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Abstrakt 

Tématem mé diplomové práce je testování GPS modulu. V práci se budu zabývat  

jak obecným popisem systému GPS, tak praktickým využitím GPS. V praktické části se budu 

věnovat GPS modulu u-Blox, popíšu jeho funkce a nastíním možnosti jeho použití.  

Dále vytvořím program pro zápis dat o poloze do textového souboru a v neposlední ředě  

se budu zabývat algoritmizací pro získání informací o vzdálenosti k určitému zadanému bodu. 

    

Klíčová slova: GPS, GPS modul, určování polohy, komunikační protokoly, GPS družice, 

uBLOX 

 

Abstract 

Topic of my master thesis is testing of GPS module. In this work I occupy by general 

description of the GPS system and practical use of GPS. In practical part of this work I devote 

GPS module u-Blox, I describe the functions and application possibilities. I made program  

to write data about position to text file. In the finish of my work I deal with algorithmizations 

to obtain information about the distance to a specified point. 
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ÚVOD 

 Člověk má potřebu se pohybovat, přemisťovat se z místa na místo. Ať už to bylo  

z důvodu shánění potravy, touhy objevovat nová místa, nebo při cestách za vzděláním a prací, 

snažili si lidé vždy odpovědět na otázku, kde se právě nacházejí. To znamená, že chtěli určit 

svou polohu, aby se mohli vrátit zpět na výchozí místo. Dokud se člověk pohybuje  

ve známém okolí, nepodniká dlouhé trasy a cestuje jen po souši, dají se díky mnoha 

orientačním bodům tyto cesty zvládat. Čím dál se ale vzdaluje od známých míst, je orientace 

v terénu složitější.   

 Základem schopnosti, které dnes říkáme navigace, je znát svou aktuální polohu  

a porovnat ji s předpokládaným umístěním. Lidé se po dlouhou dobu učili pohybovat 

se po předem stanovené trase. Určování své polohy v reálném čase se provádělo a stále 

provádí vzhledem k objektům pozemským, pomocí různých orientačních bodů, srovnávaní  

s mapou, podle kompasu nebo buzoly. Dále se využívá astronomická navigace, kdy nám  

k určení polohy napomáhají planety, hvězdy a souhvězdí. Nejnovějším a nejvíce  

se rozvíjejícím způsobem je ten, kdy využíváme objekty umělé, jakou jsou například družice. 

 V dnešní době jsou navigační družicové systémy běžně využívané nejenom 

 ve vojenství, kde vzniklo, ale také v řadě jiných oborů jako například námořní, letecká, 

železniční a jakákoli jiná doprava, veškerá logistika, zemědělství, vesmírné projekty, 

zeměměřičství a mapování, také se používá v záchranných systémech a při hledání 

pohřešovaných osob. V neposlední řadě jsou dnes tyto systémy využívané běžnou veřejností, 

ať už při osobní dopravě, nebo volnočasových aktivitách. Právě z důvodu velké možnosti 

využití a komplexnosti ve většině oborů lidské činnosti jsem si vybral toto téma pro svou 

diplomovou práci. Také mě velmi zaujalo, jak rozšířené jsou přijímače těchto systémů,  

kdy dnes velmi mnoho lidí má takovéto zařízení v osobním automobilu, nebo v mobilním 

telefonu a dá se pořídit za relativně nevysokou cenu. Stává se tak systémem, který může 

využívat prakticky kdokoli. 

 V této práci se budu zabývat systémem GPS, který je v této době nejpoužívanějším 

družicovým systémem pro navigaci. V první části budu popisovat, jak systém vznikl, jeho 

dělení a princip fungování. Dále se budu zabývat komunikačními protokoly užívanými  

v přenosu dat v GPS signálu. V práci se detailněji budu věnovat GPS modulu u-Blox,  
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u kterého nastíním možnosti jeho použití a základní vlastnosti. U tohoto modulu pak také 

popíšu jeho funkce, možnosti na stavení a budu se zabývat připojením modulu k počítači  

a softwaru, který se využívá k jeho testování a k získávání dat o aktuální poloze, čase, 

družicích a dalších informacích o GPS systému. V neposlední řadě bude mým cílem vytvořit 

program pro zápis vybraných GPS dat do souboru, kdy budu využívat informace z NMEA 

zpráv. V závěru práce budu data z GPS systému algoritmizovat pro vyhodnocení vzdálenosti 

k zadanému bodu.  
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1 SPECIFIKACE SYSTÉMU GPS 

 Global Positioning System, který je známý pod zkratkou GPS, 

je systém, který je schopný určit přesný čas a polohu na Zemi. Jedná 

se o globální družicový radionavigační systém, jež je provozován ministerstvem obrany 

Spojených států amerických a dnes je celosvětově využívám i v různých oblastech civilního 

sektoru. V dnešních dnech se odhaduje, že systém GPS využívají desítky milionů civilních 

uživatelů. Přednosti tohoto systému by se daly shrnout v pár základních bodech: 

 vysoká přesnost určení polohy v trojrozměrném prostoru, která se pohybuje od desítek 

metrů po milimetry 

 signál je dostupný všude na Zemi, ať se jedná o pevninu, moře, vzduch, nebo i blízký 

kosmický prostor 

 za pomoci GPS systému je možno určit rychlost pohybu a velmi přesný čas 

 polohová funkce systému GPS funguje nepřetržitě a pro civilní uživatele je zcela 

zdarma 

 vlastnosti tohoto systému lze využívat i s relativně cenově dostupným zařízením 

1.1  Historie GPS 

 První úvahy o systému GPS můžeme zaznamenat v 60. letech minulého století.  

V USA již fungoval systém Transit, který sloužil americkému vojenskému námořnictvu. 

Systém byl přesný na stovky metrů a nebyl schopen poskytovat informaci o aktuální poloze 

nepřetržitě. Na jeho základech se později začal vyvíjet právě systém GPS, který ho nakonec 

překonal a víceméně nahradil. [1] 

 Oficiální start systému GPS sahá do roku 1973, kdy ministerstvo obrany Spojených 

států amerických představilo projekt pod původním názvem NAVSTAR GPS. Tato zkratka 

vycházela z Navigation System with Timing and Ranging Global Positioning System, 

ale časem se přešlo pouze na zkratku GPS. Toto označení systému už zůstalo a vžilo se, takže 

je dnes běžně používané. Systém byl původně koncipován jako striktně vojenský,  

ale postupem času byl poskytnut i pro veřejné účely. [2] [3] 
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1.1.1  První etapa 

 První etapa probíhala v letech 1973 až 1878, kdy se prováděly především pozemní 

testy, které se zabývaly ověřováním základních principů a možností určování polohy 

a navigace v trojrozměrném prostředí a reálném čase. Na základně v Arizoně byly 

vybudovány první pozemní vysílače, které měly vysílat signál družicím. 14. července 1974 

byla vypuštěna prví družice, která se jmenovala NTS- 1 a nesla jako první do vesmíru 

atomové hodiny. Druhá družice NTS-2 už měla vybavení jako klasická GPS družice.  

Na palubě nesla césiové hodiny, kosmický GPS počítač a generátor dálkoměrného kódu. [3] 

 22. února 1978 byla vypuštěna první družice ze série družic Blok I. Původně byl jejich 

počet čtyři, což umožnilo poprvé vyzkoušet plnohodnotnou navigaci ve třech rozměrech. 

Časem se systém postupně rozšiřoval, až se počet družic Bloku I zastavil na čísle jedenáct. 

Tyto satelity byly považovány za experimentální a i když byla jejich životnost odhadována  

na tři roky a sužovaly je technické problémy (nepříjemnosti při startu, nefunkční systém řízení 

polohy, či atomových hodin), byly i po deseti letech některé z těchto družic stále v provozu. 

[3] 

1.1.2  Druhá etapa 

 V druhé etapě, která pokračovala až do roku 1985, se pokračovalo hlavně v budování 

pozemních zařízení. Byla vytvořena řídicí střediska a také se začaly připravovat další družice, 

známé pod označením Blok II. Dále probíhaly testy funkčnosti celého systému a především  

se ověřoval chod přijímačů GPS signálu.  

 V roce 1983 byl systém zpřístupněný i široké veřejnosti a přestal být používán pouze 

armádou. Důvodem k tomuto kroku byla tragická událost, která se odehrála v září 1983. 

Civilní letoun, pocházející z Jižní Koree s 269 pasažéry na palubě, se z neznámého důvodu 

vychýlil ze své původní trasy a vlétl do vzdušného prostoru Sovětského svazu. Následoval 

útok sovětských ozbrojených sil a letoun byl i se všemi lidmi na palubě sestřelen. V reakci  

na tuto událost povolil tehdejší americký prezident Ronald Raegan zpřístupnění systému GPS 

i k civilnímu využití. [4] 

 V důsledku obav o bezpečnost a možnosti využití systému k navádění dálkových raket 

byla v té době do přijímaného signálu zakomponována uměle vytvořená chyba.  
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Toto bezpečnostní opatření se nazývalo Selective Availability a spočívalo v tom, že posouval 

aktuální polohu až o sto metrů na vodorovné úrovni a o sto čtyřicet metrů vertikálně. Tento 

systém ochrany byl zrušen v roce 2000, kdy Spojené státy americké zprovoznily režim 

umožňující lokální rušení GPS signálu. [6] 

1.1.3  Třetí etapa 

 Etapa třetí byla ve znamení výroby a vyslání 29 družic Bloku II. První z těchto satelitů 

byl vyslán do vesmíru v srpnu roku 1989 a postupně začaly doplňovat a později i nahrazovat 

družice Bloku 1. Stavu, kdy bylo možno využívat třírozměrnou navigaci odkudkoli na Zemi, 

dosáhl systém v roce 1993. Posledních 19 družic Bloku II, označovány jako Blok IIA, bylo 

vylepšených a byly schopné fungovat až 180 dní bez nutného kontaktu s řídicím střediskem. 

Další vývojovou metou byly opět zdokonalené družice s označením Blok IIR, které byly 

například schopny komunikovat mezi sebou a zjišťovat svoji vzájemnou vzdálenost.  

 8. prosince 1993 se systém GPS poprvé nacházel v počátečním operačním stavu – IOC 

z anglického Initial Operational Capability, kdy bylo provozu 24 družic, čím byly zaplněny 

všechny plánované pozice. 17. července 1995 pak bylo dosaženo plného operačního stavu – 

FOC z anglického výrazu Full Operational Capability. V tomto stavu bylo všech 24 družic 

Bloku II nebo IIA. [4]  

1.1.4  Čtvrtá etapa 

 Od prvního okamžiku dosažení plného operačního stavu hovoříme o čtvrté etapě 

systému GPS, která trvá až do dnešních dní. Družice prošly další modernizací a od září 2005 

do srpna 2009 probíhala výroba osmi družic s označením Blok IIR. Sedm z nich bylo  

v listopadu roku 2012 na oběžné dráze v plně funkčním stavu. Další a zatím poslední v praxi 

používaná generace družic nese jméno Blok IIF. Družice jsou opět na vyšší úrovni a mají 

mimo jiné delší životnost a vyšší požadavky na přesnost. 12 Družic Blok IIF by mělo výrazně 

zlepšit kvalitu, přesnost a sílu GPS signálu. První IIF družice byla vypuštěna v květnu 2012  

a v listopadu 2012 byly v operačním stavu tři. Nyní se vyvíjí úplně nová série GPS družic, 

která by měla mít opět řadu vylepšení, bude poskytovat silnější signál a měla by být výrazně 
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spolehlivější. U Bloku III se životnost zvýšila na patnáct let. Čtyři družice se zatím vyrábějí  

a další osm by ještě mělo přibýt. [7] 

1.1.5  Struktura systému GPS 

 Struktura systému je tvořena třemi základními částmi a to částí kosmickou, řídicí  

a uživatelskou. Tyto segmenty spolu úzce spolupracují a k správnému fungování celého 

systému jsou všechny tři nezbytné. Z hlediska přehlednosti je však možné, považovat  

je oddělené. [3] 

1.1.6  Kosmický segment systému GPS 

 Kosmickou část systému tvoří soustava původně dvaceti čtyř satelitů, které jsou 

umístěny na šesti oběžných drahách. Kolem Země nyní obíhá zhruba třicet družic, z toho 

dvacet čtyři je aktivních a zbytek slouží jako záloha. Další záložní družice jsou umístěny  

na Zemi a jsou připraveny k případnému použití. Technici jsou družici schopni zprovoznit 

do plně funkčního stavu na oběžné dráze do dvou dní.  Satelity obíhají ve výšce 20350 km 

nad povrchem Země po čtyřech až pěti na jedné oběžné dráze. Takovýchto drah je šest  

a každá má stálou polohu vůči Zemi, sklon je okolo 55 stupňů vzhledem k rovníku a jedna 

družice ji oběhne za 11 hodin a 58 minut. Toto rozložení garantuje, že z jakéhokoli místa  

na zeměkouli jsou v každém okamžiku viditelné alespoň čtyři družice, což zaručuje, že všude  

na Zemi je možno zjistit svou polohu v trojrozměrném prostoru. Většinou však z jednoho 

místa na Zemi je přímá viditelnost na 6 až 12 družic. V České republice je obvykle vidět  

8 družic, maximum je 12 a minimum 6. [2] [8] 
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Obrázek č. 1: Konstelace GPS družic nad zemským povrchem [3] 

 

Družice pracují nepřetržitě, během roku jsou jen několikrát odstaveny z důvodu údržbu 

atomových hodin a korekci dráhy družice. Tyto operace jsou dopředu plánované a většinou 

netrvají déle než jeden den. Jedna družice se dožívá obvykle kolem desíti let, nejmladší 

používaně družice mají projektovanou životnost let dvanáct. 

