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VIN (Vehicle Identification Number) 
 
 
 Sedemnásťmiestny kód, laicky nazývaný „číslo karosérie“. Má pevnú logickú štruktúru, takže 
odborník z neho odvodí napr. krajinu pôvodu vozidla, automobilku, ktorá ho vyrobila, typ, model, druh 
motoru, rok výroby a pod. Svojim spôsobom sa tak dá VIN označiť za „rodné číslo vozidla“. 
  
 Všetky policajné databázy policajných zborov na svete, rovnako ako výkonný databázový systém 
ASF spravovaný medzinárodnou organizáciou kriminálnej polície Interpol, sú vedené práve pomocou 
VIN. 
 VIN je od roku 1980, na základe dohody ISO (International Standards Organisation) so svetovými 
výrobcami vozidiel jednotne upravený a štrukturalizovaný. Na základe normy ISO 3779 je VIN zavedený 
a používaný všetkými svetovými výrobcami motorových vozidiel. Takto je zaistené, že VIN svojim 
zložením a dĺžkou je ľahko odlíšiteľný od všetkých ostatných čísel na vozidle. 
  
 17 miestny VIN nie je úplne doslova číslom, pretože neobsahuje len arabské číslice, ale aj 
písmená. Samotné číslice by nevystihovali kombinačné bohatstvo VIN- u, ktorý je unikátny pre každé 
jednotlivé vozidlo. VIN nám povie o vozidle všetky dôležité informácie, a preto sa stal  jediným 
identifikačným znakom motorových a prípojných vozidiel. 
 
Služba je úplne odlišná od tzv. pieskovania.  
 Za prvé, a to je to najdôležitejšie, pracuje sa s VIN - jedinečným identifikačným znakom, tzv. 
rodným číslom vozidla. Tento fakt umožňuje policajným a iným štátnym orgánom kdekoľvek v SR i vo 
svete okamžitú identifikáciu vozidla v prípade kontroly, alebo podozrenia, že vozidlo bolo odcudzené.  
      Za druhé, k využitiu tejto služby nie je  treba aby motorista, alebo majiteľ vozidla vyhľadal 
odbornú montáž v autorizovanom stredisku alebo servise. 
      Teda inými slovami, na sklách vozidla nie sú "anonymné" kódy, vypieskované na objednávku v 
servise, ale rodné číslo vozidla a technológie, ktoré si zákazník sám inštaluje vo svojej garáži, alebo 
proste pred domom na ulici behom pätnásť až dvadsať minút vyznačí nezmazateľne VIN na ľahko 
prístupné a viditeľné miesta na automobile. 
 
 Preto sa vytvoril nový, tzv. auto identifikačný systém ECR CAR Security. Majiteľ vozidla na 
základe objednávky, ktorú obdrží v sade ECR CAR Security, dostane šablónu VIN jeho vozidla. Podľa 
návodu, ktorý je dodávaný spolu so sadou ECR CAR Security a pomocou špeciálnej leptacej pasty, 
vyleptá na všetky sklá svojho vozidla VIN a opatrí ho výstražnými nálepkami. Celý úkon pre priemerne 
zručného človeka nezaberie viac než pätnásť minút. 
      Sada ECR CAR Security obsahuje špeciálnu leptaciu pastu so štetcom, dve výstražné nálepky, 
návod na montáž, klientskú kartu a registračnú kartu s objednávkou. 
Cieľom tejto služby je prevencia proti krádežiam motorových vozidiel zviditeľnených VIN práve na 
miestach, ktoré umožňujú okamžitú kontrolu "totožnosti" vozidla. 
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 Nálepka pre umiestnenie na 

vnútornú stranu skla

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šablóny používané pri leptaní 

 
 
 
 

Umiestnenie VIN na vozidle 

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 V prípade, že vozidlo s označeným VIN na všetkých sklách vozidla bude predsa len odcudzené, 
páchatelia, alebo priekupníci s odcudzenými vozidlami sú nútení vymeniť všetky sklá vozidla, tak aby 
odstránili rozpor medzi pozmeneným VIN, ktoré implantujú do vozidla a už označenými oknami. Inými 
slovami zisk z krádeže takého vozidla sa významne znižuje a vozidlo takto označené nie je pre 
priekupníkov atraktívne a naviac pribúda starosť a prichádza otázka "kam s ním" - teda ako a kam 
odpratať takto označené sklá, ktoré páchateľa a priekupníkov priamo usvedčujú, že manipulovali s 
odcudzeným vozidlom. 
      V tejto súvislosti je nutné znovu zdôrazniť rozdiel medzi jednoznačným identifikátorom VIN a 
vypieskovaným anonymným kódom. Sklá s anonymným kódom je možné opätovne použiť k inému 
vozidlu. Je však nelogické použiť sklá s vyznačeným iným VIN než VIN vozidla. 
          Je nutné zdôrazniť, že ECR CAR Security má preventívny charakter, avšak v kombinácii s 
ďalšími už známymi elektronickými alebo mechanickými systémami zabezpečenia vozidla tvoria 



Názov: Identifikácia a vyhľadávanie automobilov 
Meno: Róbert Fábik Strana 3 

 
kompaktný celok ochrany vozidla pred odcudzením a významnou mierou prispieva k vyhľadaniu a 
navráteniu vozidla legitímnemu majiteľovi. 
 
