatními funkcemi GPS, jako je třeba indikace 

jaderných výbuchů, odhalování startu balistických raket a odhalování ostatních 

vysokoenergetických zdrojů. Frekvence L4 se využívá pro měření ionosférické refrakce. 

Frekvence L5 má sloužit pro civilní leteckou dopravu a je známá jako Safety- of- Live 

(SoL) signál, který je dostupný od první vypuštěné družice Blok IIF. Přehled signálů je 

vyobrazen v tabulce č. 2.  [6][9][1][4][11][12] 

Tabulka 2    Signály a kódy GPS 
 

 

Zdroj: vlastní zpracování  z [4] 

3.4.1 Základní frekvence  

Družice GPS odvozují frekvence svých signálů, od tzv. základní frekvence 

(fundamental frequency). Tato má hodnotu 10,23 MHz, a je odvozena na základě 

atomových hodin, její dlouhodobá přesnost je nastavena tak, aby bylo zamezeno 

rušivým efektům v rámci mobility družice. Její přesnost je 10ˉ¹³ až 10ˉ¹4 za den.[7][13] 

L  - základní frekvence f₀ = 10,23 MHz

L1 - nosná frekvence f₀ * 154 = 1574,42 MHz C/A kód 1,023 MHz nešifrovaný

P kód 10,23 MHz šifrovaný=> Y kod (P(Y) kod)

L2 - nosná frekvence f₀ * 120 = 1227,60 MHz P kód 10,23 MHz šifrovaný=> Y kod (P(Y) kod)

L3 - nosná frekvence f₀ * 135 = 1381,05 MHz

L4 - nosná frekvence f₀ * 180 = 1841,4   MHz

L5 - nosná frekvence f₀ * 115 = 1176,45 MHz F kód 10,23 MHz

navigační zpráva 50 Hz
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3.4.2 C/A kód 

Je to základní signál pro polohovou službu civilních GPS přijímačů. Je složen 

z 1023 jedniček a nul, které jsou jednoznačně definovány, opakují se každou 

milisekundu (jeho frekvence je 1,023 MHz). Každá družice má svou posloupnost 

jedniček a nul striktně definovanou a tím tedy i svůj C/A kód. Identifikace družic 

probíhá PRN (Pseudo Random Noise) údajem, což je jedinečný identifikátor všech 

dálkonosných kódů, označovaný také jako pseudonáhodný kód. Vlastností C/A kódu je 

ostré minimum autokorelační funkce, která měří vzdálenosti. Využití je pro méně 

přesnou navigaci a pro synchronizaci času. Umožňuje přečíst navigační 

zprávu.[11][7][8] 

3.4.3 P-kód 

V anglickém překladu se označuje jako „precision“ tedy přesný nebo 

„protected“ čili chráněný, ale ne šifrovaný. V podstatě to vystihuje jeho vlastnosti, je 

přesnější než C/A kód a zároveň je přístupný pouze pro autorizované uživatele. Je 

modulován na obou nosných vlnách L1 a L2, díky tomu podstatně snižuje vliv 

ionosférické a troposférické refrakce. Přesnost měření je díky tomu až několik 

milimetrů (geodetické přístroje).  Znovu se jedná o PRN kód. Jeho délka je 266 dnů, čili 

přibližně 38 týdnů. Je rozdělen na sedmidenní frekvence, což znamená, že umožňuje 

současné vysílání až 38 družic. Každá má v daném týdnu určitou sekvenci. Tento kód se 

tedy mění každých 7 dní a to vždy o sobotní půlnoci.[14][8][7][11] 

3.4.4 Y-kód 

V podstatě se jedná o šifrovaný P kód, jenž je šifrován pomocí W kódu metodou 

A-S (Anti-Spoofing). Metoda šifrování P-kódu je znázorněna v tabulce č. 3. Dešifrovat 

jej mohou pouze autorizovaní uživatelé (vojenská přijímače). V době, kdy armáda bude 

používat Y kód, nemohou normální uživatelé využívat P kód.[6][8][11] 

Tabulka 3    Postup kódování Y-kódu 

P - kód 

0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 …. 0 0 0 1 … 

W - kód 

    0   0       1     …. 1   0   … 

Y - kód  

0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 …. 0 0 1 0 … 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.4.5 Navigační zpráva 

Navigační zpráva (navigation message) je dalším z kódů vysílaných družicemi. 

Struktura této zprávy je vyobrazena níže v uvedené tabulce č. 4. Tato zpráva neobsahuje 

přímo údaje o poloze družice, ale informace o dráze v době odesílání dálkoměrné 

zprávy, čas vysílaní počátku zprávy, efemeridy družice, almanach, stav družice, různá 

korekční data atd. Podle těchto údajů je možno  posléze určit přesnou polohu družice 

a přesný čas odeslání této dálkoměrné zprávy. V případě neprovádění dvoufrekvenčního 

měření (P kód) lze na základě těchto dat provést i případné korekce ionosférické 

refrakce. 

Navigační zpráva je vysílaná na frekvenci 50Hz, její délka je 1500 bitů. Skládá 

se z pěti podrámců (subframe), kde každý z nich má 300 bitů a dohromady tvoří 

takzvaný rámec (frame), který je základem navigační zprávy. Jednotlivé podrámce jsou 

tvořeny slovy o 30 bitech, z toho je 6 bitů použito pro bezpečnost přenosu a zbylých 24 

je použito pro datový přenos. První v každém podrámci je TLM – telemetrické slovo, 

které nese diagnostické zprávy a synchronizační vzor. Pak následuje HOW (hand-over 

word), toto slovo obsahuje identifikaci podrámce a pořadí následujícího podrámce od 

počátku GPS týdne. Další slova jsou různého charakteru, mohou obsahovat vojenské 

informace, data o stavu družice, kontrolní údaje, navigační data a jiné.  

První subframe obsahuje informace o stavu družice (SV – Space Vehicle), týdnu 

GPS a třeba i korekce hodin. Další dva subframe obsahují údaje o efemeridách.  

