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Abstrakt 

Cílem projektu je návrh a implementace naviga�ního systému pro geografické pr�zkumné akce. 

Systém musí být schopen pracovat globáln� a �ešit více typ� naviga�ních úloh v návaznosti na 

dopravní prost�edek, pomocí n�hož je pr�zkum provád�na.  

Jedním z úkol� je také zlepšení pr�b�hu navigace odstran�ním chyb vznikajících nep�esnostmi 

v zam��ení pozice a technickými omezeními GPS, jako je nap�íklad malá frekvence poskytovaných 

vstupních dat pro navád�ní. Problematika malé frekvence poskytovaných vstupních dat je �ešena 

pomocí predikce pohybu, �ímž je umožn�no plynulé zobrazování výstupu uživateli. Protože není 

možné otestovat systém kompletn� v reálném provozu, je vytvo�en simula�ní nástroj, který umož�uje 

sledovat chování navigace ve všech situacích. 

Dokument obsahuje  rozbor problému z hlediska geografie, definici problém� orientace 

v prostoru a zp�sob� jejich matematických �ešení a nástin implementace aplikace. 

Klí�ová slova 

GPS, Navigace, NMEA, Geodézie, C++, WGS84 

Abstract 

The project aims to design and implementation of navigation in GIS surweys. The system must be 

able to operate globally and deal with several types of navigation tasks in relation to the means of 

transport by which the navigation is carried out.  

 One of the tasks is also to improve the course of navigation errors resulting from the removal 

of inaccuracies in the focus position and technical limitations of GPS, such as low frequency of the 

input data for guidance. Problems of low frequency of the input data is dealt with through the 

prediction of movement, which enabled the smooth display output users. Because it is not possible to 

completely test the system in operation, it created a simulation tool that lets you track the behavior of 

navigation in all situations.  

 The document contains an analysis of the problem in terms of geography, the definition of the 

problems of orientation in space and their mathematical solution and an outline of implementation. 

Keywords 

GPS, Navigation, NMEA, Geodesy, C++, WGS84. 
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1 Úvod 

Satelitní navigace prochází za posledních n�kolik let velkým rozmachem a proniká do mnoha oblastí 

lidské �innosti. V geografii je využívána již dlouho, ale práv� díky jejímu velkému rozší�ení jsou dnes 

p�ijíma�e signálu cenov� dostupn�jší a lze je proto využívat i pro menší pr�zkumné akce. Obecn� jsou 

na pr�zkum terénu kladeny r�zné požadavky, se kterými se musí naviga�ní systém um�t vyrovnat a to 

jak z pohledu navigace r�zných dopravních prost�edk�, navigace v r�zných terénech, tak z pohledu 

samotného zp�sobu navigace. Cílem práce je vytvo�ení naviga�ního systému sloužícího pro pr�zkum 

v geografických akcích založeného na b�žn� dostupném p�ijíma�i GPS. Jedná se o navigaci voln� se 

pohybujícího objektu v prostoru. Na rozdíl nap�íklad od navigace automobilu, který je schopen se 

pohybovat pouze po p�edem daných trasách, u tohoto typu úlohy není možné p�edem p�esn�

odhadovat trasu. P�edpokladem však z�stává, že se �lov�k provád�jící pr�zkum, snaží zachovávat co 

nejp�ím�jší sm�r k dosažení daného cíle. Zám�rem tohoto projektu není pouze jednoduchá navigace 

zakládající se na p�esném kopírování dat poskytnutých GPS p�ijíma�em, ale také zlepšení pr�b�hu 

navigace odstran�ním chyb vznikajících nep�esnostmi v zam��ení pozice a technickými omezeními 

GPS, jako je nap�íklad malá frekvence poskytovaných vstupních dat pro navád�ní. Mezi možnosti jak 

tyto slabiny GPS potla�it, �i alespo� �áste�n� zamaskovat, pat�í predikce pohybu objektu, funkce 

statické navigace atd. 

P�ed tvorbou takto specifického druhu aplikace, jakým naviga�ní systém bezesporu je, je 

pot�eba nastudovat velké množství informací, v tomto p�ípad� z oboru geografie a geodézie. Oba tyto 

obory jsou pom�rn� složité a teoretických možností k �ešení takto položeného problému je hodn�. P�i 

hlubším studiu problému však zjiš�ujeme, že pro v�tšinu úkon� v geografii, hlavn� pak v oblasti 

p�evod� sou�adnic mezi zobrazeními, se vyskytují omezení, která nám p�i rozumné mí�e náro�nosti 

nedovolují stoprocentn� funk�ní naviga�ní systém implementovat. Navigace v systému je tak založena 

na WGS84, tedy systému délka-ší�ka, což mu díky absenci p�evod� do r�zných náhradních zobrazení 

umož�uje práci na kterémkoli míst� planety. Práv� díky p�edpokladu, že budeme chtít naviga�ní 

systém umož�ující pr�zkum na kterémkoli míst� planety, jsou i základní metody nap�. pro ur�ení 

sm�ru k cíli, orientaci v prostoru a podobn� zna�n� komplikovan�jší, než pro systémy lokální, jakým 

by kup�íkladu byl systém pro navigaci pouze v rámci �eské republiky.  

 Stanovení cíl� diplomové práce z hlediska pr�zkumu je obsahem druhé kapitoly. T�etí 

seznamuje se základními informacemi o GPS, dále pak rozbor použitého sou�adného systému a dat 

poskytovaných GPS p�ijíma�em. �tvrtá kapitola je v�nována návrhu matematického �ešení funkcí 

navigace a širší pohled do problematiky. Kapitola pátá je v�nována funkci simula�ního modulu, 

kapitola šestá nástinu implementace aplikace. Šestá kapitola je v�nována výsledk�m testování systému 

v reálném a simulovaném provozu. Záv�re�ná kapitola obsahuje zhodnocení práce, jejího p�ínosu a 

tipy na její možná rozší�ení. 
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2 Rozbor problému a stanovení cíl�

Co vlastn� rozumíme pod pojmem geografická pr�zkumná akce? Jedná se o úlohu, p�i které chceme 

na ur�eném prostoru za pomoci p�ístroj� provád�t sb�r dat. Tato data mohou být obecn� r�zná, záleží 

na konkrétním zadání úlohy. M�že se jednat nap�íklad o geofyzikální nebo geochemická m��ení, 

letecké snímkování a podobn�. Tyto úlohy, a� už z jakékoli oblasti, mají spole�ný základ. Je pot�eba 

stanovit trasu, kterou budeme procházet a na ní data sbírat. Obecn� se dá �íci, že k systému zvolení 

trasy a jejímu následnému pr�chodu lze p�istupovat dv�ma zp�soby. V tom prvním se objekt 

provád�jící pr�zkum �ídí stanovenými význa�nými body v terénu, jakými jsou nap�íklad domy, cesty a 

podobn�. Je však z�ejmé, že tento p�ístup nem�že být použit vždy. Uvažme nap�íklad pr�zkum na 

mo�i �i v oblastech, jakými jsou velké prázdné plochy typu pouš�. Díky absenci t�chto orienta�ních 

bod� nastává pot�eba p�ístrojové navigace po stanovené trase a práv� této problematice je v�nována 

tato práce. V rámci pr�zkumu tedy budeme �ešit naviga�ní úlohy zam��ené na zmapování dané oblasti. 

Naviga�ní úlohou rozumíme zp�sob pohybu po zvoleném prostoru, v našem p�ípad� navržení vhodné 

cesty, kterou si takto zvolený prostor pokryjeme pro sb�r námi požadovaných dat.    

V návrhu cesty pro navigaci je pot�eba vycházet z pot�eb „sb�ra�e“ a zárove� z omezení, která 

se odvíjejí z jeho schopnosti pohybovat se  po zadaném prostoru. Pot�eby jsou v p�ípad� pr�zkumu 

z�ejmé. Pokrýt prostor co nejjemn�jší sítí bod�, na kterých bude m��ení provedeno, a tím dosažení co 

nejp�esn�jších a nejpodrobn�jších informací o mapované veli�in�. V tomto bod� ovšem dochází 

k problému schopnosti p�esného zam��ení pozice vycházející z technologie jejího ur�ení 

prost�ednictvím technologie GPS. Dalším omezením je schopnost pohybu, odvíjející se od prost�edku 

který sb�ra� dat k pohybu používá.  

2.1 Naviga�ní úlohy 

Podívejme se nejprve jaké typy naviga�ních úloh je pot�eba uvažovat pro pot�eby územního pr�zkumu 

za cílem sb�ru dat. Z hlediska navigace nás bude p�edevším zajímat vytvo�ení cesty, která by nám 

umožnila projít stanovený prostor takovým zp�sobem, aby byl možný dostate�n� detailní pr�zkum. 

Jednoduchá linie 

Nejjednodušším typem naviga�ní úlohy je navigace po jednoduché linii. Navigace je provád�na 

z po�áte�ního bodu do bodu cílového po stanovené trase. Tím, že je vytvá�ena pouze ze dvou bod�, 

jedná se v podstat� pouze o jejich propojení nejkratší možnou cestou (obrázek �.1). Tato úloha je 

základním stavebním kamenem všech složit�jších naviga�ních úloh. 
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z.délka

z.ší�ka

po�áte�ní bod[š,d]

do�asný cílový bod 1[š,d]

do�asný cílový bod 2[š,d]

cílový bod[š,d]

Obrázek �.1 – Jednoduchá linie 

Pokrytí plochy 

V p�ípad� geografických pr�zkumných akcí je navigace po zadané ploše (území) nejpoužívan�jším 

typem naviga�ní úlohy. Jejím cílem je zmapovat p�edem zadané území a sebrat na n�m za pomoci 

p�ístroj� k tomu ur�ených pot�ebná data. Pro vytvo�ení cesty na ploše je pot�eba znát dva body, které 

reprezentují po�átek a cíl cesty. Dle po�áte�ního požadavku na hustotu sb�ru dat je ur�en rozestup 

mezi jednotlivými liniemi cesty. Opouští-li objekt plochu vymezenou pro sb�r dat pr�chodem 

posledním bodem na linii, p�echází na novou linii navigace. U tohoto typu cesty je pot�eba brát na 

v�domí schopnosti jednotlivých dopravních prost�edk�, hlavn� pak nemožnost rychlé zm�ny sm�ru. 

Proto je nutné na hrani�ních bodech umožnit dle zadaného polom�ru vytvo�it naviga�ní oblouk pro 

oto�ení. Zp�sob pokrytí ur�ené plochy cestou je ilustrován na obr. �.2. 

z.délka

z.ší�ka

Plocha

body otá�ení v ploše 
[š,d]

cílový bod
[š,d]

do�asné cílové body 1,2,3,4,5 [š,d]

po�áte�ní bod
[š,d]

Obrázek �.2 – Pokrytí ur�ené plochy cestou 

Libovolná linie 

Posledním uvažovaným typem naviga�ní úlohy je libovolná cesta. Ta je tvo�ena sekvencí 

jednoduchých linií. Její základní kostra je tvo�ena body, ve kterých dochází ke zm�n� jejího sm�ru. 
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Navigace po libovolné cest� dokáže obsáhnout všechny typy cest a to v�etn� cesty pro navigaci po 

ploše. Tento p�ístup tvorby pokrytí plochy by však byl dosti komplikovaný na zjiš�ování bod� cesty. 

Z toho d�vodu je funkce na pokrytí plochy cestou uvažována jako samostatná úloha.  

z.délka

z.ší�ka

cílový bod �ásti cesty1[š,d]

do�asný cílový bod 1[š,d]

do�asný cílový bod 2[š,d]

cílový bod[š,d]

po�áte�ní bod[š,d]

Obrázek �.3 – Libovolná cesta

Podívejme se te� na problém územního pr�zkumu z jiného hlediska. P�i tvo�ení cesty po které se p�i 

pr�zkumu budeme pohybovat, musíme brát v úvahu dopravní prost�edek, který p�i n�m budeme 

používat. Je patrné, že nem�žeme cestu uvažovat stejn� pro sb�r dat za pomocí nap�. letadla a 

v p�ípad�, kdy bude pr�zkum provád�n p�ší ch�zí. Stanovme si tedy základní omezení která budeme 

pro tvorbu cesty v návaznosti na zp�sob pr�zkumu muset uvažovat. 

Ch�ze je ideálním prost�edkem pro sb�r dat na malém prostoru a to hlavn� z d�vodu absolutní volnosti 

pohybu. Takto pohybující se �lov�k je schopen okamžit� m�nit sv�j sm�r pohybu, což mu umož�uje 

rychle reagovat na zm�ny sm�ru trasy ur�eného navigací. Mezi nevýhody pat�í práv� vzdálenostní 

omezení pro prostor k zmapování a dále p�esnost ur�ení pozice. Pro pomalu se pohybující objekt je 

chyba ur�ení polohy nejmarkantn�jší.  

