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Abstrakt 

 
Tato bakalářská práce se zabývá shromážděním GPS dat a uživatelských informací, které jsou 

použité k výpočtu spotřeby motorových vozidel. V práci jsou uvedené historické podněty, které 
vedly k vývoji navigačních systémů. Dále jsou zde podrobně popsány principy, komunikace a 
rozdělení systému GPS. V práci je také představen komunikační protokol NMEA.  
    Pro vytvoření aplikace měření spotřeby byl využit software „Microsoft Visual Studio 2008“ 
s programovacím jazykem C#. Aplikace je určena pro zařízení Windows Mobile. Pro testování 
bylo využito PDA Fujitsu Siemens N560 s integrovaným GPS modulem Sirf Star III. Aplikace 
počítá spotřebu z natankovaných litrů (zadaných uživatelem)  a ujetých kilometrů, které se 
určují  z načtených souřadnic GPS modulu. Tyto informace jsou následně ukládány do SQL 
databáze.  

 
Klíčová slova: GPS,  NMEA, GNSS, PDA, Windows Mobile, vzdálenost, měření spotřeby.  
 
 
 
 
Abstract 
 

The bachelor thesis deals with gathering GPS data and information from users applicable 
to calculate fuel consumption of motor vehicles. In the thesis historical events, that have led to 
development of navigation systems, are introduced. Further, there are elaborated principles of 
communication and Global Positioning System division. Communications protocol NMEA is 
also presented.  

The application (program) for measuring the consumption was created in ,,Microsoft Visual 
Studio 2008“ (software) with the C# programming language. The application is designated 
for devices using the operation system Windows Mobile. It was tested on PDA Fujitsu Siemens 
N560 with integrated GPS module Sirf Star III. The application reckons the consumption 
from fuel quantity in litres (entered by user) and distance moved (in kilometres) that is figured 
out from loaded position data of GPS module. This information is subsequently saved into SQL 
database.    
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1 Úvod 
Elektronika patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím odvětvím. Prudký vývoj elektroniky 

můžeme datovat již od 40. až 50. let 20. století, kdy se začaly užívat polovodičové, tehdy ještě 
germaniové, diody. Později to byly tranzistory germaniové, křemíkové a první integrované 
obvody. Před padesáti lety by člověk jistě nevěřil, že za několik desítek let bude technologie 
natolik rozvinutá, že se do jedné tenké destičky vejde hned několik desítek milionů tranzistorů. 
Touto součástkou je chip, na němž může být realizován i celý procesor. Zařízení jsou stále 
menší a výkonnější. Důvodem rozvoje elektroniky je bezpochyby její uplatnění. Postupem času 
obsadila snad všechny průmyslové a spotřebitelské sféry.  

K plnému použití HW je však třeba software. Dalo by se říci, že SW je mozkem pro HW.  
Tento fakt měl za následek vývoj i software, který se úzce váže na HW. Pro lepší využití HW a 
snadnější programování byly vyvinuty operační systémy. Dnes je již několik platforem 
systémů, jsou to zejména Mac, Unix a Windows. 
Tyto systémy jsou aplikovány na různých zařízeních a jsou upravovány podle daných nároků a 
potřeb. Je jasné, že na operační systém určený pro osobní počítače budou kladeny jiné nároky 
než na malé kapesní PDA. Proto byl vytvořen operační systém Windows Mobile, který je určen 
právě pro malé počítače jako jsou mobilní telefony, PDA či MDA. 

S rostoucí integrací je možné zařízení rozšiřovat o další funkce, které do té doby byly plněny 
za pomoci jednotlivých zařízení. Oproti minulosti, kdy jsme měli několik zařízení jako např. 
přehrávače MP3, digitální fotoaparáty a telefony, jsou dnešní zařízení zastoupena jedním 
přístrojem. To přineslo následné snížení cen a tím i zpřístupnění přístrojů široké veřejnosti. 
Jedním dnes již velice rozšířeným zařízením je přístroj GPS. 

