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Abstrakt 

Tato práce se zabývá využitím GPS modulu pro účel varovného systému. Pro implementaci daného 
systému bylo použito platformy FitKit. První část práce je věnována teorii k technologii GPS a 
protokolu NMEA. Dále je analyzována komunikace se zařízením FitKit. Součástí práce je i aplikace 
pro naplnění zařízení Fitkit databází zájmových bodů. Výsledky testování systému jsou uvedeny na 
konci práce. Na závěr jsou navržené další možnosti rozšíření práce.  
 
 
 
 
 

Abstract 

This thesis is focused on usability of  GPS modul as a warning system. Fitkit was chosen for the 
implementation of the given system. First part of thesis is focused on theory of  GPS technology and 
NMEA protocol. Then, the Fitkit is analysed and underlying communication with GPS module. Also, 
there is an desktop application that fills up FitKit with points of interests. The implementation part of 
thesis is ended up with results of testing. Finally, there is a short proposal of possible extension of this 
thesis. 
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Úvod 
Témou bakálarskej práce je zostavenie varovného sytému, ktorý bude schopný upozorňovať na blízke 
body záujmu vhodným spôsobom. Základom celého systému je zariadenie FITKit a modul GPS. 
Práca je rozdelená na niekoľko častí, ktoré sa venujú analýze a implementácii varovného sytému: 

• technológia GPS 
• protokol NMEA 
• zariadenie FITkit a možnosť pripojenia modulu cez sériové rozhranie 
• aplikácia slúžiaca k výberu množiny bodov, ktoré sa pošlú do FITkitu 
• návrh systému s datábazou bodov záujmu a možnosťou varovania pri dosiahnutí 

predom určenej vzdialenosti 
 

Tému som si vybral z dôvodu získania praktických skúseností s programovaním mikrokontroléru 16-
bitového MSP430 od firmy Texas Instruments, ktorý patrí v technickej praxi k často používaným. 
Jeho veľkou výhodou je nízka energetická náročnosť, ktorá ho predurčuje hlavne v aplikáciách akou 
je napríklad spotrebná elektronika. Narozdiel od 8 bitových mikrokontrolérov ponúka vyššiu presnosť 
a cenovo je iba mierne drahší. Z hľadiska vývoja je pre MSP430 zdarma prístupný prekladač 
MSPGCC, ktorý nemá žiadne veľkostné obmedzenie na výsledný program.  
 
GPS patrí už k bežnej súčasti mobilných telefónov, kde slúži ako navigačný a lokalizačný 
prostriedok. Vytváranie aplikácií využívajúcich GPS čip je už na vyššej úrovni, takže vývojár nemusí 
vedieť princípy fungovania. V tejto práci si rozoberieme GPS po teoretickej stránke, čo nám neskôr 
pomôže pochopiť spracovanie satelitných dát v protokole NMEA. GPS čip má ale viacero využití. 
V tejto práci sa budeme venovať jeho použitiu ako varovného systému v automobiloch. Snahou bolo 
vytvoriť systém, ktorý má databázu záujmových bodov, pred ktorými v prípade dostatočného 
priblíženia sa, bude vydávať varovanie užívateľovi.    
 
Súčasťou systému je desktopová aplikácia, pomocou ktorej si je možné vybrať skupinu bodov, ktoré 
sa potom do FITkitu nahrajú. Číselný popis polohy je pre užívateľa ťažko predstaviteľný, a preto je 
možné si nechať zobraziť daný bod na mape. Toto je zaistené technológiou Google Maps ®. Rovnaká 
technológia je použitá aj pri možnosti výbere bodov nad určitým vybraným územím. Je potrebné 
vyriešiť prepojenie medzi modulom GPS a FITkitom, ale aj medzi FITkitom a počítačom.  
 
Na záver si zhodnotíme postup použitia tohto systému, zhodnotíme testovanie a načrtneme ďalšie 
možné pokračovanie práce. 
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1 GPS 
Global Positioning System, je vojenský globálny družicový polohový systém, s pomocou ktorého je 
možné určiť polohu a presný čas všade na Zemi alebo nad Zemou s presnosťou +/- 10 metrov. 
Presnosť GPS je možné s použitím ďalších metód ešte zvýšiť až na jednotky centimetrov. Cieľom 
prevádzkovateľa tohto systému, Ministerstva obrany USA, pôvodne bolo, aby vojenské jednotky 
mohli presne určovať polohu, rýchlosť a čas v jednotnom referenčnom systéme. Z uvedeného 
vyplýva, že systém bol vyvíjaný najmä pre vojenské účely, ale americký kongres neskôr schválil jeho 
využitie s určitými obmedzeniami aj pre civilný sektor. [1] 

 
Systém GPS je tvorený tromi zložkami: 

• Kozmická 
• Riadiaca 
• Užívateľská 

 
Kozmická zložka je tvorená sústavou družíc. Pôvodne bola sústava projektovaná na 24 družíc, 
neskôr sa ale počet navýšil až na súčasných 31. Družice obiehajú vo výške 20 200 km nad povrchom 
Zeme a s dobou obehu 11 hod. 58 min. okolo Zeme. Družica komunikuje s pozemným riadiacim 
centrom a s GPS prijímačmi.  

 
 

Obrázok 1.1 – orbitálne dráhy GPS družíc[12] 
 
V nasledujúcej tabuľke je možné vidieť jednotlivé fázy vývoja GPS(bloky) a stav družíc. 
 

Block Launch 
Period 

Satellite launches Currently in orbit 
and healthy Suc- 

cess 
Fail- 
ure 

In prep- 
aration 

Plan- 
ned 

I 1978–1985 10 1 0 0 0 
II 1989–1990 9 0 0 0 0 
IIA 1990–1997 19 0 0 0 10 
IIR 1997–2004 12 1 0 0 12 
IIR-M 2005–2009 8 0 0 0 7 
IIF 2010–2011 1 0 11 0 1 
IIIA 2014–? 0 0 0 12 0 
IIIB  0 0 0 8 0 
IIIC  0 0 0 16 0 
Total 59 2 11 36 30 

 
Tabuľka 1.2 – vývoj GPS[11] 
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Satelitný signál je prenášaný družicou rýchlosťou 50bps a obsahuje: 
• informácie o stave družice a ionosfére 
• informácie o čase a synchronizácii 
• orbitálne dáta danej družice a ostatných družíc 
• informácie o časovej korekcii k určeniu presného času družice 
• informácie o korekcii signálu pre výpočet času presunu signálu  

 
Príjimač po prijatí signálu vie zistiť pozíciu každého satelitu v čase prenosu a čas prenosu od každého 
satelitu. Každá družica má svoju značku vo vysielanom signále, ktorý slúži k identifikácii a k meraniu 
doby prenosu signálu. Družice vysielajú v pásmach, ktoré sú zámerne zvolené tak, aby 
meteorologické vplyvy boli čo najviac potlačené. Pridelené frekvencie: 

• L1(1575,42MHz) vysiela C/A kód určený pre civilné účely a kódy P(Y) a M, ktoré sú 
šifrované a určené iba pre armádu. Kód M je podporovaný od bloku IIR-M. 

• L2(1227,60MHz) vysiela vojenský kód P(Y). Družice bloku IIR-M a novšie sú pripravené 
vysielať vojenský M kód a civilný C kód. 

• L3(1381,05MHz) od bloku družíc IIR vysiela signály, ktoré obsahujú dáta monitorovania 
štartu balistických rakiet, detekcie jadrových výbuchov a ďalších vysokoenergetických 
zdrojov. 

• L4(1841,40MHz) využíva sa na meranie ionosférickej refrakcie, ktorá spôsobuje spomalenie 
signálu, a teda následné nepresnosti určovania polohy. Riešenie tohto problému je meranie 
spomalenia signálov na rôznych kmitočtoch. 

• L5(1176,45MHz) plánované využitie tejto frekvencie je ako civilný Safety-of-life (SoL) 
signál. 

 
Riadiaca zložka monitoruje kozmickú zložku. Zasiela povely družiciam, riadi ich pohyb. Skladá sa 
z viacerých častí 

• veliteľstvo – sídli v štáte Kalifornia, USA 
• riadiace stredisko - letecká základňa Schriever USAF v Colorado Springs 
• 3 príkazové stanice – prenášajú informácie o satelitoch 
• 18 monitorovacích staníc – umiestnené v blízkosti rovníka 

 
Užívateľská zložka je tvorená GPS prijímačmi. GPS prijímače prijímajú signály z družíc, ktoré sú 
práve nad oblohou. Pre výpočet súradníc je potrebné prijímať signály aspoň zo štyroch družíc. 

 
Užívatelia systému GPS: 

• autorizovaní  - armáda USA a spojenecké armády 
• ostatní  - hlavne civilný sektor, menšia presnosť 

Delenie prijímačov podľa počtu kanálov:  
• jednokanálové  
• viackanálové 

 
Jednokanálové prijímače sú vybavené len jedným vstupným kanálom, takže pri sledovaní viacerých 
družíc musia postupne prepínať tento vstupný kanál na jednotlivé družice. Viackanálové prijímače 
tento problém nemajú, takže majú vyššiu presnosť výpočtu.  Prijímače podporujú najčastejšie formát 
správ NMEA, neobvyklá nie je ani podpora pre protokoly SiRF a MTK. S ostatným zariadeniami sa 
prijímače pripájajú pomocou USB a Bluetooth.  
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1.1 Princíp určovania polohy 
Existuje viacoro princípov určovania polohy: 
• kódová 
• fázová 
• dopplerovská 
• uhlomerná 
 
Systém GPS používá kódový princíp, ktorý využíva časových značiek a známych polôch družíc. Na 
základe týchto údajov je možné spočítať polohu a čas v mieste prijímača. Prijímač z rádiového 
signálu dekóduje časové značky pri odoslaní signálu z každej družice a efemeridy – polohy každej 
družice v priestore. 
 
