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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá rozšířením existujícího autonomního mobilního 

průzkumného vozidla o možnost lokalizace v interiérech. 

Vozidlo je vybaveno modulem GPS pro lokalizaci, nicméně v lokalitách s vysokou hustotou 

zastavění, popřípadě v interiérech je lokalizace pomocí GPS z důvodů nedostatečného signálu 

prakticky nepoužitelná. Řešením pro tyto lokality se nabízí využití stávající WiFi infrastruktury, kdy 

pokrytí je již dnes v mnoha budovách dostatečné pro relativně přesnou lokalizaci a lze očekávat, že 

situace se bude nadále zlepšovat.  

Výstupem této práce je software pro řídící desku vozidla i.MX31 komunikující s modulem 

WiFi, který na základě map a síly signálů viditelných AP vyhodnocuje pozici vozidla v prostoru. 

Zároveň při této práci vznikla řada dalších aplikací, konkrétně lokalizační software pro 

Windows Mobile a aplikace pro měření kvality spojení přes sériový port. 

Klíčová slova 

WiFi, RSSI, průzkumné vozidlo, lokalizace, multilaterace, Gaussův filtr, Timesys Linux, 

i.MX31, vektorová mapa, AT příkazy 

  



 

Abstract 

This thesis deals with the extension of an existing autonomous mobile exploration vehicle for 

locating in the interior. 

The vehicle is equipped with a GPS module for location, but in areas with high density in the 

building interior a location using GPS is practically useless due to insufficient signal. The solution for 

these sites is offering in use of existing WiFi infrastructure. The coverage is already sufficient in many 

buildings for a relatively precise location and can be expected, that the situation will improve. 

The result of this work is software for vehicle control unit i.MX31, communicates with the 

WiFi module and evaluates the position of the vehicle based on maps and signal strengths of visible 

APs. 

In addition, a number of other applications have been created, especially localization software 

for Windows Mobile and application for measuring serial port quality of connection. 

Keywords 

WiFi, RSSI, exploration vehicle, localization, multilateration, Gaussian filter, Timesys Linux, 

i.MX31, vector map, AT commands 

  



 

Seznam pouţitých zkratek a symbolů 

Zkratka/symbol Význam 

 

[-] Označení bezrozměrné veličiny 

s, ms Jednotka času – sekunda, milisekunda 

m, km Jednotka vzdálenosti – metr, kilometr 

dB Jednotka logaritmické míry – decibel 

dBm Jednotka logaritmické míry vztažená na miliwatt – decibel miliwatt 

dBi Jednotka logaritmické míry používaná k vyjádření zisku izotropních antén – 

decibel izotropic 

MHz, GHz Jednotka frekvence – megahertz, gigahertz  

UHF Ultra high frequency – ultra krátké vlny, 300 MHz až 3 GHz 

SNR Signal to Noise Ratio – poměr výkonu signálu k šumu 

RSSI Received Signal Strength Indication – útlum přijatého signálu 

AoA Angle of Arrival – lokalizační metoda založená na měření úhlů 

PoA Phase of Arrival – lokalizační metoda založená na měření fázových zpoždění 

ToA Time of Arrival – lokalizační metoda založená na měření času 

TDoA Difference of Arrival – lokalizační metoda založená na měření časových 

rozdílů 

AP Access Point, přístupový bod WiFi 

AT Attention – soubor příkazů zavedený firmou Hayes 

GPS Global Positioning Systém – družicový systém pro určení polohy 

MAC Media Access Control – jedinečný identifikátor síťového zařízení 

WiFi soubor standardů IEEE 802.11 pro bezdrátové sítě LAN 

C# Vyšší programovací jazyk, vyvinut firmou Microsoft  

C++ Vyšší programovací jazyk 

OS Operating System – operační systém 

RTOS Real-Time Operating System – operační systém reálného času 

Ethernet Komunikační sběrnice 

i.MX31 Výkonný multimediální procesor od firmy Freescale s jádrem ARM 

Kernel Jádro, v této práci používané v souvislosti s Gaussovým filtrem a jádrem OS 

Linux 

Mutex Synchronizační prostředek limitující přístup jednotlivých procesů do 

společného prostředku 

RS232 Komunikační standard sériové linky 

UART Asynchronní komunikační sériové rozhraní 

TFTP Trivial File Transfer Protocol - zjednodušený protokol FTP pro přenos 

souborů 

UML Unified Modeling Language - grafický nástroj pro softwarové inženýrství 
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1 ÚVOD 

Pod pojmem robot rozumíme stroj, který vykonává předepsaný úkol do jisté míry samostatně 

při různých potřebách interakce s okolím nebo operátorem. Tyto stroje dnes vykonávají široké 

spektrum různých činností od praní prádla, přes automatické obrábění materiálů až po samostatný 

průzkum prostředí a sběr vzorků. Jejich hromadné nasazení je především v takových oblastech lidské 

činnosti, které jsou stereotypní a lze je relativně snadno automatizovat nebo naopak v oblastech, které 

jsou pro člověka nedostupné, případně nebezpečné. 

Především pokrok v oblasti výpočetní techniky a strojového vnímání dnes umožňuje 

konstruovat roboty, které svou činnost neprovádí stereotypně na základě předem daného postupu, ale 

na základě interakce s okolím prostřednictvím senzorů. Tyto zařízení se pak vyznačují jistou mírou 

„inteligence“
1
 a jsou schopny na základě snímaných dat jisté míry rozhodování o dalších činnostech. 

Speciálním typem robotů jsou mobilní vozidla, popřípadě letadla schopná samostatného 

(autonomního) průzkumu cílové oblasti. Tyto stroje umožňují přístup do oblastí člověku 

nedostupných, toxických či jinak nebezpečných. Cílem pak může být například zmapování terénu, 

vyfocení cílové oblasti, naměření různých charakteristik prostředí, sběr vzorků nebo navázání 

kontaktu se zatarasenou osobou. 

Na základě výzkumné činnosti vznikl na katedře měřicí a řídicí techniky na VŠB-TUO 

prototyp robotického průzkumného vozidla. Vozidlo je pro potřebu orientace v terénu vybaveno 

množstvím senzorů. Mimo manuálního ovládání umožňuje i autonomní pohyb na zadané místo. Pro 

určení absolutní pozice v prostoru využívá standardně lokalizaci pomocí GPS modulu. Lokalizace 

probíhá na základě multilaterace
2
. Předpokladem správné a přesné lokalizace v 2D

3
 prostoru je přímá 

viditelnost s minimálně 3mi satelity tohoto systému a dostatečný signál. Civilní GPS používá 

frekvenci 1575,42 MHz, tedy pásmo UHF. Tímto je použití této technologie omezeno na již zmíněnou 

přímou viditelnost a prakticky vylučuje spolehlivé použití v hustě zastavěných oblastech nebo 

budovách 
[3]

. 

Pro lokalizaci v těchto oblastech se nabízí použití GSM, nebo WiFi, popřípadě některých 

dalších technologií vysílajících signál. Výhoda GSM je její pokrytí, nicméně přesnost je pro účely 

vozidla nedostačující
4
. V obou případech můžeme s výhodou použít stávající infrastrukturu. Navíc při 

WiFi lokalizaci není nutné připojení a tedy často i znalost klíče pro použitou metodu šifrování, ale 

pouze znalost síly signálu a MAC adresy AP jako jedinečného identifikátoru. 

Cílem této práce je rozšířit vozidlo o lokalizaci v interiérech právě za pomoci WiFi. Vozidlo 

navíc přes WiFi komunikuje s nadřazeným systémem a tedy zásah do hardware bude minimální. 

Nicméně vzhledem k nutnosti přepínat mezi datovým a AT režimem WiFi modulu bude nutné upravit 

komunikační protokol nebo použít sekundární WiFi modul. 

                                                      
1
 ve skutečnosti jde prakticky o chování definované na základě matematických či fuzzy modelů 

2
 mnohdy nesprávně nazýváno jako triangulace, která pracuje s trigonometrií, nikoliv vzdáleností 

3
 zde myšleno určení zeměpisné šířky a délky 

4
 přesnost lokalizace se pohybuje do 100 metrů 
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1.1 STRUČNÝ SOUHRN KAPITOL 

V následující kapitole [Kap. 2] budou popsány cíle stanovené pro tuto práci. 

Pro možnost lokalizace v budovách je vypracováno více metod. Je tedy nutné zjistit současný 

stav lokalizačních metod, jejich princip a vybrat nejvhodnější. Teoretický základ lokalizace proto 

představuje kapitola [Kap. 3]. 

Dále je nutné zjistit vlastnosti použitého WiFi modulu a způsob komunikace. WiFi modul 

standardně umožňuje AT režim, který představuje způsob konfigurace modulu a datový režim. Tímto 

tématem se zabývá kapitola [Kap. 4]. Do této kapitoly patří i popis AT příkazů důležitých v kontextu 

lokalizace. 

Než bude předveden koncept vlastního řešení lokalizace, je nutné osvětlit současný stav 

vozidla, jeho vybavení, výkon a vlastnosti. Dále je popsán operačním systémem Timesys Linux, na 

kterém běží řídící software vozidla a popis tohoto softwaru. Tedy základ, na kterém tato práce staví. 

Popisem vozidla se zabývá kapitola [Kap. 5]. 

Kapitola [Kap. 6] představuje koncept celého řešení. Jeho implementací se dále věnuje 

kapitola [Kap. 7]. Tato část práce je vlastní realizací lokalizace a věcí s ní spojených. 

Ověření funkce a přesnosti lokalizace vyvinutého řešení je věnována kapitola [Kap. 8].  

Poslední věcnou kapitolou je kapitola [Kap. 9]. Zde je uvedeno shrnutí dosažených výsledků, 

jejich diskuze a přínos celé práce. Práci uzavírá kapitola [Kap. 10]. 
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2 CÍLE 

Cílem této práce je navrhnout a implementovat řešení bezdrátové lokalizace pro průzkumné 

vozidlo. Samotné vozidlo je prototyp, koncipovaný jako platforma pro implementaci a testování 

nových i dostupných technologií. Vozidlo vzniklo jako výsledek týmové práce v rámci diplomových 

prací. 

Pro potřeby lokalizace bude potřeba rozšířit možnosti stávajícího řídícího softwaru 

o algoritmy výpočtu polohy na základě intenzit přijímaných WiFi signálů a dostupných vektorových 

map s vyznačenými pozicemi AP. Jedná se především o úpravu procesu komunikace a zpracování 

map. 

Aby se dosáhlo tohoto cíle, bude potřeba zmapovat dostupné způsoby lokalizace a vybrat 

vhodného kandidáta. Ověřit použitý WiFi modul. Dále pak zjistit závislost mezi vzdáleností k AP, 

jeho útlumem jeho signálu a vliv chybových faktorů, jakými můžou být případné překážky, odrazy 

a popřípadě další vlivy na kvalitu a deformaci signálu. 