 
Návod na aplikáciu VIN: 
 
 

 
 Odlepí sa šablóna 

a umiestni sa na sklo 
vozidla 

Šablóny sa pevne 
prilepia na sklo 

Štetcom sa nanesie leptacia pasta na 
šablónu tak, aby boli potreté všetky 
číslice a písmená. Po potretí sa nechá

leptacia pasta pôsobiť 4 minúty! 
 

Po štyroch minútach sa opatrne zmyje 
leptacia pasta pomocou hubky s 
vodou. Všetky leptané miesta sa 

znovu riadne opláchnu vodou 
 

 
 
 

 
 Odstránia sa šablóny zo skiel Na vnútornú stranu okna sa umiestni 

nálepka 
Výsledok leptania 

 
 
 

Odstránenie VIN zo skla vozidla 
 
      Každé bezpečnostné zariadenie vo vozidle, každý zámok, každý trezor je možné prekonať, či 
odstrániť. Vždy však zostávajú viditeľné stopy po prekonaní týchto zabezpečení, zámkov, trezorov apod. 
Rovnako tak každé označenie čohokoľvek sa dá odstrániť, avšak znovu zostávajú viditeľné stopy po 
zásahu. V našom prípade za určitých okolností a pri vynaložení značného časového úsilia by mohlo dôjsť 
k odstráneniu VIN, ale so zjavným narušením štruktúry skla pre laika ľahko rozoznateľným, prípadne 
môže dôjsť k deštrukcii skla. 
         

SKÚSENÍ ZLODEJI IGNORUJÚ OZNAČENÉ AUTÁ 
 
 Podľa zahraničných policajných expertov ochrana vozidiel vyleptaním VIN znižuje 
pravdepodobnosť ich ukradnutia v priemere až o 17,6 percenta. 
 
Aj nové modely Škoda majú za predným sklom viditeľný VIN. 
 

NOVINKA 
 

 Za prevratný zabezpečovací systém je v poslednej dobe tiež považovaná maďarská technológia 
UVSM. Jednoduchou striekacou pištoľou so špeciálnou farbou sa vyznačí na rôzne miesta automobilu 
čísla kódu VIN.  
 Farba s vysokou difúznou schopnosťou prenikne až na kov, je však čitateľná pod UV lampou. 
Kód je čitateľný aj po šesťnásobnom prekrytí farbou alebo po zbrúsení farby a plechu.  



Názov: Identifikácia a vyhľadávanie automobilov 
Meno: Róbert Fábik Strana 4 

 
 Špeciálne kamery pri prejazde napríklad hraničným prechodom zosnímajú identifikačné číslo a 
počítačom sa behom chvíle zistí, či číslo VIN zodpovedá danému typu vozidla a štátnej poznávacej 
značke a či nie je v zozname ukradnutých áut.   
Tento systém sa stretol s kladnou reakciou v mnohých krajinách Európy, jeho sprevádzkovanie je ale 
značne finančne náročné, pretože znamená napríklad vybaviť čítacími zariadeniami všetky hraničné 
prechody. 

 
Globálny polohový systém GPS (Global Positioning System) 

 
 
- družicový systém pre určovanie polohy a času na zemskom povrchu a v priľahlom priestore.  
 Je schopný poskytovať tieto údaje nezávisle na počasí 24 hodín denne.  
 Oficiálny názov celého systému je GPS NAVSTAR (NAVigation System for Timing And 
Ranging). Ide o pasívny družicový dĺžkomerný systém. Cieľom prevádzkovateľa tohto systému, 
Ministerstva obrany USA, pôvodne bolo, aby vojenské jednotky mohli presne určovať polohu, rýchlosť a 
čas v jednotnom referenčnom systéme.  
 Z uvedeného vyplýva, že systém bol vyvíjaný najmä pre vojenské účely, ale americký kongres 
neskoršie schválil jeho využitie s určitými obmedzeniami aj pre civilný sektor. 
 