Poslední dva subframe nesou zbylá data. Mimo jiné obsahují almanach, ten má méně 

přesné informace o poloze a stavu ostatních družic. Díky tomu je přijímač rychleji 

schopen vyhledat ostatní družice, tím pádem se rychleji nastartuje. První tři subframe 

jsou pro každou družici unikátní, ale zbylé dva jsou pro všechny družice 

stejné.[8][7][15] 
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subframe(podrámec) 1 subframe(podrámec) 2 subframe(podrámec) 3 subframe(podrámec) 4 subframe(podrámec) 5

unikátní pro každou družici

- ionosférické data

- almanch SV 1 - 24

- ionosférické data

6 s

30 s

H

O

W

H

O

W

-stav družice (SV)

- korekce hodin

- číslo týdne GPS

-efemeridy -efemeridy

- almanch SV 25-32

- čas UTC

Tabulka 4    Struktura navigační zprávy 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

  

3.5 Metody zpřesňování měření GPS 

Z různých důvodů není poloha měřená přijímačem GPS nikdy úplně přesná, 

chyby v poloze vznikají v kosmickém i řídícím segmentu, ale rovněž při přenosu 

signálu či u koncového uživatele. S tím se počítalo již při samotném návrhu GPS a byly 

vytvářeny různé metody zpřesňování polohy. Další metody se vytvářely i při uvolnění 

GPS pro civilní užívaní. V podstatě jde o dva způsoby, a to o speciální zpracování 

signálu GPS (např. průměrování) a použití dodatečného technického vybavení (např. 

DGPS). 

3.5.1 Průměrování 

Je to velice jednoduchá metoda, která se používá již řadu let. Výhodou je, že 

není třeba diferenčních korekcí, může se měřit jediným přijímačem. V principu jsou na 

jednom místě provedené tisíce měření polohy a následně jsou tyto hodnoty 

zprůměrovány. Nevýhodou této metody je její zdlouhavost. Tímto způsobem je možno 

zpřesnit měření až o jeden řád.[16][7] 

3.5.2 Diferenciální GPS (Differential GPS) 

V podstatě je DGPS založeno na síti referenčních stanic, které jsou na přesně 

změřených místech zemského povrchu, přijímají signál GPS a vyhodnocují rozdíl 

skutečné polohy a polohy GPS. Takto zjištěné korekční údaje v okolí  DGPS stanice 

zpřesňují GPS signál. Přesnost korekcí se se zvětšující vzdálenosti od stanice logicky 

klesá, samotné korekce se na referenční stanici aktualizují co 20 sekund. Korekce jsou 

dvojího druhu, korekce polohy a korekce zdánlivých vzdáleností. Korekce polohy 
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spočívá v tom, že stanice spočítá svou polohu dle přijímaných signálů a provede 

srovnání se skutečnou polohou známou například u geodetických měření. Nevýhodu je 

to, že poloha referenční stanice i přijímače by měly být měřeny jen jednou družicí, což 

je velmi těžko splnitelné. K měření polohy jak víme, musí být viditelné alespoň čtyři 

družice, ale můžeme jich vidět až jedenáct, což znamená, že by měla referenční stanice 

měřit odchylku pro všechny viditelné družice. U korekce zdánlivých vzdáleností jde 

o to, že referenční stanice musí vypočítat skutečnou vzdálenost k družici, zároveň 

i zdánlivou vzdálenost na základě přijatých informací, následně určí korekci pro 

odchylku hodin přijímače a potom samotnou opravu zdánlivé vzdálenosti. Tento způsob 

klade větší požadavky na referenční stanice, velice obtížné je právě určení korekce 

hodin. Toto se dá zkvalitnit přidáním atomových hodin k referenční stanici, ale zároveň 

to výrazně navyšuje pořizovací hodnotu stanice.[16][1] 

V České republice je síť 26 těchto referenčních stanic (CZEPOS), jedna z nich 

se nachází na střeše VŠB. Tato síť je spravována Českým úřadem zeměměřičským 

a katastrálním a je součástí celoevropské sítě EUPOS, která v současné době zahrnuje 

900 referenčních stanic z 18 států Evropy. Na obrázku č. 8 je vidět síť referenčních 

stanic v ČR.[17] 

Obrázek 8    Síť referenčních stanic CZEPOS[17] 

Postprocessing je následné zpracování dat získaných měřením. Jedná se o data, 

která nejsou okamžitě potřebná, jak je tomu třeba pro navigaci, kde data potřebujeme 
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prakticky ihned. Referenční stanice jsou připojeny pomocí počítačů volně do sítě, kde je 

umožněno každému uživateli si nahrát korekce z období, kdy prováděl svá měření.[7] 

Zpracování v reálném čase se používá, pro získání aktuálních výsledků přímo 

v terénu. Abychom mohli stahovat korekce přímo z referenčních stanic, jsou použity 

určité přenosové kanály, například GPRS, EDGE atd..   

3.5.3 Pseudodružice (pseudolit) 

V podstatě jsou to sítě pozemních vysílačů, které se přijímačům ukazují jako  

družice GPS. Díky nim dochází k daleko většímu zpřesnění polohy a  využívají se 

například u letišť tak, aby se daly používat samonavádění letadel na přistání s konečným 

dosednutím na dráhu. První pseudodružice se vyskytovaly už v počátku vývoje 

a testování GPS, kdy nahrazovaly v té době ještě nevynesené družice na orbitě. Pro 

funkčnost pseudodružic musí být vždy přímá viditelnost mezi přijímačem a vysílačem.  

Využití má ještě jiná technická úskalí, například minimální a maximální vzdálenos ti. 

