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Abstrakt 

Práce pojednává o měření rychlosti pohybu jachty a rychlosti větru. Pro měření je 
použit GPS modul a miskový anemometr. Je zde podrobně rozebrán postup a stavba 
elektrického zařízení, které zpracovává příchozí data rychlostí a zobrazuje na displej. 
Práce dále zpracovává naměřené výsledky a srovnává teoretické předpoklady s praxí.  
 
 
 
 

Klí čová slova 

GPS, anemometr, jachting, principy anemometrických snímačů, měření rychlosti lodě, 
měření rychlosti větru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 

Work deals with the measurement speed of yacht and wind speed. For measuring is 
used GPS module and cup anemometer. In the thesis is a detailed analysis of the process 
and construction of electrical equipment that processes incoming data of speeds and 
displayed on the screen. Thesis further processes the measurement results and compares 
the theoretical assumptions and practice. 
 

 

Keywords 

GPS, anemometer, yachting, principles of anemometric sensors, measuring the speed of 
boat, measuring wind speed 
 
 
 
  



 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliografická citace: 

ČERNÝ, O. Měření rychlosti pohybu jachty. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2014. 45s. Vedoucí bakalářské 
práce byla Ing. Soňa Šedivá Ph.D. 
 
  



 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prohlášení 

„Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma měření rychlosti pohybu jachty jsem 
vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné 
literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny 
v seznamu literatury na konci práce.  
Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této 
bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl 
nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom 
následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., 
včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy 
VI. díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. 
 
 
 
V Brně dne: 20. května 2014                 ………………………… 
        podpis autora 
 
 
 
 
  



 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poděkování 

 
 

Děkuji vedoucí bakalářské práce Ing. Soně Šedivé, Ph.D. za účinnou metodickou, 
pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé diplomové 
práce. 
 
 
 
V Brně dne: 24. května 2014    ………………………… 
        podpis autora 
 
 
 
 
 



 7

Obsah 

1 Úvod ..................................................................................................................................... 9 

2 Popis použitých snímačů a jejich principy ......................................................................... 10 

2.1 Měření polohy ............................................................................................................. 10 

2.1.1 Princip GPS systému ........................................................................................... 11 

2.1.2 Výhody a nevýhody GPS .................................................................................... 14 

2.1.3 Omezení a rušivé vlivy na GPS........................................................................... 14 

2.2 Snímače pro měření rychlosti větru ............................................................................ 14 

2.2.1 Mechanické anemometry .................................................................................... 15 

2.2.2 Termoanemometrické sondy ............................................................................... 16 

2.2.3 Ultrazvukové anemometry .................................................................................. 17 

2.2.4 Laserové anemometry ......................................................................................... 17 

3 Návrh .................................................................................................................................. 19 

3.1 Průzkum trhu, volba součástek a jejich popis ............................................................. 19 

3.1.1 Anemometry ........................................................................................................ 19 

3.1.2 GPS ..................................................................................................................... 20 

3.1.3 Mikrokontroler .................................................................................................... 22 

3.1.4 Display ................................................................................................................ 22 

3.2 Metodika pro měření ................................................................................................... 23 

3.2.1 Laser Radial ........................................................................................................ 23 

3.2.2 Koncept měření ................................................................................................... 23 

4 Připojení a komunikace ...................................................................................................... 25 

4.1 Anemometr .................................................................................................................. 25 

4.2 GPS modul .................................................................................................................. 26 

4.3 Display ........................................................................................................................ 26 

5 Realizace ............................................................................................................................ 28 

5.1 Deska plošných spojů .................................................................................................. 28 

5.1.1 Výroba DPS ........................................................................................................ 28 

5.2 Programování .............................................................................................................. 31 

5.2.1 Programování displeje ......................................................................................... 31 

5.2.2 Programování anemometru ................................................................................. 31 

5.2.3 Programování GPS modulu ................................................................................. 33 

5.3 Instalace zařízení ......................................................................................................... 34 

6 Měření ................................................................................................................................ 36 



 8

6.1 Naměřená data ............................................................................................................. 37 

6.1.1 Jízda ostře proti větru .......................................................................................... 37 

6.1.2 Jízda na boční vítr ............................................................................................... 38 

6.1.3 Jízda na zadní vítr ................................................................................................ 39 

7 Závěr ................................................................................................................................... 41 

Seznam obrázků 
Obrázek 1 princip GPS systému [11] .......................................................................................... 10 

Obrázek 2 rozdělení segmentů [12] ............................................................................................ 11 

Obrázek 3 rozložení monitorovacích stanic GPS [13] ................................................................ 12 

Obrázek 4 kosmický segment [14] .............................................................................................. 13 

Obrázek 5 miskový anemometr [15] ........................................................................................... 15 

Obrázek 6 vrtulkový anemometr [16] ......................................................................................... 16 

Obrázek 7 druhy termoanemometrických sond [17] ................................................................... 17 

Obrázek 8 ultrazvukový anemometr [18].................................................................................... 17 

Obrázek 9 princip laseroveho anemometru [19] ......................................................................... 18 

Obrázek 10 anemometr TX20 ..................................................................................................... 20 

Obrázek 11 princip zdánlivého větru .......................................................................................... 23 

Obrázek 12 výroba DPS na CNC ................................................................................................ 29 

Obrázek 13 detailní pohled na výrobu DPS ................................................................................ 30 

Obrázek 14 osazení součástek na DPS ........................................................................................ 30 

Obrázek 15 vývojový diagram čtení dat z anemometru .............................................................. 32 

Obrázek 16 umístění anemometru .............................................................................................. 35 

Obrázek 17 graf jízdy proti větru ................................................................................................ 38 

Obrázek 18 graf jízdy na boční vítr ............................................................................................. 39 

Obrázek 19 graf jízdy na zadní vítr ............................................................................................. 40 

Seznam tabulek 
Tabulka 1 koeficienty aerodynamického odporu [20] ................................................................ 16 

Tabulka 2 popis pinů anemometru .............................................................................................. 25 

Tabulka 3 datagram anemometru ................................................................................................ 25 

Tabulka 4 jízda proti větru .......................................................................................................... 37 

Tabulka 5 jízda na boční vítr ....................................................................................................... 38 

Tabulka 6 jízda na zadní vítr ....................................................................................................... 40 

 



 9

1 ÚVOD 

Cílem této práce je změřit rychlost pohybu lodě na vodní hladině a zároveň u toho 
změřit rychlost dopadajícího větru na plachtu lodě, která loď pohání. Při tomto 
experimentu bude využito menší jedno-posádkové lodi. 

Rychlost pohybu bude měřena pomocí GPS (Global Position System). V dnešní 
době se rychlost na vodní hladině nejčastěji měří tímto způsobem, protože ostatní 
způsoby jsou velmi problematické. Rychlost větru bude měřena miskovým 
anemometrem umístěným na lodi, tak aby byl nejméně ovlivněn tahem plachty či 
nežádoucím prouděním vzduchu. Takto umístěný anemometr bude měřit přesnou 
rychlost větru dopadajícího na plachtu tedy složeninu pohybu lodě a proudícího větru 
nad hladinou. Vítr je však v krajině nestabilní vlivem nerovností povrchu a to způsobuje 
časté změny a poryvy větru, které budou znesnadňovat měření. Proto bude 
v následujícím textu rozlišován vítr v nárazech (udává naměřená maxima v poryvech) a 
vítr stabilní (udává hodnotu větru po většinu času). 

Informace změřené anemometrem a pomocí GPS budou zpracovány 
mikrokontrolérem. Změřená data pro rychlost větru a rychlost pohybu budou zobrazeny 
na dvouřádkový displej. 

Dnešní malé okruhové plachetnice nedisponují systémy navigace nebo měření 
síly větru. Pro větší lodě je GPS systém skoro samozřejmostí, ale bohužel přenosné 
systémy menších rozměrů, které měří i rychlost větru jsou raritou. 

Praktická zkouška zařízení bude provedena na Slezské Hartě, kde budou 
zaznamenány data z jízdy, pro kontrolu budou použita GPS data z mobilního telefonu.  
Nashromážděné údaje se dále vyhodnotí a budou vyneseny závislosti rychlosti větru a 
rychlosti lodi na čase pro různé směry plavby do grafů. Různé směry plavby budou 
uvedeny ve vztahu k směru větru.  
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2 POPIS POUŽITÝCH SNÍMAČŮ A 

JEJICH PRINCIPY 

Tato kapitola pojednává o jednotlivých metodách měření. Snímače proudění budou 
zmíněny, tak aby ukázali výhody a nevýhody mezi jednotlivými druhy měření.  Pro 
výběr snímačů pak budou zvoleny pouze typy vhodné pro měření na vodní hladině. 
Kapitola se nebude do hloubky zabývat snímači proudění pro měření v uzavřených 
kanálech. 
V dané kapitole se tedy budou popisovat dva typy snímačů:   

• pro měření polohy pomocí GPS  
• měření rychlosti větru.  