Zároveň bude kladen důraz na další rozšiřitelnost a jistou univerzálnost systému, aby na něm 

bylo možné dále stavět. Dalším faktorem, na který bude kladen důraz je možnost budoucího doplnění 

vozidla o schopnost orientace a mapování v zcela neznámém prostředí, kdy vozidlo si všechny 

potřebné mapy bude muset vytvořit samo. 
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3 PROBLEMATIKA BEZDRÁTOVÉ LOKALIZACE 

V BUDOVÁCH 

Bezdrátovou lokalizaci je možné nasadit s větším, či menším úspěchem prakticky ve všech 

situacích, kdy máme větší počet vysílacích stanic, které můžeme od sebe rozlišit a určit jejich 

vzdálenost. Rozlišení stanic může probíhat buď na základě různého vysílacího kanálu, tedy nosné 

frekvence, nebo podle některého jednoznačného identifikátoru (například MAC adresy). Podle 

způsobu vyhodnocení vzdálenosti od vysílače, popřípadě směru k vysílači, můžeme tyto lokalizační 

techniky dále dělit na 
[1]

: 

 útlumové metody: 

o SNR (Signal to Noise Ratio) – vzdálenost je dána vztahem k poměru výkonu 

a šumu 

o RSSI (Received Signal Strength Indication) – vzdálenost dána závislostí na síle 

signálu, respektive na jeho útlumu 

 geometrické: 

o AoA (Angle of Arrival) – měří se úhel k vysílači 

 časové: 

o PoA (Phase of Arrival) – měření fázového zpoždění příchozího signálu 

o ToA (Time of Arrival), TDoA (Difference of Arrival) – vzdálenost je dána 

časovým zpožděním mezi vysláním a příjmem 

3.1 ROZBOR TECHNOLOGIÍ POUŢITELNÝCH K LOKALIZACI 

GSM 

GSM sítě jsou velmi dobře rozšířené a jejich pokrytí je v ČR téměř po celém území. Pro 

lokalizaci se obvykle využívá metoda TDoA. V případě, že lokalizace je prováděna ze strany GSM 

sítě, tedy věží, používá se metoda AoA. Běžně je uživatelům dostupná lokalizace TDoA, kterou 

dokáže určit lokalizovaný přístroj sám. Někteří operátoři umožňují i lokalizaci cizích přístrojů
5
. Tato 

pak probíhá na základě AoA. 

Přesnost GSM lokalizace je velmi nízká. V místech s velkou hustotou sítě (typicky velká 

města) je přesnost v řádech desítek až stovek metrů, v oblastech s malou hustotou sítě (volné krajiny) 

může přesnost lokalizace klesnout až na jednotky kilometrů. 

Za použití metody fingerprints
6
, lze v hustě pokrytých oblastech dosáhnout přesnosti 

i v řádech metrů 
[14]

. 

  

                                                      
5
 Například T-mobile poskytuje službu „T-mobile Locator“, nebo nově službu „Kde je…“ 

6
 Lokalizační metoda založená na mapování skutečné hodnoty RSSI. RSSI hodnoty v daném místě se následně 

porovnávají s hodnotami získanými mapováním 
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GPS a Galileo 

Jedná se o družicové systémy obecně dostupné po celém světě. V případě GPS se o lokalizaci 

stará 24 satelitů umístěných na běžných drahách v asi 20 000 km nad povrchem země. 

Lokalizace je založena na metodě ToA, tedy z doby letu signálu se vyvozuje vzdálenost 

lokalizovaného zařízení od satelitu. Přesnost systému je až v řádu desítek cm, ale pro civilní uživatele 

je přesnost omezena na asi 10 m. GPS pracuje na frekvencích v pásmu 1176,45 MHz (L5) až 

1841,40 MHz (L4), tedy v pásmu UHF a tedy prakticky na přímou viditelnost. V budovách nebo silně 

zalesněných oblastech obvykle není dostatečný signál a lokalizace není možná. 

Pro určení pozice se využívá multilaterace. Pro určení pozice na zemském povrchu 

(zeměpisná šířka a délka) je potřeba signálu alespoň ze tří satelitů. Pokud jsou k dispozici signály 

z minimálně 4 satelitů, je možné určit i nadmořskou výšku 
[15]

. 

Bluetooth a ZigBee 

Bluetooth pracuje v pásmu 2,4 GHz, ZigBee může pracovat v pásmech kolem 1 GHz a na 

2.4 GHz. Dosah signálu je mezi 10 až 100 m v případě Bluetooth a 10 až 50 m v případě ZigBee. Obě 

technologie kladou důraz na spotřebu a tedy zařízení nejvyšší výkonové kategorie (a tedy i dosahu) 

jsou instalovány jen zřídka. 

Z důvodů nízkého dosahu je využití lokalizace obvykle omezeno na jednotlivé oblasti 

s vysílačem. Tedy pouze informace u kterého vysílače se zařízení nachází. Přesnější lokalizace 

vyžaduje instalaci výkonnějších vysílačů. 

RFID čipy 

V poslední době se začíná hovořit o použití RFID pro účely lokalizace. RFID jsou malá 

zařízení s anténou a mikrokontrolérem bez zdroje energie. Při potřebě vyčíst informace z RFID čipu je 

nejprve vysílán signál, kterým se RFID nabije a následně z této energie pošle přijímač zpět data 

vysílači. 

Lokalizace je omezena pouze na informaci u které čtečky se RFID nachází. 

WLAN sítě 

WLAN, tedy Wireless LAN sítě jsou sítě standardů IEEE 802.11. Dosah bývá obvykle kolem 

100 m, pro velké směrové antény lze získat dosah i v kilometrech. Každá AP WiFi sítě obsahuje svou 

unikátní MAC adresu a při dostatečném pokrytí lze dosáhnout přesnosti až 1 metr. Pro určení 

vzdálenosti lokalizovaného zařízení od AP se využívá SNR nebo častěji RSSI, které WiFi nativně 

poskytují 
[9]

. 

3.1.1 Zhodnocení a výběr vhodného řešení 

Lokalizace v případě GSM není dostatečně přesná, pro její zpřesnění by sice mohly být 

použity fingerprinty, ale pro tuto aplikaci to není vhodné
7
. 

                                                      
7
 Pro získání fingerprintů je potřeba nejprve v dané oblasti provést důkladná měření. 
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GPS je ve vozidle již použito, ale není použitelné v budovách. Systém Galileo naráží na stejný 

problém, a tedy opět toto řešení není použitelné. 

Lokalizace pomocí RFID vyžaduje instalaci velkého množství čteček a je vhodné například 

pro monitorování zboží, nicméně není určeno pro „spojitou“ lokalizaci. 

Technologie Bluetooth a ZigBee dosahují pro lokalizaci podobných vlastností jako WiFi 

a jsou docela běžně používány v průmyslu. Nicméně obecně rozšíření dostatečné není a muselo by být 

v místě plánovaného nasazení vozidla předem nainstalováno. To není přípustné a bude pro to zvoleno 

WiFi, kde je možné využít již dnes téměř všudypřítomnou infrastrukturu. 

3.2 MODELOVÁNÍ ŠÍŘENÍ WIFI SIGNÁLU 

WiFi sítě jsou definovány standardy IEEE 802.11 a pracují v bezlicenčních pásmech ISM. 

Dnes nejčastěji používaná nosná frekvence je 2,4 GHz
8
. Legislativa České republiky definuje v tomto 

pásmu celkem 13 kanálů o šířce pásma 22 MHz a rozestupem mezi středy kanálů 5 MHz. WiFi 

signály lze z frekvenčního hlediska kategorizovat jako rozptýlené prostorové přízemní 

elektromagnetické vlny 
[18]

. 

Signál se může mezi vysílačem a přijímačem šířit na přímou viditelnost nebo s odrazy, ohyby 

a rozptylem na překážkách. Použité pásmo UHF a uvažování relativně krátkých spojů pro WiFi také 

prakticky eliminuje celou řadu dalších jevů, jako jsou útlumy hydrometeory, troposférická refrakce, 

útlum atmosférickými plyny, aj. Pro modelování můžeme použít popis pomocí intenzity 

elektromagnetického pole, nebo jako výkonovou úroveň definovanou v dB. 

Z hlediska umístění antén a z toho vyplývajících mechanismů tlumení signálu můžeme 

rádiový spoj dále dělit na pevný a mobilní. Pro tuto práci bude dále uvažován mobilní spoj. 

3.2.1 Modelování výkonové bilance mobilního spoje 

Signál mobilního spoje je svým šířením tlumen a působí na něj několik fyzikálních 

mechanismů. Tuto výkonovou bilanci demonstruje [Obr. 1]. 

 

 

Obr. 1: Mechanizmus modelování výkonové bilance rádiového přenosu v zástavbě 

  

                                                      
8
 IEEE 802.11a a IEEE 802.11n pracují na pásmu 5 GHz 
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Z výkonové bilance je patrné, že se na výkonu signálu silně uplatňuje zisk příjicí i vysílací 

antény. Všechny šumy způsobené interferencí a samotným šumem přijímače i vysílače se uvažují jako 

aditivní na straně přijímače. Vlastní útlum šířením signálu je složen ze tří složek 
[9]

: 

 ztráty šířením – útlum závislý na délce spoje a typu prostředí. Je časově invariantní 

a z pohledu lokalizace je to složka nesoucí informaci. 

 pomalé úniky – útlum způsobený zastíněním spoje překážkami. Z hlediska vlnové 

délky dochází k relativně pomalému kolísání a pokles může být velmi velký. 

 rychlé úniky - způsobují velmi rychlé a hluboké kolísání úrovně signálu. Dochází 

k nim především vícecestným šířením signálu a Dopplerovým posuvem
9
, který vzniká 

v důsledku pohybu mobilní antény a okolních objektů. Tyto úniky jsou časově 

variantní a kmitočtově selektivní. Vykazují Rayleighovo rozložení
10

 v čase. 

3.2.2 Ztráty šířením 

Signál šířící se v poloprostoru vykazuje do jistého bodu označovaného jako Frencisův zlom 

závislost nepřímo úměrnou kvadrátu vzdálenosti (útlum 20 dB/dek). Po tomto bodě signál vykazuje 

ztrátu nepřímo úměrnou 4. mocnině (40 dB/dek). Situace je zobrazena na [Obr. 2]. K Frencisovu 

zlomu dochází v místě, kde je dráhový rozdíl vysílaného a odraženého signál roven polovině vlnové 

délky 
[9]

. 

 

 

Obr. 2: Průběh spádové křivky s vyznačeným Frencisovým zlomem 

  

                                                      
9
 změna vlnové délky vysílaného a přijímaného signálu způsobená nenulovou vzájemnou rychlostí. 

10
 spojité nesymetrické rozložení pravděpodobnosti podobné Gaussovu 
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Při malých výškách antén v porovnání s jejich vzdáleností, můžeme vypočíst Frencisův zlom 

podle vztahu 
[9]

: 

   
     

 
 (3.1) 

kde: df Frencisův zlom (m) 

h1 a h2 výsky antén spoje (m) 

λ vlnová délka (m) 

 

Pro konkrétní nasazení lokalizace můžeme Frencisův zlom vyčíslit (uvažujeme výšku antény 

vozidla 0,7 m, výška AP 2,5 m): 

  
     

 
 

     

       
        

   
     

 
 

         

     
     

 (3.2) 

 

Vzhledem k uvažovanému dosahu lze konstatovat, že lokalizace se bude pohybovat vždy před 

Frencisovým zlomem. Tento fakt bude následně v algoritmu lokalizace podpořen i vyřazením AP 

s příliš nízkým signálem (bude rozebráno kapitole 7.2.1). 

 

Základní empirický model 

Pro prostředí bez překážek, kde předpokládáme hladkou spádovou křivku, můžeme použít 

k predikci ztrát šíření základní empirický model 
[16]

: 

                   
 

  
       (3.3) 

kde: L(d) ztráty šířením (dB)  

n spádový koeficient (-) 

d vzdálenost vysílací a příjicí antény (m) 

d1 referenční vzdálenost (m) 

L1 referenční útlum při d1 (dB) 

 

Úpravou základního empirického modelu lze dostat Path-Lost model, který dále vztah 

rozepisuje o zisk antén, ztráty šířením a pomalé úniky: 

              
 

  
         (3.4) 

kde: r výkon na straně přijímače, včetně zisku antény přijímače (dBm) 

t efektivní vyzářený výkon, včetně zisku antény vysílače (dBm) 

l0 ztráty šířením (dBm)  

n spádový koeficient (-) 

d vzdálenost vysílací a příjicí antény (m) 
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d1 referenční vzdálenost (m) 

S ztráty pomalými úniky, log-normal shaddow fading (dB) 

 

Path-Lost model je základem této práce. 

3.3 LOKALIZAČNÍ METODY 

V této části práce bude uvedena některé lokalizační metody založené na vyhodnocování 

vzdáleností, tzv. “Range Based Network Localization”. 