Určovanie polohy meraného bodu je dané priesečníkom guľových plôch, ktorých polomer je daný 
meranými vzdialenosťami. Meranou veličinou je doba šírenia rádiového signálu z družicovej antény k 
anténe GPS prijímača. Rýchlosť šírenia signálu je rovná rýchlosti svetla. Každá družica v navigačnej 
správe okrem iných údajov posiela aj parametre svojej dráhy,  z ktorých vieme vypočítať aktuálnu 
polohu družice (Xn, Yn, Zn). Keď poznáme súradnice družíc, môžeme polohu užívateľa (X, Y, Z) 
určiť vypočítaním sústavy troch rovníc o troch neznámych.  Je potrebné poznamenať, že čas 
v prijímači sa nepovažuje za dostatočne presný pre výpočet polohy, takže nám ako neznámy 
parameter vystupuje aj čas. Neznáme parametre sú tak (X,Y,Z,T), z ktorý je možné zostaviť 4 rovnice 
guľového telesa  
 

(X - xn)2 + (Y - yn)2 + (Z - zn)2 = [(T - tn)*c]2 
n = 1, 2, 3, 4 
kde c je rýchlosť svetla 
xn, yn, zn   sú polohy družíc 

 
Zariadenie GPS generuje kópiu signálu vysielaného zvolenou družicou, ktorú zosynchronizuje s 
prijímaným signálom a meria posun tn počiatku tejto kópie vzhľadom k počiatku svojej časovej 
základni. Meraný čas tn môže prepočítať na vzdialenosť Di, ktorá sa nazýva pseudovzdialenosť. 
   
  Di = c * tn 

 
Obrázok 1.3 - pseudovzdialenosť 
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Ak sa meranie uskutočňuje minimálne k štyrom družiciam, máme k dispozícii všetky veličiny 
potrebné pre riešenie sústavy rovníc, ktorých neznámymi sú súradnice (X, Y, Z) a posun Dt 
užívateľovej časovej základne vzhľadom k časovej základni družice.[1] Výsledkom sústavy rovníc je 
štvorica (X,Y,Z,T), ktorá ale nie je v bežných hodnotách. Preto je potrebné použiť matematických 
vzťahov na prevod tejto štvorice na geodetický system WGS84. Tento geodetický systém pozostáva 
zo štvorice: 
 

WGS84(lat,lon,HAE,UTC) 
kde lat - zemepisná šírka 
       lon - zemepisná dĺžka 
       HAE - výška nad elipsoidom 
       UTC - čas(Coordinated Universal Time)  

 
Ak chceme výšku nad hladinou mora, je potrebné opraviť HAE o hodnotu prevýšenia geoidu nad 
elipsoidom. V Českej republike ide o rozdiel 40 až 50 metrov. Prijímače túto opravu robia 
automaticky, takže údaj udávaný v NMEA je už údajom o nadmorskej výške.  
 
Jednou z metód na prevod je Newton-Raphson metóda využívajúca iteratívny výpočet alebo je možné 
použiť neiteratívnu odvodenú metódu[13]: 

 
N =  𝑎

�1−𝑒2𝑠𝑖𝑛2𝜑
 

kde N je polomer zakrivania 
 
lon =  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(𝑋

𝑌
) 

lat  =  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(𝑍+𝑒
,2𝑏𝑠𝑖𝑛3𝜃

𝑝−𝑒2𝑎𝑐𝑜𝑠3𝜃
) 

HAE = 𝑝
cos𝜑

− 𝑁 

 
kde p = √𝑋2+𝑌2 

       𝜃 = arctan �𝑍𝑎
𝑝𝑏
� 

       a = 6378137 
       b = a(1- 1

298.257223563
) 

       e = �𝑎2−𝑏2

𝑎2
 

       e’ = �𝑎2−𝑏2

𝑏2
 

 
Ak sa pri výpočte používajú údaje z viac ako 4 družíc, tak poloha je určená váženým priemerom. 
Tým sa dosiahne presnejší výsledok. V prípade použitia len 3 družíc je v sústave rovníc parameter 
HAE = 0. Poloha je tak určená len na povrchu elipsoidu, často označovaná ako 2D navigácia.  Ak 
máme údaje len z dvoch družíc, tak je teoreticky možné vypočítať HAE, avšak skutočná výška je 
polohovo závislá, a tak sa táto možnosť nevyužíva.  
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1.2 Presnosť určovania polohy 
 
Ak prijímač nemá kontakt s aspoň 3 družicami, nie je možné určiť presnú zemepisnú polohu.  
Výsledok ovplyvňuje taktiež zlé počasie, ale aj postavenie satelitov na oblohe vočí pozorovateľovi.  
 

Príčina Odchylka merania 

Efemeridy družíc ± 2,1m 

Družicové hodiny ± 2,1m 

Ionosférická refrakcia ± 4,0m 

Troposférické refrakcia ± 0,7m 

Viaccestné šířenie signálu ± 1,4m 

Prijímač ± 0,5m 

Tabuľka 1.4 - chyby GPS 

• Efemeridy 
 

Efemeridy sú presné údaje o astronomických objektoch v danom časovom okamihu. V tomto prípade 
ide o GPS satelity, ktoré si medzi sebou posielajú údaje. To sa deje v pravidelných časových 
intervaloch a slúži to na korekciu vlastnej orbitálnej dráhy satelitu.  S tým súvisí chyba merania, ktorá 
vzniká aktuálnym rozmiestnením družíc na hemisfére. Tento jav sa nazýva DOP(rozptyl presnosti). 
Ten sa rozdeľuje na: 

o  HDOP – horizontálny DOP 
o  VDOP – vertikálny DOP 
o  PDOP – priestorový DOP 
o  TDOP – časový DOP 
o  GDOP – geometrický DOP, ide o celkovú chybu DOP 

Hodnoty je možné vyčítať z viet NMEA, číselný význam DOP je následovný: 
 

DOP hodnota vysvetlenie 

1 najpresnejšie meranie, ideálny stav 

1-2 vhodné pre takmer všetky použitia 

2-5 minimálna hranica pre spoľahlivú navigáciu 

5-10 vhodné len pre približné zisťovanie polohy 

10-20 vhodné len pre veľmi hrubý odhad polohy 

>20 nevhodné pre akékoľvek použitie 

Tabuľka 1.5 – hodnoty DOP 
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• Družicové hodiny 
 

Čas je získavaný z atomových hodín, ktoré sú stabilné. Pre výpočet je ale potrebné použitie presných 
a synchronizovaných hodín na všetkých družiciach aj na Zemi. Je potrebné rátať s účinkami 
vyplývajúcimi z téorie relativity, konkrétne pohybovej rýchlosti družice a rozdielnych gravitačných 
potenciálov.  

• Viaccestné šírenie signálu  
 
Ak je prijímač umiestnený priamo s výhľadom na oblohu, tak signál je šíreny priamo, ak teda 
neuvažujeme ionosféru a troposféru. V opačnom prípade ak ho máme umiestnený v interiéri, tak 
tienenie a odrazové materiály spôsobia odraz signálu. Odraz spôsobí automaticky spomalenie daného 
signálu, čo má za následok zhoršenie presnosti.  

• Ionosférická a troposférická refrakcia 
 

Signál z družice sa vo vzdialenosti 500 až 20 000 km šíri prostredím, ktoré má vlastnosti vákua. 
Ionosféra obsahuje veľké množstvo elektrónov a iontov, ktoré spôsobujú lom signálu, teda jeho 
spomalenie. Obsah ionosféry významne ovplyvňuje aj množstvo dopadajúceho slnečného žiarenia. 
Prijímače sú schopné tento problém riešiť analýzou signálov o rôznych frekvenciách. 
 Troposféra sa nachádza do výšky 15 km nad povrchom a signál je v nej ovplyvňovaný 
teplotou, tlakom aj vlhkosťou. Predikcia týchto údajov je pre prijímač nemožná, a tak sa tento 
problém rieši diferenčnými systémami. 

• Selective Availability 
 
GPS obsahuje možnosť nazvanú Selective Availability(SA), ktorá pridáva časovo nezávislé chyby. 
Rozsah chyby dosahuje až 100 metrov. Pôvodne to bolo určené k znemožneniu zneužitia GPS 
nepriateľmi pri navádzaní striel. Chyby sú generované pseudonáhodne kryptografickým algoritmom. 
Po protestoch odbornej verejnosti však Americká vláda prehodnotila svoje rozhodnutie o zavedení 
SA a dňom 1. 5. 2000 bol zvláštny režim výberového prístupu (Selective Availability) zrušený. Na 
danom území spôsobovalo SA takmer rovnaký rozdiel v presnosti. Tento nedostatok dokázalo využiť  
diferenciálne GPS, čo spôsobilo systém SA neefektívnym, čo bol aj hlavný dôvod jeho vypnutia. 
Dosiahnuteľná presnosť GPS prijímačov v určení polohy je v súčasnosti 10 - 15 m. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Obrázok 1.6 – porovnanie presnosti GPS so SA a bez SA[2] 
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• SBAS 

SBAS označuje systém  používajúci pozemné stanice pre spresnenie výpočtu polohy cez GPS. 
Princíp je založený na prijatí signálu od družice aj od prijímača, kde sa porovnajú rozdiely. Tie 
rozdiely sú potom vyslané družicami daného systému k prijímaču, ktorý dané odchýlky pri výpočtoch 
zohľadní. Umiestnenie týchto staníc je presne stanovené, keďže sa porovnáva poloha danej stanice. 
Výhodou tohto systému tiež je, že ak máme viac ako 4 satelity na oblohe, tak je možné zistiť 
odchýlku v orbitnej dráhe každého satelitu. Tieto stanice už ale nie sú pod správou armády USA, ale 
jednotlivých štátov.  