 
 

História GPS 
 
 Históriu družicových systémov môžeme začať datovať od začiatku 60-tych rokov, keď 
memorandom ministerstva obrany USA boli vzdušné sily poverené zlúčením pokusných programov 
Timation a 621B do programu označeného ako GPS NAVSTAR. Prvými elektronickými navigačnými 
systémami boli rádiomajáky.  
 Po vynájdení umelých družíc sa začalo uvažovať, či by sa nedali pomocou nich vyvinúť presnejšie 
navigačné systémy. Prvý takýto navigačný systém uviedli do prevádzky USA v 60-tych rokoch a tento 
systém dostal meno Transit.  
 Koncom 60-tych rokov aj bývalý Sovietsky Zväz uviedol do prevádzky navigačný systém 
označovaný názvom Cyklon a dodnes sú používané ďalšie dva obdobné systémy - vojenský šesť 
družicový s názvom Parus (niekedy Cikada-M) a civilný 4 družicový s názvom Cikada.  
 Oba systémy majú rovnaké nevýhody. Poskytujú len dvojrozmerné súradnice, určenie polohy je s 
presnosťou 500 m pri príjme signálu len z jednej družice a nepresný časový signál. Tieto navigačné 
systémy sa tiež nazývajú Dopplerovské.  
 Po skúsenostiach s Dopplerovskými systémami sa na začiatku sedemdesiatych rokov USA 
rozhodli vybudovať nový družicový navigačný systém, ktorý by umožňoval určenie polohy v 
trojrozmernom priestore spolu s presným časom a sprístupnil by tak družicovú navigáciu aj letectvu. Od 
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17. decembra 1973 riadi rozvoj programu GPS spoločná programová skupina (Joint Program Office) 
kozmického oddelenia veliteľstva systémov vzdušných síl USA.  
 JPO je zložená zo zástupcov letectva, námorníctva, armády, námornej pechoty, pobrežnej stráže, 
obrannej kartografickej agentúry, zástupcov štátov NATO a Austrálie.  
 
 
Práce na budovaní systému GPS NAVSTAR boli rozdelené do troch častí: 
 
1. časť 
     Prebiehala v rokoch 1973-1979 kedy bol systém v skúšobnej prevádzke. V tomto čase boli 
konštruované aj pokusné užívateľské zariadenia. Prvé štyri družice firmy Rockwell boli vypustené v roku 
1978 a umožňovali trojrozmernú navigáciu po obmedzenú dobu aj to len na testovacom polygóne v 
Arizone (Yuma Proving Ground) alebo v jeho okolí. Družice tohto obdobia sa označujú ako družice 
bloku I, a bolo ich vypustených celkom 11. 
 
 
2. časť 
     V tejto časti projektu sa budovala najmä komunikačná infraštruktúra a riadiace strediská. Firme 
Rockwell bola v roku 1980 pridelená objednávka na vývoj a výrobu 28 družíc bloku II. 
 
 
3. časť 
     Prvá z 28 družíc bloku II bola vypustená v roku 1989. Družice bloku I boli doplňované a postupne 
celkom nahradené družicami bloku II. Tým sa postupne rozširovali možnosti systému.  
  
 Trojrozmerné určenie polohy na ľubovolnom mieste na Zemi 24 hodín denne je možné od 
začiatku roku 1993. Desiata až 28 družica sú označované ako družice bloku IIA. Týchto osemnásť družíc 
má modifikovanú pamäťovú jednotku čo im umožňuje činnosť 108 dní bez kontaktu s riadiacim 
strediskom. Ešte v roku 1989 bol s firmou General Electrics uzatvorený kontrakt na rekonštrukciu a 
výrobu 20 zdokonalených družíc bloku IIR. Tieto družice môžu byť bez kontaktu s riadiacim strediskom 
až 180 dní pričom môžu medzi sebou komunikovať a zisťovať svoju polohu.   
  
 Tento systém zabezpečuje rýchlejšie zistenie chyby na niektorej z družíc a zaslanie príslušnej 
správy bez kontaktu s riadiacim strediskom. Vypustením 35. družice 8. Decembra 1993 bol dosiahnutý 
počiatočný operačný stav systému (IOC - Initial Operational Capability).  
 To znamenalo, že v systéme pracuje 21 navigačných a 3 aktívne záložné družice, ktoré poskytujú 
službu GPS a prevádzkovateľ je schopný oznámiť zmeny prevádzkového stavu užívateľom (civilným) 48 
hodín vopred. Podmienkou pre dosiahnutie plného operačného stavu (FOC - Full Operational Capability) 
bola činnosť 24 družíc bloku II.  
 Táto podmienka bola splnená 3. Marca 1994 a systém bol po dokončení všetkých potrebných 
testov uvedený do FOC. V tomto stave je až po dnešnú dobu.  
  
 Pôvodne bolo plánované, že družice budú obiehať na troch obežných dráhach so sklonom k 
polárnej rovine 63°. Tri obežné dráhy boli zvolené preto, aby k zaisteniu nepretržitého chodu celého 
systému stačili tri náhradné družice ktoré sú schopné kedykoľvek zaujať pozíciu poškodenej družice.  
 Táto voľba obežných dráh mala zaručiť stálu viditeľnosť minimálne šiestych a maximálne 
jedenástich družíc pri prípustnom elevačnom uhle 5°. Tým mala byť zaistená maximálna robustnosť 
systému. V prípade potreby je však možné meniť dráhu obehu aj ostatných družíc.  
  