3.3.1 Multilaterace 

Velká většina lokalizačních metod využívá tzv. multilaterace. Jedná se o matematický aparát, 

který na základě vzdáleností od známých referenčních bodů stanoví pozici bodu hledaného
11

 [Obr. 3].  

  

Obr. 3: Princip multilaterace 

Speciálním případem multilaterace je trilaterace. Známe-li pozici 3 uzlů a jejich vzdálenosti 

k uzlu neznámému, můžeme jeho pozici vypočíst. Celou situaci můžeme popsat analyticky soustavou 

rovnic (analytickým zápisem kružnic): 

  
         

         
 

  
         

         
 

  
         

         
 

 (3.5) 

 

  

                                                      
11

 Dále bude namísto slova bod používáno slovo uzel, jak tomu bývá v literatuře 
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Z této soustavy je možné vypočítat neznámý uzel [x0;y0]. Stejně tak můžeme napsat soustavu 

pro n uzlů. 

  
         

         
 

  
         

         
 

 
  

         
         

 

 (3.6) 

 

Odečtením 1. rovnice od ostatních dostaneme: 

  
    

    
    

               
    

            

  
    

    
    

               
    

            

 
  

    
    

    
               

    
            

 (3.7) 

 

 Nyní můžeme soustavu přeuspořádat do maticového tvaru: 

 

          

          

  
          

  
  

  
  

 

 
 
 
 
 
  

    
    

     
    

    
  

  
    

    
     

    
    

  
 

  
    

    
     

    
    

   
 
 
 

 (3.8) 

 

Výsledná soustava rovnic zapsaná maticově je: 

      

      

          

          

  
          

     
  

  
    

 

 
 
 
 
 
  

    
    

     
    

    
  

  
    

    
     

    
    

  
 

  
    

    
     

    
    

   
 
 
 
 (3.9) 

 

Přenásobením soustavy inverzní maticí H zleva získáme vztah, ze kterého můžeme přímo 

vypočíst souřadnice neznámého uzlu x 
[17]

: 

         (3.10) 

 

Nicméně v praxi je k vzdálenostem vázána chyba. Tato chyba způsobuje, že soustava rovnic je 

nekompatibilní
12

 a       . Kružnice se nemusí vůbec protnout, nebo se protínají ve více bodech 

a proto tento jednoduchý výpočet nelze použít. Rozdíl mezi naměřenou vzdáleností a vzdáleností 

skutečnou lze popsat vztahem: 

     
     kde i = 1, 2, …, n (3.11) 

 

Tento problém je znám jako „šum vzdálenosti“ a lze ho řešit aplikací některé z aproximačních 

metod. Pro tuto práci byla vybrána metoda nejmenších čtverců, která je jednoduchá na implementaci 

                                                      
12

 Rovnice se navzájem vylučují 
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a má výhodné vlastnosti. Metoda nejmenších čtverců hledá opravu reziduem    vektoru pravé strany   , 

minimalizující 

      
    

         (3.12) 

 

Tato podmínka bude splněna, pokud bude mít vektor    minimální normu
13

 a tedy bude 

ortogonální
14

 na obor hodnot     . Musí platit podmínka 
[12]

: 

               (3.13) 

 

Dále můžeme reziduum dosadit: 

                       

          
 (3.14) 

 

Obecná formule pro výpočet multilaterace je 

        
  

     (3.15) 

 

Aby byl přechod z rovnice (3.14) na (3.15) platný, musí mít součin H
T
H inverzi. Díky 

vlastnostem tohoto součinu bude výsledná matice vždy čtvercová, a tedy vztah bude platný pro 

prakticky libovolný počet uzlů při platnosti výše uvedené podmínky. Z definice matice H na (3.9) je 

patrné, že součin H
T
H bude regulární a bude mít inverzi právě tehdy, pokud bude matice H mít 

hodnost větší, než je dimenze hledaného řešení. Tedy pro jednoznačné určení pozice neznámého uzlu 

potřebujeme alespoň 3 lineárně nezávislé referenční uzly (neležící na přímce) pro určení pozice na 

ploše (2D) a alespoň 4 nezávislé referenční uzly pro určení pozice v prostoru (3D). 

3.3.2 Gaussův filtr 

Měřená hodnota RSSI, tedy útlumu signálu z jednotlivých AP je velmi nestálá a v čase 

variantní. Těmto změnám se říká rychlé úniky signálu a pocházejí z různých zdrojů, viz kapitola 3.2.1. 

Chyba způsobená rychlými úniky může být velmi velká, řádově v jednotkách až desítkách dBm. Aby 

bylo možné RSSI vůbec vyhodnocovat, je nutné tyto úniky filtrovat. Jednou z metod vhodných 

k filtraci těchto signálů je Gaussův filtr 
[4]

. 

Gaussův filtr má tyto základní vlastnosti: 

 Odezva na Diracův impuls (impulsní charakteristika) je Gaussova funkce 

 Nevytváří překmity při odezvě na  Heavysideův skok 

 Má minimální možné skupinové zpoždění 

 Fourierova transformace Gaussovy funkce je opět Gaussova funkce 

                                                      
13

 Euklidovskou vzdálenost 
14

 pravoúhlý na vektor oboru hodnot 
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 Gaussův filtr je z praktického hlediska typ digitálního filtru, kde koeficienty jsou dány 

hodnotami Fourierovy transformace Gaussovy funkce. Díky vlastnosti Gaussovy funkce tvoří 

koeficienty filtru přímo hodnoty této funkce. Výstupní signál se počítá jako konvoluce vstupního 

signálu s Gaussovou funkcí. Jednorozměrná Gaussova funkce má předpis: 

        
 

    
 

 
      

    
(3.16) 

kde: σ směrodatná odchylka 

µ střední hodnota (maximum Gaussovy funkce) 

 

Celý Gaussův filtr lze pak popsat konvolucí: 

                       
 

  

 
(3.17) 

 

Nebo v diskrétní oblasti jako 

                     

 

   

             

 

   

 

(3.18) 

 

Pro praktické použití Gaussova filtru se používá jen omezený počet vzorků Gaussovy funkce. 

Takto navzorkovaná Gaussova funkce pak tvoří vektor, který se nazývá kernel. Při aplikaci filtru se 

pak uchovává historie hodnot filtrovaného signálu o hloubce dané počtem prvků kernelu. Při každém 

vzorku se historie aktualizuje, vynásobí kernelem a získané součiny sečtou. Je důležité zvolit správnou 

hodnotu σ, která ovlivňuje kvalitu filtrace, ale zároveň vnáší zpoždění a setrvačnost. Při σ → ∞ 

Gaussův filtr přechází na klouzavý průměr. 
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4 VLASTNOSTI POUŢITÉHO WIFI MODULU 

Pro komunikaci s ovládacím panelem bude použit OWSPA311g od firmy Connect Blue 

[Obr. 4]. Jedná se o malé vestavné moduly rozměru 36 x 23 mm. Modul je napájen 3,3 až 5,5 V se 

spotřebou 4 mA v klidovém režimu a 143 mA při vysílání. K řídící desce i.MX31 je modul připojen 

přes sériový port pracující na 3,3 V CMOS logice 
[13]

. 

 

Obr. 4: Použitý WiFi modul OWSPA311 

Základní vlastnosti OWSPA311 jsou následující: 

 podpora standardů IEEE 802.11b/g 

 podpora zabezpečení WEB64, WEB128, WPA, WPA2 a LEAP 

 topologie AD-HOC nebo infrastruktura s AP 

 Maximální rychlost na straně bezdrátového přenosu (WiFi): 54 Mb/s (~6,75 MB/s
15

) 

 Maximální rychlost na straně UARTu: 2 764 800 baud (~270 kB/s
16

) 

 Maximální přenosová rychlost: 1,7 Mb/s (~217 kB/s) 

Modul disponuje 2mi základními módy: datovým a režimem AT příkazů. V datovém režimu 

probíhá komunikace. Režim AT příkazů pak slouží k nastavení modulu. AT příkazy zavedla firma 

Hayes a vyznačují se sekvencí „AT“ (Attention) na začátku každého příkazu. 

4.1 DŮLEŢITÉ AT PŘÍKAZY Z HLEDISKA LOKALIZACE 

Přepnutí z datového režimu do AT se provede vysláním tzv. escape sekvence. Defaultně je 

potřeba pro přepnutí provést tyto kroky: 

1. nechat kanál volný (neodesílat žádná data) po 1 sekundu 

2. vyslání escape sekvence, tedy řetězce „///“ (3 lomítka) v čase kratším než 200 ms 

3. nechat kanál volný (neodesílat žádná data) po 1 sekundu 

Přepnutí zpět do datového módu se provede příkazem AT*ADDM. 

  

                                                      
15

 prakticky je tato rychlost vždy nižší v závislosti na kvalitě spojení a režii, obvykle je propustnost i poloviční 
16

 při nastavení 2764800@8N1, tedy 1 start bit, 8 datových bitů, bez parity a 1 stop bit 
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Tab. 1: AT*ADDM Enter Data Mode
17

 

Příkaz Odpověď  

AT*ADDM<CR> <CR><LF>OK<CR><LF>  Příkaz proveden v pořádku 

<CR><LF>ERROR<CR><LF> Při provádění příkazu nastala chyba 

 

Odesláním tohoto příkazu dojde k přepnutí do datového režimu.  

Tab. 2: ATE Echo On/Off 

Příkaz Odpověď  

ATE<echo_on><CR> <CR><LF>OK<CR><LF>  Příkaz proveden v pořádku 

<CR><LF>ERROR<CR><LF> Při provádění příkazu nastala chyba 

 

Pokud je <echo_on> roven 1, bude modul opakovat přijaté příkazy. Defaultně je zapnuto. 

Tab. 3: ATQ Result Codes On/Off 

Příkaz Odpověď  

ATQ<result_off><CR> <CR><LF>OK<CR><LF>  Příkaz proveden v pořádku 

<CR><LF>ERROR<CR><LF> Při provádění příkazu nastala chyba 

 

Pokud je <result_off> nastaven do 1, modul nebude vracet žádnou odpověď o stavu příkazu. 

Odpovědi na dotazy zůstanou nedotčeny. 

Tab. 4: ATS2 Escape Character 

Příkaz Odpověď  

ATS2=<esc_char><CR> <CR><LF>OK<CR><LF>  Příkaz proveden v pořádku 

<CR><LF>ERROR<CR><LF> Při provádění příkazu nastala chyba 

 

Nastaví novou escape sekvenci <esc_char>. 

  

                                                      
17

 Jsou používány názvy AT příkazů tak, jak jsou uvedeny v dokumentaci
 [13]
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Tab. 5: AT*AMET Escape Sequence Timing Settings 

Příkaz Odpověď  

AT*AMET=<min_time_before>, 

<min_time_after>,<store><CR> 

<CR><LF>OK<CR><LF>  Příkaz proveden v pořádku 

<CR><LF>ERROR<CR><LF> Při provádění příkazu 

nastala chyba 

 

Nastaví nové časování escape sekvence. 