I přes jednoduchost a snadnou obsluhu uživatelského zařízení GPS je třeba si uvědomit, že je 
to jen malá součást v rozsáhlém a složitém systému. Dalšími částmi je kosmický a řídicí 
segment. Kosmický segment je tvořen družicemi na oběžné dráze, které vysílají navigační 
zprávy. Řídicí segment je pak tvořen pozemními stanicemi, které monitorují a korigují celý 
systém. Navigační zprávy využívá uživatelský segment k určení polohy a přesného času. 
Přesný čas je základem celého systému. 

Vzhledem k rostoucím cenám PHM je velmi aktuální problematikou jejich spotřeba. Proto 
jsem se rozhodl zpracovat ve své bakalářské práci téma: Detailní analýza dopravního 
prostředku mobilním zařízením. I přesto, že GPS systém je podporován celou řadou aplikací, 
monitoring spotřeby v návaznosti na GPS jsem nenašel. V této práci bylo použito PDA 
s integrovaným GPS modulem. Komunikace mezi modulem GPS a programy probíhá pomocí 
protokolu NMEA 0183. Na PDA jsem naprogramoval aplikaci, která snímá GPS údaje, 
vypočítává délky trasy a monitoruje množství natankovaného paliva. Tyto údaje jsou ukládány 
do databáze, což rozšiřuje možnosti další analýzy. Řidič má k disposici nástroj umožňující 
sledovat různé vlivy na spotřebu paliva, korigovat tak způsob jízdy a sledovat technický stav 
vozidla. Aplikace je naprogramována v jazyce C# a je určena pro operační systémy Windows 
Mobile verze 5. a vyšší. 
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2 Od map k satelitní navigaci 
Člověk měl odedávna potřebu mapovat své okolí, protože to pro něj bylo životně důležitým 

faktorem. Mapa mnohdy dokáže podat obraz krajiny lépe než její slovní popis. První náznaky 
map můžeme hledat již v období paleolitu (cca 25 000 let př.n.l.), kdy si člověk zaznamenával 
své okolí rytinami  či kresbami na kámen nebo na kůži (obr. 1 ) . 
 

 
obr. 1. Kresba vyrytá do hrotu mamutího klu, nalezeného u Pavlova v roce 1962[30] 

         
S jistou určitostí můžeme říci, že mapu začal člověk využívat dříve, než vznikl psaný jazyk. 

Ke zmapování světa výrazně přispělo mořeplavectví. Předtím, než byl objeven kompas (kolem 
4.st. př.n.l., v Evropě kolem 11. st. n.l.), se námořníci orientovali podle slunce, hvězd a příboje. 
Mapy byly tvořeny odedávna. Nemůžeme si však myslet, že byly představy kartografů vždy 
přesné. Do map se většinou promítla kultura, náboženství a představivost kartografa. Na obr. 2.   
vidíme  téměř dnešní podobu mapy světa. Mapa je kreslena až po objevení Ameriky. V mořích 
jsou kromě lodí vyobrazeny i různé příšery. 
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obr. 2. Mapa světa z 15. století. [39] 

 
První přesnější mapy, které byly vytvořeny za pomocí vědeckých metod, pocházejí z  17. – 

19. století. Dalším odvětvím, které přispělo k rozvoji map, byla letecká technika. Již roku 1852 
byl uskutečněn první let s řiditelnou vzducholodí. Roku 1903 byl sestrojen první motorový 
letoun. Významným příspěvkem pro mapy byly letecké snímky pořízené v období kolem 
I. světové války. 

Konstrukce GPS je založena na podobném základě navigačních systémů jako je Loran či 
Decca Navigátor, které byly vyvinuty na počátku II. světové války. Dalším krokem bylo 
zjištění Doplerova jevu při radiovém spojení se Sputnikem (1957) a pomocí výpočtů 
přijímaných signálů mohla být určena pozice na zemi. Roku 1960 byl poprvé úspěšně testován 
systém amerického námořnictva Transit. Ten pro svou navigaci využíval 5 satelitů. Oprava 
navigace byla možná zhruba každou hodinu.  O sedm let později byl uveden na oběžnou dráhu 
satelit Timation, který byl schopen určit přesný čas. Tyto dva systémy (Transit a Timation) 
byly vyvíjeny americkým námořnictvem. Paralelně s nimi byl vyvíjen obdobný systém 621B, 
o jehož vývoj se staralo americké letectvo. Jelikož byla snaha o získání co nejpřesnějšího, 
univerzálního a zároveň lehce přístupného pozičního a navigačního systému, který byl do té 
doby nahrazován množstvím specifických zařízení, vyvinul se ze systému Tranzit a 621B 
systém GPS. GPS je tedy systém, který kombinoval prvky obou programů. To zapříčinilo nižší 
cenu a příznivý budoucí vývoj. 

