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ABSTRAKT 

Lokalizace mobilního robotu je jednou z nejdůležitějších oblastí základní podpory pro ovládání a 

navigaci robotu v prostoru. Tato práce se zabývá lokalizací robotu založeného na principu radio-

orienteeringu. Dále je zde popsána výroba vysílače a SDR přijímače, které se dají pro lokalizaci 

použít. 
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ABSTRACT 

Localization of a mobile robot is one of the most important areas of basic support for the 

operation and navigation of robots in space. This work deals with robot localization based on the 

principle of radio-orienteering. There is also described the production of transmitter and SDR 

receiver, which can be used for localization. 
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ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá teoretickým rozborem, popsáním konstrukce a výrobou přijímače 

a vysílače vhodné pro použití pro lokalizaci mobilního robotu. Práce je rozdělena do tří částí.  

 

Úvodem do problematiky se věnuje první část, ve které je popsán radio-orienteering. Dále se 

věnuje vysílačům a přijímačům používaných v radio-orienteeringu. Zábývá se jejich 

vlastnostmi a principem. Dále je popsána technologie SDR - software defined radio, kterou 

jsem využil pro sestavení přijímače pro lokalizaci robotu. Je v ní popsán princip činnosti SDR 

a rozdíl mezi ideálním a reálným SDR. 

 

Druhá část bakalářské práce se věnuje návrhu a realizaci konstrukce přijímače i vysílače. 

Součástí návrhu je i popis jejich fuknce. Tato část se také zabývá výběrem lokálního 

oscilátoru a návrhem feritové antény. Dále je zde popsán systém pro lokalizaci robotu. 

 

Poslední část se věnuje praktickému měření v různých terénech a zhodnocení využitelnosti 

radiové lokalizace v mobilní robotice. 
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1. RADIO-ORIENTEERING 

Radio-orienteering (česky Radiový orientační běh - ROB) je závodní sport, který kombinuje 

prvky klasického orientačního běhu s radiovou technikou, pomocí níž se závodník orientuje 

v terénu a snaží se za co nejkratší čas doběhnout k cílovému vysílači. 

 

Soutěž ROB se skládá ze dvou samostatně vyhodnocovaných závodů v pásmech krátkých vln 

(80m - 3,5 MHz) a velmi krátkých vln (2m - 144MHz). Každé pásmo má jiný druh šíření 

elektromagnetických vln a proto je charakteristika těchto závodů odlišná. V pásmu 80m se 

signál šíří téměř přímo a nedochází k takovým odrazům a ohybům signálu jako v pásmu 2m. 

 

1.1 Průběh závodu 

V závodním prostoru je rozmístěno několik vysílačů, jejichž počet se liší dle věku závodníka 

a úrovně závodu. Tyto vysílače vysílají postupně za sebou vždy minutu v několikaminutovém 

cyklu podle počtu vysílačů. Cílový vysílač vysílá nepřetržitě na odlišném kmitočtu a slouží 

k navedení závodníka k cíli. Závodník je vybaven zaměřovacím přijímačem a mapou 

závodního prostoru, která slouží pro určení co nejschůdnější a nejrychlejší trasy k jednotlivým 

vysílačům. Po startu nejprve závodník zaměří dané vysílače, odhadne vzdálenost k nim a poté 

podle mapy a členitosti terénu určí pořadí vyhledávání vysílačů. Cílem závodu je nalézt 

všechny vysílače a doběhnout do cíle v co možná nejkratším čase.  

 

1.2 Vysílače ROB 

Vysílače používané pro ROB vysílají podle druhu soutěže na frekvenci 3,5MHz nebo 

144MHz. Jejich výkon je v rozmezí 1-5W. Pro identifikaci vysílačů je zavedeno pět 

třípísmenných slov v Morseové abecedě. Každému vysílači je poté přiřazeno jedno slovo, 

které vysílá pravidelně vždy minutu v pětiminutovém cyklu, kdy se jednotlivé vysílače 

střídají. Tyto vysílače využívají modulace A1A CW (zapínání a vypínání nosné vlny). Na 

obrázku č.1 je plně programovatelný vysílač Contest 2012, který se využívá na mezinárodních 

soutěžích. Tento vysílač umožňuje nastavení kmitočtu, výtupního výkonu, vysílaného kódu a 

rychlosti klíčování. 
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Obrázek 1: Plně programovatelný vysílač Contest 2012 [9] 

 

1.2.1 Princip vysílače s amplitudovou modulací 

Na obrázku č. 2 je uvedeno blokové schéma vysílače s amplitudovou modulací signálu. 

Hlavní částí vysílače je oscilátor, který vytváří zdroj nosné vlny pro následnou modulaci 

signálu. Oscilátor je řízený krystalem, což zajišťuje jeho vysokou stabilitu. Oscilátor je 

oddělen od zbytku obvodu oddělovacím zesilovačem, který zajišťuje, aby se změna zátěže 

neprojevila na stabilitě frekvence. Čím je vyšší frekvence oscilátoru, tím jsou větší problémy 

s jeho stabilitou. Proto se používá menší frekvence oscilátoru, která je dále násobena. Za 

násobičem frekvence následuje budič, který zajišťuje potřebný výkon pro vybuzení 

koncového stupně vysílače. Koncový stupeň vysílače pak zesiluje přivedený signál a převádí 

ho do anténního systému. 
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Obrázek 2: Blokové schéma vysílače s amplitudovou modulací [11] 

 

OSC – oscilátor 

ODD ZES – oddělovací zesilovač 

NÁS f. – násobič frekvence 

BUD – budič 

K – koncový stupeň 

NF – nízkofrekvenční zesilovač 

MOD – modulátor 

NZ – napájecí zdroj 

 

 

1.3 Přijímače ROB 

Na frekvenci 3,5Mhz se nejvíce používá přijímač Superfox 3,5GX jehož kmitočtový rozsah se 

pohybuje od 3,48MHz do 3,71MHz. Jedná se o superheterodynní přijímač s dvojím 

směšováním. Využívá sytému dvou antén (prutové a feritové) díky nimž lze určit nejen osu, 

na které se hledaný zdroj signálu nachází, ale také směr toho zdroje. Mezi jednotlivými 

anténami lze přepínat pomocí tlačítka na boku přístroje. Při kombinaci antén má výsledná 

směrová chrakteristika srdcový tvar. Vyhodnocení směru, ze kterého signál přichází, určuje 

závodník pomocí sluchátek tak, že plynule otáčí přijímačem a poslouchá změny v amplitudě 

signálu. Nejpřesnější určení polohy vysílače se pak dosahuje pomocí natočení přijímače do 

polohy, kdy je signál nejmenší. Tento druh přijímače se využívá pro závody, kde je 

vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem menší než 5 km.  
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Obrázek 3: Přijímač Superfox 3,5GX [10] 

 

1.3.1 Princip superhetového přijímače 

Superheterodynní přijímač (zkráceně superhet) směšuje přijímaný signál z antény a lokálního 

oscilátoru a převádí jej na mezifrekvenční signál pevně dané frekvence, který se dá lépe zesílit 

v úzkopásmových obvodech a demodulovat. Na obrázku je vidět blokové schéma 

superhetového přijímače. 
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Obrázek 4: Blokové schéma superhetového přijímače [5] 

1.3.1.1 Komponenty superhetového přijímače 

Vstupní obvody přijímače mají za úkol odfiltrovat nežádoucí frekvence, jako jsou frekvence 

jiných vysílačů nebo zrcadlové frekvence. V některých případech zesilují i úroveň 

přijímaného signálu na úroveň podobnou výstupu lokálního oscilátoru. 