Obrázok 1.7 – systémy SBAS[10] 

Systémy WAAS MSAS a EGNOS[3] sú moderné systémy tzv. diferenciálnych korekcií, ktoré 
umožňujú zvýšiť presnosť výpočtu pozície GPS systému. Konkrétne sú to korekcie: 

• informácie o integrite systému GPS 
• dlhodobé odchýlky družíc od ich predpokladaných dráh 
• dlhodobé a krátkodobé odchýlky atomových hodín družíc 
• parametre pre ionosférický model 
• almanach(informácia o viditeľných družiciach) a navigačná správa EGNOS družice 

 
Názov WAAS sa používá pre pomenovanie systému na území amerického kontinentu, kde je systém 
v prevádzke už dlhšiu dobu, názov EGNOS sa používa pre pomenovanie toho istého systému na 
území Európy. Prevádzkovateľom EGNOS systému je ESA za pomoci 34 pozemných 
monitorovacích staníc a troch geostacionárnych družíc komerčných subjektov. Družice vysielajú na 
rovnakej frekvencii ako GPS satelitiy, t.j. L1 1575.42 Mhz a rýchlosťou 500 bps. Presnosť určovania 
polohy s podporou týchto systémov  je v prípade príjmu spresňujúceho signálu až pod hranicu 8 
metrov. 
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2 NMEA 
Komunikácia s družicami  GPS sa riadi protokolom NMEA 0183, ktorý bol zadefinovaný a je 
regulovaný National Marine Electronics Association. Protokol je založený na posielaní nešífrovaných 
viet v ASCII, ktoré sú navzájom nezávislé. Každá veta začína znakom $ a má dĺžku maximálne 80 
znakov. Protokol obsahuje niekoľko druhov viet, ktoré majú presne určený formát. Po znaku $ 
následuje označenie typu vysielača(v GPS, je to vždy GP), za ním je textové označenie typu správy. 
Ďalším znakom je čiarka, ktorá oddeľuje jednotlivé data vo vete. Na konci vety sa nachádza znak * s 
kontrolným súčtom v hexadecimálnej podobe. Príklad vety: 
 
$GPAAM,A,A,0.10,N,WPTNME*32 
 
Zo všetkých viet, ktoré definuje štandard NMEA, uvediem len tie, ktoré podporuje použitý modul. 

GGA 
obsahuje fixné dáta 
príklad: $GPGGA,123519,4807.038,N,01131.000,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M,,*47 

• GGA - Global Positioning System Fix Data 
• 123519 - čas 12:35:19 UTC 
• 4807.038 - zemepisná šírka  
• N - severná pologuľa 
• 01131.000 - zemepisná dĺžka 
• E - východná pologuľa 
• 1 - kvalita fixácie, 

 0 = nezistiteľné 
 1 = GPS fix 
 2 = DGPS fix 
 3 = PPS fix 
 4 = Real Time Kinematic, 
 5 = Float RTK 
 6 = estimated (dead reckoning) (2.3 feature) 
 7 = Manual input mode 
 8 = Simulation mode 

• 08 - použité satelity pre výpočet 
• 0.9 - HDOP(horizontal dilution of precision)  
• 545.4,M  -  nadmorská výška v metroch 
• 46.9,M  -  výška geoidu oproti elipsoidu v metroch 
• (prázdne) - čas v sekundách od poslednej aktualizácie DGPS  
• (prázdne) - ID stanice DGPS 
• *47 -  kontrolný súčet 
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GSA 
obsahuje GPS GDOP a aktívne satelity 
príklad: $GPGSA,A,3,04,05,,09,12,,,24,,,,,2.5,1.3,2.1*39 

• GSA - Satellite status 
• A - automatická selekcia 2D alebo 3D fixu (M = manuálna)  
• 3 - typ fixu  

 1 = bez fixu 
 2 = 2D fix 
 3 = 3D fix 

• 04,05... -  PRN  satelitov použitých pre fix (miesto pre 12)  
• 2.5 - PDOP,  nepresnosť v dôsledku rozostavenia satelitov 
• 1.3 - HDOP, nepresnosť vrámci druhého rozmeru 
• 2.1 - VDOP, nepresnosť vrámci prvého rozmeru  
• *39 -  kontrolný súčet 

GSV 
obsahuje viditeľné GPS satelity 
príklad: $GPGSV,2,1,08,01,40,083,46,02,17,308,41,12,07,344,39,14,22,228,45*75  

• GSV - Satellites in view 
• 2 -  počet GSV správ 
• 1 -  poradové číslo tejto GSV správy 
• 08 -  počet viditeľných satelitov  
• 01 - PRN tohto satelitu  
• 40 -  výška v stupňoch  
• 083 -  azimut v stupňoch 
• 46 -  SNR satelitov, najviac pre 4 satelity v 1 vete 
• *75 -  kontrolný súčet 

RMC 
obsahuje doporučené, minimálne dáta 
príklad: $GPRMC,123519,A,4807.038,N,01131.000,E,022.4,084.4,230394,003.1,W*6A  

• RMC - Satellites in view 
• 123519 - čas 
• A -  stav 

 A = aktívny 
 V = neplatný 

• 4807.038,N - zemepisná šírka, severná pologuľa 
• 01131.000,E - zemepisná dĺžka, východná pologuľa 
• 022.4 - rýchlosť užívateľa v uzloch 
• 084.4 – azimut v stupňoch 
• 230394  -  dátum  
• 003.1,W -  VDOP(vertical dilution of precision) 
• *6A -  kontrolný súčet 
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3 Návrh systému 
Celý systém pozostáva z troch hlavných častí, medzi ktorými bolo nutné vyriešiť vhodnú 
komunikáciu. GPS modul musí byť externe napájaný 5V. K tomu slúži PS/2 konektor na FITkite. 
Vďaka PS/2 konektoru tak nie je potrebné použiť externé napájanie.  GPS modul sa pripája k FITkitu 
cez RS-232.  Z deviatich pinov sa používajú iba tri, a to RXD, TXD a GND. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 3.1 – fyzická schéma systému 
 

BRAM pamäť na FITkite nám slúžiť ako  databáza súradníc a FLASH pamäť ako databáza ostatných 
informácií o bodoch(napr. index do poľa názvov skupín).  Databáza sa cyklicky kontroluje   
mikrokontrolérom. Aplikácia obsahuje databázy bodov rozdelené do skupín, z ktorých si je možné 
vybrať tie, ktoré potrebujeme. Súčasťou každej skupiny je informácia o tom, akým spôsobom sa bude 
na daný bod upozorňovať a najdlhšia vzdialenosť, od ktorej sa bude upozorňovať. Najprv sa posiela 
zoznam vybraných skupín a ich vlastnosti, a následne zoznam bodov. Aplikácia obsahuje kód 
automatického pripojenia s FITkitom, a následné nahrávanie údajov do FITkitu. Počet bodov aj 
skupín, ktoré je možné uložiť,  je obmedzený. V prípade počtu bodov je to dané veľkosťou BRAM na 
FPGA čipe. Počet skupín je obmedzený úmyselne, aby informácia o čísle skupiny bola čo najkratšia, 
keďže by sa tak navýšil výrazne počet znakov, ktoré sa do FITkitu musia poslať. Prenos medzi 
FITkitom a počítačom trvá totiž nejakú dobu, ktorá je závislá na počte znakov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 3.2 – logická schéma komunikácie 
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Aplikácia musí byť navrhnutá tak, aby bola pre užívateľa ľahko ovladateľná. S tým súvisí vhodné 
rozvrhnutie okna a ovládacích prvkov tak, aby sa tento cieľ mohol aspoň čiastočne naplniť. Aplikácia 
musí obsahovať možnosť výberu jednotlivých bodov, pričom užívateľ bude informovaný graficky o 
polohe daného bodu. Je potrebné zakomponovať mechanizmus, pomocou ktorého má užívateľ 
možnosť si stanoviť územie a skupiny bodov, pričom sa užívateľovi následne odznačia body, ktoré do 
daného územia nespadajú. Musíme brať do úvahy, že vrámci jednotlivých skupín si volíme typ 
signalizácie a vzdialenosť, od ktorej sa bude zapínať signalizácia. Samozrejmosťou je možnosť 
zmeny všetkých údajov v databáze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 3.3 – návrh GUI aplikácie 

 
Hlavným užívateľským rozhraním je menu na FITkite, ktoré sa zobrazuje pomocou LCD displeja. 
Keďže LCD displej je len dvojriadkový, tak menu prostredie byť jednoduché. Implementácia menu je 
riešená príkazom switch, pričom rozhodujúcim elementom je premenná konečného automatu, ktorá 
nadobúda číselné hodnoty podľa toho, ktoré tlačítka na klávesnici FITkitu stlačíme. Klávesnica na 
FITkite je 4x4, čiže obsahuje číslice 0-9,A,B,C,D,* a #. Tlačítka A a B slúžia na pohyb v menu 
smerom hore a dole. Tlačítko D slúži na návrat do predošlého menu a C slúži na rotáciu databázy v 
položke Location, respektívne ako potvrdenie v položke Set time offset. Položky v menu majú číselné 
označenie, ktoré v danej úrovni začína vždy od jedničky. Pomocou číslic na klávesnici je tak možné 
sa pohybovať pomocou číslic bez toho, aby bolo potrebné cez A a B sa pohybvať vrámci menu. 

Obrázok 3.4 – návrh menu FITkitu 
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4 Realizácia systému 

V tejto kapitole sú predstavené jednotlivé prvky systému. Srdcom celého systému je FITkit, ktorý má 
na starosti spracovanie dát a ich príjem. Zariadenie obsahoje okrem mikrokontroléru aj FPGA čip, ku 
ktorému sú pripojené konektory, LCD aj klávesnica. Z toho dôvodu je potrebné vysvetliť jednotlivé 
radiče komponentov, ktoré sú cez SPI rozhranie prístupné mikrokontroléru. Signál z družíc je 
získavaný pomocou pripojeného GPS modulu Navilock NL-303P, ktorému je venovaná samostatná 
podkapitola. Zapojenie daného modulu a FITkitu je riešené neštandardným spôsobom. 
 

