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ANOTACE

Úvod bakalářské práce je zaměřen spíše teoreticky a snaží se dát do souvislostí 

primární pojmy systému GPS. Snaží se čtenáři přiblížit základní principy a možnosti při 

určování polohy. Dále je pozornost zaměřena na strukturu celého systému GPS a na přesnost 

určení pozice tímto systémem. Je stručně zmíněn také protokol NMEA využívaný pro přenos 

údajů o GPS. Druhá kapitola se zabývá popisem platformy Open AT společnosti Wavecom 

užité pro vývoj autonomních aplikací. Třetí tématický celek práce již zachycuje prakticky 

nabyté informace. Jedná se především o lokalizaci modemu GenLoc25 pomocí AT příkazů a 

dekódování jednotlivých vět rámce NMEA. V poslední části práce jsou představeny tři 

varianty aplikací, vytvořené ve vývojovém prostředí Microsoft Visual C++, pro monitoring 

polohy pomocí GPS/GSM modemu. První program je pouze jakýmsi alternativním řešením 

pro příjem GPS souřadnic pomocí AT příkazů. Slouží tedy pouze pro výpis vybraných 

souřadnic do okna terminálu. Druhou aplikaci lze označit za stěžejní část této práce, neboť 

vystihuje všechny hlavní body v jejím zadání. Údaje o aktuální pozici jsou automaticky 

předávány prostřednictvím GPRS přenosu na FTP server, kde jsou uloženy do souboru. Odtud 

jsou pak pomocí PHP skriptu interpretovány v prostředí internetu. Závěrečná aplikace ukazuje 

další eventuelní možnost pro monitoring polohy. Vychází z předpokladu, že není třeba data o 

současné poloze zasílat neustále cyklicky, nýbrž podmět pro zaslání GPS dat je přímo závislý 

na lidském faktoru. 

KLÍČOVÁ SLOVA

Global Positioning system, GPS, Open AT, určení polohy, modem, Wavecom, AT 

příkaz



ABSTRACT

The first chapter of bachelor thesis is focused on theoretical explanation of the most 

important terms in Global Positioning System describing basic principles and position 

monitoring possibilities. The structure of the whole GPS system and its position setting 

accuracy is described further. The NMEA protocol used for transferring GPS information is 

shortly mentioned too. The second chapter deals with Open AT platform used for application 

development. It is a product of Wavecom company. The third thematic unit has already 

practical character. It shows the results of locating GenLoc25 modem by AT commands and 

decoding NMEA frame. Three variants of applications developed in Microsoft Visual C++ 

are described in the last chapter. All of them are used for position monitoring with GPS/GSM 

modem. The first program has the same functionality as the modem locating by AT 

commands. It is only for visualization of GPS information in Terminal window. The second 

application we can consider as the most important in this thesis. It contains all the items from 

the assignment. Actual data position is automatically sent to FTP server by GPRS 

transmission. The data are stored on this server. Received data are visualized in web browser 

by PHP script which is stored on server too. Final application is derived from the second one. 

The algorithm assumes that data are not sent to server regularly but transmission depends on 

human factor.

KEYWORDS

Global Positioning System, GPS, Open AT, position monitoring, modem, Wavecom, 

AT command
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ÚVOD

Bakalářská práce se zabývá monitorováním polohy pomocí GPS. Tyto navigační 

přístroje se v poslední době dočkaly obrovského rozvoje. Napomohli tomu nejnovější 

technologie pro výrobu menších, spolehlivějších a snadněji ovladatelných přijímačů, rozvoj 

přesných a podrobných digitálních map a především rozhodnutí vlády USA o zrušení záměrné 

chyby vnášené do civilního signálu GPS.

Práce je rozdělena do čtyř základních částí. Úvodní se zabývá obecnými principy při 

určování polohy a snaží se o nástin základní problematiky určování polohy pomocí GPS. 

Druhá část se věnuje popisu prostředí Open AT pro tvorbu uživatelských aplikací. Třetí 

kapitola rozebírá problematiku příjmu souřadnic pomocí AT příkazů. Dále pak popisuje 

strukturu protokolu NMEA, použitého pro přenos GPS informací, pomocí dekódování 

jednotlivých vět obdrženého rámce NMEA. Poslední, čtvrtá, část je zaměřena na praktickou 

realizaci určení polohy s pomocí modulu GenLoc25 firmy Wavecom s využitím platformy 

“Open AT“ a vývojového prostředí Microsoft Visual C++. Jedná se především o lokalizaci 

použitého modemu pomocí souřadnic GPS, které jsou následně odeslány na FTP server 

prostřednictvím GPRS přenosu a interpretovány pomocí PHP skriptu na internetu.
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1 SYSTÉM GPS

Global Positioning System, zkráceně GPS, je jedním z nejrozsáhlejších projektů 

zabývající se satelitní navigací. Prozatím tento systém představuje nejmodernější metodu, jak 

určit přesnou polohu objektu kdekoli na zeměkouli. Pro svou činnost využívá soustavu 

navigačních družic, obíhajících Zemi na základě přesně stanovených podmínek a nepřetržitě 

vysílajících datové signály v podobě elektromagnetických vln.

1.1 Princip určení polohy

Můžeme konstatovat, že systém GPS je družicový rádiový dálkoměrný systém. 

Rádiový dálkoměrný systém využívá ke své funkci, tedy pro měření vzdálenosti, rádiových 

vln. Princip pro měření vzdálenosti je následující: v bodě se známou polohou je umístěn 

vysílač, který vysílá rádiové vlny obsahující časové značky. V bodě, jehož poloha je 

zjišťována je umístěn přijímač pro přijetí signálu s časovými značkami. Tyto značky jsou v 

přijímači porovnány s interními hodinami a výsledkem je zpoždění, resp. údaj o tom, jak 

dlouho trvala cesta signálu k přijímači. Rádiové vlny se pohybují známou rychlostí (pro GPS 

výpočty definovanou jako rychlost světla v systému WGS 84, tj. 299 792 458 m/s). Pro 

výpočet vzdálenosti tedy stačí již pouze vynásobit změřené zpoždění výše uvedenou rychlostí.

Družicový, je systém nazván proto, že body s potřebnou informací o poloze jsou 

družice obíhající Zemi. Pro přesné určení polohy je nezbytné, aby přijímaný signál z těchto

družic obsahoval jednak časové značky, ale také parametry dráhy dané družice.

Při určování polohy jsou známy vzdálenosti k družicím a poloha těchto družic. Je tedy 

možné sestavit n rovnic pro n neznámých. Tato soustava rovnic dává jednoznačné řešení jen 

pokud je počet rovnic roven počtu neznámých. Dalo by se tedy vyvodit, že k určení polohy ve 

třírozměrném prostoru stačí příjem signálů tří družic. V praxi se ovšem jedná pouze o 

částečně pravdivé tvrzení.

Jak již bylo zmíněno, zpoždění je měřeno tak, že se v přijímači porovnávají časové 

značky v přijímaném signálu s časovými značkami „hodin“ přijímače. Tento postup by dával 

správné výsledky za předpokladu naprosto synchronních „hodin“ vysílače a přijímače. Pro 

relevantní výsledky měření polohy ovšem není možno zajistit tak přesnou synchronizaci. 

Jestliže by se hodiny přijímače odchylovaly od hodin družice byť jen o jednu milisekundu a 

vzhledem k tomu, že zpoždění se násobí rychlostí světla, byla by odchylka vzdálenosti téměř 

300 km, což výsledek měření činí nepoužitelným. Řešení vzniklého problému nabízí zavedení 
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do výpočtů další neznámé, kterou je odchylka hodin přijímače od hodin družic. Tím pádem 

dostáváme soustavu čtyř rovnic o čtyř neznámých, proto je nezbytné přijímat signál od čtyř 

družic [4].

Přesto je možné, že GPS přijímač začne informovat o poloze již při příjmu signálu ze 

tří družic. V takovém případě se jedná se o tzv. 2D Navigaci.

1.2 2D Navigace

Při 2D Navigaci se předpokládá, že se uživatel nachází na zemském povrchu a proto 

jeho poloha není třírozměrná, ale dvourozměrná. Aby bylo možné tímto způsobem polohu 

vyhodnocovat, bylo nutné aproximovat povrch Země, neboť ten není zcela přesně definován. 

Byla tedy zavedena aproximace pomocí rotačního elipsoidu s poloosami 6 378 a 6 356 km. 

Pro určení tří neznámých (zeměpisná délka, zeměpisná šířka a odchylka hodin) nyní postačuje 

příjem signálů ze tří družic. Takto určená poloha je ovšem zatížena značnou chybou a příjem 

tohoto typu informace o poloze je indikován jako „2D navigation“. To je v praxi považováno 

za neplnohodnotnou navigaci.

1.3 3D Navigace

U tohoto typu navigace již nezanášíme značnou chybu vlivem aproximace zemského 

povrchu, neboť přijímáme dostatek informací (neznámých) pro přesné určení polohy, 

konkrétně čtyři. Jedná se tak o plnohodnotnou navigaci indikovanou jako „3D Navigation“.

1.4 Struktura GPS Systému

Celý GPS systém se dělí do tří segmentů:

 Kosmický

 Řídící

 Uživatelský

1.4.1 Kosmický segment

Kosmický segment tvoří 24 družic, ze kterých jsou tři záložní družice, obíhajících 

Zemi po šesti drahách (sklon dráhy 55°) vzájemně posunutých o 60° ve výšce 20200 km nad 

povrchem Země. Družice vysílají na několika různých kmitočtech, které jsou zvoleny 

záměrně, aby byly odolné vůči meteorologickým vlivům.

 „L1“ (1575,42 MHz), kde je vysílán C/A kód dostupný pro civilní 

uživatele systému GPS.
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 „L2“ (1227,62 MHz), kde je šířen vojenský P/Y kód, který je šifrován a je 

tak přístupný pouze pro autorizované uživatele.

 „L3“ (1381,05 MHz), obsahuje signály, které souvisí s další funkcí 

systému GPS (doplňuje satelity náležící k Defence Support Program pro 

odhalování startů balistických střel a dalších vysoko energetických zdrojů v 

infračerveném spektru záření).

 „L4“ (1841,40 MHz), se využívá pro měření ionosferického zpoždění. 

Průchod signálu ionosférou způsobuje totiž přidání dodatečného zpoždění 

ke zpoždění způsobenému vzdáleností, které se promítne do chyby určení 

polohy. Toto ionosférické zpoždění lze eliminovat, jestliže měříme 

zpoždění na dvou kmitočtech.

 „L5“ (1176,45 MHz) se plánuje jako civilní safety-of-life (SoL) signál.

Pro určení polohy přijímače GPS je nutné znát souřadnice vysílající družice. Ty se 

počítají na základě parametrů její dráhy, které sama družice vysílá jako tzv. navigační zprávu. 

Navigační zpráva obsahuje následující informace:

 čas vysílání počátku zprávy

 keplerovské efemeridy družice

 údaje umožňující korigovat přesně čas vysílání družice

 almanach

 koeficienty ionosférického modelu

 stav družice

Navigační zpráva tedy umožňuje stanovit přesný čas a vypočítat aktuální polohu 

družice. Dále je možné na základě přijatých dat vypočítat korekce na ionosférickou refrakci 

neboli eliminovat chybu způsobenou průchodem radiových vln ionosférou. V neposlední řadě 

je uživatel informován o stavu družice, respektive o jejich závadách a o tom, zda je možné ji 

vůbec využít, popř. s jakými omezeními.
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Obr.1: Struktura navigační zprávy GPS

Almanach obsahuje informaci o poloze ostatních družic a informaci o jejich stavu. To 

umožňuje na základě příjmu signálu jediné družice vyhledat signály ostatních dostupných 

družic.

Navigační zpráva je dělena do 25 stránek (rámců) (viz. obr.1). Každý rámec trvá 30 

sekund, má 1500 bitů a 5 podrámců. Podrámce se dále skládají ze slov, která mají 30 bitů, z 

nichž 24 se využívá pro přenos zprávy a 6 bitů slouží pro zabezpečení přenosu pomocí 

Hammingova kódu. Jedná se o kód umožňující opravu jedné chyby a indikaci nejvýše tří 

chyb. Prvé slovo každého podrámce nese telemetrickou informaci z družice pro stanice 

pozemního řídícího segmentu.

