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Abstrakt: GPS (Global Positioning System) je jedna z moderných technológií, ktorej využitie 
v posledných rokoch stále viac rozširuje, tak v každodennom živote, ako aj v priemysle. 
Navigačné prístroje sa dajú úspešne využiť aj vo vyučovaní niektorých predmetov. 
V príspevku najprv stručne opisujeme základný princíp systému GPS, potom sa zaoberáme 
možnosťami využitia navigačných prístrojov vo vyučovaní matematiky. 
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The possibilities of using navigation devices in teaching mathematics 
 
Abstract: GPS (Global Positioning System) is one of the modern technologies which has 
been expanding both in our everyday life as well as in industry. The navigation devices can be 
used for teaching certain subjects. The article outlines the basic principles of GPS and deals 
with the possibilities of using GPS navigation devices in teaching mathematics. 
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Úvod 
GPS (Global Positioning System) je navigačný systém vybudovaný na báze umelých družíc 
Zeme. Systém bol vyvíjaný Ministerstvom obrany Spojených štátov amerických najmä na 
vojenské účely, ale americký kongres neskôr schválil jeho využitie s určitými obmedzeniami 
aj pre civilný sektor. Obmedzenie spočívalo v tom, že bola úmyselne znížená presnosť 
určenia polohy, tzv. selective availability. Toto obmedzenie však bolo zrušené 2. mája 2000 a 
odvtedy je systém bezplatne dostupný aj pre civilné použitie. Počet používateľov systému 
možno dnes odhadnúť na desiatky miliónov. V tomto príspevku by sme chceli ukázať, že 
GPS je nielen užitočnou pomôckou pre mnohé aktivity, ale i skvelou matematickou 
pomôckou. 
 
1  Základné informácie o systéme GPS 
GPS poskytuje používateľovi informácie o jeho okamžitej polohe, smere a rýchlosti pohybu, 
ako aj o presnom čase. Systém pracuje 24 hodín denne, možno ho využiť na ktoromkoľvek 
mieste na Zemi nezávisle od aktuálnych meteorologických podmienok. 
Systém sa skladá z kozmického, riadiaceho a používateľského segmentu (obr. 1) [1]. 
Kozmický segment tvorí 24 družíc, ktoré obiehajú vo výške 20 200 km po šiestich, takmer 
kruhových obežných dráhach (v každej dráhe sa nachádzajú štyri družice). Sklon dráh 
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k rovine rovníka je 55°. Obežná doba družice je 12 hodín hviezdneho času, to znamená, že 
rovnakú vzájomnú polohu nad daným bodom zopakujú za 11 hodín 58 minút slnečného dňa. 
Takéto usporiadanie obežných dráh zaručuje z každého miesta na Zemi stálu viditeľnosť 
minimálne štyroch družíc. Vo väčšine prípadov je však viditeľných viac družíc, v ideálnom 
prípade až 11 (obr. 2). 

 
Obr. 1. Štruktúra systému GPS [1] 

 

 
Obr. 2. Obežné dráhy družíc [2] 

 
Každá družica je vybavená 4 atómovými hodinami (2 rubídiové a 2 céziové), akumulátormi 
so solárnymi panelmi, palubným počítačom, prijímacou a vysielacou anténou a radom ďalších 
prístrojov, ktoré slúžia pre navigáciu, alebo iné špeciálne účely. Atómové hodiny všetkých 
družíc sú navzájom zosynchronizované. Každá družica prijíma, spracováva, uchováva a 
vysiela informácie z pozemného riadiaceho centra, na základe ktorých môže korigovať svoju 
dráhu.  
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Pozemný riadiaci segment je zodpovedný za riadenie celého systému. Jeho základnou úlohou 
je sledovanie družíc, určovanie ich dráh, synchronizácia atómových hodín a aktualizácia 
údajov v navigačných správach. Hlavná riadiaca stanica sa nachádza v Colorado Springs na 
leteckej základni Schriever. Pozemné monitorovacie stanice sú umiestnené na vojenských 
základňach americkej armády: Hawaii, Colorado Springs, Ascension Island, Diego Garcia, 
Kwajalein. Okrem toho riadiaci segment zahrňuje ešte tri vysielacie stanice (Ascension 
Island, Diego Garcia, Kwajalein) a záložnú vysielaciu stanicu (Cape Canaveral) (obr. 3). 

 
Obr. 3. Stanice riadiaceho segmentu [1] 

 
Používateľský segment tvoria GPS prijímače, ktoré na základe prijatých signálov z družíc 
vykonajú výpočty okamžitej polohy, rýchlosti a času. Pre výpočet priestorových súradníc 
(zemepisná šírka, zemepisná dĺžka a nadmorská výška) je potrebné prijímať signály aspoň zo 
štyroch družíc. Moderné navigačné prístroje majú tiež funkciu elektronického kompasu 
a barometrického výškomera. 
 