Veliké množství dat, která jsou schopna zahltit obvody přijímače a tím znemožnit 

příjem signálu družic. Jednou z možností vyhnutí se tomuto problému je to, že 

pseudodružice nevysílají stále, ale pouze v určitých intervalech, které se různě mění.[7] 

Pseudodružice mohou být koncipovány dvěma  způsoby. Jako vysílač, který 

vysílá nepřetržitě mnoho signálů na L1 frekvenci nebo může být koncipována zároveň 

s referenční stanicí a vysílá přerušovaně i korekce signálu.[7] 
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4 GPS a komunikační protokol NMEA 

4.1.1 Princip GPS a metody měření 

V podstatě se jedná o princip jednosměrného dálkoměru. Měřenou veličinou je 

doba šíření signálu z družice k přijímači. Takto změřený čas je převeden na vzdálenost 

a to díky znalosti rychlosti šíření signálu. Takto určená vzdálenost se označuje jako 

pseudovzdálenost.  

             

 l = vzdálenost, c = rychlost světla,    = čas hodin přijímače v  době zachycení 

signálu,    = čas družicových atomových hodin v  době odsílání signálu.[18] 

Upravením této pseudovzdálenosti bude získána skutečnou vzdálenost. Tyto 

úpravy se týkají různých chyb vzniklých během přenosu, například brzdění a ohýbání 

signálu během průchodu atmosférou, nepřesnosti nastavení atomových hodin družic 

nebo hodin přijímače, přesnost určení efemerid a jejich platnost, atd..[18] 

Při určení 3D polohy, jde v podstatě o to, že přijímač musí lokalizovat alespoň 

čtyři družice, určit mezi ním a každou z družic vzdálenost a díky tomu následně 

dopočítat svou aktuální polohu. Toto celé se vypočítá matematickým principem 

trilaterace. Přijímač pomocí 3 družic určí zeměpisnou šířku a zeměpisnou délku 

a pomocí čtvrté spočítá i nadmořskou výšku. Na obrázku č. 9 je znázorněna lokalizace 

přijímače GPS.[18] 

 

 

 

Obrázek 9    Lokalizace přijímače GPS[19] 
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4.1.2 Dostupnost signálu 

Definice pojmu dostupnost signálu se dá popsat jako schopnost  dodávat žádané 

signály, služby a funkce v daný okamžik na daném místě. V podstatě je pokrytí systému 

odpovídající dostupnosti signálu. Vyjadřuje se v procentech času, tak jak je systém 

dostupný. Hodnota by se měla pohybovat na úrovni 99,85 % času, je to průměr za celou 

Zemi a je to hodnota pro standardní GPS. Daná průměrná hodnota může být zavádějící, 

jsou místa, kde je pokrytí 100 %, a jsou místa, kde je pokrytí pod průměrem.  

Dostupnost ovlivňují vlivy prostředí, technické specifikace systému, hustota zástavby 

a okolního porostu.[7] 

4.1.3 Integrita signálu 

Integritou signálu se rozumí věrohodnost signálu a jeho spolehlivost. Jde o to, že 

systém by měl být schopný dát koncovému uživateli informaci o tom, že je mimo 

stanovenou přesnost, například v důsledku nečekané poruchy, a tím pádem je přesnost 

navigace zásadně zhoršena.[7] 

Vnitřní kontrolní mechanismy jsou obsaženy v družicích. Samotná družice je 

schopna autokontroly. V případě vyskytnutí se problému je uživatel upozorněn do 

6 sekund od zjištění problému. Většinou se družice přenastaví opět sama. [7] 

Vnější kontrolní mechanismus se provádí u hlavního řídícího střediska 

v Colorado Springs. Zde se provádí kontrola zjištěných pseudovzdáleností v intervalu 

15 minut. V případě vyskytnutí chyby dojde k vyslání varovného signálu. Do 60 sekund 

dojde na reakci na tuto výstrahu. Maximálně do 10 minut je družice přenastavena 

pomocí procedur ATZAP, a zároveň je vyslána zpráva o výpadku družice směrem ke 

koncovým uživatelům.[7] 

4.1.4 Interference signálu 

Jde o lokální jev a většinou se vyskytuje v době, kdy přijímač přijímá dva 

signály najednou, které se vzájemně liší jen minimálně. Za daných okolností přijímač 

není schopen zpracovat dobrý signá l. Ve většině případů výskytu interference, jde 

o interferenci vytvořenou uměle, protože výskyt náhodné interference je ošetřen tím, že 

na dané frekvenci může být pouze daný GPS signál a žádný jiný. Možné zdroje 

interferencí jsou nebo mohou být emise ve stejném kmitočtovém pásmu, harmonické 

vlny, širokopásmový šum, zcela záměrné rušení a emise z blízkého zdroje kmitočtového 

pásma.[7] 
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Emise ležící ve stejném kmitočtovém pásmu jako přijímač a vysílač. Toto může 

vzniknout v době, kdy více uživatelů používá stejné kmitočtové pásmo, a to legálně či 

ilegálně. V současné době je požadováno, aby frekvence určeny pro GPS, byly 

používány pouze pro GPS.[7] 

Širokopásmový šum vzniká na elektrických výkonných zařízeních. Tento se 

dostane přijímačem anténou, napájením nebo datovou linkou.[7] 

Emise z blízkého kmitočtového pásma mohou být signály, které jsou vysílány 

zcela legálně na frekvencích velice blízkých signálům GPS signálu. Tyto mohou 

interferovat hlavně při používání levných přijímačů, kde může být špatně odstíněný 

vstup antény.[7] 

Záměrné rušení je označované jako jamming. Je to úmyslná interference se 

signály systému GPS. Používá se ve vojenských oblastech, rušičky signálů.[7] 

  

4.1.4.1 Standardy systému GPS a přenos dat 

V současné době je portfolio GPS přijímačů rozsáhlé a taky výrobců je spousta. 

K tomu, abychom mohli naměřená data z jakéhokoliv přijímače dostat do 

vyhodnocovacího programu měření od jiného výrobce, jsou zavedeny standardy pro 

datovou komunikaci s GPS přijímačem.[7]  

Máme několik standardů, ale v podstatě jsou z toho 3 nejdůležitější. 