Pr�zkum provád�ný za použití automobilu odstra�uje nedostatek vzdálenostního omezení p�i p�ším 

pr�zkumu. Automobil má, podobn� jako ch�ze, pom�rn� dobrou možnost zm�ny sm�ru a tím 

schopnost rychlé reakce na zm�nu naviga�ních údaj�. Problematické je jeho reálné využití, a to hlavn�

z d�vodu pohybu po zpevn�né ploše bez v�tších terénních p�ekážek. 

U leteckého pr�zkumu je pot�eba brát v potaz zejména vliv rychlosti dopravního prost�edku a 

jeho neschopnosti rychlé reakce na zm�nu sm�ru. Pro jeho pot�eby bude pot�eba p�i konstrukci cest 

umožnit vytvo�ení speciálních linií sloužících pro jeho oto�ení. 
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2.2 Pr�b�h navigace 

V pr�b�hu samotné navigace je pot�eba, aby m�l uživatel co nejlepší podmínky pro pr�chod  

zvolené cesty.  Údaji, které mu budou pro pr�chod trasy poskytnuty, jsou sm�r k cíli a vzdálenost 

k n�mu. Musíme však brát v úvahu fakt, že samotné dosažení cíle není u tohoto typu úlohy podstatné. 

Podstatná je trasa, kterou cíle dosáhneme. Proto bude navíc poskytnut údaj o odchylce dosavadní trasy 

od trasy ideální formou vzdálenosti od ní. 

Zjiš�ování aktuální polohy bude zajišt�no pomocí GPS. Ta nám ovšem není schopna dát 

stoprocentn� p�esnou polohu. Toto je problematické zejména v rámci pohybu nízkou rychlostí po 

malém prostoru, kdy se chyba v zam��ení výrazn� projevuje ve výsledných naviga�ních údajích, jako 

nap�íklad ur�ení sm�ru k cíli �i ur�ování vzdáleností.  

Pro vyšší rychlosti, u kterých nep�edpokládáme natolik p�esnou schopnost navigace, nám 

vyvstává problém v �asovém rozp�tí, ve kterém nám je GPS p�ijíma� schopen obnovovat informace o 

naší aktuální pozici. V p�ípad�, že by navigace zprost�edkovávala uživateli výstup pouze z dat takto 

získaných, údaje sloužící pro rozhodování o zm�n� sm�ru trasy by byly p�íliš skokové a schopnost 

držet se naplánované trasy by znesnad�ovaly. 

Naším cílem tedy bude konstrukce vhodné trasy dle zadaných parametr� a následná navigace po ní. 

V rámci navigace samotné pak realizace funkcí, které budou zlepšovat a zp�es�ovat její pr�b�h.  
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3 Údaje o poloze 

3.1 GPS 

Global positioning system(zkrácen� GPS) je družicový naviga�ní systém pracující na principu 

rádiového dálkom�ru pomocí n�hož je možno ur�it pozici kdekoli na zemi s p�esností na n�kolik 

metr�.   

Pro tuto práci je princip fungování GPS obecn� nepodstatný. Podívejme se tedy na n�j pouze 

z toho pohledu, který nás nejvíce zajímá, a tím je chyba zam��ení pozice. GPS, je schopen ur�ovat 

polohu s p�esností v �ádech jednotek metr�. Tato p�esnost je do velké míry dána kvalitou GPS 

p�ijíma�e a po�tem satelit� od nichž jsme schopni p�ijímat signál. 

 Existují zp�soby jak p�esnost ur�ení polohy navyšovat a to nap�íklad použitím DGPS. 

Ten funguje na principu více p�ijíma�� polohy (nejmén� dvou) z nichž alespo� jeden má pevnou 

polohu a zná dlouhodobým m��ením svou p�esnou pozici. Je-li vybudována sí� takovýchto p�ijíma�� a 

jsou-li data pro pohybující se p�ijíma� t�mito hodnotami korigována, je možné dosáhnout p�esnosti až 

na desítky centimetr� (nap�. pro �eský CZEPOS je p�esnost až 0,25m) . V této práci však tato technika 

použita není, požaduje totiž speciální p�ijíma�e a jednou z podmínek práce je její zprovozn�ní s 

použitím b�žných turistických p�ijíma��.V p�ípad� zájmu o podrobn�jší nastudování fungování GPS 

je možno hledat informace nap�. zde [8], nebo [9]. 

3.1.1 GPS p�ijíma�

Pro p�íjem signálu GPS je využíváno b�žného turistického GPS p�ijíma�e, a to konkrétn� Evolve 

iTraxx. Jedná se o model využívající chipsetu MediaTek MT3, který by práv� díky n�mu m�l 

umož�ovat relativn� p�esné informace o pozici a to i v hornatém terénu nebo v zastav�né oblasti. 

P�ijíma� komunikuje s PC za pomocí standardního protokolu NMEA v3.0 p�es bluetooth (virtuální 

sériový port).  

Protože se jedná o velmi jednoduchý GPS p�ijíma� s cenou �ádov� okolo 1000 korun �eských, 

není možné nastavovat frekvenci ode�tení informací, což je z pohledu výzkumné práce škoda. Práv�

frekvence obnovení dat je pro typ práce s GPS jako je tato nejv�tší slabinou. Obnovení dat jednou za 

sekundu je pro naše ú�ely nedostate�né a bude pot�eba se s tímto problémem v rámci analýzy a 

následné implementace vyrovnat.  
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3.1.2 NMEA 0183  

Protokol NMEA 0183 kombinuje elektronickou a datovou specifikaci pro komunikaci mezi 

rozmanitými za�ízeními využívanými námo�nictvem jako sonary, gyrokompasy atd. Tento protokol je 

používán také pro komunikaci mezi GPS p�ijíma�i a PC. Pro tuto práci je p�ímé elektronické pozadí 

nepodstatné, uve�me tedy pouze to, že je p�enos dat realizován pomocí sériové linky (protokol RS-

232) v asynchronním módu. 

NMEA 0183 pracuje na principu komunikace jednoho mluv�ího s naslouchajícím, p�i�emž 

naslouchající nemusí být pouze jeden. Komunikace probíhá odesláním v�ty (sentence) naslouchající 

stran�. Standart na aplika�ní úrovni definuje strukturu v�ty. 

Strukturu v�ty rozebereme na p�íkladu v�ty typu GGA: 

$GPGGA,161229.487,3723.2475,N,12158.3416,W,1,07,1.0,9.0,M, , , ,0000*18 

Znak „$” uvozuje každou nov� odeslanou (p�ijatou) zprávu. Dále je následován dvojicí znak� v našem 

p�ípad� GP. Uvození GP zna�í, že se jedná o v�tu zaslanou GPS p�ijíma�em. Následuje ozna�ení typu 

odeslané zprávy, v tomto p�ípad� zprávy typu GGA. Další údaje jsou již p�ímo data odesílaná jako 

obsah zprávy. Jsou od sebe odd�lena �árkou a jejich po�et a význam závisí na typu v�ty. V�ta je 

ukon�ena kontrolním sou�tem uvozeným znakem * a dvojicí znak� <CR><LF>. 

Obecn� standard NMEA 0183 obsahuje v�tší po�et v�t, z nichž ne všechny jsou v našem 

p�ípad� použity a i GPS p�ijíma�e poskytují pouze n�které z nich.  Zmi�me tedy všechny pouze jejich 

vý�tem a podrobn�ji se zam��íme pouze na ty v projektu použité. Jsou to tedy v�ty GGA, GLL, GSA, 

GSV, MSS, RMC, VTG a ZDA. Jejich popis lze nalézt v referen�ním manuálu NMEA viz. [2]. 

Pro funkci naviga�ního systému pot�ebujeme znát následující informace: 

• údaje o zem�pisné délce a ší�ce; 

• polokouli, na které se aktuáln� nalézáme; 

• �as; 

• po�et p�ipojených satelit�. 

Údaje vztahující se k poloze bereme z v�ty typu GGA. 

Nap�íklad pro v�tu: 

  

$GPGGA,161229.487,3723.2475,N,12158.3416,W,1,07,1.0,9.0,M, , , ,0000*18 

   1        2            3         4          5         6 



14

1. GGA  - identifikátor; 

2. 161229.487  - �as ve formátu hhmmss.sss; 

3. 3723.2475    - zem�pisná ší�ka ve formátu ddmm.mmmm; 

4. N                  - polokoule, nabývá hodnot N(severní) nebo S(jižní); 

5. 12158.3416 - zem�pisná délka ve formátu dddmm.mmmm; 

6. W  - polokoule, nabývá hodnot E(východní) nebo S(západní). 

Údaje o po�tu viditelných satelit� bereme z v�ty typu GSV 

Nap�íklad pro v�tu: 

$GPGSV,2,2,07,09,23,313,42,04,19,159,41,15,12,041,42*41 

     1      2 

1. GSV  - identifikátor; 

2. 07   - po�et p�ipojených satelit�. 

3.2 Sou�adné systémy, zobrazení 

Jako zdroj dat ur�ených pro ur�ení  polohy a následnou navigaci byl tedy zvolen Globální pozi�ní 

systém GPS. Prvním krokem pro �ešení úkolu, jakým je implementace naviga�ního systému je 

stanovení sou�adného systému nebo vhodného zobrazení, ve kterém budeme nadále pracovat. 

Zobrazení a systém� je velká �ada a výb�r vhodného kandidáta pro budoucí práci je pot�eba d�kladn�ji 

prozkoumat jejich omezení a možnosti, abychom se mohli rozhodnout, který je pro naše pot�eby 

nejvhodn�jší.  

V�tšina zobrazení je lokálního charakteru, nebo je jen jistou formou dvou nejpoužívan�jších 

sou�adných systém�, jimiž jsou UTM a WGS84. Zam��me se tedy práv� na tyto dva a rozeberme 

postupn� jejich výhody a nevýhody. 

3.2.1 UTM 

Za�n�me prvním jmenovaným a to Univerzálním Transverzním Mercatorovým systémem sou�adnic 

(UTM)[10]. 

Jedná se o sí� šedesáti zón zobrazených pomocí transverzního Mercatorova zobrazení (jedná se 

o zobrazení �ástí elipsoidu do roviny), proto v n�m lze po�ítat p�ímo v metrech a vzdálenost 

jednotlivých bod� sít�, kterými je elipsoid pokryt, je stejná. Pro každou z t�chto zón je po�átek 

stanoven do bodu o sou�adnicích [0,0]. Vzhledem k nekontinuit� bod� p�i p�echodu mezi zónami 

vyvstává problém s návazností cest a orientací v prostoru. Tento problém samoz�ejm� �ešit lze (a do 

jisté míry je �ešen i u WGS84) a to stanovením do�asné zóny nebo p�evodem sou�adnic z UTM do 
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vlastního zobrazení. Vzhledem k tomu, že nám GPS p�ijíma� poskytuje sou�adnice ve formátu 

WGS84, které by se p�evád�ly do UTM a následn� ješt� do zobrazení, které by eliminovalo zóny, je 

použití UTM i p�es velkou výhodu metrického m��ení v n�m p�íliš pracné. Druhá varianta, stanovení 

do�asné UTM zóny, spadá do znalostí vyšší geodézie a  po konzultacích s odborníky jsem od této 

varianty upustil (nepoda�ilo se mi najít výpo�et, který by pro m�, jako pro laika v oblasti geodézie, byl 

realizovatelný). Z t�chto d�vod� bylo p�i analýze problému od tohoto zobrazení upušt�no a celá 

navigace je realizována p�ímo ve WGS84. 

Obrázek �.4 – UTM[10] 

3.2.2 WGS84 

World Geodetic System 1984 - sv�tový geodetický systém definující sou�adnicový systém, geoid a 

elipsoid pro geodézii a navigaci. Jedná se o pravoto�ivou kartézskou soustavu sou�adnic se st�edem v 

t�žišti zem�, kde kladná osa x sm��uje k pr�se�íku nultého poledníku a rovníku, kladná osa z k 

severnímu pólu a kladná osa y je na ob� p�edchozí kolmá ve sm�ru doleva (90° východní délky a 0° 

ší�ky), tvo�í tak pravoto�ivou soustavu sou�adnic. WGS84 d�lí elipsoid na �ty�i polokoule.I p�esto, že 

se jedná o kartézský sou�adný systém nelze s ním pracovat pro navigaci p�ímo. Vzhledem k mapování 

sou�adnic na kouli, nikoli na plochu, není zobrazení délkojevné (nezachovává pom�r vzdáleností). 
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Sm�rem od nultého poledníku na sever i jih dochází ke zkracování vzdáleností mezi dv�ma body. 