Druhé slovo mj. nese pořadové číslo podrámce v týdnu. Zbývající slova prvního 

podrámce nesou informace nezbytné pro získání času. Slova ve druhém a třetím podrámci 

jsou určena pro přenos keplerovských efemerid. Ve čtvrtém a pátém podrámci je  přenášen 

především almanach. Zatímco podrámec 1, 2, 3 se při přenosu opakují, podrámce 4 a 5 mají 

vždy jiný obsah a mohou se opakovat až při přenosu další zprávy, tzn. po 12,5 minutách. Data 

v navigační zprávě jsou platná po 4 hodiny [1].

Pro přenos bitového toku se používá BPSK modulace. U tohoto typu modulace se 

podle hodnoty daného bitu mění fáze nosné o 180°. Jelikož všechny družice vysílají na 

stejném kmitočtu, je nezbytné oddělit jejich signály. K tomu se využívá metoda CDMA 

neboli kódový multiplex. Signál každé družice je před vysláním násoben pseudonáhodnou 

posloupností s hodnotami +1 nebo -1, tzv. PN kód (Pseudo Random Noise Code). Vzhledem 
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k faktu, že doba trvání bitu zmíněného kódu je přibližně 1µs, což je výrazně menší doba 

trvání než u datového bitu, je výsledný signál kódem tak rozbit, že se jeví jako šum. Každá 

družice používá jiný kód.

Při zpětném vyhodnocování v přijímači nejdříve dojde k přenásobení přijímaného 

signálu kódem té družice, jejíž signál chceme demodulovat. Přenásobení způsobí obnovení 

signálu. Princip je poměrně snadný: druhým násobením se vyruší vliv toho prvního neboť 

platí 1*1 = 1 a (-1)*(-1) = 1. Z uvedeno lze vyvodit, že signál nechtěné družice se neobnoví a 

navíc protože se jeví jako šum je patřičnými obvody potlačen.

1.4.2 Řídící segment

Dráhy letu družic jsou neustále sledovány monitorovacími stanicemi v patřičných 

lokalitách (Havajské ostrovy, Kwajalein, Ascension, Diego Garcia a Colorado Springs, 

Colorado), odkud jsou posílány naměřená data do hlavní řídící stanice. Zde se data 

vyhodnocují a pravidelně jsou každé družici posílány aktualizační navigační data. Tyto 

aktualizační data synchronizují družicové (atomové) hodiny s přesností do jedné 

mikrosekundy a upravují družicové efemeridy (součást navigační zprávy pro GPS obsahující 

velmi přesná data o poloze dané družice).

1.4.3 Uživatelský segment

Uživatelský segment tvoří vlastní GPS přijímač uživatele. Většinou se skládají z 

antény jež je naladěna na frekvence vysílané družicemi, navigačního přijímače a navigačního 

počítače. 

Obr.2: Struktura přijímače GPS
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Dále přijímač obsahuje generátor s 32 definovanými pseudonáhodnými posloupnostmi 

shodný s generátory umístěnými v jednotlivých družicích. Každý GPS přijímač disponuje 

určitým počtem kanálů, které značí počet družic od kterých je přijímač schopen naráz přijímat 

signály. Dříve se jednalo o 4 až 5 kanálů, v současné době se tento počet zvýšil na 

standardních 12 kanálů. Pro uživatele to znamená, že čím více signálů z družic je přijímač 

schopen najednou zachytit, tím jsou udávané souřadnice přesnější.

1.5 Přesnost určení polohy

Celkovou přesnost určení polohy přijímače ovlivňuje několik základních vlivů, které 

lze stanovit. Jelikož chyba polohy je náhodou veličinou, musí se její velikost vyjadřovat 

pomocí statistického parametru. Tím je v navigaci obvykle efektivní hodnota chyby, 

respektive odmocnina z průměru kvadrátu chyby.

Pro určení polohy je nutné změřit vzdálenost k družicím, vypočítat polohu družic a v 

neposlední řadě také vypočítat polohu přijímače. Můžeme tedy vyvodit, že přesnost určení 

polohy ovlivňují tyto základní aspekty:

 Přesnost měření vzdálenosti

 Přesnost určení polohy družic

 Vlastní výpočet polohy

1.5.1 Přesnost měření vzdálenosti

Přesnost pro měření vzdálenosti je omezena několika faktory. Prvním je atmosférický 

šum zkreslující přijímané signály a zabraňující přesnějšímu určení zpoždění. Jeho vliv 

způsobí na kmitočtu L1 (pro civilní sektor) chybu o směrodatné odchylce cca 7,5m.

Druhým faktorem je nepřesná znalost rychlosti šíření radiových vln. Ta je definována 

jako rychlost světla. Vlny se ovšem nešíří vakuem, ale jsou nuceny procházet zemskou 

atmosférou. V té se po průchodu troposférou a ionosférou rychlost šíření radiových vln mění.

Navíc tato změna není konstantní. Mění se se stavem ionosféry a dále je také závislá na 

orientaci dráhy signálu. Z těchto důvodů se do přijímačů implementují vhodné modely, jež 

tyto změny zohledňují. 

Pro vojenský sektor se využívá příjmu signálů na dvou kmitočtech. Změna rychlosti 

ionosférou je frekvenčně závislá, proto ji lze na dvou kmitočtech eliminovat.

Třetím faktorem je vícecestné šíření signálu. Obvykle se tak děje, pohybuje-li se 

přijímač v zastavěné zóně. Signály pak do přijímače přicházejí jednak přímo od družice, ale 
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také jako signály odražené. Velikost této chyby je pak úměrná prostředí, ve kterém se 

přijímač nachází.

1.5.2 Přesnost určení polohy družic

Přesnost určení polohy dané družice plyne z algoritmu výpočtu popsaného v definici 

GPS, respektive z parametrů do algoritmu vstupujících. Jak již bylo uvedeno výše, říkáme 

těmto parametrům efemeridy. Jsou zjišťovány pomocí pozemních stanic a následně odeslány 

k dané družici, ta je následně zařazuje do svého vysílání. Může tedy nastat chyba v predikci 

nebo chyba v důsledku nepředpokládaného odchýlení dráhy letu (např. v důsledku nárazu 

meteoritku). Směrodatná odchylka chyby vzdálenosti vlivem odchylky polohy družice je 

přibližně 4m.

1.5.3 Vlastní výpočet polohy

Vlastní výpočet polohy se provádí na základě známosti vzdálenosti k družicím a 

polohy těchto družic. Sestaví se soustava rovnic o n neznámých a vyřeší standardním 

matematickým postupem. Poté lze dokázat, že efektivní hodnota chyby takového určení 

polohy je dána součinem směrodatné odchylky určení vzdálenosti a koeficientu, který 

charakterizuje rozmístění družic na hemisféře. Tento koeficient se obecně nazývá DOP 

(dilution of precision) neboli rozptyl přesnosti. Podobně efektivní hodnota horizontální chyby 

je určena součinem směrodatné odchylky určení vzdálenosti a koeficientu HDOP. Analogicky 

lze odvodit pro efektivní hodnotu vertikální chyby, kde koeficient se označuje jako VDOP.

1.6 Protokol NMEA

NMEA — National Marine Electronics Association (národní asociace pro námořní 

elektroniku) vytvořila standard, který definuje rozhraní mezi elektronickými zařízeními 

používanými zejména pro lodní dopravu. Zmíněný standard umožňuje výměnu informací 

mezi počítačem a různými zařízeními. Pomocí tohoto protokolu je také zajištěna výměna 

informací s GPS přijímačem.

Konkrétně v GPS systémech se požívá formát NMEA - 0183. Daný formát ovšem 

podléhá autorským právům a je nutné jej zakoupit od asociace NMEA [5]. Mohu tedy uvést 

pouze informace dostupné z neautorizovaných zdrojů a ty, ke kterým jsem dospěl 

dekódováním přijatých dat pomocí modulu GenLoc25 (viz. praktická část).

V protokolu jsou jednotlivá data posílána po řádcích, přičemž každý z nich začíná 

znakem $. Následuje zkratka zařazení sestávající ze dvou písmen (GP = GPS) a dále kód 
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určující formát zprávy sestávající ze tří písmen. Každý řádek je zakončen znakem hvězdičkou 

hexadecimálně zapsaným kontrolním součtem. Délka jednoho řádku je omezena na 

maximálně 80 znaků a jednotlivé položky se od sebe oddělují čárkami.

Navzájem mezi sebou komunikuje vždy jeden mluvčí (talker) a jeden nebo více 

posluchačů (listeners). Pro interpretaci informace jsou povoleny pouze tisknutelné ASCII

znaky a znaky pro označení konce řádků. Veškerá data jsou pak posílána ve formě vět 

(sentences). Rozlišujeme tři základní druhy vět:

 věty ze strany mluvčího

 proprietární věty

 dotazovací věty
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2 PLATFORMA OPEN AT

Jedná se v podstatě o operační systém umožňující uživateli vytvářet, kompilovat, 

testovat, ladit a implementovat jeho aplikace přímo v modemu. Jak již bylo zmíněno pro 

tvorbu vlastních aplikací byl zvolen programovací jazyk podle standardu ANSI-C. Byl vybrán 

záměrně firmou Wavecom jako nejvhodnější, co se celosvětového měřítka týče.

Obr.3: Struktura platformy Open AT

Zaměříme-li se na software implementovaný v procesoru bezdrátového modemu 

Wavecom, zjistíme, že je rozdělen do dvou základních částí, vzájemně od sebe oddělených 

pomocí přístupové ochranné pamětí. První část představuje firmware zabezpečující 

bezdrátové funkce. Druhá část je realizována pomocí vlastní aplikace (viz. Obr.3). Ta je 

založena na možnosti přístupu k jádru operačního systému Open AT. Jedná se o trvalý přístup 

ke všem hardwarovým prostředkům jako jsou sběrnice, paměť, přerušení, časovač, vstupy a 

výstupy (GPIO).
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2.1 Vytvoření vlastní aplikace v OPEN AT

Pro vytvoření aplikace je nejefektivnější použít tzv. „OPEN AT Project Wizard“, jež

je součástí instalačního softwaru firmy Wavecom. Jedná se svým způsobem o průvodce, který 

nám pomáhá při tvorbě nového projektu (viz Obr. 4).

Obr.4: Okno Open AT Project Wizard

Jak je vidět z Obr.4, průvodci je zapotřebí zadat několik vstupních parametrů pro 

vytvoření nového projektu. Jsou to:

 Jméno nového projektu (Project name).

 Cestu pro uložení projektu (Project Path).

 Aplikační uživatelské rozhraní – API (Application Programming Interface). 

Výrobce majoritně doporučuje použití aplikačního rozhraní ADL, neboť je 

pak možno využít ADL knihovnu.
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 Typ projektu (Project type) – umožňuje výběr mezi tvorbou aplikace 

(Binary), či knihovny (Library).

 Volba otevření nového, stávajícího, či existujícího projektu (Project base). 

Nový projekt vytvoříme zaškrtnutím volby „New project“, vzorový projekt 

vybereme pomocí „Sample project“ a existující projekt vybereme 

zaškrtnutím možnosti „Existing project“.

 Přídavný skript (wmnew script additional options) slouží pro specifikaci 

přídavných komponent jako jsou třeba další knihovny.

 Volba prostředí v němž bude aplikace psána (Launch development 

Environment). Zaškrtnutí této volby způsobí synchronizaci zvoleného 

vývojového prostředí s danou aplikací.

Jsou-li všechny nezbytné údaje správně zadány, dojde k vytvoření nového projektu ve 

zvoleném vývojovém prostředí, v tomto případě se jedná o Microsoft Visual C++. Dále je ve 

zvoleném adresáři na disku vytvořena následující adresářová struktura:

 RTE - Obsahuje aplikaci vygenerovanou programovacím nástrojem 

příkazem „Build“ (sestavení aplikace).

 ARM/OUT – Obsahuje kód, generovaný ARM kompilátorem, připravený 

pro nahrání do modemu.

 GCC/OUT - Obsahuje kód, generovaný GCC kompilátorem, připravený 

pro nahrání do modemu.

 SRC – Obsahuje zdrojový kód vytvořený uživatelem.

 INC – Obsahuje Open AT hlavičky definované uživatelem.