 

Lokální oscilátor je jedna z nejdůležitějších součástí superhetového přijímače, neboť se 

pomocí změny jeho frekvence ladí přijímaná frekvence. Na stabilitě jeho frekvence závisí 

stabilita celého superhetu. Jeho frekvence se volí tak, aby byl o mezifrekvenci vyšší, než 

přijímaná frekvence 

 

Směšovač je obvod, ve kterém se smísením signálu získávaného z antény a signálu 

z lokálního oscilátoru vytváří součtová a rozdílová frekvence. Amplitudy obou směšovaných 

signálů by měli být totožné. V dalších obvodech se pak dále pracuje s rozdílovou frekvencí, 

protože je menší než frekvence přijímaná a tudíž se lépe zpracovává. Součtovou a rozdílovou 

frekvenci můžeme spočítat podle následujících vztahů. 
 

 

              (1) 

              (2) 

 

   – součtová frekvence 

   – rozdílová frekvence 

     –  frekvence přijímaného signálu 

     –  frekvence oscilátoru 
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Mezifrekvenční filtr je potřebný pro odfiltrování všech frekvencí kromě rozdílové frekvence. 

Jeho vlastnostmi ovlivněna celková selektivita přijímače. Většinou je realizován jako 

úzkopásmový filtr s vysokým činitelem jakosti Q a definovanou šířkou pásma. 

 

Mezifrekvenční zesilovač dosahuje nevětšího stupně zesílení a má tedy podstatný vliv na 

celkovou citlivost přijímače. Je to dáno tím, že MF zesilovač pracuje s mnohem nižší 

frekvencí, než je přijímaná frekvence a také tím, že zesiluje pouze potřebnou šířku pásma 

vymezenou MF filtrem a není tak rušen nežádoucími okolími signály. 

 

Demodulátor musí odpovídat typu modulace, která je použita ve vysílaném signálu. 

Vysílače používané v radiovém orientačním běhu využívají pro modulaci zapínání a vypínání 

nosné vlny a tvoří tak svůj identifikační kód v Morseové abecedě. 

 

1.4 Šíření elektromagnetického vlnění 

Vysílače i přijímače používané v ROB pracují na dvou frekvencích. První frekvencí je 

3,5MHz, což je pásmo krátkých vln (3-30MHz). Tato frekvence se používá pro 

radiokomunikace na střední a velké vzdálenosti a amatérská pásma.  

Druhou používanou frekvencí je 144MHz které spadá do pásma velmi krátkých vln. Do 

tohoto pásma spadají i FM a televizní vysílání. 

V dalších odstavcích si probereme výhody a nevýhody jednotlivých druhů šíření signálů 

používaných v ROB. 

1.4.1 Šíření krátkých vln 

Na krátké vzdálenosti se využívá šíření povrchové vlny, maximálně však do 30km. U šíření 

krátkých vln na větší vzdálenost se využívá mnohonásobných odrazů na ionizovaných 

částicích v ionosféře, díky čemuž není potřeba přímé viditelnosti mezi přijímačem a 

vysílačem. Jejich vzdálenost pak může být větší než tisíce kilometrů. Slabinou šíření krátkých 

vln je ale nestabilnost jejich šíření.  Podle denní a roční doby, kmitočtu, sluneční aktivity a 

dalších vlivů se dosah jinak stejného vysílacího zařízení může měnit od několika desítek do 

několika tisíc kilometrů a to i během několika hodin (cit. z [12]). 

 

1.4.2 Šíření velmi krátkých vln 

Frekvence velmi krátkých vln se pohybuje od 30 do 300MHz což odpovídá vlnové délce 1 až 

10 metrů. Tyto frekvence se používají pro přenos signálů, které vyžadují větší šířku pásma 

než krátké vlny. U šíření velmi krátkých vln se využívá povrchové přímé vlny. Nevýhodou je, 

že přijímač a vysílač na sebe musí navzájem „vidět“. Je tedy potřeba, aby byla anténa vysílače 

co nejvýše a byla tak zajištěna viditelnost z mnoha míst. Další nevýhodou je vysoká 

odrazivost přímé vlny, která se odráží od každé větší překážky, zejména pak od vodivých 

předmětů. Dosah vysílače VKV je tedy dán jeho výkonem a výškou antény nad terénem, 

obvykle maximálně 200km (cit. z [13]). 
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1.4.3 Volba frekvence pro lokalizaci 

Z výše popsaných druhů frekvencí jsem pro lokalizaci robotu v terénu i uvnitř budov vybral 

frekvenci 3,5MHz. Tato frekvence spadá do pásma krátkých vln a na rozdíl od velmi krátkých 

vln není tolik náchylná na překážky v terénu. Pásmo velmi krátkých vln by se navíc nedalo 

použít v budovách, protože za vodivými překážkami vznikají odstíněná místa a příjem signálu 

je tak značně zhoršený. 

 

2. SDR – SOFTWARE DEFINED RADIO 

K lokalizaci robotu založené na principu ROB využijeme technologii SDR (Softwarově 

definované rádio) což je moderní radiová technologie, které využívá přímého digitálního 

zpracování signálu. Výhodou SDR je možnost přímého zpracování signálu v počítači a tím i 

výpočet souřadnic robotu. Dále je možné pomocí vhodného programu vizuálně zobrazovat 

aktuální pozici robotu. V následujících odstavcích popíši princip funkce SDR. 

 

Ideální SDR přijímač by měl obsahovat pouze anténu a A/D převodník, který digitalizuje 

přijímaný signál vhodný pro číslicové zpracování. Obdobné je to u SDR vysílačů, kde je 

digitální signál převeden pomocí D/A převodníku na analogový a následně přiveden na 

anténu. Blokové schéma ideálního SDR je uvedeno na obrázku č. 5. 