 
Obrázok 4.1 – finálna realizácia systému 

 
Aplikácia slúži na výber bodov záujmu a zostavenie konfigurácie, ktorá sa cez skript nahrá do 
FITkitu. Aplikácia pracuje iba s niektorými formátmi súborov bodov záujmu. Jednotlivé formáty sú 
predstavené príkladmi aj ich typickým využitím. Skript posiela danú konfiguráciu do FITkitu cez 
USB kábel so zaistením spoľahlivého prenosu. Spôsob uloženia informácií na FITkite je riešené 
s dôrazom na čo najvyššie využitie dostupnej kapacity. Preto je využitý nielen priestor vo FLASH 
pamäti mikrokontroléru, ale aj bloková RAM pamäť na FPGA čipe. Signalizácia blížiaceho sa bodu 
môže byť závislá na otočení daného bodu, ale aj na zornom poli GPS prijímača. Tieto dva aspekty sú 
podrobne vysvetlené aj s ich programovým zápisom. Samozrejmosťou je výpočet vzdialenosti medzi 
prijímačom a cieľovým bodom a ich azimutom.  
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4.1 FITkit 
FITkit je zariadenie, ktoré obsahuje výkonný mikrokontrolér MSP430 s nízkym príkonom, hradlové 
pole FPGA a množstvo periférií. Zariadenie bolo vyvinuté na Fakulte informčných technológií VUT 
v Brne.[4] Využitie nachádza hlavne vo výučbe študentov fakulty s cieľom vyskúšania si teoretických 
poznatkov v praxi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 4.2 - zariadenie FITkit 

 

Zariadenie vo verzii 2.0 sa skladá z následujúcich komponentov: 
• MCU rodiny MSP430 (Texas Instruments) 
• FPGA Spartan 3 XC3S50-4PQ208C (Xilinx) 
• USB prevodník FT2232C 
• audio rozhranie 
• konektory PS2 
• rozhranie VGA 
• konektor RS232 
• DRAM 8x8Mbit 
• klávesnica 
• dvojriadkový LCD displej 
• rozširujúce konektory 

 

Dôležitým komponentom je pokročilý reprogramovateľný hardware na báze hradlových polí FPGA. 
Pomocou FPGA je možné, podobne ako software na počítači, neobmedzene modifikovať pre rôzne 
účely podľa potreby. Užívateľ tak nemusí vytvárať nový hardware pre každú aplikáciu odznovu. 
Súčasťou FPGA je veľké množstvo vstupných a výstupných konektorov ako napr. RS-232, VGA, 
PS/2 a USB. Prístup ku konektorom  z FPGA je v mikrokontroléri realizovaný cez rozhranie SPI, 
ktoré je podrobnejšie popísané v ďalšej kapitole. Knižnica libkitclient umožňuje základnú prácu so 
zariadením spolu so sadou ovládačov,  ktoré umožňujú jednoduchú prácu s perifériami. Spojenie 
FITkit s PC je realizované cez USB, ktoré simuluje sériové spojenie RS-232. Samotné spojenie slúži 
aj ako zdroj elektrickej energie o hodnote 5V. Z pohľadu programátora sa zariadenie programuje 
v C/Assembler alebo VHDL, v závislosti od toho, či využívame mikrokontrolér alebo FPGA pre 
vývoj programu. Samozrejme je možné programovo využiť mikrokontrolér aj FPGA súčasne.  
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• rozhranie SPI 
 

Rozhranie SPI je sériové vysokorýchlostné rozhranie typu master-slave. Rozhranie  umožňuje 
obojsmernú komunikáciu riadenou master (nadradeným) zariadením s ľubovoľným počtom slave 
zariadení, ktoré sú k tejto zbernici pripojené. Rozhranie tvoria nasledujúce signály: 
 

 
 

Obrázok 4.3 - princíp SPI 

 
• CS (chip select) - signál vymedzujúci datový rámec, aktívny v logickej 0 (pri prenose) 

o  signál generuje master 
• SCK (clock) - hodinový signál, ktorý v závislosti na zvolenom režime určuje okamih, kedy 

dochádza k vzorkovániu dát 
o signál generuje master 

• MOSI (master out slave in) - data vystupujúce z master zariadenia (data out) 
o signál generuje master 

• MISO (master in slave out) - data vstupujúce do master zariadenia (data in) 
o signál generuje slave 

V zariadení FITkit, SPI umožňuje kominukáciu medzi FPGAMCU a FLASH pamäťou. Výmena dát 
je založená na výmene dát medzi 8 bitovými registrami v master(MCU) a slave(FPGA/FLASH). SPI 
rozhranie je ovládané SPI radičom, pomocou ktorého je možné ovládať periférie pripojené k FPGA a 
komunikovať s FLASH pamäťou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Obrázok 4.4 - VHDL blok SPI 

 
SPI radič robí jednoduchú konverziu SPI protokolu na vnútorný sériový protokol. Vnútorná zbernica 
môže byť obsadená ľubovoľným počtom SPI dekodérov,  ktoré majú za úkol dekódovať adresu 
cieľového zariadenia, ale aj poskytnúť jednoduché paralelné rozhranie umožňujúce obojsmernú 
komunikáciu. Jednotlivé SPI radiče je možné adresovať podľa šírky adresnej časti a bázovej adresy. 
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• RS-232 
 

GPS modul je pripojený cez RS-232 rozhranie do FITkit-u. Prístup ku GPS modulu je 
v mikrokontroléri realizované cez SPI radič, ktorý je spojený s SPI rozhraním pre RS-232. RS-232 
definujeme ako asynchrónne sériové rozhranie pre komunikáciu dvoch zariadení, riadené pomocou 
pevne nastavenej prenosovej rýchlosti. Prenosová rýchlosť sa udáva v Bd (Baudy -  počet 
prenesených bitov za sekundu). Elektrické charakteristiky výstupov a vstupov sú dané normou RS-
232, ktorá využíva invertovanú logiku na rozdiel od moderných číslicových protokolov. V stave 
logickej nuly majú napätie 3 až 25 V, v stave logickej jednotky -3 až -25 V vzhľadom na signálovú 
zem. Rozsah -3 až 3 V je považovaný za zakázanú oblasť (žiaden logický stav). 
 

 
Obrázok 4.5 – vysielanie dát v RS-232 

 
Prenos sa začína Start bitom, ktorého zostupná hrana slúži ako synchronizačný signál hodín pre 
asynchrónny prenos. Za ním nasledujú vo väčšine prípadov 8 datových bitov, ktoré môžu byť 
ukončené paritným bitom(závisí od nastavenia) a Stop bitom. Paritný bit slúži k detekcii jednobitovej 
chyby v danom bajte. Prenos medzi GPS modulom a zariadením FITkit nebude obsahovať paritné 
bity. Kontrola komunikácie je možná aj pomocou vyššej vrstvy v protokole NMEA. Tá ale nie je 
v práci využívaná. Predpokladá sa, že dáta sú prijímané bez poškodenia.  
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Obrázok 4.6 – VHDL blok Serial(RS-232) 
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4.2 GPS prijímač 
Na trhu existuje množstvo zariadení na určovanie polohy, ktoré majú rôzne vlastnoti a účel použitia. 
Keďže technológia GPS má pôvod vo vojenskom priemysle, použitie spočíva v lokalizácii 
dopravných prostriedkov a navádzaní rakiet. V civilnom sektore nadobudlo GPS omnoho širšie 
využitie. V počiatkoch masového rozšírenia technológie stáli autonavigácie, ktoré sú schopné okrem 
lokalizovania, aj navádzania vozidla do cieľovej stanice cesty. V ďalších rokoch prešli autonavigácie 
postupnou evolúciou, akou je napríklad hlasové ovládanie. Postupne ako cena za GPS čip klesala, 
zmenšovala sa aj plocha čipu, čo umožnilo jeho nasadenie v mobilných telefónoch. V súčasnej dobe 
dotykových telefónov je plocha displeja dostatočne veľká na to, aby sa mobil mohol použiť ako 
plnohodnotná autonavigácia. Použitie GPS je ale aj v kartografii pri tvorbe máp, pri záchranných 
prácach, sledovanie lietadiel, osôb a mnoho ďalších využití. Pre úplnosť je potrebné zmieniť, že 
systém GPS nie je jediným. Európska únia vyvíja vlastný systém Galileo, ktorý má však do 
dokončenia ešte ďaleko. S prevádzkou sa počíta až v roku 2020. Riadiace centrum pre Galileo má 
svoje sídlo v Prahe[10]. O vlastný systém sa pokúša aj Čína a Ruská federácia. Najbližšie 
k dokončeniu majú Rusi so systémom Glonass, ktorý sa začal budovať ešte za čias Sovietského 
zväzu. Ak všetko prebehne podľa plánu, tak už v roku 2012 by sme mali mať alternatívu ku GPS. 
  
Pre účely projektu bolo potrebné vybrať GPS modul, ktorý bude možné pripojiť k FITkitu. Ponuka 
trhu je dosť široká a líši sa hlavne v použitom čipe, konektore a počte podporovaných systémov. 
V predaji sa už vyskytujú GPS zariadenia, ktoré majú podporu pre európsky systém Galileo, hoci 
systém ešte nie je v prevádzke. Je potrebné aj rozlišovať medzi modulmi, ktoré obsahujú len samotný 
čip určenými pre výrobcov, a už hotovým produktmi určenými pre spotrebiteľov.  

 

  
 

Obrázok 4.7 – GPS modul  
 

Hlavnou podmienkou pri rozhodovaní bol typ konektoru, ktorým je daný GPS modul vybavený. 
Najčastejším konektorom u GPS modulov je konektor USB a Bluetooth rozhranie. FITkit avšak 
neobsahuje podporu pre žiadne z týchto rozhraní. V rámci ponuky firmy Navilock však existujú GPS 
moduly s koncovkou typu Mini-DIN 6. Ich realizácia sa trochu líši vo význame jednotlivých pinov, 
než ako tomu je v konektore PS/2, ktorý má rovnaký konektor. Zadanie práce vyžadovalo pripojiť 
GPS modul do konektoru RS-232, ktorý sa nachádza na FITkite. GPS modul bol pripojený pomocou 
redukcie, ktorá bola vyrobená v rámci práce.  Podrobný popis konektorov a zapojenia je 
v nasledujúcej podkapitole. 
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Obrázok 4.8 – Navilock NL-303P 
 
Ako GPS modul bol zvolený produkt NL-303P od firmy Navilock. Srdcom zariadenia je čip SiRF 
Star III. 