Další charakteristickou vlastností při tvorbě aplikace v OPEN AT je nutnost definovat 

dvě proměnné nezbytné pro chod programu. Jedná se o wm_apmCustomStack typu 

unsigned int a wm_apmCustomStackSize typu unsigned short. Obě proměnné slouží k 

alokaci paměti pro tento modul.

V aplikaci je dále nutné nadefinovat hlavičkový soubor adl_global.h pro přístup 

k funkcím z knihovny ADL [10]. Pro implementaci dalších knihoven, zejména přídavné 

knihovny eDLib je zapotřebí při vytváření projektu v okně „OPEN AT Project Wizard“ přidat 

do textového pole „wmnew script additional options“ skript „-otherlib /TCPIP/v3.00 -inc 

/TCPIP/v3.00/inc “ [11].

Je žádoucí také uvést, že v prostření OPEN AT se liší značení jednotlivých datových 

typů na rozdíl od klasického značení v prostředí C++.
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Tab.1: Značení datových typů v OPEN AT a C++

Dat. typ v Open-AT Dat. typ v C++ Délka [bit] Rozmezí

u8 unsigned char 8 0 až 255

s8 signed char 8 -128 až 127

ascii char 8 -128 až 127

u16 unsigned short 16 0 až 65 535

s16 short 16 -32 768 až 32 767

u32 unsigned int 32 0 až 232

s32 Int 32 -231 až (231 - 1)

2.2 Spuštění a odladění vlastní aplikace

Spustit vytvořenou aplikaci lze v zásadě dvěma způsoby. První možností je tzv. 

„Debug mode“ neboli ladící mód. Druhou možností je pak „Target mode“ neboli cílový mód.

2.2.1 Ladící mód (Debug mode)

Je vhodný využít zejména při vývoji aplikace, neboť nedochází k neustálému 

nahrávání odlaďovaného programu do modemu. Veškeré testování a ladění aplikace probíhá 

na modelu dostupném přímo v počítači. Při použití vývojového prostředí Microsoft Visual 

C++ se zmíněný mód nastaví pomocí nabídky „Build -> Set Active Configuration…“ a 

následně vybereme z nabídky ladící mód „jmeno_projektu_rte – Win32 Debug“. Nyní je 

nutné pro spuštění aplikace v ladícím režimu ji nejdříve zkompilovat, sestavit a spustit 

pomocí příkazů „Compile -> Build -> GO“ (viz. Obr.5).

Obr.5: Navigace pro kompilaci, sestavení a spuštění aplikace

Nakonec můžeme celou aplikaci ovládat pomocí tzv. „Remote Task Monitoru“ (viz.

Obr.6). Tlačítko „Start“ spustí danou aplikaci, tlačítko „Stop“ ukončí běh programu a stiskem 

„Quit“ se vrátíme zpět do vývojového prostředí Microsoft Visual C++. Výše zmíněný postup 

lze aplikovat neustále, až do doby, kdy označíme verzi aplikace za finální.
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Obr.6: Navigace pro řízení běhu aplikace

2.2.2 Cílový mód (Target mode)

 Je vhodný použít zejména v případě, kdy se domníváme, že vytvářená aplikace je již 

dokončena. Ta je následně nahrána přímo do modemu a chod programu již tentokrát řídí 

samotný modul. Abychom mohli výslednou aplikaci nahrát do modemu je nezbytné ji pro 

tento účel připravit. V prostředí Microsoft Visual C++ nastavíme cílový mód pomocí nabídky 

„Build -> Set Active Configuration…“ a zvolíme položku „jmeno_projektu_rte – Win32 

Wismo_Target“. Následně sestavíme projekt tlačítkem „Build (F7)“. Podle zvoleného 

kompilátoru (viz. Obr.7) se do složky ARM/OUT nebo GCC/OUT uloží mimo jiné také 

komprimovaný program, ve formátu “zvolenykompilator_jmenoprojektu_32.wdl“ pro ARM 

kompilátor nebo ve formátu “zvolenykompilator_jmenoprojektu_32.wpb.wdl“ pro GCC 

kompilátor, připravený pro přenos do modemu. Vlastní přenos lze realizovat například v 

programu Hyperterminal dostupný ve Windows. Pro přenos jakéhokoli souboru je nezbytné 

uvést modem do režimu stahování. To se provede AT příkazem AT+WDWL. Nyní stačí vybrat 

z kontextového menu „Odeslat soubor“ a zvolit pro přenos Xmodem. Po úspěšném přenosu 

souboru do zařízení stačí již program pouze aktivovat. K tomu slouží příkaz AT+WOPEN=1. 

Pro ukončení programu stačí zadat příkaz AT+WOPEN=0. Vymazaní programu provedeme 

příkazem AT+WOPEN=4.
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Obr.7: Okno pro nastavení kompilátoru
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3 MONITORING POLOHY POMOCÍ GPS/GSM MODEMU

Třetí část práce je zaměřena na monitoring polohy pomocí bezdrátového GSM/GPS 

modemu s označením GenLoc25 od francouzské firmy Wavecom za pomoci AT příkazů.

Jedná se o modem zajišťující GSM komunikaci (na frekvencích 900MHz, 1800MHz, 

1900MHz), přenos dat, faxů, příjem GPS souřadnic. Modem je možné standardně ovládat 

pomocí AT příkazů. Dále je možné vytvářet vlastní aplikace pro daný modul pomocí 

Platformy „Open AT“ společnosti Wavecom. Vlastní aplikaci je možno vytvořit v prostředí 

programu Microsoft Visual C++ a následně ověřit její chování pomocí Terminal Emulátoru, 

či programu Target Monitoring Tool od  již zmíněné firmy Wavecom.

3.1 Lokalizace modemu pomocí AT příkazů

Pro lokalizaci modemu pomocí AT příkazů jsem vyšel ze zapojení na Obr.8. Pro 

správnou funkci je ovšem nezbytné zajistit přímou viditelnost na oblohu. Při nedodržení této 

podmínky není schopen přijímač přijmout signál z viditelných družic. Jedná se totiž o 

značnou vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem a stěny budov představují pro průchod

signálu enormní útlum.

Nastavení komunikace pomocí sériové linky mezi modemem GenLoc25 a počítačem 

jsem pro program Terminal Emulator provedl následovně:

Tab.2: Parametry pro nastavení sériové linky.

Parametr Hodnota

Bitů za sekundu 115 200 b/s

Datové bity 8

Parita Žádná

Počet stop-bitů 1

Řízení toku Hardware
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Obr.8: Schéma zapojení pro příjem GPS informací pomocí AT příkazů

3.1.1 Příjem souřadnic GPS

Pro příjem GPS souřadnic jsem využil programu Terminal Emulator firmy Wavecom. 

Pomocí terminálu je možné komunikovat s GPS modulem pomocí AT příkazů. Pro samotný 

příjem souřadnic je nezbytné správně nastavit následující parametry modemu.

1) Nejprve je zapotřebí aktivovat GPS kontroler. To jsem provedl pomocí příkazu 

AT+WGPS=0,1. První parametr udává typ nastavení, který budeme provádět. V tomto 

případě se jedná o správu napájení (GPS controller power management). Druhý 

parametr upřesňuje jaká konkrétní akce se má vykonat, aktivovat GPS kontroler (GPS 

controller is powered up).

2) Dále je nutné správně nastavit anténu. Ze zapojení (viz. Obr.8) je patrné, že příjem 

signálu se děje přes GSM anténu, GPS zůstává nezapojená. Pro tento případ je nutné

přejít z výchozího nastavení na námi požadované, tzv. „Single coax configuration“. To 

provedeme pomocí příkazu AT+WGPSANT=0,3. První parametr opět specifikuje o 

jaký typ nastavení se bude jednat, v tomto případě sdělujeme informaci o konfiguraci 

antény (Antenna configuration). Druhý parametr udává v jakém režimu si přejeme 

pracovat, tedy v režimu „Single coax option“. Musíme brát ovšem v potaz, došlo-li k 

přenastavení z výchozího režimu, nutnost restartovat celý modul, aby se navolené 

změny správně projevily. Restart je možno provést pomocí příkazu AT+CFUN=1.

3) Je též nezbytné uvést modul do interního módu, jinak nebude možné použít AT příkaz 

pro výpis souřadnic. To provedeme pomocí konfiguračního příkazu 

AT+WGPSCONF=0,1. Prvním parametrem sdělujeme modulu, že hodláme nastavit 

vztah mezi GPS a GSM modulem. Druhým parametrem konkrétně sdělujeme o jaký 

režim se bude jednat, v tomto případě o interní režim.

4) Nyní by měl být modul správně nastaven a reagovat na příkaz AT+WGPSPOS, jež 

slouží pro vypsání GPS souřadnic. Samozřejmě za předpokladu zajištěné přímé 

viditelnosti antény na oblohu.
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Výsledkem jsou vypsané souřadnice v jednom řádku, které je nutné dále rozlišit (viz.

Obr.9). K tomu je zapotřebí znát přesnou syntaxi vyžádané odpovědi. V tomto případě: 

+WGPSPOS: <fix>, <time>, <date>, <latitude>, <longitude>, <altitude>, <hdop>, <speed>, 

<course>, <nbsat>.

Obr.9: Odezva na vyžádání GPS souřadnic pomocí AT příkazu

Příklad přijatých dat:

+WGPSPOS:2, 160909.00, 011207, 4921.53438N, 01638.92649E, 267.6, 3.03, 0.304, 290.05,9

Význam přijatých informací je zřejmý z Tab.3.

Tab.3: Dekódování přijaté GPS zprávy

HODNOTA PARAMETR VÝZNAM

2 Fix Schopnost určení pozice, 3D Navigace

160909.00 Time Čas, 16h 09min 09s

011207 Date Datum, 1.prosince 2007

4921.53438N Latitude Zeměpisná šířka, 49°21.53438‘; N = north

01638.92649E Longitude Zeměpisná délka, 016°38.92649‘; E = east

267.6 Altitude Nadmořská výška, 267.6 m.n.m.
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3.03 HDOP Horizontal dilution of precision, rozsah [1; 99,99]

0.304 Speed Speed over ground, 0.304km/h

290.05 Course Kurz, 290°05‘

9 Nbsat Počet viditelných satelitů

3.1.2 Příjem protokolu NMEA

Při příjmu dat protokolu NMEA se postupuje analogicky jako při získávání GPS 

souřadnic (kapitola 3.1.1). Rozdíl je pouze v posledním bodě, nyní se nevolají GPS 

souřadnice, ale vyžádáme si patřičné věty NMEA zprávy. To provedeme pomocí AT příkazu 

AT+WGPSNMEA=1,0,1,2,3,4,5. První parametr aktivuje příjem NMEA rámců. Druhý 

až sedmý parametr specifikuje konkrétně o jaký typ informace se jedná. Příjem rámců 

deaktivujeme pomocí příkazu AT+WGPSNMEA=0.

Výsledný zachycený datový tok je patrný z Obr.10.