 

Cílem SDR je nahradit analogové komponenty rádia digitálními a umožnit tak změnu kmitoču 

a komunikačního protokolou pouhou změnou softwaru.  

 

 
Obrázek 5: Schéma ideálního SDR 

 

Reálný SDR přijímač je limitován použitým A/D převodníkem, jehož frekvence musí být 

dvakrát vyšší než přijímaná frekvence. Toto je problém především pro vysoké frekvence, a 

proto je většina SDR přijímačů realizována směšovačem, základními vstupními obvody 

(zesilovači, filtry…), lokálním oscilátorem a A/D převodníkem. Tyto přijímače fungují tak, že 

signál z antény je po filtraci a zesílení smísen se signálem z oscilátoru, který je naladěný na 

frekvenci podobné té, kterou chceme přijímat. Po smísení těchto signálů získáme na výstupu 

rozdíl s mnohem nižší frekvencí a ten už je možné dál převést A/D převodníkem na digitální, 

který se dál zpracovává softwarově. Jiné verze SDR přijímačů nepoužívají A/D převodníky, 

ale ke zpracování přijímaného signálu využívají zvukovou kartu počítače. Šířku pásma 
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přeladění určuje vzorkovací kmitočet použité zvukové karty. Na obrázku č. 6 je uvedeno 

blokové schéma reálného SDR přijímače. 

 

 
Obrázek 6: Reálný SDR 

3. POPIS ŘEŠENÍ 

 

3.1 Přijímač 

Pro určení polohy robotu jsem se rozhodl zhotovit SDR přijímač DR2B podle návrhu 

srbského radioamatéra s volacím znakem YU1LM.  Výhodou použití SDR přijímače je, že 

přijímaný signál budeme moci přímo zpracovávat a z přijímaných hodnot přímo určit polohu 

robotu. Schéma zapojení tohoto přijímače je na obrázku číslo 7. Jedná se o přímo směšující, 

vysokofrekvenční SDR přijímač, jehož frekvenční rozsah se pohybuje od 30kHz do 35MHz 

podle typu použitého lokálního oscilátoru. Náš přijímač bude pracovat na frekvenci 3,5 MHz. 

Tuto frekvenci dosáhneme použitím lokálního oscilátoru s čtyřikrát větší frekvencí. To je 

dáno tím, že se frekvence oscilátoru dělí na obvodu 74AC74N. Tento obvod je tvořen dvěma 

do série zapojenými klopnými obvody, na jejichž výstupech se frekvence děli dvěma. 

Celková frekvence je tedy na výstupu obvodu vydělená čtyřmi. Schéma zapojení toho 

přijímače je už starší a proto jsem se jej snažil trochu vylepšit pro získání lepších parametrů 

přijímače.  

 

3.1.1 Princip přijímače DR2B 

Základním prvkem tohoto SDR přijímače je lokální oscilátor. Signál z oscilátoru funguje jako 

hodinový signál pro klopný obvod 74AC74N, který se překlápí podle frekvence oscilátoru při 

každé jeho kladné náběžné hraně. Výstup klopného obvodu 74AC74N je pak obdélníkový 

signál s čtyřikrát menší frekvencí. Tento signál se pak v multiplexoru 74HC4053 sčítá se 

signálem z antény s podobnou frekvencí. Výsledný signál jde na rozdílový zesilovací obvod 

NE5532. Dále už je signál zpracováván přímo zvukovou kartou počítače.   
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Obrázek 7: Původní schéma zapojení přijímače [3] 

 

3.1.2 Popis konstrukce přijímače 

Prvním problémem při konstrukci přijímače bylo, že uvedené schéma neodpovídá rozložení 

součástek, které uvádí autor. Z tohoto důvodu jsem celé schéma překreslil podle rozložení 

součástek a postupoval dál podle něj. Do tohoto schématu jsem pak přidal oscilátor a vstupní 

zesilovací obvody, které zesilují signál z antény. Tento signál bylo nutné zesílit pro vyrovnání 

rozdílu mezi amplitudou oscilátoru a signálu z antény.  Mnou navržené schéma zapojení je na 

obrázku číslo 8.  

 

Na schématu lze vidět, že vstup antény je oddělený přepínačem, kterým si zvolíme, jestli bude 

přijímač fungovat s feritovou nebo prutovou anténou. Tato možnost je přidána pouze pro 

rozšíření možnosti využití daného přijímače. Obě tyto antény pak navazují na zesilovací 

obvod zakončený selektivním rezonančním obvodem naladěným na přijímanou frekvenci. 

V levé horní části je pak zapojený krystalový oscilátor s invertorem. 
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Obrázek 8: Schéma zapojení přijímače 
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3.1.2.1 Lokální oscilátor 

Lokální oscilátor vhodný pro použití do SDR přijímače by měl být především stabilní. Proto 

jsem už předem vyloučil LC a RC oscilátory, které nebývají moc stabilní. V mém přijímači 

jsem se rozhodl použít krystalový oscilátor, který se vyznačuje právě svojí vysokou stabilitou. 

Frekvence krystalových oscilátoru závisí na frekvenci použitého krystalu. Tato frekvence je 

pevně nastavená a nelze jí přeladit. Frekvence oscilátoru musí být 4x vyšší než je přijímaná 

frekvence. To je dáno principem děličky v použitém zapojení. V našem případě je to tedy 

14MHz. 

3.1.2.2 Colpittsův oscilátor 

Jako první jsem se rozhodl vyzkoušet Colpitsův oscilátor. Tento druh oscilátoru se vyznačuje 

poměrně přesnou výstupní sinusovou charakteristikou. Toto zapojení mělo dva hlavní 

nedostatky, kvůli kterým jsem se rozhodl použít oscilátor s invertorem. Prvním nedostatkem 

byla nízká úroveň výstupního signálu (přibližně 40mV). Toto samotné by nevadilo, stačilo by 

použít vhodný zesilovač. Hlavním problémem ale byla nestabilní amplituda výstupního 

signálu při zapojení oscilátoru do obvodu přijímače. Stabilizaci výstupního signálu jsem řešil 

pomocí emitorového sledovače, který jsem zapojil na výstup Colpittsova oscilátoru. Tento 

oddělovací obvod ale stabilizaci výstupního signálu nevyřešil a proto jsem se rozhodl 

vyzkoušet oscilátor s invertorem. 