 Záložné družice sú aj na Zemi a je ich možné vyslať na obežnú dráhu v priebehu dvoch dní. Doba 
obehu mala byť približne 11 h 58 min, čo sú skoro dva obehy za jeden siderický deň. To malo zaistiť 
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periodický prechod nad riadiacou stanicou umiestnenou na území USA, ktorá komunikuje s družicami a 
prípadne koriguje ich obežné dráhy.  
 Neskôr bola prijatá nová koncepcia, sklon obežných dráh bol znížený na 55° a počet obežných 
dráh bol zvýšený na šesť so štyrmi družicami na každej z nich.  
 Teda počet družíc ostal 24 len sa premiestnili na nové obežné dráhy. 

 
 

Družice používané pri GPS 
 

 

 
 

Štruktúra systému GPS 
 
Systém GPS je tvorený tromi zložkami  

Kozmická  
Riadiaca  
Užívateľská  

 
Kozmická zložka GPS systému je tvorená sústavou družíc, rozmiestnených na šiestich obežných dráhach 
vysielajúcich navigačné signály. Ako bolo spomenuté už skôr, systém je tvorený 24 družicami z ktorých 
je 21 navigačných a tri sú aktívne záložné. Družice obiehajú vo výške 20 200 km nad povrchom a 
rovnakú vzájomnú polohu nad daným bodom zopakujú za 11 h 58 min.  
 Každá družica je vybavená prijímacou a vysielacou anténou, atómovými hodinami, palivom pre 
trysky pohonu, akumulátormi ktoré majú k dispozícii solárne panely s plochou 7,2 m2 a radom ďalších 
prístrojov, ktoré slúžia pre navigáciu alebo iné špeciálne účely (napr. pre detekciu výbuchu jadrových 
náloží).  
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 Družica prijíma, spracováva, uchováva a vysiela informácie z/do pozemného riadiaceho centra, na 
základe ktorých môže korigovať svoju dráhu tryskami, alebo informuje o svojom stave riadiace centrum. 
  
 Družice bloku II sú vybavené ochranou proti elektromagnetickému impulzu pri jadrovom 
výbuchu. Každá z družíc váži približne 900 kg a cena jednej je odhadovaná na približne 50 miliónov 
dolárov. 
 
Riadiaca zložka je zodpovedná za plynulý chod celého systému. Táto zložka je tvorená systémom hlavnej 
riadiacej stanice, štyroch monitorovacích pozemných staníc umiestnených v rôznych častiach sveta a 
troch vysielacích staníc, ktoré komunikujú s družicami.  
 Hlavná riadiaca stanica (MCS - Master Station Control) je umiestnená v opevnenom bunkri v 
skalistých horách blízko leteckej základni Falcon v Coloráde a má špeciálnu ochranu.  
 Monitorovacie stanice pasívne sledujú družice, prijímajú ich dáta, a tieto predávajú MCS. Tu sú 
na základe prijatých dát vypočítané presné parametre obežných dráh (efemeridy) a korekcie hodín pre 
jednotlivé družice.  
 Vysielacie stanice potom tieto parametre minimálne raz denne odovzdajú družiciam. Tie potom 
vysielajú pomocou rádiových signálov efemeridy svojich obežných dráh a presný čas užívateľom do GPS 
prijímačov.  
 
Užívateľská zložka je tvorená GPS prijímačmi, užívateľmi samotnými, vyhodnocovacími nástrojmi a 
postupmi potrebnými k vyhodnoteniu meraní.  
 GPS prijímače vykonajú na základe prijatých signálov z družíc predbežné výpočty polohy, 
rýchlosti a času. Pre výpočet všetkých štyroch súradníc je potrebné prijímať signály aspoň zo štyroch 
družíc.  
Prijímače sa delia na jednokanálové a viackanálové.  
 Jednokanálové prijímače sú vybavené len jedným vstupným kanálom, takže pri sledovaní 
viacerých družíc musia postupne prepínať tento vstupný kanál na jednotlivé družice.  
 Viackanálové prijímače majú dostatočný počet vstupných kanálov, aby mohli súčasne sledovať 
všetky dostupné družice a tým zvyšovať presnosť výpočtu.  
 Jednou zo základných úloh GPS je navigácia v trojrozmernom priestore. V poslednom čase nastal 
prudký rozvoj výroby GPS prijímačov v ručnom prevedení, ktorý by sa dal porovnať z rozvojom 
mobilnej komunikácie v posledných piatich rokoch. 
 