<min_time_before> doba čekání před vysláním escape sekvence 

<min_time_after> doba čekání po vyslání escape sekvence 

<store> pokud se nastaví 1, bude toto nastavení platné i po restartu 

Tab. 6: AT*AGSCAN 

Příkaz Odpověď  

AT*AGSCAN? <CR><LF>*AGSCAN:<bssid>,<op_mode>,<ssid>, 

<channel>,<rssi>,<encryption>, 

<information_element><CR><LF>OK<CR><LF> 

Výpis viditelných AP 

<CR><LF>ERROR<CR><LF> Při provádění příkazu 

nastala chyba 

 

AGSCAN vypíše 0 až 48 viditelných AP v okolí. Informace získané o jednotlivých AP jsou 

tyto: 

<bssid> MAC adresa AP 

<op_mode> topologie: 1 – AD-HOC, 2 – infrastruktura 

<ssid> SSID název sítě (string) 

<channel> použitý kanál 

<rssi> síla signálu, číslo 28 až 138, 128 → 0 dBm 

<encription> typ šifrování: 0 – bez šifrování, 1 – WEP, 2 – WPA, 3 – WPA2/RSN 

<information_element> hexadecimální řetězec platný pro šifrování WPA2 nebo RSN 

4.2 SHRNUTÍ 

Z hlediska lokalizace je nejdůležitější příkaz AGSCAN, který vrátí seznam viditelných AP 

s jejich MAC adresou (unikátním identifikátorem) i hodnotou RSSI. Tedy všemi údaji nutnými 

k lokalizaci. Pokud by použitý WiFi modul měl být využit i pro přenos dat, bylo by nutné upravit 

i časování escape sekvenci, která je defaultně příliš vysoká. Modul má defaultně nastaveno opakování 

zpráv, které je sice vhodné pro manuální nastavování z terminálu, ale nevhodné z hlediska zpracování 

odpovědí – bude vypnuto. 
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4.3 MĚŘENÍ PARAMETRŮ SPOJENÍ S MODULY OWSPA311 

Aby bylo možné posoudit kvalitu spojení s těmito moduly, byl napsán jednoduchý program 

v C#, viz [Obr. 5]. Program se spustí na obou stanicích, mezi kterými je měření prováděno. Na jedné 

straně funguje jako echo – tedy pouze opakuje přijatá data. Na straně druhé aplikace funguje 

v plnohodnotném režimu. Aplikace má tyto funkce: 

 Monitorování pingu, přenosové rychlosti, propustnosti, stability a chybovosti spojení 

(poměr nesprávně přijatých dat za časovou jednotku). 

 Hloubkový test spojení – měří se prakticky stejné parametry spojení, jako je tomu u 

monitoringu, ale důkladně. Všechny parametry, u kterých to má smysl jsou vybaveny 

rozšiřujícími statistickými informacemi (minimum, maximum, průměr). U chybovosti 

se udává podíl ztracených a poškozených dat. Test trvá podle rychlosti a kvality 

spojení cca 3 minuty. 

 Záznam testů – umožňuje testy logovat do historie, popřípadě do souboru *.csv. 

 Export grafu monitoru do souboru a nastavení jeho časové základny. 

 

 

Obr. 5: SerialTester - program pro měření parametrů spojení 

Měření kvality spojení nebylo přímou součástí této práce a nebude tady prezentováno. 
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5 SOUČASNÝ STAV PRŮZKUMNÉHO VOZIDLA 

Než bude předveden koncept vlastního řešení lokalizace, je nutné osvětlit současný stav 

vozidla, jeho vybavení, výkon a vlastnosti. Tedy základ, na kterém tato práce staví. Vzhled vozidla je 

zobrazen na [Obr. 6]. 

 

Obr. 6:  Fotografie průzkumného vozidla 
[8]

 

5.1 MECHANICKÁ KONSTRUKCE 

Základ mechanické konstrukce tvoří podvozek z RC modelu Baja 5B SS
18

. Jedná se 

o sportovní, tzv. off-road model automobilu v měřítku 1:5.  

Model má rozměry 817 x 460 mm s rozvorem kol 570 mm. Původní model měl váhu 9,6 kg. 

Původní benzínový motor Fuelie 26SS, byl nahrazen elektromotorem Maxon 304747 [Obr. 7]. Tím se 

snížila celková hmotnost a uvolnil se prostor pro elektroniku. 

                                                      
18

 stránka výrobce: http://www.hpieurope.com/kit-info.php?lang=en&partNo=10611 

http://www.hpieurope.com/kit-info.php?lang=en&partNo=10611
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Obr. 7: Motor pohonu 
[8]

 

Model je dále vybaven diferenciálem, převodovkou a tlumiči. O vychylování předních kol se 

stará servomotor. Podvozek je dostatečně robustní a objemný. Kola jsou osazeny pneumatikami HPI 

Dirt Busters, určenými pro náročný terén.  

Elektronika včetně baterií a pohonu je nainstalována do rámu podvozku. Na střechu šasi je 

nainstalován laserový senzor Sick LMS 100 (patrný z [Obr. 6]). Nad senzorem je umístěna 

na pomocné konstrukci anténa WiFi modulu. 

5.2 ELEKTRICKÁ KONSTRUKCE 

Elektronika průzkumného vozidla je tvořena několika navzájem komunikujícími moduly. 

Každý modul je osazen vlastním mikrokontrolérem
19

. Jedná se tedy o distribuovaný řídicí systém. 

Jeho zjednodušené blokové schéma je na [Obr. 8]. Kompletní blokové schéma elektroniky je možné 

nalézt v příloze. 

5.2.1 Modul řízení 

Je základem řízení vozidla. Tvoří jej deska i.MX31 LiteKit s výkonným 32bitovým 

mikroprocesorem 
[6]

. Obsahuje řídící software s algoritmy potřebnými pro manuální i autonomní 

řízení. Dále komunikuje s ovládacím panelem a podřízenými moduly distribuovaného řízení. 

Deska má vyvedený sériový port RS232 (ttymxc0), na který je přesměrována konzole 
[5]

. Při 

vývoji je zapotřebí vyšších rychlostí, než jakých je schopen sériový port. Toho je vyřešeno dostupností 

konzole i přes sběrnici Ethernetu. Komunikace s podřízenými jednotkami probíhá přes 3. sériový port 

(ttymxc2). Na 5. sériový port (ttymxc4) je připojen WiFi modul přes který probíhá komunikace 

s ovládacím panelem. Na desku je přes Ethernet připojen také laserový senzor vzdáleností Sick LMS 

100, který skenuje okolí. Tento senzor je k řídící desce připojen jako jediný, protože se připojuje přes 

Ethernet a produkuje velké množství dat 
[10]

. Kapacity podřízených modulů nejsou pro obsluhu tohoto 

senzoru dostatečné. 

                                                      
19

 s výjimkou desky i.MX31 se jedná o 16-ti bitové mikrokontroléry fy. Freescale, řady HCS12. 
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Obr. 8: Zjednodušené blokové schéma elektroniky vozidla 

5.2.2 Podřízené moduly 

Komunikace mezi i.MX31 a podřízenými moduly probíhá přes sběrnici CAN. CAN není 

implementována přímo na desce i.MX31. V tomto případě modul napájení tvoří most mezi sériovým 

portem (ttymxc2) a sběrnicí CAN. 

Jednotlivé podřízené moduly sbírají informace ze senzorů a tyto naměřená data posílají řídící 

jednotce. Výjimkou je modul pohonu, který řídí pohon vozidla. 

Distribuce dat je založena na sdílené paměti (i.MX31), odkud jsou data cyklicky posílána 

sériovou linkou modulu správy napájení, na které řadič sběrnice CAN data dále distribuuje ostatním 

podřízeným modulům. Z pohledu řídící desky je komunikace s podřízenými jednotkami velmi 

jednoduchá, protože stačí zapisovat, respektive číst ze sdílené paměti. 

5.3 SOFTWAROVÉ ŘEŠENÍ  

Řídicí software běží na operačním systému reálného času Timesys Linux. To umožňuje 

rozdělit řídící software na jednotlivé procesy. Navíc použitý RTOS poskytuje potřebné drivery pro 

periferie desky i.MX31 a není nutné je tedy vytvářet samostatně. Použitému RTOS se podrobněji 

věnuje kapitola 5.5. Na [Obr. 9] jsou znázorněny procesy účastnící se řízení. 
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Obr. 9: Schématické znázornění interakce procesů řídicího softwaru 
[8]

 

Po nabootování operačního systému je spuštěn proces vehicle_init. Ten nastartuje všechny 

ostatní potřebné procesy a po té je ukončen. 

Bezpečnostní proces vehicle_guardian sleduje běh ostatních procesů. V případě, že některý 

proces přestane běžet například odpojením čidla, vehicle_guardian znovu jej znovu nastartuje. 

Proces vehicle_memory zprostředkovává sdílenou paměť ostatním procesům. Paměť se 

přiděluje procesům na základě globálního mutexu
20

. 

Získávání a filtrování dat z laserového senzoru obstarává proces sick. Získaná data jsou 

ukládána do sdílené paměti. 

Proces vehicle_slave zabezpečuje cyklickou distribuci dat ze sdílené paměti do ostatních 

modulů distribuovaného systému. Obdobně pracuje i proces vehicle_wifi. který cyklicky synchronizuje 

data s identickou pamětí na straně vzdáleného panelu ovládání. 

Posledním procesem je vehicle_control, který obstarává řízení vozidla. Obsahuje algoritmy 

vyhodnocování pozice vozidla, zpracování vektorových map, Dijkstrův algoritmus pro plánování trasy 

a samotné řízení akčních členů tak, aby bylo dosaženo stanovené destinace. 

  

                                                      
20

 synchronizační prostředek limitující přístup jednotlivých procesů do společného prostředku, jako třeba paměti 
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5.4 KOMUNIKACE S OVLÁDACÍM PANELEM  

O komunikaci se stará již zmíněný proces vehicle_wifi. Ten cyklicky posílá, respektive přijímá 

malé datové rámce podle stanoveného komunikačního protokolu. Komunikační protokol je možné 

nalézt v příloze. V případě, že je přijata zpráva, je tato zpráva rozparsována a dále je vyhodnocen její 

typ. Podle typu jsou data zprávy přepsána do sdílené paměti. Zároveň v intervalech 20 ms a 300 ms
21

 

jsou odesílány zprávy ovládacímu panelu, který přijatou zprávu zpracuje podle stejného schématu 

a tak je zajištěno zrcadlení těchto pamětí. 

5.4.1 Potvrzování konexe 

Vzhledem k absenci potvrzování správ na úrovni 3vodičové sériové linky je toto řešeno na 

úrovni protokolu. Na potvrzování konexe jsou vyhrazeny 2 zprávy SENDISREADY 

a RECIEVEISREADY. Odešle-li se zpráva SENDISREADY, musí druhá strana odpovědět do 2 sekund 

zprávou RECIEVEISREADY. Nestane-li se tak, vyhodnotí se tato situace jako přerušení spojení a jsou 

provedeny potřebné kroky pro zajištění bezpečného provozu. Například v manuálním režimu je 

vozidlo automaticky zastaveno. 

5.4.2 Nastavení WiFi modulů 

WiFi modul na straně vozidla i ovládacího panelu jsou nastaveny tak, aby spojení v datovém 

režimu bylo zcela transparentní. Nastavení modulů je následující 
[8]

: 

 Nastavení sériové linky: rychlost 57600, 8 bitů, bez parity, 1 stop bit 

 Vypnuté hardwarové řízení toku dat 

 Typ sítě: AD-HOC 

 Kanál: 9 

 SSID WiFi sítě: D400_Car 

 Pevná IP adresa 10.0.0.1, maska 255.255.255.0, brána 10.0.0.1 

 Šifrování WEB 128 bitů, klíč: JiriKotzianXX 

 Na portu 5003 spuštěno TCP poslouchání pro spojení s dalším modulem 

Vozidlo je nakonfigurováno jako server, ovládací panel jako klient. 

5.5 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA I.MX31  LITEKIT A RTOS TIMESYS LINUX 

Řízení průzkumného vozidla je založeno na desce i.MX31 LiteKit, na kterém běží operační 

systém reálného času Timesys Linux. Jako zavaděč
22

 je použit LogicLoader
23

. Vzhledem k faktu, že 

tato práce se zabývá především softwarem, který na této platformě poběží, a tedy seznámení s tímto 

systémem tvoří značnou část práce, bude v této podkapitole tato jednotka popsána a nastíněn způsob 

práce s tímto systémem. 