WGS84 lze použít pro navigaci s up�esn�ním n�kterých podmínek. 

Práv� délkojevnost je nejv�tším problémem p�i práci v systému WGS84. Tím že systém 

délkojevný není, nelze vzdálenost dvou bod� bez p�edchozího výpo�tu  stanoveného dle jejich polohy 

ur�it. Navíc zkracování vzdáleností sm�rem k pól�m je odlišné pro zem�pisnou ší�ku i délku. I p�es 

tuto nevýhodu byl WGS84 zvolen jako základ pro celou práci. GPS dává sou�adnice v tomto formátu 

a odpadá tak jejich prvotní p�evod do jiných sou�adných systém�, �i zobrazení. 

Výpo�et vzdálenosti 

Ve WGS84 nelze jednoduchým zp�sobem po�ítat vzdálenosti dvou bod�. Neexistuje zde délková 

jednotka, která by ur�ovala vzdálenost bod� od sebe. Vzdálenost lze po�ítat za pomoci odvození 

vzdáleností bod� na rovníku. 

P�edstavme si kružnici o polom�ru 30m jejíž st�ed je napoprvé umíst�n na sou�adnici 1° severní 

ší�ky a 1°východní délky. V rámci WGS84 tento polom�r na této pozici odpovídá p�ibližn� 1´´ ší�ky i 

délky. Naproti tomu polom�r stejné kružnice umíst�né tentokráte v bod� 80° severní ší�ky a 1° 

východní délky odpovídá asi 11´´ zem�pisné délky (v rámci zem�pisné ší�ky je zm�na malá, ovšem ne 

zanedbatelná).  

 Každou ze vzdáleností, kterou chceme vyjad�ovat v metrech, je proto pot�eba dopo�ítávat za 

pomoci stanovení vzdálenosti mezi sou�adnicemi ve WGS84 v aktuální pozici a následn� pro ur�ení 

vzdálenosti dvou bod� stanovit jejich vzdálenost v metrech v rámci zem�pisné ší�ky, zem�pisné délky 

a teprve poté pomocí trojúhelníku dopo�ítat jejich reálnou vzdálenost. 

• Jeden stupe� ší�ky na rovníku odpovídá vzdálenosti 111 200m (111.2km). 

• Jedna minuta ší�ky na rovníku odpovídá vzdálenosti 1853m. 

• Jedna vte�ina ší�ky na rovníku odpovídá vzdálenosti 30.9m. 

Pro všechny ostatní zem�pisné délky je daná vzdálenost násobena cosinem odpovídající zem�pisné 

ší�ky. 

Zkreslení  

P�i p�evodech sou�adnic do n�kterého ze zobrazení se nevyhneme vznikajícímu zkreslení. Zkreslení, 

které jsme ochotni akceptovat, záleží do velké míry na p�esnosti s níž chceme navigaci provád�t. U 

systému ší�ka-délka je možno p�evád�t povrch kulové plochy do roviny v tom p�ípad�, že ur�íme 

plochu, která má takovou velikost, že se nám na ní zkreslení výrazn� neprojevuje. Obecn� je to plocha 

kruhu o polom�ru 10km, která v tomto p�ípad� odpovídá zkreslení 1m což je p�i možnostech ur�ení 

polohy GPS p�ijíma�e dostate�ná p�esnost. 
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Výpo�et zkreslení 

Uvažujme pro demonstraci body 1° 50' 40" západní délky a 1° 51' 40" západní délky. Vzdálenost 

t�chto dvou bod� na rovníku odpovídá 1853m. Dále uvažujme dv� dvojice bod� o t�chto délkách 

ovšem na 23° 26' 22" (obratník raka) a 23° 31' 46"severní ší�ky. Rozdíl t�chto dvou zem�pisných ší�ek 

odpovídá vzdálenosti cca 10km. 

• Vzdálenost pro body na 23° 26' 22" severní ší�ky odpovídá 1698,93m. 

• Vzdálenost pro body na 23° 31' 46" severní ší�ky odpovídá 1700,09m. 

Z toho plyne, že posunem o 10km ve sm�ru zem�pisné ší�ky se zkracuje vzdálenost dvou bod�

p�ibližn� o jeden metr. 
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4 Návrh �ešení funkcí navigace 

4.1 Typy bod�

Pro analýzu tvorby cest a souvisejících podmínek, které jsou na navigaci kladeny je pot�eba rozlišit 

n�kolik typ� bod�, které se budou p�i �ešení naviga�ních úloh vyskytovat. Krom� t�ch zde uvedených 

rozlišujeme ješt� další podtypy bod� a to podle toho, v jakém tvaru jsou v nich sou�adnice uvedeny. 

Tj. bu�to v decimálním tvaru nebo ve tvaru hodina-minuta-vte�ina ve stupních. 

U t�chto bod� pot�ebujeme znát následující údaje: 

1. zem�pisná délka; 

2. zem�pisná ší�ka; 

3. pomocná zem�pisná délka (transformovaná); 

4. pomocná zem�pisná ší�ka (transformovaná); 

5. polokouli, na které leží (SV, SZ, JV, JZ); 

6. typ bodu. 

4.1.1 Typy bod� cest 

Pro správné �ešení naviga�ní úlohy je nutné pochopit že je žádoucí nejen dostat se do cílového bodu, 

ale hlavn� zp�sob, jak se k cíli dostaneme. V p�ípad�, že bychom se k cíli dostali cestou která 

nekoresponduje s tou, která byla zadána (která byla navržena v terénu), jsou data nepoužitelná, protože 

nám jde prvo�ad� o data po�ízená v konkrétních místech cesty. Tato skute�nost nás nutí uvažovat 

v cest� pom�rn� zna�né množství typ� bod�. 

Po�áte�ní bod 

Po�áte�ní bod cesty je zadáván uživatelem. Jedná se vlastn� o první do�asný cílový bod navigace, na 

který je uživatel navád�n. Je-li p�i zapo�etí navád�ní uživatelova aktuální pozice totožná s po�áte�ním 

bodem cesty, pak je pro navigaci vybrán další z do�asných bod�. 

Cílový bod 

Je chápán jako úplný konec cesty. Po dosažení tohoto bodu je navigace ukon�ena. 
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Cílový bod �ásti cesty 

Je pomocným bodem pro vytvá�ení složit�jších (libovolných) cest. V t�chto bodech aplikace rozlišuje, 

zda je pot�eba p�epnutí do jiného možného typu transformace sou�adnic cesty (více v kapitole 4.2.2). 

Do�asný cílový bod 

Vzhledem k podmínkám reálného provozu není technicky možné, aby uživatel zadával všechny 

pot�ebné body pro navigaci ru�n�. Proto jsou v rámci tvorby cesty vytvá�eny pomocné cílové body, ke 

kterým bude uživatel sm�rován. Tyto pomocné cíle jsou nazývány do�asnými cílovými body.

Bod otá�ení v ploše (do�asný cíl na hran�) 

Do�asný cíl na hran� je speciálním typem do�asného cíle. Tyto do�asné cíle leží v míst�, ve kterém 

opouštíme plochu po naviga�ní linii. Jako speciální typ tyto body evidujeme z d�vodu detekce pohybu 

mimo zadanou  plochu v míst� zm�ny sm�ru cesty  nebo jako bod po�átku otá�ení. P�i navigaci, 

obzvlášt� pro dopravní prost�edky s omezenou možností zm�ny sm�ru, vyvstává práv� pot�eba 

rozlišovat tento typ bod�, ve kterých bude probíhat otá�ení.  

4.1.2 Typy bod� pro navigaci 

Aktuální bod  

Aktuální pozicí rozumíme bod, na n�mž se v danou chvíli nacházíme v rámci sou�adného systému. 

Jedná se o hodnotu obm��ovanou jedenkrát za sekundu, vždy po obdržení nových informací o pozici z 

GPS p�ijíma�e. Aktuální pozice slouží pro výpo�et sm�rového vektoru pohybu, ur�ení momentálního 

sm�ru cíle, orientaci v prostoru a výpo�et dosažení bodu. 

P�edcházející bod 

Ve chvíli, kdy je obdržena nová aktuální pozice od p�ijíma�e GPS, stává se z nyn�jší aktuální pozice 

p�edchozí pozice. P�edchozí pozice slouží pro výpo�et sm�rového vektoru pohybu, ur�ení 

momentálního sm�ru cíle, ur�ení minutí cíle a  pro orientaci v prostoru.
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4.2 Vytvo�ení cesty 

Pro bližší p�edstavu toho, co obnáší samotné vytvo�ení cesty, je pot�eba zamyslet se hloub�ji nad tím, 

jak ve skute�nosti vypadá pokrytí elipsoidu body reprezentujícími jednotlivé pozice v rámci systému 

WGS84. Situaci ilustruje obrázek �.5. 

Obrázek �.5 – pokrytí elipsoidu sou�adnicemi WGS84 [16] 

P�i pohledu na obrázek je z�ejmé, že vzhledem k sou�adnému systému nem�žeme uvažovat souvislý 

p�ír�stek �i úbytek hodnoty pozice. Od nultého poledníku (prime meridian) nám hodnota délky 

(longitude) v obou sm�rech (na východ i západ) vzr�stá, od stoosmdesátého naopak klesá. U rovníku 

(equator) je tomu podobn�, zde sm�rem k pól�m hodnota zem�pisné ší�ky (latitude) stoupá. Z toho 

nám plyne, že nap�íklad blížíme-li se od severu k rovníku hodnota sou�adnice ší�ky klesá a po jeho 

p�ekro�ení nám op�tovn� za�ne stoupat.  

Tento problém ovšem nenastává pouze v p�ípad�, kdy tyto hranice p�ekra�ujeme v rámci cesty, 

ale nap�íklad také v p�ípad�, že by cesta byla tažena velmi blízko ní. Dostávali bychom se na jinou 

polokouli a sou�adnice by odpovídala jinému postavení, než ve kterém ve skute�nosti jsme.  

Nabízí se �ešení pomocí kontroly náležitostí aktuálního bodu a cílového bodu do konkrétní 

polokoule a jejich vzájemnou polohu (sm�ru k cíli) �ešit v souvislosti s nimi. Toto �ešení je ovšem 

velmi pracné. Proto jsou p�ed samotným vytvo�ením cesty p�ekontrolovány již známé údaje o ní a 

v p�ípad�, že se body cesty blíží hranici polokoulí,  jsou body cesty p�epo�ítány (posunuty) od této 

hranice dále. Pro p�ípad, že body hranici p�ímo p�ekra�ují, jsou posunuty a v rámci posunutí 
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p�epo�ítány tak, aby na sebe hodnoty plynule navazovaly. Následující podkapitola ukazuje možnosti, 

které mohou nastat p�i vytvá�ení cesty v souvislosti s t�mito situacemi. 

4.2.1 Polohy cesty 

Možností, které mohou nastat u tvo�ení cesty, je celkem 15. V dalším textu bude formulace „p�esahuje 

okrajem p�es“ ozna�ovat, že cesta leží celá na jedné z polokoulí, ale je p�íliš blízko hranice p�echodu 

na polokouli jinou. Hranicí, kdy je pro nás cesta p�íliš blízko, byla stanovena velikost 1° zem�pisné 

ší�ky nebo zem�pisné délky. Možnosti p�i tvo�ení cesty tedy jsou: 

1. Cesta leží celá na jedné polokouli v�etn� okraj�; 

2. Cesta leží celá na jedné polokouli, p�esahuje okrajem p�es hranici 0° zem�pisné délky a 0° 

zem�pisné ší�ky; 

3. Cesta leží celá na jedné polokouli, p�esahuje okrajem p�es hranici 0° zem�pisné délky; 

4. Cesta leží celá na jedné polokouli, p�esahuje okrajem p�es hranici 0° zem�pisné ší�ky; 

5. Cesta leží celá na jedné polokouli, p�esahuje okrajem p�es hranici 180° zem�pisné délky; 

6. Cesta leží celá na jedné polokouli, p�esahuje okrajem p�es hranici 0° zem�pisné ší�ky  a 180° 

zem�pisné délky; 

7. Cesta p�ekra�uje hranici 0° zem�pisné délky; 

8. Cesta p�ekra�uje hranici 0° zem�pisné délky a p�esahuje okrajem p�es hranici 0° zem�pisné 

ší�ky; 

9. Cesta p�ekra�uje hranici 180° zem�pisné délky; 

10. Cesta p�ekra�uje hranici 180° zem�pisné délky a p�esahuje okrajem p�es hranici 0° zem�pisné 

ší�ky; 

11. Cesta p�ekra�uje hranici 0° zem�pisné ší�ky a p�esahuje okrajem p�es hranici 0° zem�pisné 

délky; 

12. Cesta p�ekra�uje hranici 0° zem�pisné ší�ky a p�esahuje okrajem p�es hranici 180° zem�pisné 

délky; 

13. Cesta p�ekra�uje hranici 0° zem�pisné ší�ky; 

14. Cesta p�ekra�uje hranici 0° zem�pisné ší�ky, cesta p�ekra�uje hranici 0° zem�pisné délky; 

15. Cesta p�ekra�uje hranici 0° zem�pisné ší�ky, cesta p�ekra�uje hranici 180° zem�pisné délky. 
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Obrázek �.6 – Možné polohy cest vzhledem k hranicím polokoulí 

4.2.2 Transformace sou�adnic 

Pro typ cesty 1 jsou sou�adnice ponechány p�vodní. V p�ípadech, kdy je cesta postavena celá na jedné 

z polokoulí avšak, její okraje p�esahují v hranice 0° zem�pisné ší�ky nebo 0° zem�pisné délky, je 

k sou�adnicím p�i�ten jeden stupe�  pro zem�pisnou ší�ku nebo délku p�ípadn� pro ob� sou�adnice.  