4.1.4.2 RTCM SC – 104 

Tento standard vznikl pro spojení dvou přijímačů v diferenčním modu (přenos 

dat mezi referenčním bodem a měřícím zařízením), definuje binární formát pro 

předávání dat. Základním stavebním blokem je rámec, který je složen z různého počtu 

30 bitových slov. Každé slovo obsahuje jeden nebo několik parametrů, s tím že některé 

parametry mohou přesahovat mezi slovy. Prvních 24 bitů se používá pro přenos dat, 

a zbývajících 6 bitů se využívá pro zabezpečení, které dokážou detekovat a někdy 

i opravit chyby vzniklé při jejich přenosu.[7] 

4.1.4.3 RINEX (Receiver Independent Exchange Format) 

Tento standard vznikl pro oblast výstupu dat z GPS přijímače. Poslední 

korektury na tento standard proběhly v roce 1993 a od té doby jej všichni výrobci GPS 
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akceptují. Tento formát je textový s maximální délkou řádku 80 znaků. Byly v něm 

definovány 3 typy souborů. Soubor s naměřenými daty, soubor s navigační zprávou 

a soubor s meteorologickými daty. V současné době je nejvíce rozšířena verze 2.1, ale 

nejnovější verze je 3. 1. [7] 

4.1.4.4 NMEA 0183 

Tento standard slouží pro propojování námořních elektronických zařízení. Byl 

vypracovaný americkou Národní Asociací pro námořní elektroniku (NMEA -  National 

Marine Electronics Association). Tato asociace byla založena v roce 1957 skupinou 

elektronických obchodníků. [7] 

V 80. letech začala být potřeba obecného standardu, který by definoval rozhraní 

pro propojování námořních elektronických zařízení, aby jednoduše implementoval 

spolehlivou komunikaci mezi těmito zařízeními, navigačními a komunikačními 

systémy. Přijímače GPS byly do tohoto systému rovněž zařazeny a výrobci od té doby 

začali do přijímačů implementovat komunikační kanál vyhovující tomuto standardu.[7] 

NMEA 0183 definuje jednosměrnou sériovou komunikaci mezi přijímačem co 

by zdrojem dat a jiným zařízením (PC) co by příjemcem dat. V podstatě umožňuje 

komunikaci mezi námořní elektronikou a PC nebo jiným námořním zařízením. Veškerá 

komunikace probíhá v textovém modu. Data jsou odesílána v podobě vět o délce 

82 znaků. Jednotlivé věty se mohou lišit.[7] 

K dispozici jsou standardní věty pro každou kategorii zařízení a je zde také 

možnost definovat proprietární věty pro použití na jednotlivé společnosti. Všechny 

standardní věty mají dvoupísmenový prefix, který určuje zařízení, které používá tento 

typ věty (pro GPS přijímače je to GP). Dále následuje sekvence tří písmen, která 

definuje obsah vět.  Kromě  NMEA vět, umožňuje hardware vytvořit i své vlastní 

proprietární věty, které začínají písmene P a následují 3 písmena, které identifikují 

výrobce ovládající tuto větu (Garmin věta začne  PGRM). [19] 

Každá věta začíná znakem $, dále je řada proměnných oddělena mezi sebou 

čárkou a kontrolní součet, který je zapsán za znakem *.  Kontrolní součet je vytvořen 

pomocí logické operace XOR aplikované na všechny znaky s výjimkou prvního znaku $ 

a posledního znaku *.  [19] 

Existuje mnoho vět standardu NMEA pro všechny druhy zařízení, pro příklad 

pár typů pro použití GPS přijímače.  Všechny začnou zprávu písmeny GP, následují 
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další 3 písmena, AAM – Waypoint Arrival Alarm, ALM – Almanac Data, APA – Auto 

Pilot A sentence, APB – Auto Pilot B sentence, BOD – Bearing Origin to Destination, 

BWC – Bearing using Great Circle route, DTM – Datum being used, GGA -  Fix 

information, GLL . Lat/Lon data, GRS – GPS Range Residuals, GSA -  Overall Satellite 

data, GST -  GPS Pseudorange Noise Statistic, GSV – Detail Satellite data, MSK -  send 

control for a beacon receiver, MSS – Beacon receiver status information, RMA – 

recommended Loran data, RMB -  recommended navigation data for GPS, RMC – 

recommended minimum data for GPS, RTE -  route message, TRF -  Transit Fix Data, 

STN -  Multiple Data ID, VBW -  dual Ground/ Water Speed, VTG -  Vector track an 

Speed over the Ground, WCV – Waypoint closure velocity, WPL -  Waypoint Location 

information, XTC – cross track error, XTE -  measured cross track error, ZTG -  Zulu 

time and time to go, ZDA – Date and Time.[19] 

4.1.4.5 Dekódování vybraných pozic vět 

Mezi nejdůležitější věty patří GGA,GSA,RMC a GSV.  

4.1.4.5.1 GGA – zeměpisná šířka délka, geodetická šířka, čas určení souřadnic  

$GPGGA, 123519, 4807.038, N, 01131, 000, E, 1, 08, 0.9, 545.4, M, 46 ,9,M, ,*47 

-GGA Global Positioning Systém Fix dat 

-123519 Fix přijat v 12:35:19UTC, čas pro který platí vypočítaná poloha 

-4807.038, N zeměpisná šířka 48°07,038´N (indikátor severní N/ jižní S šířka) 

-011131.000, E zeměpisná délka 11°31,000´E (indikátor východní E / západní W délky) 

-1 – indikátor kvality (0= neplatná, 1= GPS fix, 2= DGPS fix, 3=PPS fix, 4=Real Time 

kinetická, 5=Float RTK, 6=odhadovaná, 7=ruční režim vstupu, 8=simulační režim)  

-08 – počet viditelných satelitů 

-0.9 –vliv rozestavění družic na určení polohy (HDOP-Horizontal Dilution of precision) 

