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MIKROPROCESOROWY SYSTEM LOKALIZACJI OBIEKTÓW 

GPS/GSM 

Streszczenie. W artykule omówiono zagadnienia dotyczące wykorzystania 

systemów GPS i GSM w urządzeniu nazwanym lokalizatorem. Przedstawiono również 

propozycję własnej realizacji urządzenia, badania eksperymentalne mające na celu 

zweryfikować poprawność jego działania oraz porównanie zaprojektowanego lokalizatora 

GPS/GSM z rozwiązaniami konkurencyjnymi obecnie dostępnymi na rynku. 

Słowa kluczowe: lokalizacja obiektów, system GPS, system GSM, zdalne sterowanie 

MICROPROCESSOR SYSTEM LOCATION OF OBJECTS GPS/GSM 

Summary. The article discusses issues related to utilization of GPS and GSM 

systems in the device called a locator. It also presents authors' own proposal of device 

construction,  experimental studies to verify its operation and to compare designed locator 

GPS/GSM with competitive solutions available on the market at present. 
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1. WPROWADZENIE  

Lokalizacja GPS to technika zajmująca się wyznaczaniem z dużą dokładnością w skali 

globalnej położenia geograficznego oraz prędkości obiektu na podstawie informacji 

pochodzących z systemu GPS. Jej zastosowania we współczesnych urządzeniach są ogromne 

i ograniczone jedynie wyobraźnią konstruktorów. W połączeniu z systemem GSM znajduje 

on szerokie zastosowanie w zdalnym monitoringu pojazdów [1, 2].  

Lokalizatory GPS/GSM cieszą się coraz większą popularnością. Wykorzystywane są 

zarówno przez osoby prywatne, jak i firmy zajmujące się spedycją i transportem. 

Funkcjonalność tego typu urządzeń pozwala na monitorowanie aktualnego położenia obiektu 
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oraz rejestrację przebytych tras. Dodatkowo można uzyskiwać informacje o prędkości  

i kierunku przemieszczania się. Bardziej rozbudowane urządzenia, oprócz wymienionych 

wyżej podstawowych funkcji, pozwalają na zdalną kontrolę danych pochodzących z różnego 

typu czujników oraz bezpośrednio wpływają na funkcjonalność obiektu monitorowanego, np. 

możliwość odcięcia dopływu paliwa w samochodzie [3]. 

2.  PROPOZYCJA WŁASNEJ REALIZACJI LOKALIZATORA GPS/GSM  

2.1.  Założenia projektowe  

W fazie projektowania systemu przyjęto następujące założenia, które powinien spełniać 

docelowy układ: 

• rejestracja oraz wizualizacja przebytej trasy, 

• możliwość uzyskania informacji o aktualnym położeniu obiektu, 

• sterowanie dwoma, dwustanowymi elementami wykonawczymi za pomocą pilota i wiado-

mości SMS, 

• sygnalizacja za pomocą komunikatu SMS o przekroczeniu maksymalnej prędkości,  

z którą porusza się obiekt. 

2.2.  Struktura i algorytm działania lokalizatora  

Koncepcję opracowanego lokalizatora GPS/GSM zaprezentowano na rysunku 1. 

Podstawowymi elementami składowymi urządzenia są zasilacz oraz układ sterujący. 

 

  
Rys. 1. Schemat blokowy obrazujący koncepcję systemu lokalizatora GPS/GSM 

Fig. 1. Block diagram illustrating the concept of the system locater GPS / GSM 

Zasilacz odpowiada za dostarczenie napięć o określonych wartościach dla pozostałych 

elementów układu oraz zapewnia wystarczającą wydajność prądową. Natomiast układ 

sterujący, którego funkcję pełni mikrokontroler, zarządza poszczególnymi modułami oraz na 

podstawie uzyskiwanych informacji podejmuje odpowiednie decyzje i nadzoruje działanie 

całego systemu. 
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Aktualne współrzędne geograficzne dostarczane są przez odbiornik GPS, które następnie 

układ magazynuje w postaci plików, z rozszerzeniem .kml na nośniku danych (karta SDHC). 