 

výhody: 

• čip SIRF Star III patrí k rozšíreným, takže exisuje dosť aplikácií k diagnostike a manuálov 

• obsahuje podporu pre EGNOS 

• obsahuje podporu pre vety GGA, GSA, GSV, RMC, VTG  a GLL vety protokolu NMEA 

• zariadenie je vodotesné a vydrží v extrémnych teplotách 

• nízka cena 

nevýhody: 

• podporuje len systém GPS 

• neštandardný konektor 

• absencia „non-volatile“ pamäte, takže pri vypnutí sa stratia všetky nastavenia 

 

Tento GPS modul je možné pripojiť aj k staršiemu PC, ktoré obsahuje na základnej doske konektor 
DB-9. Na stránke výrobcu zariadenia sa nachádza aplikácia, ktorá je schopná komunikovať so 
zariadením. Po zapojení modulu s FITkitom by mali prichádzať dáta. Tie však prichádzali posunuté 
o 2 znaky doprava, takže bolo potrebné tento problém vyriešiť. Riešením bolo použitie vlastnosti 
DELAY vo VHDL popise komponenty radiča RS-232. Výsledkom je vkladanie čakacích stavov tak, 
aby dáta do FITkitu prichádzali v poriadku. Zariadenie tak po zapojení k FITkitu začne vysielať 
správne dáta. Dáta majú formát NMEA. K plnej funkčnosti projektu nám stačia vety GGA a GSA. 
Modul GPS má možnosť meniť nastavenie sériového prenosu vysielaním vety PSRF v správnom 
formáte. Pre funkčnosť systému to ale nie je dôležité.  
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4.3 Pripojenie modulu k zariadeniu FITkit 
 

GPS modul má ako koncovku mini-DIN 6, čo je vpodstate PS/2, s rozdielnym významom 
jednotlivých pinov. To má za následok nutnosť si zostrojiť vlastný redukčný kábel na koncovku 
samice DB9, t.j. RS-232. Tento GPS modul je pôvodne určený pre staršie zariadenia PDA, kde sa 
používala táto špeciálna mini-DIN 6 koncovka. Zariadenie potrebuje externý zdroj elektrickej energie 
o hodnote napätia 5V. Tento problém bol vyriešený vedením káblu VCC z GPS na VCC pin PS/2, 
ktorý sa na FITkite nachádza hneď vedľa RS-232. 

. 

Obrázok 4.9 – mini-DIN 6 konektor 
 

koncovka z GPS[5] PS/2 koncovka 
Pin Názov pinu Popis Pin Názov pinu Popis 
1 VCC +5V  zdroj napätia  1 +Data dáta 
2 GND  uzemnenie 2 - nevyužité 
3 Data RS-232 RX  dáta do GPS, RS-232 úrovne 3 GND  uzemnenie 
4 Data TTL RX dáta do GPS, TTL úrovne 4 VCC +5V zdroj napätia 
5 Data TTL TX  dáta z GPS, TTL úrovne 5 +CLK hodiny 
6 Data RS-232 TX  dáta z GPS, RS-232 úrovne 6 - nevyužité 

Tabuľka 5.4 – popis pinov použitých mini-DIN 6 konektorov 

 

 

Obrázok 4.10 – DB-9 konektor 
 

RS-232 koncovka, samica 
Pin Názov pinu Popis Pin Názov pinu Popis 
1 GND  uzemnenie 6 RI Ring Indicator 
2 DTR  Data Terminal Ready 7 CTS Clear To Send 
3 TX Transmit Data 8 RTS Request To Send 
4 RX  Receive Data 9 DSR Data Set Ready 
5 DCD Data Carrier Detect    

Tabuľka 5.6 – popis pinov DB-9 konektor(samica) 

http://pinouts.ru/SerialPorts/Serial9_pinout.shtml
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4.4 Príjem dát pomocou FITkitu   
 

Na zfunkčnenie GPS modulu potrebujeme nastaviť SPI radič, radič systému prerušenia a prepojiť RS-
232 piny do samostatného radiča. Vrámci zariadenia FITkit existujú 3 entity, ktoré popisujú vo 
VHDL prepojenia jednotlivých komponentov pripojených k FPGA: 

• bare (základná, vhodná pre aplikácie nevyužívajúce port X ani periférie na FITkite) 
• gp (vhodná pre aplikácie, ktoré využívajú iba X port) 
• ide (určená pre aplikácie využívajúce periférie FITkitu - VGA port, PS/2, a iné) 

Najrozsiahlejšia entita je entita pc, ktorá nám dáva prístup ku konektoru RS-232, ktorý potrebujeme. 
 

 

Obrázok 4.11 – Top-level entita PC 
 

Radiče periférnych zariadení a radič prerušenia sú umiestnené na FPGA časti FITkitu. Preto je 
potrebné riešiť VHDL popis všetkých potrebných radičov a komponentov. Tie sú potom prístupné 
mikrokontroléru.  

• radič SPI 
 

Funkcia tohto radiča je komunikácia komponentov pripojených z FPGA s mikrokontrolérom. Pre 
každý komponent  je potrebné takýto radič vytvoriť. Každý SPI radič musí mať vlastný adresový 
dekóder a bázovú adresu, ktorá sa nesmie prekrývať s už využitými adresami. 

• radič prerušenia 
 

Aby sme mohli používať systém prerušenia pri komunikácii s perifériami, potrebujeme prepojiť radič 
prerušenia s radičmi daných periférií. Systém prerušenia sa využíva pri odosielaní rámca do GPS, 
prijímaní rámca z GPS a pri stlačení klávesy na klávesnici. Ostatné nevyužité prerušenia sa filtrujú. 
Systém prerušenia je aktívny pri zapojení prepojky J5. 
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• radič RS-232 
 

Samotný konektor má vo VHDL popise signály, ktoré prepojíme so samostatným radičom. Z pinov 
RS-232 používame iba RX a TX. Tieto dve signály spojíme s radičom tohto konektoru. Tento radič 
má charakter sériovej linky. Z toho dôvodu je potrebné nastaviť vlastnosti sériového prenosu. Tie 
môžeme vyčítať z produktovej dokumentácie GPS modulu. 
 

rýchlosť 4800 Bd 
datové bity 8 

stop bity 1 
parita nie je 

Tabuľka 4.12 – charakteristika prenosu GPS <=> FITkit 
 

Dáta prijímané cez modul boli posunuté o 2 bity, takže bolo to potrebné riešiť pomocným registrom 
vo VHDL popise a DELAY parametrom komponenty radiča. 

• radič LCD 
 
LCD displej nám bude slúžiť na zobrazovanie menu a informácií. Aktivácia displeja sa deje 
vytvorením radiča LCD s vlastnou bázovou adresou, ktorého ovládač je súčasťou knižnice 
libkitclient.  

• radič klávesnice 
 
Pomocou klávesnice je užívateľovi umožnené pohybovať sa v menu displeja na zariadení FITkit. 
Radič klávesnice má v sebe nastavený bit prerušenia, takž pri každom stlačení klávesy sa spustí nami 
zvolený kód.  

• radič USB 
 
V princípe ide o sériový prenos. Signály AFBUS(0) a AFBUS(1) predstavujú RX a TX konektoru 
USB. Rozhranie USB nám slúži ako zdroj elektrickej energie a ako komunikačný kanál s počítačom.  
 

rýchlosť 57600 Bd 
datové bity 8 

stop bity 1 
parita nepárna 

Tabuľka 4.13 – charakteristika prenosu FITkit <=> PC 

• block RAM 
 
Školská verzia FITkitu obsahuje XC3S350, ktoré má v sebe 4 BRAM. Tie sú využité na uloženie 
súradníc. Existuje aj špeciálna verzia FITkitu s FPGA čipom XC3S400 s väčšou BRAM. Počet 
bodov, ktoré by sa dala uložiť by sa zvýšila štvornásobne. 



 23 

4.5 Databáza záujmových bodov 
Varovný systém potrebuje pre svoju funkčnosť databázu bodov. Voľne prístupné databázy nie sú 
veľmi obvyklé, vzhľadom na náročnosť ich naplňovania. Jednou z mála databáz, ktorá obsahuje body 
v rámci územia Českej republiky, je portál www.poi.cz, ktorý poskytuje databázy zadarmo, a je aj 
často aktualizovaný samotnými používateľmi. Jednotlivé skupiny bodov, si môžeme stiahnuť vo 
formáte, ktorý nám vyhovuje. Každý má vlastnú štruktúru a je vhodný na niečo iné.  
 