- 545,4, M – výška antény nad geoidem, M – metr, jednotka pro výšku antény 

- 46,9, M – výška nad geoidem, rozdíl mezi WGS-84 zemským elipsoidem a střední 

úrovní moře (geoid). Znaménko mínus znamená, že střední úroveň země je pod 

elipsoidem., M – jednotka 

-prázdné pole – čas v sekundách od poslední aktualizace DGPS  
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-prázdné pole – identifikační číslo DGPS stanice  

- *47- kontrolní součet[19][20] 

4.1.4.5.2 GSA  - aktivní satelity a DOP (Dilution of Precision)  

$GPGSA, A, 3, 04, 05,, 09, 12,,,24,,,,,2.5, 1.3, 2.1 *39 

- GSA – stav satelitu 

- A – přepínání mezi N módy (A-automat, M – manuál) 

- 3 – počet N dimenzí (1 – žádný fix, 2 - D fix, 3 – 3D fix) 

-04,05 –ID satelitů používaných pro výpočet 

- 2.5 – řadění přednosti (PDOP - position Dilution of Precision) 

- 1.3- horizontální řadění přednosti (HDOP – Horizontal Dilution of Precision) 

-2.1- vertikální řadění přednosti (VDOP – Vertikal Dilution of Precision) 

-*39 – kontrolní součet[19][20] 

4.1.4.5.3 RMC – minimální doporučená informace pro navigaci 

$GPRMC, 123519, A, 4807,038, N, 01131, 00 E, 022.4, 084.4, 230394, 003.1,W *64 

-RMC – doporučená minimální datová zpráva 

-123519 – čas (UTC – Coordinated Univerzal Time, koordinovaný světový čas, v České 

republice jev zimně UTC + 1 h, v  létě UTC + 2 h) 

- A- status (A-aktivní, V – varování) 

- 4807.038, N – zeměpisná šířka 48°07,038´N (indikátor severní N/ jižní S šířka) 

- 01131.000, E - zeměpisná délka 11°31,000´E (indikátor východní E / západní W délky)  

- 022,4 – rychlost na zemi (vodorovná)v uzlech (1 uzel má přibližně 0,5144 m/s)  

- 084,4 – úhel pohybu ve stupních   

- 230394 – datum 

- 003,1, W – magnetická deklinace ve stupních 

-* 64 – kontrolní součet dat[19][20] 
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4.1.4.5.4 GSV  - informace o družicích 

$GPGSV, 2,1,08,01,400,083,46,02,17,308,41,12,07,344,14,22,228,45 *75 

-GSV – data satelitů 

- 2 – počet vět pro úplné údaje 

- 1 – číslo věty 

- 08 – počet satelitů 

- 01 -  identifikátor satelitu 

- 40 – úhlová výška výskytu satelitu 

- 083 – azimut výskytu satelitu 

- 46 SRN – (signal to noise ratio)- odstup signálu od šumu (je-li roven nule, nedá satelit 

použít – nejspíše je stíněn)  

- 75 – kontrolní součet[19][20]  
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5 GPS modul U- blox LEA-5H 

Pro práci bylo vybráno lokalizační zařízení LEA-5H od firmy U-BLOX, která je 

významným výrobcem technologií GPS a jejich komponentů.  

5.1 Popis zařízení LEA-5H 

 

Obrázek 10   U-BLOX LEA 5H-0-009 

Modul nese typové označení LEA-5H-0-009 a je zobrazen na obrázku č. 10.  

Tento modul je vybaven 50 kanálovým přijímačem s citlivostí -160 dBm. Rozměry jsou 

22,4 x 17,3 mm. Napájecí napětí od 2,7 V do 3,6 V. Spotřeba 45mA. Provozní teplota 

od – 40°C do 85 °C. Je schopen přijímat a sledovat signály GPS i Galileo zároveň. Má 

velmi rychlý start (TTFF pod 1 s). Firmware 6.02, který řeší řadu omezení předchozí 

6.0. Informaci o aktuálním FW najdeme v NMEA zprávě a  UBX-MON version. 

Podporuje externí i aktivní antény. Základní výkonové vlastnosti modulu jsou shrnuty 

v tabulce č. 5. 
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Tabulka 5    Výkonové vlastnosti LEA 5H [21] 

Vlastnosti LEA 5H: 

parametr specifikace   

  - 50 kanálů   

  - GPS: L1 frekvence, C/A kód   

  - Galileo: Open service L1 frekvence   

Time To First Fix (TTFF) - studený start  29 s  

(čas do prvního zaměření pozice) - teplé start  29 s  

  - horký start   < 1 s  

Horizontal position accuracy - autonomní  < 2,5 m 

(přesnost horizontální pozice) - SBAS  < 2,0 m 

Citlivost -sledování a navigace -160dBm 

  - studený start (autonomní) -144dBm 

Přesnost signálu Timepulse - RMS 30 ns  

Přesnost rychlosti   0,1 m/s 
Přesnost určování zeměpisné délky a šířky   0,5 ° 

Dynamika    4 g 

Provozní limit nadmořská výška   50000 m 

Provozní limit rychlost   500 m/s 
Zdroj: vlastní zpracování 

5.2 Vybrané vlastnosti modulu 

5.2.1 A-GPS (Assisted GPS) 

Tento modul podporuje A-GPS, který v podstatě napomáhá urychlit výpočet 

aktuální polohy při studeném nebo teplém startu. Taky se používá v místech 

s nekvalitním pokrytím signálu GPS, jako jsou třeba tunely či budovy. V těchto 

případech jde o načtení dat z asistenčních center (efemerid a almanachu) pomocí GSM 

nebo pomocí internetu.[21] 

5.2.2 SuperSense Indoor GPS 

Tato technologie je kombinací vysoké citlivosti s nízkou spotřebou energie, 

poskytuje bezproblémovou navigaci v náročných prostředích (interiéry, vozidla, 

kontejnery, prostory pod mosty atd.), kde je signál GPS velmi slabý a v místech kde 

není výhled na satelity. Díky této technologii je provoz přijímačů spolehlivý i s  malými 

anténami.[21] 
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5.2.3 KickStart / Oscilator 