 
Obrázek 9: Zapojení Colpittsova oscilátoru [4] 

3.1.2.3 Oscilátor s invertorem 

V tomto zapojení funguje krystal jako sériový LC článek a z výstupu invertoru na jeho vstup 

pustí jen frekvenci, na kterou je naladěn a tím celý obvod rozkmitá. Tento druh oscilátoru má 

přibližně obdélníkovou výstupní charakteristiku. To nám nevadí, protože výstup tohoto 

oscilátoru je využíván jako hodinový signál pro klopný obvod přijímače. Hlavní výhodou 

tohoto zapojení je vysoká výstupní úroveň signálu (přibližně 400mV) a jeho stabilita. Není 

tedy nutné používat žádné stabilizační ani zesilovací obvody, jako tomu bylo v případě 

Colpittsova oscilátoru. Do tohoto oscilátoru jsem zapojil krystal s frekvencí 14,31818MHz. 

V obvodu přijímače se tato frekvence dělí čtyřmi, čímž dostaneme frekvenci 3,5795MHz. 

Tuto frekvenci je ještě dále možno upravovat pomocí kapacitních trimerů a nastavitelné cívky 

v přijímači.  
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Obrázek 10: Zapojení oscilátoru s invertorem [4] 

3.1.2.4 Programovatelné oscilátory 

U tohoto druhu oscilátoru je možné průběžně měnit frekvenci oscilátoru a tím i frekvenci 

přijímače. Pro SDR přijímač by byl nejlepší variantou, protože by umožnil ladění kmitočtu 

přijímače v celém jeho rozsahu (30kHz až 35MHz). Pro lokalizaci robotu nám ale postačí 

cenově dostupnější varianta s invertorem. 

 

 
Obrázek 11:Programovatelný oscilátor QRP 2000 [4] 

 

3.2 Anténa 

Pro určení polohy robotu potřebujeme znát polohu tří vysílačů a také směry, ze kterých 

přijímáme jejich signály. Směr tohoto signálu budeme určovat pomocí feritové antény, jejíž 

směrová charakteristika má osmičkový charakter. Této její charakteristiky využijeme tak, že 

směr signálu budeme určovat v místě, kde má feritová anténa nejmenší příjem signálu. Úhel, 

ve kterém feritová anténa nepřijímá žádný signál je poměrně malý, a proto bude určení směru 

relativně přesné. Na následujícím obrázku je vidět směrová charakteristika obou druhů antén. 
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Obrázek 12: Směrové charakteristiky antén [7] 

3.2.1 Výroba feritové antény 

Feritová anténa je tvořena jádrem z feritu, okolo kterého jsou na papírové kostřičce navinuty 

závity cívky tvořené z vysokofrekvenčního lanka. Tato cívka je pak spojena paralelně 

s kapacitním trimerem o maximální kapacitě 65pF. Toto spojení nám vytvoří paralelní 

rezonanční obvod. Rezonanční frekvenci toho obvodu chceme nastavit na kmitočet 3,55Mhz.  

Pro výpočet indukčnosti cívky vyjdeme z Thomsonova vztahu (3) pro paralelní rezonanční 

obvod. Kapacitu trimeru jsem zvolil jako poloviční hodnotu maximální kapacity trimeru. 

 

 
  

 

         
 

 

                         
      

 

(3) 

 

L - indukčnost antény 

fr -  rezonanční frekvence 

C - kapacita trimeru 

 

Nyní z indukčnosti cívky vypočteme počet závitů feritové antény. K tomu využijeme vztah 

pro výpočet indukčnosti feritové antény (4). 
 

 
  

          
   

     

 
 

 

(4) 
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L - indukčnost antény 

N - počet závitů cívky 

 
   

 - relativní permeabilita feritové tyčky 

A - plocha řezu feritové tyčky v mm
2
 

l -  délka feritové tyčky v mm 

 

Relativní permeabilitu feritu udává výrobce, její hodnota je závislá na poměru délky a 

průměru tyčky. Úpravou rovnice (4) dostaneme vztah pro výpočet počtu závitů cívky (5). 
 

 

  √
   

       
   

     
 

 

(5) 

Pro výrobu feritové antény jsem využil feritové jádro ze starého rádia, jehož relativní 

permeabilita je  
   

   . Dosazením do rovnice číslo 5, pak dostaneme počet závitů cívky. 

 

 

  √
          

              
           

 

(6) 

Na feritovou tyčkou jsem tedy namotal 44 závitů a po měření indukčnosti na LC metru jsem 

naměřil indukčnost cívky L = 75 H. Tato hodnota se od teoretické hodnoty liší o necelých 

12%. Nastavením paralelně zapojeného kapacitního trimmeru pak přivedeme obvod do 

rezonance na frekvenci 3,579MHz.  

 

Na následujícím obrázku je schéma feritové antény, kde je vidět že je anténa rozdělena na dvě 

části. Druhou část tvoří 10 vazebních závitů, které tvoří sekundární vinutí, přes které je signál 

z feritové antény veden na zesilovací obvod SDR přijímače. Vazebními závity zajistíme 

dostatečný činitel jakosti cívky. 

 
Obrázek 13: Schéma feritové antény 

 

 



25 

 

3.3 Výroba desky plošných spojů - DPS 

K návrhu DPS jsem použil program Eagle 6.5.0, který je volně dostupný s omezením 

využitelné plochy. Při návrhu jsem postupoval tak, aby cesty nesoucí VF signál byly co 

nejkratší z důvodu parazitní indukčnosti a kapacity spojů, které by mohli ovlivnit celkovou 

citlivost přijímače. Zbylá část obvodu je navržena tak aby součástky zabrali co nejméně 

místa. Při výrobě plošného spoje jsem narazil na nedostatek součástek, proto jsem byl nucen 

použít i starší součástky často s jinými hodnotami, které ovšem plánuji v průběhu bakalářské 

práce vyměnit za novější a tím i zlepšit celkové vlastnosti přijímače. 

 

Návrh osazení desky je na obrázku číslo 14. Spodní část desky byla připravena pro upnutí 

feritové antény, nakonec jsem jí ale upevnil na vnější část krytu, aby byla odrušena od obvodů 

na DPS. 

 
Obrázek 14: Osazení desky přijímače 

3.4 Vysílač 

Pro otestování správné funkčnosti přijímače jsem zhotovil vysílač, který by vysílal na 

frekvenci 3,5 MHz. Vyšel jsem z návrhu publikovaném v online elektrotechnickém magazínu 

Pandatron.cz od Juraje Pekara. Jedná se o stabilní vysílač s krystalovým oscilátorem. Jeho 

výkon by měl být přibližně 0,8W a tudíž by nám měl pro testovací účely stačit. Výhodou 

tohoto vysílače je, že se jeho frekvence dá přeladit pomocí kapacitního trimeru. Pro určení 

polohy robotu pak můžeme využít tři vysílače s rozdílnou frekvencí a tím je od sebe odlišit.  
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Jak již jsem uváděl výše, v přijímači jsem použil krystal s frekvencí 14,31818 MHz. 