V p�ípad� p�esahu okraje p�es 180° zem�pisné délky je jeden stupe� ode�ten. 

  

P�ekra�uje-li cesta hranici polokoulí p�es 0° délky, jsou sou�adnice p�epo�teny následujícím 

zp�sobem: 

pro body, které leží na stejné polokouli jako po�átek cesty, je rovna nová sou�adnice 90 - skute�ná 

poloha zem�pisné délky. Leží-li na polokouli jiné, její sou�adnice je rovna 90 + skute�ná poloha 

zem�pisné délky. 
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P�ekra�uje-li cesta hranici polokoulí p�es 180° délky, jsou sou�adnice p�epo�teny následujícím 

zp�sobem: 

pro body které leží na stejné polokouli jako po�átek cesty, je rovna nová sou�adnice 180-skute�ná 

poloha zem�pisné délky. Leží-li na polokouli jiné, její sou�adnice je rovna 180 + skute�ná poloha 

zem�pisné délky. 

P�ekra�uje-li cesta hranici 0° ší�ky, je výpo�et ekvivalentní výpo�tu pro p�echod p�es 0°délky. 

Sou�adnice jsou pouze upravovány pro zem�pisnou ší�ku. P�ekra�uje-li cesta hranice více jak dvou 

polokoulí, je výpo�et totožný s d�íve popsaným a metody p�epo�tu sou�adnic se kombinují.   

JZ JV

SV

bod 3
[3, 3] [93, 93]

bod 2
[2, 3] [88,93]

bod 1
[2, 2] [88, 88]

0,0

z.ší�ka

z.délka

SZ

Obrázek �.7 – transformace bod� p�i p�echodu 0° zem. ší�ky a 0° zem. délky 

Na obrázku �.7  je vyobrazena situace, kdy cesta p�echází z jihozápadní polokoule (bod 1) na 

severovýchodní (bod 3)  p�es jihovýchodní (bod 2) polokouli, a demonstrován p�evod na 

transformované sou�adnice. �ernou barvou je ozna�ena sou�adnice p�vodní, �ervenou pak sou�adnice 

transformovaná. 

Tak jako jsou transformovány sou�adnice cest, musí se posléze p�i probíhající navigaci transformovat 

také sou�adnice aktuálního bodu. Klí�em pro ur�ení, jakým zp�sobem bude transformace provedena, 

jsou údaje o polokouli na které aktuální bod leží, pozice cesty a transformace bod� na ní. 
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U všech typ� cest je prvním krokem zadání po�áte�ního a cílového bodu cesty. Zadání sou�adnic je 

umožn�no dv�ma zp�soby. Tím prvním je ode�tení aktuální polohy z p�ijíma�e GPS, tím druhým pak 

ru�ní zadání sou�adnic bodu ve formátu úhel-minuta-vte�ina. Následn� je ur�ena poloha cesty 

vzhledem ke kvadrant�m a z ní jsou stanovena pravidla pro transformaci sou�adnic. Pak již za�íná 

samotný výpo�et jednotlivých bod� cesty dle zadaných parametr�.

4.2.3 Vytvo�ení jednoduché linie 

Po úkonech spole�ných pro tvorbu všech cest je dle požadovaných rozestup� do�asných cíl� cesta 

rozd�lena na úseky a následn� jsou vygenerovány všechny cílové body cesty. Body jsou v �ase 

vytvá�ení ozna�eny p�íslušnými typy.  

4.2.4 Vytvo�ení libovolné cesty 

P�i vytvá�ení libovolné trasy uživatel zadává jednotlivé body cesty. Posta�uje zadání význa�ných bod�

cesty tj. t�ch, ve kterých cesta m�ní sv�j sm�r (cílové body �ásti cesty). Po zadání posledního bodu je 

možné jednotlivé �ásti dodate�n� rozd�lit a vytvo�it na nich další do�asné body. Do�asné cílové body 

lze tvo�it bu�to pro jednotlivé �ásti cesty samostatn�, nebo je lze vytvo�it podle jednoho zadání na 

celé cest� najednou. Jednotlivé �ásti cesty a jejich body jsou pak generovány stejn� jako pro 

jednoduchou linii. Tímto krokem je vygenerován p�íslušný po�et �ástí cesty i s jejich p�ípadnými 

transformacemi v��i reálným pozicím zaznamenaných v pomocných sou�adnicích. Nyní je pot�eba 

cestu projít jako celek a v p�ípad�, že v sou�adnicích cesty došlo k transformaci, upravit celou cestu 

tak, aby na sebe jednotlivé �ásti navazovaly. Po této úprav� je již cesta ve finální podob�. 

4.2.5 Vytvo�ení pokrytí plochy 

Pokrytí plochy je speciálním p�ípadem vytvá�ení cesty za pomoci základní cesty, kterou je vytvo�ení 

jednoduché linie. Podmínkou je  zadání po�áte�ního bodu, koncového bodu a kritérií ur�ujících jak 

hustou sítí pomocných bod� bude oblast pokryta. Vzdálenost jednotlivých linií od sebe je zadávána 

jako velikost úseku ve sm�ru  zem�pisné délky, vzdálenost do�asných cílových bod� pak jako velikost 

úseku ve sm�ru zem�pisné ší�ky. Po�áte�ní a koncový bod jsou vzájemn� porovnány a cesta je 

následn� tvo�ena dle jejich postavení. Naviga�ní linie jsou vždy tvo�eny ve sm�ru zem�pisné ší�ky viz 

obrázek �. 8. Prostor je takto procházen až do dosáhnutí posledního vyty�eného cíle. Do�asné cíle jsou 

stanoveny jako pr�se�íky hranice oblasti s p�ímkami tvo�enými sítí do�asných bod�. Orientace cesty 

vytvo�ené na ploše je dána umíst�ním po�átku a cíle cesty. 
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z.délka

z.ší�ka

Plocha

po�áte�ní bod
[š,d]

cílový bod
[š,d]

lin
ie

Obrázek �. 8 – Postup vytvá�ení bod� cesty p�i pokrývání plochy 

4.3 Otá�ení 

P�i tvo�ení naviga�ních linií p�i pr�zkumu plochy m�že nastat situace, kdy pot�ebujeme, aby jejich 

rozestup byl menší, než na jakém jsme schopni se oto�it, abychom mohli plynule navazovat na 

pr�zkum. Z tohoto d�vodu je možno vytvo�it naviga�ní oblouk, který nám pom�že navést se na další 

linii. 
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����������������
��
����

�
�

�
�

 

!

"

#$�

#$�

#

�

�

#

#

#

Obrázek �. 9 – Postup vytvá�ení bod� pro otá�ení 
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Body 1 a 7 (obr �.10) jsou body jedné kon�ící a druhé za�ínající linie. Zelen� jsou ozna�eny body 

vytvo�ené pro plynulé oto�ení se a navázání naviga�ní linie. Polom�r r zna�í polom�r otá�ení objektu, 

d je vzdálenost mezi jednotlivými liniemi cesty. Oblouk je natahován vždy sm�rem do naviga�ní linie. 

Jedin� tak m�žeme dosáhnout toho, že na po�átek další linie budeme navazovat p�ímo.

4.4 Dosažení cíle 

Vzhledem ke skute�nosti, že cíle jsou zadány jako jednotlivé body, nelze jejich dosažení porovnávat 

na základ� shodnosti aktuálních sou�adnic se sou�adnicemi cíle. Je totiž v podstat� vylou�eno, aby se 

v reálném provozu tyto hodnoty vzájemn� rovnaly. Proto je nutno k cílovému bodu vytvo�it oblast, 

pro kterou budeme,v p�ípad� že do ní aktuální bod náleží, považovat cíl za dosažený.

z.délka

cílový bod
[lat,long]

r

z.ší�ka

p�edchozí pozice[š,d]

aktuální pozice 1
[š,d]

aktuální pozice 2
[š,d]

Obrázek �. 10 – Vyhodnocení dosažení bodu

Z obrázku �. 10 je patrné, že aktuální pozici �.1 považujeme za dosažení cíle, pozici �.2 nikoliv. 

Polom�r r je zadáván uživatelem jako tolerance dosažení bodu.

4.5 Minutí cíle 

P�i navigaci je pot�eba uvažovat p�ípad, kdy bod nebyl dosažen a p�esto jsme v rámci cesty již za jeho 

hranicí. Není-li možné (nebo pot�ebné), aby se objekt, který pr�zkum provádí, oto�il a cíle opravdu 

dosáhl, je pot�eba automaticky zrušit aktuální cíl a provád�t navigaci na další. Tento p�ípad je typický 

nap�íklad pro navigaci letadla.



27

z.ší�ka

následující cíl
[š,d]

aktuální pozice
[š,d]

z.délka

p�edchozí pozice
[š,d]

aktuální cíl
[š,d]

21p�edchozí cíl
[š,d]

Obrázek �. 11 – Minutí cíle

Na obrázku �. 11 vidíme za jakých podmínek je možno považovat cíl za minutý. M�jme cestu danou 

p�edchozím cílovým bodem a aktuálním cílovým bodem. Sestrojíme p�ímku, která nám bude 

v aktuálním cílovém bod� d�lit rovinu na dv� poloroviny a to tak, že tato p�ímka bude kolmá k cest�

práv� mezi p�edchozím cílovým bodem a aktuálním cílovým bodem. V p�ípad�, že bod naší p�edchozí 

polohy bude náležet do poloroviny na obrázku ozna�ené jako �.1 a aktuální bod bude ležet 

v polorovin� �.2, došlo k minutí cíle. P�i minutí se navigace p�epíná na následující cílový bod.

4.6 Ur�ení sm�ru k cíli 

Jelikož GPS udává pouze pozici, na které se aktuáln� nacházíme, a není možné z obdržených dat 

p�ímo usoudit na sm�r pohybu, je pro ur�ení sm�ru pohybu využito p�edchozí polohy. Z aktuální a 

p�edchozí pozice lze stanovit vektor, který udává sm�r pohybu v prostoru. 

Ur�ení sm�ru k cíli je v podstat� nejd�ležit�jším a základním problémem v �ešení navigace. 

Rozeberme si tedy tento problém podrobn�ji. V n�kterých �ástech následující kapitoly budeme pro 

lepší zápis zna�it zem�pisnou ší�ku jako y a zem�pisnou délku jako x. 

Cílový bod nám d�lí prostor do �ty� kvadrant� (obrázek �.12).
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1

2

cílový bod

y

Obrázek �. 12 – Kvadranty cílového bodu

P�i�emž: 

• Kvadrant 1 – hodnota x a y vzr�stá sm�rem od cílového bodu; 

• Kvadrant 2 – hodnota x vzr�stá sm�rem od cílového bodu, pro y hodnota klesá; 

• Kvadrant 3 – hodnota x a y klesá sm�rem od cílového bodu; 

• Kvadrant 4 – hodnota x klesá sm�rem od cílového bodu, pro y hodnota vzr�stá. 