1.1.7  Řídicí segment systému GPS 

 Řídicí segment se skládá ze sítě pozemních základen, které sledují družice a jejich 

signál, provádějí analýzy a měření signálu přicházejícího z jednotlivých družic a také posílají 

na tyto družice data a povely, či provádějí údržbu atomových hodin atd. Řídicí segment  

má také na starost rozesílání zpráv uživatelům o blížících se plánovaných odstávkách  

a uvedení do provozu, stažení nebo dočasné odstavení družic. [9] [3] 

 Pozemní základny řídicího segmentu GPS a především hlavní řídicí stanice  

v Coloradu jsou velmi dobře chráněné a zabezpečené. Pokud by ale i přes veškeré 

bezpečnostní prvky byl řídicí segment zničen, například v důsledku přírodní katastrofy, nebo 

válečného konfliktu, bude GPS systém dále použitelný ještě po 6 měsíců. V takovém případě 

pracují družice v automatickém režimu a navzájem spolu komunikují, porovnávají si mezi 

sebou své efemeridy (informace o poloze družic na obloze v určitém čase, aktuálních 

parametrech pro její oběžné dráhy, zdravotní stav...) a stav palubních hodin. Zatím  

se ale systém v takovém stavu nikdy nenacházel. [6] 
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Řídicí segment tvoří: 

 Hlavní řídicí stanice (Master Control Center), umístěna na letecké základně Schriever 

v Coloradu Springs, Coloradu, v USA. 

 Záložní řídicí stanice (Alternate Master Control Station), nachází se v Los Andeles, 

Californii v USA. 

 4 povelové stanice (Ground Antenna),  na základnách USAF 

◦ Kwajalein Atoll, Ascension Island, Diego Garcia, and Cape Canaveral (Florida) 

 8 stanic pro komunikaci s družicemi (Air Force Satellite Control Networ),  

na základnách USAF 

◦ Havaj, Colorado Springs, Cape Canaveral, Ascension Island, Diego Garcia, 

Kwajalein  

 18 monitorovacích stanic (Monitor Stations) 

◦ na základnách USAF: Havaj, Colorado Springs, Cape Canaveral, Ascension 

Island, Diego Garcia, Kwajalein,  

◦ stanice spravující NGA Fairbanks (Aljaška), Papeete (Tahiti), Washington DC 

(USA), Quitto (Ekvádor), Buenos Aires (Argentina), Hermitage (Anglie), Pretoria 

(Jižní Afrika), Manama (Bahrain), Osan (Jižní Korea), Adelaide (Austrálie)  

a Wellington (Nový Zéland). 

 

 

Obrázek č. 2 Rozmístění pozemních stanic GPS systému 
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1.1.8 Uživatelský segment systému GPS 

 Uživatelský segment v sobě zahrnuje všechny koncové přijímače GPS signálu. GPS 

přijímače přijmou signál z družic a jsou schopny provést předběžné výpočty polohy, rychlosti 

a času. Pro výpočet všech čtyř souřadnic (zeměpisné délky a šířky, nadmořské výšky a času) 

je nutné mít signály alespoň od čtyř družic. [3] 

1.2  Signály GPS družic 

 Signál GPS, který družice vysílají je složen s několika prvků. Jedná se nosnou vlnu, 

dálkoměrný kód a navigační zprávy. Všechny složky signálu jsou vytvářeny ze základní 

frekvence jejím násobením a dělením.  

 Celé elektromagnetické spektrum GPS je tvořeno pěti frekvencemi: 

 L1 má frekvenci 1575,42 MHz, je modulován pro civilní použití C/A (coarse-

acquisition) kódem a pro užití vojenské kódem P (precision). Tento kód je také možno 

šifrovat metodou anti-spoofing, která zabraňuje rušení. V takovém případě pak nese 

označení Y. 

 L2 je signál o frekvenci 1227,60 MHz. Zpočátku byl užíván pouze pro P nebo Y kód, 

dnes na této frekvenci vysílají družice i kód C/A. 

 L3 o frekvenci 1381,05 MHz slouží k přenosu informací v rámci ochrany USA.  

Jedná se například o detekci jaderných výbuchů a jiných vysokoenergetických zdrojů 

infračerveného záření. 

 L4 s frekvencí 1841,40 MHz je využíváno pro určení ionosferického zpoždění.  

 L5 se používá pro leteckou navigaci. Neměl by být žádným způsobem rušen a jeho 

frekvence je 1176,45 MHz. [10] 

 

Signály, které vycházejí ze základní nosné frekvence L1 jsou označovány zkratkou  

SPS (Standard Positioning Service), česky je nazýváme signály standardní služby. Signály 

modulující frekvenci L2 jsou známy jako signály přesné polohové služby, PPS (Precise 

Positioning Service). 
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1.2.1 Základní frekvence 

 Všechny frekvence, které systém GPS využívá, jsou odvozeny od základní frekvence 

(z angl. fundamental frequency). Její hodnota je 10.23 MHz a vychází z frekvence atomových 

hodin přítomných v družici.  

1.2.2 C/A kód  

 C/A kód moduluje nosnou frekvenci L1, jeho název vychází z anglického 

Coarse/Acquisition code a je tvořen 1023 bity dlouhou sekvencí binárních čísel 

(PRN - Pseudorandom Number). Každá družice má vlastní posloupnost nul a jedniček  

a výsledný číselný kód slouží jako identifikační číslo, kterým od sebe rozeznáme původ 

jednotlivých dálkoměrných kódů. C/A kód se vysílá rychlostí 1,023 Mbit/s, z čehož vyplývá, 

že se sekvence opakuje jednou za každou milisekundu. Tento kód je využíván základním 

signálem pro standardní polohovou službu, jeho dekódovací rovnice není tajná, a proto  

se běžně užívá v civilní sféře pro určování polohy a navigaci. [3] [5] 

1.2.3 P kód 

  Jedná se o kód, který moduluje jak nosnou frekvenci L1, tak i L2. Tak jako C/A kód  

i P kód je PRN kódem. Jeho délka se pohybuje přibližně okolo 2,35 × 1014 bitů. Tento kód  

je rozdělen na 38 sedmidenních posloupností, které jsou přiděleny jednotlivým družicím.  

P kód je opakován každých sedm dní a jeho frekvence je 10.23 MHz. Jako u C/A kódu,  

tak i u P kódu je vzorec pro dekódování známý a je možno ho využívat pro civilní použití. 

Podle nových směrnic o GPS je také P kód využíván jako signál pro standardní polohovou 

službu. Z důvodu delšího a rychlejšího kódu a také díky možnosti měřit na nosné frekvenci 

L1 i L2, je P kód přesnější při měření zdánlivé vzdálenosti mezi přijímačem a družicí. [3] 

1.2.4 Y kód 

 Y kód je zakódovaný P kód. To znamená, že jde také o PRN kód, který se nyní vysílá 

téměř nepřetržitě. Dekódovací vzorec pro Y kód je tajný a znají ho jen autorizovaní uživatelé. 
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Y kód je vlastně P kód, který byl zakódován. Když se vláda Spojených států amerických 

rozhodne, nemůže civilní obyvatelstvo využívat ani P ani Y kód. 

1.2.5 Navigační zpráva 

 Družice vysílá také navigační zprávu, která obsahuje nejen parametry oběžné dráhy 

dané družice, ale i další důležité informace: [3] [4] 

 čas, kdy byla zpráva z družice vyslána 

 almanach obsahuje informace o všech ostatních družicích, umožňuje uživateli 

vypočíst přibližné postavení jakékoli družice v GPS konstelaci a také obsahuje tabulku 

použitelnosti jednotlivých satelitů. Data almanachu se mohou ukládat do přijímače 

signálu, kde se shromažďují tato data po několik měsíců, což dovoluje určit, kdy bude 

která družice pro zařízení viditelná. Také tyto data pomáhají k rychlejšímu nalezení 

signálu jednotlivých družic. V neposlední řadě pomáhá almanach k předběžnému 

odhadu Dopplerova posunu.  Perioda opakování je u almanachu 12 a půl minuty. [11] 

 přesné keplerovské efemeridy dané družice jsou data velmi podobná informacím, 

které nám dává almanach. Na rozdíl od něj jsou však přesnější, co se týče určování 

polohy. Dalo by se říci, že efemeridy jsou krátkodobé přesné předpovědi drah týkající 

se jedné dané družice. Každá družice vysílá své vlastní efemeridy, které jsou většinou 

platné čtyři hodiny a každé dvě hodiny se aktualizují. Je-li zařízení vypnuto na méně 

než dvě hodiny, je možno po opětovném spuštění používat již načtené efemeridy. 

Po čtyřech hodinách nečinnosti je nutno si efemeridy znovu načíst, neboť efemeridy, 

které měl dříve, již nejsou platné. Perioda vysílání efemerid je 30 sekund a doba  

je 19,2 sekundy.     

 údaje, které umožňují korigování atomových hodin družice  

 koeficienty ionosférického modelu umožňují odhad ionosférického zpoždění  

na signál. Ionosférické chyby můžou být tímto odhadem sníženy. Toto platí v případě, 

že měření není dvoufrekvenční. 

 zdravotní stav družice informuje o tom, jestli je družice schopná provádět všechny 

potřebné operace, zda je plně funkční k určování polohy, také se díky těmto údajům 

hlídají intervaly servisních kontrol a hlásí poruchy, které je nutno opravit.  
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1.3  Funkce systému GPS 

 Hlavní funkcí systému GPS je podat koncovému uživateli informaci o jeho aktuální 

poloze a přesném času. Svou pozici pak může zobrazit na mapě a využívat k navigaci. 

Základní principy určení jak pozice, tak času budou uvedeny v následujících odstavcích. 

1.3.1  Princip určení polohy  

 Systém GPS funguje na jednoduchém principu, kdy se podle délky času, za který 

signál dorazí z družice ke koncovému přijímači uživatele a z rychlosti světla (včetně 

započítání vlivů ionosféry) vypočte vzdálenost od jednotlivých družic. Signál, který družice 

vysílá, obsahuje samozřejmě informaci o čase, kdy z dané družice odešel. Současně má také 

přijímač své vlastní interní hodiny, ze kterých může odečíst, kdy signál přijme. Proto  

je přijímač schopen, po odečtení času příjmu a odeslání signálu, získat informaci o tom, jak 

dlouho signál od družice k přijímači putoval a vypočítat vzdálenost od družice. [2] [3] 

 Pokud má přijímač signál pouze od jedné družice a určí si, v jaké je od ní vzdálenosti, 

pak můžeme říct, že se přijímač nachází kdekoli na povrchu koule, která má střed tvořený 

touto družicí a poloměr daný vypočtenou vzdáleností mezi přijímačem a družicí.  

 V případě, že přijímač zná vzdálenost od další (druhé) družice, tak stejně jako  

v prvním případě se nachází někde na plášti koule určené středem v družici a vzdáleností 

přijímač/družice. Poloha přijímače se pak nachází na průsečíku těchto dvou koulí. Z toho 

vyplývá, že se prostor možného výskytu se zmenší na kružnici, jak je vidět na obrázku č. 3. 

 S informacemi z třetí družíce se zúžíme polohu přijímače na dva body. Získáme 

je jako průsečík ploch všech tří koulí, respektive jako průsečík kružnice a povrchu třetí koule. 

Z těchto dvou bodů vybereme jen jeden pomocí dalších doplňujících kritérií. Jedná  

se například o naposledy známou polohu, nebo o reálnost souřadnic, kdy jeden bod je výrazně 

mimo povrch Země, ve vzduchu nebo v podzemí.  

 Tento systém určování nazýváme trilaterace. Ve skutečném použití v praxi je tento 

proces o něco složitější z důvodu nepřesností v měření a výpočtech. Podle tohoto schématu  

je patrné, že k určení polohy přijímacího zařízení, stačí znát vzdálenost od tří družic.  