2.1 Měření polohy  
GPS umožňuje 3 dimenzionální určení polohy po celé zeměkouli nehledě na počasí a 
denní dobu. Princip je vidět na Obrázek 1. Tento systém se nazývá také NAVSTAR 
(NAVigation System using Time and Ranging). Byl zbudován Ministerstvem obrany 
USA, které ho také provozuje. Jeho výstavba započala v roce 1973 a k prvnímu 
velkému využití došlo za války v Perském zálivu. Za studené války vznikl také stejný 
systém GLONASS pod záštitou tehdejšího Sovětského svazu, ovšem ten americký se 
stal civilně používanější, proto se práce soustředí na popis GPSmetod.  

V roce 2000 došlo k vypnutí záměrného ovlivňování civilních snímačů a došlo 
tak ke zlepšení přesnosti z desítek až stovek na jednotky metrů. 

 

Obrázek 1 princip GPS systému [11] 
Na Obrázek 1 princip GPS systému [11] jsou zobrazeny poloměry kružnic r1, r2, r3 

[m], které znázorňují šíření signálu v prostoru. ∆T [s] značí změnu času.  
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2.1.1 Princip GPS systému 
„Satelitní systém zajišťuje okamžité a velmi přesné určení polohy statických i rychle se 
pohybujících objektů na zemi, nad zemí i na vodě.“[2] Tento systém využívá GPS 
družice, které vysílají signály, které následně zpracovává přijímač a vyhodnocuje svou 
vzdálenost vůči družicím. Polohu lze určit ze známé polohy družic a vzdálenosti od nich 
pomocí metody protínání délek. K určení polohy v souřadnicích x,y,z je potřeba 
nejméně signálu ze 4 družic. „Při zpracování signálu ze čtyř družic obdržíme k výpočtu 
4 rovnice, ze kterých určujeme 4 neznámé parametry – souřadnice x,y,z a korekci 
času.“[2] Systém GPS využívá geodetického souřadnicového systému GWS84. 

Souřadnicový systém GWS84 je světově uznávaný geodetický standart, definuje 
souřadnicový systém a referenční elipsoidy. Tento systém je geocentrický, tedy má 
počátek v těžišti země včetně oceánů a atmosféry. Je to tedy kartézská soustava 
souřadnic, která se otáčí společně se zemí. 

Celý systém lze rozdělit na 3 hlavní segmenty, jak znázorňuje Obrázek 2 
rozdělení segmentů [12]. 

• Řídící  

• Kosmický 
• Uživatelský 

 
Obrázek 2 rozdělení segmentů [12] 
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2.1.1.1 Řídicí systém 

„Je tvořen hlavní řídicí stanicí, soustavou 5 pozemních monitorovacích stanic (hlavní 
řídící stanice je současně i monitorovací) a třemi pozemními vysílacími – spojovacími 
stanicemi.“[2] Tento segment řídí nepřetržitě dráhy GPS družic a udržuje jejich 
parametry jako je například synchronizace družicových oscilátorů. Monitorování družic 
z monitorovacích stanic se přenáší do řídícího střediska v Colorado Springs, kde se tato 
data zpracovávají. Vypočtené dráhy, efemeridy, časové korekce a informace pro řízení 
jsou předány do vysílacích stanic, které vysílají radiovými signály tyto parametry do 
jednotlivých družic. Jednotlivé stanice jsou umístěny napříč celým světem tak, aby byly 
schopny vysílat do všech družic. Názorná poloha stanic je zobrazena na Obrázek 3 
rozložení monitorovacích stanic GPS [13] 

 
Obrázek 3 rozložení monitorovacích stanic GPS [13] 

2.1.1.2 Kosmický segment 

Tento segment obsahuje 24 družic GPS. Družice obíhají po 6 oběžných téměř 
kruhových drahách se sklonem k rovníku 55° ve výšce okolo 20200km viz Obrázek 4 
kosmický segment [14]. Dvacet jedna navigačních a tři záložní družice obíhají Zemi 
každých 12 siderických hodin. Díky tomuto rozmístění lze vždy zachytit signál ze 4-
12cti družic. 

Každá družice obsahuje velmi přesné atomové hodiny. Je však potřeba provádět 
korekce času v družicích, protože se pohybují velkou rychlostí, a jak je známo z teorie 
relativity tato rychlost ovlivňuje i čas. 

„Pro zachycení signálu z družice je důležité umístit GPS snímač tak, aby prostor 
nad horizontem 10-15 stupňů nebyl stíněn terénem nebo jinými překážkami.“[2] 

Vysílání satelitních signálů se odehrává na dvou frekvenčních pásmech L1 
(1575,42MHz) a L2 (1227,60MHz). Tyto signály jsou modulovány pseudonáhodnými 
kódy. L1 je modulován dvěma kódy a to P kódem (precision) a C/A kódem 
(Coarse/Acquisition). L2 je modulován jen P kódem. P kód pracuje s rychlostí 
10,23MB/s a C/A kód 1,023MB/s. Většina civilních zařízení využívá C/A kód, který má 
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samostatnou přesnost okolo 100 metrů na rozdíl od přesnějšího P kódu s přesností asi 
16m. Výsledné přesnosti lze zlepšit pomocí vhodných výpočetních a měřících metod. 

;  
Obrázek 4 kosmický segment [14] 

2.1.1.3 Uživatelský segment 

Je reprezentován širokou škálou přístrojů zachycujících signál z GPS družic, který dále 
zpracovávají a vypočítávají danou polohu GPS přijímače.  

 
Přijímače lze dělit:  

a) podle přijímaných frekvencí 
- jedno frekvenční (přijímající signál L2) 
- dvou frekvenční (přijímající signál L1) 
b) podle zpracovávané informace 
- přijímače využívající fázové měření 
- přijímače využívající kódové měření 

 
Fázové měření je založeno na principu fázového posunu vysílané vlny s 

referenční vlnou generovanou přístrojem. Tímto porovnáním se lze dosáhnout přesnosti 
řádově v centimetrech až milimetrech. Nejčastější využití tohoto přijímače 
zaznamenáváme v geodézii. 

Při metodě kódového měření generuje satelit (vysílač) i přijímač současně 
identický kód. Po zachycení signálu ze satelitu je porovnán kód vygenerovaný 
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s přijatým, čímž je vyhodnocována doba, kdy byl vyslán signál z družice. Ze známých 
parametrů a to doby letu signálu a rychlosti signálu se vypočítá vzdálenost. Při 
porovnání metody kódového měření a měření fázového z hlediska přesnosti je fázové 
považováno za přesnější. 

2.1.2 Výhody a nevýhody GPS 
Výhody: 

- vysoká přesnost při použití 2 frekvenčních přijímačů a fázového měření 
- není požadována přímá viditelnost při měření vzdálenosti mezi dvěma snímači 
- udává souřadnice v trojrozměrném souřadnicovém systému 
- odolnost vůči rušivým vlivům klimatických vlivů a denní nebo roční doby 
 - velikost a kompatibilita 

Nevýhody: 
- stínění překážkami může vést ke zkreslení přesnosti výsledků. Zvláště 

měření v údol, hustém porostu či zástavbě 

2.1.3 Omezení a rušivé vlivy na GPS 
Družicový systém GPS je závislý na signálu vysílaného družicemi. V případě přijímání 
tohoto signálu je přesnost a dostupnost ovlivněna velkým množstvím rušivých faktorů. 
Prvním faktorem je dostupnost signálu v místě přijímače, protože družice se nachází na 
oběžné dráze ve výšce cca 20200 km, výsledný signál je slabý. „Přijímače tento slabý 
signál nejsou schopny vůbec zachytit v budovách, podzemních objektech a jiných 
místech bez přímého výhledu na oblohu.”[3] Vysoký rušivý charakter má také zejména 
hustá vegetace nebo údolí. Přesnost přijímače závisí zejména na počtu viditelných 
družic. 

DOP (Dilution Of Precision) je název parametru kterým se hodnotí kvalita 
geometrického rozložení družic. Nižší hodnota parametru znamená lepší přesnost. „Pro 
běžnou práci s přijímačem GPS by se měla hodnota DOP pohybovat do výše 5“[3]. 

Nepříjemné jsou téže odrazy. Například o sklo v panelovém domě nebo vodní 
hladinu. Tomuto jevu říkáme vícecestné šíření signálu. Odchylky odrazů se nejčastěji 
projeví jako offset v jednom směru. 

2.2 Snímače pro měření rychlosti větru 
Anemometrie je vědní disciplína, která zkoumá proudění v tekutinách. V tomto případě 
je tekutinou proudící vzduch. Hlavní měřené veličiny jsou směr, rychlost a tlak. 