Jak již víme pro WGS84 platí že poloha x = 0, y = 0 odpovídá pr�se�íku 0° zem�pisné ší�ky a 0° 

zem�pisné délky a zárove� hodnoty sou�adnic nenabývají záporných hodnot. Z toho nám plyne, že 

okolo bodu x = 0, y = 0 dochází k otá�ení osy v obou sm�rech. Výsledek pro naše zobrazení 

kvadrant� demonstruje obrázek �.13. 
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Obrázek �. 13 – Zobrazení kvadrant�

Sm�r k cíli je dán dopl�kem úhlu 	, který je svírán vektorem pohybu s p�ímkou vedenou cílovým 

bodem a aktuální polohou do 180°. Na obrázku �.14 je zobrazen princip stanovení sm�ru k cíli (ve 4 

kvadrantu, SV polokoule). 

z.délka

p�edchozí pozice
[š,d]

aktuální pozice
[š,d]

aktuální cílový bod
[š,d]

z.ší�ka

Obrázek �. 14 – Ur�ení sm�ru k cíli 

V tuto chvíli známe úhel, který nám ur�uje sm�r k cílovému bodu. Prozatím však není brán v úvahu 

sm�r pohybu v rámci kvadrantu a tedy nato�ení objektu v��i cílovému bodu. Pro ur�ení orientace je 
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pot�eba sestrojení dvou pravoúhlých trojúhelník� a následné porovnání úhl� p�ilehlých k cílovému 

bodu. Rozeznáváme pak �ty�i druhy nato�ení. Cílový bod leží po levé stran� pohybu, pravé stran�

pohybu, nebo jsme nato�ení p�ímo na n�j (od n�j). Viz obrázek �.15. 

aktuální pozice
[X1,Y1]

p�edchozí pozice
[X2,Y2]

aktuální cílový bod
[X3,Y3]

X

Y

Obrázek �. 15 – Ur�ení nato�ení v��i cíli 

Známe úhel a nato�ení sm�rem cíli. Na obrázku �. 13 je znázorn�na zm�na postavení kvadrant�

vzhledem k pozici cílového bodu. Z n�j vidíme, že kvadranty nejsou za všech okolností postaveny 

v��i bodu  se sou�adnicí 0° zem�pisné ší�ky a 0°zem�pisné délky stejn�. Tyto zm�ny se následn�

promítají do postavení objektu v��i cílovému bodu.  
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Obrázek �. 16 – Ur�ení sm�ru k cíli    Obrázek �. 17 – Ur�ení sm�ru k cíli 

Na obrazcích �.16 a 17 je shodn� vyobrazen pohyb z bodu [7,7.5] do bodu [6.5,5]. Snahou je 

dosáhnout cíle v bod� [4,4]. P�estože jsou parametry zadány stejn� vidíme, že na SZ polokouli 

(obrázek �.16)  je pozice cílového bodu ku sm�ru cesty vlevo, naopak na SV polokouli (obr.17) je 

vpravo.  

	



�
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�ešením tohoto problému je p�epo�et úhlu pro výsledné zobrazení podle typu cesty a pozic 

jednotlivých bod� práv� využívaných pro výpo�et. Pro ur�ení, který typ rozd�lení kvadrant� p�i 

výpo�tu použijeme, vycházíme z typu cesty a jejího po�átku. Zajímáme se zejména o postavení 

po�áte�ního bodu cesty v rámci polokoulí. V tabulce �.1 a 2 vidíme, jak typ cesty a pozice po�áte�ního 

bodu ovliv�ují zobrazení kvadrant� vzhledem k cílovému bodu. 

Typ cesty Postavení po�áte�ního bodu(polokoule) 

1 SV nebo JZ 

2 SV nebo JZ 

3 SV nebo JZ 

4 SV nebo JZ 

5 SV nebo JZ 

6 SV nebo JZ 

7 SZ nebo JV 

8 SZ nebo JV 

9 SV nebo JZ 

10 SV nebo JZ 

11 SZ nebo JV 

12 SZ nebo JV 

13 SZ nebo JV 

14 SV nebo JZ 

15 SZ nebo JV 

Tabulka �.1 – zobrazení kvadrant� 1 a 4 
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Typ cesty Postavení po�áte�ního bodu(polokoule) 

1 SZ nebo JV 

2 SZ nebo JV 

3 SZ nebo JV 

4 SZ nebo JV 

5 SZ nebo JV 

6 SZ nebo JV 

7 SV nebo JZ 

8 SV nebo JZ 

9 SZ nebo JV 

10 SZ nebo JV 

11 SV nebo JZ 

12 SV nebo JZ 

13 SV nebo JZ 

14 SZ nebo JV 

15 SV nebo JZ 

Tabulka �.2 – zobrazení kvadrant� 2 a 3 

Pro kone�né ur�ení úhlu k zobrazení vycházíme z postavení aktuálního a p�edchozího bodu v��i sob�

a podle kvadrantu, ve kterém se v kontextu cílového bodu nacházejí. Rozlišujeme pak n�kolik 

základních postavení bod� (viz. následující kapitoly). Zna�ení bod� a úhl� odpovídá tomu z obrázku 

�. 15. 
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4.6.1 Stejný kvadrant 

Jestliže body reprezentující aktuální polohu a p�edchozí polohu leží oba ve stejném kvadrantu pak je 

kone�ný úhel k cíli vypo�ten dle tabulky �.3. 

úhel k cíli P�edchozí bod 

(kvadrant) 

Aktuální bod 

(kvadrant) 

Podmínka 

zobrazení 1 nebo 4 zobrazení 2 nebo 3 

1 1 � > 
 180 + % 180 - %

1 1 & < ' 180 - % 180 + %

2 2 � > 
 180 + % 180 - %

2 2 & < ' 180 - % 180 + %

3 3 � > 
 180 - % 180 + %

3 3 & < ' 180 + % 180 - %

4 4 � > 
 180 - % 180 + %

4 4 & < ' 180 + % 180 - %

Tabulka �.3 – výpo�et úhlu k cíli (stejné kvadranty) 

4.6.2 Každý z bod� leží v jiném kvadrantu

Leží-li body každý v jiném kvadrantu a zárove� spolu tyto kvadranty sousedí, je úhel stanoven podle 

tabulky �. 4. 

úhel k cíli P�edchozí bod 

(kvadrant) 

Aktuální bod 

(kvadrant) zobrazení 1 nebo 4 zobrazení 2 nebo 3 

1 2 180 - % 180 + %

1 4 180 + % 180 - %

2 1 180 + % 180 - %

2 3 180 - % 180 + %

3 4 180 - % 180 + %

3 2 180 + % 180 - %

4 1 180 - % 180 + %

4 3 180 + % 180 - %

Tabulka �.4 – výpo�et úhlu k cíli (r�zné kvadranty) 

P�i navigaci m�že nastat situace, kdy se dostáváme „skrz “ cílový bod do kvadrantu ležícího za ním, a 

p�esto jsme cílového bodu nedosáhli (viz. Obrázek �. 18). Tato situace m�že nastat p�i vysoké 

rychlosti objektu a zárove� vypnuté funkci minutí cíle. Ur�ení úhlu pro tuto situaci popisuje tabulka 

�.5. 
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úhel k cíli P�edchozí bod 

(kvadrant) 

Aktuální bod 

(kvadrant) 

Podmínka 

zobrazení 1 nebo 4 zobrazení 2 nebo 3 

1 3 � > 
 180 - % 180+ %

1 3 & < ' 180 + % 180 - %

1 3 & = ' 180 180 

3 1 � > 
 180 - % 180+ %

3 1 & < ' 180 + % 180 - %

3 1 & = ' 180 180 

2 4 � > 
 180+ % 180 - %

2 4 & < ' 180 - % 180 + %

2 4 & = ' 180 180 

4 2 � > 
 180+ % 180 - %

4 2 & < ' 180 - % 180 + %

4 2 & = ' 180 180 

Tabulka �.5 – výpo�et úhlu k cíli (r�zné kvadranty) 

cíl [š,d]

p�edchozí pozice
[š,d]

aktuální pozice
[š,d]

z.ší�ka

z.délka

Obrázek �. 18 – Krok za cíl 

Body mohou ležet na hranici mezi kvadranty. Ozna�ení hranic kvadrantu zavedeme jako dvojciferné 

�íslo obsahující �ísla jednotlivých kvadrant�. Pro p�echod kvadrant� 1 a 2 je to 12, pro kvadranty 2 a 3 

pak 23, pro p�echod mezi 1 a 4 kvadrantem 14 a p�echod mezi kvadranty 3 a 4 ozna�me jako 34. Pro 

toto postavení bod� ur�ujeme úhel dle tabulky �.6. 
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úhel k cíli P�edchozí bod 

(kvadrant) 

Aktuální bod (kvadrant) 

zobrazení 1 nebo 4 zobrazení 2 nebo 3 

3 34 

4 14 

4 12 

2 23 

2 34 

3 14 

1 12 

1 23 

12 1 

23 1 

23 2 

34 2 

14 3 

34 3 

14 4 

12 4 

180 -  % 180 +  %

1 14 

4 23 

4 34 

1 34 

2 14 

2 12 

3 12 

3 23 

34 1 

14 2 

14 1 

12 3 

23 3 

12 2 

23 4 

34 4 

180 +  % 180 -  %

Tabulka �.6 – výpo�et úhlu k cíli (pomezí - kvadrant) 
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Posledním p�ípadem je možnost, kdy body leží oba na pomezí kvadrant� (tabulka �.7). 

úhel k cíli P�edchozí bod 

(kvadrant) 

Aktuální bod 

(kvadrant) 

Podmínka 

zobrazení 1 nebo 4 zobrazení 2 nebo 3 

23 23 
y1 < y2 

x1 = x2 
180 0 

23 23 
y1 > y2 

x1 = x2 
0 180 

14 14 
y1 < y2 

x1 = x2 
0 180 

14 14 
y1 > y2 

x1 = x2 
180 0 

34 34 
x1 < x2 

y1 = y2 
180 0 

34 34 
x1 > x2 

y1 = y2 
0 180 

12 12 
x1 < x2 

y1 = y2 
0 180 

12 12 
x1 > x2 

y1 = y2 
180 0 

Tabulka �.7 – výpo�et úhlu k cíli (pomezí kvadrant�) 

4.7 Speciální funkce 

U navigace narážíme na n�kolik problém� vycházejících z principu fungování systému GPS, které 

nám bu�to znesnad�ují nebo p�ímo znemož�ují korektní výpo�et a následné zobrazování informacích 

pro navigaci pot�ebných. Je pot�eba uvážit možnosti, kterými by bylo možno tyto vlastnosti 

eliminovat, �i p�ípadn� alespo� zamaskovat. Mezi problémy pat�í zejména chyba pro ur�ení p�esné 

pozice a malá frekvence získávání dat.  

4.7.1 Statická navigace 

Funkce statické navigace bývá �asto obsažena již p�ímo v p�ijíma�i signálu GPS, nemusí to však být  

pravidlem. Tato funkce slouží pro potla�ení oscilace bodu v p�ípad�, že objekt provád�jící navigaci 

nevykonává pohyb. Toto je žádoucí hlavn� v p�ípad� navigace pro objekt pohybující se nízkou 

rychlostí a v p�ípad�, že je objekt schopen v rámci svého pohybu po zadané trajektorii zastavit. P�i 

zapnuté funkci statické navigace je zpravidla ignorován pohyb, který nedosahuje rychlosti kolem 4 
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km/h. V našem p�ípad� je rychlost pro kterou je zm�na pozice brána jako chyba m��ení 3,6 km/h 

(1m/s). 

           Obrázek �. 19 – Statická navigace vypnuta  Obrázek �. 20 – Statická navigace zapnuta 

Na obrázku �. 19 je možno vid�t d�sledek oscilace bodu p�i vypnuté funkci statické navigace. Obrázek  

�. 20 ukazuje tentýž modelový p�íklad avšak se zapnutou funkcí statické navigace. Mod�e je ozna�ena 

aktuální pozice  Kruhová zóna zobrazená šedou barvou na obrázku �. 19 znázor�uje oblast ve 

vzdálenosti 1m od posledního bodu, který je brán jako aktuální. Body, které padnou do této oblasti, 

jsou z hlediska zm�ny pozice ignorovány. 

 I p�es na první pohled z�ejmé pozitivum plynoucí ze zafixování bodu na jednom míst� a 

zamezení zm�ny sm�ru k cíli je pot�eba si uv�domit, že pozice, na které je naše poloha zafixována, 

,nemusí být polohou skute�nou. Toto je však skute�nost, kterou není možno ve výsledku p�íliš 

ovlivnit. Tento problém je do jisté míry odstranitelný výpo�tem bodu, který je pr�m�rem všech námi 

v jednom bod� nam��ených hodnot. Ovšem tento p�ístup není pro navigaci dynamicky se pohybujícího 

objektu nutný, nep�edpokládá se totiž, že by objekt z�stával po delší dobu na stejném míst�. 