• .txt formát 
 
X,Y,TYPE,SPEED,DirType,Direction 
14.101261,50.138547,1,40,1,331 
14.086439,50.142028,1,50,2,62 
14.299691,50.222861,1,50,1,18 
 

 
- je najjednoduchším formátom, narozdiel od niektorých formátov obsahuje aj informáciu o 

smere otočenia daného bodu v stupňoch, tento formát je určený pre navigácie IGO 
 

• .mtc formát 
 

- jeho štruktúra nie je v plaintexte, tento formát je určený pre navigácie MIO 
 

• .ov2 formát 
 

- jeho štruktúra je ťažko čitateľná v textovom editore,  je však možné tento formát exportovať 
do .csv formátu, tento formát je určený pre navigácie TomTom 

 

• .csv formát 
 
"NAME FEATURE CLASS DESCRIPTION PHONE NUMBER E-MAIL ADDRESS
 WEB ADDRESS LONGITUDE LATITUDE USER" 
"GE Money bank, Havlickuv Brod, Havlickovo namesti 91, Po-Pa 9-
17+420569408251 USER_POI_PRIVATE GE Money bank, Havlickuv Brod, 
Havlickovo namesti 91, Po-Pa 9-17+420569408251 155794850 496062760
 Host" 
"GE Money bank, Kostelec nad Orlici, Palackeho nam. 21, Po-Pa 8-12 
13-16+420494323556 USER_POI_PRIVATE GE Money bank, Kostelec nad 
Orlici, Palackeho nam. 21, Po-Pa 8-12 13-16+420494323556 162128320
 501228770 Host" 
 

- je podobný .txt formátu, položky sú oddelené tabulátorom, neobsahuje ale informáciu o 
otočení záujmového bodu, tento formát je určený pre navigácie Dynavix 

 

 

 

 

 

http://www.poi.cz/
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• .kml formát 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.0"><Document> 
<Folder><Placemark><name>GE Money bank</name><description>Havlíčkův 
Brod; Havlíčkovo náměstí 91; Po-Pá 9-
17</description><phoneNumber>+420569408251</phoneNumber><Point><coor
dinates>15.579485,49.606276,0</coordinates></Point></Placemark> 
</Folder> 
</Document> 
</kml> 
 

- tento formát používa aplikácia Google Earth, je založený na XML jazyku 
 

• .gpx formát 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?> 
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" 
xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3" 
xmlns:gpxtpx="http://www.garmin.com/xmlschemas/TrackPointExtension/v
1" creator="Oregon 400t" version="1.1" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 
http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd 
http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3 
http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensionsv3.xsd 
http://www.garmin.com/xmlschemas/TrackPointExtension/v1 
http://www.garmin.com/xmlschemas/TrackPointExtensionv1.xsd"> 
  <metadata> 
    <link href="http://www.garmin.com"> 
      <text>Garmin International</text> 
    </link> 
    <time>2009-10-17T22:58:43Z</time> 
  </metadata> 
  <trk> 
    <name>Example GPX Document</name> 
    <trkseg> 
      <trkpt lat="47.644548" lon="-122.326897"> 
        <ele>4.46</ele> 
        <time>2009-10-17T18:37:26Z</time> 
      </trkpt> 
      <trkpt lat="47.644548" lon="-122.326897"> 
        <ele>4.94</ele> 
        <time>2009-10-17T18:37:31Z</time> 
      </trkpt> 
      <trkpt lat="47.644548" lon="-122.326897"> 
        <ele>6.87</ele> 
        <time>2009-10-17T18:37:34Z</time> 
      </trkpt> 
    </trkseg> 
  </trk> 
</gpx> 
 

- ide o XML schému, ktorá bola vytvorená za účelom ako štandard pre výmenu GPS dát, 
narozdiel od .kml formátu je podrobnejší 
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• .wpt formát 
 

OziExplorer Waypoint File Version 1.1 
WGS 84 
Reserved 2 
garmin 
   1,GE Money bankŃ Havlíčkův BrodŃ Havlíčkovo náměstí 91Ń Po-Pá 9-
17+420569408251,  49.606276,  15.579485,38929.6341390,  0, 1, 3,         
0,     65535,, 0, 0,    0,   0,10, 0,17,0,10.0,2,,, 
   2,GE Money bankŃ Kostelec nad OrlicíŃ Palackého nám. 21Ń Po-Pá 8-
12 13-16+420494323556,  50.122877,  16.212832,38929.6341390,  0, 1, 
3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   0,10, 0,17,0,10.0,2,,, 
 

- tento formát slúži pre aplikáciu OziExplorer 
 

Aplikácia pracuje s formátmi .txt a .csv. Dôvod je jednoduchá manipulácia s týmito súbormi. Parser 
pre tieto formáty je jednoduchý na implementovanie a je možné meniť obsah súboru ručne. Obe 
formáty majú v prvom riadku vysvetlené, čo sa v každom stĺpci nachádza. Takže bežný užívateľ je 
schopný bez pomocnej aplikácie meniť obsah. Ak chceme v bodoch mať aj otočenie bodu, musíme 
použiť .txt formát.  
 
Chceme, aby upozornenie na blížiaci sa bod bolo sprevádzané blikaním LED kontrolky na FITkite a 
zvukovým signálom z piezoreproduktoru FITkitu. Očakávame taktiež možnosť voľby vzdialenosti, 
od ktorej už máme informovať užívateľa o priblížení. Vzdialenosť dvoch bodov sa vypočíta napríklad 
pomocu Haversine vzorca: 
 

R =  polomer zeme = 6371km 

Δlat = lat2− lat1 

Δlong = long2− long1 

a = sin²(Δlat/2) + cos(lat1).cos(lat2).sin²(Δlong/2) 

c = 2.atan2(√a, √(1−a)) 

vzdialenosť medzi bodmi = R.c 

     kde lat1,long1,lat2,long2 sú hodnoty oboch bodov v desatinnom formáte, uhly sú 

v radiánoch 

Azimut, podľa ktorého sa máme pohybovať, aby sme došli k cieľu: 

 

a = sin(Δlong).cos(lat2) 

b = cos(lat1).sin(lat2)−sin(lat1).cos(lat2).cos(Δlong) 

uhol=atan2(a,b) 

 
 
Tento uhol je platný za predpokladu, že aktuálny smer je sever. Vypočítaný uhol je smerom od 
aktuálneho miesta do miesta cieľového za predpokladu, že sa budeme pohybovať daným smerom 
s ohľadom na guľatosť Zeme. Pri malých vzdialenosťiach, t.j. miesto pôvodné aj miesto cieľové sa 
nachádzajú v ČR, tak ide o zanedbateľné zkreslenie.   
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V rámci aplikácie máme možnosť si definovať uhol zorného poľa, čo nám dovolí upozorňovať iba na 
blížiace sa body. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Obrázok 4.14 – otočenie bodu podľa smeru GPS 
 

Algoritmus na zistenie na zistenie, či bod leží v zornom poli podľa aktuálneho otočenia GPS je 
možné odvodiť pomocou nakreslenia si kružnice s uhlami po 45 stupňoch a sadou testovacích bodov. 
Môžu nastať iba dva rôzne prípady: 

1. uhol otočenia bodu je menší ako uhol otočenia GPS 
2. uhol otočenia bodu je väčší ako uhol otočenia GPS 

Nasledujúci obrázok ilustruje riešenie prvej situácie. Analogicky sa rieši aj druhá. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázok 4.15 – princíp algoritmu 

 
 
 
Trojuholník znázorňuje uhol zorného poľa. Ten sa pri počítaní delí na polovicu. Plná šípka je 
aktuálny smer GPS modulu a prerušovaná šípka je azimut, pod ktorým sa máme pohybovať, aby sme 
sa k cieľu dostali. Z nich sa vypočíta uhol medzi šípkami a odráta sa od výsledku polovica uhla 
zorného poľa. Podľa toho ľahko zistíme, či bod je v zornom poli alebo nie. 
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Nasledujúci kód obsahuje riešenie tohoto algoritmu 
 

unsigned char in_fov=0; // flag, 0 znaci, ze bod nie je v zornom poli 
int uhol_gps; // aktualne otocenie gps pristroja 
int uhol_fov; // uhol zorneho pola 
int azimut; // azimut pod ktorym mam ist, vzhladom k N 
int uhol_upraveny; // azimut pod ktorym mam ist, vzhladom k otoceniu gps  
  
if (azimut <= uhol_gps) 
{ 
 uhol_upraveny=360-uhol_gps+azimut; 
} 
else 
{ 
 uhol_upraveny=azimut-uhol_gps; 
} 
 
int rozdiel=uhol_upraveny-(uhol_fov/2); 
// rozdiel je uhol medzi bodom a smerom gps ocisteny od polovicky zorneho pola 
  
 
if (360-uhol_upraveny-(uhol_fov/2) < rozdiel) // napr ak azimuth je 350 a gps je 30 
{ 
 rozdiel = 360-uhol_upraveny-(uhol_fov/2); 
} 
 
if (rozdiel <=0 ) //ak je maximalne 0, tak je v zornom poli 
{ 
 in_fov=1; 
} 
 

Bod môže obsahovať informáciu o smere otočenia, čo je výhodné napr. pri dopravných 
značkách.  
 

a)                                                                 b)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 4.16 – otočenie bodu podľa smeru GPS 
 
Z obrázka je jasné, že ak nastanú obe situácie, tak signalizovať budeme iba objekt, ktorý je otočený 
smerom k nám. Rozhodnutie o tom, či sa má brať do úvahy otočenie bodu, môžeme urobiť 
v aplikácii, takže je možné upozorniť na obe situácie. 
 