Obr.10: Přijaté informace NMEA protokolu

Přijímané typy vět:

 GPGSA - Aktivní satelity a DOP (Dilution of precision and active 

satellites)
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 GPGSV - Informace o družicích (Satellites in view)

 GPGLL - Geografická pozice, zeměpisná délka, zeměpisná šířka 

(Geographic position - latitude/longitude)

 GPRMC - Minimální doporučená informace pro navigaci (Recommended 

minimum navigation information)

 GPVTG - Kurz, rychlost objektu měřená relativně k zemi (Course over 

ground and ground speed)

 GPGGA – Zeměpisná délka a šířka, geodetická výška, čas určení souřadnic 

(Global positioning systém fixed data)

Nyní se podrobněji zaměřím na přijaté informace:

1) GPGSA – Aktivní satelity a DOP

Příklad:

$GPGSA,A,3,01,19,11,20,23,,,,,,,,5.37,3.20,4.31*0E

Tab.4: NMEA rámec, význam informací věty GPGSA

HODNOTA PARAMETR VÝZNAM

$GPGSA Message ID Hlavička protokolu

A Mode 1 Přepínání mezi N-rozměrnými módy (A=automatické)

3 Mode 2 Počet dimenzí N (1=?, 2=2D, 3=3D); 3 dimenze

01 Satellite used ID prvního satelitu použitelného pro výpočet

19 Satellite used ID druhého satelitu použitelného pro výpočet

11 Satellite used ID třetího satelitu použitelného pro výpočet

20 Satellite used ID čtvrtého satelitu použitelného pro výpočet

23 Satellite used ID pátého satelitu použitelného pro výpočet

… … …

NA Satellite used ID dvanáctého satelitu použitelného pro výpočet

5.37 PDOP PDOP (Position Dilution Of Precision) v metrech

3.20 HDOP HDOP (Horizontal Dilution Of Precision) v metrech

4.31 VDOP VDOP (Vertical Dilution Of Precision) v metrech

*0E Checksum Kontrolní součet
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2) GPGSV - Informace o družicích

Příklad:

$GPGSV,3,1,10,01,57,092,40,14,36,053,,19,27,180,35,17,19,318,*76

$GPGSV,3,2,10,28,10,283,,22,08,067,25,11,73,273,39,31,10,113,*7D

$GPGSV,3,3,10,20,39,253,37,23,06,198,33,*77

Pozn.: Hodnoty v Tab.5 vyjadřují první větu přijaté informace GPGSV

Tab.5: NMEA rámec, význam informací věty GPGSV

HODNOTA PARAMETR VÝZNAM

$GPGSV Message ID Hlavička protokolu

3 Number of messages Celkový počet vět (číslují se od 1)

1 Message number Číslo aktuální věty (taktéž se čísluje od 1)

10 Satellites in view Počet viditelných družic

01 Satellite ID Identifikační číslo družice

57 Elevation Úhlová výška, kde se daná družice nachází

092 Azimuth Azimut, kde se daná družice nachází

40 SNR(C/No); [dBHz] Odstup signálu od šumu (SNR - Signal to Noise Ratio)

… …
Nyní se opakuje informace o úhlové výšce, azimutu a 

SNR pro ostatní dostupné družice

*76 Checksum Kontrolní součet

3) GPGLL - Geografická pozice, zeměpisná délka, zeměpisná šířka

Příklad:

$GPGLL,4921.53270,N,01638.92824,E,175639.00,A,A*62

Tab.6: NMEA rámec, význam informací věty GPGLL

HODNOTA PARAMETR VÝZNAM

$GPGLL Message ID Hlavička protokolu

4921.53270 Latitude Zeměpisná šířka, 49°21.53270‘

N N/S Indicator N = North

01638.92824 Longitude Zeměpisná délka, 016°38.92824‘

E E/W Indicator E = east
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175639.00 UTC Time Čas, 17h56min39s

A Mode A=Autonomous, D=DGPS, E=DR

*62 Checksum Kontrolní součet

4) GPRMC - Minimální doporučená informace pro navigaci

Příklad:

$GPRMC,175640.00,A,4921.53268,N,01638.92820,E,0.045,181.54,101207,,,A*6B

Tab.7: NMEA rámec, význam informací věty GPRMC

HODNOTA PARAMETR VÝZNAM

$GPRMC Message ID Hlavička protokolu

175640.00 UTC Time Čas (UTC)

A Status Status (A=OK, V=varování)

4921.53268 Latitude Zeměpisná šířka, 49°21.53268‘

N N/S Indicator Indikátor sever/jih (N=sever, S=jih)

01638.92820 Longitude Zeměpisná délka, 016°38.92820‘

E E/W Indicator Indikátor východ/západ (E=východ, W=západ)

0.045 Speed over ground Vodorovná rychlost (Speed Over Ground, v uzlech)

181.54 Course over ground Kurz pohybu ve stupních

101207 Date Datum

NA Magnetic variation Magnetická deklinace ve stupních

A Mode A=Autonomous, D=DGPS, E=DR

*6B Checksum Kontrolní součet

5) GPVTG - Kurz, rychlost objektu měřená relativně k zemi

Příklad:

$GPVTG,181.54,T,,M,0.045,N,0.084,K,A,*39

Tab.8: NMEA rámec, význam informací věty GPVTG

HODNOTA PARAMETR VÝZNAM

$GPVTG Message ID Hlavička protokolu

181.54 Couurse Kurz pohybu ve stupních

T Reference T = True, pravda
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M Reference M = Magnetic

0.045 Speed over ground Vodorovná rychlost (Speed Over Ground, v uzlech)

N Units Jednotka, Uzly

0.084 Speed over ground Vodorovná rychlost (Speed Over Ground, v km/h)

K Units Jednotka, Km/h

A Mode A=Autonomous, D=DGPS, E=DR

*39 Checksum Kontrolní součet

6) GPGGA - Zeměpisná délka a šířka, geodetická výška, čas určení souřadnic

Příklad:

$GPGGA,175640.00,4921.53268,N,01638.92820,E,1,5,3.20,290.7,M,43.5,M,,*6E

Tab.9: NMEA rámec, význam informací věty GPGGA

HODNOTA PARAMETR VÝZNAM

$GPGGA Message ID Hlavička protokolu

175640.00 UTC Time Čas (UTC)

4921.53268 Latitude Zeměpisná šířka, 49°21.53268‘

N N/S Indicator Indikátor sever/jih (N=sever, S=jih)

01638.92820 Longitude Zeměpisná délka, 016°38.92820‘

E E/W Indicator Indikátor východ/západ (E=východ, W=západ)

1
Position Fix 

indicator

Indikátor kvality: 0 — nebylo možno určit pozici, 1 —

pozice úspěšně určena, 2 — pozice úspěšně určena, 

diferenční GPS)

5 Satellites in view Počet viditelných družic

3.20 HDOP HDOP (Horizontal Dilution Of Precision) v metrech

290.7 MSL Altitude Výška antény nad elipsoidem

M Units Jednotka, metry

43.5 Geoidal separation
Rozdíl mezi WGS-84 zemským elipsoidem a střední 

úrovní moře (geoid)

M Units Jednotka, metry

NA Age of diff. corr. Stáří poslední aktualizace DGPS. Údaj je uváděn v [s]

*6E Checksum Kontrolní součet
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4 APLIKACE PRO MONITORING POLOHY POMOCÍ 
GPS/GSM MODEMU

Ve skutečnosti budou níže popsány tři aplikace. V zásadě se jedná o jednu stěžejní, ze 

které jsou odvozeny příbuzné verze. Jako první bude rozebrána alternativa k příjmu GPS 

souřadnic pomocí AT příkazů, tzn. aplikace bude sloužit pouze pro příjem a vizualizaci 

aktuální pozice v okně terminálu. 

Druhou aplikaci mohu označit za stěžejní, neboť obsahuje všechny body udané v 

zadání bakalářské práce. Přijaté GPS souřadnice modemem GenLoc25 jsou v pravidelných 

intervalech zasílány pomocí GPRS přenosu na zvolený FTP server, kde se uloží jako ascii 

řetězec do souboru. Rozsah přijímaných souřadnic a interval pro zasílání GPS dat na FTP 

server může uživatel ovlivnit pomocí předdefinovaných AT příkazů v okně terminálu. 

Získaná data o pozici modemu jsou dostupná odkudkoliv z internetu na stránce http://open-

at.ic.cz/xzavad/xzavad11.php. Zde jsou vypsány všechny obdržené informace a z relevantních 

dat je sestaven řetězec, který po zadání do textového pole vyhledá a zobrazí na 

implementované mapě aktuální pozici modulu.

Třetí aplikace je pouze modifikací druhé varianty. Vyšel jsem z domněnky, že ne vždy 

je nutné zasílat informace cyklicky a zatěžovat tak zbytečně modem přenosem informací, 

navíc v případě GPRS přenosu se jedná o zpoplatněnou službu. Souřadnice GPS tedy v tomto 

případě nejsou zasílány cyklicky, ale pouze v případě, kdy dojde ke stisku tlačítka u modulu. 

To může například sloužit k potvrzení, či udání pozice ve smluvený čas apod. Po stisku 

tlačítka tedy dojde k aktivování GPRS přenosu, data se odešlou na FTP server a jsou 

zobrazena analogicky jako v předchozím případě.

4.1 Aplikace pro zobrazení přijatých dat v okně terminálu

Jak již bylo zmíněno uvedená aplikace bude sloužit pouze pro informativní výpis GPS 

souřadnic do okna terminálu. Nyní však bude uveden podrobný popis nejdůležitějších částí 

celého programu.

4.1.1 Deklarace hlavičkových souborů a proměnných

#include "adl_global.h"
#include "adl_gps.h"
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Soubor adl_global.h obsahuje všechny hlavičkové soubory odkazující na funkce 

knihovny ADL. Hlavičkový soubor adl_gps.h obsahuje funkce nezbytné pro zacházení s 

funkcemi pro GPS.

u8 gps;
s8 poz;
adl_gpsPosition_t *Position;

Do proměnné gps je ukládána návratová hodnota funkce adl_gpsSubscribe, 

která slouží pro přihlášení ke GPS službám, je také vstupním parametrem funkce 

adl_gpsGetPosition sloužící pro získaní aktuální pozice. Proměnné Position a poz

jsou vztaženy k funkci adl_gpsGetPosition, do poz se ukládá návratová hodnota 

zmíněné funkce a proměnná Position je ukazatel na data přijaté GPS modulem ve formě 

struktury.

4.1.2 Jednotlivé funkce programu

V aplikaci jsou požity následující funkce:

adl_main hlavní funkce programu

adl_gpsSubscribe funkce pro přihlášení k GPS službám

adl_gpsGetPosition funkce pro získání GPS souřadnic získaných z modemu 

adl_atSendResponse funkce realizující výpis do okna terminálu

gps = adl_gpsSubscribe (GpsHandler, 10);

Funkce adl_gpsSubscribe slouží k přihlášení k GPS službám za účelem obdržet 

GPS souřadnice. Má dva vstupní parametry. Prvním je GpsHandler, což je další funkce s 

návratovou hodnotou typu bool a dalšími dvěma vstupními parametry  adl_gpsEvent_e 

Event, adl_gpsData_t* GpsData. První parametr je událost specifikující v jakém 

stavu se modem nachází a zda-li je možno přijmout data. Druhý parametr funkce GpsData je 

ukazatel na GPS data uložené do struktury. A konečně druhý parametr prvně jmenované 

funkce adl_gpsSubscribe  udává tzv. Polling time, což je časový interval v sekundách 

jednotlivých žádostí o přijetí GPS dat.

bool GpsHandler( adl_gpsEvent_e Event, adl_gpsData_t* GpsData )
 {

switch (Event)
{
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case ADL_GPS_EVENT_RESETING_HARDWARE:
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\nNeeds to reset\r\n" );
break;
case ADL_GPS_EVENT_EXT_MODE:
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\nWill be available on next 

product reset\r\n" );
break;
case ADL_GPS_EVENT_IDLE:
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\nThe service is ready to 

read GPS data. The GpsData parameter is set to NULL\r\n" );
break;
case ADL_GPS_EVENT_POLLING_DATA:

adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\nThe GpsData contains all 
GPS data read from the GPS device.\r\n" );

//fce. pro výpis informace o času
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\n UTC_Time:\r\n" );
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, GpsData->Position.UTC_time);
//fce. pro výpis informace o datu
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\n Datum:\r\n" );
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, GpsData->Position.date);
//fce. pro výpis informace o zeměpisné délce
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\n Zemepisna delka:\r\n" );
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, GpsData->Position.longitude);
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "; " );
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, GpsData-

>Position.longitude_Indicator);
//fce. pro výpis informace o zemepisne šířce
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\n Zemepisna sirka:\r\n" );
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, GpsData->Position.latitude);
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "; " );
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, GpsData-

>Position.latitude_Indicator);
//fce. pro výpis informace o nadnořské výšce
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\n Nadmorska vyska:\r\n" );
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, GpsData->Position.altitude);
//fce. pro výpis informace o HDOP
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\n HDOP (Horizontal 

Dilution Of Precision):\r\n" );
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, GpsData->Position.HDOP);
//fce. pro výpis informace o počtu dostupných satelitů
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\n Dostupnych 

satelitu:\r\n" );
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, GpsData->Position.sat_used);

adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\n \r\n" );
break;
}

return TRUE;
 }

Ve funkci GpsHandler dále provádíme testování stavu v jakém se nachází modul na 

základě lokální proměnné Event. Je-li vše v pořádku, řídící funkce switch vyhodnotí 

obsah lokální proměnné Event jako ADL_GPS_EVENT_POLLING_DATA a dále skočí na 

danou větev, kde jsou ze struktury vytažena vybraná data a odeslána k zobrazení.
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poz = adl_gpsGetPosition ( gps, Position);

Poslední funkcí je adl_gpsGetPosition s dvěma vstupními parametry gps a 

Position. Jak již bylo zmíněno proměnná gps obsahuje návratovou hodnotu funkce pro 

přihlášení, respektive informaci o přihlášení (zda bylo úspěšné, či vyvstal problém). 