Ve skutečnosti jsou to ale, z důvodu dosažení požadované přesnosti, družice minimálně čtyři. 

[2] [3] [4] 
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1.3.2 Souřadnicové systémy 

 Abychom mohli pracovat s informacemi o naší poloze, nebo času, musíme si nejprve 

definovat referenční systémy, ve kterém tato data budeme aplikovat, ve kterém se budeme 

pohybovat a ke kterému budeme vztahovat všechny výpočty. V případě určování polohy  

se jedná o souřadnicový (běžně se používá i termín souřadný) systém.  

 Systém GPS je složen ze tří segmentů a z důvodu umístění řídicího a uživatelského 

segmentu na zemském povrchu a kosmického, jak už název napovídá, ve vesmíru, je vhodné 

užívat dva různé souřadnicové systémy. Pro vesmírnou část GPS systému se využívá 

souřadnicový systém se středem nacházejícím se ve středu Sluneční soustavy. Pro nás je bližší 

souřadnicový systém přiřazený k naší planetě, jehož střed je v těžišti Země. [3] 

1.3.2.1 Vztažné elipsoidy 

 Planeta Země není zcela pravidelné těleso a z toho důvodu pro zavedení 

souřadnicového systému bývá její tvar zjednodušen na kouli o daném poloměru, nebo na více 

používaný dvouosý rotační elipsoid. Tvar Země bez pevnin, kdyby byla celá pokryta 

oceánem, se nazývá geoid. Tento geoid můžeme proložit dvouosými rotačními elipsoidy, 

Obrázek č. 3: Systém trilaterace [2] 
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čímž výsledný tvar matematicky zjednodušíme. Elipsoidy mají různé parametry a každý  

v některých místech geoidu přiléhá lépe nebo hůře. Stejné místo na zemském povrchu se pro 

jiný elipsoid může promítnout trochu jinam, a proto může tato pozice mít i lehce odlišné 

souřadnice.   

1.3.2.2 Zobrazení v souřadném systému  

 GPS přijímače z toho důvodu mohou poskytnout svou polohu v různých 

souřadnicových systémech, je možno vybrat si z několika vztažných elipsoidů a mapových 

projekcí. Interně však GPS využívá souřadnice vztažené k Světovému geodetickému systému 

1984 – WGS-84 (z anglického názvu World Geodetic System – 1984), který je mezinárodním 

standardem. WGS-84 označuje jak název elipsoidu, tak označení pro souřadnicový systém. 

[9] 

 Na území České republiky se kromě mezinárodně standardizovaných souřadných 

systémů využívají také S-JTSK a S-42. S-JTSK je zkratka pro systém jednotné 

trigonometrické sítě katastrální, jež pro tehdejší Československo vytvořil po první světové 

válce Ing. Josef Křovák. Podle jeho jména se také někdy užívá pojmenování Křovákovo 

zobrazení. S-42 se využívá pro vojenské účely a pro turistické mapy z vojenských odvozené. 

Na tyto systémy se musí poloha převádět dodatečně za pomoci speciálního softwaru. [3] 

1.3.2.3 Formát GPS souřadnic 

 Pokud hovoříme o GPS souřadnicích, máme na mysli zeměpisnou šířku, což je úhlová 

vzdálenost od rovníku a zeměpisnou délku, kterou označujeme úhlovou vzdálenost od nultého 

poledníku. V praxi se nepoužívají záporná hodnoty těchto souřadnic, takže se zeměpisná šířka 

dělí na severní a jižní a obdobně zeměpisná délka na východní a západní.  

 Běžně se můžeme setkat s několika formáty zeměpisné šířky a délky, kdy hodnota  

je shodná, jen je v jiné podobě. Souřadnice jsou uváděny buď ve stupních, stupních  

a minutách, nebo ve stupních, minutách a sekundách. Číselný zápis na první pohled vypadá 

velmi odlišně, ale jednoduchým přepočtem mezi stupni, minutami a sekundami, můžeme 

mezi těmito formáty souřadnice převádět. [12] 
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Jednotky Formát Příklad Přepočet 

Stupně DD.ddddd° 49.66317° 49.66317° 49+( 39.792/60)° 

Stupně, 

minuty 

DD°MM.mmm' 49°39.792' 49°(0.66317 *60)' 49°39+(47.52/60)' 

Stupně, 

minuty, 

sekundy 

DD°MM'SS.sss'' 49°39'47.52'' 49°39'(0.792*60)'' 49°39'47.52'' 

Tabulka č. 1 Formáty GPS souřadnic 

1.3.3      Určování času  

 Běžně na Zemi určoval a stále čas určuje z pohybu naší planety. Výsledek tohoto 

způsobu určování označujeme jako astronomický čas. V dnešních dnech jsme však schopni 

zjišťovat čas také z kmitočtů atomů a pak mluvíme o čase atomovém. Bohužel tyto dva časy 

nejsou shodné. Kvůli prodlužování doby rotace Země kolem své osy, která ročně činí kolem 

jedné sekundy, není atomový čas synchronní se solárním dnem. Z toho důvodu byl zaveden 

univerzální koordinovaný čas - UCT (z anglického výrazu Universal Coordinated Time),  

kdy je čas odečítán přesnými atomovými hodinami a průběžně je korigován a opravován 

přidáváním přestupné sekundy (anglicky leap second), když rozdíl mezi astronomickým  

a atomovým časem dosáhne určitého daného limitu.  

 U GPS systému je hlavní čas určován hlavními kontrolními hodinami (z anglického 

Master Control Clock), podle kterých jsou upravovány hodiny i na jednotlivých družicích.  

S univerzálním koordinovaným časem je synchronizován. Čas na jednotlivých družicích  

je určován čtyřmi atomovými hodinami (dvoje jsou césiové, dvoje rubidiové), které  

má družice na palubě. Časy na jednotlivých družicích jsou kontrolovány a průběžně 

přenastavovány tak, aby rozdíl mezi nimi a hlavními kontrolními hodinami GPS byl menší 

než jedna milisekunda. Pokyny k časovým korekcím jsou družicím zasílány v navigační 

zprávě. [4] [13] 
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2 KOMUNIKAČNÍ PROTOKOLY  

 Za komunikační protokol považujeme ustálenou konvenci či standard, který definuje 

vzájemnou komunikaci - přenos dat mezi dvěma body. U GPS modulu používaného  

v této práce se používá pro komunikaci mezi družicí a modulem standard NMEA, nebo je 

možné komunikovat pomocí UBX protokolu. Pro komunikaci mezi modulem a počítačem  

je možno využít UART, USB, či  I
2
C.  

2.1     NMEA 

 NMEA je standard, který umožňuje a různými zařízeními, v našem případě mezi 

sebou komunikují družice GPS systému s GPS modulem. Jméno standardu NMEA vychází 

z názvu National Marine Electronics Association, která vytvořila standard popisující rozhraní 

pro elektronické zařízení pro lodní dopravu.  

 Většina počítačových programů zabývající se určováním aktuální polohy je schopna 

komunikovat právě s tímto standardem, který obsahuje kompletní informaci o pozici, 

rychlosti a čase vypočtené pomocí GPS přijímače. Tato data jsou posílána pomocí tzv. vět. 

Je cílem, aby jediná věta byla sama o sobě nositelem kompletní informace a nebyla závislá na 

dalších větách. [14] 

  Každá věta se skládá pouze ze znaků ASCII tabulky. Výjimku tvoří jen znaky konce 

řádku <CR> a <LF>. Věta začíná znakem $, po něm následuje text. Veškerá datová pole jsou 

v řádku oddělená čárkou a větu ukončují znaky <CR><LF>. Standardní rychlost pro MNEA 

je 4800 bitů za sekundu s 8 bity dat a jedním stop bitem. U většiny zařízení lze však rychlost 

přenastavit, zároveň by také všechna zařízení podporující NMEA standard měla být schopna 

fungovat na standardní MNEA rychlosti. [15] 
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2.1.1 NMEA věty 

 Vždy první slovo za znakem $ definuje zbytek textu. Tomuto slovu se říká datový typ 

(z anglického výrazu data type) a každý má v NMEA protokolu svou unikátní interpretaci. 

Podle datového typu, rozlišujeme velké množství vět. Pro různá zařízení existuje mnoho 

různých druhů vět v NMEA standardu. V různých větách můžeme najít podobné informace, 

ale vždy se v nich vyskytují jiná nová data. Přijímací zařízení si vždy vybírá jen taková data, 

která potřebuje a ostatní může ignorovat. Nejčastěji používané věty si zde uvedeme. [16] 

2.1.1.1 GGA věta 

 Je to nejdůležitější a jedna z nejčastěji užívaných NMEA vět a to z toho důvodu,  

že poskytuje všechna základní data o stavu satelitu, které potřebujeme k trojrozměrnému 

určení polohy.  

 Jako DGPS je označována Diferenciální GPS. Jedná se o systém skládající  

se z tzv. referenčních stanic, což jsou stacionární přijímače GPS signálu se známou polohou. 

Stanice porovnávají svou skutečnou polohou s polohou určenou ze signálu GPS. Z odchylek, 

 
Obrázek č. 4:  Řetězec NMEA protokolu 
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které takto vznikají, vypočítávají korekce, které následně zpřesňují určování polohy pro 

ostatní zařízení. [17] 

 Další možností zpřesnění GPS je tzv. RTK (Real Time Kinematic), která využívá  

jak stacionární stanice, tak i pohyblivé GPS přijímače známé jako terénní vozy.  Pomocí 

radiových vln se vysílají jednotlivé opravy a zpřesnění. Pokud vidíme dostatečný počet 

družic, poskytuje nám RTK tzv. pevnou pozici, což je přesnost až na centimetr. V případě,  

že dostatek satelitů není viditelných, jedná se pohyblivou (float) RTK s nižší přesností. [18]  

 V GPGGA větě se také objevují data popisující PPS (Precise Position Service),  

což je přesné polohování. Jde o tzv. plnou přesnost, která zahrnuje přístup  

i k nezašifrovanému P-kódu (odstranění všech dopadů SA, dostupné pro vládu, armádu a další 

složky Spojených států amerických). [11] 

 Dead reckoning je metoda, kdy můžeme určit přibližnou polohu i bez přímé 

viditelnosti na GPS družice. Výpočet, oprava, či úprava aktuální polohy probíhá za pomocí 

dat, která máme z předchozího určování polohy, známé nebo předpokládané rychlosti  

a předpokládaného času. [19] 

 

Struktura: 

$GPGGA,hhmmss.ss,Latitude,N,Longitude,E,FS,NoSV,HDOP,msl,m,Altref,m,DiffAge,Diff

Station*cs<CR><LF> 

Příklad:  

$GPGGA,123519,4807.038,N,01131.000,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M,,*47 

 

Kde jednotlivá datová pole znamenají: 

Příklad Formát Jméno Popis 

$GP string $GP Identifikátor mluvčího 

GGA string GGA Označení datového typu 

123519 hh:mm:ss hh:mm:ss Univerzální koordinovaný čas (UCT) – 

12:35:19 

4807.038,N ddmm.mmm  latitude Zeměpisná šířka - 48°07.038' severní 
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zeměpisné šířky 

01131.000,E ddmm.mmm longitude Zeměpisná délka - 11°31.000' 

východní zeměpisné délky 

1 numerický FS Kvalita signálu a navigačních dat, 

funkční mód – nabývá hodnot od 0 do 

8 

0 = nedostupná, neplatná 

1 = GPS 

2 = DGPS (Diferenciální GPS) 

3 = PPS (Precise Position Service) 

4 = Pevné RTK 

5 = Pohyblivé RTK 

6 = Odhadovací mód – dead reckoning 

7 = Manuální mód 

8 = Simulační mód 

08 numerický NoSV Počet sledovaných satelitů 

0.9 numerický HDOP Horizontální odchylka přesnosti 

545.4,M numerický msl Nadmořská výška v metrech nad 

střední hladinou moře 

46.9,M numerický uMsl Výška geiodu od střední hladiny moře, 

v metrech 

Prázné pole numerický DiffAge Čas od poslední DGPS aktualizace, v 

sekundách 

Prázné pole numerický DiffStation Identifikační číslo používané DGPS 

stanice 
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*47 hexadecimální cs Kontrolní součet dat, 

Tabulka č. 2: Popis jednotlivých částí GGA věty NMEA standardu 

 

2.1.1.2 GSA věta  

 Poskytuje informace o přesnosti a aktivitě družic. Mimo jiné jde o data jako například 

počet právě používaných GPS družic, nebo odchylku přesnosti. 