Přijímaná frekvence je pak čtyřikrát menší (tj. 3,5795MHz). Výrobci krystalů většinou 

vyrábějí své produkty v násobcích, a proto nebyl problém sehnat krystal pro vysílač 

s frekvencí 3,5795MHz.  

 

Výsledné schéma zapojení je na obrázku číslo 15. Do toho zapojení jsem přidal emitorový 

odpor k tranzistoru T2 s velikostí 56. Bez tohoto odporu se tranzistory zahřívaly na vysokou 

teplotu a hrozilo tak poškození součástek v obvodu. Tento odpor není vidět na schématu, 

protože byl přidán až po dokončení vysílače a zjištění problému s přehříváním. Nakonec je do 

obvodu přidána led dioda pro signalizaci kdy vysílač vysílá. Osazení desky je na obrázku 

číslo 16. 

 

 
Obrázek 15: Schéma zapojení vysílače 
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Obrázek 16: Osazení desky vysílače 

 

3.5 Princip lokalizace robotu 

Pro určení polohy robotu v terénu využijeme tří vysílačů, jejichž souřadnice budeme znát a 

pomocí přijímače určíme úhly mezi nimi. K měření úhlů mezi vysílači jsem využil stativ, na 

který jsem připevnil přijímač a opatřil jej stupnicí. Výsledná podoba měřícího přijímače je 

ukázána na fotkách v příloze. 

 

 Pro výpočet polohy robotu využijeme metodu protínání zpět - Cassiniho řešení. To se 

používá v situaci, kdy na stanovišti, jehož souřadnice neznáme, zaměříme na tři body 

(vysílače), jejichž souřadnice známe. Je však třeba dávat pozor, aby všechny tyto čtyři body 

neležely na jedné kružnici. Pak totiž úloha nemá řešení. Tři body, na které zaměřujeme, tedy 

jednoznačně určují tzv. nebezpečnou kružnici, v jejímž okolí nesmí ležet naše stanoviště (tedy 

měřený bod). Pokud by taková situace nastala, je potřeba měřit na jiné body, protože při 

měření bodů ležících blízko nebezpečné kružnice je výsledek výpočtu velice nepřesný. 

Nejlepší situace nastává, pokud určovaný bod leží uvnitř nebezpečné kružnice (cit z [14]). 

 

K zaměření na vysílače a určení úhlu mezi nimi využijeme program pro SDR radia HDSDR. 

Tento program umožňuje zjistit sílu signálu v dB, a tím u určení minima signálu, pro přesné 

určení úhlů mezi vysílači. 

 

Ukázka protínání zpět pomocí Cassiniho řešení je na obrázku číslo 17. Řešení spočívá v tom, 

že si nejprve vypočteme souřadnice bodů M a N, ze kterých pak sestavíme rovnice přímek 

MN a přímky jdoucí kolmo na ní, která zároveň prochází bodem B. Průsečík obou přímek je 
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pak hledaným bodem P. Vyřešením rovnic o dvou neznámých získáme souřadnice 

určovaného bodu. 

 

3.5.1 Výpočet polohy robotu – Cassinoho řešení 

Jak bylo popsáno výše, nejprve musíme určit souřadnice bodů M a N, které leží na jedné 

přímce s námi hledaným bodem P. Souřadnice bodu M vypočteme pomocí bodu A. Nejprve si 

vypočítáme vzdálenost SAM a směrník σAM pomocí následujících vztahů. 

 

                (7) 

           (8) 

 

SAM – vzdálenost mezi body A a M 

SAB – vzdálenost mezi body A a B 

α – úhel mezi body A a B 

σAM – úhel, který svírá osa X se spojnící AM 

σAB – úhel, který svírá osa X se spojnící AB 

R – úhel mezi body B a M 

 

Tyto hodnoty pak dosadíme do rovnic pro výpočet souřadnic bodu M. 

 

                  (9) 

                  (60) 

 

yM – souřadnice bodu M – zeměpisná šířka 

xM – souřadnice bodu M – zeměpisná délka 

yA – souřadnice bodu A – zeměpisná šířka 

xA – souřadnice bodu A – zeměpisná délka 

 

Obdobně vypočítáme souřadnice bodu N, pomocí bodu C. Výsledné souřadnice bodů 

dosadíme do rovnice přímky MN a do rovnice přímky na ní kolmé. 

 

 
      

    

    
        

(71) 

 
      

    

    
        

(82) 

 

y – hledaná souřadnice bodu P – zeměpisná šířka 

x – hledaná souřadnice bodu P – zeměpisná délka 

 yMN – rozdíl mezi y souřadnicemi bodů M a N 

 xMN – rozdíl mezi x souřadnicemi bodů M a N 



29 

 

 

Řešením těchto dvou rovnic o dvou neznámých dostaneme hledané souřadnice bodu P. 

 

 
Obrázek 17: Zpětné protínání - Cassiniho řešení [15] 

 

3.5.1.1 Určení teoretické přesnosti lokalizace 

Přesnost určení polohy robotu pomocí feritové antény závisí především na vzdálenosti 

přijímače od vysílače a také na úhlu, ve kterém jsme schopni přesně určit minimum signálu. 

U feritové antény je toto minimum určeno přibližně 5° odchylkou jak je patrné z obrázku č. 

12. Náš lokalizační systém z důvodu nedostatečné síly signálu vysílače funguje spolehlivě 

pouze do hranice 100 metrů. Přesnost lokalizace tedy vypočítáme pomocí vzorce pro výpočet 

výšky rovnoramenného trojúhelníku, u kterého známe výšku a vrcholový úhel.  

  

 
  

 

 
      

(13) 

 

L – délka výšky rovnoramenného trojúhelníku 

b – základna rovnoramenného trojúhelníku 

α – úhel mezi základnou a stranou rovnoramenného trojúhelníku 
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Rovnici 13 upravíme do tvaru pro výpočet základny rovnoramenného trojúhelníku, která nám 

určí teoretickou přesnost lokalizace. 

 

 
  

  

    
 

     

       
        

(14) 

 

Teoretická maximální odchylka je tedy 4,366m na každou stranu od zdroje signálu.  

3.5.2 Program pro výpočet polohy v C# 

Výpočet polohy robotu je vhodné i vizualizovat, a proto jsem vytvořil program ve Visual 

studiu 2013, který je schopen v reálném čase určovat polohu robotu ze zadaných souřadnic. 

K vizualizaci jsem využil volně dostupných Bing map, které disponují i leteckými snímky 

s poměrně vysokým rozlišením a dají se tak použít i pro měření na kratší vzdálenosti.  