                                                      
21

 interval odesílání zpráv je dán typem zprávy 
22

 krátký strojový kód, jehož úkolem je načíst jádro OS 
23

 označován jako LoLo 
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5.5.1 Vlastnosti i.MX31 LiteKit 

Kit sestává z 3 hlavních desek: deska procesoru SOM-LV
24

, deska periferií Application 

Baseboard a rozšiřující desky, viz [Obr. 10]. 

 

Obr. 10: Vývojová deska i.MX31 LiteKit 
[8]

 

SOM-LV obsahuje výkonný multimediální procesor fy. Freescale, založený na architektuře 

ARM a dále všechny bezprostředně potřebné obvody pro funkci procesoru. Deska Application 

Baseboard obsahuje management napájení, konektory pro připojení ATA disku, grafického displeje, 

slot pro SD a CF karty a dále standardní porty, jakými jsou USB, LAN, RS232 a zvukový výstup. 

Dále obsahuje konektor pro připojení poslední, rozšiřující desky. Tato deska poskytuje mimo jiné 

dodatečné sériové porty a USB porty, dále rozhranní SPI, IIC, dodatečné konektory pro připojení LCD 

a touchscreenu. 

Tab. 7: Základní parametry desky SOM-LV 
[11]

: 

Procesor: Freescale® ARM 1136JF-S i.MX31 

taktovaný na 532 MHz 

Podporované OS: Linux BSP 

Windows CE 5.0 BSP 

Windows Embedded CE 6.0 BSP 

Paměti: NAND flash 64 MB 

NOR flash 2 MB 

Nízko-příkonová 266 MHz DDR SDRAM 128 MB 

 

                                                      
24

 zkratka pro System on Module 
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Připojení: 10/100 Base-T Ethernetový řadič (application/debug) 

USB 2.0 1x high-speed host interface, 1x On-the-Go device interface 

3x UART 

Zobrazení: Vestavěný LCD řadič do rozlišení 800 x 600 x 18ti bitová barevná hloubka 

Integrovaný řadič 4vodičového touchscreenu 

Audio: IIC kompatibilní audio kodek 

(Freescale MC13783 – 16bit stereo DAC, 13bit ADC) 

Rozšíření paměti: Podpora ATA, CompactFlash, typ 1 

Podpora SD/MMC paměťových karet 

5.6 TIMESYS LINUX 

Tento operační systém je dodáván s kitem i.MX31 LiteKit. Jedná se o derivát embedded 

RTOS Linuxu. Pro vývoj aplikačního softwaru je dodáváno rozšíření Timesys IDE pro vývojové 

prostředí Eclipse 
[2]

. 

Výhodou použití RTOS je snadné rozdělení aplikace do jednotlivých procesů nebo vláken 

a podpora driverů ze strany OS. Tyto drivery lze jednoduše používat a to bez podrobné znalosti 

komunikace s cílovým zařízením. Navíc v případě Linuxu lze hovořit i o zjednodušení přístupu 

k paměti, periferiím a sběrnicím, jelikož práce s těmito prostředky je stejná jako práce se soubory. 

5.7 SPUŠTĚNÍ I.MX31  A JÁDRA OS 

Desku i.MX31 je možné z hlediska vývoje aplikace možno propojit s hostitelským počítačem 

pomocí RS232 nebo Ethernetu. Rámcové spuštění probíhá, respektive je nakonfigurováno následovně: 

1. Po zapnutí se spustí zavaděč. V tomto případě je použit LogicLoader. 

2. Ten načte skript, ve kterém je uloženo umístění kernelu
25

 OS a zapne Ethernet a přes 

TFTP stáhne jádro do operační paměti. 

3. Zavaděč spustí jádro. 

4. Jádro si připojí souborový systém z NFS serveru přes Ethernet z hostitelského 

počítače. 

5. Spuštění samotné uživatelské aplikace. 

Tímto způsobem je spuštěna samotná aplikace bez fyzického kopírování souborového 

systému. Po ukončení vývoje a odladění aplikace se vypálí operační systém do paměti NAND a do 

paměti NOR se vypálí spouštěcí skript, který obsahuje informaci o umístění souborového systému, 

který si má jádro připojit. Ten může být umístěn prakticky na libovolném z podporovaných médií, 

v tomto případě se jedná o SD kartu. 

Podrobný popis oživení desky i.MX31, instalaci potřebného softwaru, konfigurace a ladění je 

uveden v 
[7]

. 

                                                      
25

 jádro OS 
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6 KONCEPT ŘEŠENÍ 

Vozidlo je koncipováno jako prototyp, platforma s dostatečným prostorem pro inovaci, 

rozšiřování i zkoušení nových technologií. Z tohoto důvodu je nutné, aby i veškeré úpravy a nový 

software byl co možná nejkompaktnější a zároveň poskytoval dostatečný prostor pro rozšíření. 

Aplikace lokalizace byla vytvářena podle principů Boehmova spirálního modelu. Aby se co 

nejvíce urychlily fáze ladění a testování, bude aplikace nejprve vyvinuta pro platformu PDA a to 

s důrazem na následující skutečnosti: 

 Aplikace musí být vytvořena tak, aby po skončení ladění a testování ji bylo možné 

s minimálními úpravami naportovat a zkompilovat pro cílovou platformu i.MX31. 

 Kolem samotného jádra lokalizace bude postavena aplikace, která bude poskytovat 

údaje o viditelných WiFi (podobně jako AGSCAN) a prezentovat výsledky lokalizace. 

Tato část bude napsána v C# a bude specifická pro platformu PDA. 

Tímto byl umožněn vývoj i testování na různých místech bez samotného vozidla. Zároveň tak 

vznikne i jisté prostředí vhodné i pro případné další vylepšení lokalizace, nebo její úplnou náhradu 

jinou lokalizační metodou. 

Samotný lokalizační modul určený k instalaci do vozidla bude představovat samostatný 

spustitelný soubor. Nad jeho činností bude dohlížet proces vehicle_guardian podobně jako je to 

v případě dalších programů ve vozidle (viz kapitola 5.3). Výstup lokalizace, tedy lokalizovaná poloha 

bude zapisována do sdílené paměti přes proces vehicle_memory. 

 

  



- 25 - 

7 IMPLEMENTACE ŘEŠENÍ 

Tato kapitola pojednává o implementaci lokalizačního softwaru. Během vývoje vznikl 

postupně WiFi Locator pro Windows Mobile a následně pak jeho přepsáním do C++ samotný 

lokalizační modul. Oba tyto programy budou popsány samostatně v následujícím textu. 

7.1 WIFI LOCATOR 

Pro potřeby testování a měření byl vyvinut software pro PDA, běžící na operačním systému 

Microsoft Windows Mobile 6 a výše
26

. Zjednodušený diagram komponent je naznačen na [Obr. 11].  

 

Obr. 11: UML Diagram komponent WiFiLocatoru 

 

                                                      
26

 Teoreticky od verze 5.0, ale to nebylo ověřeno 
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Tento software byl inspirován aplikací WiFi Analyzér
 [9]

 od pana Ing. Ondřeje Krejcara, Ph.D. 

Z tohoto softwaru byl převzat způsob skenování okolních AP. Je koncipován jako platforma pro 

testování lokalizačních metod. Zkušenosti získané při psaní tohoto programu byly následně uplatněny 

při psaní samotné lokalizace pro vozidlo. Přes původní záměr vytvořit pouze jistou zkušební platformu 

se jedná o úplný a docela rozsáhlý produkt, který lze nadále samostatně používat.  

Aplikace je napsána v C# s cirka 8000 řádků kódu. Je postavena na Windows Form a má 

elastický layout
27

 (je nezávislá na rozlišení přístroje). Její základní funkce jsou: 

 Nalezení viditelných AP a zobrazení jejich základních informací včetně možnosti 

třídění. 

 2 režimy skenování AP: jednorázový a nepřetržitý s možností průměrování 

 Načtení mapy oblasti a AP. Seznam načtených AP je možno listovat v tabulce. 

 Zobrazování mapy, AP v mapě a pozice včetně zobrazení odchylky lokace. 

 Zobrazení informace o pozici se základními statistickými údaji. 

 Možnost zvolit z několika lokalizačních metod
28

 – enginů
29

. 

 Analyzování a zaznamenávání kvality signálu, RSSI (histogram, statistika). 

 Široké možnosti nastavení. 

Dále bude tato aplikace popsána z hlediska ovládání, funkce a důležitých částí. 

7.1.1 Obsluha aplikace 

Aplikace je rozdělena na několik obrazovek, jejich snímky zobrazuje [Obr. 12]. 

   

                                                      
27

 termín označující strukturu, rozvržení prvků na prezentované ploše 
28

 Jsou implementovány 2, ale díky interface je možné jednoduchým způsobem přidávat další 
29

 z anglického slova motor, označení pro jádro softwaru, výkonnou část 
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Obr. 12: Snímky WiFiLocatoru 

a) obrazovka sledování okolních AP, b) seznam načtených AP z map, c) mapa oblasti, AP a pozice, 

d) obrazovka lokace, e) volba lokalizační metody, f) logger a analyzátor signálu 

Spuštění 

Aplikace se spouští standardně přes zástupce nebo přímo kliknutím na spustitelný soubor. 

Během načítání .NETu a ostatních komponent se zobrazuje splashscreen
30

 s logem aplikace. Po 

spuštění se načítá nastavení a kontrolují přítomnost dostupných WiFi modulů PDA. Pokud vše 

proběhne v pořádku, zobrazí se okno aplikace. 

Skenování viditelných AP 

Po kliknutí na tlačítko „Skenovat“ se spustí skenování viditelných AP. Pokud je v nastavení 

povolen režim „Freerun“, provádí se skenování periodicky do opětovného kliknutí na toto tlačítko. 

Viditelná AP se zobrazují v ListView
31

 panelu „Viditelná AP“, viz [Obr. 12a]. Zatržený checkbox u 

každého AP v seznamu označuje AP, které jsou obsaženy v mapě. V seznamu je zobrazen dále název 

SSID, RSSI v dBm a přibližná vzdálenost od AP. Vzdálenost je pouze orientační, pro její výpočet se 

používá základní empirický model. V režimu „Freerun“ je možné zapnout průměrování hodnot a tak 

filtrovat zaznamenané hodnoty. Je použit plovoucí průměr s nastavitelnou hloubkou. Kliknutím na 

záhlaví sloupců je možné seznam třídit. Po kliknutí na některé AP se toto označí a zobrazí se pod 

ListView informace o jeho MAC adrese, použitý kanál, režim a typ zabezpečení. 

Načtení mapy a lokalizace 

Mapu lze načíst přes menu, položka „Načíst AP“. Zobrazí se dialog pro výběr souboru 

s mapou. Je možné vybrat soubor typu *.csv, který obsahuje pouze informace o AP, bez popisu mapy. 

Další mapy, které je možné načíst, jsou soubory typu *.map. Tento formát je přímo formátem 

používaným v průzkumném vozidle. Jeho popis je v kapitole 7.2.4. 

                                                      
30

obrazovka, popřípadě obrázek zobrazený během načítání aplikace 
31

 pro názvy komponent budou používány jejich původní anglické názvy 
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Po načtení mapy je v záložce „List AP“ zobrazen seznam načtených AP. V záložce „Mapa“ je 

zobrazena mapa v grafické podobě včetně AP a pozice (pokud je lokalizace zapnuta). Mapu lze 

zvětšovat a měnit výšku (patro) v mapě pomocí tlačítek ve skupině „Osa Z“. Mapou lze pohybovat 

tažením. V případě kliknutí na některý z AP se aplikace přepne na záložku se seznamem AP 

a vyznačeným AP, na který bylo kliknuto. 

V poslední záložce jsou zobrazovány údaje o vypočítané pozici z lokalizačního enginu. 

RSSI Logger 

Pro potřeby analýzy útlumu signálu z AP byl do této aplikace přidán RSSI logger. Po vybrání 

sledovaného AP ze selectboxu je možné spustit a pozastavit záznam RSSI. Po prvním spuštění 

záznamu je uživatel dotázán, jestli si přeje snímané hodnoty zaznamenávat a případně je mu otevřen 

dialog pro zadání cesty k souboru. Soubor záznamu je ve formátu *.csv, který lze otevřít a zpracovat 

prakticky v libovolném tabulkovém procesoru, případně přímo importovat do MATLABu. 