Tato funkce umožňuje rychleji získat slabý signál, k tomu používá TCXO, což 

zajišťuje rychlejší start systému.[21] 

5.2.4 Galileo 

U-blox Lea 5H je čip, který přijímá a sleduje signály GPS a zároveň může 

přijímat i signály ze systému Galileo. Jakmile bude signál L1- Galileo vysílán, bude 

tento čip schopen po upgradu firmwaru, přijímat a zpracovávat i tento signál. Což by 

mělo vést k zlepšení pokrytí, zvětšení přesnosti a spolehlivosti.[21] 

5.2.5 Protokoly 

NMEA – input/output, ASCII, 0183, 2.3 (kompatibilní 3.0) 

UBX – input/output, binární, U-blox vlastní (UBX binární protokol, který pro své GPS 

přijímače vytvořila firma U-blox, jenž splňuje požadavky standardu NMEA 0183, ale 

místo textového má binární formát.) [21] 

5.2.6 Rozhraní USB 

LEA 5H modul podporuje USB 2.0 (12 Mbit/s). Na stránkách výrobce jsou 

volně stažitelné USB ovladače pro systémy Windows XP,Vista, 7 a 8.  

Více detailních informací o tomto výrobku je možno nalézt na oficiálních webových 

stránkách výrobce www.u-blox.com. 

5.3 Vlastní instalace 

Pro práci byl zvolen notebook Acer TravelMate 5744Z. Před samotným 

připojením modulu U-blox je třeba mít v počítači program, který by s tímto modulem 

komunikoval. Na stránkách výrobce se nachází vyhodnocovací software, díky kterému 

bylo možno vyhodnocovat získaná data z GPS modulu a dále s nimi pracovat. Název 

softwaru je U-Center a je volně stažitelný na webových stránkách výrobce tohoto 

modulu (www.u-blox.com). Zvolená verze nese označení 8.10. Tyto stránky jsou 

v několika jazykových mutacích, čeština samozřejmě není dostupná, zvolen byl jazyk 

anglický. 

Nyní bude v pár krocích popsán celý proces instalace softwaru až po prvotní spuštění 

modulu. 
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 Jako první je potřeba otevřít webové stránky výrobce a zvolit odkaz Support 

(podpora), jak je možno vidět na obrázku č. 11.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 Obrázek 11   Domovská webová stránka U-blox 

 

  z nabídky  Evaluation software je vybrán vyhodnocovací software U-center 

kompatibilní s Windows (obr. č. 12). V záložce Features (vlastnosti) je možno na 

konci textu najít, že je kompatibilní s Windows 7, Windows Vista a Windows XP.  

 

 Obrázek 12   Výběr vhodného SW 

 

 následně je zvolen download (stažení) version 8.10 a uložen na požadované místo 

na disku 

  spuštění instalace je provedeno kliknutím na ikonu staženého souboru, na monitoru 

se objeví hlášení s dotazem na volbu jazyka instalačního průvodce (viz obr. č. 13), 

pro instalaci softwaru  je zvolena  čeština. Pro pokračování instalace je nutné 

potvrdit volbu ikony „další“. Po úspěšné instalaci se objeví hlášení o ukončení 
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instalace, které je spojeno s volbou spuštění programu (launch u-center). Postup pro 

dokončení instalace je znázorněn na obrázku č. 14.  

 

  Obrázek 13   Instalace U-center 
 

 

 Obrázek 14   Dokončení instalace U-center 

 

 

 Obrázek 15   Výchozí obrazovka U-center 
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 GPS modul je k počítači připojen pomocí USB rozhraní, na modulu se rozsvítí 

zelená dioda, která signalizuje zapojení do zdroje. Pokud by nedošlo k úspěšné 

instalaci ovladače, která by měla být spuštěna v době připojení modulu k počítači, je 

nutné modul odpojit a provést instalaci ovladače manuálně pomocí softwaru, který 

se nachází na webových stránkách výrobce a je volně stažitelný. 

  V případě, kdy instalace USB, rozhraní provedena výše popsaným postupem 

neproběhne úspěšně, je možné postupovat následovně. Je nutné program U-center 

ukončit tak, aby mohlo dojít k  instalaci ovladače USB rozhraní pro připojení 

modulu.  Potřebný software pro instalaci USB rozhraní je možno nalézt v sekci 

Support a podsekci Driwers a Middleware (ovladače), která se nachází o tři řádky 

níže než předešlý  Evaluation software. V dané složce je vybrán GNNS USB drivers 

a podsložka Windows 8/7/Vista/XP a následně je soubor uložen do vybrané složky 

počítače. Postup instalace je obdobný jako při instalaci vyhodnocovacího softwaru 

U-center. Pro úspěšnou instalaci ovladače USB rozhraní je vhodné vybrat obě 

možnosti a to USB Senzor driver Files a Virtual Com Port driver Files.  Postup pro 

dokončení instalace je znázorněn na obrázku č. 16.  

 Obrázek 16    Instalace USB driveru (ovladače pro USB rozhraní) 
 

5.4 U-center 

Pomocí ikony je spuštěn program U-center, zobrazí se výchozí obrazovka tohoto 

programu (viz obr. č. 15). Po připojení čipu U-blox LEA 5H prostřednictvím USB 

rozhraní je provedeno základní nastavení programu tak, aby bylo možno začít měření. 

 Jako první je nastaven komunikační port (obr. č. 17), v tomto případě je k dispozici 

pouze COM 3. Po jeho inicializaci došlo k jeho spojení a ikonka se rozsvítila světle 

zelenou barvou. Současně s ní začala problikávat i ikonka portu na spodní liště 

aplikace. U této blikající ikonky byla zobrazena i nastavená přenosová rychlost. 
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 Obrázek 17    Volba komunikačního portu 

 Nastavení přenosové rychlosti je možno provést ručně volbou z nabízených variant 

nebo použít „kouzelnou hůlku“, která zvolí danou rychlost podle typu připojeného 

zařízení (obr č. 18). Pro začátečníky je doporučeno použít automatické nastavení 

pomocí této hůlky. V tomto případě je zvolena hodnota rychlosti přenosu 9600 bit/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 18    Nastavení přenosové rychlosti 
 
 

 Dále jsou nastavena grafická okna, která zobrazují aktuální údaje získané z GPS 

modulu. Tato okna je možno otevřít pomocí menu View nebo pomocí ikonek na 

horní nástrojové liště aplikace (obr. č. 19).  