4.7.2 P�itažení bodu k ideální cest�

Z kapitoly v�nující se p�ímo GPS víme, že p�esnost, s jakou jsme schopni ur�it naši pozici, je p�ímo 

úm�rná po�tu satelit�, ze kterých jsme schopni informaci o poloze získat. V p�ípad�, že je jejich po�et 

malý (kup�íkladu 4, 5), je naše pozice zna�n� nep�esná. P�edstavme si modelový p�íklad, kdy víme 

kde se náš cílový bod nachází (roh pole, strom atd.),  a stojíme v rámci navigace p�ímo na ideální cest�

mezi dv�ma cílovými body cesty (p�edchozí a nyn�jší) a vektor našeho pohybu je totožný s vektorem 

ideální cesty. P�esto nám sm�rová šipka neukazuje, že je bod p�ímo p�ed námi.  

Tato skute�nost m�že být zap�í�in�na bu�to chybou v zam��ení bodu nebo chybou v ur�ení 

aktuální pozice. Možností jak tuto situaci vy�ešit je práv� p�itahování pozic k ideální cest� (obr �.21) . 

Pro funk�nost je pot�eba stanovit hranici pro kterou jsme ochotni aktuální pozici ješt� uvažovat jako 
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pozici, která bude p�emíst�na a bude chápána jako pozice nalézající se na ideální cest�. Princip 

fungování je zobrazen na obrázku  �.21. 

z.ší�ka

z.délka

p�edchozí cíl [š,d]

aktuální pozice
[š,d]

p�edchozí pozice
[š,d]

aktuální cíl [š,d]

id
eá

ln
í t

ra
sa

Obrázek �. 21 – P�itažení na ideální trasu 

Tato funkce je u b�žných navigací využívána p�edevším u t�ch automobilových, a to  pro zamaskování 

chyby protože p�edpokládáme že se automobil pohybuje po p�edem známé cest� (silnici). U typu 

navigace která je ur�ena pro geografický pr�zkum není tento typ korekce p�íliš relevantní, zajímá nás 

totiž naše pozice, nikoliv pozice ideální (zkreslená). Berme tuto funkci tedy pouze jako pomocnou pro 

p�ípad, že bychom z d�vodu špatného signálu nebyli schopni naši pozici ur�it natolik p�esn�, že by 

tato skute�nost již bránila ve sb�ru dat. 

4.7.3 Predikce pohybu 

Dalším z problém�, který je pot�eba v rámci navigace �ešit ohledn� dat poskytovaných GPS 

p�ijíma�em, je nedostate�ná rychlost, se kterou jsou data o poloze obnovována. P�ijíma�e standardn�

poskytují informaci jedenkrát za sekundu, což je hlavn� u rychlého pohybu málo.  

  Úhel a vzdálenosti k cíli poskytované uživateli by m�li mít pokud možno lineární pr�b�h. 

Toho je možno dosáhnout za pomoci predikce následné polohy objektu. Víme-li dop�edu, kde se 

budeme v dalším �asovém okamžiku nacházet, m�žeme si dráhu rozd�lit na více �ástí a pro každou 

z nich provést výpo�et vzdáleností a úhlu k cíli samostatn�. V rámci navigace je krok pro výpo�et se 

zapnutou predikcí pohybu nastaven na 100ms. Z toho plyne, že pro jeden cyklus obnovy pozice za 

pomoci p�ijíma�e jsou hodnoty výstupních informací obnoveny desetkrát. Na obrázku �. 22 je 

znázorn�na situace p�i obnov� informací pouze p�i využití informací z GPS p�ijíma�e na  obrázku �. 

23 pak s použitím predikce pohybu. Úhel � odpovídá úhlu k cíli a reprezentuje vzdálenost aktuální 

pozice a cílového bodu. 
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               Obrázek �. 23 –Predikce pohybu vypnuta       Obrázek �. 24 – Predikce pohybu zapnuta        
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5 Simula�ní nástroj 

Vzhledem k omezeným možnostem testování aplikace jakou je GPS navigace, je zapot�ebí vytvo�it 

simula�ní nástroj, s jehož pomocí bude možné otestovat její jednotlivé funkce a chování ve všech 

možných situacích. 

Cílem je tvorba navigace pro pohybující se objekty, které mají dle zadaných vlastností omezené 

možnosti pohybu. Z toho pak také musí náš simula�ní systém vycházet. Prioritou je otestovat chování 

systému pro vyšší rychlosti, které není možno v rámci �ešení této práce testovat v reálných 

podmínkách. 

P�i simulaci vychází systém z pohybových omezení zadaných rychlostí, jakou se objekt 

pohybuje a polom�rem, na kterém je schopen se oto�it o 180° vzhledem k dosavadnímu sm�ru 

pohybu. Simula�ní nástroj je sou�ástí navigace a ovládá se stejn�, jako bychom cht�li provád�t 

navigaci. V p�ípad�, že chceme modifikovat parametry pro navigaci, provádíme tyto zm�ny p�es 

rozhraní nastavení navigace. Parametry ur�ené p�ímo pro simulaci jsou nastavovány p�ímo p�es 

rozhraní simulace. Po vytvo�ení cesty je spušt�na simulace a systém se chová, jako by byla spušt�na 

navigace s tím rozdílem, že body nebere z GPS p�ijíma�e a neprovádí predikci, ale dle nastavení 

aktuální pozici vytvá�í. 

5.1 Stanovení maximální odchylky sm�ru 

Prvním krokem je stanovení maximálního úhlu, o který se m�že v jednom kroku objekt vychýlit. Ten 

je stanoven na základ� schopnosti objektu oto�it se o 180° v rámci pohybu. Princip výpo�tu úhlu 

maximální odchylky je na obr. �. 24. Je-li hodnota polom�ru otá�ení stanovena na 0m, bere se v úvahu 

p�ší ch�ze a maximální odchylka od sm�ru není dána (objekt je schopen v jednom kroku libovoln�

m�nit sv�j sm�r). 
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d

r

r

z.ší�ka

z.délka

Obrázek �. 24 – Stanovení maximální odchylky sm�ru        

5.2 Výpo�et sou�adnic nové pozice 

Na obrázku �.24 zna�í r polom�r otá�ení v metrech, d velikost kroku v m/s. Na ¼ obvodu kružnice o 

polom�ru r, p�edstavující oto�ení o 90° je vypo�ítán po�et krok�, které jsou pro nato�ení o tuto 

hodnotu pot�eba. Úhel � pak odpovídá maximální možné odchylce na jednom kroku. 

Nyní máme stanovenu maximální možnou odchylku a je zapot�ebí vypo�ítat následující bod 

pohybu (následující aktuální bod). K tomu je pot�eba stejn� jako u navigace na cíl, ale tentokrát kolem 

aktuálního bodu, vytvo�it 4 kvadranty. V rámci kvadrant� pak stanovujeme hodnotu úhlu  dle tabulky 

�.8. 

Kvadrant úhel 

1 0-90° 

2 90-180° 

3 180-270°

4 270-360°

Tabulka �.8 – výpo�et úhlu následného bodu, první fáze

    

�
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Prvním krokem je výpo�et úhlu v rámci kvadrant�, který odpovídá následující pozici bodu v p�ípad�, 

že by nedošlo ke zm�n� sm�ru. Výsledný úhel je ur�en vzhledem k 0° podle postavení kvadrant� dle 

tabulky �. 9.  

Nový bod(kvadrant) �

1 90° - 


2 90° + 


3 270° - 


4 270° + 


Tabulka �.9 – výpo�et úhlu následného bodu, druhá fáze  

  

Situaci ilustruje obrázek �.25. 

z.délka

d

p�edchozí pozice
[š,d]

aktuální pozice
[š,d]

následující pozice
(pomocná)

[š,d]

z.ší�ka

1

23

4

Obrázek �. 25 – výpo�et pomocného následujícího bodu 
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Nyní využijeme informaci od navigace o velikosti úhlu  reprezentujícího odchylku k cíli. Ten bu�to 

p�i�teme nebo ode�teme od úhlu 	 v závislosti na jeho velikosti a typu cesty po které je navigace 

provád�na (tabulka �.10).  

Zobrazení 

kvadrant� Kvadrant Úhel k cíli (�) �

1 nebo 3 1 0°-180° & - (

1 nebo 3 1 180°-360° &+ (

1 nebo 3 2 0°-180° & - (

1 nebo 3 2 180°-360° &+ (

1 nebo 3 3 0°-180° & - (

1 nebo 3 3 180°-360° &+ (

1 nebo 3 4 0°-180° & - (

1 nebo 3 4 180°-360° &+ (

2 nebo 4 1 0°-180° &+ (

2 nebo 4 1 180°-360° & - (

2 nebo 4 2 0°-180° &+ (

2 nebo 4 2 180°-360° & - (

2 nebo 4 3 0°-180° &+ (

2 nebo 4 3 180°-360° & - (

2 nebo 4 4 0°-180° &+ (

2 nebo 4 4 180°-360° & - (

Tabulka �.10 – zapo�ítání odchylky k cíli pro výpo�et následujícího bodu 

V p�ípad�, že je požadované odchýlení v�tší, než je objekt schopen v rámci svého pohybu provést, je 

odchylka nahrazena odchylkou vypo�tenou jako maximální. Tímto zjistíme úhel � (obr. �. 26) 

odpovídající odchylce nové dráhy od 0°. 
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z.délka

d

p�edchozí pozice
[š,d]

aktuální pozice
[š,d]

z.ší�ka

1

23

4

následující pozice
(pomocná)

[š,d]

cílová pozice[š,d]

Obrázek �. 26 – stanovení výsledné odchylky pohybu 

Posledním krokem je ur�ení úhlu �. Velikost úhlu je dána � a kvadrantem do kterého spadá (viz 

tabulka �. 11). Poté již m�žeme stanovit sou�adnice nového aktuálního bodu. Nové sou�adnice jsou 

dopo�ítány z aktuálního bodu a vypo�tených vzdáleností posunutí bodu v zem�pisné ší�ce a délce. 

Situaci demonstruje obrázek �íslo 27.   

�

	� 
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z.délka

d

z.ší�ka

1

23

4

cílová pozice[š,d]

následující 
aktuální pozice

[š,d]

aktuální pozice
[š,d]

posun - ší�ka

posun - délka

Obrázek �. 27 – stanovení posunutí nového bodu oproti aktuálnímu 

� �

0-90° 90° - &

90-180° & - 90° 

180-270° 270° - &

270-360° & - 270° 

Tabulka �.11 – stanovení kone�ného úhlu pro výpo�et dalšího bodu pohybu

Simula�ní nástroj byl vytvo�en prvo�ad� pro testování jednotlivých funk�ních �ástí naviga�ního 

softwaru, zjiš�ování jejich chyb a nedostatk�. Jeho úkolem není provád�t simulaci reálných podmínek 

pr�zkumu, chyb vzniklých v d�sledku nep�esnosti GPS a podobn�. Simulace je provád�na p�ímo 

v prost�edí aplikace a vidíme výstupy jako bychom skute�n� navigaci používali. Z toho plyne, že krok 

simulace je implicitn� nastaven na 1 sekundu. To je ovšem z pohledu testování nevhodné, proto je 

umožn�no tento krok skrze nastavení simulace m�nit. Zm�nou je ovlivn�na pouze rychlost kterou jsou 

jednotlivé kroky provedeny, nikoliv rychlost pohybu objektu.    

�

�



46

6 Implementace 

V této kapitole je nastín�na implementace diplomové práce. Jsou zde p�edstaveny hlavní t�ídy, jejich 

základní metody a jejich struktura. Z metod a prom�nných jsou vybrány pro každou t�ídu pouze ty, 

které jsou z hlediska celkové funk�nosti nejd�ležit�jší. 

6.1 Použité technologie 

Aplikace je implementována v jazyce C++ s použitím knihovny wxWidgets. To zajiš�uje její 

následnou p�enositelnost mezi opera�ními systémy Windows a Linux což bylo jedním z požadavk�

zadání. Knihovna wxWidgets je použita pro vytvo�ení uživatelského rozhraní aplikace. Další 

knihovnou použitou pro vytvo�ení aplikace je knihovna libkalman (The KFilter Project) sloužící 

k predikci pohybu objektu. Práv� vzhledem k odlišnostem mezi systémy Linux a MS Windows bylo 

pot�eba vytvo�it dva zp�soby �tení dat ze sériového portu a drobné modifikace jsou pot�eba také 

pro grafickém rozhraní. 