V letech 1978 až 1985 bylo vypuštěno jedenáct satelitů na oběžnou dráhu. Ale jeden byl 
zničen při nezdařeném startu. Původní životnost byla zamýšlena na tři roky, mnoho z nich však 
bylo v provozu přes deset let. V 80. letech 20. století bylo na oběžnou dráhu umístěno 23 
umělých družic. Již roku 1983 se rozhodlo o zpřístupnění GPS i pro civilní účely. Vedlo k tomu 
sestřelení civilního letadla, které narušilo vzdušný prostor SSSR.            

Poprvé byl systém GPS vyzkoušen ve  válce v Perském zálivu (1990 – 1991),  kde se ukázaly 
výhody přesné navigace. Roku 1994 byl na oběžnou dráhu umístěn 24. satelit. Tento stav je 
stále aktuální. Původně byl signál pro civilní účely degradován na přesnost zhruba 305 (m). 
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Změna nastala 1. května 2000, kdy byla (SA) selektivní dostupnost vypnuta. Přesnost GPS se 
zlepšila na 65 (m). [1][2][3][25][30] 
 
 

2.1 GNSS (Global Navigation Satelitte System) 
Globální navigační družicový systém je služba, která za pomoci družic poskytuje prostorové 

určování polohy. Bylo by mylné si myslet, že nám známá GPS je jediný navigační systém. 
V průběhu vývoje GPS byly uvedeny i další navigační systémy náležící jiným státům. Mezi ty 
nejznámější patří ruský GLONASS, evropský GALILEO či čínský COMPASS. [3] 
 

2.1.1 Glonass 
Glonass je  navigační systém ruské armády, jehož počátky sahají do 60. – 70. let 20. století. 

Systém byl postaven na základě projektu Tsiklon. Tsiklon byl navigační systém pro stacionární 
účely nebo pro pomalu pohybující se objekty (např lodě).  Pro určení polohy musel přijímač 
přijímat signál i několik hodin. Proto byl tento systém nepoužitelný pro navigaci (např. 
balistických střel). Roku 1976 byl započat program Glonass, který sliboval funkční navigační 
systém. Mezi léty 1982 – 1991 vypustili Rusové celkem 43 satelitů. K roku 1991 jich 
na oběžné dráze bylo 12 ve dvou rovinách, což stěží postačovalo na dobrou funkci. Rozpad 
Sovětského svazu zapříčinil oddálení původních plánů systému Glonass. Funkční verze tohoto 
systému se ruská armáda dočkala až v prosinci 1995. Po šesti letech Rusko nemohlo udržet 
systém z důvodu  složité finanční situace. Dalších satelitů se Glonass dočkal až kolem roku 
2007. Ruská federace plánuje celkem 30 satelitů k roku 2011. 

Parametry Glonassu jsou obdobné jako u GPS. Největšími rozdíly jsou 3 oběžné dráhy a 
komunikace satelitů mezi kosmickým a uživatelským segmentem. Zatímco u GPS se 
pro komunikaci používá jedna nosná frekvence a identifikace satelitů je zajištěna kódováním, 
u Glonassu je to přesně naopak. Každá družice má tedy svoji vyhrazenou frekvenci, avšak 
kódování je stejné. [27][3] 
 

2.1.2 Galileo 
Tento evropský polohový navigační systém je zatím v plenkách. Původně měl být plně 

funkční v roce 2010, avšak spuštění bylo odsunuto na rok 2014. Systém má být tvořen 30ti 
družicemi ve třech rovinách. Každá dráha bude obsahovat 9 pozic pro družice a jednu pozici 
záložní. Záložní pozice má sloužit pro rychlé doplnění družice v případě poruchy. Parametry 
jsou obdobné jako u GPS. Open Service, zpřístupněný občanům, bude využívat 2 pásma. 
Přijímače budou mít lepší horizontální (4 (m)) a vertikální  (8 (m)) přesnost. Tato přesnost bude 
zajištěna v případě využití obou pásem. Při využití pouze jednoho pásma má být přesnost 
zhruba 2x horší. Jelikož byla uzavřena dohoda s americkým GPS systémem, budou nové 
přijímače moci využívat jak systém Galileo, tak systém GPS. Celý program je vyvíjen 
pod záštitou Evropské unie. [22] 
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2.1.3 Compass 
Compass je navigační systém založený na předchozím programu Beidou. Program Beidou byl 