Pełną interakcję użytkownika z układem zapewnia modem GSM. Częściowo realizowana jest 

ona również za pośrednictwem modułu radiowego, obsługującego sterowanie elementami 

wykonawczymi z poziomu pilota. 

Na rysunku 2 przedstawiono ogólny zarys algorytmu działania lokalizatora GPS/GSM 

realizowanego przez układ sterujący. Po podaniu napięcia zasilania następuje wstępna 

inicjalizacja mikrokontrolera, a także podzespołów z nim współpracujących. Jeśli ten etap 

przebiegnie pomyślnie, to następuje przejście do wykonywania głównej pętli programu, która 

składa się z czterech pseudowątków. Pierwszy z nich zajmuje się obsługą i przetwarzaniem 

danych pochodzących z odbiornika GPS. Drugi zarządza modemem GSM i odpowiada za 

wymianę danych z użytkownikiem. Dwa pozostałe natomiast odpowiadają kolejno za 

akwizycję danych na karcie SD i zarządzanie łącznością radiową z pilotem. Do całości 

dochodzą jeszcze podprogramy obsługi przerwań, których nie zamieszczono na uproszczo-

nym diagramie algorytmu w celu zachowania przejrzystości. Większość z nich dotyczy 

transmisji danych przez różne interfejsy komunikacyjne, będące integralną częścią 

mikrokontrolera. 

 

Rys. 2. Uproszczony algorytm działania zaprojektowanego lokalizatora 

Fig. 2. Simplified algorithm of actions designed locater 

2.3.  Struktura i algorytm działania pilota współpracującego z lokalizatorem  

Schemat blokowy pilota, który ma współpracować z układem lokalizatora, pokazano na 

rysunku 3. Najważniejszym elementem pilota jest blok zasilania, który w przypadku urządzeń 

mobilnych powinien zapewnić nieprzerwane działanie całego systemu, bez konieczności 

Pętla główna programu 
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częstej wymiany źródła energii elektrycznej. Funkcje związane  z algorytmem działania  

realizowane są przez mikrokontroler, który współpracując z modułem radiowym umożliwia 

wymianę danych pomiędzy pilotem a zaprojektowanym układem lokalizatora GPS/GSM. 

Sterowanie stanami elementów wykonawczych, w które wyposażono główne urządzenie, 

umożliwiają przyciski sterujące. Natomiast wizualizacja tych stanów jest realizowana za 

pośrednictwem elementów sygnalizacyjnych, którymi mogą być, np. diody LED. 

  

Rys. 3. Schemat blokowy obrazujący koncepcję projekt pilota współpracującego z lokalizatorem 

Fig. 3. Block diagram illustrating the concept of a remote control project working with the locater 

 

Na rysunku 4 zaprezentowano uproszczony algorytm działania pilota GPS/GSM 

realizowany przez mikrokontroler. Po wciśnięciu dowolnego przycisku sterującego następuje 

podanie napięcia zasilania do układu, po czym mikrokontroler rozpoczyna wykonywanie 

kodu programu. W pierwszej kolejności następuje jego inicjalizacja. Ustawiane są odpo-

wiednie warunki pracy portów we/wy oraz określane tryby pracy wbudowanych modułów 

sprzętowych (np. moduł SPI jest konfigurowany do współpracy z transceiverem radiowym 

RFM12B). Po wstępnej inicjalizacji mikrokontroler aktywuje układ podtrzymania zasilania. 

Przed przejściem do głównej pętli programu konfigurowany jest jeszcze moduł radiowy oraz 

wysłane zostaje zapytanie do lokalizatora, w celu ustalenia poprawności transmisji. Jeśli 

układ lokalizatora otrzyma poprawne dane, to nada depeszę zwrotną zawierającą informacje  

o aktualnych  stanach przekaźników. Od sprawdzenia  otrzymania tej odpowiedzi rozpoczyna 

się właściwy algorytm działania pilota. W przypadku gdy pilot nie odbierze poprawnych 

danych, następuje sygnalizacja błędu transmisji. Zrealizowane jest to przez pulsowanie 