2  Základný princíp systému GPS 
Základný princíp systému GPS je pozoruhodne jednoduchý. GPS prijímač vypočíta súradnice 
okamžitej polohy používateľa tak, že meria vzdialenosť medzi sebou a družicami v dosahu. 
Signál, ktorý vysiela každá družica má v sebe zakódovanú informáciu o čase na atómových 
hodinách družice a o jej polohe. Vzdialenosť prijímača od družice sa vyhodnotí meraním 
časového posunu medzi odoslaním a prijatím signálu z družice, pretože signál sa prenáša 
konštantnou rýchlosťou svetla. Takto prijímač zistí, ako ďaleko sa nachádzal od družice, keď 
bol vyslaný signál. Ak je známa vzdialenosť prijímača od jednej družice (r1), používateľ sa 
určite nachádza niekde na guľovej ploche so stredom v danej družici s polomerom r1. Ak sa 
súčasne vykoná ďalšie meranie vzhľadom k druhej družici, tak sa používateľ súčasne 
nachádza na guľovej ploche so stredom v druhej družici s polomerom r2. Dve guľové plochy 
sa pretínajú v kružnici (obr. 5), používateľ sa teda musí nachádzať niekde na tejto kružnici. 
Tretia súčasne zmeraná vzdialenosť r3 definuje tretiu guľovú plochu, ktorá kružnicu pretína 
v dvoch bodoch. Jeden z nich môže byť ihneď vylúčený, pretože obvykle leží niekde vo 
vesmíre, takže súčasné meranie vzdialenosti k trom družiciam je teoreticky schopné 
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poskytnúť priestorové súradnice okamžitej polohy používateľa. V praxi je to však trochu 
zložitejšie. Hodiny na GPS prijímači totiž nie sú atómové, t.j. sú omnoho nepresnejšie ako 
atómové hodiny na družiciach. Preto je nutné, aby prijímač prijímal ešte dodatočný signál zo 
štvrtej družice, ktorý umožňuje prijímaču spracúvať ostatné signály tak, akoby obsahoval 
atómové hodiny. S rastúcim počtom prijímaných signálov od iných družíc budú vypočítané 
súradnice presnejšie. 

 
Obr. 4. Prienik dvoch guľových plôch 

 

 
Obr. 5. Prienik troch guľových plôch 

 
S využitím voľne dostupného kódu je možné získavať polohu s chybou približne 10 metrov, 
čo je pre bežné použitie dostačujúce. Chyba vzniká rôznymi atmosférickými efektmi, 
rozmiestnením družíc na oblohe, ale taktiež nepresnosťou vysielaného signálu a prijímačov. 
Ak chceme súradnice nejakého miesta určiť presnejšie, stačí zostať na mieste dlhší čas. 
Vypočítaná pozícia bude okolo tej presnej oscilovať, a pomocou priemerovania možno získať 
o niečo presnejšiu polohu. 
 
3  Využitie navigačných prístrojov vo vyučovaní matematiky 
Systém GPS ponúka pri vyučovaní matematiky niekoľko možností. Nedostatkom GPS 
prijímačov je potreba priamej viditeľnosti na družice, pretože signály neprechádzajú cez 
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pevné materiály (okrem skla). Informácie o GPS polohe teda nie sú k dispozícii v budovách, 
tuneloch alebo v podzemných parkoviskách. Z toho vyplýva, že v školskom vyučovaní možno 
navigačné prístroje používať len v rámci terénnych aktivít. Edukanti sa najprv musia naučiť 
ovládať jednotlivé funkcie navigačného prístroja, potom môžu vykonať rôzne úlohy. 
V ďalšom uvádzame niekoľko príkladov i konkrétnych úloh, ako využiť navigačné prístroje 
vo vyučovaní matematiky: 
- určiť svetové strany a azimutu, 
- určiť zemepisné súradnice daného miesta, 
- podľa zadaných súradniciach dostať sa na dané miesto, 
- merať vzdialenosť medzi dvoma bodmi, 
- merať vzdialenosť medzi dvoma bodmi z tretieho miesta pomocou azimutu, 
- vymedziť v teréne mnohouholník (štvorec, obdĺžnik, rovnobežník, lichobežník atď.), 
- určiť výšky budov pomocou goniometrických funkcií, 
- analyzovať trasu a výškový profil, 
- nájsť skrytú krabicu v teréne – hra geocaching. 
 
1. úloha: Pomocou GPS prijímača odmerajte dĺžku mosta! 
Úlohu možno ľahko vykonať pomocou trasových bodov. Trasový bod (angl. waypoint) je 
názvom a zemepisnými súradnicami presne vymedzený bod. Možno ho vytvoriť uložením 
súradníc nejakého miesta v teréne (napr. rázcestie, vyhliadkový bod atď.) do pamäte GPS 
prijímača, ku ktorým sa môžete v prípade potreby neskôr vrátiť.  
Postavme sa na koniec mosta, kde si uložením aktuálnej polohy do pamäte GPS prijímača 
vytvorme trasový bod WP (obr. 6). Potom prijímač nastavme tak, aby navigoval k tomuto 
bodu. Keď sa budeme pohybovať, prijímač bude ukázať našu vzdialenosť od bodu WP. Teraz 
už stačí prejsť po moste a na druhom konci si môžeme poznačiť požadovanú vzdialenosť (362 
m). 