Ako GPS pracuje 
 
 To, čo sa deje v každom GPS prijímači by sme mohli opísať ako určovanie polohy meraného bodu 
z priesečníku guľových plôch, ktorých polomer je daný meranými vzdialenosťami. Tento systém sa 
nazýva tiež dĺžkomerný systém. Meranou veličinou je doba šírenia rádiového signálu z družicovej antény 
k anténe GPS prijímača tdi. Rýchlosť šírenia signálu je rovná rýchlosti svetla.  
 Každá družica v navigačnej správe okrem iných údajov posiela aj parametre svojej dráhy 
(efemeridy) z ktorých vieme vypočítať aktuálnu polohu družice (XS, YS, ZS). Keď poznáme súradnice 
družíc, môžeme polohu užívateľa (X, Y, Z) určiť vypočítaním sústavy troch rovníc o troch neznámych.  
Problém merania polohy by bol jednoduchý, keby časové základne (hodiny) družice a užívateľa boli 
synchrónne.  
 Hlavným problémom je doba, ktorá uplynie medzi vyslaním diaľkomerného signálu z GPS 
družice a jeho prijatím užívateľským GPS prijímačom. Časová základňa užívateľského zariadenia je 
posunutá o neznámy časový interval Dt, ktorý môžeme prepočítať na vzdialenosť b = c Dt (kde c je 
rýchlosť svetla). K neznámym súradniciam užívateľa pristupuje teda neznáma b a pre výpočet polohy 
potrebujeme celkom štyri rovnice 
 (xi - x)2 + (yi - y)2 + (zi - z)2 = Di + b 
Di = c tmi 
i = 1, 2, 3, 4 
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 Užívateľské GPS zariadenie generuje kópiu signálu vysielaného zvolenou družicou, túto kópiu 
zosynchronizuje s prijímaným signálom a meria posun tmi počiatku tejto kópie vzhľadom k počiatku 
svojej časovej základni. Meraný čas tmi môže prepočítať na vzdialenosť Di, ktorá sa nazýva 
pseudovzdialenosť (pseudorange). Ak sa meranie uskutočňujeme minimálne k 4 družiciam, máme k 
dispozícii všetky veličiny potrebné pre riešenie sústavy rovníc, ktorých neznámymi sú súradnice (X, Y, 
Z) a posun Dt užívateľovej časovej základne vzhľadom k časovej základni družice. 

 
Technické údaje o systéme 

 
Signály GPS družíc sú vysielané na dvoch nosných frekvenciách: 
 
L1 (1575,42 MHz, vlnová dĺžka 19 cm) - štandardný polohový systém 
L2 (1227,60 MHz, vlnová dĺžka 24 cm) - presný polohový systém 
 
Frekvencie sú modulované týmito navigačnými kódmi: 
 
L1 je modulovaná dvoma pseudonáhodnými šumami (PRN - Pseudo Random Noise).  
hrubý/dostupný (C/A - Coarse/Acquistions code) určený je pre civilné prijímače a má frekvenciu 1,023 
MHz. Do tohto kódu je umelo vnášaná chyba v dôsledku opatrenia označovaného ako selektívny prístup 
(SA - Selective Availability). Bližšie spomenutom v ďalšej kapitole.  
presný (P - Precision code) určený je pre civilné a vojenské prijímače a má frekvenciu 10,23 MHz.  
L2 je modulovaná jedným šifrovaným kódom:  
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Y-code určený je len pre vojenské prijímače. Je to vlastne šifrovaný Precision code.  
 

Služby SA, SPS a PPS 
 
 Určenie polohy pomocou systému GPS je veľmi presné aj pri použití jedného kanálu a kódu C/A 
(Coarse/Acquistions). Americká vláda vzhľadom na strategické záujmy a bezpečnosť štátu rozhodla o 
zavedení zvláštneho režimu prevádzky GPS - výberový prístup (SA - Selective Availability).  
 Výberový prístup spočíva v zámernom zhoršovaní presnosti merania vzdialenosti tým, že sa 
menila hodinová frekvencia signálu a efemeridy vo vysielanej navigačnej správe. Výsledkom toho 
meraná pseudovzdialenosť nezodpovedala vzdialenosti užívateľa od družice a nezodpovedal ani posun 
jeho hodín vzhľadom k systémovým hodinám. Táto náhodná funkcia, ktorá zhoršovala presnosť merania, 
bola zavedená 25. 3. 1990 u všetkých družíc bloku II.  
 Po protestoch odbornej verejnosti však Americká vláda prehodnotila svoje rozhodnutie o zavedení 
SA a dňom 1. 5. 2000 bol zvláštny režim výberového prístupu (Selective Availability) zrušený !!! 
Dosiahnuteľná presnosť GPS prijímačov v určení polohy je teraz 10 - 15 m. 
 Už od začiatku budovania celého systému sa uvažovalo o využívaní toho systému nielen 
vojenskými, ale aj civilnými užívateľmi. Preto sa hľadala rozumná miera obmedzenia prístupu civilných 
užívateľov, ktorá by zaistila prijateľne nízke riziko zneužitia celého systému, a pritom by podstatne 
neobmedzovala civilné využitie.  
 Nakoniec sa rozhodlo o rozdelení prístupu pre autorizovaných a neautorizovaných užívateľov. 
Autorizovaný užívateľ je armáda Spojených štátov, armády niektorých ďalších štátov NATO a prípadne 
vybraný civilný užívateľ.  
 Autorizovaný užívatelia využívajú službu s označením presná polohová služba (PPS - Precise 
Positioning Service). Táto služba pozostáva v prístupe k C/A kódu na nosnej frekvencii L1 a k P - kódu 
(Precision code) resp. Y - kódu (šifrovaný Precision code) na frekvenciách L1 a L2 bez obmedzenia.  
 K využívaniu služby PPS musí byť autorizovaný užívateľ vybavený špeciálnym GPS prijímačom, 
ktorý po zadaní hesla dokáže eliminovať umelú chybu SA a spracovávať šifrovaný Y - kód. 
Neautorizovaným užívateľom je poskytovaná štandardná polohová služba (SPS - Standard Positioning 
Service). Táto služba pozostáva v prístupe k C/A kódu a navigačným dátovým správam na nosnej 
frekvencii L1 a je nepretržite k dispozícii všetkým užívateľom GPS po celom svete. 
 