światła emitowanego z diody LED z częstotliwością 1Hz. Następnie sprawdzany jest 

warunek, czy czas do wyłączenia układu już nie upłynął (czas ten wynosi 5 s, od włączenia 

układu). Jeśli nie, układ ponownie sprawdza, czy nie otrzymał danych od lokalizatora. Całość 

powtarza się do nadejścia chwili zakończenia pracy działania pilota. 
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Rys. 4. Uproszczony algorytm działania zaprojektowanego pilota 

Fig. 4. Simplified algorithm for the designed remote control 

W przypadku gdy do urządzenia dotrą poprawne dane, następuje wyłuskanie z otrzy-

manej ramki informacji o bieżących elementach wykonawczych. Na ich podstawie zapada 

decyzja o zapaleniu odpowiednich diod LED (do tego celu są przeznaczone dwie diody LED, 

po jednej na stan danego elementu wykonawczego). Jeśli czas do wyłączenia urządzenia nie 

minął, kolejno analizowane są stany przycisków sterujących. Aktywacja któregoś z nich 
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powoduje aktualizację czasu odliczanego do wyłączenia układu i wysłanie odpowiedniej 

komendy, nakazującej układowi lokalizatora negację aktualnego stanu danego przekaźnika. 

Po tym zabiegu program się zapętla i wraca do etapu oczekiwania na wiadomość zwrotną. 

3. URUCHOMIENIE I OBSLUGA UKŁADU 

Rysunki 5 i 6 przedstawiają wykonany układ lokalizatora GPS/GSM, a na rysunku 7 

zaprezentowano współpracującego z nim pilot. Dodatkowo, zaznaczone są na nich 

najważniejsze elementy składowe urządzenia. 

 

 

 

 

Rys. 5. Lokalizator GPS/GSM – widok górnej warstwy urządzenia 

Fig. 5. Locater GPS/GSM – view top layer of the device 

 

Złącze 

anteny 

(SMA) 

Gniazdo 

baterii 

CR2032 

Złącze 

moduł  

RFM12B 

Elementy 

wykonawcze 

P1 i P2 

Złącze 

zasilania  

Złącza wyjść 

elementów 

wyk.  

Przycisk 

sterujący 

zapisem tras  

Złącze 

modemu GSM 

(RJ-45)  



Mikroprocesorowy system lokalizacji...  131 

 

 

Rys. 6. Lokalizator GPS/GSM –  widok dolnej warstwy urządzenia 

Fig. 6. Locater GPS/GSM – view bottom layer of the device 

 

   

Rys. 7. Pilot – widok górnej i dolnej warstwy urządzenia 

Fig. 7. Remote control – view top and bottom layers of the device 

3.1. Akwizycja i wizualizacja przebytych tras  

Lokalizator GPS/GSM rejestruje na karcie pamięci mikro SDHC trasy przebyte przez 

obiekt, w którym jest zamontowany. Po włączeniu układu chcąc rozpocząć akwizycję 

współrzędnych geograficznych należy umieścić nośnik danych w gnieździe oraz wcisnąć 

przycisk sterujący zapisem (patrz rys. 5, 6). Jeżeli proces rozpoczął się poprawnie, układ 
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informuje o tym użytkownika krótkimi impulsami świetlnymi emitowanymi przez 

odpowiednią diodę LED  z częstotliwością 1Hz. Zakończenie akcji zapisu odbywa się przez 

powtórne wciśnięcie tego samego przycisku.  

Współrzędne geograficzne zawarte w plikach KML dla potencjalnego użytkownika nie 

stanowią istotnych informacji. Najlepszym sposobem ich prezentacji jest wizualizacja. W tym 

celu można stworzyć aplikację przedstawiającą przebyte trasy na mapie lub skorzystać 

z gotowych rozwiązań dostępnych komercyjnie. Przykładem programu komputerowego jest 

Google Earth. Jest on dostępny w kilku wersjach, wśród których wydanie Free jest całkowicie 

bezpłatne. 

3.2.  Akwizycja i wizualizacja przebytych tras  

Pozyskanie informacji o aktualnym położeniu obiektu odbywa się zdalnie, za pośredni-

ctwem systemu GSM. Aby otrzymać informacje dotyczące pozycji obiektu, użytkownik 

systemu musi nawiązać połączenie głosowe za pomocą telefonu komórkowego z modemem 

wchodzącym w skład lokalizatora. Jeśli połączenie zostanie zestawione, lokalizator rozłączy 

je, po czym odeśle do użytkownika informacje zwrotne w postaci wiadomości SMS. 