Struktura: 

GPGSA,Smode,FS{,sv},PDOP,HDOP,VDOP*cs<CR><LF> 

Příklad: 

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

Kde: 

Příklad Formát Jméno Popis 

$GP string $GP Identifikátor mluvčího 

GSA string GSA Označení datového typu 

A 

 

znak Smode Výběr dvourozměrné, nebo trojrozměrné 

určování polohy 

A = Automaticky 

M = Manuálně 

3 digitální FS Hodnoty určování polohy, dosahuje hodnoty 

1,2,3 

1=Neaktivní 

2 = Dvourozměrné 

3 = Trojrozměrné 

04,05 numerický sv Označení jednotlivých družic, které jsou v daný 

okamžik aktivně využívány, je místo pro 12 
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družic 

2.5 numerický PDOP Odchylka přesnosti 

1.3 numerický HDOP Horizontální odchylka přesnosti 

2.1 numerický VDOP Nadmořská výška v metrech nad střední 

hladinou moře 

*39 hexadecimální cs Kontrolní součet dat 

Tabulka č. 3 Popis jednotlivých částí GSA věty NMEA standardu 

2.1.1.3  GSV věta 

 Jedná se o data družic, které můžeme získat z alamanachu a pozorovací masky.  

Také nám ukazuje, jakou máme možnost tyto informace sledovat. Jedna GSV věta může 

poskytnout informace o čtyřech satelitech, což znamená, že ke kompletním datům  

o všech družicích, které vidíme, může být zapotřebí až tři věty.  

 Jednotlivé družice jsou označeny pseudonáhodným číslem PRNs (Pseudo Random 

Numbers). Reálně jsou družice očíslovány od 1 do 32. Pro WAAS/EGNOS satelity jsou 

přiřazena vyšší pseudonáhodná čísla. Systém WAAS je jedním ze DGPS zpřesnění  

GPS výpočtu pozice. Označení WAAS se používá pro tento systém v Americe, EGNOS  

je pojmenování v Evropě. [20] [21] 

 Pod názvem SNR (Signal to Noise Ratio) se nachází datové pole, které nám podává 

informace o síle signálu. Podle NMEA standardu se pohybuje v rozmezí od 0 do 99 a měří  

se v dB. Je vhodné pro sledování průběhu síly signálu u jednoho satelitu. Můžeme se řídit 

jednoduchou poučkou, že čím SNR vyšší číslo, tím silnější signál. Různí výrobci ale užívali 

různé rozsahy a startovací pozice, takže tyto hodnoty nejsou vhodné pro porovnání 

jednotlivých jednotek mezi sebou.   

 

Struktura: 

$GPGSV,NoMsg,MsgNo,NoSv,{,sv,elv,az,cno}*cs<CR><LF> 

Příklad:  
$GPGSV,2,1,08,01,40,083,46,02,17,308,41,12,07,344,39,14,22,228,45*75 
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Kde jednotlivá pole reprezentují: 

Příklad Formát Jméno Popis 

$GP string $GP Identifikátor mluvčího 

GSV string GSV Označení datového typu 

2 digitální NoMgs Počet vět potřebných ke kompletním 

datům 

1 digitální MsgNo Věta první z dvou dostupných 

08 numerický NoSv Počet viditelných družic 

01 nunerický sv PRN číslo 

40 numerický elv Elevace, udávána ve stupních 

083 numerický az Azimut, ve stupních 

46 nunerický cno SNR  

*75 hexadecimální cs Kontrolní součet dat 

Tabulka č. 4 Popis jednotlivých částí GSV věty NMEA standardu 

2.1.1.4 GLL věta 

 Jde o pozůstatek ze systému Loran (Long Range Navigation), který byl využíván  

k navigaci lodí a letadel. Do provozu se dostal na počátku druhé světové války. U některých 

starších jednotek může být problém s aktuálností času a data. 

 

Struktura: 

$GPGLL,Latitude,N,Longitude,E,hhmmss.ss,Valid,Mode*cs<CR><LF> 

Příklad: 

$GPGLL,4916.45,N,12311.12,W,225444,A,*1D 
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Kde: 

Příklad Formát Jméno Popis 

$GP string $GP Identifikátor mluvčího 

GLL string GLL Označení datového typu 

4916.45,N ddmm.mmm  latitude Zeměpisná šířka - 49°16.45' severní 

zeměpisné šířky 

12311.12,W ddmm.mmm longitude Zeměpisná délka - 123°11.12' východní 

zeměpisné délky 

225444  hh:mm:ss hh:mm:ss Univerzální koordinovaný čas (UCT) – 

22:54:44 

A Znak Mode Aktivita dat 

A = Data aktivní 

V = Data neplatná 

*iD Hexadecimální cs Kontrolní součet dat 

Tabulka č. 5 Popis jednotlivých částí GLL věty NMEA standardu 

2.1.1.5 RMC věta 

 Doporučená minimální data, která obsahují základní informace, jako jsou čas, rychlost 

pozice a datum. Právě aktuální datum u mnoha vět chybí a kvůli němu je RMC zpráva často 

používaná. 

Struktura: 

$GPRMC,hhmmss,status,latitude,N,longitude,E,spd,cog,ddmmyy,mv,mvE,mode*cs<CR><L

F> 

Příklad: 

$GPRMC,123519,A,4807.038,N,01131.000,E,022.4,084.4,230394,003.1,W*6A 
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Kde: 

Příklad Formát Jméno Popis 

$GP string $GP Identifikátor mluvčího 

RMC string RMC Označení datového typu 

123519 hh:mm:ss hh:mm:ss Univerzální koordinovaný čas (UCT) – 

12:35:19 

A Znak Status  A = Platná data 

V = Neplatná data 

4807.038,N ddmm.mmm  latitude Zeměpisná šířka - 48°07.038' severní 

zeměpisné šířky 

01131.000,E ddmm.mmm longitude Zeměpisná délka - 11°31.00' východní 

zeměpisné délky 

022.4 numerický Spd Rychlost v uzlech 

084.4 nunerický Cog Sledovací úhel ve stupních 

230394 ddmmyy Date Datum – 23.03.1994 

003.1,W numerický mv Hodnoty magnetické odchylky 

*iD Hexadecimální cs Kontrolní součet dat 

Tabulka č. 6 Popis jednotlivých částí RMC věty NMEA standardu [14] 

2.2     UBX protokol 

 Další možností komunikace mezi GPS modulem u-Blox LEA-5H je proprietální 

protokol firmy u-Blox, který se jmenuje UBX. Tento protokol byl vytvořen firmou u-blox  

a mohou ho využívat především veškeré GPS zařízení této firmy. UBX protokol navazuje  

na standard NMEA a  pro komunikaci s počítačem využívá komunikační rozhraní RS232. 

 Každá věta začíná vždy dvěma počátečními byty: 0xB5 a 0x62. Dále pokračuje jedním 

bytem, který reprezentuje třídu (z anglického Class) zprávy. Třída definuje základní podstatu 

dané zprávy. Potom následuje jeden byte pro identifikátor (ID) zprávy a dva byty určující 
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délku pole dat, pro jehož zapsání se používá 16-ti bitový integer. Délka pole dat závisí také na 

třídě a ID, předem není dána. Zprávu ukončují dva byty kontrolního součtu dat ck_A a ck_B. 

Rozsah pro vypočítání kontrolního součtu a ostatní části UBX zprávy jsou přehledně 

zobrazeny v obrázku číslo 4. 

2.2.1 UBX zprávy 

 Jednotlivé UBX zprávy (věty) se dělí do tříd (class) podle jejich významu. Následující 

tabulka představuje jednotlivé třídy s jejich krátkým popisem. 

Jméno Třída  Popis 

NAV 0x01 Výsledky navigace: pozice, rychlost, čas... 

RXM 0x02 Informace týkající se přijímače: status, stav... 

INF 0x04 Informační zprávy: varování, oznámení, chybové hlášky... 

ACK 0x05 Odpovědi na vstupní zprávy. 

CFG 0x06 Zprávy vstupního nastavení: přenosová rychlost... 

MON 0x0A Monitorovací zprávy: Komunikační Stav, zatížení CPU... 

AID 0x0B Pomáhající zprávy: almanach, efemeridy, A-GPS data... 

TIM 0x0D Časové zprávy: výstupní časové pulsy, časové značky... 

Tabulka č. 7 Třídy UBX zpráv 

Některé UBX zprávy si zde uvedeme. 

 
 

Obrázek č. 5: Základní podoba zprávy UBX protokolu 
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2.2.1.1 Zprávy NAV 

 Ve zprávách třídy NAV jsou informace o výpočtech aktuální pozice, rychlosti a času  

v několika různých formátech. 

Zpráva NAV-POSECEF 

Popis Výsledky výpočtů pozice v ICEF formátu 

Rámec 

zprávy 

Počáteční znaky ID Délka pole v 

bytech 

Pole dat Kontrolní 

součet 

0xB5 0x62 0x01 0x01 20 Popis níže CK_A CK_B  

Struktura pole dat 

Byty Formát Jméno  Jednotka Popis 

0 Long  iTOW ms GPS čas  

4 Long (znam.) ecefX cm ECEF X souřadnice 

8 Long (znam.) ecefX cm ECEF Y souřadnice 

12 Long (znam.) ecefX cm ECEF Z souřadnice 

16 Long  pAcc cm Přesnost určení polohy 

Tabulka č. 8 UBX zpráva NAV- POSECEF 

 

Zpráva NAV-POSSLLH 

Popis Geodetické výsledky výpočtů pozice vztažené k WGS84 

Rámec 

zprávy 

Počáteční znaky ID Délka pole v 

bytech 

Pole dat Kontrolní 

součet 

0xB5 0x62 0x01 0x02 28 Popis níže CK_A CK_B  

Struktura pole dat 

Byty Formát Jméno  Jednotka Popis 

0 Long  i TOW ms GPS čas  
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4 Long (znam.) lon deg Zeměpisná délka 

8 Long (znam.) lat deg Zeměpisná šířka 

12 Long (znam.) height mm Vzdálenost elipsoidu 

16 Long (znam.) hMSL mm Nadmořská výška 

20 Long hAcc mm Horizontální přesnost 

24 Long vAcc mm Vertikální přesnost 

Tabulka č. 9 UBX zpráva NAV- POSSLLH 

2.2.1.2 Zprávy RXM 

  V této třídě se zobrazují informace o přijímači, jako jsou například jeho status, zdraví, 

ale také další různorodá data o zařízení. 

 

Zpráva RXM-RAW 

Popis Tato zpráva obsahuje všechny potřebné informace, aby bylo možné vytvořit 

soubor RINEX. 

Rámec 

zprávy 

Počáteční znaky ID Délka pole v 

bytech 

Pole dat Kontrolní 

součet 

0xB5 0x62 0x02 0x10 8+24*numSV Popis níže CK_A CK_B  

Struktura pole dat 

Byty Formát Jméno  Jednotka Popis 

0 Long (znam.) iTOW ms GPS týdenní čas 

4 Short (znam.) week week Aktuální týden (číslo) 

6 Char numSV - Počet dostupných družic 

7 Char resl - Rezervace 

8+24*N IEEE 754 

Double 

pcMes cyklus Nosná fáze měření (L1 cyklů) 

16+24*N IEEE 754 prMes m Pseudovzdálenost měření 
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Double 

24+24*N IEEE 754 Single doMes Hz Dopplerovo měření 

28+24*N Char sv - Číslo vozidla 

29+24*N Char(znam.) mesQI - NAV indikátor kvality 

30+24*N Char (znam.) cno dbHz Síla signálu C / No 

31+24*N Char lli - RINEX definice 

Tabulka 10 UBX zpráva RMX- RAW 

2.2.1.3 Zprávy AID 

 AID třída zpráv poskytuje almanach, efemeridy a ostatní GPS data, která pomáhají  

k rychlejšímu startu a přesnějšímu chodu zařízení. AID zprávy se uplatňují u A-GPS,  

nebo AssistNow. 

 

Zpráva AID-INI 

Popis Obsahuje pozici buď v ECEF X / Y / Z souřadném systému, nebo ve formátu 

zeměpisná šířka/ zeměpisná délka/ nadmořská výška. Informace o čase 

poskytuje buď jako nepřesné hodnoty přes  standardní komunikační rozhraní 

závislé na přenosové rychlosti, nebo jako za použití hardwarové 

synchronizace času. Také nám dává informace o frekvenci a dalších datech. 