   Obrázek 19    Views toolbar 
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  Packet Console – ověření a charakteristika přijetí jednotlivých NMEA zpráv 

 

 

 

 

 

 

 
 Obrázek 20    Packet Console 

  Binary Console – obsah zpráv zasílaných GPS modulem v binárním módu 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 Obrázek 21    Binary Console 

  Text Console – NMEA zprávy poskytnuty přijímačem. Tento formát umí 

zpracovat téměř každý SW pro komunikaci s přijímačem GPS  

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 Obrázek 22    Text Console 

  Messages View – dekódované obsahy NMEA  a UBX zpráv 

  Configuration View – nastavení přijímače 
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  Statistic View – přehled nejdůležitějších parametrů a jejich statistických údajů 

  Table View – zde je možno zvolit a sledovat žádané parametry. Volbu 

parametru je možno provést pomocí menu ve spodní části lišty Table View 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 Obrázek 23    Table View 

  Chart View – zobrazuje graf vybraných hodnot, je zde možnost počítat 

i klouzavý průměr vybraných hodnot . V grafu č. 24 je klouzavý průměr 

označen červenou křivkou  

 Obrázek 24    Zobrazení závislosti rychlosti na čase 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 Obrázek 25    Zobrazení závislosti nadmořské výšky na čase 
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  Histogram View – statické zobrazení hodnot zvoleného parametru 

 Obrázek 26    Statické zobrazení (histogram) daného parametru 

  Google Earth View a Map View – Map View zobrazí současnou pozici 

v mapě, která je předtím nahrána a kalibrována, nebo lze současnou pozici zobrazit 

v mapě Google earth  

 

 Obrázek 27    Zobrazení aktuální polohy v Google Earth 

   Deviation Map – grafické znázornění odchylky polohy od zvolené/ 

průměrné/aktuální polohy 

 

 Obrázek 28    Grafické znázornění odchylky polohy 
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  Sky View – zobrazuje oblohu s aktuálním přehledem viditelných družic  

 Obrázek 29    Sky View 

  Satellite Position – zobrazuje pozice viditelných družic a druh jejich signálu  

 Obrázek 30    Satelite Position 
 
 Tabulka 6    Schéma popisující stav družic[21] 

 

barva  význam 

 zelená Satelit použitý při navigaci, s efemeridy 

 olivová  Satelit použitý při navigaci, s efemeridy a PPP 

 tmavě zelená Satelit použitý při navigaci, s pomocnými daty – Assist Now 

 azurová Satelitní signál k dispozici, dá se použít k navigaci 

 modrá Satelitní signál k dispozici, nedá se použít k navigaci 

 červená Satelitní signál není k dispozici 

 
 Zdroj: vlastní zpracování 

Toto schéma můžeme nalézt v záložce Tools → Preferences → Status color. 
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 Nastavení zobrazovacích oken 

 

 Obrázek 31    Rozložení pracovních oken v U-center 

 

Individuální rozpoložení pracovních oken dle požadavků uživatele je možné uložit 

pomocí cesty: Window→Save Workspaces As …(obr. č. 31). 

Po znovuspuštění U-center je možné uložené nastavení opět otevřít pomocí cesty: 

Window→Recent Workspaces 

 Záznam dat do souboru a jeho přehrávání 

 U-center kromě on-line sledování aktuálních dat umožňuje jednoduchým 

způsobem tato data zároveň zapisovat do vybrané složky a následně si tato data 

přehrát a dále analyzovat. 

Lišta záznamů (obr. č. 32) 

 

 Obrázek 32    Lišta záznamů 

tímto tlačítkem se zahajuje ukládání záznamu, otevře se okno, kde je možno  
zvolit název souboru i místo uložení 

 

 záznam nebo přehrávání je ukončeno tlačítkem stop 
 

uzavření souboru je možno provést aktivaci zobrazeného tlačítka  

pozastavení záznamu nebo přehrávání souboru je možno provést tlačítkem 

přestávka 

 přehrání záznamu s možnosti volby její rychlosti je umožněno tlačítkem 

play 

  přečte celý soubor protokolu do databáze, tlačítko scan 
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 Vložení vlastní mapy 

 Přestože je možno používat nainstalované mapy Google Earth, je také možno si do 

U-center nahrát jakoukoliv vlastní mapu (turistickou, historickou), také 

i fotosnímek území, které má být analyzováno. Jedinou podmínkou je přípona 

souboru U-center podporující formáty png – Portable Network  Graphic, bmp -   

Windows Bitmap, dib – Device Independent Bitmap, gif – Graphic Interchange 

Format, jpg/jpeg – Jpeg File Interchange Format, pcx – PC paintbrush, tiff – Tag 

Image File Format. V případě, kdy je mapa v jiném formátu, postačí ji do jednoho 

z nich převést. 

 Pro zpracování praktické části je stažena mapa města Bohumína, která je volně 

dostupná na oficiálních webových stránkách města. Mapa byla uložena do určené 

složky v PC. 