Po zahájení záznamu je zobrazena statistika nasnímaných hodnot a v dolní části obrazovky je 

zobrazen histogram útlumu. 

7.1.2 RSSI Logger pro PC 

Pro potřeby měřit sílu WiFi signálu i na PC, byl vytvořen jednoduchý program. Program je 

zcela analogický k RSSI Loggeru WiFiLocatoru ve verzi pro PDA, respektive Windows Mobile. 

Vzhled aplikace znázorňuje [Obr. 13]. 

 

Obr. 13: RSSI Logger ve verzi pro PC 
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7.2 MODUL LOKALIZACE PRO VOZIDLO 

Modul lokalizace pro vozidlo tvoří jádro této práce. Obstarává celý proces lokalizace. Je 

napsán v C++ a má přes 5000 řádků kódu. Z důvodů potřeby ladění i pod operačním systémem 

Windows je tato aplikace multiplatformní, přestože cílové zařízení je založeno na Linuxu, viz 

kapitola 5. Při vývoji byl kladen důraz na přenositelnost kódu a jeho znovu použitelnost. Třídy, které 

nemají přímou souvislost s jádrem lokalizace, jsou napsány ve formě komponenty, nezávislé na 

třídách jiných a byli testovány a laděny samostatně. Při vývoji jsou používány vlastnosti jazyka C++ a 

je používán koncept řízení událostmi. V aplikaci existují mimo hlavní vlákno další 4, při čemž byla 

snaha o jejich co možná nejdelší setrvání ve spánku, aby lokalizace nebrala tolik potřebný výkon pro 

další procesy ve vozidle. 

7.2.1 Princip funkce 

Aplikace má primárně 2 vstupy a 1 výstup. Vstupem je adresa portu, na kterém je připojen 

WiFi modul a cesta k souboru s mapou. Výstupem pak pozice včetně tolerancí. Celý proces lokalizace 

znázorňuje diagram na [Obr. 14]. 

 

Obr. 14: Diagram datových toků lokalizace 

Při spuštění se načte soubor mapy do paměti a okamžitě uzavře, aby jej bylo možné jej 

používat dalšími procesy vozidla. Zároveň je spuštěno vlákno, které periodicky vyčítá informace 

o viditelných AP a tvoří z nich seznam párů MAC adresy a hodnoty RSSI. 

Seznam párů je dále předán procesu, který tyto páry rozšíří o informace z mapy. Jedná se 

o souřadnice, zisk antény, ztrátu šířením a ztrátový koeficient. Pokud některá z těchto informací chybí, 

je použita defaultní hodnota. Zároveň je možné takto alespoň přibližně zadávat vliv prostředí 

a simulovat fingerprint
32

. Páry, které nemají své údaje v mapě, jsou odstraněny. 

Další fází je záznam RSSI do historie a Gaussova filtrace RSSI. Výsledkem tohoto kroku je 

seznam položek AP, které mají pozici, vyfiltrovanou hodnotu RSSI a další potřebné údaje k výpočtu 

multilaterace. 

                                                      
32

 ve skutečnosti se o fingerprint nejedná 
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Proces multilaterace nejdříve položky setřídí podle síly signálu a odstraní položky se signálem 

velmi slabým. Tyto AP jsou zpravidla daleko a jejich signál bývá silně ovlivněn úniky a vnášeli by do 

výpočtu příliš velkou chybu, navíc se již mohou pohybovat za Frencisovým zlomem (viz 

kapitola 3.2.2). Dále je ponechán jen jistý maximální počet položek, aby výpočet netrval příliš dlouho. 

Ze zbývajících položek se vytvoří matice H a b. Výpočet se pak provede pomocí formule [3.15]. 

7.2.2 Filozofie aplikace 

Aplikace je postavena na několika základních zapouzdřených třídách, které jsou navzájem 

oddělené pomocí rozhranní. Pro komunikaci mezi nimi a jednotlivými vlákny jsou použity mimo jiné 

události. Zde je důležité upozornit na fakt, že C++ rozhranní, ani události nativně nepodporuje a tyto 

techniky budou rozebrány dále. 

Architektura aplikace 

Architekturu aplikace demonstruje diagram komponent na [Obr. 15].  

 

Obr. 15:UML diagram komponent aplikace 
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WiFiLocator 

Základem aplikace je třída WiFiLocator. Při spuštění dojde k vytvoření instancí tříd 

GaussianLocationEngine, MapLoaderMAP a ScanSourceAP. Tyto se inicializují, předají se jim 

parametry a jejich reference se předají třídě WiFiLocator. 

Následuje spuštění lokalizace, kdy WiFiLocator postupně spustí jednotlivé komponenty 

a zaregistruje si událost OnScan instance ScanSourceAP. Tato událost způsobí, že vždy když je 

k dispozici nový sken okolních AP z WiFi modulu, zavolá se metoda, která spustí lokalizaci. V těle 

této metody se předají data instanci GaussianLacationEngine a vytvoří se vlákno, ve kterém se spustí 

samotný proces lokalizace. Po dokončení vlákna a tedy i lokalizace je vyvolána událost 

OnPositionUpdate, která zajistí předání nové pozice vozidlu. 

ScanSourceAP 

Je třída starající se o komunikaci s WiFi modulem. Po jejím spuštění se modul přepne do 

AT módu a inicializuje (včetně jeho konfigurace). K tomuto účelu si vytváří instanci třídy SerialPort. 

Dále spustí vlákno, které v definovaných intervalech posílá modulu požadavky na sken okolních AP, 

viz kapitola 4.1. Vždy když pak od modulu přijde odpověď, SerialPort vyvolá událost 

OnDataRecieved a ScanSourceAP odpověď zpracuje. Pokud byla přijata odpověď na sken, 

ScanSourceAP provede její parsování a vytvoří seznam párů MAC adresa a RSSI AP. Na konci pak 

vyvolá událost OnScan. 

MapLoaderMAP 

MapLoaderMAP se stará o načtení a parsování mapového podkladu. Výstupem je seznam 

(vektor) deskriptorů AP
33

. 

GaussianLocationEngine 

Samotný lokalizační engine. Po zavolání se spustí Gaussův filtr a následně samotný výpočet 

lokalizace metodou multilaterace. Podrobnější popis implementace Gaussova filtru a multilaterace je 

uveden v kapitole 7.2.3. 

Implementace rozhranní a událostí 

Jazyk C++ standardně rozhranní, ani události nepodporuje (nicméně oproti jiným jazykům má 

nástroje jak tyto konstrukce emulovat nebo vytvořit). 

Místo rozhranní je v této práci použito abstraktních tříd s čistě virtuálními metodami. Jejich 

děděním na základě polymorfizmu vzniká nutnost tyto metody definovat v třídě dceřiné a zároveň 

abstraktní třída může třídu dceřinou přes tyto metody zastupovat. Tímto jednoduchým způsobem 

vzniká chování podobné rozhranním s tím rozdílem, že není možné takto definovat atributy (které 

však stejně není vhodné do rozhraní vkládat). 

Pro emulaci událostí jsou použity šablony a využívá se ukazatelů na funkce
34

. Použití událostí 

tak jak jsou definovány v tomto projektu je pak prakticky stejné jako v C#. 

                                                      
33

 zde je myšlen soubor informací jednotlivých AP nutných pro lokalizaci pod určitým identifikátorem, tedy 

MAC adresou. Stejně i dále. 
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7.2.3 Lokalizační engine 

Lokalizační engine má za úkol z dodaných rozšířených párů viditelných AP vypočítat pozici. 

Tohoto cíle je dosaženo ve 2 krocích. Přijatá data se nejdříve předávají rutině Gaussova filtru a dále se 

z filtrovaných dat multilaterací vypočítává poloha. 

Rutina Gaussova filtru 

Matematický popis Gaussova filtru byl uveden v kapitole 3.3.2. Princip funkce, tak jak je 

implementován, je zobrazen na [Obr. 16]. 

 

Obr. 16: Funkce Gaussova filtru 

V rutině Gaussova filtru je založena mapa
35

 front o velikosti shodné s velikostí kernelu. Klíče 

jednotlivých front jsou tvořeny MAC adresou filtrovaného RSSI páru. Algoritmus lze popsat 

následujícím pseudokódem: 

Algoritmus zařazování párů do front 

1. foreach ItemAP in ListAP 

2. | if exist(FilterMap[ItemAP.MAC]) 

3. | | FilterMap.add(ItemAP.MAC, new FilterQueue()) 

4. | end if 

5. | FilterMap[ItemAP.MAC].push(ItemAP.RSSI) 

6. end foreach 

7. foreach FilterQueue in FilterMap 

8. | if FilterQueue.size == Kernel.size + 1 

9. | | FilterQueue.pop() 

10. | end if 

11. | if FilterQueue.size == 0 

12. | | FilterMap.remove(FilterQueue) 

13. | end if 

14. end foreach 

                                                                                                                                                                      
34

 návrh je objektový, tedy přesněji se jedná o třídní ukazatele 
35

 C++ šablona std::map - datový kontejner s položkami, které jsou indexovatelné podle klíče 
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V první fázi jsou ze vstupních párů AP vybírány MAC adresy. Pokud mapa obsahuje klíč 

s danou MAC adresou, je do příslušné fronty zařazena nová hodnota RSSI, jinak je fronta vytvořena 

a následně je zapsáno nové RSSI. Následně je ze všech front jeden prvek odebrán. V dalším kroku je 

ze všech front vytvořena matice a ta je vynásobena kernelem. Získaný vektor reprezentuje filtrovaná 

data všech viditelných AP. Tyto filtrovaná data jsou zpětně zapsána do párů a vrácena k dalšímu 

zpracování. 

Lokalizace 

Celou lokalizaci je možné zjednodušeně popsat pseudokódem: 

Algoritmus lokalizace 

1. ListAP = CalcDistances(ListAP) 

2. switch ListAP.size 

3. | default: Position = Multilateration3D(ListAP)  

4. | case 3: Position = Multilateration2D(ListAP)  

5. | case 2: Position = Multilateration1D(ListAP)  

6. | case 1: Position = Multilateration0D(ListAP)  

7. end switch 

Prvním problémem, který je potřeba vyřešit je výpočet vzdálenosti. Ten je počítán podle 

vztahu (3.4). K výpočtu je nutné znát kromě samotné hodnoty RSSI ještě zisk antény přijímače, výkon 

vysílače, ztráty šířením a spádový koeficient. 

Pan Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D. ve své práci „Využití lokalizace uživatele pro prediktivní 

nahrávání dat v řídicích systémech“ vyvodil na základě měření tzv. superideální křivku závislosti 

RSSI na vzdálenosti od AP. Tato křivka je popsaná vztahem 
[9]

: 

                  7.1 

kde: y relativní ztráty šířením (dBm) 

x vzdálenost od vysílače (m) 

 

Porovnáním s Path-Lost modelem můžeme získat následující koeficienty potřebné pro 

výpočet:  

l0 = 30,292 dBm ztráty šířením (dBm)  

n = 3,042 spádový koeficient (-) 

Tyto koeficienty budou použity jako defaultní pro AP, u kterých tyto informace nejsou v mapě 

zaznamenány. 
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Dalším krokem je multilaterace. Ze vztahu (3.15) vyplývá, že pro výpočet pozice v prostoru je 

potřeba alespoň 4 viditelná nezávislá AP. Pro výpočet pozice v rovině si vystačíme se 3 AP 

a souřadnici Z aproximujeme. V případě, když jsou k dispozici pouze 2 viditelné (a nezávislé) AP již 

multilateraci nelze použít. Tomuto případu se říká bilaterizace. Pozici nelze určit jednoznačně, ale 

obecně má 2 různé řešení (pro případ výpočtu v rovině). Příklad bilaterizace je uveden na [Obr. 17]. 