Proměnná Position je typu adl_gpsPosition_t, což je ukazatel na data ve struktuře 

[10]. Výsledek celého příkladu je patrný z Obr.11. V intervalu deseti vteřin jsou cyklicky 

žádána a vypisována do okna terminálu zvolené informace přijaté pomocí modulu GenLoc25.

Obr.11: Okno terminálu zobrazující výsledek první aplikace

4.2 Aplikace pro monitoring polohy s pomocí GPS/GSM modulu

Uvedený program slouží pro získání vybraných informací z družice a zaslání těchto 

dat pomocí GPRS přenosu na FTP server, kde jsou data uloženy do souboru. Po inicializaci 

SIM karty, zadání PIN kódu, přihlášení k službám GPRS a GPS jsou přijatá data z družic

cyklicky aktualizována každých deset vteřin na pozadí aplikace. Na server jsou pak data 

odesílána každých 40 vteřin. Tento interval ovšem nebyl zvolen náhodně, nýbrž odvozen od 

časovačů, které řídí posílání data na sériovou linku a aktivaci GPRS spojení. Uživatel má pak 

možnost pomocí terminálu měnit tento interval předdefinovaným AT příkazem 
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at+perftp=hodnota_intervalu. Z uvedeného vyplývá, že zvolený interval by neměl být 

menší jak 40 vteřin, jinak by mohlo dojít ke kolizi. Další věc, kterou může uživatel ovlivnit, je 

rozsah získávaných informací. Jsou nastaveny dva módy: základní a rozšířený. Přeje-li si 

obsluha obdržet obsáhlejší informace o poloze a související informace, učiní tak druhým 

předdefinovaným AT příkazem at+roz=1. Zpět do stručného módu se lze navrátit pomocí 

příkazu at+roz=0. Všechny data jsou po přenosu ukládány do adresáře „xzavad“ na server 

společnosti Internet centrum pod doménu open-at.ic.cz. Ve zmíněném adresáři se dále nachází 

PHP skript „xzavad11.php“ pro zpracování obdržených dat. Z uvedeného lze tedy snadno 

vyvodit, že pro shlédnutí obdržených GPS informací stačí navštívit internetovou stránku 

http://open-at.ic.cz/xzavad/xzavad11.php. Pro přehlednost a názornost byla implementována 

mapa pomocí rozhraní API služby Mapy Google. Vytvořený PHP skript mimo jiné generuje 

aktuální pozici ve formátu kompatibilním se službou Mapy Google, stačí tedy tento řetězec 

překopírovat do předpřipraveného textového pole a následně je aktuální pozice zobrazena na 

implementované mapě. O aktuálnost doručených souřadnic se stará automatický refresh 

stránek po 30 vteřinách.

4.2.1 Deklarace hlavičkových souborů a proměnných

#include "adl_global.h"
#include "adl_gps.h"
#include "ipconnect.h"
#include "time.h"
#include "wm_stdio.h"

Jak již bylo vedeno výše soubor adl_global.h obsahuje všechny hlavičkové 

soubory odkazující na funkce knihovny ADL. Hlavičkový soubor adl_gps.h obsahuje 

funkce nezbytné pro příjem GPS informací. Soubor ipconnect.h obsahuje funkce pro IP 

konektivitu, v tomto konkrétním příkladě jsou to funkce ip_FTPSet a ip_FTPPut. Dále 

soubor time.h poskytuje funkce pro práci s časem. A nakonec hlavičkový soubor 

wm_stdio.h umožňuje využívat funkce z knihovny wm, což jsou v této aplikaci zejména 

funkce pro práci s řetězci.

s8 stav_tl, sending_data, ipconnect, ipftpset, ftp_put;
s16 AtCmd;
s32 un_timer_at, un_timer_ip, un_timer_ftp;
adl_simState_e stav_sim;
adl_tmr_t *timer_at, *timer_tl, *timer_ip, *timer_ftp, *timer_muj;
s32 neco;
u8 gps;
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s8 pozice, poz;
adl_gpsPosition_t *Position;
u8 GpsAll[2000]="";
ascii *cas, *datum, *zem_delka, *zem_delka_I, *zem_sirka, *zem_sirka_I, 
*vyska, *hdop, *sat;
ascii *kurz, *speed, *satview, *speed_knots;

//proměnné pro funkci AtFTP
u32 ftp_timervalue;
ascii buffer[25]="";
ascii szbuffer[25]="";
u32 def=400, res_f;

//proměnné pro funkci AtRES
u32 roz_r, rozhodni;
ascii rozbuffer[25]="";
ascii roz_szbuffer[25]="";
ascii ted[25]="";

Proměnné stav_tl, sending_data, ipconnect, ipftpset, ftp_put a 

AtCmd slouží pro uložení návratové hodnoty jednotlivých funkcí. Popořadě jsou to 

adl_ioSubscribe, ed_SendData, ip_Connect, ip_FTPSet, ip_FTPPut, 

adl_atCmdSubscribe.

Proměnné un_timer_at, un_timer_ip, un_timer_ftp slouží pro uložení 

stavu funkcí adl_tmrUnSubscribe  pro odhlášení jednotlivých časovačů.

Proměnná stav_sim je typu adl_simState_e a slouží pro uložení a následné

vypsání stavu v jakém se nachází SIM karta, respektive testujeme, zda je vůbec vložena, byl-li 

správně  zadán PIN kód apod.

Proměnné *timer_at, *timer_tl, *timer_ip, *timer_ftp, *timer_muj

jsou datového typu adl_tmr_t, což znamená, že se jedná o ukazatele na jednotlivě 

definované časovače. V jedné aplikaci jich může běžet maximálně 32, pokud je spuštěn další 

bude obsahovat hodnotu NULL. Proměnné pak také slouží jako ukazatel pro odhlášení 

aktivovaného časovače.

Proměnná neco slouží pro ošetření tlačítka, aby nedocházelo k odeslání dat vícekrát 

po sobě a zabraňuje tak kolizi časovačů. Bude ovšem využita až v následující kapitole, kde 

bude rozebrán alternativní postup pro monitoring polohy pomocí GPS/GSM modemu.

Proměnné gps, poz a ukazatel *Position byly podrobně popsány v kapitole 4.1.1, 

jejich funkce je v této aplikaci naprosto totožná, proto je nebudu znovu popisovat. Proměnná 

GpsAll je datového typu u8 a jedná se pole do nějž se ukládají jednotlivé řetězce s 

obdrženými GPS informacemi. Řetězec je dále posílán na FTP server, kde jsou obsažená data 

ukládána do souboru. Pole je pravidelně mazáno, aby obsahovalo pouze relevantní informace. 
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Přímou souvislost s tímto polem mají ukazatele *cas, *datum, *zem_delka, 

*zem_delka_I, *zem_sirka, *zem_sirka_I, *vyska, *hdop, *sat, *kurz, 

*speed, *satview, *speed_knots, jež odkazují na ukládané ascii řetězce. Podle 

zvoleného módu jsou pak tyto ascii řetězce, buď všechny nebo jejich značná část, ještě s 

dalšími „systémovými“ informacemi předány poli GpasAll a jak již bylo zmíněno odeslány 

na server.

Proměnné ftp_timervalue, buffer, szbuffer, def, res_f všechny přímo 

souvisí s funkcí adl_atCmdSubscribe pro definici AT příkazu at+perftp. Do 

proměnné buffer je uložena hodnota, jako indexované textové pole, za zmíněným AT 

příkazem at+perftp=hodnota_intervalu. Tato hodnota je dále převedena na číslo a uložena 

do proměnné ftp_timervalue. Ta slouží také funkci adl_tmrSubscribe jako jeden 

ze vstupních parametrů. Proměnná def slouží jako výchozí hodnota intervalu pro posílání dat 

na FTP server, tzn. dokud perioda nebyla změněna AT příkazem 

at+perftp=hodnota_intervalu. Res_f slouží pro uložení návratové hodnoty funkce 

adl_atCmdSubscribe pro přihlášení AT příkazu at+perft. A konečně proměnná 

szbuffer slouží pro uložení hodnoty za AT příkazem převedené na řetězec, aby mohla být 

z informativních důvodů vypsána do okna terminálu.

Proměnné roz_r, rozbuffer, roz_szbuffer, ted opět přímo souvisí s definicí 

funkce  adl_tmrSubscribe tentokrát ovšem pro přihlášení AT příkazu at+roz=bool. 

Do roz_r je ukládána celočíselná hodnota převedená z proměnné rozbuffer, do které se 

ukládá přímo hodnota zmíněného AT příkazu at+roz=bool, volíme tedy mezi rozšířeným a 

stručným módem odesílaných informací. Do roz_szbuffer ukládáme rovněž obsah za AT 

příkazem, ovšem ve tvaru vhodném pro výpis do okna terminálu. Poslední proměnná ted

slouží pro uložení a následný výpis informace o aktuálním nastaveném módu ve funkci 

proved_timer. 

4.2.2 Jednotlivé funkce programu

V aplikaci jsou použity následující funkce:

adl_main hlavní funkce programu

adl_gpsSubscribe funkce pro přihlášení k GPS službám

adl_gpsGetPosition funkce pro získání GPS souřadnic získaných z modemu 

adl_atSendResponse funkce realizující výpis do okna terminálu
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adl_atCmdSubscribe funkce pro vytvoření vlastního AT příazu

adl_atCmdUnSubscribe funkce pro odhlášení vlastního AT příkazu

adl_tmrSubscribe funkce pro přihlášení časovače

adl_tmrUnSubscribe funkce pro odhlášení časovače

adl_gprsSubscribe funkce pro přihlášení k GPRS službám

adl_simGetState funkce pro zjištění stavu SIM karty

adl_simSubscribe funkce pro přihlášení k službám pracujícím se SIM

adl_fcmSubscribe funkce pro řízení, ovládání a výměnu dat mezi

definovanými datovými toky

adl_fcmUnsubscribe funkce pro odhlášení od řízení datových toků

adl_atSendStdResponse funkce pro vypsání podmíněné odpovědi

adl_fcmSendData funkce pro poslání požadovaného bloku dat

adl_fcmSwitchV24State funkce přepínající stav sériové linky mezi AT/Datovým 

módem

ed_SendData funkce pro poslaní dat na sériovou linku

ip_Connect funkce umožňující sestavení GPRS (GSM) spojení

ip_Subscribe funkce pro přihlášení knihovny IPConnect

ip_FTPPut funkce pro upload souboru na FTP server

ip_FTPSet funkce nastavující připojení k FTP serveru

void adl_main ( adl_InitType_e InitType )
{
TRACE (( 1, "Embedded Application : Main" ));
// zadani PIN kodu
adl_simSubscribe ( SimHandler, "6690" );
// zjisteni aktualniho stavu SIM
stav_sim=adl_simGetState ( );

switch (stav_sim)
{

case ADL_SIM_STATE_INIT:
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\nZjistovani stavu 

(PIN zatim neznamy)\r\n" );
break;

case ADL_SIM_STATE_REMOVED:
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\nNeni vlozena SIM 

karta\r\n" );
break;

case ADL_SIM_STATE_INSERTED:
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\nSIM karta vlozena 

(PIN zatim neznamy)\r\n" );
break;
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case ADL_SIM_STATE_FULL_INIT:
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\nKompletni 

inicializace SIM probehla v poradku\r\n" );
break;

case ADL_SIM_STATE_PIN_ERROR:
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\nSpatne vlozena SIM 

karta\r\n" );
break;

case ADL_SIM_STATE_PIN_OK:
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\nPIN kod v poradku, 

ceka se na uplnou inicializaci\r\n" );
break;

case ADL_SIM_STATE_PIN_WAIT:
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\nSIM karta vlozena, 

PIN kod jeste nebyl zadan\r\n" );
break;

case ADL_SIM_STATE_LAST:
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\nVzdycky posledni 

stav\r\n" );
break;