 

3.5.2.1 Obsluha programu 

Jak již bylo uvedeno výše, k lokalizaci robotu potřebujeme znát polohy třech vysílačů. Na 

začátku programu je tedy nutno polohu těchto vysílačů zadat do mapy. To je možné buď 

pomocí zadání souřadnic jednotlivých vysílačů, nebo dvojklikem do mapy v místech, kam 

chceme vysílač umístit. Poloha vysílačů je na mapě znázorněna pomocí pushpinů, kterými lze 

volně pohybovat. Pro výpočet polohy pak stačí zadat do programu změřené úhly α a β. 

Program pak spočítá polohu robotu a do mapy umístí pushpin označený jako přijímač, u 

kterého jsou napsány jeho souřadnice. Ukázka z programu je na obrázku číslo 18. 
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Obrázek 18: Program pro lokalizaci robotu 

 

Na obrázku je vidět rozmístění jednotlivých vysílačů v terénu (oranžové pushpiny) a umístění 

přijímače (zelený pushpin), jehož souřadnice program vypočítal ze zadaných úhlů alfa a beta 

a vzdáleností mezi vysílači. Vlevo nahoře je vidět seznam jednotlivých vysílačů, které byly 

pro výpočet souřadnic použity. U každého z vysílačů je zapsána jejich souřadnicová poloha. 

Dále program nabízí přidání dalších vysílačů pomocí zadání jejich souřadnic, nebo 

dvojklikem do mapy v místech, kam chceme vysílač umístit. Tlačítko reset pak slouží 

k vymazání všech vysílačů a přijímačů z mapy. Toho lze docílit i kliknutím pravým tlačítkem 

na jednotlivé vysílače. Ve spodní levé části obrazovky jsou pak vypsány souřadnice přijímače 

vypočítané pomocí programu. 

 

Na následujícím obrázku je pak ukázáno vložení nového vysílače do mapy. Vysílač 

pojmenujeme, zadáme jeho souřadnice a můžeme i zadat změřený úhel alfa nebo beta. Při 

vytváření nového přijímače je zadání úhlů nepovinné a může být doplněno kliknutím na 

jednotlivé vysílače. 
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Obrázek 19: Ukázka vložení nového vysílače A do mapy 

 

4. PRAKTICKÉ MĚŘENÍ V RŮZNÝCH TERÉNECH 

Praktickému měření v různých terénech předcházelo ověření funkčnosti daného systému, 

kterou jsem ověřil na vzdálenost 20m. K ověření funkčnosti feritové antény jsem využil 

program HDSDR. Na následujících obrázcích je pak vidět síla signálu při maximálním a 

minimálním příjmu.  

 

 
Obrázek 20: Síla signálu při natočení antény na minimum 

 



33 

 

 
Obrázek 21: Síla signálu při natočení antény na maximum 

 

Z obrázků je patrné, že rozdíl mezi sílou signálu není moc výrazný a měření v terénu tedy 

není moc přesné. Hlavní vliv na zkreslení signálu má právě použitý druh oscilátoru v obvodu, 

jehož signál se při větším zesílení dostává do vstupních obvodů antény a to i přes to, že je 

oscilátor stíněný pomocí plechového krytu. Jak bylo popsáno výše, oscilátor je tvořený 

pomocí invertoru 74HC04, který při větším zesílení vydává šum, který je pro měření v terénu 

nutné snížit. Zesílení signálu tedy muselo být značně utlumeno a signál z antény je tedy velice 

slabý. Měření v terénu je tedy limitováno do vzdálenosti maximálně 100 metrů. Při větší 

vzdálenosti od vysílače je už signál nepatrný a nelze tak zjistit jeho minimum.  

 Na následujícím obrázku je ukázán vliv šumu oscilátoru na směrovou charakteristiku feritové 

antény. Šum oscilátoru se projevuje tím, že nelze určit minimum příchozího signálu. 

Minimum je pak určováno v rozmezí 20° jak ukazuje následující obrázek. Tento vliv by se dal 

potlačit volbou jiného druhu oscilátoru. 
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Obrázek 22: Vliv šumu oscilátoru na směrovou charakteristiku feritové antény 

 

Pro praktické měření v různých terénech jsem vybral louku, les a zástavbu. Měření bylo 

prováděno podle obrázku č. 21, kde písmena A, B a C značí polohu vysílačů a písmeno P 

značí polohu přijímače. Pro určení odchylky od skutečné polohy přijímače byly změřeny 

vzdálenosti mezi vysílači (AB, AC,BC) a vzdálenosti k přijímači od jednotlivých vysílačů 

(AP, BP, CP). Pomocí těchto hodnot jsem vypočítal teoretickou souřadnicovou polohu 

přijímače P a určil odchylku od měřené hodnoty pomocí přijímače. Výpočty odchylek od 

skutečné polohy jsem prováděl v Excelu. Pro výpočet jsem využil protínání zpět pomocí 

Collinsova bodu. Tato metoda je výpočetně jednodušší než Cassiniho řešení a využívá se 

především pro kratší vzdálenosti. 

 Řešení této metody spočívá v tom, že si nejprve najdeme pomocný Colinsův bod, který je 

průsečíkem kružnice určené třemi body (dva vysílače a přijímač) a přímky určené dvěma 

body (posledním vysílač a přijímač). Pomocí tohoto bodu pak najdeme souřadnice neznámého 

bodu (cit. z [14]). Výpočet polohy pomocí Colinosova bodu je v přiloženém Excelu. 
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Obrázek 23: Schématické znázornění průběhu měření 

V následujících tabulkách jsou uvedeny měřené a vypočítané hodnoty z jednotlivých měření. 

V každém prostředí (les, louka, zástavba) bylo provedeno deset měření pro určení celkové 

odchylky od teoretické hodnoty. Souřadnice bodu P vychází záporné, protože je souřadnice 

bodu A[0,0] považována za výchozí. 

 

Měření bylo prováděno i v budově a v kopcovitém terénu. Tyto měření ale nemohla být 

provedena z důvodu slabého signálu z vysílače.   
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Tabulka 1: Měření v lese 