Rámec 

zprávy 

Počáteční znaky ID Délka pole v 

bytech 

Pole dat Kontrolní 

součet 

0xB5 0x62 0x0B 0x01 48 Popis níže CK_A CK_B  

Struktura pole dat 

Byty Formát Jméno  Jednotka Popis 

0 Long (znam.) ecefXOrLa

t 

cm nebo 

stupně 

ECEF X v souřadném 

systému WGS84, nebo 

zeměpisná šířka   

4 Long (znam.) ecefYOrLo cm nebo ECEF Y v souřadném 
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n stupně systému WGS84, nebo 

zeměpisná délka   

8 Long (znam.) ecefZOrAl

t 

cm ECEF Z v souřadném systému 

WGS84, nebo nadmořská 

výška   

12 Long posAcc cm Přesnost pozice 

16 Bitfield tmCfg - Časová značka konfigurace 

18 Short wn - Aktuální týden (číslo) 

20 Bitfielfd tow ms Aktuální týdenní čas 

24 Long (znam.) towNs ns Část času v nanosekundách 

28 Bitfielfd tAccMs ms Přesnost v milisekundách 

32 Bitfielfd tAccNs ns Přesnost v nanosekundách 

36 Long (znam.) clkDOrFre

g 

ns.s
-1

 nebo 

Hz*1e-2 

Posun hodin nebo frekvence 

40 Bitfielfd clkDAccO

rFreqAcc 

ns.s
-1

 Přesnost posunu hodin nebo 

frekvence 

44 Bitfielfd flag - Bitová maska 

Tabulka č. 11 UBX zpráva AID-INI 
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Zpráva AID-HUI 

Popis Poskytuje informace o zdraví GPS a také o ionosférických parametrech 

Rámec 

zprávy 

Počáteční znaky ID Délka pole v 

bytech 

Pole dat Kontrolní 

součet 

0xB5 0x62 0x0B 0x02 0 Popis níže CK_A CK_B  

Prázdné pole dat 

Tabulka č. 12 UBX zpráva AID-HUI 

2.3     UART 

 Pro přenos GPS měření a výpočtů z modulu do počítače je možno využít komunikační 

rozhraní UART. Už název napovídá (UART – Universal Asynchronous Reciver/ Transmiter), 

že jde o komunikační rozhraní umožňující pouze asynchronní přenos dat. Běžně se používá  

pro komunikaci s počítačem UART společně s RS232.  Tato komunikace pracuje na dvou 

linkách, kdy na jedné probíhá vysílání dat a druhá je pro příjem. Dále je nutné mít ještě třetí 

vodič jako zem. Data jsou přenášena v určeném formátu, který začíná start bitem, pokračuje 

pěti až devíti datovými bity a ukončen je stop bitem. Poslední datový bit může být paritní  

a sloužit ke kontrole přijatých dat. Stop bit ukončuje přenášená data a po něm může začít 

nový přenos dat, který startuje opět start bit. [22]  

   

Pro jednotlivé porty můžeme nastavit různou přenosovou rychlost.  Různé nastavení 

však může vést k ztrátě, nebo neúplnosti některých dat z důvodu nedostatečného času  

Obrázek č. 6: Formát UAR T protokolu 
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na jejich přenos. Řešením je zvýšení přenosové rychlosti, či snížení počtu zpráv. Jednotlivé 

konfigurace UART rozhraní při komunikaci s GPS modulem u-blox LEA-5H jsou uvedeny  

v tabulce níže. [23] 

Přenosová rychlost Datové bity Parita Stop bit 

4800 8 Ne 1 

9600 8 Ne 1 

19200 8 Ne 1 

38400 8 Ne 1 

57600 8 Ne 1 

115200 8 Ne 1 

Tabulka č. 13 Konfigurace UART rozhraní při komunikaci s GPS modulem u-blox LEA-5H 

2.4     RS232 

 Tímto komunikačním rozhraním je vybavena většina osobních počítačů a také  

je možno koupit převodník z RS232 na USB pro doplnění těchto portů. RS232 přenáší data 

mezi dvěma zařízeními na vzdálenost maximálně 20 metrů.  Jednotlivé přenášené bity dat 

jsou vysílány postupně za sebou po jednom vodiči. Jeden vodič se používá na příjem, druhý 

na vysílání, třetí funguje jako společná zem. K těmto základním třem vodičům se doplňují 

další, které slouží k řízení přenosu.  

 RS232 se používá pro asynchronní přenos, a z toho důvodu musí být každý byte 

pohybující se konstantní rychlostí synchronizován. Každou sekvenci datových bitů zahajuje 

vždy jeden start bit, následují datové bity a jako poslední je stop bit. Start a stop bit přepínají 

logický stav 1 nebo 0 mezi vysíláním a klidovým stavem. Přenosová rychlost dosahuje 

maximálních hodnot 19,2 Kb.s
-1

. Pro přenos na delší vzdálenosti při vyšších přenosových 

rychlostech jsou vhodné modifikace linky RS232. Těmi jsou RS485 a RS422.  
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2.5     USB 

 USB, zkratka z anglických slov Universal Serial Bus, je sériová sběrnice, která je dnes 

jedna z nejrozšířenějších a je přítomna na většině používaných počítačů. První specifikace 

USB byla navržena v roce 1995 a byl to projekt skupiny firem, mezi kterými figurovaly 

například Compaq, Microsoft, HP, nebo Intel. Během posledních let se USB stalo zcela 

běžnou součástí většiny elektronických zařízení, která jdou připojit k počítači. Pomalu  

již vytlačuje a nahrazuje jiné, starší způsoby připojení, především RS232. Tomu se v dnešní 

době přizpůsobují i výrobci těchto zařízení a přestupují na USB. V mém případě jsem zvolil 

pro připojení GPS modulu u-Blox LEA-H5 také právě USB port. [24] [25] 

 Po připojení k počítači není nutné počítat restartovat, nebo jakkoli nastavovat, či ručně 

instalovat ovladače. USB rozhraní v tomto ohledu splňuje standardy Plug and play,  

což znamená, připojovanou hardwarovou periferii počítač jednoduše rozpozná a pokud  

je to nutné, sám si automaticky potřebné ovladače doinstaluje.  

 První verze USB 1.1 měla přenosovou rychlost 1,5Mbit.s
-1

 pro pomalá zařízení  

(Low speed) a 12 Mbit.s
-1

 pro rychlý přenos (Full speed). S druhou generací, která nese 

označení USB 2.0, přichází zvýšení přenosové rychlosti na 480 Mbit.s
-1 

v módu Fast speed. 

Zároveň ale zůstala zachovaná zpětná kompatibilita s předešlou verzí, jak pro pomalá,  

tak pro rychlá zařízení. USB 2.0 se v osobních počítačích objevilo poprvé v roce 2000.  

V roce 2008 bylo vyvinuto USB 3.0, které opět zvýšilo svou přenosovou rychlost – na 5 

Gbit.s
-1

. Nová generace nabídla také zpětnou kompatibilitu s USB 2.0 a místo původních čtyř 

vodičů nově využívá vodičů devět. 

  Zařízení na rozhraní USB rozdělujeme na funkční jednotku, která poskytuje nějakou 

konkrétní službu (myš, klávesnice, GPS modul...), a na rozbočovač, který neposkytuje službu, 

ale slouží k dalšímu rozšíření služeb sběrnice. Pro komunikaci mezi počítačem a zařízením 

se používají tři odlišné pakety: 

 řídicí paket, který slouží ke konfigurace zařízení, který je poprvé připojeno 

 paket s větším objemem dat 

 paket s přerušením, kdy zařízení vysílá několik bajtů pro předání informací o svém 

stavu. 
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Přenos dat začíná vysláním tzv. token paket, který obsahuje informace o směru a typu 

výměny dat, dále adresu USB zařízení a také číslo koncové jednotky. Potom už se mohou 

začít posílat samotná data, popřípadě zařízení indikuje, že nejsou žádná data pro vysílání  

k dispozici. Pokud je přenos u konce potvrdí příjemce tzv. handshake paketem, zda proběhlo 

vše v pořádku a jestli byl přenos úspěšný. [25] 
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3 GPS MODUL U-BLOX 

 Pro svou práci jsem si vybral GPS modul od firmy u-blox, která je světovým leaderem 

ve výrobě zařízení pro určování polohy. Jejich výrobky se využívají především  

v automobilovém průmyslu a dopravě. Tato švýcarská společnost s pobočkami  

po jak v Evropě, Americe, tak i Asii má celé portfolio modulů, čipů a softwarových řešení v 

této oblasti. [26] 

3.1     Značení GPS modulů od společnost u-blox 

 Každý u-blox GPS modul je standardně označen štítkem, který obsahuje některé 

důležité informace o daném produktu. Na štítku je mimo čárový kód uveden identifikační 

kód, podle kterého lze poznat, o jaký model se jedná. Jsou používány tři různé formáty těchto 

identifikačních kódů, které jsou popsány níže: 

 Jméno produktu ve formátu PPP-GV   

 Objednací kód ve formátu PPP-GV-T 

 Typový kód produktu ve formátu PPP-GV-T-XXX  

 

 Identifikační kód se skládá z několika částí: 

 PPP – označení produktové řady, u mnou požívaného produktu se jedná o 

produktovou řadu: LEA 

 G - označení generace produktu, reprezentováno číslem, v mém případě: 5  

 V – varianta daného produktu, u mého modulu: H 

 T – číslo vyjadřující standardizované funkční prvky, nebo stupeň kvality, u mého 

zařízení: 0 

 XXX – označuje detaily produktu, jako jsou například hardware, software, různé 

detaily a možnosti, u mnou používaného modulu: 009 
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3.2     Popis vlastností GPS modulu u-Blox LEA-5H 

 V mém případě se jedná se produkt LEA-5H řady. Jedná se řadu samostatných GPS 

přijímačů, které se vyznačují vysokým výkonem a nízkými náklady. Tato zařízení mají 

velkou škálu funkcí, připojení a jsou velmi flexibilní a snadno přenositelná. Tomu nahrává  

i fakt, že je modul vyráběn ve standardizované kompaktní velikosti 17 x 22,4 mm.  

 50-ti kanálový GPS modulu u-blox LEA-5H pracuje na frekvenci L1 a využívá  

C/A kódu. Je tedy určen výhradně pro civilní užití. Zařízení se pohybuje v rozsahu napětí 

mezi 2,7 až 3,6 V. Mezi hlavní funkce, které poskytuje tento modul, můžeme zařadit 

například Power Save Mode šetřící energii, nebo KickStart pomáhající rychlejšímu startu 

zařízení. Pro komunikaci s počítačem lze využít komunikační rozhraní UART, sběrnici USB, 

či  I
2
C. [27] 

 Mezi další důležité a zajímavé parametry mnou používaného GPS modulu patří 

například: 

 Přesnost horizontální pozice     < 2.5 metru 

 Přesnost rychlosti     0.1m/s  

 Přesnost v určování zeměpisné šířky a délky 0.5 stupně 

 Operační limit horizontální pozice   50 000 metrů 

 Operační limit rychlosti    500 m/s 

 

Obrázek č. 7: GPS modul u-Blox LEA-5H-0-009 používaný v této práci 
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3.2.1 TTFF  

 TTFF je anglická zkratka pro sousloví Time-To-First-Fix, které označuje čas, jež  

GPS přijímač potřebuje pro získání signálu ze satelitu, příjmu navigačních dat, a vypočítání 

aktuální polohy. TTFF je jedním ze základních parametrů, které se hodnotí u jakéhokoli  

GPS přijímače. U GPS modulu u-blox LEA-5H dosahuje tento čas následujících hodnot: 

 Studený start (cold start)    29 sekund 

 Teplý start (warm start)    29 sekund 

 Horký start (hot start)    < 1 sekunda 

3.2.1.1 Studený start 

 Studený start (cold start), někdy také nazývaný start z továrního stavu, je takový,  

kdy přijímač nemá žádné předchozí informace o poslední pozici, čase, rychlosti, frekvenci 

atd. To znamená, že nemůže provádět cílené hledání signálů družic, ale zahajuje náhodné 

vyhledávaní satelitů. Nalezne-li přijímač nějaký signál, začne dekódovat efemeridy, zatímco 

ostatní kanály nadále hledají další družice. V momentě, kdy nalezne dostatečný počet satelitů 

s platným efemeridy, může zařízené přejít na výpočty polohy, rychlosti a jiných dat. Tento 

proces může trvat relativně dlouho, u starších či jednodušších zařízení se může čas vyšplhat 

na více než deset minut. Ke stavu, kdy zařízení startuje ze studeného stavu dochází v případě, 

že přijímač ztratí informace z paměti RAM, které jsou zálohované z baterie. Pokud bychom 

zařízení odpojili jakéhokoli zdroje energie (vyndali baterii) na delší dobu, dostaneme  

se do tohoto stavu. [27] 

3.2.1.2 Teplý start 

 V režimu teplého startu (warm start) má přijímač přibližné informace o čase a poloze  

a hrubé informace o pozici družic. Zařízení má dostatek informací, aby cíleně vyhledávalo 

signál z jednotlivých satelitů, které jsou pro něj ve vhodné poloze. Přijímač v tomto okamžiku 

načítá efemeridy a to až do té doby než je schopen vypočítat aktuální polohu a rychlost. Teplý 

start nastává, když je zařízení vypnuto déle než 4 hodiny, protože po tomto čase jsou 

efemeridy už obvykle zastaralé. Rychlost teplého startu se běžně pohybuje mezi půl minutou 
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až minutou, GPS modul u-blox LEA-5H to podle tabulkových hodnot zvládá za 29 sekund. 