 
Diferenčný GPS (DGPS) 

 
 Použitím diferenčnej (rozdielovej) metódy merania sa dosiahne významného zvýšenia presnosti 
určovania polohy v reálnom čase. Vychádzame pri tom z poznatku, že diferencie údajov meraných dvoma 
blízkymi GPS prijímačmi sú zaťažené podstatne menšími chybami ako samotné namerané údaje. To je 
spôsobené vysokou koreláciou (vzájomnou závislosťou) chýb oboch meraní.  
 Signál sa šíri od družice k obom prijímačom po skoro rovnakej dráhe, preto ionosférické a 
troposférické oneskorenie signálu je zhruba rovnaké. Podobne sa prejavia aj chyby efemerid družíc. Za 
nekorelované (nezávislé) môžeme považovať len chyby spôsobené samotnými prijímačmi a 
mnohocestným šírením signálu (rôzne odrazy od objektov, rušenia...). Mnohocestné šírenie potom 
môžeme považovať za hlavný faktor výslednej chyby diferenciálneho GPS.  
 Meranie polohy pomocou DGPS je trochu zložitejšie ako pri GPS, pretože sú potrebné minimálne 
dva GPS prijímače. Jeden prijímač je umiestnený stacionárne na známej polohe, ktorá sa určila 
geodetickým meraním. Tento prijímač sa nazýva RS - referenčná stanica.  
 Táto stanica neustále uskutočňuje merania ku všetkým viditeľným družiciam, zmerané 
pseudovzdialenosti porovnáva s predpokladanými hodnotami (údajmi o svojej polohe) a ich rozdiely 
vysiela vlastným samostatný kanálom ku všetkým užívateľom DGPS. V prijímačoch ostatných DGPS 
užívateľov sa prijaté korekcie použijú k oprave merania a tak sa významne zvýši presnosť určenia ich 
polohy v reálnom čase.  
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 Korekčný údaj sa aktualizuje v intervale 1 až 15 sekúnd. Platnosť korekcií je v polomere 10 km 
centimetrová až decimetrová a v polomere 400 km je metrová. Formát opráv pre ich prenos bol navrhnutý 
v dokumente RTCM. 

 
 

Použitie GPS 
 

 Hlavnou   úlohou  GPS   je  okamžité   zistenie   polohy statického  alebo  pohyblivého  objektu  
na  ľubovoľnom mieste na Zemi, a to  za  akýchkoľvek  meteorologických     a     pozičných  podmienok.  
Prístroje     majú     vlastnú  pamäť  a  sú  schopné  uložiť veľké množstvo bodov,  nachádzajúcich sa     
na ktoromkoľvek   mieste   na  Zemi   a   k   týmto   bodom ukázať  smer  alebo  vzdialenosť.  Pri  pohybe  
k  vybratému    bodu,    systém  upozorní na odchýlenie od ideálnej trasy alebo oznámi dosiahnutie cieľa. 
 GPS môžu používať bezpečnostné služby, ktoré sa zaoberajú prepravou cenín do peňažných 
inštitúcií.  Dispečer  na  svojom  monitore  presne  vidí  dráhu  sledovaného  auta.  Keď  sledovaný  
objekt  opustí nadefinovanú trasu (napr. pri prepade alebo krádeži), zariadenie nahlási zmenu dispečerovi  
alebo sa priamo spojí s políciou. Zariadenie je možné priamo spojiť s bezpečnostným zariadením v  
automobile.  
 