3.3.  Powiadamianie o przekroczeniu prędkości obiektu 

 Układ lokalizatora GPS/GSM wyposażono w funkcję zdalnego powiadamiania o prze-

kroczeniu maksymalnej prędkości przez obiekt. Wartość po naruszeniu, której będzie gene-

rowany raport ostrzegawczy, użytkownik określa wysyłając odpowiednią wiadomość SMS 

pod numer modemu współpracującego z lokalizatorem. Treść przykładowej depeszy p 

wygląda następująco: „Vmax=090,1”. Po ciągu znaków „Vmax=” należy podać wartość 

prędkości wyrażoną w kilometrach na godzinę. Liczba ta może zawierać się w przedziale od 

10 do 255. Po znaku przecinka wprowadza się parametr określający częstotliwość powia-

damiania. Możliwe są trzy opcje: 0 – powiadamianie wyłączone, 1 – powiadomienie jedno-

krotne, 2 – powiadomienie przy każdorazowym przekroczeniu.   

3.4.   Zdalne sterowanie elementami wykonawczymi  

 Zaprojektowany system kontroli obiektu zaopatrzono w dwa dwustanowe elementy 

wykonawcze – przekaźniki. Przeznaczone są one do dowolnego użytku. Przykładowo, można 

za ich pomocą nadzorować możliwość zapłonu samochodu lub sterować pompą paliwa. 

Użytkownik może ingerować w stan przekaźników na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega 

na przesłaniu do układu lokalizatora komunikatu SMS, zawierającego odpowiednią komendę 

(tabela 1). Drugi sposób to użycie zaprojektowanego do tego celu pilota. 
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 Tabela 1 

Polecenia SMS odpowiedzialne za sterowanie elementami wykonawczymi 

Komenda Funkcja 

P1_ON Zwarcie styku przekaźnika P1 

P1_OFF Rozwarcie styku przekaźnika P1 

P2_ON Zwarcie styku przekaźnika P2 

P2_OFF Rozwarcie styku przekaźnika P2 

 

Obsługa pilota ogranicza się do użycia jednego z dwóch przycisków sterujących. Pierwsze 

wciśnięcie dowolnego z nich uruchamia pilot. Następnie układ łączy się z lokalizatorem  

w celu pozyskania aktualnych stanów przekaźników, które prezentowane są za pomocą 

pomarańczowych diod LED. Jeśli wszystko przebiegło poprawnie (zielona dioda świeci 

światłem ciągłym), kolejne wciśnięcie odpowiedniego przycisku (SW1-modyfikuje stan 

przekaźnika P1, SW2-modyfikuje stan przekaźnika P2) powoduje wysłanie komendy naka-

zującej lokalizatorowi zanegować stan danego elementu wykonawczego. W ramach informa-

cji zwrotnej pilot otrzymuje stany przekaźników po aktualnej modyfikacji. Jeśli łączność 

radiowa jest niemożliwa, pilot sygnalizuje o tym cykliczną zmianą stanu zielonej diody LED. 

Po 5 sekundach od ostatniego wciśnięcia dowolnego przycisku układ zostaje wyłączony. 

4.  BADANIA EKSPERYMENTALNE 

Badania, którym został poddany zaprojektowany lokalizator, miały na celu potwierdzić 

poprawność działania całego systemu. Przebadane zostały wybrane parametry urządzenia, 

takie jak: wpływ infrastruktury na pozycjonowanie obiektu, poprawność zapisu przebytych 

tras oraz maksymalny zasięg modułu radiowego współpracującego z pilotem.  

Wpływ infrastruktury na pozycjonowanie obiektu odnosi się do możliwości uzyskania 

przez odbiornik GPS poprawnych danych lokalizacyjnych w zależności od jego położenia 

geograficznego. Zależność tę określono wykonując 10 prób  osiągnięcia przez moduł GPS 

poprawnych współrzędnych geograficznych na danym terenie. Pojedyncza próba trwała ok. 