Algoritmus na zistenie správneho otočenia bodu podľa aktuálneho otočenia GPS je možné  
odvodiť pomocou nakreslenia si kružnice s uhlami po 45 stupňoch a sadou testovacích bodov. Môžu 
nastať iba dva rôzne prípady: 

1. uhol otočenia bodu je väčší ako uhol otočenia GPS 
2. uhol otočenia bodu je menší ako uhol otočenia GPS 

záujmový bod 

GPS 

záujmový bod 

GPS 
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Obrázok 4.17 – princíp algoritmu 
 
Nasledujúci kód obsahuje riešenie tohoto algoritmu pre prípad, že správne otočený bod je ten, ktorý je 
otočený k nám v rozsahu 180 stupňov. 

 
int kurz; // uhol otocenia daneho bodu 
int uhol_gps; //aktualny smer otecenia gps modulu 
int in_direction=1; //flag, kde 1 znaci,ze bod ma spravne otocenie 
if (p[i].course != 999 && take_dir==1)  //999 = dany bod nema kurz 
{ 
   kurz=p[i].course; 
   if (kurz >= uhol_gps && (kurz-uhol_gps < 90 || kurz-uhol_gps > 270)) 
  in_direction=0; // bod je prave nespravne otoceny 
   if (kurz < uhol_gps && (kurz+(360-uhol_gps) < 90 || kurz+(360-uhol_gps) > 270)) 
  in_direction=0; // bod je prave nespravne otoceny   
} 

Všetky tieto informácie je potrebné mať uložené vo vhodnom formáte. Vzhľadom na 
obmedzené pamäťové možnosti som zvolil nasledujúce datové štruktúry: 

• skupiny – sú reprezentované jednorozmerným poľom a poľom štruktúr  
• body – sú reprezentované poľom štruktúr a zároveň obsahom BRAM v FPGA 

 
Informácie o skupinách sú uložené na halde vo FLASH miktrokontroléra. Názvy skupín sú uložené  
v poli, ktorého veľkosť je deliteľná číslom 16. Informácie o type signalizácie a hodnoty vzdialenosti 
sú uložené v poli štruktúr. 
Jedna skupina sa skladá z: 

• 16 bajtov, ktoré sú názvom skupiny  
• 1 bajt obsahujúci typ signalizácie(žiadna/LED/zvuk/obe) 
• 2 bajty, ktoré označujú číselnú hodnotu vzdialenosti, od ktorej sa má signalizovať 

 
Pre skupinu Radary mobilní, s LED a zvukovou signalizáciou(4) a vzdialenosťou hlásenia 111 m je 
spôsob uloženia: 

 
obsah R a d a r y _ m o b i l  4 1 1 1 
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Tabuľka 4.18 – ukážka uloženia skupiny v MCU 
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Nasledujúca tabuľka obsahuje mapovanie číselných hodnôt k typu signalizácie. 
 

typ signalizácie 
číselná hodnota vysvetlenie 

0 žiadna signalizácia 
2 LED  
3 zvuk 
4 LED aj zvuk 

Tabuľka 4.19 – vysvetlenie signalizácie 
 

 
Informácie o bodoch sú uložené v BRAM v FPGA a v poli štruktúr na halde. FPGA obvod použitý vo 
FITkite obsahuje 4 blokové pamäti BRAM o celkovej kapacite 4 x 16384 bitov. Tie môžu byť použité 
ako datové úložisko.Každý bod pozostáva z dvojice čísel Latitude a Longitude, ktoré určujú súradnice 
bodu. Ide o 8 miestne čísla, takže v MCU sú reprezentované datovým typom long, ktorý je 
štvorbajtový. Pôvodne bolo uložené všetko v MCU, ale FLASH pamäť vystačila len na 900 súradníc, 
takže bolo rozhodnuté o použití BRAM v FPGA na ich uloženie. Pomocou BRAM je možné 
zapisovať celkovo 4096 dvojbajtových hodnôt. Následujúci obrázok nám ukazuje spôsob využitia 
BRAM. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázok 4.20 – využitie BRAM 

 
 
Informácie o bode obsahujú okrem súradníc aj ďalšie dáta, ktoré sú uložené na halde v poli štruktúr. 
Jedna štruktúra sa skladá z: 

• 1 bajt, ktorého hodnota označuje index do poľa skupín 
• 2 bajty, obsahujúce hodnotu smeru otočenia bodu 
• 1 bajt, ktorého hodnota označuje, či hodnota vzdialenosti od bodu je v kilometroch 
• 2 bajty, ktorého hodnota je aktuálna vzdialenosť medzi FITkitom a bodom  

 

 

Latitude: 49231234 

1024 integerov = celkovo 1024 bodov 

4923 1234 1657 5678 

 

Longitude: 16575678 
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5 Použitie systému 

Predpokladáme, že máme FITkit zapnutý pomocou USB kábla do počítača. K FITkitu pripojíme GPS 
modul. Ten má bohužiaľ neštandardný konektor, takže je potrebné si vyrobiť redukciu na RS-232. Na 
hostiteľskom počítači je potrebné mať nainštalovaný Qdevkit pre nahratie firmvéru do FITkitu. 
Program pre nahratie dát do zariadenia potrebuje knižnicu libkitclient. Tieto súbory sa dajú stiahnuť 
z oficiálnych stránok FITkitu[4]. Skript posielania dát na FITkit potrebuje Python. Po nahratí 
firmvéru sa objaví na konzole T, čo znamená, že inicializácia prebehla v poriadku.  Žltá LED dióda 
v spodnej časti FITkitu signalizuje spojenie so satelitmi. Ak nesvieti, tak nie je možné sa dostať do 
hlavného menu. Zariadenie je tak ovládateľné len vtedy, ak má aspoň informácie o svojej polohe. 
Užívateľ musí mať možnosť si pohodlne vybrať množinu bodov, ktoré sa nahrajú do FITkitu. 
Riešením je klientská aplikácia, ktorá bude mať zoznam bodov zo súborov stiahnutých z www.poi.cz 
a užívateľ si bude môcť vyberať a následne ich bude môcť poslať na FITkit. Z danej stránky si 
užívateľ stiahne tie skupiny bodov, ktoré ho zaujímajú. Tie musia byť vo formáte .csv alebo .txt . 
Stiahnuté súbory uloží do priečinka s názvom danej skupiny, ktorý sa bude nachádzať v priečinku 
DB, ktorý je v priečinku aplikácie. V tejto fáze môžeme spustiť desktopovú aplikáciu,  kde si 
vyberieme body, ktoré chceme nahrať. Tie si môžeme vybrať manuálne zaškrtávaním, alebo 
použijeme čierny obdĺžnik. Pomocou červených značiek si vyberieme územie, ktoré nás zaujíma. 
Označíme v pravej tabuľke skupiny, ktoré chceme mať. Následne stlačíme Crop, čo spôsobí 
odznačenie tých bodov, ktoré sú mimo čierneho územia. 

 

 

Obrázok 5.1 – Ukážka aplikácie 

http://www.poi.cz/
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Aplikácia automaticky vyberie maximálne 1024 bodov, čo je aj limitom pre FITkit. Údaje môžeme 
samozrejme meniť podľa potreby. Môžeme si nastaviť uhol zorného poľa. Taktiež je možné nastaviť, 
či chceme brať do úvahy otočenie bodov. V rámci skupín si môžeme pri každej nastaviť vzdialenosť, 
od ktorej už chceme o daných bodoch upozorňovať, a taktiež spôsob signalizácie. Výber potvrdíme 
cez Generate list. V každej skupine je možnosť si označiť, či chceme upozorňovanie cez blikanie 
LED, poprípade, či chceme zvukový signál. Samozrejmosťou je nastavenie si minimálnej 
vzdialenosti varovania pre každú skupinu. Po vybratí množiny bodov, ktoré chceme nahrať, sa 
vytvorí textový súbor obsahujúci presne definované príkazy, ktorým MCU rozumie.  Riadky 
obsahujúce riadiace informácie začínajú znakom # a nasledujúce písmeno značí typ vety. 
 
Príklad: 
#c1050 
#g0 
abcdefghabcdefgh0123 
#p0001 
49231234165712340211 
 

• #c je konfiguračná veta, kde  
o 1 - berieme do úvahy smer otočenia bodov, inak 0 
o 050 – uhol zorného poľa, hodnota z <000;360> 

 
• #g je veta označujúca začiatok informácií o skupinách, kde  

o 0 – počet skupín znížená o jedničku, hodnota z <0;9> 
 

• abcdefghabcdefgh0123 
o abcdefghabcdefh – názov skupiny, vždy 16 znakov 
o 0 – typ signalizácie, hodnota z <0;4> 
o 123 – vzdialenosť v metroch  pri ktorej sa zapne signalizácia, hodnota z <000;999> 

 
• #p je veta označujúca začiatok informácií o bodoch, kde  

o 0002 – počet bodov, hodnota z <0001;1024> 
 

• 49231234165712340211 
o 49231234 – zemepisná šírka 
o 16571234 – zemepisná dĺžka 
o 0 – index do poľa názvov skupín 
o 211 – uhol otočenia bodu, hodnota z <000;360>, prípadne 999 ak bod neobsahuje 

informáciu o otočení 
 
Aplikácia bola napísaná v Qt[8], čo nám zaručuje vytvorenie aplikácie pre rôzne platformy. 
Programovací jazy je C++,  čo vyplýva priamo z Qt. Mapy v aplikácii sú prístupné cez webovú 
službu Google Maps, ktorá poskytuje viaceré možnosti ich zobrazenia. Najvhodnejší spôsob v tomto 
prípade bolo cez jazyk javascript. Aplikácia obsahuje vo svojom priečinku .html súbory, ktoré sa 
potom zobrazujú v aplikácii. Ak sa zobrazuje umiestnenie daného bodu, tak sa načíta prvý súbor, 
doplnia sa súradnice daného bodu v správnom formáte a prečíta sa druhý súbor. Dokopy tak vznikne 
jeden .html súbor ktorý zobrazí mapu umiestnenia daného bodu s bodom v centre okna 
a s konštantným priblížením. 
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Knižnica libkitclient je použitá na spojenie aplikácie s FITkitom. Rýchlosť posielania dát je 
dostačujúca pre naprojektované limity počtov skupín a bodov. Pri maximálnom využití limitov, môže 
doba posielania dát trvať až 10 minút. Posielanie dát na FITkit je nespoľahlivý prenos. Z toho dôvodu 
bolo nutné naprogramovať konečný automat, ktorý kontroluje dĺžku viet a správne typy znakov. Ak 
je veta v poriadku, tak FITkit pošle “T”, v opačnom prípade “F”. Aplikácia tak vie, či má zopakovať 
zaslanie poslednej vety, alebo pokračovať  ďalej.  Tento problém by bolo možné vyriešiť zväčšením 
buffera pre prijímaný text, avšak to by si vyžadovalo zmenu zdrojového súboru define.h, ktorý by 
musel užívateľ ručne prepísať. Práve z dôvodu prenositeľnosti kódu vrámci prostredia Qdevkit to bolo 
riešené vlastným spôsobom, aby užívateľ nebol nútený robiť zásahy do súborov, ktoré sú používané 
aj inými projektami. Výsledkom aplikácie je súbor upload.db, ktorý pošleme do FITkitu skriptom 
terminal.py. Skript spustíme bez argumentov. Skript je vhodné spustiť cez terminál, keďže poskytuje 
informácie o priebehu v textovej podobe. Akonáhle posielanie dát skončí, tak sa zmení obsah LCD 
FITkitu. Obsahom LCD je menu, v ktorom sa orientujeme cez klávesnicu. Pomocou čísel na 
klávesnici spúšťame jednotlivé položky v menu. Znaky A a B majú význam šípok smerom hore 
a dole, slúžia na posúvanie sa v rámci menu. Prvá položka Location obsahuje v prvej časti informácie 
o nahratých bodoch, teda ich vzdialenosti a azimutu od aktuálneho miesta. Smerom nižšie nájdeme 
informáciu o aktuálnej súradnici v desatinnom formáte. Ešte nižšie nájdeme aktuálnu rýchlosť v km/h 
a aktuálny smer v stupňoch. Je potrebné poznamenať, že informácia o aktuálnom smere má nulovú 
výpovednú hodnotu, ak zariadenie stojí na mieste. Do pôvodného menu sa dostaneme cez znak D.  
V položke Elevation sa dozvieme nadmorskú výšku. V položke Time máme čas v GMT. Pre jeho 
zmenu musíme ísť do Options, kde nastavíme offset hodín.  Pre znamienko mínus slúži hviezdička. 
Potvrdenie offsetu vykonáme znakom C. V prípade, ak nastane signalizácia blízkosti nejakého bodu, 
je možné signalizáciu zrušiť stlačením mriežky.  Je potrebné poznamenať, že zvuková signalizácia je 
funkčná len v prípade, ak je pin 31 v JP10 spojený s pinom T5. Tieto piny sú ale dosť vzdialené od 
seba, takže je vhodné použiť dutinkovú lištu a medený drôt, napríklad zo sieťového kábla. 