spuštěn v říjnu roku 2000. Jednalo se o regionální polohový systém pokrývající území mezi 70. 
a 140. stupněm východní délky a 5. a 55. stupněm severní šířky. Systém Compass má být 
oproti svému předchůdci globální. Má mít 35 družic,  z nichž 30 bude umístěno na středním 
zemském orbitu, a pouze 5 na geostacionární dráze.  Systém by měl mít přesnost zhruba 10 (m), 
pro armádní účely bude vyšší. Signály jsou digitálně multiplexovány metodou CDMA. 
Pro přenos budou používaná 4 frekvenční pásma, z nichž některá se překrývají se systémem 
Galileo. [23] 
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3 GPS 
GPS je družicový polohový systém, který je schopný určit přesnou polohu, rychlost a čas 

na zemském povrchu či mořské hladině. GPS navigační systém byl primárně vyvinut 
pro americkou armádu, která dodnes systém spravuje a zajišťuje tak jeho stálou funkci. Systém 
GPS byl pro veřejnost uvolněn v prosinci 1993. V lednu 1994 byla vypuštěna poslední 
24. družice. V  květnu roku 2000 byla odstraněna selektivní dostupnost (SA)  a tím došlo 
k razantnímu zpřesnění systému. Jelikož je systém GPS dostupný 24 hodin denně, a to i 
za každého počasí,  tak lidem může velmi dobře sloužit. Služba GPS je poskytována bezplatně 
a protože jsou v dnešní době přístroje relativně levné, je systém dostupný každému zájemci. 
Systém je využíván v širokém spektru odvětví jak pro navigaci (automobilovou, leteckou),  tak 
i pro zábavu (geocatching, sportovní účely či jiné aktivity založené na GPS).  
 

3.1 Struktura systému GPS 
  Systém GPS je tvořen třemi segmenty (obr. 3.).  První segment -  kosmický je tvořen 24mi 
družicemi, které obíhají zemi v 6ti drahách, segmentem řídícím, což jsou pozemní  stanice, 
které řídí celý systém a segmentem uživatelským, což jsou vlastní přijímače.[4][25][33] 

 
obr. 3. Struktura systému GPS[34] 

3.1.1 Kosmický segment 
Kosmický segment je tvořen družicemi (obr. 4.),  které vysílají navigační signál a jsou 

systematicky rozmístěny na šesti oběžných drahách kolem zeměkoule. 
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obr. 4. Družice na oběžné dráze (foceno org. NASA)[31] 

 
Plnou koncepci tvoří 24 družic, z nichž 21 slouží pro navigaci a zbylé 3 jsou záložní. 

Kromě družic v kosmu jsou na zemi připraveny další záložní družice. Výška oběžné dráhy  
(20 000 (km)) nad zemí je stanovená tak, že družice oběhne zemi za 11 hodin a 58 minut, což 
je polovina hvězdného dne. Družice jsou uspořádány v šesti oběžných drahách  s náklonem 
zhruba 55 stupňů vzhledem k polární rovině (obr. 5.) To umožňuje uživatelům příjem z 5 až 11 
družic na kterémkoli místě na Zemi.[4][25] 
 

 
obr. 5. Kosmický segment[35] 
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3.1.2 Řídící segment 
Hlavním úkolem tohoto segmentu je řídit celý poziční systém. Z pohledu uživatele je 

nejdůležitější funkcí aktualizace údajů družic. Řídící segment je umístěn na Zemi v těchto 
lokalitách: Havajské ostrovy, Kwajalein, Ascension, Diego Garcia a Colorado Springs, 
Colorado. Data z těchto stanic jsou zasílány do hlavní řídící stanice, kde jsou zpracovány. 
Po zpracování jsou družice aktualizovány pomocí pozemních antén z těchto stanic: Ascension, 
Diego Garcia, Kwajalein a Colorado Springs. Díky rozložení stanic po zeměkouli (obr. 6.) je 
možné družice aktualizovat i několikrát denně. Vysílané aktualizace synchronizují družicové 
atomové hodiny a upravují družicové efemeridy, které jsou posléze vysílané družicí. 
Aktualizace jsou vytvořeny pomocí Kalmanova filtru, který využívá data z pozemních 
monitorovacích stanic. [4][25] 

 
obr. 6. Rozmístění stanic řídícího segmentu[33] 