Anemometrické metody dělíme podle fyzikálního principu měření na: 
• mechanické 
• tepelné 

• ultrazvukové  
• laserové  
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2.2.1 Mechanické anemometry  
Mechanické anemometry se dále dělí na několik druhů podle konstrukce a principu 
měření. Základním principem je převod síly vyvolané působením větru na lopatky 
měřícího přístroje které jsou podle fyzikálního vztahu převedeny na rychlost. 

2.2.1.1 Miskový anemometr 

Především díky jednoduchosti a spolehlivosti se miskové anemometry řadí mezi 
nejpoužívanější druh anemometrů. Konstrukce je založena na principu otáčivé části 
(rotoru) se 3-4 lopatkami, které jsou realizovány dutými polokoulemi, viz Obrázek 5 
miskový anemometr [15]. Tím se zaručí, že dopadajícímu horizontálnímu proudění jsou 
nastaveny vždy alespoň 2 lopatky. Jedna lopatka s miskovým tvarem, který má větší 
koeficient dynamického odporu než druhá lopatka tvaru polokoule. Rotor se začne 
otáčet rychlostí úměrnou působení síly větru na lopatky anemometru. 

V původním návrhu bylo celé zařízení symetrické, tak že proud tekutiny vždy 
silově působil na jednu misku na vnitřní straně a na jednu na straně vnější. „Dnes 
používané miskové anemometry mají z důvodu větší efektivity pouze 3 misky.“[1] 

Působící síla je určena dle Newtonova vztahu: 

2

2

1
vSCF ρ⋅=

   
[ ]N

    
�1�

 
 

,kde S [m2]  je plocha nastavená větru, C [-] je koeficient aerodynamického odporu, ρ
[kg.m-3] je hustota media působícího silou, v našem případě vzduchu a v [m.s-1] je 
rychlost proudění vzduchu. Hodnoty C koeficienty aerodynamického odporu jsou 
určovány z  Tabulka 1. Protože koeficient udávající poměr rychlosti otáčení a skutečné 
rychlosti větru závisí na tvaru a velikosti 
misek i vlastních ramen, na kterých jsou 
připevněny, je tento koeficient pro každý 
anemometr různý.  

Otáčky anemometru jsou 
vyhodnocovány většinou optickými 
snímači. 
 
  

Obrázek 5 miskový anemometr [15] 
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Tabulka 1 koeficienty aerodynamického odporu [20] 

 

2.2.1.2 Vrtulový anemometr 

Jedná se o složitější konstrukci než u miskového typu, jak jde vidět 
na Obrázek 6. Funguje na principu větrné turbíny, kde dopadající 
vítr roztáčí horizontálně umístěnou turbínu a otáčky vrtule 
převádíme na rychlost větru.  

Oproti miskovému anemometru má jednu nevýhodu, že 
musí být stále natočen osou otáčení se směrem dopadajícího větru. 
Tato podmínka je většinou dosáhnuta pomocí otočné korouhvičky 
ukazující směr větru na které je tento anemometr umístěn. 

2.2.2 Termoanemometrické sondy 
Termoanemometrické sondy využívají princip elektrického odporu kovu v závislosti na 
teplotě. „Využívá  žhavených tělísek, často používaný je velmi tenký kovový drátek 
(průměr až v řádu mikrometrů, nejčastěji wolfram), který je žhaven elektrickým 
proudem na teplotu vyšší než je teplota okolního vzduchu.“[1] Proud vzduchu 
protékající okolo drátku jej ochlazuje a tím mění jeho odpor. Z toho faktu lze 
vypozorovat závislost rychlosti proudění na teplotě drátku. „Tento princip se využívá v 
praktických aplikacích v několika podobách: CCA (anemometr se stálým proudem), 
CVA (anemometr se stálým napětím) a CTA(anemometr se stálou teplotou)“[5].  

Tento druh anemometrů je velmi křehký, ale v porovnání s ostatními druhy 
kontaktních anemometrů jsou velmi rychlé a mají velkou prostorovou citlivost, proto se 
jejich použití soustřeďuje především na výzkum turbulentních proudění. Konstrukci 
těchto anemometrů a jejich jsou vyobrazeny na Obrázek 7. 

Obrázek 6 vrtulkový 
anemometr [16] 
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a) žhavený drátek  

b) termistorové tělísko  
c) žhavená kulička 

Obrázek 7 druhy termoanemometrických sond [17] 
Termoanemometrické sondy měří v rozsahu rychlostí proudění vzduchu od 0,01 m do 
100 m.s-1. 

2.2.3 Ultrazvukové anemometry 
Fungují na principu šíření ultrazvukových vln prostředím. 
Pokud se prostředí pohybuje, mění se doba, za kterou tímto 
prostředím vlna projde. Měří se tedy čas, za který 
ultrazvuk urazí vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem. 
„Pokud se těchto párů využije více, je možné z měření 
získat jedno-, dvou-, nebo až třídimensionální obraz o 
proudění vzduchu“[1].  

Prostorová citlivost se u tohoto typu anemometru 
pohybuje v rozsahu 10-20cm jedná se o vzdálenost 
vysílače od přijímače. Tyto anemometry jsou srovnatelné 
z hlediska citlivosti s předem zmíněnými 
termoanemometry jsou však robustnější a za to i 
rozměrnější viz obrázek č. 8. 

 Používají se především pro zkoumání rychle se 
měnícího turbulentního proudění a to díky své frekvenci 
měření, která může dosahovat i přes 20Hz. 

„Nevýhody tohoto typu měřících přístrojů tkví v možném zkreslení vlastního 
proudění přítomností rámu, na kterém jsou připevněny páry vysílač/přijímač, ale také 
náchylnost k nepřesnostem pokud je v měřeném prostředí přítomný další materiál 
(déšť), který ovlivňuje rychlost šíření zvuku v prostředí.“[1] 
 

2.2.4 Laserové anemometry 
Laserové anemometry jsou bezkontaktní snímače využívající laseru jako 
monochromatického svazku světla. Bezkontaktní anemometry jsou využívány v 

Obrázek 8 ultrazvukový 
anemometr [18] 
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aplikacích, které vyžadují velkou přesnost a stálost proudícího vzduchu. Jejich užití v 
těchto aplikacích je vhodná kvůli faktu, že u bezkontaktních anemometrů není nutná 
překážka vložená do cesty proudícího vzduchu, čímž nedochází k nežádoucímu 
ovlivňování proudícího vzduchu měřením.  

2.2.4.1 LDA (Laser Doppler Anemometry) 

Základem LDA snímačů je Dopplerův efekt. U LDA snímačů je vyhodnocován posun 
frekvence laserového paprsku procházejícího proudící tekutinou proti známé referenční 
frekvenci vyslaného paprsku. Na základě poměru frekvencí je vyhodnocována rychlost 
proudění. Užití této metody pro měření rychlosti větru je komplikováno nutností 
přítomnosti částic v proudícím médiu, které způsobují změnu frekvence nutnou pro 
vyhodnocení. „Částice dodávané do proudění musí být takové, aby měly velmi malou 
pádovou rychlost a aby byly schopné kopírovat trajektorie proudu tekutiny.“[1] 

 
Obrázek 9 princip laseroveho anemometru [19] 

 

Na Obrázek 9 je zobrazen princip laserového anemometru, kde fotodetektor je 
umístěn za proudem. Proud je označen vektorem U [m.s-1] a α [°] je uhel svírající 
paprsky jednotlivých laserů. 
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3 NÁVRH  

Projekt započal výběrem snímačů a součástek nutných pro realizaci energicky 
soběstačného a vodotěsného zařízení. V prvé řadě jsem vybral GPS modul NL-501-ettl 
od firmy Navilock a miskový anemometr TX20.Pro zpracování naměřených dat byl 
zvolen mikrokontroler atxmega128a3u a na zobrazení naměřených dat je použit 
alfanumerický LCD displej. 

Návrh zahrnul volbu součástek pro napájení, vývod periferií a shrnuje 
samoststnou instalaci na vhodné místo, které umožní měření zatížené co nejméně 
rušivými vlivy. Závěrem této kapitoly je návrh metodiky měření s vytvořeným 
přípravkem. 

3.1 Průzkum trhu, volba součástek a jejich popis 
V této práci byla limitou především cílová částka. Mimo zmíněný rozpočet byly 
hlavními kritérii na výběr součástek pro tuto aplikaci dostupnost, požadované přesnosti 
snímačů a kompatibilita součástek. Pro výběr bylo nutné provést průzkum trhu v oblast 
anemometrů a GPS. 

3.1.1  Anemometry  
Pro měření rychlosti větru byl zvolen miskový anemometr. Díky jeho jednoduché 
konstrukci je miskový anemometr ve srovnání s ostatními druhy snímačů rychlosti 
proudění nejlevnější variantou. V této variantě je na trhu k dispozici celá řada 
anemometrů. 