5.1 Testovanie systému 
Celý systém bolo potrebné otestovať v reálnych podmienkach. Testovanie bolo uskutočnené  
počas jazdy v automobile. Databáza bodov obsahovala fiktívne body zájmu, ktoré sa nachádzali 
v neďalekej blízkosti. Testovanie zahrnuvalo kontrolu zobrazovania smeru a vzdialenosti daných 
bodov vzhľadom k aktuálnej pozícii a ich signalizáciu pri priblížení. Bod bol zvolený pomocou 
Google Earth, pričom bola zmeraná skutočná vzdialenosť od štartovac ieho bodu. Vzdialenosť číselne 
odpovedala so skutočnou vzdialenosťou s odchýlkou +/- 13 metrov. Ukazovateľ smeru sa zhodoval 
s azimutom.  Databáza obsahovala bod,  ktorý obsahoval informáciu o otočení. Daný bod bol otočený 
v súhlasnom smere voči  smeru pohybu vozidla. Zariadenie správne vyhodnotilo danú situáciu 
a o danom bode neinformovalo. V ďalšom teste sa vypla možnosť varovania podľa smeru otočenia 
bodu, čo malo za následok spustenie zvukovej signalizácie a rozblikanie LED kontrolky. Testovanie 
tak potvrdilo predpokladané chovanie celého systému.  
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6 Záver  

Výsledkom práce je zariadenie, ktoré je schopné upozorniť na blížiace sa body záujmu. Body je 
možné si vybrať pomocou priloženej aplikácie. Dáta je potom možné poslať na FITkit pomocou 
skriptu. Skript vyžaduje nainštalovaný Python a knižnicu libkitclient. Skript poskytuje informácie 
o stave prenosu v textovej podobe. Po skončení prenosu sa zapne LCD displej. Ak má modul spojenie 
so satelitmi, rozsvieti sa LED kontrolka a sprístupní sa prvá položka v menu. Po jej zvolení sa zapne 
kontrola databázy. Databáza bodov je následne cyklicky prechádzaná, pričom sa kontroluje 
vzdialenosť od daného bodu. Do úvahy sa berie aj želaná minimálna vzdialenosť signalizácie v danej 
skupine. Ak je určitý bod dostatočne blízko, tak sa zmení patrične obsah LCD displeja, ktorý bude 
obsahovať s varovaním, že sme blízko daného bodu. Signalizácia je okrem iného možná vo forme 
blikania LED diód alebo pomocou zvuku z piezoreproduktoru. Podobnú funkcionalitu poskytujú 
rôzne autonavigácie. Do úvahy sa berie zorné pole používateľa, ale aj otočenie daného bodu. 

 
Prácu je možné v budúcnosti rozšíriť v rôznych oblastiach: 

• Využitie externého úložiska dát, napríklad čítačka SD kariet. BRAM je kapacitne 
veľmi obmedzená pamäť.  

• Pridanie senzorov k pinom FITkitu, akým je napríklad infračervený diaľkový senzor, 
ktorý je schopný zistiť objekty na krátke vzdialenosti. FITkit by tak varoval nielen 
pred blížiacimi sa bodmi záujmu, ale aj pred prekážkami. 

• Možnosť zadať počiatočný a koncový bod trasy v aplikácii, pričom by aplikácia 
pomocou Google Maps našla vhodnú automobilovú trasu, a po celej dĺžke trasy by sa 
zobrali priľahlé body záujmu. Vylúčilo by to body, ktoré sú ďaleko od plánovej trasy, 
a teda znížilo počet bodov, ktoré je potrebné nahrať na FITkit. 

 
Počas práce na zadaní, som využil množstvo poznatkov, ktoré som získal počas štúdia na fakulte. 
Potrebnými znalosťami boli nielen vedomosti získané v hardvérových predmetoch, ale aj vedomosti 
z ďalších oblastí. Príkladom môže byť riešenie nespoľahlivého prenosu medzi počítačom a FITkitom. 
Získal som praktické skúsenosti s vývojom vstavaných systémov. Vyskúšal som si vývoj pre 
platformu MSP430, ktorá je na trhu v dnešnej dobe celkom rozšírená. Využil som časovač, watchdog, 
ADC prevodník a SPI rozhranie, ktoré poskytuje prístup k perifériam pripojeným k FPGA čipu.  
Potrebnou tak bola aj znalosť VHDL jazyka. Zoznámil som sa s FITkitom vo väčšej miere 
a oceňujem jeho nesmierny prínos pre výuku študentov v hardvérovej oblasti.  
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Príloha 1: Manuál k systému 

Na hostiteľskom počítači je potrebné mať nainštalované Qdevkit, Xilinx ISE WebPack, MSPGCC, 
Python 2.x, Qt 4.x a CMake. Je potrebné mať skompilovanú knižnicu libkitclient zo zdrojových 
kódov tak, aby v systéme bola podpora libkitclient aj pre jazyk Python.  Preto je vhodné použiť 
prostredie Linux. Aplikácia je spustiteľná aj vo Windowse. 
 

1. CMake, Qt, Python a MSPGCC by sa mali nachádzať v repozitároch danej distribúcie. 
2. Xilinx ISE Webpack sa nachádza na stránke http://www.xilinx.com/ 
3. Ostatné spomínané aplikácie nájdeme na adrese 

https://merlin.fit.vutbr.cz/FITkit/private/web/index.php?pg=download&cl=download 
4. Zdrojové kódy knižnice libkitclient a jej popis inštalácie je prístupný na adrese 

https://merlin.fit.vutbr.cz/FITkit/private/web/index.php?pg=navody&cl=qdevkitlinux_src  

Inštalácia všetkých uvedených súčastí môže trvať dlhší čas.  
 
Spustíme Qdevkit, a v hornej lište vyberieme Settings. Spustí sa nám okno s nastaveniami. 
Vyberieme Applications a cez zelenú šipku si necháme stiahnuť do počítača obsah SVN.Projekt so 
zdrojovými súbormi sa nachádza v priečinku s názvom GPS, ktorý skopírujeme do repozitára 
projektov Qdevkitu, čiže do $HOME/fitkit-svn/apps/demo/. To bude mať za následok to, že sa 
projekt objaví po spustení Qdevkitu v časti Demo aplikace.FITkit zapojíme USB káblom do počítača. 
Dutinkovou lištou prepojíme pin 31 v JP10 a pin J1. Toto prepojenie slúži k spojazdneniu zvukovej 
signalizácie. GPS modul uložíme na miesto s priamym prístupom k oblohe tak, aby bol signál čo 
najviac dostupný. Zapojíme kabel z GPS modulu do redukčného kábla, a ten redukčný do RS-232 
konektoru FITkitu. Druhú časť redukčného kábla zapojíme do PS/2 konektoru FITkitu. V tejto fáze 
môžeme pristúpiť k zkompilovaniu firmvérov do FITkitu. V Qdevkite pravým tlačítkom myši 
označíme riadok s naším projektom – Komunikace s GPS.  Ak máme môžeme vybrať možnosť Flash, 
tak to vyberieme. To znamená že to mama predkompilované a stačí to len nahrať. V opačnom prípade 
vyberieme Build, a začne sa tak kompilácia a potom následné automatické nahratie do FITkitu.  
Aplikácia je zkompilovaná pre 64 bitový systém. Ak nepôjde spustiť vo Vašom  prostredí, tak je 
nutná kompilácia. Aplikáciu tak prípadne skompilujeme bežným spôsobom : 

1. qmake -project 
2. qmake s.pro 
3. make 

Ubezpečíme sa, že aplikácia sa dá spustiť. Ak sme kompilovali, tak skopírujeme priečinky 
google_maps a db do priečinka s binárkou. Taktiež skopírujeme skript terminal.py, ktorý bude slúžiť 
na posielanie dát do FITkitu. Ten sa tiež musí nachádzať v tom istom priečinku ako binárka. Máme 
tak všetko pripravené a môžeme si daný systém vyskúšať. Popis použitia systému je predmetom 
kapitoly 5 tejto práce. 
 

 

 

http://www.xilinx.com/
https://merlin.fit.vutbr.cz/FITkit/private/web/index.php?pg=download&cl=download
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