 
č. měření 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

měřené 
hodnoty 

AB [m] 24,56 42,60 29,60 36,50 42,30 42,30 24,30 18,20 27,60 23,90 

AC [m] 57,20 68,30 59,20 47,20 65,90 51,20 69,50 42,30 52,10 47,90 

BC [m] 36,20 34,80 30,80 15,60 29,50 18,30 46,80 26,80 33,70 26,80 

α [°] 19,00 32,00 19,00 26,00 46,00 36,00 12,00 26,00 32,00 27,00 

β [°] 46,00 26,00 36,00 15,00 14,00 24,00 42,00 28,00 14,00 29,00 

AP [m] 54,23 62,30 68,30 69,10 67,20 53,20 79,80 46,30 56,32 54,90 

BP [m] 37,20 32,10 52,60 52,30 52,30 28,60 66,20 36,20 44,30 40,80 

CP [m] 50,80 58,40 48,20 47,80 67,00 50,00 66,20 54,60 68,20 50,90 

vypočítané 
souřadnice 

XP[m] -26,82 -39,05 -38,49 -39,99 -45,11 -18,48 -45,81 -31,40 -41,28 -34,69 

YP[m] -48,95 -61,19 -60,04 -59,80 -37,12 -55,52 -69,47 -25,49 -31,40 -35,75 

skutečné 
souřadnice 

XP[m] -31,73 -29,71 -49,69 -51,39 -52,30 -28,48 -59,65 -33,47 -43,55 -37,41 

YP[m] -43,98 -54,76 -46,86 -46,19 -42,20 -44,94 -53,01 -31,99 -35,71 -40,18 

absolutní 
odchylka 

  XP [m] -4,91 9,35 -11,20 -11,40 -7,19 -10,00 -13,85 -2,07 -2,27 -2,72 

  YP [m] 4,97 6,43 13,17 13,61 -5,08 10,59 16,47 -6,51 -4,31 -4,43 

relativní 
odchylka 

 XP[%] 15,47 31,46 22,54 22,19 13,75 35,12 23,21 6,18 5,22 7,28 

 YP [%] 11,30 11,73 28,11 29,47 12,03 23,56 31,07 20,34 12,07 11,01 
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Tabulka 2: Měření na louce 

 
č. měření 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

měřené 
hodnoty 

AB [m] 25,60 30,20 24,20 32,12 18,36 42,60 36,35 29,40 35,20 25,40 

AC [m] 42,50 53,30 48,36 62,40 42,30 66,30 52,30 67,20 57,60 42,60 

BC [m] 21,20 26,90 28,40 42,75 36,25 27,40 42,15 46,10 43,20 32,10 

α [°] 27,00 48,00 28,00 35,00 42,00 35,00 36,00 36,00 34,00 15,00 

β [°] 39,00 32,00 45,00 28,00 22,00 42,00 15,00 21,00 26,00 26,00 

AP [m] 45,12 38,00 43,50 49,00 28,65 63,89 50,60 53,20 53,20 60,20 

BP [m] 22,40 22,90 22,60 31,78 13,00 26,40 26,30 37,60 24,65 37,50 

CP [m] 33,20 44,50 49,60 67,00 48,20 41,20 65,40 77,40 64,50 61,20 

vypočítané 
souřadnice 

XP[m] -17,01 -21,50 -18,38 -26,14 -10,90 -23,27 -21,24 -38,19 -18,33 -23,19 

YP[m] -39,80 -33,82 -37,50 -43,88 -22,88 -57,74 -48,87 -32,10 -48,10 -55,38 

skutečné 
souřadnice 

XP[m] -14,40 -22,90 -15,50 -31,28 -9,77 -18,90 -25,20 -36,41 -20,31 -21,16 

YP[m] -42,76 -30,33 -40,64 -37,71 -26,93 -61,03 -43,88 -38,79 -49,17 -56,36 

absolutní 
odchylka 

  XP [m] 2,61 -1,40 2,88 -5,15 1,13 4,36 -3,96 1,78 -1,98 2,03 

  YP [m] -2,96 3,49 -3,14 6,16 -4,05 -3,29 4,99 -6,69 -1,07 -0,97 

relativní 
odchylka 

 XP[%] 18,13 6,11 18,58 16,45 11,53 23,09 15,70 4,90 9,75 9,58 

 YP [%] 6,92 11,52 7,73 16,34 15,04 5,39 11,36 17,24 2,18 1,73 
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Tabulka 3: Měření v zástavbě 

 
č. měření 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

měřené 
hodnoty 

AB [m] 22,10 19,20 16,30 19,80 26,20 27,40 24,10 14,90 19,90 21,20 

AC [m] 34,30 26,80 33,20 30,60 29,40 26,80 27,30 22,40 24,30 24,70 

BC [m] 21,90 16,30 27,60 17,40 19,60 19,20 22,40 21,60 26,40 20,90 

α [°] 24,00 26,00 22,00 29,00 29,00 33,00 24,00 19,00 21,00 22,00 

β [°] 19,00 22,00 24,00 18,00 26,00 19,00 21,00 24,00 18,00 22,00 

AP [m] 44,30 36,20 32,50 39,20 31,80 30,90 34,90 29,60 30,10 35,60 

BP [m] 31,60 21,80 23,60 27,30 11,10 9,60 15,40 14,90 14,20 15,10 

CP [m] 46,80 20,60 44,80 40,80 30,60 28,20 35,80 34,20 36,20 34,20 

vypočítané 
souřadnice 

XP[m] -25,00 -14,21 -17,18 -22,72 -6,33 -5,87 -8,63 -7,37 -7,43 -7,91 

YP[m] -38,22 -30,80 -29,70 -29,73 -33,85 -32,92 -35,24 -25,34 -30,66 -32,16 

skutečné 
souřadnice 

XP[m] -29,71 -18,10 -22,49 -25,37 -10,41 -9,38 -12,97 -4,47 -11,90 -5,87 

YP[m] -32,86 -31,35 -23,47 -29,88 -30,05 -29,44 -32,40 -29,40 -27,65 -35,11 

absolutní 
odchylka 

  XP [m] -4,71 -3,89 -5,31 -2,65 -4,09 -3,51 -4,34 2,90 -4,47 2,04 

  YP [m] 5,36 -0,55 6,23 -0,15 3,80 3,48 2,84 -4,06 3,02 -2,95 

relativní 
odchylka 

 XP[%] 15,86 21,49 23,61 10,43 39,24 37,42 33,45 64,96 37,55 34,81 

 YP [%] 16,31 1,74 26,56 0,51 12,66 11,82 8,78 13,82 10,91 8,41 
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5. ZHODNOCENÍ VYUŢITELNOSTI RADIOVÉ LOKALIZACE 

V MOBILNÍ ROBOTICE 

Pro zhodnocení využitelnosti radiové lokalizace vyjdeme z tabulek číslo 1,2 a 3. V tabulkách 

jsou uvedeny odchylky měření oproti skutečným hodnotám souřadnic přijímače a to jak 

absolutní tak relativní. Jak již bylo popsáno výše, přesnost lokalizace byla ovlivněna 

atmosférickým šumem a šumem oscilátoru, který znemožnil přesnější měření. Měření bylo 

prováděno ve třech prostředích a to les, louka a zástavba. 

 

Relativní odchylky od skutečné polohy na louce se pohybují od 6 do 18%, kde měření nebylo 

ovlivněno překážkami v terénu. Absolutní odchylka se pak pohybovala mezi 1 až 5 metry. 

V porovnání s teoretickou hodnotou odchylky, která byla 4,366m na každou stranu od směru 

signálu je tedy měření ve volném prostředí bez překážek relativně přesné. 