12,5 minuty (czas, po upływie którego, w przypadku widoczności przez odbiornik GPS 

wystarczającej liczby satelitów, dane nawigacyjne powinny zostać poprawnie wyznaczone). 

Przed przystąpieniem do kolejnej próby układ był zresetowany. Zapewniło to wykluczenie 

wpływu poprzedniego wyniku na kolejny. W tabeli 2 zamieszczono otrzymane wyniki. 
 

Tabela 2 

Zestawienie wyników badań dotyczących wpływu infrastruktury na pozycjonowanie obiektu 

Rodzaj terenu Próby pozytywne Próby negatywne 

Przestrzeń otwarta 10 0 

Las 10 0 

Zabudowa miejska 9 1 

Wnętrze budynku 2 8 
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Z uzyskanych danych jasno wynika, że zaprojektowany układ lokalizatora poprawnie 

pozycjonuje obiekty (z dokładnością, na jaką pozwala wykorzystany moduł GPS) nie-

znajdujące się w przestrzeniach ograniczonych ze wszystkich stron ścianami wykonanymi  

z betonu lub żelbetonu. Tak własność urządzenia dyskwalifikuje jego użyteczność w tych 

szczególnych przypadkach. Przykładowo, nie jest możliwe określenie położenia obiektu, np. 

samochodu znajdującego się w garażu lub podziemnym parkingu.  

Badania dotyczące poprawności zapisu przebytych tras zostały przeprowadzone na 

przykładowym odcinku, który przebył układ lokalizatora, zamontowany we wnętrzu 

samochodu. Oprócz zaprojektowanego układu, ten sam odcinek został zarejestrowany przy 

użyciu tabletu Google NEXUS 7. Trasa zapisana przez to urządzenie posłużyła jako wzorzec, 

z którym następnie zestawiono wyniki uzyskane przez  lokalizator. Porównanie nie 

uwzględnia konkretnych punktów geograficznych, ponieważ każde z urządzeń ma 

zaimplementowany inny algorytm rejestracji wyników. Nie ma możliwości uzyskania 

synchronizacji pomiarów przez obydwa urządzenia, dlatego kryterium badawcze sprowadza 

się tylko do wizualnego określenia poprawności działania. Rysunek 8 przedstawia trasę 

wzorcową, natomiast rysunek 9 uzyskaną za pomocą zaprojektowanego systemu. 

Analizując wizualizację trasy w skali globalnej pomiędzy wynikami uzyskanymi przez 

obydwa urządzenia, nie można dostrzec znaczących różnic. Na tej podstawie można już 

stwierdzić, że lokalizator GPS/GSM poprawnie zapisuje współrzędne geograficzne. Po 

przybliżeniu przykładowego punktu okazuje się nawet, że zaprojektowany układ wyznacza je 

z większą dokładnością. 

 

 

Rys. 8. Wizualizacja trasy zarejestrowanej przez urządzenie wzorcowe 

Fig. 8. Visualization of the route recorded by the master device 
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Rys. 9. Wizualizacja trasy zarejestrowanej przez zaprojektowane urządzenie  

Fig. 9. Visualization of the route recorded by the designed device 

Maksymalny zasięg modułów radiowych RFM12B firmy HOPE zastosowanych w ukła-

dzie lokalizatora i pilocie określony jest w nocie katalogowej [4] i wynosi w przestrzeni 

otwartej ok. 300 m. Zasięg ten jednak w zależności od punktów wzajemnego umiejscowienia 

układów może kategorycznie się zmniejszyć. Ponieważ lokalizator przeznaczony jest do 

montażu w samochodzie, odciśnie to zapewne silne piętno na powyższym parametrze.   

W celu określenia rzeczywistego zasięgu modułów radiowych przeprowadzono wiele badań 

eksperymentalnych. Badania te polegały na 10-krotnej próbie nawiązania łączności pomiędzy 

pilotem a lokalizatorem umieszczonym we wnętrzu samochodu osobowego. Jeśli wszystkie 

pomiary były pozytywne, wówczas zwiększano odległość o 5 m. Całość była powtarzana aż 

do momentu uzyskania przynajmniej jednego wyniku negatywnego (brak łączności). 