Nejčastějším zástupcem jsou příruční anemometry s již zpracovávanou veličinou 
obsahující i display, na kterém je aktuální měřená hodnota. Použitím takového 
anemometru by ale nesplnilo zadání a tedy zpracování mikrokontrolerem a následné 
společné zobrazení s rychlostí udávanou GPS modulem. Pro tento případ je nutné zvolit 
jeden z řady anemometrů, které se prodávají jako náhradní díly k různým 
meteostanicím.  

Výsledkem průzkumu trhu s anemometry jsou následující typy.První se dá 
objevit malý miskový anemometr k meteostanicím WH1080 a WH1090/36122 jeho 
cena je velmi nízká okolo 100 Kč ovšem nikde již není zmíněná přesnost přístroje nebo 
jakýkoliv datasheet. Byl vybrán tedy jiný anemometr, který by bylo možno propojit 
s mikrokontrolerem. Na ceně 400 Kč se nachází první příruční anemometry, ty jsou 
však z důvodu nekompatibility nevhodné. Nejlevnější typ anemometru pro toto použití 
vyrábí firma La Crosse.  

V první fázi byl zvolen typ TX23 z hlediska nedostupnosti tohoto typu na trhu se 
muselo přestoupit k podobnému typu TX20, který je na obrázku č. 10. Rozdíl mezi 
TX23 a TX20 je v komunikaci. Zatímco TX20 posílá datagram s informacemi o měření 
každé 2-3s zatímco TX23 bude čekat na signál pro spuštění s krátkým impulsem. TX20 
měří s rozlišením 0.1 m/s. To je pro tuto aplikaci dostačující přesnost. Vítr na vodní 
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hladině je totiž nestálý a jeho charakter se mění více než je dané rozlišení přístroje. 
Takováto přesnost bude kopírovat změny rychlosti proudění větru s dostatečnou 
přesností. Obsahem TX20 i TX23 je korouhvička pro rozlišení směru větru, to je 
rozděleno na segmenty po 22,5°. V internetových obchodech ho najdeme s cenou okolo 
1260 Kč.  

Z vyšší cenové kategorie jsou dostupné přesnější přístroje specializované na 
velmi přesná měření. V této kategorii se však nachází již hotové výrobky, které jsou 
většinou nekompatibilní pro samostatné použití.  

 
Obrázek 10 anemometr TX20 

Pro model TX20 je potřeba 5V napájení s následnou redukcí logické jedničky 
z 5V na 3,3V na kterých pracuje GPS modul i mikrokontrolér. Tento fakt si vyžádal 
přidání 5V stabilizátoru napětí. 

Anemometr je zakončen konektorem RJ se čtyřmi vodiči. Dva vodiče jsou 
použity pro napájení a dva pro komunikaci. 

3.1.2  GPS 
Na poli GPS je celá řada přijímačů můžeme je rozdělit podle oblasti použití na:  

- geodetické 
- automobilové  
- námořní 
- letecké 
- turistické  
- běžecké a cyklo  
- GPS moduly 

3.1.2.1 Geodetické 

V geodezii jsou kladeny vysoké nároky na přesnost, proto jsou tyto přístroje poměrně 
drahé řádově od 15 do 60 tisíc korun. Používá se zde dlouhých měření a sofistikovaných 
měřících metod za účelem zpřesnění udávané polohy. 



 21

3.1.2.2 Automobilové 

Vývoj automobilových navigací se zaměřuje na přehledné a jednoduché mapy 
silničního provozu a implementuje je do GPS přijímačů. 
Vyrábí se v mnoha variantách od malých přenosných GPS po zabudované přijímače 
v autech. Obvykle se setkáváme také s aplikacemi do chytrých telefonů, kde je využití 
GPS multifunkční. 

3.1.2.3 Námořní 

 Často se v námořnictví setkáváme také s názvem ‚‚námořní plotter‘‘. Jedná se o 
navigace určené speciálně pro navigaci lodí. Trh se rozpíná od jednoduchých 
nemapových plotterů udávajících pouze zeměpisnou polohu až po složité mapové 
plottery většinou propojené s dalšími palubními systémy jako je sonar, anemometr, 
vlhkoměr, barometr, teploměr nebo radar. Lepší mapové plottery jsou dostupné od 10 
do 150 tisíc korun. 

3.1.2.4 Letecké 

Letecké navigace jsou, co do rozsáhlosti největší a podobají se většinou těm námořním. 
Jde především o přesné určení polohy a výšky vzhledem k zemskému povrchu. 
Nejčastěji jsou spojeny s generátorem umělého horizontu řízeným gyroskopem. Nelze 
opomenout spojení s výškoměry a variometry, které slouží k přesnému určení výšky nad 
terénem. 

V této oblasti se lze setkat i s využitím turistických nebo jednodušších GPS. Jde 
však hlavně o doplňkovou technologii pro toto prostředí, proto zde nejsou vyloženě 
samostatná použití. 

3.1.2.5 Turistické 

Přenosné GPS přijímače mapového i nemapového charakteru. V aplika GPS pro 
turistické účely bývá robustnost upřednostňována pře přesností. Bývají napájené z 
tužkových baterii bez nutnosti nabíjení pro dlouhé pobyty v přírodě. 

3.1.2.6 Běžecké a cyklo 

Běžně nazývané sportstrackery kladou hlavní důraz na hmotnost a velikost. Jsou to 
nemapové GPS přijímače a soustředí se především na zaznamenávání trasy a její 
statistiku. 

3.1.2.7 GPS moduly 

Zařízení zvolené pro účely této bakalářské práce spadá do této kategorie. GPS moduly 
jsou externí zařízení pro připojení k jiným přístrojům. Propojení je velmi často 
realizováno pomocí USB, TTL, RS232 nebo PS/2. 

Výběr snímače se omezil na GPS moduly díky jejich schopnosti komunikace 
s externími zařízeními. Cílem bylo vybrat co nejlevnější modul schopný použití pro 
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měření rychlosti. Jako prvními GPS přijímači na trhu z hlediska cenové kategorie 
měření použitelných snímačů jsou výrobky firmy Navilock. Je zde řada modulů 
komunikujících přes 2 platformy USB a TTL v mém rozhodnutí jsem kladl důraz na 
jednoduchou komunikaci s procesorem a tak jsem zvolil TTL. U této řady snímačů lze 
pozorovat, že všechny komunikují pomocí méně přesného C/A kódu. Pro tento účel 
není příliš velká přesnost vyžadována a to z důvodů měření rychlosti a ne přesné 
polohy, proto menší ofsetová chyba přijímače nemusí být extrémní překážkou, ovšem 
tyto předpoklady se potvrdí až v daném prostředí na vodní hladině.  

V první fázi jsem zvolil Navilock NL-552ETTL, který svou nejnižší cenou a 
možností kompatibility nejen se systémem GPS ale i GALILEO tedy evropskou formou 
GPS s větší přesností pro tuto oblast. Díky vyprodanému zboží a tedy následné 
nedostupnosti nahradil předešlou volbu jediný podobný a dostupný přijímač Navilock 
NL-501ETTL. Jde o stejnou řadu, která již nepodporuje systém GALILEO ale pouze 
GPS. Pokud analyzujeme tuto kategorii blíže, jsou v nabídce pro zvolený typ 
komunikace modely NL-552ETTL, NL-501ETTL, NL-507ETTL a NL-504ETTL 
všechny se pohybují v cenové relaci okolo 800 Kč a liší se jen různými parametry. 

Přesnosti jednotlivých modelů jsou následující: NL-504ETTL – 3 m, NL-
507ETTL – 2.5 m, NL-501ETTL – 10 m a NL-552 ETTL – 2.5 m. Jak vidíme, přesnost 
vybraného modulu, je nejhorší z uvedených ovšem z hlediska dostupnosti byl jedinou 
možnou náhradou. NL-501-ETTL je modul, který komunikuje pomocí 3,3V logiky a 
protokolu NMEA. Modul je připojen pěti vývody, z čehož tři jsou pro napájení a dva 
slouží pro komunikaci. Pro napájení je potřeba 3,3V, což na desku přidalo další 
stabilizátor napětí.   

3.1.3 Mikrokontroler 
Návrh zahrnul potřebu zpracování výstupních dat a komunikaci s jednotlivými 
periferiemi. Tato potřeba je realizována pomocí atxmega128a3u od firmy Atmel [6]. 

Mikrokontroler je připojen na 3,3V napájení a jsou k němu připojeny jednotlivé 
periferie. Uložení je v smd pouzdře TQFP64, což společně s výkonem a pamětí dává 
prostor pro budoucí rozšíření o další funkcionalitu. 

3.1.4 Display  
V případě displeje byl výběr poměrně složitý a to jak pro různé druhy podsvícení a 
kontrastu tak z hlediska vhodného napájení. Hlavním kritériem je určitě komunikace 
s procesorem a z toho logicky vyplývá napájení 3,3V, aby se dalo vyhnout konverzi 
napětí z 3,3V na 5V. Zvolil se display s podsvícením pro lepší viditelnost a kontrast. 
Konkrétně černá písmena v zeleném poli. 