 Potrebujete sledovať pohyb svojho auta? Chcete mať nad ním neustálu kontrolu? Skúste 
sledovacie služby, s ktorými máte kontrolu nad pohybom vašich vozidiel. 
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 T-Mobile začal v spolupráci so spoločnosťou Secar ponúkať zákazníkom sledovanie ich vozového 
parku prostredníctvom satelitného systému GPS a mobilných dátových prenosov pod názvom Car 
Control, alebo Car Net.  
 Vďaka GSM/GPRS modulu zabudovanému v aute získajú firmy plnú kontrolu nad pohybom 
svojich vozidiel. Dáta získané zo satelitného sledovacieho systému GPS sa on-line prenášajú po dátovej 
GPRS sieti na server, kde sú ďalej spracované.  
Služba umožňuje napojenie na centrálnu knihu jázd alebo priamo sledovanie aktuálnej polohy vozidiel.  
 Vďaka tomu môžu firmy optimalizovať pravidelné trasy a hlavne sledovať neplánovaný pohyb 
vozidiel. Rôzne štatistiky totiž uvádzajú, že "zálety" firemných vodičov zvyšujú náklady vozového parku 
o 10% až 30%. Okrem úspory na pohonných hmotách tak môžu firmy zarobiť aj zvýšením efektivity 
práce.  
 Navigačný systém je možné použiť aj na vyhľadanie vozu v prípade jeho krádeže. Pokiaľ dôjde k 
jeho odpojeniu, alebo s ním zlodej zmizne v budove bez signálu, môžete aspoň nájsť jeho poslednú 
polohu, kedy bol prihlásený. Moduly zabudované v aute pracujú len s dodávanými SIM kartami a ich 
prípadná výmena je možná v spolupráci s dodávateľskou firmou.  
 
Vyhľadávacie - monitorovacie systémy, ktoré v spolupráci s dispečingom sú schopné monitorovať pohyb 
odcudzeného vozidla.  
Hlavnými predstaviteľmi sú: 
 
Rádiové vyhľadávanie vozidiel -systém SHERLOG  
 
-územie SR a ČR je pokryté sieťou vysielačov (prijímačov) schopných zachytiť signál napadnutého 
vozidla. 
-do vozidla sa nainštaluje miniatúrny vysielač 
-v prípade, že sa vozidlo dá do neoprávneného pohybu začína vozidlová jednotka vysielať a v spolupráci 
s políciou je vozidlo zaistené. 
-nevýhodou systému je, že je známa len približná poloha vozidla. 
-výhodou je vysoká úspešnosť pri hľadaní vozidla (až 94%) 
 
Vyhľadávacie systémy využívajúce technológie GPS/GSM- napríklad systém  AUTO-AWACS: 
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Na základe signálov prijatých aspoň  z troch z celkom 24 satelitov je možno určiť zemepisnú šírku a 
dĺžku a tým určiť polohu na mape. Presnosť sa pohybuje od 20 do 100m. 
 
 

Používané spôsoby lokalizácie 
Rádiové vyhľadávanie - základný stavebný kameň všetkých základných systémov je SHERLOG 
SecurityCar. Pracuje na princípe rádiolokačného zamerania miniatúrneho zdroja signálu. Na zameranie je 
používaná sieť rádiových zameriavačov pokrývajúcich celé územie Slovenskej republiky. Na presné 
zameranie sú používané vyhľadávacie vozidlá a vyhľadávacie lietadlá. Presnosť zamerania je absolútna aj 
v podzemných a krytých priestoroch. 
 
Lokalizácia na báze GSM - podporná a záložná technológia systému rádiového vyhľadávania. 
Lokalizácia je realizovaná na základe informácií odovzdávaných poskytovateľom GSM siete. 
Dosahovaná presnosť zamerania (100 m - 5 km) je dostatočná pre navedenie vyhľadávacieho vozidla 
rádiového vyhľadávania. 
 
Lokalizácia na báze GPS - založená na príjme signálov z nízko letiacich družíc, na základe ktorých 
prijímač vypočíta svoju vlastnú polohu na zemskom povrchu. Presnosť zamerania je v ideálnych 
podmienkach desiatky metrov, čo neplatí v prípade, keď je vozidlo umiestnené do krytého objektu. V 
týchto prípadoch preberajú funkcie lokalizácie systémy na báze GSM a rádiového vyhľadávania. 
 
Samotný prístroj má veľkosť krabičky cigariet, takže nie je ťažké ho v automobile ukryť.  
Sledovanie z družice- ešte sofistikovanejšiu technológiu využíva druhý a oveľa novší a v zásade aj 
rýchlejší a presnejší systém založený na identifikácii polohy prostredníctvom družicového navigačného 
systému GPS komunikujúceho po sieti mobilných telefónov GSM. Jedným z mnoha takto fungujúcich 
systémov je napríklad zabezpečovací systém Aladin.  
 Je použiteľný všade tam, kde je dosiahnuteľný signál siete GSM, teda väčšina územia SR a celej 
Európy. Systém sa skladá zo stacionárnej a vozidlovej jednotky, ktoré medzi sebou komunikujú pomocou 
služby krátkych správ (SMS) v sieti GSM, kedy stacionárna jednotka zasiela vozidlovej jednotke riadiace 
povely a vozidlové naopak správy o svojej polohe a stave.  
 Sledovacia funkcia je zaistená prostredníctvom družicového systému GPS Navstar (Global 
Position System).  
 Na displeji mobilného telefónu sa môže zobraziť stav vozidla (Kradnú ma), typ vozu (ŠPZ), 
poloha GPS, poloha GSM, aktuálna rýchlosť vozidla, dátum a čas.  