Następnie od końcowej odległości odjęto 5 m, co w rezultacie dało przybliżony, rzeczywisty, 

maksymalny zasięg modułów radiowych pracujących w tej konkretnej aplikacji. W tabeli 3 

zawarto wyniki przeprowadzonych pomiarów. 

 Tabela 3 

Zestawienie wyników badań dotyczących maksymalnego zasięgu  

modułów radiowych RFM12B 

Odległość pilota od lokalizatora, m Próby pozytywne Próby negatywne 

40 10 0 

45 10 0 

50 10 0 

55 10 0 

60 10 0 

65 8 2 
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5.  PORÓWNANIE ZAPROJEKTOWANEGO LOKALIZATORA  

Z ROZWIĄZANIAMI KONKURENCYJNYMI 

W celu weryfikacji funkcjonalności i użyteczności zaprojektowany lokalizator porówna-

no z dwoma urządzeniami konkurencyjnymi, dostępnymi obecnie na rynku. Ze względu na 

podobną cenę (350-500 zł) oraz parametry techniczne (wymiary urządzenia itp.) zestawieniu 

podlegają jedynie oferowane funkcje, które zostały wyselekcjonowane na podstawie 

najczęstszej przydatności. Przegląd dostępnych opcji danego układu prezentuje tabela 4. 

Tabela 4 

Zestawienie funkcji przykładowych lokalizatorów 
                                  Lokalizator 

   Funkcja 

Zaprojektowany NAVIFLEET 

MVT 340 

GPS TRACKER 

TK103A 

Zdalny odczyt pozycji obiektu (SMS) dostępna brak dostępna 

Alarm o przekroczeniu prędkości dostępna dostępna dostępna 

Śledzenie tras w trybie online brak dostępna brak 

Historia przebytych tras dostępna dostępna brak 

Zdalny odczyt prędkości poruszającego 

się obiektu 

dostępna dostępna dostępna 

Elementy wykonawcze do dowolnego 

użytku 

dostępna dostępna dostępna 

Sterowanie elementami wykonawczymi 

za pośrednictwem pilota 

dostępna brak brak 

Podsłuch brak brak dostępna 

Wirtualne ogrodzenie brak brak dostępna 

 

Na podstawie zestawionych funkcjonalności poszczególnych układów można stwierdzić, 

że wszystkie układy posiadają wspólne cechy (np. alarm o przekroczeniu prędkości). Są to 

funkcje najczęściej wykorzystywane przez użytkowników. Cechą charakterystyczną, którą 

spośród wszystkich wyróżnia się układ będący tematem tej pracy, jest możliwość sterowania 

elementami wykonawczymi za pośrednictwem pilota. Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć 

koszty związane z transmisją danych przez sieć GSM w przypadku sterowania nimi na 

krótkich odległościach (do 60 m). Dodatkowo widać, że żaden z przedstawionych 

lokalizatorów nie spełnia wszystkich kryteriów. Fakt ten może stanowić podstawę do 

dalszych prac związanych z  rozbudową zaprojektowanego układu.   

6.  PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Zaprojektowany i wykonany układ lokalizatora GPS/GSM spełnia wszystkie założenia 

konstrukcyjne i użytkowe. Funkcjonalnością nie odbiega od systemów konkurencyjnych, 

dostępnych powszechnie na rynku. Urządzenie to umożliwia: 

• rejestrację oraz wizualizację przebytych tras, 

• możliwość zdalnego uzyskania informacji o aktualnym położeniu samochodu, 
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• sterowanie dwoma, dwustanowymi elementami wykonawczymi za pomocą pilota  

i wiadomości SMS, 

• sygnalizację za pomocą komunikatu SMS o przekroczeniu maksymalnej prędkości 

obiektu. 

Stworzony system monitoringu i kontroli obiektów ruchomych może również stanowić 

dobrą bazę dla dalszych prac nad tego typu układami. Dodając następne elementy i tworząc 

odpowiednie algorytmy sterowania, można zbudować w pełni uniwersalne i wszechstronne 

urządzenie. Warto byłoby też zastanowić się nad zaprojektowaniem i wykonaniem odpo-

wiedniej obudowy dla tego urządzenia. Oprócz walorów estetycznych  obudowa ta powinna 

charakteryzować się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne i próby sabotażu.   
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