 

V lese byl signál ovlivněn hlavně živými částmi rostlin, které signál pohlcují a chovají se jako 

antény. Relativní odchylka se v lese pohybovala v rozmezí od 6 do 35%. Absolutní odchylka 

byla v rozmezí od 2 do 16 metrů. Měření v lese je tedy přibližně dvakrát víc nepřesné než 

měření na louce. 

 

Pro měření v zástavbě bylo nutné zachování viditelnosti mezi vysílači a přijímačem z důvodu 

proměření vzdálenosti mezi nimi. Signál tedy nešel přes domy, ale i tak byl ovlivněn 

ocelovými ploty a členitostí terénu. Z důvodu zachování viditelnosti mezi vysílačem a 

přijímačem byla většina měření prováděna na menší vzdálenost do 40metrů. Relativní 

odchylka v zástavbě se pohybuje od 1 do 65%. Absolutní odchylka byla v rozmezí 0,15 až 6 

metrů. Měření v zástavbě je tedy ze všech měření nejméně přesné. 

 

Přesnost radiové lokalizace tedy závisí na typu prostředí, klimatických podmínkách výkonu 

vysílače a kvalitě přijímače. Použitím lepšího přijímače s mezifrekvenčním zesilovačem a 

vysílačem s vyšším výkonem bychom dosáhli lepší přesnosti měření, ale celkově se tento 

druh lokalizace pro využití u mobilních robotů příliš nehodí. V porovnání s jinými druhy 

lokalizace jako je optická nebo pomocí GPS má radiová lokalizace daleko větší odchylku od 

skutečné polohy.  
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ZÁVĚR 

V rámci bakalářské práce se mi podařilo sestrojit funkční vysílač a SDR přijímač pracující na 

frekvenci 3,579MHz. Přijímač jsem umístil na stativ opatřený úhlovou stupnicí. Dále jsem 

vytvořil výpočtový modul v tabulkovém kalkulátoru Excel schopný vypočítat aktuální polohu 

přijímače (robotu). Modul počítá polohu přijímače pomocí změřených vzdáleností mezi 3 

vysílači a naměřených směrových úhlů. Z kontrolně změřených vzdáleností mezi přijímačem 

a jednotlivými vysílači je určena skutečná poloha přijímače a odchylka mezi skutečnou a 

měřenou polohou. Následně jsem vytvořil program v jazyku C#, který ze tří souřadnic 

vysílačů stanovených pomocí mapy a naměřených směrových úhlů na tyto vysílače počítá a 

ukazuje polohu přijímače na mapě. V poslední řadě jsem pomocí sestrojeného přijímače a 

vysílače provedl 10 měření ve volném terénu, 10 měření v lesním terénu a 10 měření v 

zástavbě. 

 

Přesnost jednotlivých měření byla z velké části ovlivněna citlivostí a selektivitou 

zkonstruovaného přijímače. Atmosférické šumy a šum oscilátoru velmi nepříznivě zvětšovaly 

úhel nulového příjmu (viz. Výše). Směr vysílače pak bylo nutno určovat jako střední úhel 

mezi dvěma úhly, kdy dochází k zesilování síly signálu. Malý výkon zkonstruovaného 

vysílače společně s malou citlivostí přijímače znemožnil měření na větší vzdálenosti než 100 

m. Při větší vzdálenosti mezi vysílačem a přijímačem již nebylo možné spolehlivě určit směr 

minimálního signálu. Z tohoto důvodu byla všechna měření provedena pouze na krátkou 

vzdálenost. 

 

Naměřené hodnoty potvrdily předpoklad, že určení polohy je nepřesnější ve volném terénu. 

Horších výsledků bylo dosaženo v zalesněném prostoru. Největší chybu ukázalo měření 

provedené v bytové zástavbě. V některých případech, kdy byl vysílač umístěn poblíž plotu 

nebo jiných kovových částí bylo minimum signálu otočené až o 90 stupňů oproti správnému 

směru – tato měření byla z vyhodnocení vyloučena. Měření v bytové zástavbě bylo prováděno 

také na kratší vzdálenosti. (Minimum signálu při větších vzdálenostech nebylo možno 

spolehlivě určit). 

 

Průměrná relativní odchylka skutečné polohy přijímače (robotu) od vypočítané polohy 

pomocí směrových úhlů na 3 vysílače a změřených vzdáleností mezi nimi činila 11,46% ve 

volném terénu, 18,6% v lesním terénu a 21,52% v bytové zástavbě. 

Z výše uvedeného vyplývá, že stanovení přesné polohy robotu pomocí radiové lokalizace v 

pásmu 3,5MHz je problematické a hodně nepřesné. Naměřené chyby lokalizace v lesním 

terénu a bytové zástavbě ukazují, že spolehlivá radiová lokalizace v těchto prostorech je 

nemožná (při takovéto chybě určení polohy se robot není schopen vyhnout překážkám a 

narazí do stromu či budovy). O radiové lokaci v pásmu 3,5 MHz bych uvažoval pouze na 

větší vzdálenosti (od 100 m do 3 km). Podmínkou by však byl kvalitní vysoce selektivní 

přijímač s velkou citlivostí a dostatečně velký výkon vysílačů. 



41 

 

Závěrem lze konstatovat, že radiovou lokalizací nejsme schopni stanovit přesnou polohu 

robotu. Jak ukazují naměřené výsledky, vždy se při určení polohy projevuje poměrně velká 

chyba, která má nahodilý charakter. S jistotou nelze ani určit velikost chyby. To znamená, že 

nejsme schopni ani bezpečně stanovit prostor, ve kterém se robot nachází. Využití radiové 

lokalizace by bylo možné v kombinaci s jiným druhem lokalizace, který by nám zajistil, že 

robot nenarazí do překážek v terénu. Realizace radiové lokalizace na robotu by se pak 

provedla umístěním přijímače na servomotor, jehož natáčením bychom zjišťovali minimum 

přijímaného signálu z jednotlivých vysílačů a tím i úhly mezi nimi. 
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Seznam zkratek a symbolů 

C kapacita  

CW continuous wave 

DSP  deska plošných spojů 

fr  rezonanční frekvence 

L indukčnost  

MF mezifrekvence 

N počet závitů cívky 

ROB rádiový orientační běh 

SDR softwarově definované rádio 

VF vysoká frekvence 

 
   

 relativní permeabilita feritové tyčky 
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Obrázek 24: Fotografie vyrobeného vysílače 

 

 
Obrázek 25: Fotografie vyrobeného přijímače 
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Obrázek 26: Fotka přijímače na stativu se stupnicí 

 

Obrázek 27: Fotka z měření na louce 