Pro zapojení je použita varianta, kde výstup začíná od pinu 1. K dispozici jsou 
také varianty, kde pin 1 je posunut od 2 místa doprava a napájení LED podsvícení je 
umístěno vedle napájení displeje. 
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3.2 Metodika pro měření 
Měření proběhne na závodní plachetnici Laser Radiál. Tato loď je určena k závodnímu 
okruhovému jachtingu a je koncipována, tak aby dosahovala co nejvyšší rychlosti. Na 
plachetnici umístíme naši aparaturu tak, aby nebyla ovlivňována konstrukcí lodě a byla 
schopna měřit pravdivé údaje.  

3.2.1 Laser Radial 
Tato lodní třída je jednou ze tří variant lodí typu Laser, které jsou rozděleny podle 
velikosti plachty. Začněme od nejmenší Laser 4,7 s plochou plachy 4,7m2, která je 
určena pro mládež v rozmezí věku 12-17 let. Druhou na řadě je Laser Radiál s plochou 
plachty 5,8m2 tato třída je určena pro lehčí závodníky s ideální váhou okolo 65kg a 
zároveň je od roku 2008 olympijskou třídou pro ženy. Poslední typ Laser Standart je 
s velikostí plachty 7m2 již velice rychlou lodí a je také olympijskou třídou pro muže.  
Všechny předem zmíněné lodě mají stejný trup o délce 4,2m, vodorysce 3,81m a ponoru 
0,787m se zasunutou ploutví. Z toho je již patrné, že loď je vyvažována posádkou a 
nemá pevný kýl se zátěží. 

3.2.2 Koncept měření 
Měření proudění vzduchu anemometrem TX20 je prováděno každé dvě sekundy, kdy 
posílá datagram. V mém návrhu se bude aktualizovat naměřená hodnota a poté bude 
zobrazena hodnota aktuální povětrnostní situace na dvouřádkový display.  
 Protože loď se pohybuje určitou rychlostí s odklonem od větru, je vždy pokud 
loď nestojí měřena hodnota takzvaného zdánlivého větru ten je však pro experiment 
důležitý z hlediska toho, že tento vítr je přímo roven působícím silám na plachtu.  

 
Obrázek 11 princip zdánlivého větru 

Zdánlivý vítr si můžeme představit jako spojení 2 vektorů znázorněných na Obrázek 11. 
Měření GPS modulem bude realizováno pomocí zpracování dat, které posílá po 

sériové lince. Zobrazovaná veličina bude udávat průměrnou rychlost plavidla v daném 
okamžiku. 

V námořní navigaci je důležité znát svou rychlost pro odhad uražené vzdálenosti 
a zvláště je tento fakt důležitý pokud se pohybujeme v oblasti ovlivňované proudy, kde 

vítr  

pohyb 

Zdánlivý 

vítr 
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se snadno stane pozice z pohledu kormidelníka ovlivněná díky špatnému pohledu. 
Rychlost dosažená lodí se bude moci ověřit při hranici přechodu do skluzu. Při 
přechodu lodě z výtlačné plavby do skluzu se loď začne chovat méně stabilně a je 
znatelně poznat hranice, kdy se proudnice odtrhnou od trupu. Tento přechod zkušený 
pozorovatel pozná. Tato rychlost se nazývá mezní. 

� = 6 ∙ √	      �2� 
     � = 6 ∙ √3,81 = 11,71	�� ∙ ℎ��     
 Minimální rychlost pro skluz se dá vypočítat podle vzorce 

� = 8 ∙ √	      �3� 
� = 8 ∙ �3,81 = 15,62	�� ∙ ℎ�� 

,kde L [m] je délka na vodorysce v metrech a v [Km.h-1] je rychlost 
v kilometrech za hodinu. Pro naši loď platí, že minimální rychlost pro dosažení 
klouzavého pohybu je cca 15,6km/h.

 

Data zobrazená na display lze zaznamenat na videozáznam a následně zpracovat 
pro další použití. V tomto případě lze sledovat průběh rychlosti větru a rychlosti pohybu 
v závislosti na čase.

 

Další ověření dat rychlosti pohybu bude provedeno pomocí GPS modulu, 
instalovaném v mobilním telefonu Lenovo A660, který je vodotěsný a je tak možné jej 
vzít na loď.
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4 PŘIPOJENÍ A KOMUNIKACE 

Připojení jednotlivých periferií je na desce plošných spojů fyzicky realizováno 
dutinkovou lištou, která je zahnuta o 90° tak, aby ji bylo možné zapájet z obou stran. 

4.1 Anemometr  
Anemometr je zapojen do DPS pomocí RJ konektoru.  

Tabulka 2 popis pinů anemometru 
Pin  Barva  Popis 
1 Hnědá  TxD 
2 Červená Vcc(5v) 
3 Zelená DTR(data ready) 
4 Žlutá GND(0v) 

 
Pro napájení je potřeba 5V. Pin 3 DTR slouží k informaci pro anemometr, zda 

má posílat data nebo ne. Pokud je DTR připojeno na zem, tedy do logické 0, posílá 
datagram zhruba každé 2-3s .  

Datagram je 41 bitů dlouhý a obsahuje 6 sekcí dat. Každý bit trvá 1,2ms. První 
čtyři sekce jsou posílány invertovanou logikou tedy Vcc=logická 0. Zbylé dvě 
invertované nejsou a nesou stejná data jako druhá a třetí sekce. Tyto sekce jsou určeny 
pro data obsahující směr a rychlost větru. Každý datagram začíná startovní sekcí, která 
je vždy stejná 00100.  
Tabulka 3 datagram anemometru 

Sekce Délka (bitů) Invertované? Popis 
A 5 Ano 00100 startovní rám 
B 4 Ano Směr větru 
C 12 Ano Rychlost větru 
D 4 Ano Kontrolní součet 
E 4 Ne Směr větru 
F 12 Ne  Rychlost větru 

 
Pro připojení se použil pin TxD, který je připojen na PIND2 procesoru a pin 

DTR, který je připojen na zem. Tímto zapojením se docílí toho, že anemometr bude 
posílat datagram každé 2-3s tedy nejrychleji, jak může.  

Procesor čte hodnotu na tomto pinu a čeká na jedničku, která se objeví, pokud 
anemomert pošle data. Po načtené jedničce vzorkujeme pin po 400us a následně 
program vyhodnocuje hodnotu jednotlivých bitů jako dva ze tří správně. Takto 
vyhodnocené bity zapisujeme do buffru ze kterého čerpáme data pro zobrazení na 
display. K rychlosti větru je potřeba dodat desetinou čárku protože hodnota je naměřena 
v m/s krát 20. Tedy pokud fouká vítr o rychlosti 3m/s hodnota kterou posílá anemometr 
je 60. 
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Maximální hodnota, kterou je možno změřit činí 51.1m/s. Pro tuto aplikaci je 
hodnota zbytečně vysoká, protože jachtařské vybavení ani povětrnostní podmínky 
plavbu v takovém větru prakticky neumožňují.  

4.2 GPS modul  
Pro připojení GPS modulu byla použita sériovou linku. Napájení, zem a vodiče TX/RX 
jsou vyvedeny z boku desky pomocí dutinkové lišty. Samotný modul je zasunut pomocí 
kolíků do zařízení. To umožnuje flexibilitu a případné nahrazení v budoucnu přesnějším 
modelem. Například variantou podporující systém družic GALILEO přesnějších pro 
Evropu.  

Parametry sériové linky jsou následující. Rychlost 9600 Baud, 8 datových bitů, 
jeden stop bit a žádná parita. Komunikace s procesorem je naprogramovaná přes 
rozhraní USART, kde jsou v příslušných registrech nastaveny hodnoty jednotlivých 
parametrů. Princip tvoří přerušení na procesoru generované při příchodu dat. Tyto data 
jsou následně zapsány do bufferu, kde čekají na zpracování.  

Zpracování dat ze sériové linky spočívá v dekódování protokolu NMEA. Ten 
obsahuje několik zpráv začínajících typickými znaky například GLL – Geographic 
Position obsahující data o zeměpisné poloze. Pro měření rychlosti je vhodné využít 
zprávu VTG, která obsahuje data o kurzu a rychlosti po zemi. Proto je v programu 
obsažena smyčka prohledávající datový buffer. Pokud narazí na řetězec VTG, je na 
správném místě a začne extrahovat výsledná data pro zobrazení na display. První dva 
údaje jsou o směru jízdy další dva pro rychlost, která je udávána jak v uzlech, tak 
v kilometrech za hodinu. 

Na display je zobrazena hodnota v obou formátech pro více aplikací, jako je 
například porovnání s rychlostí větru, kde je třeba znát rychlost v kilometrech za hodinu 
popřípadě v metrech za sekundu. Naopak pro srovnání s mořskými proudy, které jsou 
nejčastěji popisovány používanou námořní jednotkou uzly, se hodí i druhá varianta 
zobrazení. 