}

// Inicializace IP spojení, čekání na událost o úspěšném spojení
ip_Subscribe ( ftp_ConnectHandler );

// nastaveni modemu pro komunikaci pres GPRS
adl_gprsSubscribe ( GprsHandler );

ipftpset=ip_FTPSet ( "21", "A", "open-at.ic.cz", "open-at", "openat" );}

// nastaveni portu GPIO4 jako vstup
//stav_tl=adl_ioSubscribe (ADL_IO_Q24X6_GPIO_4, 0xFFFFFFFF, 0, 0, 
(adl_ioHdlr_f) NULL);

// nastaveni casovace pro nastaveni GPRS
timer_at=adl_tmrSubscribe ( TRUE, 50, ADL_TMR_TYPE_100MS, at_timer );

// nastaveni casovace pro tlacitko
//timer_tl=adl_tmrSubscribe ( TRUE, 10, ADL_TMR_TYPE_100MS, tlac_timer );

// nastaveni casovace pro ip_connection
timer_ip=adl_tmrSubscribe ( TRUE, 120, ADL_TMR_TYPE_100MS, ip_timer );

//nastaveni casovace pro cyklicke odesilani dat na ftp server
timer_muj=adl_tmrSubscribe ( TRUE, def, ADL_TMR_TYPE_100MS, proved_timer );

// s16 adl_atCmdSubscribe(ASCII *Cmdstr, adl_atCmdHandler_t Cmdhdl, u16 
Options) AtCmd = adl_atCmdSubscribe ( "AT+CGATT=1", AtCmdhdl, 
ADL_CMD_TYPE_TEST | ADL_CMD_TYPE_READ | ADL_CMD_TYPE_PARA | 0x33 );

//přihlášení funkce pro příjem GPS souřadnic
gps = adl_gpsSubscribe (GpsHandler, 10);

//pro přístup k GPS informacím
poz = adl_gpsGetPosition ( gps, Position);
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//fce. pro kontrolu stavu modulu
switch (poz)

{
case OK:
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\nOK\r\n" );
break;
case ADL_RET_ERR_NOT_SUBSCRIBED:
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\nGPS service was not 

subscribed\r\n" );
break;
case ADL_RET_ERR_UNKNOWN_HDL:
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\nProvided handle is not a 

valid one\r\n" );
break;
case ADL_RET_ERR_BAD_STATE:
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\nGPS service is out of 

IDLE state.\r\n" );
break;
}

//funkce pro definici vlastního AT příkazu -> mění periodu odesílání dat na 
server
res_f = adl_atCmdSubscribe("at+perftp",AtFTP,ADL_CMD_TYPE_PARA|0x0011);

//rozsireny mod informaci
adl_atCmdSubscribe("at+roz",AtROZ,ADL_CMD_TYPE_PARA|0x0011);

//irelevantní funkce, pouze pro ověření funkčnosti
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\nSTART\r\n");

Funkce adl_main je hlavní funkcí celého programu a můžeme ji označit za jádro 

celého programu. Jsou v ní volány všechny potřebné, vně definované, funkce nezbytné pro 

chod celé aplikace. Vývojový diagram funkce adl_main je umístěn v Příloze 1.

První je volána funkce adl_simSubscribe a slouží pro přihlášení SIM karty do 

GSM sítě. Má dva vstupní parametry. Prvním je SimHandler, což je také vně definovaná 

funkce starající se o zjištění aktuálního stavu SIM karty pomocí vstupní proměnné Event. 

Druhým parametrem je pak PIN kód nezbytný pro inicializaci SIM karty.

Funkce adl_simGetState pak slouží přímo pro zjištění stavu v jakém se SIM 

karta nachází. Podobně můžeme testovat stav i předchozí zmíněnou funkcí 

adl_simSubscribe pomocí její návratové hodnoty, avšak adl_simGetState je k 

tomuto účelu přímo určena a zahrnuje všechny  možné scénáře při výskytu chyby. 

Neobsahuje žádný vstupní parametr pouze vrací aktuální stav, který je v našem případě 

zpracován a následně vypsán rozcestníkem switch.

Dále je volána funkce ipsubscribe sloužící pro přihlášení ke knihovně IPConnect. 

Má jeden vstupní parametr ftp_ConnectHandler sloužící pro inicializaci datového 

spojení. To je také funkce s jedním vstupním parametrem. Tím je lokální proměnná Event, 
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jež má zajistit při požadavku na GPRS (PPP) přenos otevření datového toku pomocí funkce 

adl_fcmSubscribe.

Funkce adl_gprsSubscribe slouží k přihlášení k GPRS službám a tím pádem i k 

připojení k internetu. Má jeden vstupní parametr, kterým je GprsHandler, což je funkce s 

dvěma dalšími vstupními parametry. Prvním z nich je lokální proměnná Event datového 

typu unsigned short informující o stavu GPRS spojení, druhou vstupní proměnnou je pak Cid

typu unsigned char, což je vlastně identifikátor spojení. Vstupní parametr GprsHandler  je 

pak znovu použit pro odhlášení GPRS spojení pomocí funkce adl_gprsUnsubscribe.

Funkce ip_FTPSet slouží pro nastavení všech potřebných údajů při spojení s FTP 

serverem. Má pět vstupních parametrů, přičemž všechny jsou zadávány jako ascii řetězce,

buď přímo, jako statické informace, do funkce nebo do proměnných typu char, jež se pak 

opět stanou vstupními parametry. První proměnná nese jméno FtpPort a specifikuje typ 

požadované služby. V případě FTP přenosu se jedná o port číslo 21. Další proměnná 

FtpType, udává o jaký typ přenosu se jedná. Na výběr máme TYPE A (ascii) a TYPE I 

(binary). Třetí proměnná FtpServ obsahuje jméno serveru k němuž se hodláme připojovat. 

Čtvrtá proměnná FtpUn obsahuje informaci „User name“ neboli uživatelské jméno. 

Abychom se mohli úspěšně připojit na požadovaný server potřebujeme znát k danému 

uživatelskému jménu ještě heslo. A právě to je obsahem poslední proměnné FtpPw.

Popis funkce adl_gpsSubscribe je totožný jako v předchozí aplikaci (viz. 

kapitola 4.1.2) pouze s jediným rozdílem. Data nejsou (ale mohou být) vypisována do okna 

terminálu, nýbrž jsou ukládány jako ascii řetězce do deklarovaných proměnných, které se 

následně spojí do proměnné GpsAll a odešlou na FTP server.

Výše uvedené funkce slouží pro inicializaci a přihlášení nezbytných komponent 

programu. Proběhnou-li všechny inicializační a přihlašovací rutiny úspěšně (viz. Obr.12), 

můžeme pokračovat dále v přihlašování jednotlivých časovačů a začít tak odesílat přijatá data 

na FTP server.
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Obr.12: Terminal Emulator: Inicializace

Nyní následuje přihlášení několika časovačů pomocí funkce adl_tmrSubscribe. 

Ta obsahuje čtyři vstupní parametry. První z nich udává zda se jedná o časovač cyklický 

(TRUE), či proběhne pouze jednou (FALSE). Druhý parametr udává po kolika nastavených 

periodách časovač vyprší. Délku jedné zmíněné periody je možno určit třetím parametrem. 

Máme k dispozici dva možné intervaly: 100ms (ADL_TMR_TYPE_100MS) nebo 18,5ms 

(ADL_TMR_TYPE_TICK). Poslední parametr specifikuje, která funkce po vypršení časovače 

bude volána.

První ze zmíněných časovačů vykoná funkci at_timer a po provedení se odhlásí. 

Funkce at_timer je dále svázána s funkcí. adl_atCmdSubscribe sloužící pro 

přihlášení AT příkazu AT+CGATT=1, který zajistí aktivaci GPRS spojení.

Další z deklarovaných časovačů volá funkci tlac_timer. Ta bude podrobněji 

popsána společně s funkcí adl_ioSubscribe v následující kapitole pro alternativní řešení 

zadaného úkolu. Pro tuto aplikaci jsou obě funkce irelevantní.
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Třetí časovač volá funkci ip_timer v níž je dále volána další funkce ip_Connect

pro start/konec IP spojení. Do ní vstupují dva parametry: typ přenosu (IP_BEARER_GPRS) a 

mód (IP_MODE_CONNECT). Po vykonání je časovač odhlášen.

Čtvrtý časovač volá funkci proved_timer. Ta má za úkol v pravidelných 

intervalech, podle vyžádaného módu, zasílat patřičné informace do souboru /xzavad na FTP

server. Vývojový diagram lze shlédnout v Příloze 2.

void proved_timer ( u8 ID )
{
char strCas[40]="";
time_t rawtime;
struct tm * timeinfo;
time ( &rawtime );
timeinfo = localtime ( &rawtime );
sprintf(strCas,"%s", asctime (timeinfo));

//mazaní dat jinak dojde k přetečení proměnné DataLen
strcpy(GpsAll, "");

//spojení dat do řetězce, jež se odešla na ftp server
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\nPriprava dat pro FTP_PUT\r\n" ); 
// vypise stav tlacitka do okna Terminalu

strcat(GpsAll, strCas);
strcat(GpsAll, "|");
strcat(GpsAll, "GPS informace prijate modemem GenLoc25");
strcat(GpsAll, "|Cas: ");
strcat(GpsAll, cas);
strcat(GpsAll, "|Datum: ");
strcat(GpsAll, datum);
strcat(GpsAll, "|Zemepisna delka: +");
strcat(GpsAll, zem_delka);
strcat(GpsAll, zem_delka_I);
strcat(GpsAll, "|Zemepisna sirka: +0");
strcat(GpsAll, zem_sirka);
strcat(GpsAll, zem_sirka_I);
strcat(GpsAll, "|Nadmorska vyska: ");
strcat(GpsAll, vyska);
strcat(GpsAll, "|HDOP: ");
strcat(GpsAll, hdop);
strcat(GpsAll, "|Dostupnych satelitu: ");
strcat(GpsAll, sat);

//rozšířený mód -> informace jsou vypsány  pouze v případě, jsou-li 
vyžádány AT příkazem "at+roz=1"

if (roz_r == 1){
strcat(GpsAll, "|Udany kurz: ");
strcat(GpsAll, kurz);
strcat(GpsAll, "|Rychlost: ");
strcat(GpsAll, speed);
strcat(GpsAll, "|Speed knots: ");
strcat(GpsAll, speed_knots);
}

//znak zvolený pro identifikaci konce souboru -> relevantní až pro PHP 
skript vykonávaný na serveru
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strcat(GpsAll, "#");

//sled příkazů informující v okně terminálu o zvoleném režimu výpisu 
informací

wm_itoa(roz_r, ted);
adl_atSendResponse ( ADL_AT_RSP, "\r\nzvoleny mod: ");
adl_atSendResponse ( ADL_AT_RSP, ted);

//data na seriovou linku
ftp_put=ip_FTPPut ( "/xzavad/", "temp.txt", ftp_CtrlHandler, 
ftp_PutDataHandler );

// vypise stav ftp_put
switch (ftp_put) 
{

case 0:
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\nFTP_Put probehlo uspesne\r\n");
break;
case ED_ERR_NO_TCPIP:
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\nTCPIP service is not supported 
by the product\r\n" );
break;
case ED_ERR_NOT_INIT:
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\nThe eDLib cannot be used 
because its init function ed_Init() has not been called yet.\r\n" );
break;
case ED_ERR_INVALID_ARG:
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\nData is a NULL pointer\r\n" );
break;
case ED_ERR_INVALID_CALL:
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\nThis function cannot be called 
now (because no matching ed_DataRequest_f callback call was issued or 
because no eDLib service is currently active).\r\n" );
break;
case ED_ERR_INVALID_SIZE:
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\nThe DataLen parameter is 
greater than expected.\r\n" );
break;

}

// nastaveni casovace pro ftp_put
timer_ftp=adl_tmrSubscribe ( TRUE, 250, ADL_TMR_TYPE_100MS, ftp_timer );}

Prvně, z informativních důvodů, je zjištěn a uložen do proměnné strCas aktuální 

čas.  Dále je třeba vymazat všechny data z proměnné GpsAll, aby při cyklickém posílání 

informací nedocházelo k přetečení paměti. Následně jsou do této proměnné ukládány všechny 

získané GPS informace jako ascii řetězec. Kromě vlastních GPS informací jsou také 

přidávány další ascii znaky sloužící pro snazší formátování textu PHP skriptem na serveru. 