 

3.1.3 Uživatelský segment 
Uživatelský segment tvoří samotné přístroje uživatelů, které vlastní GPS čip, naladěnou 

anténu na daný kmitočet, procesor a většinou mají displej pro zobrazení dat. V dnešní době je 
GPS široce používán. Využití je rozsáhlé: v dopravě, pro geocathching, pro turistiku a další 
sportovní aktivity. Je tedy jasné, že i přístroje budou designovány tak, aby pro své použití byly 
co možná nejoptimálnější. Přístroje by se daly rozdělit do několika kategorií. Například 
pro použití v civilní sféře či zařízení specializované, na mapové či nemapové GPS. Za speciální 
zařízení by se daly považovat třeba zeměměřičské přístroje či GPS v letadle. Tato zařízení 
nejsou veřejnosti většinou přístupná. Široké veřejnosti jsou určeny GPS přijímače jako PDA, 
MDA, turistické GPS, automobilové GPS či vestavěný navigační automobilový systém. Tyto 
veřejně přístupné přijímače by se daly rozdělit do dvou skupin - na automobilové a turistické. 
Automobilové přístroje jsou obvykle vybaveny poměrně velkým displejem a hlasovým 
výstupem pro navigaci (obr. 7.).  
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obr. 7. Příklad automobilové GPS[36] 

 
Některé vestavěné systémy automobilu mohou být propojeny s GSM modulem, a tak slouží i 

jako alarm ve vozidle s možností zasílání a příjmu kódových zpráv. U turistických GPS je 
hlavní zřetel kladen na spotřebu energie a možnosti výměny baterií. Je tedy zřejmé, že 
v zařízení bude menší displej jednak kvůli nižší spotřebě, ale také kvůli velikosti (obr. 8.). 
[4][25] 
 

            
  
 

obr. 8. Příklad turistické GPS[36] 

3.2 Princip ur čování polohy 
Představme si, že jsou v terénu (nebo i v prostoru) k dispozici body se známou pozicí. 

Odvození souřadnic neznámého bodu nemusí být problém. Můžeme použít měření úhlů 
od neznámého bodu k bodům se známými souřadnicemi. Pak proložíme pomyslné přímky a 
průsečík určí pozici hledaného bodu. Jiná metoda je určení vzdálenosti od neznámého bodu 
k bodům známým. Tato metoda spočívá v opsání pomyslných kružnic se středem ve známých 
bodech a s poloměrem odpovídajícím zjištěné vzdálenosti mezi známým bodem a bodem 
neznámým. Průsečík kružnic pak definuje pozici neznámého bodu. V prostoru by pak kružnice 
nahradily kulové plochy. Průsečík dvou kulových ploch je kružnice. Průsečík s třetí kulovou 
plochou pak určuje dva body. Jeden bod lze vyřadit, protože jeho poloha leží mimo zemský 
povrch.  Je zřejmé, že k určení polohy postačuje znát polohu tří bodů a jejich vzdálenosti 
k neznámému bodu. Ve skutečnosti určení polohy není úplně tak jednoduché. Ony známé body 
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jsou družice, které se pohybují po oběžných drahách přibližně 20 000 (km) nad zemí. 
Předpokládejme, že jejich pozici známe. Jak ale určit vzdálenost k bodu, jehož pozici chceme 
určit?  Měření vzdálenosti lze převést na měření času šíření radiových vln. Čas je tedy 
nezbytnou součástí pro správnou funkci GPS signálu.  
 