 Výběr mapy začne otevřením složky View na hlavní liště a v ní podsložky Map 

View, jak je vidět na obrázku č. 33. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 Obrázek 33    Volba cesty pro výběr mapy 

 Následně je zvolená složka, ve které byla uložena stáhnutá mapa města Bohumína, 

a je potvrzen její výběr, viz obr. č. 34.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Obrázek 34    Výběr mapy ze souboru 
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 Pro použití vlastní mapy je nutno provést kalibraci této mapy, a po odsouhlasení se 

zobrazí mapa určená ke kalibraci (obr. č. 35) 

Obrázek 35    Potvrzení mapy a její zobrazení před kalibrací 

 Samotná kalibrace mapy probíhá zaměřením 3 lícovacích bodů. Lícovací bod je 

zvolen kliknutím na dané místo v mapě, kde je potřeba vložit přesné souřadnice 

daného lícovacího bodu. Tyto souřadnice již mohou být známy z dřívějších 

měření, nebo je možné je zjistit přímo na místě měření pomocí připojení čipu 

U-blox k počítači. Na obrázku č. 36 je možno vidět zápis souřadnic lícovacího 

bodu pomocí měření aktuální polohy daného bodu. Po zapsání třetího lícovacího 

bodu je kalibrace mapy ukončena.  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 Obrázek 36    Kalibrace mapy 

 V dolním levém rohu obrazovky je možno nalézt ikony (obr. č. 37), které 

umožňují další práci s kalibrovanou mapou. 

 

 

 Obrázek 37    Zobrazení menu mapy 
 

V menu mapy se nachází i ikona PDS s vlaječkou, díky které jsou zobrazeny 

lícovací body v kalibrované mapě. Detail mapy je zobrazen na obrázku č. 38, ve 

kterém je lícovací bod označen jako Reference 3.  
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 Obrázek 38    Zobrazení  referenčního bodu v mapě 

 

Změřit vzdálenost mezi dvěma body, v tomto případě vzdálenost mezi bodem A 

a bodem B, je možno provést tímto způsobem. V místě počátečního bodu měření 

(bod A) je stlačeno levé tlačítko myši a bez uvolnění je kurzor přesunut do 

koncového bodu měření (bod B), přitom se dole na liště zobrazuje vzdálenost mezi 

oběma body (obr. č. 39).  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 Obrázek 39    Měření vzdálenosti v kalibrované mapě 

Takovým způsobem je možno měřit vzdálenost v rámci celé mapy. Přesnost 

měření ovlivní přesnost zadání referenčních bodů dané mapy. Nevýhodou je, že 

měření je prováděno pouze vzdušnou čárou a po přímce, proto je toto měření 

vhodné pro orientační metody měření.  

Zároveň je tímto způsobem možno kalibrovat jakoukoliv mapu, či fotografii 

vybraného území, s tím že musí mít být uloženo již v podporovaném formátu. 
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6 Závěr 

V úvodní části této práce byly stručně popsány nejznámější součastné globální 

družicové navigační systémy, jejich historie, zřizovatel či základní struktura. 

Následně v další části se práce zaměřuje na detailní popis struktury systému 

GPS, který je jako jediný z vyjmenovaných globálních družicových systémů plně 

funkční. Postupně je tento systém popsán od své prvotní historické zmínky až po 

současný stav.  Je zde specifikován postupný vývoj v oblasti družic, popsána je 

i struktura signálu, který družice vysílají. Dále je část práce věnována metodám 

zpřesňování měření GPS polohy, kde se také zaměřuje na Diferenciální GPS, jakožto 

zdroj korekčních údajů pro přesnější určení aktuální polohy přijímače. 

V další části je popsán princip jednosměrného dálkoměru, díky kterému se 

provádí výpočet trilaterace a samotné určení polohy pomocí GPS. Je zde popsána bližší 

specifikace signálu a možné umělé interference. Součastně  zde byly popsány standardy 

pro datovou komunikaci mezi přijímačem a vyhodnocovacím programem. Standard 

NMEA 0183 je zde popsán jako jeden z nejznámějších standardů. Detailně je popsáno 

několik vět tohoto standardu.  

V praktické části je detailně specifikován použitý GPS modul U-blox LEA 5H. 

Popsány jsou základní vlastnosti tohoto modulu, jeho vlastní instalace včetně prvního  

spuštění a nastavení základních parametrů pro možnosti úspěšného měření polohy 

pomocí tohoto modulu. Jednou z vyhledávaných vlastností je podpora jamming 

rezistence, což je větší rezistence proti rušení příjmu signálu. Nadále je popsána 

instalace a možnosti vyhodnocovacího programu U-center od firmy U-blox, který je 

volně stažitelný z webových stránek výrobce. Toto aplikační prostředí dovoluje 

vyhodnocovat a sledovat různé parametry získané měřením pomocí modulu U-blox 

LEA 5H. Byla nahrána data z měření a následně byla tato data analyzována, byl 

prováděn takzvaný Postprocessing. Bylo vyzkoušeno vložení vlastních map a jejich 

kalibrace, následně byla vyzkoušena  jejich funkčnost a přesnost kalibrace na předem 

známých úsecích v mapách. 

Tato práce se může použít ve výuce jako manuál pro zapojení a samotné spuštění 

modulů U-blox a vyhodnocovacího SW U-center. Testovaný typ modulu se může 
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použít v rámci připojení k počítači a vyhodnocovacímu SW jako klasická navigace, kdy 

se zobrazuje aktuální poloha  v daném čase díky aplikaci  Google Earth, která byla 

předinstalována ve vyhodnocovacím SW U-center. Data je možno sledovat v aktuální 

době nebo je nahrát na disk počítače a dál tato data analyzovat. Jednou z mnoha 

možností je vyhodnocení změny nadmořské výšky na čase a pozici, ale je zde daleko 

více parametrů, které se dají různě porovnávat. Nesmírnou výhodou tohoto modulu je 

poměr cena/výkon, kde při nízké pořizovací hodnotě je dodáno velice kvalitní zařízení 

s nízkou spotřebou, vysokou citlivostí a velmi malými kompaktními rozměry. Z mnoha 

dalších využití můžeme zmínit amatérské mapování okolí, geocaching, možnosti 

pozorování aktuálních pozic majetku a osob nebo v neposlední řadě využití modulu pro 

ovládání modelů letadel. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

 

Instalační software, získaná data a kalibrované mapy jsou uloženy na přiloženém CD.  