Teplý start se také někdy označuje jako vlažný start, či start z normálního stavu. [27] 

3.2.1.3 Horký start 

 Pojmenování horký start vychází, jako i v předchozích případech, z anglického 

označení hot start. Také se můžeme setkat s názvem start z pohotovostního, nebo standby 

režimu. V tomto případě bylo zařízení vypnuto na méně než čtyři hodiny, jeho efemeridy jsou 

stále platné a přijímač provede cílené vyhledání satelitů. Signál, který získá může, ihned 

použít. Jelikož není nutné efemeridy znovu stahovat, je tento způsob startu nejrychlejší. 

Maximálně se jedná a desítky sekund, ale nejčastěji se rychlosti TTFF pohybují pod jednou 

sekundou, u speciálních zařízení lze dosahovat hodnot až 150 ms.  

 U některých zařízení se ale u horkého startu provádí kontrolní příjem alespoň části 

navigační zprávy. Získáme tím větší jistotu, že jsou data pravdivá a přesná, protože se stav 

družic od posledního zapnutí mohl změnit. Také se stává, že některé zprávy  

(např. UBX-CFG-RST) donutí přijímací zařízení k restartu a vymazání předešlých dat.  

K tomu se přistupuje především, pokud chceme vidět, jaké účinky měla údržba, opravy,  

či aktualizace. [27] 

3.2.2 Asistovaná GPS / A-GPS 

 Asistovaná GPS (A-GPS) je podpůrná funkce, která umožňuje zařízením,  

při studeném a teplém startu rychlejší vypočtení aktuální polohy, rychlosti a dalších dat.  

U GPS mobulu u-blox poskytuje UBX zpráva třídy AID všechny mechanismy pro fungování 

asistované GPS. 

 Při běžném užívání GPS zařízení je někdy obtížné najít dostatečný počet družic  

s platnými efemeridy a tyto přesné údaje o dráze satelitů dekódovat a následně načíst.  

Toto může trvat dlouhou dobu a za špatných podmínek se nemusíme dočkat zdárného 

výsledku.  

 Z těchto důvodů u studeného a teplého startu, kdy nevíme, které družice jsou 

dostupné, může zařízení využít asistované GPS, která mu poskytne aktuální data, jako  

jsou efemeridy a almanach. Tyto údaje se do zařízení stáhnou z asistenčního centra pomocí 

internetu, nebo mobilních datových přenosů. Není tedy třeba hledat jednotlivé satelity  
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a přijímat od něj efemeridy, a tak je start zařízení o poznání rychlejší a to i za nedobrých 

podmínek vstupního signálu. [27] [28]  

 Při A-GPS mohou být u-blox zařízením jako pomáhající informace poskytnutá tato 

data: 

 Informace o pozici, které jsou přijímači předloženy pomocí UBX-AID-INI zprávy  

a jsou poskytnuty ve formátu zeměpisná šířka/zeměpisná délka/ nadmořská výška, 

nebo ECEF X/Y/Z. 

 Čas je posílán dvěma způsoby. Obě metody poskytuje UBX-AID-INI zpráva. 

◦ Pomocí klasického komunikačního rozhraní, kde se však jedná o čas nepřesný 

vlivem zpoždění v závislosti na přenosové rychlosti. 

◦ Pomocí hardwarové synchronizace času.  

 Orbitální data jsou poskytnuty pomocí zpráv UBX-AID-ALM a UBX-AID-EPH. 

 Další informace jako například údaje o zdraví, nebo ionosférická data může zařízení 

získat ze zprávy UBX-AID-HUI. 
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4 MOŽNOSTI NASTAVENÍ A POPIS FUNKCÍ GPS MODULU 

U-BLOX 

 K testování a zjišťování možností využití GPS modulu u-Blox jsem využíval dva 

různé počítačové programy. První aplikace, se kterou jsem pracoval se nazývá Foxtrot GPS, 

tu jsem používal v linuxové distribuci Ubuntu. Také jsem pracoval s programem u-Center, 

který je vytvořen firmou u-Blox. Tento software jsem používal jak v Ubuntu za pomoci 

aplikace wine, tak v operačním systému Windows 7. U-Center funguje na obou systémech 

stejně, jen se mohou jednotlivé jeho obrázky mírně lišit po grafické stránce. 

4.1     Foxtrot GPS 

 Foxtrot GPS je GPS aplikace zobrazující aktuální polohu v reálném čase. Může sloužit 

jako užitečný nástroj pro navigaci, mapování, plánování tras atd. Foxtrot GPS je odnoží 

známější aplikace Tango GPS, kterou vytvořil Marcus Bauer. Obě tyto aplikace jsou volně  

ke stažení a užití a jsou opensource. Ve výchozím nastavení používá Foxtrot GPS mapy 

OpenStreetMap, ale lze používat i mnoho jiných mapových podkladů, já jsem používal 

například Google Maps.  

4.1.1 Instalace a spuštění 

 Instalace byla zcela bezproblémová a probíhala naprosto standardně. Aplikace  

je lokalizovaná do češtiny, uživatelsky jednoduchá a příjemná. Po spuštění aplikace se otevře 

okno s mapou a ovládacím panelem na levé straně. Ovládací panel na levé straně nabízí 

základní funkce, které jsou naznačeny v obrázku č. 9. Pokud kliknete pravým tlačítkem myši 

na pole mapy, objeví se nabídka společných operací, která nabízí: 

 zjištění souřadnic tohoto bodu na mapě, 

 vzdálenost od daného bodu k jinému místu, 

 nastavení cesty, trasy s možností nastavení průjezdných bodů, 

 stahování mapových podkladů pro určitou oblast. 
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 Pokud je GPS modul připojen k počítači, okamžitě se objevují údaje o aktuální poloze, 

rychlosti, času atd. Aktuální poloha se také zobrazí na mapě. Není třeba nijak připojovat,  

či startovat komunikaci mezi GPS modulem a počítačem. Aplikaci jsem využíval spíše  

ke kontrole připojení a aktivity GPS modulu a také pro ověření dobrých podmínek příjem 

signálu z družic. 

4.1.2 Informační oblast 

 Informační oblast se zobrazí na pravé straně okna po kliknutí na ikonu s bílým 

písmenem „i“. Tato oblast je rozdělená na tři oddíly s názvy Trip Meter, Tracks  

a Configuration. 

 V oddíle Trip meter jsou v jednoduchém seznamu zobrazeny základní informace,  

GPS data a také ovládací tlačítka pro zastavení a vynulování přijímaných a vypočítávaných 

dat. Veškeré měření rychlostí a vzdáleností jsem měl nastaveno v metrickém systému. Mezi 

základní informace, které můžeme v tomto oddíle pozorovat, patří: 

 Aktuální, průměrná a maximální rychlost, v km.h
-1

 

 Vzdálenost, délka cesty, kterou jsme urazili, v metrech 

 
 

Obrázek č. 8:  Mapa po otevření a popis ovládacího panelu 
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 Čas chodu aplikace, od spuštění, nebo od posledního vynulování, ve formátu 

hh:mm:ss 

 Nadmořská výška nad střední hladinou moře, v metrech 

 Zeměpisná šířka a zeměpisná délka  

 GPS čas ve formátu den-rok-měsíc-den-hh:mm:ss (napřiklad: Ne-2013-03-10-

18:06:29 

 Počet aktuálně používaných satelitů 

 Odchylka přesnosti, v metrech 

  

 V druhém oddíle informační oblasti nazvané Tracks je několik možností pro nastavení 

zaznamenávání trasy. Od samotného zapnutí zaznamenávání, přes rozdělení zaznamenávané 

trasy, načtení již uložených tras,  až po nastavení místa pro ukládání. 

 Třetí část Configuration se zabývá, jak je z názvu patrné, nastavením aplikace.  

Je zde možnost povolit, či zakázat stahování mapových podkladů a výběr předdefinovaných 

map (OpenStreetMap, Maps-for-free-com, OpenCycleMap, Google maps a Google satelite 

map), popřípadě možnost zvolit nový zdroj mapových podkladů. Také se zde dají nastavit 

jednotky pro rychlost, vzdálenost, nadmořskou výšku a formát zobrazení zeměpisné šířky  

a délky. 
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4.2     U-Center 

 Jedná se o software od společnosti u-Blox, který je vhodný pro hodnocení a testování 

GPS zařízení včetně GPS modulů.  Mezi základní vlastnosti u-Center patří: 

 komunikace s přijímači využívající protokol UBX, nebo standard NMEA, 

 všechna GPS data jako rychlost, poloha, čas a mnoho dalších, mohou být 

zaznamenávána a přímo v aplikaci analyzována, také je možno tyto data exportovat  

do ASCII formátu, 

 data lze zaznamenávat a následně opět přehrát, 

 zobrazení GPS konstelace družic, kompasu, hodin, výškoměru, rychloměru, poloha  

v Google Earth atd., 

 možnost aktualizace firmwaru u-Blox zařízení. 

 
Obrázek č. 9: Tři části informační oblasti (Trip Meter,Track,Configuration) 
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4.2.1 Instalace a spuštění 

 U-Center jsem stáhl z oficiálních webových stránek společnosti u-Blox, kde je tato 

aplikace zdarma volně k dispozici. Instalace probíhala běžným způsobem bez jakýchkoli 

problémů.  

 U-Center vždy ukládá veškerá nastavení, takže při následném spuštění bude vše  

tak, jak bylo nastaveno při předešlém sezení. Když pouštíme aplikaci poprvé, musíme 

nejdříve inicializovat komunikační port. Je nutné vybrat komunikační port a nastavit 

přenosovou rychlost, jak je vidět na obrázku č. 10. Přenosová rychlost lze nastavit ručně, nebo 

můžeme zvolit automatické nastavení přenosové rychlosti (vhodné pro připojení přes USB).  

 Po správném nastavení se ikona, přes kterou jsme nastavovali, komunikační port 

zbarví do světle zelena. Stejně se změní barva i u indikátoru připojení na spodní liště,  

viz. obrázek č. 11. V takovémto případě začnou na displeji objevovat informace o signálu 

družic, jejich konstelaci, kompasu, hodin atd. 
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Obrázek č. 10: U-Center po spuštění, bez připojení. Nastavení komunikačního portu a přenosové rychlosti. 

 
Obrázek č. 11: Správné nastavení, komunikace v pořádku, u-Center připraveno k použití. 
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4.2.2 Schéma barevného značení 

 U většiny grafů, map a jiných zobrazení se používá jednotné barevné označení.  

Toto zobrazení je vytvořeno tak, že každá barva reprezentuje určitou kvalitu dat. 

 

Barva Kvalita řešení navigace 

+ Žlutá Aktuální hodnota 

+ Oranžová Trojrozměrná navigace + Dead Reckoning 

+ Zelená Trojrozměrná navigace 

+ Modrozelená Dvourozměrná navigace 

+ Fialová Dead Reckoning 

+ Modrá  Navigace za zhoršených podmínek 

+ Červená Žádná navigace 

Tabulka č. 14 Barevné schéma podle kvality řešení navigace [29] 

 

Podobný druh značení mají v zobrazení také jednotlivé družice. 

 

Barva Signál družic z pohledu přijímače 

 Zelená Družice je použitá k navigaci (s Efemeridy) 

 Olivová Družice je použitá k navigaci (s Efemeridy a PPP) 

 Tmavě zelená Družice je použitá k navigaci (s pomáhajícími daty) 

 Modrozelená Signál z družice je dostupný a použitelný 

 Modrá Signál z družice je dostupný, ale není použitelný 

 Červená Signál z družice není dostupný 

Tabulka č. 15 Barevné schéma podle signálu družic [29] 
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4.2.3 Možnosti zobrazení dat 

 V aplikaci u-Center je mnoho možností, jak zobrazovat data a informace, některé  

z nich si teď uvedeme. 

4.2.3.1 Docking windows 

 Po spuštění u-Center si na pravém okraji můžeme všimnout několika oken, ve kterých 

jsou zobrazovány nejdůležitější informace.  Jsou to nejčastěji využívaná okna v U-Center 

nazývaná Docking windows a najdeme na nich jak informace o družicích, tak o aktuální 

poloze, času, rychlosti, nebo například kompas. U těchto oken platí barevné kódování, které 

jsem popisoval v 4.2.2. S jednotlivými okny se dá jednoduše manipulovat, není problém  

je zmenšit, zvětšit, přesunout, či úplně vypnout. Pokud je chceme opět otevřít, poslouží nám  

k tomu lišta s ikonami na panelu nástrojů (viz. obrázek č. 12), popřípadě zvolit na hlavním 

panelu wiev (zobrazit) a vybrat Docking windows. Mezi Docking windows patří: 

 Pozice družic – zobrazuje umístění jednotlivých satelitů na nebi, rozlišuje, které 

vidíme, které užíváme k navigaci atd. 