 

Obr. 17: Příklad bilaterizace 

Bilaterizaci lze řešit nahrazením výpočtu inverze výpočtem pseudoinverze. Výpočet 

s pseudoinverzí má vždy jen jediné řešení a v případě bilaterizace o se jedno z řešení ztrácí. Aby bylo 

dosaženo co nejmenší chyby, musí vypočtená pozice ležet mezi těmito řešeními. 

Pokud je k dispozici jen jediný viditelný AP, nelze již provádět žádný výpočet. Skutečná 

pozice bude ležet na kružnici se středem v místě AP [Obr. 18].  

 

Obr. 18: Určení pozice z jedinného AP 

Aby bylo dosaženo, co nejmenší chyby je pozice určena středem AP. 

Z výše uvedených případů vyplývá nutnost zvolit konkrétní metodu výpočtu pozice na základě 

počtu viditelných a zároveň lineárně nezávislých AP. Tento požadavek vede na řešení hodnosti matice 

H. Výpočet hodnosti matice pomocí výpočetní techniky, však není triviální úloha a řeší se pomocí 

SVD
36

 rozkladu. Protože by byl takový výpočet navíc velmi náročný (v porovnání s vlastním řešením 

lokalizace), je zde použita jiná technika. Metoda výpočtu pozice se vybere podle počtu viditelných AP 

(bez ohledu na lineární nezávislost). Výpočet multilaterace s nedostatečným počtem lineárně 

nezávislých AP vede k řešení úlohy inverze singulární matice. V tomto případě šablona 

implementující práci a výpočty s maticemi vyvolá výjimku. Tato výjimka je zachycena a zavolá se 

                                                      
36

 Singular value decomposition – rozklad podle singulární hodnoty na matice           
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metoda výpočtu pozice, která je následující v pořadí z hlediska nároků na počet nelineárně nezávislých 

AP. V nejhorším případě (všechny AP sdílí jedinou pozici) se pozice určí metodou Multilateration0D. 

Tento případ je však spíše teoretický a v praxi by nastávat neměl. Svědčilo by to spíše 

o nesprávně (pro lokalizační účely) navržené mapě, či síti AP, která není pro lokalizační účely příliš 

vhodná, popřípadě o chybě některého AP. Jako typický případ lze uvést dlouhou chodbu s několika 

AP v řadě, přičemž není nikde mimo tuto přímku umístěno další viditelné AP. Výsledná pozice by se 

v tomto případě redukovala na pozici ležící na této přímce. Přesto, že tento případ nejspíše nebude 

častý, je nutné jej brát v úvahu a v algoritmu s ním počítat. 

7.2.4 Struktura souborů map 

Mapy používané ve vozidle bylo potřeba rozšířit o údaje deskriptorů AP. Jejich podrobný 

popis včetně zde neuváděného souboru indexu lze nalézt v 
[8]

. 

Mapy vozidla *.map jsou jednoduché textové soubory. Na každém řádku je uložen právě 

jeden objekt. Aby bylo umožněno rychlé hledání i ve velkých mapových podkladech, je mapa 

rozdělena do mřížky segmentů. Každý segment je čtvercový, stejně velký a obsahuje vektorový popis 

své části mapy. Ve vozidle je použit kartézský systém souřadnic. První 2 řádky definují umístění 

levého dolního rohu a pravého horního rohu v souřadnicích GPS: 

Hlavička souborů *.map 

1. Loc: <xx°xx'xx.xxx">N, <xx°xx'xx.xxx">E 

2. Loc: <xx°xx'xx.xxx">N, <xx°xx'xx.xxx">E 

Dále již následují popisy jednotlivých segmentů. Segmenty jsou uvozeny klíčovým slovem 

STARTSEGMENT a ukončeny klíčovým slovem KONECSEGMENT. Na začátku je hlavička 

s informacemi o ID segmentu, jeho pozici, velikosti a referencemi na sousední segmenty. Dále 

následují vlastní objekty segmentu: 

Definice segmentů 

1. STARTSEGMENT 

2. ID=<id_segmentu> 

3. X0=<souradnice_x> 

4. Y0=<souradnice_y> 

5. SIZE=<velikost_segmentu> 

6. SEGMENTREF1 <id_segmentu_vlevo_nahore>  

7. SEGMENTREF2 <id_segmentu_uprostred_nahore> 

8. SEGMENTREF3 <id_segmentu_vpravo_nahore> 

9. SEGMENTREF4 <id_segmentu_vpravo_uprostred> 

10. SEGMENTREF5 <id_segmentu_vpravo_dole>  

11. SEGMENTREF6 <id_segmentu_uprostred_dole> 

12. SEGMENTREF7 <id_segmentu_vlevo_dole> 

13. SEGMENTREF8 <id_segmentu_vlevo_uprostred> 

14. … //objekty segmentu 
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15. KONECSEGMENT 

Rozšíření spočívá v přidání nového identifikátoru objektu. Deskriptory AP mají následující 

formát: 

Deskriptor AP 

1. AP <x> <y> <z> <mac> <power> <path_lost> <propagation_exponent> <ssid> 

kde: <x> je X-ová souřadnice AP 

<y> je Y-ová souřadnice AP 

<z> je Z-ová souřadnice AP 

<mac> je MAC adresa ve formátu „xx:xx:xx:xx:xx:xx“ 

<power> zisk antény v dBm 

<path_lost> ztráta šířením v dBm 

<propagation_exponent> ztrátový koeficient 

<ssid> SSID AP, zatím není využito 

Soubor je po všech definicích segmentů ukončen klíčovým slovem ENDOFFILE. 
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8 TESTOVÁNÍ 

V kapitole 3 byla uvedena problematika lokalizace pomocí útlumu WiFi signálu, její omezení, 

zdroje chyb a nastíněny základní metody použité v této práci. Aby bylo možné ověřit funkci 

a spolehlivost řešení, bylo navrženo několik měření. Poznatky získané testováním budou kromě 

zhodnocení přínosu aplikace použity pro odhalení slabých míst a budou vodítkem pro budoucí práci. 

Testování bude v první fázi zaměřeno na kvalitu a stabilitu RSSI WiFi signálu. Právě velikost 

útlumu nese informaci o vzdálenosti k danému vysílači a přímo tak ovlivňuje použitelnost, 

spolehlivost a přesnost celého systému lokalizace. 

Další testování bude zaměřeno na odstranění rušivých vlivů působících na RSSI a jeho filtraci. 

Bude zkoumán vliv parametrů Gaussova filtru na kvalitu filtrace v kontrastu s jeho vlivem na 

dynamiku, setrvačnost a zavedené zpoždění. Výsledkem bude stanovení optimálních parametrů pro 

danou aplikaci. 

Poslední část testování bude zaměřena na vlastní lokalizační engine. Závěrem bude 

publikována dosažená přesnost lokalizace v konkrétních podmínkách. 

8.1 STABILITA RSSI WIFI SIGNÁLU 

Pro ověření stability RSSI signálu byl použit program WiFiLocator na platformě Windows 

Mobile (kapitola 7.1) a RSSI Logger pro měření na PC (kapitola 7.1.2). Oba programy pracují 

z hlediska použité metodiky stejně. Data jsou získávána ze systému použitím API funkcí, následně je 

z těchto dat vybrána informace o RSSI zadaného AP a okamžitě zaznamenána do souboru *.csv. Je 

ukládáno číslo vzorku, časové razítko a samotná hodnota RSSI, při čemž není nijak upravována. Krom 

záznamu se pak provádí ještě vizualizace dat v histogramu, průběh v monitoru (pouze RSSI Logger 

pro PC) a zobrazování statistických údajů. 

Zde je pro úplnost nutno dodat, že logger pro PC dokáže sbírat data cca 5x rychleji, než jeho 

ekvivalent pro Windows Mobile. Rychlost sbírání dat závisí na četnosti přepínání WiFi modulu do AT 

režimu (kapitola 4) a je řízeno operačním systémem, respektive drivery
37

. Z tohoto důvodu byly 

vybírány jen vzorky v určitých časových intervalech společné všem zařízením. Interval vzorkování byl 

stanoven na zhruba 1,5 s. 

Pouţitá zařízení 

Pro měření byl jako vysílač, tedy Access Point použit bezdrátový router ZyXEL Prestige 

P-660HW-T3. Router je vybaven anténou se ziskem 2 dBi. Efektivní vyzářený výkon je cca 18 dBm
38

. 

Jako přijímač bylo použito PDA HP iPAQ hx4700 se ziskem integrované antény 2 dBi. Dále 

pak MDA HTC Touch 2 a notebook Sony VAIO VGN-FW11E. U posledních 2 zařízení se zisk 

integrovaných antén zjistit nepodařilo. 

                                                      
37

 tato skutečnost však nebyla zkoumána 
38

 podle měření výrobce, online na http://zyxel.hu/declaration/660hw/CE-P660HW-T1T3.pdf 

http://zyxel.hu/declaration/660hw/CE-P660HW-T1T3.pdf
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Měření 

Měření probíhalo ve vzdálenosti 5 m od vysílače, přijímače ležely vedle sebe. Bylo 

zaznamenáno 2500 vzorků v průběhu 1 hodiny. Průběh RSSI v závislosti na čase je vykreslen v grafu 

na [Obr. 19] a histogram naměřených hodnot na [Obr. 20]. 

 

Obr. 19: Časový průběh RSSI 

 

Obr. 20: Histogram měření RSSI 

Z grafů je patrná především podstatně nižší úroveň signálu naměřená zařízením HTC Touch 2. 

Tento jev byl prokázán opakovaným měřením a rozdíl byl způsoben zcela jednoznačně podstatně 

nižším ziskem integrované antény MDA
39

. Dále z časové závislosti jsou patrné výrazné rychlé úniky. 

                                                      
39

 výrobce zisk antény neuvádí a tento závěr nebylo možné ověřit 
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Zajímavý je dále pokles o cca 5 dBm po 45té minutě. V pásmu 2,4 GHz je relativně výrazný 

provoz a to nejen sítí WiFi, respektive WLAN. Tento pokles mohl být způsoben například interferencí 

s jinou sítí. 

Tab. 8: Statistika měření stability RSSI 

 HP iPAQ hx4700 HTC Touch 2 VAIO VGN-FW11E 

Průměr -50,172 -76,557 -46,797 

Směr. odchylka 5,231 3,602 2,076 

Rozptyl výběru 27,362 12,977 4,312 

Medián -49 -76 -46 

Maximum -35 -68 -44 

Minimum -69 -90 -59 

 

Z těchto měření vyplývá především nutnost zohledňovat zisk antén a výkon AP. Chyby 

způsobené úniky mohou být velmi velké a také je není možné zanedbat. Vyvinutá aplikace umožňuje 

tyto parametry zadat do mapy a tedy je brát při výpočtech v potaz. Zároveň je zřejmá nutnost použití 

nějakého druhu filtru z důvodů potlačení vlivu úniků. Pro tento účel byl vybrán Gaussův filtr. 

Aby byl ověřen charakter distribuce a tedy vhodnost zvoleného filtru, bylo provedeno další 

měření o délce 15 hodin, při kterém bylo nasnímáno 47894 vzorků zařízením HP iPAQ hx4700. 

Výsledek je zobrazen v histogramu na [Obr. 21]. 

 

Obr. 21: Distribuce RSSI signálu 

Z [Obr. 21] vyplívá, že naměřená distribuce aproximuje Gaussovu křivku relativně dobře. 