Znak „|“ má za úkol signalizovat konec řádku. Symbol „#“ značí konec textového souboru. 

Dalším, na první pohled nelogickým znakem, je „+“ vyskytujícím se ve zdrojovém kódu. Má 

za úkol identifikovat počátek zprávy o zeměpisné délce. Tím je v PHP skriptu spuštěna 

funkce pro naformátování zeměpisné délky do formátu kompatibilním pro zadání do 
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textového pole vyhledávače implementované mapy Google. U zeměpisné šířky se aplikuje 

totožná funkce pro naformátování textového řetězce. Jedna odlišnost tu ovšem je. Podle 

dokumentu pro specifikaci NMEA protokolu [5] je definován přenos zprávy o zeměpisné 

délce ve formátu [dddmm.mmmm] a o zeměpisné šířce ve formátu [ddmm.mmmm]. Z toho 

plyne diference v jednom ascii znaku. Aby se tedy mohla v PHP skriptu aplikovat totožná 

funkce pro naformátování zprávy o zeměpisné šířce je nutné na začátek přidat nulu, která 

výslednou informaci neovlivní, ale současně vyrovná počet znaků jako u zeměpisné délky.

Podle proměnné roz_r, v které je uložen výsledek předdefinovaného AT příkazu 

„at+roz=hodnota“, je vyhodnocena podmínka zda odesílat stručný, či rozšířený mód 

informací. V případě stručného módu jsou posílány informace ze struktury 

adl_gpsPosition_t, v případě rozšířeného módu jsou k těmto údajům dále přidány ještě 

další ze struktury adl_gpsSpeed_t [10].

Funkce ip_FTPPut slouží pro upload dat na zvolený FTP server. Má čtyři vstupní 

parametry. První udává cestu k adresáři, do kterého hodláme data ukládat. Druhý parametr 

specifikuje jméno souboru, do kterého bude textový řetězec zapsán. Třetím vstupním 

parametrem je funkce ftp_CtrlHandler, jež sama má další jeden vstupní parametr, 

lokální proměnnou Event, udávající stav pro FTP přenos. Konečně posledním čtvrtým 

parametrem je funkce ftp_PutDataHandler zjišťující délku přenášených dat. Po 

vykonání funkce ip_FTPPut je uložena její návratová hodnota do proměnné ftp_put. Ta 

je dále testována pomocí rozcestníku switch, abychom měli přehled o tom, zda byl upload 

úspěšný, či došlo k výskytu nějaké chyby. Přímo v tomto časovači je na konec spuštěn ještě

jeden další, který volá funkci ftp_timer. Ta pomocí interní funkce ed_SendData

zprostředkuje přenos dat pomocí TCP/IP spojení. Funkce ed_SendData má tři vstupní 

parametry. Prvním je ukazatel na data, které se budou odesílat, v tomto případě tedy obsah 

proměnné GpsAll. Druhý parametr udává délku odesílaných dat, ta je zjištěna pomocí 

funkce strlen(GpsAll). Poslední parametr udává, zda se mají data vyžadovat jen jednou 

(TRUE) nebo opakovaně (FALSE). Po provedení funkce je její návratová hodnota uložena do 

proměnné sending_data, která je následně, pro lepší přehled, testována a vypisována do 

okna terminálu pomocí rozcestníku switch.

Výše byl proveden výčet všech použitých časovačů a nyní se zaměřím na popis 

dalších dvou funkcí adl_atCmdSubscribe pro přihlášení definovaného AT příkazu.

Funkce má tři vstupní parametry. Prvním je jméno AT příkazu jakým bude voláno. Druhým je 
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funkce, která bude volána zadáním definovaného AT příkazu. Třetí parametr udává jak se 

bude zpracovávat hodnota (hodnoty) zadané za AT příkazem. V tomto případě 

ADL_CMD_TYPE_PARA|0x0011 značí, že za příkazem se bude nacházet minimálně a 

současně maximálně jedena hodnota.

u32 AtFTP(adl_atCmdPreParser_t *paras)
{

//pro smazani pameti
wm_strcpy(buffer, "");
wm_strcat(buffer, ADL_GET_PARAM(paras, 0));

//prevod retezce na integer
ftp_timervalue = wm_atoi(buffer); 

if (ftp_timervalue > 400){
adl_tmrUnSubscribe (timer_muj, proved_timer, ADL_TMR_TYPE_100MS);

//prevod integeru na retezec pro tisk na obrazovku
wm_itoa(ftp_timervalue, szbuffer);

adl_atSendResponse ( ADL_AT_RSP, "\r\nPerioda je: ");
adl_atSendResponse ( ADL_AT_RSP, szbuffer);
adl_atSendResponse ( ADL_AT_RSP, " x100[ms]");

timer_muj = adl_tmrSubscribe ( TRUE, ftp_timervalue, 
ADL_TMR_TYPE_100MS,  proved_timer );

}
else {adl_atSendResponse ( ADL_AT_RSP, "Perioda nesmi byt mensi nez 

40 sekund");}

return ftp_timervalue;
} 

Funkce AtFTP je volána po zadání příkazu at+perftp=hodnota. Ten slouží pro 

změnu periody odesílání dat na server. Do proměnné buffer je ukládána hodnota za AT 

příkazem. Ještě než k tomu dojde, smaže se obsah proměnné buffer, pro případ, že 

zadáváme AT příkaz již po několikáté. Počátek uloženého řetězce je označen indexem 0. 

Abychom dále s hodnotou mohli snáze pracovat převede ji pomocí funkce wm_atoi na číslo, 

respektive na integer (datový typ s32). Následně vyhodnotíme, zda uživatel nezadal hodnotu 

menší jak 40 vteřin, neboť by mohlo dojít ke kolizi časovačů. Je-li hodnota zadána správně, 

tzn. je vyšší jak 400 pokračuje program ve vykonávání dalších instrukcí. V opačném případě 

program informuje uživatele výpisem o chybně zadaném intervalu. Zadaná hodnota za 

příkazem musí být vyšší jak 400, protože dále bude tato hodnota vstupovat do časovače

určujícího periodu pro odesílání dat na server. Hodnota 400 pak v podstatě určuje počet 

period čekajících než dojde k vypršení časovače, přičemž jedna perioda odpovídá 100ms. Lze 
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tedy snadno vyvodit: ∆t = 100400 ms = 40000ms = 40s. Dále je tedy zřejmé, že se při 

splnění podmínky bude měnit interval pro odesílání dat. Proto musíme odhlásit starý časovač 

timer_muj a nadefinovat nový. Ten pojmenujeme stejně, jen mu pomocí proměnné 

ftp_timervalue předáme novou hodnotu pro počet period. Uživatel je o změně 

informován v okně terminálu. Pro tento výpis musíme obsah proměnné ftp_timervalue

převést na textový řetězec. To učiníme pomocí funkce wm_itoa, jež má dva vstupní 

parametry. První z nich udává obsah v proměnné, kterou hodláme převést a druhý pak jméno 

proměnné, do které bude uložen očekávaný textový řetězec.

Pozn.: pro kontrolu funkčnosti byl testován příkaz at+perftp=1000. Výsledek 

obdržených údajů o čase je vidět v Tab.10:.

Tab.10: Časy odeslání GPS údajů na FTP server při at+perftp=1000

Čas odeslání informace Čas odeslání informace ∆t
111851.00 11:18:51
112031.00 11:20:31 0:01:40
112211.00 11:22:11 0:01:40
112351.00 11:23:51 0:01:40
112531.00 11:25:31 0:01:40
112711.00 11:27:11 0:01:40
112851.00 11:28:51 0:01:40
113031.00 11:30:31 0:01:40
113211.00 11:32:11 0:01:40
113351.00 11:33:51 0:01:40

u32 AtROZ(adl_atCmdPreParser_t *paras)
{

//pro smazani pameti
wm_strcpy(rozbuffer, "");
wm_strcat(rozbuffer, ADL_GET_PARAM(paras, 0));

//prevod retezce na integer
roz_r = wm_atoi(rozbuffer); 

//prevod integeru na retezec pro tisk na obrazovku
wm_itoa(roz_r, roz_szbuffer);

switch (roz_r)
{
case 1:
adl_atSendResponse ( ADL_AT_RSP, "\r\nByl vyžádnán rozsireny mod: ");
adl_atSendResponse ( ADL_AT_RSP, roz_szbuffer);
break;

case 0:
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adl_atSendResponse ( ADL_AT_RSP, "\r\nByl vyžádnán strucny mod: ");
adl_atSendResponse ( ADL_AT_RSP, roz_szbuffer);
break;

default: adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\nPro strucny mod 
zadejte 0, pro rozsireny zadejte 1\r\n" );

}
return roz_r;
}

Funkce AtROZ je volána po zadání AT příkazu at+roz=hodnota. Je vhodné uvést, 

že funkce AtROZ reaguje pouze na dvě hodnoty, 0 (stručný mód) a 1 (rozšířený mód). Zadá-li 

uživatel jinou hodnotu, bude vyzván pro zadání jednoho z uvedených čísel. Počátek funkce je 

totožný jako v předchozím případě. Do proměnné buffer je ukládána hodnota za AT 

příkazem. Ještě než k tomu dojde, smaže se obsah proměnné buffer, pro případ, že 

zadáváme AT příkaz již po několikáté. Počátek uloženého řetězce je označen indexem 0. 

Abychom dále s hodnotou mohli snáze pracovat převede ji pomocí funkce wm_atoi na číslo, 

respektive na integer (datový typ s32) a uložíme do proměnné roz_r. Tu následně 

vyhodnotíme rozcestníkem switch a informujeme uživatele výpisem do okna terminálu o 

zvoleném režimu. V globální proměnné roz_r tedy neseme informaci o zvoleném módu, 

která se projeví pokaždé s voláním funkce pro přenos dat na FTP server. V ní se roz_r

vyhodnocuje a plní se proměnná GpsAll patřičným obsahem.

Průběh odeslání dat na FTP server včetně zadání obou AT příkazů je názorně vidět na

Obr.13. Bylo zadáno 600 period, což znamená odeslání dat přesně jednou za minutu. 
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Obr.13: Odeslání dat na FTP server

4.2.3 Interpretace přijatých dat na internetu

Jak bylo řečeno v úvodu, výsledek práce lze vidět na adrese http://open-

at.ic.cz/xzavad/xzavad11.php . Data jsou ukládána do souboru temp.txt v adresáři /xzavad. O 

jejich zobrazení se stará PHP skript xzavad11.php, konkrétně následující část kódu, kde je 

názorně vidět, proč byly dříve v C++ aplikaci přidávány další ascii znaky do odesílaných GPS 

informací:

if (file_exists("temp.txt"))
  {echo "<div style=\"margin-top:10px; margin-left:80px;\"><i>soubor 
temp.txt existuje</i>" . "<br/>";}
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  else
  {echo "<i>soubor neexistuje</i>" . "<br/>";}
$soubor = "temp.txt";
$fo = fopen($soubor, "r");
if ($fo)
  {
echo "<i>soubor otevren pro cteni</i></div>" . "<br/>";
echo "<div style=\"clear:both;\"><b>Výpis dat:</b><br/>";
  while(!feof($fo)){
    $znak = fgetc($fo);
       switch ($znak)
        {
        case "|":
          echo "<br/>";
          break;
        case "#":
          echo "<i>konec souboru</i><br/>";
          break;
        case "+":
          $poz = ftell($fo);
          for ($i=$poz;$i<$poz+12;$i++){
          fseek($fo, $i);
          $x[] = fgetc($fo);
          }
          trans($x);
          break;
          case "-":
          $poz = ftell($fo);
          for ($i=$poz;$i<$poz+12;$i++){
          fseek($fo, $i);
          $z[] = fgetc($fo);
          }
          trans($z);
          break;
        default:  
          echo $znak;
        }  
    }
echo "</div>";    

    echo "<br/><b>Poslední zaznamenaná pozice modemu je: </b>";
    trans($x);
    echo ", ";
    trans($z);
    //uzavreni souboru
    fclose($fo);
  }
  else
  {echo "soubor nenalezen";}

Nejprve ověříme, zda soubor temp.txt vůbec existuje, pokud ano přistoupíme k jeho 

čtení. Pomocí cyklu while procházíme celý soubor dokud nedosáhneme jeho konce. 