 
Obr. 6. Trasový bod WP 
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2. úloha: Pomocou GPS prijímača odmerajte obvod námestia a vypočítajte jeho plošný obsah! 
Postavme sa do jedného (napr. severozápadného) rohu námestia a vytvorme trasový bod WP1 
(obr. 7). Ak sme hotoví, prejdime do severovýchodného rohu, pričom GPS prijímačom 
navigujme k bodu WP1. Na rohu sa zastavme a poznačme si hodnotu, ktorú GPS prijímač 
ukazuje (114 m). 
 

 
Obr. 7. Trasový bod WP1 

 

 
Obr. 8. Trasový bod WP2 
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Teraz uložme súradnice severovýchodného rohu námestia ako trasový bod WP2 (obr. 8). 
Prejdením do juhovýchodného rohu odmerajme vzdialenosť rovnakým spôsobom (262 m). 
Vytvorme trasový bod WP3 (obr. 9) a prejdime do juhozápadného rohu námestia, pričom 
GPS prijímačom navigujme k bodu WP3. Na rohu sa zastavme a poznačme si vzdialenosť 
(124 m). Ďalší trasový bod už nie je potrebné vytvoriť, stačí v GPS prijímači zvoliť navigáciu 
k bodu WP1, a ihneď si môžeme poznačiť chýbajúcu vzdialenosť (265 m).  

 
Obr. 9. Trasový bod WP3 

 
Z týchto údajov možno ľahko vypočítať obvod (765 m) a približný obsah námestia (31 297 
m2). Nezabudnime, že odmerané dĺžky sú iba približné, a závisia od aktuálnej presnosti GPS 
prijímača. V ideálnom prípade GPS má presnosť 3-5 m, ale rozličné rušivé faktory (vysoké 
budovy, husté koruny stromov atď.) to môžu negatívne ovplyvniť (až 15-30 m). Aktuálna 
presnosť a intenzity družicových signálov sú zobrazené na družicovej stránke GPS prijímača 
(obr. 10). 

 
Obr. 10. Družicová stránka GSP prijímača Garmin Oregon 450 [3] 
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3. úloha: Na obr. 11. je graf znázorňujúci závislosť dĺžky trasy od nadmorskej výšky 
(červene) a rýchlosti pohybu (modro). Odpovedzte na nasledovné otázky: 
Aká je maximálna nadmorská výška trasy? Po koľkých kilometroch bola táto výška 
dosiahnutá? 
Aká je maximálna rýchlosť pohybu? Po koľkých kilometroch bola táto rýchlosť dosiahnutá? 
Aká je maximálna nadmorská výška v prvej tretine trasy? 
Na ktorých miestach robil turista dlhšie prestávky? Vyznačte tie miesta na grafe! 

 
Obr. 11. Graf znázorňujúci závislosť dĺžky trasy od nadmorskej výšky a rýchlosti pohybu 

(Google Earth) 
 
Táto úloha testuje čítanie z grafu. Turistické navigačné prístroje dokážu zaznamenávať aj 
trajektóriu prejdenej trasy. Trasa (angl. route) pozostáva z postupnosti trasových bodov (obr. 
12), ktoré GPS prijímač ukladá s určitou časovou periódou. Záznam prejdenej trasy sa nazýva 
tracklog. Tento záznam sa dá stiahnuť do počítača a pomocou vhodných softvérov (ArcView, 
MapSource, GoogleEarth) možno vyhodnotiť prejdenú vzdialenosť, čas, prevýšenie alebo 
priemernú rýchlosť.  

 
Obr. 12. Ukážka trasy výletu vo Veľkej Fatre 

 
Záver 
Jedno z riešení modernizácie vzdelávania spočíva v začlenení nových technológií do 
vyučovania s cieľom ponúknuť učiteľovi nástroje umožňujúce integráciu jednotlivých 
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predmetov a aplikovanie nadobudnutých vedomostí v každodennom živote. Technológia GPS 
je z tohto hľadiska veľmi dobrým pomocníkom učiteľa matematiky, informatiky, fyziky či 
geografie. Prínos použitia navigačných prístrojov na školách vidíme v tom, že vzbudzujú 
záujem edukantov používať v bežnom živote dostupné technológie a podporujú ich 
prirodzenú motiváciu pohybovať sa v teréne, pričom sa edukanti naučia pracovať v menších 
skupinách, orientovať v teréne, vyhľadávať optimálne trasy, vykonávať meracie úlohy a 
analyzovať grafy. 
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