 
Pokiaľ máte nainštalovanú GPS - teda satelitnú ochranu, stačí prísť k vášmu autu s prístrojom veľkým ako mobilný 

telefón, pootočiť gombík, čím sa zruší váš vysielací systém na satelit, a s vozidlom bez problémov odísť. Trvá to sekundu a 
profesionálni zlodeji sú už naozaj dobre vybavení. 
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Systém pre ochranu vozidiel proti odcudzeniu VAM 01 
 
 
 
 Každý je originál. Zlodej má čas maximálne 10 – 15 minút. Manuálna náročnosť zapojenia 
elektrických a elektronických obvodov je mimoriadne vysoká. Ponúka sa tu široká možnosť variácií a 
kombinácií, a to neprekoná nikto.  
 Dnes má tento systém nainštalovaný asi tisíc ľudí a ich auto sa nikomu ukradnúť nepodarilo. Aj 
keď vás vyhodia z naštartovaného auta, napríklad na križovatke, či zastavia niekde medzi dvoma obcami, 
tento „protiúnosový“ systém zabráni, aby s vašim vozidlom odišli. Stane sa tak bez toho, aby ste predtým 
museli iniciovať ochranný systém. Táto metóda je na Slovensku ako jediná na svete. 
 VAM 01 zabráni krádeži aj v prípade, že by mali zlodeji náhradný kľúč od auta, aj keby vymenili 
kľúčovú skrinku, počítač motora, palubnú dosku, použili diagnostický servisný prístroj či vysoké napätie. 

 
 Srdcom systému je odnímacia kazeta, v ktorej sú prepojené vodiče jeho jednotlivých obvodov. 
Kazeta je kombinovaná so spínačom ukrytým v interiéri auta podľa želania zákazníka. Prípadný zlodej 
tak vytypované auto nedokáže naštartovať ani vtedy, ak sa zmocní kazety. Nevie totiž, kde sa spínač v 
aute nachádza. Ak by aj páchateľ s nožom v ruke prinútil majiteľa auto spojazdniť, o niekoľko metrov 
ďalej sa vie vozidlo samo zastaviť.   
 V prípade, že zlodej násilím vytiahne vodiča z auta počas chodu motora, napríklad na križovatke, 
motor sa vypne po otvorení dverí. Okrem toho je zabezpečený aj proti nechceným manipuláciám 
(technikmi v autoservise). Zákazník si môže objednať aj funkciu, aby mu imobilizér na mobilný telefón 
oznámil, keď sa jeho auto niekto pokúša ukradnúť. 
 

http://www.ecr-cz.cz/uvod.html
http://www.navitel.sk/gps.html
http://www.secarke.sk/
http://www.topra.cz/index.php?pg=satelit
http://www.part.cz/auto_moto/ochrana.htm
http://www.hcsecurity.cz/?mode=car#zabezpeceni_vozidel
http://www.secar.cz/dokument.aspx?katId=56&jazId=1&oblId=1&menu=2&submenu=59&jazyk=1
http://www.secar.cz/dokument.aspx?katId=56&jazId=1&oblId=1&menu=2&submenu=59&jazyk=1
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 Vámoš pripúšťa, že jeho mechanici dokážu systém prekonať. Trvať im to však bude viac ako 
hodinu. Prepojený je totiž identickými vodičmi, ktorých označenie ihneď po zapojení odstránia. Samotná 
kazeta je nerozoberateľná. Možno ju len deštruovať, čím sa ale obvody poškodia. V každom aute je 
systém prototypom a jeho ovládanie je prispôsobené potrebám zákazníka. Na imobilizér má jeho autor 
certifikát zo štátnej skúšobne Elektrotechnického výskumného a projektového ústavu. 
 
 
 
 V poslednom čase vás preslávil kufrík, ktorý sa nedá ukradnúť. Keby sa to niekomu aj podarilo, 
znehodnotí sa jeho obsah, teda peniaze. 
Už sme predviedli 29 úspešných skúšok. Peniaze sa vložia do kufra, ten sa uzavrie, následne môžeme po 
ňom búchať, skákať, ničiť ho vysokým napätím, páliť autogénom, sekať sekerou, hodiť pod vodu, nič to s 
ním nespraví. 
 
 

Z akej hmoty je vyrobený? 
 
 Je to špeciálna šesťmilimetrová silikónová hmota. Nezničí ju nič, ani mráz. Kufor sa dá 
hermeticky uzavrieť, odsatím vzduchu vznikne vnútri vákuum. Systém sa aktivuje kľúčikom, ak mi ho 
niekto vytrhne z ruky, preruší sa kontakt s náramkom, čo okamžite spustí hlučný alarm. Ak sa ho niekto 
pokúsi otvoriť, nastane explózia a obsah sa znehodnotí farbivom. 
 
 
    