4.3 Display 
Pro display jsou vyhrazeny čtyři vodiče datového vedení, dále jsou na komunikaci 
potřeba piny E, RW a RS [10]. Datové vodiče slouží pro zapsání hodnot jednotlivých 
bajtů. RW je pin (read/write) používající se pro rozlišení zápisu a čtení z displeje. 
Pokud je RW připojeno na zem můžeme zapisovat na display. V opačném případě 
čteme jeho paměť. 

Pin RS (register select) nám určuje který registr je vybrán pro zápis nebo čtení. 
Na výběr je ze dvou registrů. Datového pro zobrazení a instrukčního pro nastavení a 
inicializaci. Pro zápis do instrukčního registru je nutné nastavit tento pin na nulu a pro 
data na jedničku. Pin E (enable) slouží k odeslání dat do registrů. Při sestupné hraně 
display načte data. Tyto data čte z datových vodičů DB0-DB7. Pro čtyř bitovou 
komunikaci, která byla použita, jsou využity pouze piny DB4-DB7. 
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Na inicializaci se používá sekvence instrukcí, která dále slouží k nastavení 
parametrů zobrazení. Pro tuto aplikaci byly nastaveny 2 řádky pro zobrazení a čtyř 
bitová komunikace. Ta probíhá tak, že první posíláme vrchní čtyři bity a pak spodní 
čtyři bity z jednoho bajtu dat.  

Napájení displeje je rozděleno na 2 sekce první pro logiku piny Vcc a GNG. 
Druhá sekce je pro přídavné podsvícení displeje pomocí pinů LED+ a LED-. Pro první 
segment je používáno napětí 3,3V z napěťového regulátoru na desce tak, aby logika 
3,3V z mikroprocesoru byla schopna řídit display. Druhá část má větší požadavky na 
úroveň napětí a proto je použit jako zdroj 5V regulátor, ze kterého je následně pomocí 
zenerovy diody a odporu sníženo napětí tak, aby se shodovalo s nároky. Ty podle 
datasheetu činí typ. 4,1V a 90mA [10].  
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5 REALIZACE 

Realizace celé práce se sestávala z mnoha dílčích kroků: 

• návrh DPS 
• výroba DPS 
• osazení a oživení DPS 

• naprogramování komunikace a zobrazení 
• instalace zařízení.  

5.1 Deska plošných spojů 
V první řadě se bylo třeba věnovat návrhu schématu, kde se použilo jako zdroj 
napájení 6 baterií typu AA o kapacitě 2600 mAh. To poskytlo prostředky pro napájení 
dvou napěťových regulátorů LF33 a LF50 [9]. Oba regulátory jsou osazeny na vstupu 
keramickým kondenzátorem 100nF a na výstupu elektrolytickým o kapacitě 2,2uF. Toto 
zapojení je doporučeno v datasheetu příslušných součástek. Pro detekci napájení je 
připojena mezi napájení a zem zelená led dioda na 3,3V a 10mA s odporem tak, aby se 
při připojení k síti svítila. Další dvě led diody společně s odpory jsou připojeny na 
PORT D0 a D1 mikroprocesoru. Tentokrát je zde jedna zelená a druhá červená a obě 
svítí na logickou jedničku. Tyto diody jsou použity pro debug programové části. 

K mikroprocesoru byly následně připojeny čtyři periferní oblasti: 
- 16 pinů pro display  
- 5 pinů pro GPS 
- 4 piny Rj konektor 6-4  
- 6 pinů programátor / sériová linka. 
Pro bezpečnost pinů jsou umístěny odpory s hodnotou 330 ohmu na každý 

vstupní pin mikroprocesoru.  
Pouzdra součástek jsou volena v SMD provedení až na některé výjimky 

v podobě elektrolytického kondenzátoru a zenerovy diody. 

5.1.1 Výroba DPS 
Pro výrobu byla použita oboustranná deska. K tomuto kroku nutí smd pouzdro TQFP64 
od mikrokontroleru protože jednotlivé nožky napájení a zemí jsou již umístěny tak, že 
se počítá s oboustrannou deskou. Pro tento typ mikrokontroleru se tato součástka 
nevyrábí v jiném provedení než smd. Ke zvolení oboustranné desky také přispívá fakt 
zjednodušení návrhu. Ovšem výroba je složitější. 

Na zhotovení desky byla použita technologie frézování, kde odběr materiálu 
zajišťovalo tříosé CNC. Bohužel zde nebyly zde možnosti prokovovů. Tento problém 
byl řešen před osazením, kde do každé provrtané díry prokovu je vložen drátek a 
zapájen na obou stranách. Pro vývody některých součástek bylo potřeba svézt cesty do 
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spodní hladiny desky, protože se nožky dají pájet pouze ze spodní strany. Jiné součástky 
byly naopak vybrány v jiném provedení tak, aby tuto možnost obsahovali a zajistili tak 
propojení obou stran desky. Mezi takové patří například dutinková lišta, která je 
zahnutá o 90° tak, aby šla pájet z obou stran. Po dokončení plošného spoje bylo 
zapotřebí desku osadit součástkami.  

 
Obrázek 12 výroba DPS na CNC 
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Obrázek 13 detailní pohled na výrobu DPS 

 
Obrázek 14 osazení součástek na DPS 
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5.2 Programování  
Pro aplikaci byl zvolen mikroprocesor Atxmega128a3u, jak již bylo řečeno. Na 
programování je použit systém PDI, kde jsou potřeba 4 piny. Dva pro napájení a zem. 
Další dva pro hodiny s resetem (CLK/RESET) a data. 

Realizace softwaru je řešena pomocí programovacího jazyku C/C++. K 
programování mikroprocesoru je použit soubor s příponou .hex nahrávaný přes 
programátor. Jako programátor bylo použito zařízení Shupito, které slouží jako 
náhražka originálního programátoru od firmy Atmel. Seznam registrů a informace pro 
práci s procesorem se nalézá v manuálu pro řadu AU [7]. 

Proces programování sestával z řešení tří elementárních komunikací. Bylo nutné, 
aby jednotlivé procesy byly určitým způsobem odděleny a nenarušovaly vzájemný 
chod. 

5.2.1 Programování displeje 
V první řadě bylo třeba zprovoznit komunikaci s displejem, ke kontrole programu v této 
části byly hojně využívány LED diody připojené na porty D0-D1. Prvotní problém se 
objevil hned na začátku, kdy PORTB na který byly posílány data, naprosto neodpovídal 
hodnotám nastavovaným v programu, který byl nahrán do mikroprocesoru. Po 
důkladném prozkoumání dokumentace [6,7] se ukázalo, že na posledních čtyřech 
pinech portu b je umístěno rozhraní JTAG. Bylo nutné softwarově vypnout tohle 
rozhraní. To zajistí, že JTAG nebude přijímat žádné externí data a piny se budou moci 
použít jako vstupní nebo výstupní. Proto jsem v programu, nastavili registr 
FUSEBYTE4 bit JTAGEN na jedničku, to však nepomohlo. Problém vyřešilo až 
nastavení v MCUCR registru, kde jsem bit JTAGD nastavil do jedničky. To způsobilo 
úplné vyřazení JTAG rozhraní.  

Pro komunikaci s displejem bylo ještě potřeba trochu upravit knihovnu a 
konkrétně funkci pro inicializaci. Tato funkce byla pozměněna tak, aby odpovídala 
inicializační sekvenci pro tento typ displeje. Po oživení se stal sám displej výborným 
nástrojem pro kontrolu chodu programu.   

5.2.2 Programování anemometru 
Hlavní princip funkce a komunikace anemometru byl již zmíněn v kapitole připojení a 
komunikace. Detailněji však bude popsána až zde. Pro čtení dat byla vytvořena funkce 
ctianem(). Tato funkce nemá vstupní ani výstupní hodnoty. Po zavolání si vytvoří 
proměnné pro zápis hodnoty rychlosti větru, jeho směru a pomocné proměnné pro 
určení nástupné hrany a výpočet hodnoty pinu.  

V dalším kroku zapadne do nekonečné smyčky, která čeká na začátek 
komunikace anemometru, ta začíná vždy 00100 v invertované logice. Čteme tedy pin 
s prodlevou 1us a čekáme na hodnotu 1. Pokud se objeví jednička, program čeká dalších 
100us a přečte hodnotu znova, aby se ujistil, že se jednalo o náběžnou hranu. 
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Obrázek 15 vývojový diagram čtení dat z anemometru 
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Potvrzení ukončí smyčku (do while) a po 100us zahájí smyčku pro načtení 41 bitového 
datagramu. To probíhá pomocí vzorkování každých 400us, kde každý bit trvá 1200us. 
Takto dostáváme 3 hodnoty na jeden bit a vyhodnotíme, jestli alespoň dvě ze tří byly 
správně. Pokud ano je zapsána invertovaná hodnota, tedy nula. V opačném případě 
jednička. Informace se zapisují do globální proměnné winddata, která slouží jako 
buffer. Tento proces je zobrazen na Obrázek 15 vývojový diagram čtení dat z 
anemometru 

Po této proceduře následuje zpracování dat ve formě rozdělení a jednotlivé 
subjekty, které datagram obsahuje. Proto se vyprázdní proměnné rychlosti a směru 
větru. Potom následuje procházení dat. Načítáme 4 bity pro směr větru a každý prochází 
výpočtem, který převádí jeho hodnotu z binární na dekadickou. Takto vypočtenou 
hodnotu přičteme k proměnné směru větru a postup opakujeme pro všechny bity.  