 

 
obr. 9. Určení polohy[32] 

 

3.2.1 Určování vzdálenosti satelitů GPS 
Jelikož rychlost radiových vln GPS vychází z rychlosti světla, můžeme stanovit čas šíření 

signálu z družice ke zkoumanému bodu. Celou situaci lze popsat těmito rovnicemi: 
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Kde: 
rx je zdánlivá vzdálenost k družicím  
X,Y a Z jsou měřené souřadnice přijímače 
X iyi a zi jsou souřadnice družic v době měření 
c je rychlost světla 
∆ T je posun hodin přijímače od přesného systémového času 
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Rychlost světla  je  jednou ze základních přírodních konstant.  Od roku 1983 je stanovena  
na 299 792 458 (m/s). Snahy o určení rychlosti světla jsou datovány již od roku 1600, kdy 
Galileo Galilei měřil rychlost světla pomocí pokusu. Pokus spočíval v rozmístění dvou luceren 
se zakrývací clonou na dvou návrších, které byly od sebe ve známé vzdálenosti. Po odclonění 
první lucerny měla po jeho spatření obsluha druhé lucerny odclonit své světlo. Z rozdílu času 
pak měla být stanovena rychlost světla. V roce 1675 byla rychlost světla stanovena 
pozorováním zákrytu měsíce Jupiteru. Když si Ole Roemer všiml rozdílu času osvitu měsíce 
Jupiteru před zákrytem a po jeho opětovném východu, tak z přibližně známé vzdálenosti (Země 
od Jupiteru) určil jeho rychlost. Již tehdy rychlost světla určil  poměrně  přesně – 
225 000 (km/s). 
  Vyjděme z předpokladu, že rychlost šíření světla je stanovena přesně. Pokud stanovíme rozdíl 
času, s jakým byl signál z družice vyslán a kdy byl přijat v místě, jehož polohu chceme určit, 
jsme schopni vypočíst i dráhu, kterou signál urazil. 

Stanovme přesnost určení polohy neznámého bodu řádově na metry. Při rychlosti světla 3.108
 

je čas pro dráhu 1 (m) je 3,3.109 
 

(s). Čas tedy musí být měřen velice přesně, řádově s přesností  
okolo  jedné (ns). Měření času s touto přesností je základním požadavkem v systému GPS a 
přesný časový normál je nejdůležitější součást GPS metody měření času. [1][3][4] 
 

3.2.2 Přesnost času GPS 
S přesností měření času, která je nezbytná pro správnou funkci GPS, se vyrovnají atomové 

hodiny. Zatím je to nejpřesnější časový normál na Zemi. Využívá se zde přechodu elektronu 
v obalu atomu ze stavu s nižší energií do stavu s energií vyšší. Toho lze dosáhnout dodáním 
energie prostřednictvím elektromagnetického pole  s  přesně určenou frekvencí. Energie,  
kterou je třeba dodat je určena vztahem: 
 
 E = h.f 
 
Kde: 

 E  je energie 
 h je Planckova konstanta  
 f je frekvence 

 
V každém stavu má atom jiný magnetický moment. Stav s vyšší energií je nestabilní a energie 

je pak vyzářena jako foton. 
V atomových hodinách se používá nejčastěji par rubidia nebo cesia. Atomy par cesia jsou 

vedeny přes magnet, který odliší atomy s vyšší energií od atomu s nižší energií. Atomy s nižší 
energií jsou vedeny do dutinového rezonátoru, který je buzen elektromagnetickým polem 
s přesnou frekvencí. Při použití par izotopu 133 Cs je to frekvence 9 192 631 770 (Hz). Pouze 
tento kmitočet je schopen převést atomy do stavu s vyšší energií. Z dutinového rezonátoru 
postupují atomy na další magnet, který znovu oddělí atomy s vyšší energií, které pošle 
na detektor. Detektor je zařazen ve zpětné vazbě eklektického obvodu, který reguluje kmitočet 
tak, aby počet atomů s vyšší energií byl maximální. Je potřebné, aby křivka závislosti počtu 
atomů s vyšší energií v závislosti na kmitočtu, měla výrazné maximum. Toho se dosahuje 
nízkou teplotou par. 
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Přesnost atomových hodin je značně vysoká. Dnes se běžně dosahuje odchylky 1 (s) za 15 
miliónů let. Přesnost je stále zvyšována. Na GPS družicích se používá kombinace dvou 
cesiových a dvou rubidiových hodin. [17][4] 