Míra shody mezi naměřenou distribucí a Gaussovým rozložením je cca 82 % a lze tvrdit, že zvolený 

Gaussův filtr bude z výše uvedených důvodů vhodný. 
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8.2 ZHODNOCENÍ PŘÍNOSU GAUSSOVA FILTRU 

Pro testování vlivu Gaussova filtru jsou použity data z předchozího testu. Největší rozptyl 

vykazovalo měření s přístrojem HP iPAQ hx4700 a bude proto pro tento účel použito. Na [Obr. 22] je 

zobrazen časový úsek 30 až 60 minut s původními vzorky a vzorky filtrovanými Gaussovým filtrem 

pro různé velikosti a rozptyl kernelu. 

 

Obr. 22: Aplikace Gaussova filtru na naměřená data 

Simulace prokázala předpoklad, že s rostoucí velikostí a rozptylem kernelu dochází k většímu 

potlačování rychlých úniků, ale zároveň s rostoucí velikostí kernelu se zhoršuje i odezva systému. 

Při velikosti kernelu 20 je vidět, že potlačení rychlých úniků není dostatečné, naopak při 200 

je naopak nevyhovující příliš pomalá odezva systému. Jako docela dobrý kompromis se jeví velikost 

kernelu 100. Při této velikosti je zanesená doba zpoždění při nulovém rozptylu rovna polovině 

velikosti, tedy 50 vzorkům. Z tohoto zjištění plyne, že je potřeba klást požadavek na co nejrychlejší 

skenování okolí a tedy i vzorkování RSSI. 

Zvolíme-li přijatelnou chybu zpožděním 1 m při rychlosti vozidla 0,2 m·s
-1

 vychází přípustné 

zpoždění na 5 s. Tomu odpovídá velikost kernelu 100 s nulovým rozptylem při vzorkování s periodou 

100 ms. Vzhledem k nenulovému rozptylu kernelu bude však zavedené zpoždění řádově menší. Lze 

tedy předpokládat, že kernel o velikosti 100 s rozptylem 50 bude z hlediska zpoždění i filtrace 

vyhovující. 
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8.3 PŘESNOST LOKALIZACE 

Pro ověření přesnosti bylo sestaveno schéma se 4 vysílači navzájem od sebe vzdálenými 

zhruba 50 m. Vysílače vysílají signál, jehož útlum je zatížen 10 % chybou s normálním rozložením na 

straně vzdálenosti
40

. Přes tyto vysílače byla naplánována trasa, kterou lokalizovaný bod projel 

a vykonal při tom 10000 skenů. Kernel Gaussova filtru má velikost 100 a rozptyl 50. Celou situaci 

demonstruje [Obr. 23]. Černá čárkovaná čára je skutečná trajektorie. Modrá je trajektorie lokalizovaná 

a šedé body označují lokalizaci, na kterou nebyl použit filtr. 

  

Obr. 23: Lokalizace s 4 AP 

Z obrázku je patrné, že lokalizovaná trajektorie docela úspěšně aproximuje trajektorii 

skutečnou. Zároveň je patrný vliv Gaussova filtru. Bez Gaussova filtru je přesná lokalizace prakticky 

nemožná a je zatížena velmi velkými odchylkami. Lokalizovaná pozice se navíc skokově mění 

s každým skenem. Obrázek dále demonstruje vliv vzdálenosti na přesnost lokalizace. Čím jsou AP 

blíže, tím přesnější výsledek lze očekávat. Naopak při velkých vzdálenostech je lokalizace prakticky 

nepoužitelná. 

Na [Obr. 24] je zachycen průběh chyby lokalizace z [Obr. 23]. 

                                                      
40

 tedy ve stanoveném měřítku asi 30 % chybou na straně útlumu 
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Obr. 24: Průbeh chyby lokalizace se 4 AP 

Z [Obr. 24] je opět patrný obrovský přínos Gaussova filtru. Lokalizace bez filtru vykazovala 

v nejhorším případě chybu téměř 80 m, což je zcela nepoužitelný údaj. Naopak při použití filtru se 

chyba v nejhorším případě (nejvzdálenějším) pohybovala kolem 10 m. Při vzdálenosti do 50 m ke 

všem AP se chyba pohybovala do 3 m [Obr. 25], což lze při dané vzdálenosti AP považovat za velmi 

dobrý výsledek. Zajímavá je i chyba vnesená zpožděním filtru, která se při zvolené velikosti kernelu 

pohybuje do 1 metru a od 50 m dráhy kompenzuje chybu způsobenou vzdáleností ke 2. a 3. AP. 

 

Obr. 25: Detail průbehu chyby lokalizace se 4 AP 
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9 DISKUZE VÝSLEDKŮ 

Cílem této práce bylo navrhnout a zrealizovat lokalizační modul implementovatelný do 

průzkumného vozidla, které je výsledkem několika diplomových prací.  

Vývoj tohoto lokalizačního modulu zahrnoval především nastudování množství literatury, při 

čemž samotný problém lokalizace se ukázal mnohem složitější a komplexnější, přestože samotný 

princip je celkem triviální. Během samotného vývoje se naskytlo množství problémů, které bylo 

potřeba řešit. Především v počátečních fázích práce byla lokalizace zkoušena bez filtrace a samotný 

výpočetní algoritmus představoval prakticky výpočet těžiště. Při těchto pokusech se ukázala metoda 

těžiště jako vcelku spolehlivou, nicméně jen pro situace, kdy lokalizovaný přístroj ležel uvnitř 

prostoru vymezeného jednotlivými AP. Zároveň absence filtru představovala vážný problém, kdy 

lokalizovaný bod skokově měnil svou pozici na velmi velké ploše. Dalším problémem pak byla 

rychlost snímání okolí WiFi modulem a výpočet náročnějších matematických operací spojených se 

zavedením multilaterace. Nicméně všechny tyto překážky byly v důsledku odstraněny.  

Vyuţitelnost a přínos práce 

Výsledkem této práce je kompaktní modulární systém napsaný v jazyce C++. Jedná se 

o komplexní a multiplatformní řešení využitelné prakticky na libovolném zařízení s operačním 

systémem založených na Unixu (tedy především různé deriváty Linuxu), případně na bázi Windows 

a Windows CE. Dalším požadavkem provozování této aplikace je pak už jen v připojení WiFi modulu, 

popřípadě využití integrovaného modulu. V případech, že modul neumožňuje komunikaci přes sériový 

port, lze jednoduše doprogramovat komunikaci novou a připojit ji k aplikaci přes interface. Vyvinuté 

řešení nemusí být také postaveno jako samostatná aplikace, tak jak je tomu v případě vozidla, ale také 

jako zabudovaná komponenta. 

Při řešení softwaru lokalizace vzniklo několik zajímavých zapouzdřených tříd, které mohou 

být využity v jiných aplikacích. Především se jedná o šablonu matic, která umožňuje mnoho 

základních operací s maticemi velmi přívětivou formou díky přetíženým operátorům. Dále je možné 

jmenovat šablonu pro práci s událostmi. Šablona událostí přináší velmi jednoduché a intuitivní použití 

událostí ve stylu C# do jazyka C++, který tuto techniku nativně nepodporuje. Dále byla vytvořena 

třída pro práci s vlákny a mutexy, opět ve stylu C#. Nakonec stojí za zmínku i třída pro práci se 

sériovým portem, která se vyznačuje oproti jiným řešením především využitím událostí a přináší tak 

do z principu asynchronního prostředí přímočaré, čisté a multiplatformní řešení. 

Aplikace WiFiLocator pro Windows Mobile poskytuje platformu pro vývoj dalších 

lokalizačních metod. Vzhledem k její podobné filozofii, jakou má samotný lokalizační modul, 

představuje ideální prostředí, ve kterém lze vyzkoušet další modely lokalizace (například využít 

fingerprint, zahrnout do výpočtu vliv stěn), popřípadě napsat a odladit další lokalizační enginy a ty pak 

jednoduše přenést do samotného lokalizačního enginu. Zároveň i tato aplikace obsahuje několik dále 

využitelných částí. Za zmínku stojí třeba komponenta histogramu nebo komponenta pro zobrazování 

obrázků (využitá k zobrazování map) s posouváním metodou „drag & drop“. 
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Mezi další přínos patří i aplikace pro měření kvality spojení přes sériový port, přestože sama 

nebyla přímou součástí práce. Tato aplikace umožňuje relativně přesné měření a monitorování 

základních parametrů spojení, jako je přenosová rychlost, propustnost, ping, stabilita a chybovost. 

Základním účelem bylo objektivní změření parametrů spojení mezi moduly použitými v této práci pro 

lokalizační účely. 

Výsledky 

Z provedených měření vyplývá, že hodnota RSSI signálu z AP velmi kolísá vlivem rychlých 

úniků, při čemž k jejich efektivnímu potlačení je potřeba filtrace s relativně velkou historií. Pro 

rychlou odezvu je tedy nutná především malá perioda skenování okolí. Bylo tak upuštěno od 

původního záměru integrovat lokalizaci k WiFi modulu vozidla, na kterém probíhá komunikace. Toto 

řešení by výrazně omezilo propustnost a tedy i využitelnost kanálu pro další plánované rozšíření 

zejména o přenos multimediálních dat, jako je třeba obraz z kamery. Lokalizace tedy bude využívat 

modul vlastní. 

Zároveň s měřením RSSI signálu bylo zjištěno, že Gaussův filtr je k potlačení rušivých vlivů 

velmi vhodný a snižuje chybu lokalizace způsobenou rychlými úniky cca 7x, viz kapitola 8.2. Také 

bylo zjištěno, že správnou volbou velikosti kernelu filtru a rychlostí skenování lze snížit zpoždění 

zavedené filtrem na zanedbatelnou úroveň. 

Při vhodných podmínkách, viditelnosti 4 AP a vzdáleností od AP do 50 m lze dosáhnout 

přesnosti menší jak 3 metry, což lze považovat s ohledem na použitou metodu lokalizace za velmi 

dobrý výsledek.  
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10 ZÁVĚR 

Základní problém spojený s autonomními roboty je jejich jednoznačná lokalizace v prostoru. 

Pro tento účel lze využít lokalizaci pomocí GPS. Nicméně určení většiny autonomních robotů je 

především v použití uvnitř budov, kde GPS signál není dostupný. Robot je v takovém případě odkázán 

na využití dat ze senzorických měření, jako je například odometrie, ultrazvukové měření vzdálenosti 

nebo laserové senzory. Tyto metody jsou však nepřesné a mnohdy s nimi nelze určit pozici 

jednoznačně (symetrie prostoru, stejné chodby v různých patrech). Jako řešení se pro takové případy 

jeví použití některé z absolutních metod lokalizace, jako je lokalizace pomocí WiFi. 

V rámci této práce vznikl lokalizační modul, který tento problém řeší. Jedná se o kompaktní, 

dále rozšiřitelné řešení, jehož přesnost se při dobrých podmínkách pohybuje okolo 3 metrů. Jako zdroj 

dat o poloze okolních AP využívá rozšířenou vektorovou mapu vozidla a WiFi modul připojený 

k sériovému portu pro skenování okolních viditelných AP. Výsledkem je informace o poloze včetně 

předpokládaných chyb. 

Zároveň s touto prací vzniklo i několik dalších aplikací, využitelných při dalších pracích 

nejenom na vozidle. Jedná se především o program WiFiLocator pro Windows Mobile, který tvoří 

jednak samostatný lokalizační nástroj spustitelný na prakticky libovolném PDA s WM a WiFi 

modulem, ale především platformu pro další zdokonalování a implementaci nových lokalizačních 

metod. Spolu s lokalizačním modulem tak tvoří jednotné prostředí, které by tento úkol mělo 

maximálně ulehčit a urychlit. 

Největší přínos této práce však spatřuji v získaných znalostech o problému. Logickým 

pokračováním této práce je sjednocení všech lokalizačních metod použitých ve vozidle. K tomuto 

účelu by měla posloužit například metoda Monte Carlo, jinak známá jako částicový filtr. Tato metoda 

by měla sama o sobě umožnit ještě přesnější určení pozice z WiFi, ale také do ní zavést informace ze 

senzorů a utvořit jednotný, redundantní, robustní a především přesný lokalizační mechanismus. 
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