��������+= � ∗ 2      �4� 
,kde x je hodnota bitu a k jeho pozice. Tento postup je sejný i pro načtení rychlosti 
větru. 

Jediným rozdílem je začátek v datagramu od 9 bitu a načítání 12cti bitů.  
Po zápisu do jednotlivých proměnných je zavolána funkce pro zobrazování na 

display a jsou zobrazeny vypočtené hodnoty.  

5.2.3 Programování GPS modulu 
Pro metodu programování komunikace přes sériovou linku je použito již 
implementovaných funkcí mikroprocesoru. Základní princip je založen na přerušení 
procesoru. V prvním kroku byla vytvořena funkce pro inicializaci. Tato funkce nastaví 
piny RX a TX na vstup a výstup. 

Poté je nutno nastavit hodnoty pro rychlost komunikace. Proto se musí provést 
dva výpočty nejprve pro podmínku a potom hodnotu parametru: 

"#$%& ≤
()*+
�,

     �5� 

9600 ≤ 125000 
V tomto výpočtu se jako Fbaud zvolí rychlost přenosu GPS modulu v bitech za 

sekundu a jako Fper rychlost hodin dané periferie v hertzích. V tomto případě je to 
frekvence procesoru 2MHz. Podmínka je splněna, proto se může pokračovat ve 
výpočtu. 

/012 =
"345

26789:;	 ∙ 16"#$%&
− 1 =

2 ∙ 10,

2= ∙ 16 ∙ 9600
− 1 = 12,02 ≅ 12													�6� 

BSCALE může být nastaveno na hodnoty mezi +7 a -7, to slouží k mírnému 
zvýšení nebo snížení frekvence baud generátoru. Pokud by hodnota BSEL nevyšla tak 
blízko celému číslu, bylo by nutné s tímto parametrem pracovat. Hodnota BSEL se 
následně převede na dvanácti bitové binární číslo. Spodních 8 bitů je umístěno do 
registru BAUDCTRLA a zbylé 4 bity do BAUDCTRLB, kde zbylé vrchní 4 bity slouží 
k zápisu hodnoty BSCALE. 
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V dalším kroku se nastaví komunikační parametry tedy 8 bitu, žádná parita a 1 
stop bit. Pokračuje se registrem CTRLA pro kontrolu přerušení, kde se nastaví generaci 
přerušení po dokončení příjmu dat. K dispozici jsou 3 hladiny přerušení pro využití více 
různých aplikací, v tomto případě byla zvolena nejnižší priorita. Poslední dva kroky 
jsou určeny k povolení přijmu dat po USARTC0 a povolení přerušení. Povolit přerušení 
je třeba na dvou místech a to jak v kontrolním registru PMIC, tak i globálně. Globální 
povolení přerušení lze ovládat pomocí příkazu sei(), který povoluje a cli(), který 
zakazuje přerušení. Pro nastavování těchto registru souvisejících s přerušením je 
potřeba, aby bylo globální přerušení vypnuto. 

Funkce přerušení je spouštěna vektorem pro přerušení při dokončení přenosu 
dat. V přerušení zapíšeme zaslaná data do bufferu pro GPS data. 

V hlavní smyčce programu je obsažena část, která pracuje s těmito daty a hledá 
řetězec VTG. Po tom, co narazí na daný řetězec je na známé pozici a může začít 
zpracovávat data. Takto načtené hodnoty jsou zobrazeny přímo na display. 

5.3 Instalace zařízení  
Již předem bylo vybráno místo na umístění anemometru do přední části lodě. 

Kritériu odpovídaly dvě polohy a to přímo na špičce lodě a ve spodní části 
stěžně. Nakonec byl vybrán stěžeň z důvodu větší výšky nad hladinou. Místo má 
samozřejmě i své nevýhody v podobě plavby na zadní směr větru s reverzním 
prouděním v plachtě, kdy se do této oblasti umístění dostává proudění z plachty. Tento 
jev však vzniká při velmi specifických podmínkách. Anemometr umístěný na přídi by 
byl ovlivněn sice méně, zato však ve větší míře případu a to skoro vždy při plavbě na 
zadní směr větru, kdy za plachtou vzniká podtlak, který žene loď dopředu. 

Pro zajištění vodotěsnosti bylo celé zařízení nutno umístit do vodotěsného 
pouzdra. Jako pouzdro byla zvolena průhledná krabice z umělé hmoty opatřená 
těsněním v uzávěru. Následně do ní byl zhotoven otvor pro protažení RJ konektoru. 
Otvor byl utěsněn tavnou pistolí, aby bylo docíleno vodotěsnosti nádoby. Umístění 
anemometru je zobrazeno na Obrázek 16. 
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Obrázek 16 umístění anemometru 
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6 MĚŘENÍ 

Měření bylo provedeno 18.5.2014 na Slezské hartě. Měřila se rychlost větru a rychlost 
pohybu na lodi. Pro měření jsem zvolil den s proměnnými podmínkami, kdy rychlost 
lodi se dostane jak na hranici výtlačné plavby, tak i do skluzu.  

Jak již bylo řečeno v koncepci měření, hodnoty naměřeného větru jsou 
složeninou dvou pohybů. Proto se ne vždy shodují s reálnými hodnotami větru, avšak 
stále disponují možností porovnání intenzity. Tohoto faktu bylo využito a 
zaznamenávaly se hodnoty v čase pro různé směry plavby. Experimentálně zjištěná data 
se vlivem stálé proměnlivosti povětrnostních podmínek nedají opakovat, a proto je 
každé měření jedinečné. Rychlost plavby lodi je ovlivněna mnoha faktory: 

• tvar plachty  

• náklon lodě 
• velikost vln 

• směr plavby  
• lidský faktor 
• směr a rychlost větru 

• zasunutí ploutve. 
Tvar plachty je důležitá věc, kterou se rozumí manipulace s tvarem plachty. Pro 

nastavení jsou použity 3 základní složky a ty navzájem kombinujeme. Tyto složky jsou 
nazývány v angličtině „outhaul“ neboli zadní lem, „cunningham“ neboli přední lem a 
„vang“, který přitahuje ráhno dolů směrem k lodi. Častěji se tyto komponenty 
nazývají anglickým názvem. 
Pokud například přitáhneme zadní lem. Plachta dostane plochý profil, břicho se posune 
ke střední části a dostaneme tak méně výkonný zato rychlejší profil plachty. Takovýchto 
vlastností je potom využito u velikosti vln. Pohyb ve vlnách, které vznikají na otevřené 
ploše, musí být kompenzován zvýšením výkonu plachty na úkor rychlosti. 

Velkou roli hraje také náklon lodě, ta při náklonu staví plachu k větru pod úhlem 
a tím vypouští výkon. Stejně tak je tomu u ploutve, která sníží svou velikost odporu 
vůči splouvání s větrem. Na boční a zadní vítr nám toto splouvání nevadí, a tak je pro 
potřebu zvýšení rychlosti ploutev částečně vytažena. 

Směr plavby je také nesmírně důležitý na poli rychlosti. Při zadobočním větru 
využíváme plně možnosti výkonu lodě a dosahujeme tak největších rychlostí. Směr 
plavby proti větru, kdy se pluje pod nejvyšším možným úhlem je nejpomalejším. 
Způsobuje to odpor vln a větru. 

Rychlost větru je nejdůležitější, protože ta onu loď pohání. Směr jejího dopadu 
je však také zásadní. Protože směr větru a jeho rychlost se stále mění, je potřeba vědět, 
co vše můžou tyto změny způsobit. Při náhlém zvýšení intenzity větru se změní směr 
zdánlivého větru, i když se jeho opravdový směr nezmění. Pokud vítr do plachty dopadá 
pod špatným úhlem, není dosaženo plného výkonu. 
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Na lodi je mnoho povinností a věcí, kterých si závodník musí všímat. Tak se 
často loď dostává do pozice, kdy nemá ideální nastavení. Proto se tento chybný faktor 
nemůže zanedbat. 

6.1 Naměřená data 
Zaznamenal jsem několik videozáznamů, ze kterých jsem zpětně odečítal hodnoty a 
přenesl je do tabulky. Záznamy jsou pořízeny pro různé směry plachtění a zobrazují 
rychlost větru a rychlost pohybu.  