6.2 Hlavní funk�ní prvky navigace, t�ídy 

Bod 

Bod se v navigaci objevuje ve dvou formátech. Prvním formátem je desetinné vyjád�ení sou�adnice 

(dd.fffff), druhým vyjád�ení sou�adnice ve stupních. Všechny body, které jsou používány p�ímo pro 

navigaci, jsou uloženy ve formátu desetinných �ísel, body které jsou vyjád�eny ve stupních jsou pouze 

pro provád�ní díl�ích výpo�t�, nap�íklad pro výpo�ty vzdáleností. T�ída obsluhující práci s body 

v desetinném vyjád�ení ����������		má následující strukturu. 

Prom�nná/metoda Význam


������	 zem)pisná ší�ka 


�������	 zem)pisná délka 

���
�����
��	 transformovaná z. ší�ka 

���
�����
���	 transformovaná z. délka 

������������	 polokoule S/J 

������������	 polokoule V/Z 

����	 typ bodu 
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Cesta 

Prvním úkonem pot�ebným pro navigaci je vytvo�ení cesty. Vytvo�ení cesty a následná manipulace 

s ní je obsluhována t�ídou ��������. Ta obsahuje metody pro vytvo�ení všech typ� cest a datové typy 

pot�ebné pro její následné uložení v�etn� typu a ostatních vlastností v rámci programu.   

Prom�nná/metoda Význam 

�����	 Vektor obsahující body cesty. 

��������������	 Ze zadaného po�áte�ního a cílového bodu stanoví jaký typ cesty budeme 

vytvá�et a jakým zp�sobem budou sou�adnice cesty transformovány 

���������������	 Je-li vyvá�ena cesta pro naviga�ní úlohu navigace po ploše, vytvo�í ze 

zadaných údaj� cestu pokrývající stanovený prostor. 

�������������	 Metoda navazující na CreateJourney(…). V p�ípad�, že je požadavek na 

vytvo�ení bod� pro otá�ení v rámci navigace po ploše, rozhodne, jakým 

sm�rem budou body pro otá�ení sm�rovány, a poté volá metodu 

CreateRadiusNodes(), která vytvo�í již samotné body. 

������������������	 Body pro otá�ení jsou vytvo�eny s ohledem na polom�r otá�ení zadaný 

uživatelem, typ cesty a postavení místa pro otá�ení v rámci sou�adného 

systému. 

������ ����	 Slouží pro vytvo�ení jednoduché cesty nebo úsek� složené libovolné cesty. 

�����������������	 P�i vytvá�ení složené libovolné cesty je tato vytvo�ena po �ástech 

z jednoduchých cest. Protože m�že nastat situace, kdy jsou jednotlivé cesty 

r�zných typ�, metoda p�etransformuje sou�adnice cesty tak, aby na sebe 

navazovaly. 

Naviga�ní funkce 

Funkce p�ímo spjaté s navigací jsou obsluhovány t�ídou �	�
�����. Obsahuje datové struktury pro 

uchování informací o aktuálním stavu naviga�ní funkce jako jsou vzdálenosti k cíli a ideální cest�, 

informace o sm�ru k cíli. V rámci ní jsou také implementovány metody pro zlepšení funkce navigace 

tj. funkce statické navigace a p�itažení k ideální trase. Jejím obsahem je také v�tšina metod pro 

pomocné funkce, jakými jsou p�evody mezi r�znými typy bod�,  p�epo�ty vzdáleností sou�adnic na 

metry a podobn�. Následuje seznam hlavních metod pot�ebných pro realizaci ur�ení sm�ru k cíli a 

výpo�tu výstupních údaj� se stru�ným popisem jejich funkce. 
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Prom�nná/metoda Význam 

!���������	 Ur�ení kvadrantu v��i cíli. 

������"������	 Metoda vyhodnocující zda byl cíl minut. 

"�#�$��
������	 P�etransformovaní sou�adnice podle typu cesty, po které je provád�no navigování. 

�������%�������	 Implementace funkce statické navigace. 

$������$��������	 Ur�ení vzdálenosti dvou bod�  v  systému délka-ší�ka odpovídající vzdálenosti 

jednoho metru. 

���������	 Kontrola na dosažení cílového bodu. 

&��
����	 Ur�ení sm�ru k cíli vzhledem k sou�asnému vektoru pohybu. 

������'���
��	 P�itažení aktuálního bodu k ideální cest�. 

"�#�$���������	 Ur�í vzdálenost aktuálního bodu k cíli a odchylku od ideální cesty v metrech. 

Sériový port 

T�ída ��������� se stará o p�íjem dat od GPS p�ijíma�e p�es sériový port v systémech MS Windows. 

Obsahuje pouze základní metody umož�ující navázání spojení, nastavení jeho parametr�, �tení dat 

z portu a jeho uzav�ení.  

	

Prom�nná/metoda Význam 

�
���������� Uzav�ení sériového portu 

����(������ P�e�tení jedné NMEA v)ty z portu

)���������� Otev�ení sériového portu 

��������������� Nastavení parametr* spojení 

Parser 

Po na�tení dat ze sériového portu je identifikován druh práv� p�ijaté v�ty NMEA. V p�ípad�, že je 

p�ijatá v�ta typu GGA, jsou z ní vybrána pot�ebná data o pozici. V�ta typu GSA pak obsahuje data o 

stavu signálu.  Metody, kterými je tato �innost zajiš�ována, a datové struktury pro uložení práv�

na�tených dat jsou sou�ástí t�ídy TParser.  
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Prom�nná/metoda Význam 

"����	 Stanoví typ v)ty NMEA p�e�tené ze sériového portu. 

**&��	 Na�te a rozd)lí data obsažená ve v)t) typu GGA. 

*�+��	 Na�te a rozd)lí data obsažená ve v)t) typu GSV. 

Simula�ní nástroj  

V rámci práce byl implementován jednoduchý simula�ní nástroj pro ov��ení chování naviga�ního 

systému. Jeho chod zajiš�uje t�ída ����������. Op�t pouze rychlý p�ehled hlavních metod 

s vysv�tlením funkce. 

  

Prom�nná/metoda Význam 

������,���������	 Vytvo�í první krok simulace. 

������"�-&��
���	 Stanovení maximálního úhlu, o který je objekt schopen zm)nit v jednom kroku 

sv*j sm)r. 

��������-�&����
��	 Vytvo�í další krok pro simulaci. 

Uživatelské rozhraní 

Vzhledem k p�edpokládaným funkcím systému bude zapot�ebí vytvo�ení �ty� formulá�ových oken. 

Hlavní okno obsahuje menu, ze kterého budou p�ístupny všechny funk�ní prvky navigace. 

T�ída Okno 

wxLine Okno pro vytvo�ení libovolné linie 
wxJourney Okno pro vytvo�ení cesty 
wxSettings Okno uživatelského nastavení 
wxSimulate Okno uživatelského nastavení simulace 
wxNavigation Hlavní okno aplikace 

Vstupy, výstupy 

Vstupní údaje pro nastavení navigace budou uloženy v souboru setup, odd�leny vždy novým �ádkem 

v následujícím po�adí (jednotka). Rádius otá�ení(m), tolerance dosažení bodu(m), COM Port, p�itažení 

bodu(m), p�itažení bodu(0/1), minutí cíle(0/1), statická navigace(0/1), predikce(0/1). 

Výstupní data umístíme do souboru output.txt ve formátu: 

zem.ší�ka(dd.ffff);polokoule(S/J);zem.délka(dd.ffff);polokoule(V/Z);cíl->zem.ší�ka(dd.ffff);cíl-

>zem.délka(dd.ffff);úhel k cíli(°); vzdálenost k cíli(m). 
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6.3 Kroky p�i navigaci, simulovaném provozu 

P�i standardním spušt�ním aplikace je zvolena funkce navigace – reálný provoz. Spustíme-li aplikaci 

s parametrem –s  spouští se aplikace v simula�ním módu. 

Zjednodušená ukázka fungování navigace a simula�ní funkce zapsaná v pseudokódu. 

Nasti�uje, jak bude aplikace postupovat p�i �ešení naviga�ní úlohy pro mód simulace a navigace. 

V tabulce �.12 jsou popsány p�íkazy a operátory použité v pseudokódu. 

P�íkaz / operátor Význam 

�	 Podmínka 

�����	 Za�átek provád�ní 

���	 konec provád�ní 

.		 Logická spojka "a zárove�" 

//	 Logická spojka "nebo" 

Tabulka �.12 – P�íkazy a výrazy pseudokódu 
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Navigace Simulace 

start navigace 
if první krok 
  inicializuj navigaci a cestu 
if p�ipojeno k p�ijíma�i 
   na�ti nová data z GPS 
    if typ_v)ty GGA 
      if statická_navigace 
          porovnej 
          prove+ funkci statické navigace 
    zave+ nové hodnoty pro body 
    if typ_v)ty GSV 
      aktualizuj data o signálu 
    zobraz nové hodnoty 
    if predikce 
      predikuj polohu 
      po�kej 100ms 
      zavolej funkci po�ítání a zobrazení 
predikce 
    if cesta_vytvo�ena & navigace_spušt)na 
      if p�itažení bodu 
        porovnej 
        prove+ funkci p�itažení 
      if cíl_dosažen || cíl_minut 
         zjisti typ bodu 
         vezmi další cíl pokud existuje 
         if další bod neexistuje -> konec 
navigace 
      vypo�ítej úhel k cíli 
      zobraz výstupy 
      po�kej 1000ms volej funkci navigace 
end navigace 

start simulace 
if první krok 
  inicializuj simulaci a cestu 
  vytvo� p�edchozí bod 

      if statická_navigace 
          porovnej 
          prove+ funkci statické navigace 
    zave+ nové hodnoty pro body 
    zobraz nové hodnoty 
    if cesta_vytvo�ena & simulace_spušt)na 
      if p�itažení bodu 
        porovnej 
        prove+ funkci p�itažení 
      if cíl_dosažen || cíl_minut 
         zjisti typ bodu 
         vezmi další cíl pokud existuje 
         if další bod neexistuje -> konec simulace 
      vypo�ítej úhel k cíli 
      vypo�ítej nový aktuální bod 
      zobraz výstupy 
      po�kej zadaný �as a volej funkci simulace 
end navigace 

Predikce pohybu 

start po�ítání a zobrazení predikce 
  vytvo� 10 bod* po trajektorii aktuální - 
predikovaný 
  ber postupn) s každým voláním jeden bod 
  if cíl_dosažen || cíl_minut 
         zjisti typ bodu 
         vezmi další cíl pokud existuje 
         if další bod neexistuje -> konec 
navigace 
  vypo�ítej úhel k cíli 
  zobraz výstupy 
  po�kej 100ms volej funkci po�ítáni a 
zobrazení predikce 
end predikce 
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6.4 Predikce pohybu 

Pro predikci pohybu následné pozice objektu je využit Kalman�v filtr. Ten je ur�en k �ešení obecného 

problému odhadování následného stavu pohybujícího se objektu v diskrétním �ase. Stav systému 

v �ase je pro dvojrozm�rný prostor reprezentován jako vektor obsahující informace o jeho pozici 

v �ase t [x,y] a rychlosti [dx,dy]. Kalman�v filtr je rekurzivní a pro odhad budoucího stavu 

nepot�ebuje znát hodnoty stav� p�edešlých. P�enastavení filtru je provád�no s každým novým krokem 

na základ� informace o korekci p�edchozího predikovaného stavu stavem skute�ným na základ� jeho 

vnit�ního stavu.  

Prvním krokem je stanovení vektoru který nám bude reprezentovat aktuální stav systému a nalezení 

funkce, která popisuje jeho vývoj v �ase, 

))1(),1(()( −−= twtxftx
�

kde w p�edstavuje manévrovací šum. 

)()()1( tvtxtx +=+
�

Vstupní stav systému pro objekt pohybující se ve dvojrozm�rném prostoru tedy m�žeme vyjád�it jako 

[ ]dyydxxtx ,,,)( =

Poté je pot�eba nalézt vztah mezi naším vstupním vektorem x
�

a výstupním vektorem, 

     ))1()1(()( −+−= tvtxhtz
�

kde v je šum m��ení. 

Po nalezení matematického modelu je dalším krokem výpo�et Jacobiho determinantu pro matice A, 

W, H a V. 