Soubor procházíme po jednotlivých znacích pomocí funkce fgetc, abychom mohli pomocí 

rozcestníku switch kontrolovat zda není třeba posunout výpis na další řádek, je avizován 

konec souboru, je nalezen počátek informace o zeměpisné délce, či šířce. V posledních dvou 
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případech je proveden další sled příkazů pro naformátování textu. Nejprve posuneme ukazatel 

pozice na místo v textu, kde byl čten počáteční znak pro zeměpisnou šířku nebo délku. Dále 

uložíme patřičný počet znaků do pole, které je vstupním parametrem funkce trans, která má 

za úkol vypsat údaje v následujícím formátu: Zeměpisná délka: 016°38'33.449"E, Zeměpisná 

šířka: 049°21'53.437"N (viz Obr.14).

Obr.14: Interpretace GPS souřadnic na internetu

Dále byla implementována mapa s textovým polem pro vyhledávání pomocí služby 

API Google maps. Pomocí vygenerovaného klíče společnost Google zpřístupní svoji 

knihovnu pro vývoj map pro zaregistrovanou doménu. Při prvním načtení provede funkce 

initialize prvotní zoom a nastavení mapy. To je definováno v objektu GLatLng, 

pomocí dvou parametrů. První udává zeměpisnou šířku a délku, druhý je pak číslo 

specifikující zobrazenou vrstvu. Zadá-li uživatel vygenerované souřadnice PHP skriptem do 

textového pole je tato informace zpracována další funkcí showAddress. Hledaný bod na 
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mapě je popsán objektem setCenter mající dva parametry. První je načtený údaj a druhý 

opět udává vrstvu, v které bude výsledek zobrazen. Výsledek je uveden na Obr.15.

Obr.15: Lokalizace modemu

4.3 Alternativní řešení aplikace

Pro případ, že nechceme, či nepotřebujeme sledovat data o pozici v krátkých 

cyklických intervalech vznikla aplikace odesílající data vnějším podmětem. To může být 

výhodné např. pro udání pozice ve smluvený okamžik nebo její potvrzení po dosáhnutí místa 

určení. Program vychází z předešlé aplikace (kapitola 4.2) pouze s tím rozdílem, že data 
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nejsou odesílány cyklicky pomocí časovače, ale pomocí tlačítka na desce plošného spoje 

připojené k GPS/GSM modemu.

4.3.1 Rozdílné funkce v programu

adl_ioSubsribe funkce pro nastavení a ovládání GPIO portů modemu

adl_ioRead funkce pro čtení logické hodnoty GPIO portu

void tlac_timer ( u8 ID )
{

char strCas[40]="";
time_t rawtime;
struct tm * timeinfo;
time ( &rawtime );
timeinfo = localtime ( &rawtime );
sprintf(strCas,"%s", asctime (timeinfo));

//adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "právě ted" );
if ( stavGPIO4 == 0) { // zjisteni stavu tlacitka

//adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\nTlacitko je rozeple\r\n" ); 
neco = 1;
}
else 
{

if ( neco == 1 )
{
//mazaní dat jinak dojde k přetečení proměnné DataLen 
strcpy(GpsAll, "");

adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\nTlacitko je seple\r\n" ); 
// vypise stav tlacitka do okna Terminalu

neco = 0;
strcat(GpsAll, strCas);
strcat(GpsAll, "|");
strcat(GpsAll, "GPS informace prijate modemem GenLoc25");
strcat(GpsAll, "|Cas: ");
strcat(GpsAll, cas);
strcat(GpsAll, "|Datum: ");
strcat(GpsAll, datum);
strcat(GpsAll, "|Zemepisna delka: ");
strcat(GpsAll, zem_delka);
strcat(GpsAll, zem_delka_I);
strcat(GpsAll, "|Zemepisna sirka: ");
strcat(GpsAll, zem_sirka);
strcat(GpsAll, zem_sirka_I);
strcat(GpsAll, "|Nadmorska vyska: ");
strcat(GpsAll, vyska);
strcat(GpsAll, "|HDOP: ");
strcat(GpsAll, hdop);
strcat(GpsAll, "|Dostupnych satelitu: ");
strcat(GpsAll, sat);

//rozšířený mód -> informace jsou vypsány  pouze v případě, 
jsou-li vyžádány AT příkazem "at+roz=1"

if (roz_r == 1){
strcat(GpsAll, "|Udany kurz: ");
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strcat(GpsAll, kurz);
strcat(GpsAll, "|Rzchlost: ");
strcat(GpsAll, speed);
strcat(GpsAll, "|SPEED KNOTS: ");
strcat(GpsAll, speed_knots);
}
strcat(GpsAll, "#");

//sled příkazů informující v okně terminálu o zvoleném režimu 
výpisu informací

wm_itoa(roz_r, ted);
adl_atSendResponse ( ADL_AT_RSP, "\r\nzvoleny mod: ");
adl_atSendResponse ( ADL_AT_RSP, ted);

ftp_put=ip_FTPPut ( "/xzavad/", "temp.txt", ftp_CtrlHandler, 
ftp_PutDataHandler );

switch (ftp_put) // vypise stav ftp_put
{

case 0:
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\nFTP_Put probehlo uspesne\r\n" );
break;

case ED_ERR_NO_TCPIP:
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\nTCPIP service is not supported by the 
product\r\n" );
break;

case ED_ERR_NOT_INIT:
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\nThe eDLib cannot be used because its 
init function ed_Init() has not been called yet.\r\n" );
break;

case ED_ERR_INVALID_ARG:
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\nData is a NULL pointer\r\n" );
break;

case ED_ERR_INVALID_CALL:
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\nThis function cannot be called now 
(because no matching ed_DataRequest_f callback call was issued or because 
no eDLib service is currently active).\r\n" );
break;

case ED_ERR_INVALID_SIZE:
adl_atSendResponse ( ADL_AT_UNS, "\r\nThe DataLen parameter is greater than 
expected.\r\n" );
break;
}

// nastaveni casovace pro ftp_put
timer_ftp=adl_tmrSubscribe ( TRUE, 250, ADL_TMR_TYPE_100MS, ftp_timer );

}
}

stavGPIO4=adl_ioRead( stav_tl );
}
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K novému účelu byla definována ve funkci adl_main nová funkce 

adl_ioSubscribe pro nastavení a ovládání GPIO portů modemu. Má pět vstupních 

parametrů. První udává masku obsahující typ modulu a číslo portu. Druhý parametr udává zda 

se zvolený port bude chovat jako vstup (1), či výstup (0). Třetí parametr definuje hodnotu, 

jaká se má zapsat na port po spuštění. Čtvrtý parametr udává časový interval mezi dvěmi 

vyvolávajícími operacemi s GPIO, pokud je port nastaven jako vstup. A poslední pátý 

parametr udává Handler, přijímající stav portu. Pokud je vyvolávací čas (polling time) 

nastaven na 0, musí být hodnota tohoto handleru NULL. Funkci adl_ioSubscribe v 

programu volá proměnná stav_tl, do které je následně uložena její návratová hodnota. 

Dále byl nadefinován nový časovač tlac_timer, po jehož každém přetečení (v tomto 

případě 1 sekunda) je zjištěn stav tlačítka a uložen do proměnné stavGPIO4. Je-li tlačítko 

rozpojené, respektive proměnná stavGPIO4 obsahuje nulovou hodnotu neprovede se nic 

(můžeme pouze uživatele informovat do okna terminálu, že je tlačítko rozpojené).  Pokud 

však bylo tlačítko sepnuto nebude obsah proměnné stavGPIO4 nulový a proběhne plnění 

proměnné GpsAll a odeslání dat na FTP server stejným způsobem jako v předchozí aplikaci 

(kapitola 4.2.2). Proměnná neco pak slouží pro ošetření tlačítka proti zákmitu, neboli aby 

nedošlo k zaslání dat několikrát za sebou, ale pouze jednou.
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ZÁVĚR

Bakalářská práce je zaměřena na monitoring polohy pomocí GPS/GSM modemu 

GenLoc25 firmy Wavecom. Pro snazší orientaci v práci je v úvodu teoreticky pojednáno o 

systému GPS a jsou dány do souvislostí jeho základní pojmy. Dále se práce soustřeďuje na 

popis platformy Open AT a na její využití při tvorbě autonomních aplikací ve spojení s 

vývojovým prostředím Microsoft Visual C++.

Stěžejní část práce je praktického charakteru. Dokumentuje především výsledky 

získané modemem GenLoc25 třemi odlišnými metodami. V prvé řadě jsem se zaměřil na

prezentci možnosti obdržet základní GPS informace prostřednictvím AT příkazů. Tato metoda 

je jednoznačně nejjednodušší, v praxi je však použitelná pouze pro inicializaci použitého 

hardwaru a jeho uvedení do provozu. Další prozkoumanou možností, jak určit polohu, bylo 

opětovné využití AT příkazů, tentokrát pro příjem rámce NMEA. Tato možnost je vynikající 

pro pochopení celé struktury rámce NMEA a vět v něm obsažených, pro lokalizaci modemu 

však existuje elegantnější řešení. A právě to představuje vývoj aplikace na bázi platformy 

Open AT, jež je také náplní zbylé části práce.

Vytvořil jsem tři aplikace pro určení pozice použitého modemu. První z nich je pouze 

alternativní postup k získání souřadnic pomocí AT příkazů. Vybraná data získaná z družice 

jsou pouze vypisována do okna terminálu. Oproti datům získaným AT příkazy ovšem nejsme 

limitováni předem definovaným výčtem souřadnic, nýbrž můžeme volit ze tří, daleko 

rozsáhlejších, cyklicky plněných struktur. Druhá aplikace již představuje poněkud

sofistikovanější řešení. Vychází z předešlého programu, ovšem data jsou dále cyklicky 

zasílána prostřednictvím GPRS přenosu na FTP server, odkud jsou pomocí PHP skriptu 

interpretována v internetu a kdokoliv si tak může zobrazit aktuální pozici modemu na 

implementované mapě. Poslední aplikace poukazuje na možnost dalšího alternativního řešení. 

Vychází z domněnky, že není třeba data zasílat nepřetržitě cyklicky, nýbrž jejich odeslání 

bude přímo závislé na lidském faktoru, tzn. na stisku tlačítka. Výsledná interpretace dat je 

opět totožná jako v předchozím případě.

Výsledky měření jsem pořizovval, s vývojem jednotlivých aplikací, od října roku 2007 

do května 2008. Za tu dobu jsem nevypozoroval žádný zásadnější výkyv v přesnosti 

obdržených souřadnic. Známe-li přesně naši polohu můžeme tyto přijaté informace porovnat s 

přesně vypočtenými pomocí portálů www.mapy.cz nebo maps.google.cz . V tomto případě 

jsem zaznamenal drobné odchylky v určení pozice. Domnívám se však, že pro orientační 
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určení polohy byly tyto výchylky zcela irelevantní. Bude-li obsluha požadovat ještě přesnější 

informace o poloze bude muset svou pozornost směřovat k odlišnému hardwarovému 

vybavení. Dozajista ovšem podstatně finančně náročnějšímu. Výskyt zmíněné chyby v určení 

polohy je dle mého názoru velice diskutabilní záležitost. Musíme brát v potaz rozdíl mezi 

vypočtenou a reálnou trajektorií pohybu družic, synchronizaci hodin jednotlivých družic, 

ionosférickou a troposférickou refrakci. K dvěma posledně zmíněným vlivům dochází 

zejména ve výšce 50 až 500 km nad zemským povrchem vlivem velkého množství volných 

elektronů a iontů, které způsobují refrakci (lom) radiového signálu, tedy jeho delší dráhu a tím 

i zpoždění. Nesmíme zapomenout ani na vícecestné šíření signálu. Domnívám se, že právě 

tenhle fakt měl za následek majoritní podíl na celkové odchylce měření. Abych mohl zajistit 

přímou viditelnost na oblohu byl jsem nucen umístit anténu na střechu rodinného domu. Ta se 

ovšem nachází v poměrně hustě zastavěné oblasti,  a proto vliv zpětně odražených signálů 

nelze zanedbat. Tyto signály jsou časově opožděné a logicky tak vnášejí do určení pozice 

značnou chybu.
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