3.2.3 Korekce času 
Korekce času je nutná, protože se družice pohybuje značnou rychlostí (přibližně 3300 (m/s)). 

Při takové rychlosti je třeba čas korigovat podle teorie relativity. Čas pro objekty, které se 
pohybují, plyne pomaleji než čas stacionárního pozorovatele. Rozdíl v případě družice činí 
18 (ns) za hodinu. V přesnosti určování pozice to je přibližně 50 (m). Další korekce je nutná 
s ohledem na intenzitu magnetického pole. Čím menší je intenzita magnetického pole, tím 
plyne čas rychleji. Družice se pohybuje v magnetickém poli podstatně nižším než je na Zemi. 
Toto působení částečně kompenzuje vliv rychlosti. Přesto magnetické pole ovlivní běh času 
podstatně méně než rychlost družice. [17] 

 

3.3 Komunikace GPS s přijímači 
Aby uživatelské přístroje mohly určovat svoji polohu pomocí GPS systému, musí z družic 

obdržet informace. Každá družice vysílá radiový signál, který nese informaci o poloze družice 
na oběžné dráze (tzv.  efemeridy), čas, kdy byla informace vyslána, identifikaci družice a 
dálkoměrné kódy. Komunikace je jen jednosměrná. Uživatelský segment signál pouze 
přijímají.  

 
obr. 10. Popis signálu GPS 

 
Všechny kmitočty, které GPS družice využívá,  jsou odvozeny od  základní frekvence 

atomových hodin. Frekvence je již po korekci na relativistické principy. Tato základní 
frekvence  je přibližně 10,23 (Mhz).  Podle obr. 10 se vytvářejí dvě nosné – L1 1 575,42 (Mhz) 
(vznikne násobením základní frekvence číslem 154) a L2 1 227,60 (Mhz) (vznikne násobením 
základní frekvence 120).  

Základní kmitočet podělený 10 taktuje  dálkoměrný kód C/A, který má frekvenci 1,023 (Mhz) 
a přímý kmitočet taktuje dálkoměrný kód P(Y). Navigační zpráva je taktována kmitočtem 
50 (Hz). [3][15][16] 
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3.3.1 Modulace 
    V GPS přenosu se používá fázová modulace BPSK viz. obr. 11. 
 

 
obr. 11. Modulace signálu[15] 

 
Každá nosná vlna může nést jeden bit. Přechod binárního signálu z 0-1, nebo 1-0, který je 

modulován na nosnou, způsobí změnu fáze nosné o 180 stupňů. 
 

3.3.2 Modulace předávaných informací 
 

 
obr. 12. Modulace informací GPS[15] 

 
 

Na obr. 12. jsou vlevo vstupní signály a vpravo pak modulované signály L1 a L2. Přinášenou 
informací je C/A kód, navigační zpráva a P(Y) kód. Ke každému kódu se přičte navigační 
zpráva. Kódy a navigační zpráva mají značně odlišné taktovací rychlosti. P(Y) spolu 
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s navigační zprávou moduluje L1 i L2. C/A kód spolu s navigační zprávou moduluje jen L1, 
která je před modulací fázově pootočena o 90°. To umožňuje oba signály v přijímači 
dekódovat.  [3][15][16] 
 
Kód C/A  

Kód C/A je 1024 bitu dlouhá sekvence. Při rychlosti 1,023 (Mb/s) je vysílán každou 
milisekundu.  Jde o sekvenci pseudo náhodných čísel – PRN a podobá se šumu. Sekvence je 
však přesně stanovená a je jedinečná pro každou družici. Všechny družice vysílají na stejných 
kmitočtech. K jejich odlišení tedy není využito kmitočtového dělení, kdy se přijímač selektivně 
naladí na určitý kmitočet, ale metody CDMA, což je kódový multiplex. Kódový multiplex by 
se dal přirovnat k situaci, kdy v jedné místnosti současně mluví skupina lidí různými jazyky. 
Dva lidé hovořící stejným jazykem si budou rozumět. Přijímač srovnává přijaté signály s kódy, 
které zná a které odpovídají kódům jednotlivých družic. Pokud se shodují, může přijatý signál 
dekódovat. Kód slouží k měření vzdálenosti a k identifikaci družice. 
 