Matice A je p�echodovou maticí stavu a je definována jako 
][
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Dále pak matice W, H a V jsou definovány jako 
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V našem p�ípad�: 
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Posledním krokem je stanovení hodnot pro inicializaci kovaria�ní matice P, manévrovací matice Q a 

matice R p�edstavující šum m��ení. 
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7 Testování 

Testování naviga�ního systému probíhalo ve t�ech fázích. Práv� u testování funk�nosti softwarového 

produktu jakým je navigace v  podmínkách vývoje  diplomové práce, narážíme na problém 

nemožnosti vyzkoušet ho v plném provozu ve všech situacích. Realita ode�tu sou�adnic z GPS je 

zna�n� odlišná od provád�ní experiment� v rámci simulace a to z d�vodu p�esnosti m��ení, která je 

v reálu ovliv�ována mnoha faktory. P�esto bylo snahou po testech v simula�ních podmínkách, provést 

testy v provozu reálném, by� jen na území �eské republiky. 

7.1 Testování díl�ích �ástí navigace 

Prvotním testováním museli projít základní funkce naviga�ního systému, jakými jsou dosažení cíle, 

minutí cíle, ur�ení sm�ru k cíli a podobn�. Tyto testy byly provád�ny na známých datech 

s p�edpokládanými výsledky. Cílem test� bylo zjistit zda se na t�chto datech bude systém chovat dle 

p�edpokladu. Je z�ejmé, že takovéto testování je pot�eba u všech typ� aplikací, tyto testy však byly 

provád�ny hlavn� za ú�elem zajišt�ní toho, aby p�i následném testování v reálných podmínkách byla 

úplná jistota, že p�ípadné nep�esnosti v zobrazování naviga�ních údaj� nejsou zp�sobeny chybami 

v t�chto funkcích, ale odchylkami skute�ných a nam��ených hodnot polohy objektu provád�jícího 

pr�zkum. V p�ípad�, že by se následn� u reálných test� chyby v ur�ení sm�r� �i vzdáleností k cíli 

projevily, bylo by nasnad� uvážit další možnosti pro korekci  a zp�esn�ní dat poskytovaných GPS. Osy 

u grafického zobrazení jsou zna�eny ve formátu dd.fffff (sou�adnice ve stupních + desetinná �ást).  

7.2 Testování za pomoci simula�ního nástroje 

Pokrytí plochy 

V rámci testování v reálných podmínkách nebude z d�vodu velikosti pot�ebného prostoru možné 

provést test na pokrytí plochy cestou a její následné projití. Tuto variantu naviga�ní úlohy tedy 

provedeme alespo� v rámci simulace.  

Cesta je zadána dv�ma body. První o sou�adnicích  5° severní ší�ky a 5.00139°  východní délky, 

druhý pak 5,00695° severní ší�ky a 5.00834°  východní délky. Pro podmínky úlohy je dán rozestup 

mezi jednotlivými liniemi maximáln� 100m minimáln� pak 60m. Rozestup daný parametry tvo�ené 

cesty je 96m. Rozestup jednotlivých do�asných cíl� od sebe je dán maximáln� 200m, v našem p�ípad�

191m. Na obrázku �.28 je navržená cesta ozna�ena mod�e, pohyb objektu je vyzna�en zelen�. Objekt 

se pohybuje rychlostí 10m/s, polom�r jeho otá�ení je stanoven na 100m. Z toho plyne, že je pot�eba 

v rámci cesty vytvo�it body pro otá�ení.  
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Obrázek �.28 – Navigace po ploše 

Cesta plochou je vytvo�ena dle zadaných parametr� správn�. Je vid�t, že body pro otá�ení jsou 

navrženy tak, aby p�i respektování sm�ru k cíli bylo možno na následující linii cesty navazovat tém��

plynule. Test této naviga�ní úlohy dopadl dob�e, o�ekávání byla spln�na. 
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Ukazatel sm�ru 

Podívejme se nyní na detailu otá�ení (obr. �.29), jak vypadají naviga�ní údaje o sm�ru k cíli 

z pohledu uživatele. Kole�ko s ukazatelem reprezentuje sm�r, kterým je od nás cíl. Vycházíme-li 

z p�edpokladu, že se pohybujeme vždy dop�edu je, pro nás sm�r p�ímo k cíli reprezentován tak že 

ukazatel mí�í vzh�ru. �erven� je vždy ozna�en bod, ke kterému se ukazatel vztahuje (aktuální pozice), 

fialov� pak cíl k n�muž chceme být dovedeni. Cesta op�t zna�ena mod�e, pohyb objektu pak zelen�. 

z.ší�ka

z.délka

Obrázek �.29 – Detail navigace, zobrazení sm�ru 

P�echod mezi polokoulemi 

Dalším z p�ípad�, který nelze v reálných podmínkách otestovat, je p�echod mezi polokoulemi. 

Otestujeme tedy chování navigace také v rámci simula�ního nástroje. Parametry nastavíme tak, aby 
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byl p�echod p�es rovník (0° zem�pisné ší�ky) a nultý poledník (0° zem�pisné délky). Cesta nám tak 

zasahuje do všech �ty� polokoulí. Body tvo�ící cestu procházíme v po�adí tak, jak jsou o�íslovány. 

• Bod 1 –  0.00278° jižní ší�ky, 0.00278° západní délky 

• Bod 2 –  0.00556° severní ší�ky, 0.00278° západní délky 

• Bod 3 –  0.01112° severní ší�ky, 0° západní délky 

• Bod 4 –  0.00278° severní ší�ky, 0.0139° východní délky 

• Bod 5 –  0.00278° jižní ší�ky, 0.01668°  východní délky 

Parametry pro simulaci jsou nastaveny stejn� jako u p�edchozí úlohy. 
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Obr �.30 – Navigace po libovolné linii, p�echod polokoulí 

Navigace se op�t chová podle p�edpokladu. Výsledné ur�ení sm�r� a vzdáleností odpovídá 

p�edpokládaným hodnotám. U tohoto typu cest je pot�eba p�i zadávání zlomových bod� uvažovat 

možnosti dopravního prost�edku, hlavn� pak z hlediska otá�ení. V p�ípad� prudkých obrat� na malých 

vzdálenostech p�i velkém polom�ru otá�ení znemož�ujeme korektní projití cesty. 
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7.3 Testování v reálných podmínkách 

Testování v reálných podmínkách m�lo dva hlavní cíle. Tím prvním bylo samotné ov��ení funk�nosti 

navigace k cíli, tím druhým nemén� podstatným pak zkouška t�ch funkcí navigace, které mají za úkol 

navigaci vylepšovat. P�ílohy �.1 a 2 jsou videozáznamy po�ízené v rámci testování naviga�ního 

systému v reálném provozu. 

Zobrazení sm�ru k cíli 

Test �.1 m�l za úkol ov��it správnost ur�ení sm�ru k cíli. Na videozáznamu je možno vid�t jak se m�ní 

sm�r k cíli v závislosti na pozici, ve které se práv� nacházíme. Cíl byl pro tuto testovací úlohu 

stanoven tak, aby nedošlo v rámci našeho pohybu k jeho dosažení. Následný pohyb ve sm�ru k n�mu a 

od n�j nám umož�uje sledovat chování navigace. Výsledek je ovliv�ován použitím predik�ního 

algoritmu. Ten není schopen vyrovnat se s tak prudkými zm�nami sm�ru jaké byly provád�ny, a proto 

mu n�jakou dobu trvá, než  se nový sm�r k cíli ustálí. Výsledek testu je dobrý. Sm�r k cíli je 

zobrazován správn�. 

Test pr�chodu zadané cesty  

Záznam testu je p�iložen jako videozáznam �.2. Jedná se o test na dosažení bod�, vytvo�ení cesty a  

test predikce pohybu. Obrázek �.31 ukazuje pr�b�h tohoto testu.  

Mod�e je vyobrazena trasa, kterou objekt vykonal p�i navigaci. Je vytvo�ena z bod�, které poskytl GPS 

p�ijíma�, a bod�, které vznikly s pomocí predikce pohybu. V místech, kde cesta výrazn�ji m�ní sv�j 

sm�r, je možné vid�t, jak predik�ní algoritmus odhadoval trasu a následn� korekci provedenou podle 

reálné polohy. V t�chto místech je cesta jakoby zubatá. Vidíme však, že ve chvíli, kdy cesta delší dobu 

udržuje stejný sm�r, predik�ní algoritmus funguje dob�e a trasa je naprosto rovná. Klikatost výsledné 

dráhy je zap�í�in�na faktem, že test byl provád�n na míst� s terénními p�ekážkami, nebylo tedy možné 

dodržet trasu ideální. Trasa za�íná v bod� jedna, kon�í pak bodem �ty�i. Sm�r pohybu je nazna�en 

šipkami. Cíle testu byly spln�ny dob�e, navigace se chovala podle p�edpokladu. 
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Obrázek �.31 - Pr�b�h testu 
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8 Záv�r 

Cílem úlohy byl návrh a implementace naviga�ního systému pro geografické pr�zkumné akce. 

Prvotním cílem pro �ešení naviga�ní úlohy je její stanovení a to vytvo�ením cesty, po které bude 

pr�zkum provád�n. Ze zadání úkolu bylo pot�eba umožnit �ešení více typ� naviga�ních úloh, jako 

navigace po zadané ploše a navigace po libovolné cest�. Hlavní komplikací je nutnost �ešit 

problematiku globáln�. Setkáváme se tak se situacemi, a to jak p�i tvo�ení cesty tak poté p�i samotné 

navigaci, ve kterých je ur�ení orientace v prostoru problematické. Typickým p�íkladem je nap�. 

p�echody mezi význa�nými poledníky a rovníkem.  

Musíme si uv�domit princip, jakým je zem� pokryta sítí bod� v rámci WGS84. Sou�adnice 

s polohou [0,0] leží v pr�se�íku rovníku a nultého poledníku. Hodnoty sou�adnic od tohoto bodu ve 

sm�ru zem�pisné ší�ky i zem�pisné délky vzr�stají. Máme-li nap�íklad naviga�ní úlohu �ešenou na 

severovýchodní polokouli a s touto úlohou bychom se se stejnými hodnotami sou�adnic p�esunuli na 

polokouli jihovýchodní, dojde nám k zrcadlovému oto�ení a tím ke zm�n� orientace v prostoru (body, 

které jsme m�li v rámci úlohy „po pravé ruce“, jsou te� „po levé“). Je proto náro�né vytvo�it 

matematický podklad �ešící všechny situace, které by mohly nastat. 

Dalším z cíl� práce bylo �ešení n�kterých problémových vlastností GPS, které nám znemož�ují 

dosáhnout dobrých výsledk� navigace. Tím hlavním je malá frekvence dat, které jsme schopni jako 

vstupní informace od GSP p�ijíma�e obdržet. Vycházeli bychom pouze z dat, jež jsou nám takto 

poskytnuta, vstup by nebyl plynulý, což by zna�n� zhoršovalo možnosti dobré navigace. �ešením se 

stala predikce pohybu a pomocí ní umožn�né zmenšení rozestupu vstupních dat. Data o aktuální 

poloze jsou dostupná 10x za sekundu, naproti tomu p�ijíma� poskytuje za tuto dobu data pouze 

jednou. 

Navigace byla p�i reálném testování schopna dob�e ur�ovat sm�r i vzdálenosti k bod�m. Navíc 

práv� díky schopnosti ur�it svou polohu 10x rychleji než je b�žn� dostupné, byly naviga�ní údaje 

zobrazovány velmi plynule. Z pohledu uživatele tedy navigace pracovala dob�e, podle údaj� ní 

zprost�edkovaných se dalo naviga�ní úlohu bezproblémov� projít. Protože jsou situace, které pro nás 

 není možné v reálném provozu realizovat, byl vytvo�en jednoduchý simula�ní nástroj umož�ující 

chování naviga�ního systému vyzkoušet. 

Co se tý�e rozší�ení stávajícího systému, rezervy spat�uji hlavn� v uživatelském rozhraní 

aplikace. P�estože aplikace obsahuje vše, co je pro pot�eby navigace nutné, mohl by se systém rozší�it 

o možnost zadávat sou�adnice pro cestu ve více r�zných formátech, pop�ípad� o ukládání a na�ítání 

cest, aby pro p�ípad opakování naviga�ní úlohy nemusela být cesta vytvá�ena znovu. Dalším a 

zásadn�jším rozší�ením by mohla být funkce p�evedení výsledku naviga�ní úlohy do grafického 

zobrazení, formou zobrazení ideální cesty s body a pr�b�h pohybu objektu s možností tento výstup 

uložit. 
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P�ílohy 

P�íloha 1 – Ukázky uživatelského prost�edí. 

P�íloha 2 – Videozáznamy z test� 2x (p�iloženy na CD). 



P�íloha 1 

Hlavní okna navigace a simula�ního nástroje 



Nastavení navigace a simula�ního nástroje 

Vytvo�ení cesty 