 Signál družic – ukazuje, jak mají pro přijímač jednotlivé družice kvalitní signál, 

vyjádřeno je to ziskem antény přijímače v dB.  

 Kompas – zobrazuje aktuální kurz vůči zemi, světové strany, číslo na levém spodním 

okraji reprezentuje odchýlení severu od svislého směru ve stupních. 

 Měření rychlosti – v okně je umístěn klasický tachometr ukazující aktuální rychlost, 

u spodního okraje okna je zobrazena číselně v m.s
-1

 a km.h
-1

.    

 Hodiny – zobrazuje univerzální koordinovaný čas  - UCT, den v týdnu a datum. 

 Družice nad zemí – vyobrazuje aktuální pozici jednotlivých družic nad zemským 

povrchem. 

 Základní informace – znázorňuje zeměpisnou délku a šířku, nadmořskou výšku, 

TTFF, mód navigace, přesnost, satelity aj. 

 Aktuální pozice ve světě – zobrazuje aktuální pozici na mapě světa a také 

zeměpisnou délku a šířku. 

 Historie signálu družic – znázorňuje kvalitu signálu jednotlivých satelitů v čase. 



 

56 

 

 Nadmořská výška – zobrazuje nadmořskou výšku nad střední hladinou moře, v 

metrech. 

 

4.2.3.2 Informace zobrazené v konzoli 

  

 Packet konzole – obsahuje všechny informace o délce a typu všech příchozích zpráv. 

 Binární konzole – zobrazuje všechny příchozí zprávy v binárním kódu a ASCII 

formátu. 

 Textová konzole – vyobrazuje obsah všech příchozích zpráv v textové podobě, jako 

UBX zprávy a NMEA věty.  

 
Obrázek č. 12: Spuštění Docking windows 

 
Obrázek č. 13: Docking windows 
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4.2.3.3  Google Earth 

 Zobrazení pomocí Google Earth umožňuje vyobrazení aktuální polohy na satelitní 

mapě. Google Earth, která funguje jako virtuální glóbus, nabízí různá naklonění, přiblížení  

a otáčení. Tento software je unikátní svým trojrozměrným pohledem s množstvím 

vymodelovaných 3D budov, mostů, stromů a mnoha dalších objektů. U většiny objektů jsou 

dostupné také bubliny s popisem daného místa. Uživatelsky je Google Earth velmi pohodlný  

a přívětivý. Pro správnou funkčnost tohoto zobrazení je však nutné doinstalovat do aplikace 

u-Center speciální plugin.  

 
Obrázek č. 14: Packet, binární a textová konzole 
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4.2.3.4 Mapové zobrazení 

 V mapovém zobrazení můžeme využívat jak přednastavené mapy, tak i vlastní mapy, 

které si však musíme kalibrovat. Pokud používat svou vlastní mapu, je nutné ji mít  

v digitální podobě v jednom z podporovaných formátů, mezi které patří: png,bmp, dit, jpg, 

jpeg, gif, pcx a tif. V takovém případě je nutné mapu ručně kalibrovat a to tak, že vybereme 

postupně tři body na námi zvolené mapě a každému z nich přiřadíme jeho skutečné 

souřadnice, jak je vidět na obrázku č. 16. Pokud zadáme všechny tři souřadnice, mapa bude 

kalibrovaná a můžeme ji začít používat. 

 
Obrázek č. 15: U-Center Google Earth zobrazení 
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4.2.3.5 Další možnosti zobrazení 

 Další možnosti zobrazení nejsou už příliš zajímavé a z toho důvodu si je uvedeme  

v přehledném seznamu.  

 Zobrazení v grafu – umožňuje zobrazit GPS data v grafu v různých formátech  

 Histogram – GPS data v podobě histogramu  

 Kamerový pohled – poskytuje možnost ukládat fotografie s přiřazenými  

GPS informacemi 

 

 
Obrázek č. 16: Zadávání souřadnic při kalibraci mapy v mapovém zobrazení. [29] 
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5 ALGORITMIZACE PRO VYHODNOCENÍ VZDÁLENOSTI 

K ZADANÉMU BODU 

 Pro algoritmizaci vyhodnocení vzdálenosti pozice k zadanému bodu jsem vytvořil 

počítačový program v programovacím jazyce Phyton. Jedná se program, který umí získávat 

GPS data jak z u-Blox modulu, tak ze souboru a následně tyto data použít pro vypočtení 

vzdálenosti od zadaného bodu. V případě, že máme data z více zdrojů, určí, který zdroj  

je zadanému bodu nejblíže. Celý program byl vyvíjen a testován v operačním systému Linux, 

verze jádra 3.5.0-27-generic, distribuce Ubuntu 12.10.  

5.1     Python 

 Python je objektově orientovaný programovací jazyk. Jedná se o jazyk skriptovací, 

neboli interpretovaný, kdy pro spuštění programu je zapotřebí spolu se zdrojovým kódem také 

interpret, který daný zdrojový kód interpretuje. Pro Python je charakteristické, že je vytvářen 

jako open source a je multiplatformní, kdy je možno ho používat na operačních systémech 

Windows, Linux/Unix i MAC OS.  

 Python má velmi dobře čitelný a v porovnání s ostatními programovacími jazyky  

i krátký kód. Je proto vhodný pro začátečníky. To však neznamená, že není možné  

ho používat v praxi při složitějších a rozsáhlých aplikacích. Python má také širokou 

dostupnost a použitelnost velkého množství knihoven, čímž stoupá jeho použitelnost napříč 

obory. Mezi výhody tohoto programovacího jazyka patří také možnost snadného vložení  

do jiných aplikací, ve kterých poté slouží jako jejich skriptovací jazyk. [30] 

5.2     Knihovny 

 V mém programu využívám několik běžně dostupných knihoven, které jsou však  

pro funkčnost programu nezbytné.  

 serial -  zajišťuje přístup k sériovým portům 

 os - poskytuje multiplatformní rozhraní s mnoha úrovněmi systémových služeb, 

podporuje činnosti související s cestami souborového systému [31] 
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 sys – poskytuje přístup k některým proměnným, které jsou silně závislé a spolupracují 

s interpretem 

 stat – definuje testovací funkce pro různé specifické typy souborů 

 argparse – zajišťuje a analyzuje argumenty pro program, také generuje nápovědy, 

zprávy o chybách atd. 

 math – poskytuje přístup k matematickým funkcím (trigonometrickým, 

logaritmickým, komplexním číslům, převodům, konstantám atd.)  

5.3     Zdroje dat 

 Program pracuje s několika možnými zdroji dat. Základním zdrojem dat  

je GPS modul. Argumenty, s kterými chceme pracovat, jsou zadávány a parsovány.  Mezi tyto 

argumenty patří: 

 námi zadané pozice, ke kterým chceme znát vzdálenost  

 zdroje GPS dat, buď přímo z GPS modulu, nebo zaznamenané v souboru 

 časový interval, kterým můžeme určit, která data v čase nás zajímají. 

5.3.1 Zadávání pozice 

 Zadáváme souřadnice bodu, který považujeme za cílový a ke kterému chceme znát 

vzdálenost. Jedná se o vzdálenost mezi aktuální, nebo zaznamenanou pozicí zařízení  

a zadaným bodem. Tento argument je povinný, pokud ho nevložíme, nebudeme mít žádný 

výstup. Pozici zadáváme ve formátu: 

 -p, nebo - -position, která označuje, že se bude jednat o argumenty pozice 

 dále budeme zadávat zeměpisnou šířku ve stupních 

 podle toho jestli se jedná o severní, nebo jižní šířku zadáváme písmeno 'N', nebo 'S' 

 stejně postupujeme i zeměpisné délky, kde pro východní zadáme 'E' a pro západní 'W' 

 jednotlivé hodnoty stupňů a písmena označující zeměpisnou šířku a délku jsou mezi 

sebou oddělena čárkou 

 pokud chceme zadávat více pozic (bodů), oddělíme jednotlivými souřadnicemi  

mezi sebou mezerou 
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V konečném případě vypadá takové zadání pozice například takto: 

 --position 46.87,N,18.76,E  

 -p 46.8767,N,18.764,E 67.54,S,23.896,E 23.89,S,34.677,W 

Po naparsování je testováno, jestli je správný počet jednotlivých polí, jestli jsou souřadnice 

čísla (tím, že se je pokusí převést na číslo s pohyblivou desetinnou čárkou) a jsou-li správně 

zadány zeměpisná šířka a délka. Pokud není některá z těchto podmínek splněna, je aktivována 

výjimka, která ukončí běh programu a zobrazí se hlášení, která informuje o tom, že daná 

pozice není zadána správně.  

  Zeměpisná šířka obsahuje kromě číselné hodnoty také písmeno 'N', nebo 'S'. Když  

se jedná o písmeno 'S', převede se zeměpisná šířka do záporných hodnot. Pokud se na tomto 

místě nachází znak 'N', zůstává hodnota stejná. Stejně se tato operace provádí i u zeměpisné 

délky, kdy 'E' je „kladné“ a 'W' „záporné“. Souřadnice jsou uloženy v listu s dvěma pozicemi, 

na prvním místě je číselná hodnota zeměpisné šířky a na druhém zeměpisné délky, obě jsou 

ve stupních a mohou být jak kladné, tak záporné. 

5.3.2 Zadávání zdroje dat 

 Můžeme použít data, která máme uložená v souboru, nebo číst data přímo  

z GPS modulu. Takovýchto zdrojů dat můžeme zadat i více a pak budeme mít vzdálenosti  

od zadaného bodu pro každý zdroj (zařízení).  

 -s, nebo - -source ukazuje, že se jedná a parametry uložených zdrojů dat 

 poté zadáváme cestu k souboru nebo zařízení, jednotlivé jména cesty oddělujeme 

mezerou  

Zadání pak vypadá třeba takto:  

 -s data 

 --source procházka data1 

 -s /dev/tyyACM0  

 -s /home/stib/Plocha/novadata2 

 

Program po zadání souborů se zdroji dat zkontroluje, zda takovýto soubor existuje  

a poté jestli je běžný soubor (regular file) nebo znakové zařízení (character device).  



 

63 

 

Pokud je zadání správné, soubor existuje a jedná se o regular file, můžeme tyto argumenty 

použít. Druhou možností je, že se jedná o character device a my budeme využívat data  

z GPS modulu. V případě, že soubor neexistuje, nejedná se o běžný soubor, nebo znakové 

zařízení, dochází k výjimce, proces se ukončí a vytiskne se chybové hlášení oznamující,  

že v prvním případě takový soubor neexistuje a v druhé, že se nejedná o běžný soubor.   

5.3.3 Zadávání časového intervalu 

 Při práci jak s daty, která máme uložena v souboru, tak s daty s GPS modulu  

si můžeme zvolit časový interval, který určí, která data se nám mají zobrazit podle času. 

Časový interval se zadává buď jako dvě dvanáctimístná čísla, která jsou oddělena dvojtečkou. 

V takovém případě zadáme jak čas začátku, tak konce intervalu. Nebo máme možnost  

ale zadat jen jednu část z intervalu. To znamená, že zadáme pouze začátek intervalu, a nebo 

jeho konec. V praxi to vypadá tak, že pokud je zadaný jen začátek intervalu, program bude  

ve výsledku vypisovat data od zadaného času, až do konce souboru (pokud jsou data  

ze souboru), nebo ukončení programu (data z GPS modulu). V opačném případě, pokud 

zadáme jen konečný čas intervalu, budeme pracovat s daty od začátku příjmu dat a časově 

omezený bude konec programu. Součástí zadávaného čísla je jak datum, tak čas a délka 

intervalu je včetně zadaného času. 

 -t, nebo - -time určuje, že se bude jednat o argumenty časového rozmezí 

 pak zadáváme datum a čas v podobě: rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda 

 v případě zadávání jen začátku, nebo konce intervalu vynecháme hodnotu za, či před 

dvojtečkou  

Zadání časového intervalu pak může vypadat například takto: 

 -t 130422150400:130422150507  

 --time 130422150400:130422150507  

 -t 120412150408:  

 -t :120426084055 

Zadaný interval také prochází zkoušením, jestli je zadán dobře a ve správném formátu.  

V případě, že tato podmínka není splněna, jedná výjimka, která ukončí program. Také  

se objevuje hlášení, že se nejedná o platný formát tohoto časového intervalu. 
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5.4     Získání GPS dat 

 Ať už aktuálně získává program GPS data od GPS modulu u-Blox, nebo ze souboru, 

vždy se jedná o NMEA věty v podobě, jakou jsme si popisovali v kapitole 2.1.1. Jedná  

se tedy o větu tvořenou znaky ASCII tabulky, kdy jednotlivá datová pole jsou mezi sebou 

oddělena čárkou. Tento řetězec znaků si v programu rozdělíme pomocí metody split 

na položky listu podle daného oddělovače, kterým je v našem případě už zmiňovaná čárka.  