6.1.1 Jízda ostře proti větru 
Tabulka 4 jízda proti větru 

číslo měř. čas[s] pohyb[km/h] vítr[m/s] 

1 0 5,2 6,9 

2 3 6,2 8,0 

3 6 6,7 7,6 

4 9 6,7 7,2 

5 12 7,0 8,7 

6 15 7,0 8,5 

7 18 7,0 8,5 

8 21 7,3 8,5 

9 24 7,3 9,3 

10 27 7,8 8,4 

11 30 8,1 8,8 

12 33 8,1 8,8 

13 36 8,3 8,8 

 
Jízda proti větru z hlediska teorie jachtingu je nejpomalejší, protože na ni působí 

jak odpor vody a vln, tak i větru. V tabulce č. 4 jsou zaznamenány hodnoty z měření a 
jsou vyneseny do grafu na obrázku č. 13. Toto měření znázorňuje mírnou akceleraci 
vlivem zvýšení intenzity větru. Na grafu je vidět, jak vítr pulzuje a postupně zvyšuje 
svou intenzitu. Plachetnice vždy reaguje s určitou setrvačností. Ta je způsobena nejen 
hmotností, ale také faktem, že když se vítr opře do plachty, loď se nakloní. Čímž uvolní 
část výkonu a při cestě zpět se plachta dostane do rychlejšího proudění.  
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Obrázek 17 graf jízdy proti větru 

6.1.2 Jízda na boční vítr 
Tabulka 5 jízda na boční vítr 

číslo měř. čas[s] pohyb[km/h] vítr[m/s] 

1 0 9,5 10,1 

2 3 11,0 10,4 

3 6 11,0 11,1 

4 9 11,1 14,1 

5 12 13,8 12,8 

6 15 13,1 9,9 

7 18 13,1 8,4 

8 21 11,2 8,2 

9 24 10,9 7,6 

10 27 10,9 8,2 

11 30 10,9 8,1 

12 33 11,6 7,7 

13 36 11,1 7,9 
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Obrázek 18 graf jízdy na boční vítr 

V tabulce č. 5 a na obrázku č. 18 jsou zobrazeny výsledky z měření při plavbě na 
boční vítr. V tomto měření došlo k dosažení plavby ve skluzu a to při 13,8 km/h. Měření 
je zajímavé svou plavbou při hraniční rychlosti pro výtlačnou plavbu a následnému 
přechodu do skluzu a zpátky. Na hranici 12 km/h byl pozorován typický zvuk, kdy loď 
začnou rozeznívat vibrace.  

6.1.3 Jízda na zadní vítr  
Při jízdě na zadní vítr je typické, že loď jede s vlnami nebo je dokonce surfuje. 
V takovém případě loď využívá stejného principu jako surfař na vlně a snaží se nabrat 
při jízdě po vlně rychlost. Vlna zároveň udržuje loď v pohybu, pokud vítr mírně 
zeslábne. Při velké ztrátě výkonu plachty se může stát, že vlna loď předjede. Tento 
případ však sníží rychlost, protože loď už nejede „z kopce“ ale „do kopce“. 

Naměřené výsledky pro zadní vítr znázorňují plavbu, kdy se zvyšuje rychlost 
větru. Je zde možnost plout s vlnami, loď se pohybuje s vlnou konstantní rychlostí až do 
doby než vítr poleví natolik, že vlna loď předběhne. Výsledky byly zaznamenány do 
tabulky č. 6 a hodnoty vyneseny do grafu na obrázku č. 19. 
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Tabulka 6 jízda na zadní vítr 

číslo měř. čas[s] pohyb[km/h] vítr[m/s] 

1 0 8,6 4,0 

2 3 8,4 4,0 

3 6 8,5 3,9 

4 9 8,3 4,0 

5 12 8,8 7,2 

6 15 8,8 6,8 

7 18 8,8 7,7 

8 21 8,8 7,7 

9 24 9,1 7,0 

10 27 9,0 6,2 

11 30 9,0 6,4 

12 33 9,0 5,5 

13 36 9,0 3,7 

14 39 9,0 3,5 

15 42 9,0 4,5 

16 45 9,0 3,7 

17 48 7,2 3,2 

 

 

Obrázek 19 graf jízdy na zadní vítr 
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7 ZÁV ĚR 

Práce ověřila základní předpoklady jako setrvačnost lodi, která jde jasně 
sledovat v grafech na obrázcích č. 17-19 závislostí síly větru a rychlosti pohybu 
v závislosti na čase. 

Dále se ověřily fyzikální vztahy pro výtlačnou plavbu. Konkrétně byla změřena 
rychlost 12 km/h, při které se začínají proudnice odlepovat od trupu a vznikají vibrace, 
které vnímáme jako charakteristický zvuk. Tato rychlost sedí s rychlostí vypočtenou pro 
mezní rychlost výtlačné plavby. Plachetnice se dostala během měření i do skluzu a to již 
při nižší rychlosti než předpokládá teorie. Ta říká, že hranice plavby ve skluzu pro 
danou délku vodorysky je 15,6 km/h. Loď dosáhla skluzové plavby již při 13,8 km/h, 
což je způsobeno uzpůsobeným tvarem trupu a malou hmotností lodě.  

Z měření v tabulce č. 5 a grafu na obrázku č. 17 lze pozorovat strmý přechod 
z hlediska rychlosti mezi výtlačnou a skluzovou plavbou na obou stranách. Bohužel 
nelze zcela určitě říct, je-li tato strmost typická právě pro tyto přechody. Bylo by 
zapotřebí vyhledávat podobné podmínky a snažit se najít shody. V měřených úsecích se 
však tento stav zaznamenal jen jednou a mimo tyto úseky se skluz také objevil jen velmi 
zřídka.  

Ověřilo se, že plavba ostře proti větru je nejpomalejší. Díky odporu větru a vln. 
Také bylo ověřeno, že vlny a setrvačnost jsou při jízdě na zadní vítr velikým faktorem, 
což lze pozorovat v grafu na obrázku č. 19, kde vidíme dlouhou jízdu na vlně. 

Tento projekt se ukázal být přínosný, protože nastínil nové možnosti tréninku 
jednotlivce, který podle měřených dat může daleko lépe odhadovat kvalitu své jízdy. 
Závodník se tím naučí správná nastavení plachty, tak aby uvedl plachetnici do největší 
možné rychlosti v daných podmínkách. 

Přesnost GPS byla ověřena pomocí dat z mobilního telefonu Lenovo A660 a 
rychlosti se téměř shodovali. Vzájemná chyba se pohybovala pod hranicí 10%.  
Rychlost větru udávanou anemometrem se měřila ve slabém větru z okna auta, kde pro 
kontrolu se použily údaje z GPS. 
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Příloha 4 Seznam součástek  

označení  hodnota  pouzdro  popis 
C1 10uF C0805 keramický 
C2 100nF C0603 keramický 
C3 100nF C0603 keramický 
C4 100nF C0603 keramický 
C5 10uF C0805 keramický 
C6 2,2nF E2-4 elektrolit 
C7 100nF C0603 keramický 
C8 100nF C0603 keramický 
C9 100nF C0603 keramický 
C10 2,2uf C0603 elektrolit 
D1 4.3V/100mA DO35Z10  zenerova dioda 
G1 7.3V AB9V připojení baterie 
J1 _____ RJ 6-4 připojení anemometru 
JP6 _____ 2X03 připojení programatoru 
JP7 _____ 1X16 připojení displeje 
JP8 _____ 1X05 připojení GPS 
L1 10uH R0805 induktor 
L2 220ohm/200mA R0805 feritové korálky 
LED1 3,3V 20mA CHIPLED_0805 červená LED 
LED2 3,3V 10mA CHIPLED_0805 zelená LED 
LED3 3,3V 10mA CHIPLED_0805 zelená LED 
LF33 3,3V/0,5A DPACK regulator napětí 
LF50 5V/0,5A DPACK regulator napětí 
R1 330ohm R0603 rezistor 
R2 330ohm R0604 rezistor 
R3 330ohm R0605 rezistor 
R4 330ohm R0606 rezistor 
R5 10ohm R0607 rezistor 
R6 330ohm R0608 rezistor 
R11 10Kohm R0609 rezistor 
R13 330ohm R0610 rezistor 
R14 330ohm R0611 rezistor 
R15 330ohm R0612 rezistor 
R16 330ohm R0613 rezistor 
R17 330ohm R0614 rezistor 
R18 330ohm R0615 rezistor 
R19 330ohm R0616 rezistor 
R20 330ohm R0617 rezistor 
R21 15Kohm R0618 rezistor 
R22 330ohm R0619 rezistor 
R33 330ohm R0620 rezistor 
U1 _____ TQFP64 ATxmega128A3U 
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Příloha 5 CD 

CD obsahuje následující položky: 
• elektronickou  verzi bakalářské práce 

• schéma a návrh DPS v programu EAGLE 
• program zkompilovatelný v Atmle Studio. 
 