Z každé NMEA věty máme takto rozdělení listy. Dále v těchto listech hledáme na nulté pozici 

požadovaný identifikátor mluvčího a označení datového typu pro nalezení správné  NMEA 

věty. 

 Když je na nulté pozici řetězec "$GPGGA", víme, že se jedná o GGA větu a také vím, 

na které pozici v listu najdu jednotlivé souřadnice. Opět jako zadávaných souřadnic pozice, 

pokud je za číselnou hodnotou 'S' a nebo 'W', převedu hodnotu na zápornou. Dále můžu z 

NMEA věty získat další informace, jakou je například počet právě využívaných družic nebo 

nadmořskou výšku. 

 Pokud se na začátku listu nachází řetězec "$GPRMC", můžeme z této věty získat čas  

a datum. Čas využívám pouze v jednotkách, hodnoty za desetinnou čárku odstraňuji. 

Následně upravuji hodnotu tak, abych měl jak datum, tak čas v jedné proměnné seřazeny  

od roku, přes měsíce, dny a hodiny až po minuty a sekundy. Tuto proměnnou dále převedu  

na integer a jsem schopen ji využít v seřazování podle data a času. 

5.5     Výstup z programu 

 Zeměpisnou délku a šířku zadáváme pouze ve stupních. To znamená, že jednotlivé 

souřadnice vypadají například takto: 34,5678° N 18,4321° E (do programu je pak zapisujeme, 

jak je popsáno podrobněji v 5.3.1, ve formátu 34.5678,N, 18.4321,E ). Z NMEA vět však 

získáváme souřadnice ve formátu, který je ve stupních a minutách, a proto je převádíme 

všechny do stejného formátu jen ve stupních, abychom s nimi mohli počítat. 

 Pak už můžeme vypočítat vzdálenost jednotlivých GPS zařízení (zdroj GPS dat)  

od zadaných bodů v daném čase. Jak zdrojů dat, tak zadaných bodů může být více. Pokud 

máte více zdrojů dat, tak hodnoty vzdáleností k jednotlivým bodům mezi sebou porovnáváme 



 

65 

 

a hledáme minimální vzdálenost. Tím určíme, které GPS zařízení (zdroj dat) je v daném čase 

nejblíže jednotlivému bodu. Všechny tyto informace pak tiskneme do přehledné tabulky, jejíž 

ukázku můžeme vidět níže na obrázku č. 17. 

 

   

    V tabulce můžeme vidět výstup z programu, který je možno vytisknout  

na obrazovku, nebo do souboru. V horním řádku je hlavička, ve které se nachází jednotlivé 

GPS (jejich počet se odvíjí od toho, z kolika datových zdrojů čerpáme) a nejbližší GPS. První 

řádek pod hlavičkou je nadepsán jako čas a zobrazuje datum a čas měření pro jednotlivé GPS 

(ve formátu rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda, kde každou položku reprezentují dvě 

číslice a ty mezi sebou nejsou nijak odděleny). V řádcích pod ním jsou vytisknuté zeměpisná 

šířka a délka pro každou GPS ve stupních.  

 Ve spodní části tabulky jsou pod názvem pozice uvedeny vzdálenosti jednotlivých 

GPS od zadaných bodů. Tyto hodnoty jsou v kilometrech a zaokrouhleny na metry. Počet 

pozic je závislý na počtu zadaných bodů. Na konci každého řádku je uvedena jedna GPS, 

která je k danému bodu nejbližší. Pokud ve stejný časový okamžik nemají některé GPS data, 

pak celý sloupec u dané GPS zůstane prázdný. V takovém případě se samozřejmě tato  

GPS nezapojuje do porovnávání při hledání nejbližší GPS k zadanému bodu.   

5.5.1 Ukázky výstupů programu 

 V této podkapitole si ukážeme, jak program pracuje. Respektive jaké budou jeho 

výstupy při různých vstupních datech a jiných zadaných argumentech. Jednotlivé výstupy 

budu ukládat do textového souboru „vystup GPS_parse“. Program, s kterým budeme 

pracovat, se nazývá „GPS_parse.py“ 

 
Obrázek č. 17: Ukázka tabulky výstupu programu 
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 Nejjednodušší výstup dostaneme, pokud zadáme pouze jedna data (data 1) a žádný 

bod k porovnání. V tomto případě tedy nebude docházet k výpočtu vzdálenosti od zadaného 

bodu, ani výběr nejbližší GPS. Čas také nemusíme zadávat, ale pokud bychom tak neučinili, 

byl by výstup velmi dlouhý, protože by obsahoval data ke všem dávkám NMEA vět za celou 

dobu získávání dat. Z toho důvodu budeme vždy zadávat přesný časový interval, který nám 

zobrazí jen několik dávek dat. Příkaz tedy vypadá takto:    

 python GPS_parse.py -s data1 --time 130426085746:130426085747 > vystup\ 

GPS_parse  

a výstup můžete vidět na obrázku č 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zajímavější výstup budeme mít, když zvolíme více bodů i více GPS zařízení,  

nebo uložených GPS dat. Jelikož v této práci máme k dispozici jen jeden GPS modul, 

nemůžeme porovnávat hodnoty z více míst v jednom čase. Z toho důvodu používáme  

GPS data ze souboru, které mají upravené časy tak, abychom je mohli spolu v jeden časový 

okamžik porovnávat. 

 V tomto případě zadáme tři zdroje dat (data1, data2 a data3) a bodů,  

ke kterým budeme počítat vzdálenost, bude pět. Vybral jsem místa na různých místech Země 

(Třinec, Helsinky, New York, Sydney a Rio De Janeiro), aby byly zastoupeny všechny 

polokoule. Časový interval nastavíme tak, aby se nám vytiskla jen jedna dávka dat. Příkaz  

je tedy následující:   

 python GPS_parse.py -s data1 data2 data3 -t 130426085742:130426085742 -p 

49.6648,N,18.6752,E 60.16961,N,24.938865,E 40.71187,N,73.99864,W 

33.856874,S,150.2149,E 22.905432,S,43.209429,W > vystup\ GPS_parse 

 
Obrázek č. 18: Tabulku výstupu programu 
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a výstup uložený v souboru je ke zhlédnutí na obrázku 19. 

  

 Výstupem také mohou být informace o aktuálním čase a poloze, pokud jako zdroj dat 

zvolíme GPS modul. Zadávání je stále stejné, jen místo cesty ke zdroji uložených  

dat použijeme cestu k příslušnému sériovému portu, ke kterému je zařízení připojeno. Dále 

pak zadám dva body, ke kterým vypočteme vzdálenost. Čas nezadáváme. Program poběží,  

do té doby, dokud ho neukončíme. Napíšeme příkaz: 

 python GPS_parse.py -p 22.905432,S,43.209429,W 49.687511,N,18.662142,E –s 

/dev/ttyACM0 > vystup\ GPS_parse 

a ten vygeneruje výstup a uloží ho do souboru „vystup GPS_parse“, ten vidíme na obrázku č. 

20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 19: Výstup z programu při zadání pěti pozic a tří zdrojových dat. 

 

 

Obrázek č. 20: Výstup z programu při využití dat z GPS modulu 
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6 ZÁZNAM GPS DAT DO SOUBORU 

 Máme několik možností, jak zaznamenávat GPS data do souboru. Jedna možnost  

je to dělat pomocí softwaru u-Center, záznam také můžeme získat přímo z programu, který 

jsem vytvořil. Poslední cesta, kterou jsem používal v této práci k získání GPS, je zadáním 

příkazu v příkazové řádce, kdy data čteme přímo ze zařízení bez dalšího podpůrného 

softwaru. 

6.1     Záznam dat pomocí u-Center 

 Funkce, kdy můžeme zaznamenávat GPS data do souboru, je i v programu u-Center,  

o kterém je psáno v kapitole 4.2. U-Center je schopno ukládat aktuální konfiguraci dat z GPS 

modulu a s těmi to daty posléze opět pracovat. Pokud je u-Center aktivní a přijímá data, 

vybereme na základním panelu „Tools -> GPS Configuration“, jak je vidět na obrázku č. 21. 

V novém okně s názvem „GPS Configuration“, které se nám objevní, pak jen nastavíme místo 

pro uložení a název souboru. Do textového souboru se nám uloží GPS data.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2      Záznam dat vytvořeného programu 

 Pomocí programu pro algoritmizaci vyhodnocení vzdálenosti pozice k zadanému bodu 

lze také získávat GPS data a ukládat je do souboru. V tomto případě jsou data, která  

 

 

Obrázek č. 21: Zápis GPS dat do souboru v programu u-Blox 
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do souboru zaznamenávám, ve formátu, který jsem si určil a také samotná data jsem vybral 

podle vlastní potřeby. Ukázky výstupu z programu, kde jsou GPS data (UCT čas, zeměpisná 

šířka a délka) zaznamenána, jsou, spolu s popisem celého programu, k zhlédnutí v kapitole 5.   

6.3     Záznam dat přímo z GPS modulu  

 Tuto možnost jsem využíval hlavně pro záznam dat, s kterými jsem dále pracoval  

v programu pro algoritmizaci vyhodnocení vzdálenosti pozice k zadanému bodu. GPS data 

jsou ve formě nijak neupravených NMEA vět, se kterými následně pracujeme. V terminálu 

zadáme příkaz cat, který vypíše veškerý obsah souboru, v našem případě se jedná o zařízení 

GPS modulu. Veškerý obsah, který se vypíše jako standardní výstup, následně uložíme  

do souboru. Takže příkaz vypadal například takto: cat /ttyACM0 > data. 
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ZÁVĚR 

 V úvodu práce jsem se věnoval specifikaci systému GPS. Začal jsem historií systému 

a popsal jeho vývoj ve všech čtyřech etapách. Již v úvodu jsem také naznačil, v jakém stavu 

se systém nachází nyní, že je to dnes nejznámější a nejvíce používaný navigační družicový 

systém, a shrnul jeho využití v dnešní společnosti. Dále jsem popisoval strukturu systému,  

z čeho se skládá, jak jsou tyto segmenty umístěny a jaká je jejich funkce. Věnoval jsem  

se dále signálům GPS družic a jejich rozdělení a také jsem se snažil popsat, jak GPS systém 

funguje a jak se podle něj určuje čas a poloha.  

 Dále jsem se zabýval komunikačními protokoly, které se používají jak ke komunikaci 

mezi GPS družicemi a přijímačem, tak mezi tímto zařízením, za které můžeme považovat  

i GPS modul, který byl v práci použit, a počítačem. Mezi tyto komunikační standardy řadíme 

NMEA, UBX protokol, UART, USB a I
2
C. V práci se využívalo především standartu NMEA, 

díky kterému jsme získávali GPS data z družic, a protokolu USB, který sloužil ke komunikaci 

mezi počítačem a GPS modulem. Dále jsem se věnoval samotnému GPS modulu, který  

je od firmy u-Blox a jednalo se model 5H z řady LEA. U něj jsem popisoval základní 

vlastnosti a věnoval se také některým podpůrným funkcím, které pomáhají zařízení při startu 

za zhoršených podmínek. 

 Pak jsem se věnoval možnosti nastavení, popisu funkcí u-Blox GPS modulu  

a testování těchto možností za pomoci k tomu určeného softwaru. Používal jsem program 

Foxtrot GPS a u-Center. V obou jsem po připojení GPS modulu zkoušel zjistit základní 

informace jak o zařízení, aktuální poloze, tak i o družicích a systému GPS. Ověřoval jsem 

funkčnost zobrazení v mapách s různými mapovými podklady. U programu u-Center jsem  

na závěr popisoval různé možnosti zobrazení GPS informací. 

  V následující kapitole jsem se zabýval popisem a testováním programu  

na algoritmizaci pro vyhodnocení vzdálenosti k zadanému bodu. Popisuji, jak program, který 

jsem vytvořil v programovacím jazyce pyhton. Funguje a ukazuji možnosti,  

jak s ním pracovat. Také je možno vidět několik ukázkových výstupů z programu  
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při odlišném zadání vstupních argumentů.  Program pracuje dobře a bezproblémově plní 

všechny požadované úkony. Na úplný závěr práce jsem se zaobíral různými možnostmi,  

jak GPS data registrovat do souboru.  

 Hlavní přínos této práce vidím ve vytvoření programu pro vyhodnocování vzdálenosti 

od zadaného bodu. Program je schopný pracovat s aktuálními daty z GPS i s údaji, které jsou 

uloženy v souboru. Mezi jednotlivými zdroji dat je vyhledáváme, který je nejbližší  

k zadanému bodu. Za přínos považuji také celkový obecný popis dané problematiky, který 

může sloužit jako ucelený souhrn informací o GPS systému. 
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