Kód P(Y) 

Kód P(Y) má obdobný význam jako C/A. Opět jde o PRN kód. Pro jednu družici má délku 
6,1871 x 1012  a je vysílán rychlostí 10,23 (Mb/s). Perioda opakování je pak jednou za týden. 
Kód umožňuje přesnější měření vzdálenosti. P(Y) kód je vysílán na obou nosných a lze tak lépe 
eliminovat vliv ionosféry na rychlost šíření signálu. Kód může být zabezpečen asymetrickou 
šifrou a tím znemožněno jeho využití pro civilní uživatele. V pramenech je určitá nejednotnost 
o způsobu zabezpečení. Zabezpečený kód je označován Y. [1][3][15][16] 
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3.3.3 Navigační zpráva 
Navigační zpráva je vysílána na obou nosných rychlostí 50 (b/s). Zpráva je členěna do rámců, 

podrámců a slov. 
 

 
obr. 13. Struktura navigační zprávy[15] 

 
Z obr. 13 je zřejmé členění zprávy. Podráce 1,2 a 3 jsou vysílany ve stejném formátu v každém 
rámci. Tedy každých 30 (s). Obsahují čas počátku vysílání zprávy, údaje umožňující korekci 
času vysílání a efemeridy družice. Právě tyto 3 rámce jsou rozhodující údaje pro navigaci.  
V podrámcích 4 a 5 jsou vysílany údaje o poloze ostatních družic, tzv. almanach. Ten 
usnadňuje vyhledávání družic, které jsou v dosahu. Rámce 4 a 5 pak ještě obsahují další údaje 
např. stav ionosféry (ten je významný pro uživatele využívajíci jen příjem nosné L1). Význam 
podrámců se mění, je jich celkem 25 typů. Komletní informace je tak odvysílána za 12,5 minut. 
Podrámce jsou děleny na slova, která obsahují 30 bitů. 24 bitů je datových a zbylých  6 je 
paritních. Přenos je zabezpečen Hammingovým kódem, který umožňuje opravu vadného bitu a 
detekce při vícenásobné chybě. Každý podrámec začíná TLM a HOW, kde TLM obsahuje 
synchronizační bity a HOW specifikuje pořadí podrámce. [3][15][16] 
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3.3.4 Příjem signálu 
Jen přijímač, který zná kódy vysílané družicemi  (C/A, P(Y) ), je schopen detekovat GPS 

signál. Ostatním příjemcům se signál bude jevit jako šum. Přijímač srovná přijatý kód 
s databází kódů a při shodě jej dekóduje. Z telemetrické zprávy určí čas odeslání. Sekvence 
C/A kódů jsou vysílány ve známé okamžiky a lze tak určit čas šíření signálu – a tím i 
vzdálenost. Přesnost je 1-2% z vlnové délky signálu. 
 

 
obr. 14. princip korelace[15] 

[1][2][3][15][16] 
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4 Protokol NMEA 
Protokol NMEA je datový protokol komunikující pomocí řetězců složených ze znaků ASCII 

tabulky.  Protokol užívá sériovou komunikaci, kde z jednoho vysílače může přijímat data 
několik přijímačů v jednom čase. Protokol komunikuje zpravidla 4800 (b/s) a má 8 bitů a 1 
,,stop bit“. Protokol nemá žádnou paritu ani není potvrzován (handshake). GPS využívá 
standardu NMEA 0183, kde je asi nejdůležitější věta GGA, z níž se můžeme dovědět základní 
informace pro určení polohy. Jelikož standard NMEA podléhá copyrightu, tak informace zde 
uvedené jsou z neoficiálních zdrojů. V dnešní době je možné standard u asociace zakoupit, ale 
informace z něj by se neměly veřejně publikovat. Bližší informace o NMEA 0183 přikládám 
v netištěné příloze. 

4.1 Historie protokolu NMEA 
Pod zkratkou NMEA se skrývá společnost  „National Marine Electronics Association“ 

(v překladu Národní námořní radiotechnická asociace), která byla založena roku 1957. 
Asociace vznikla z řad tehdejších obchodníků s námořní radiotechnikou. Důvodem vzniku byla 
různorodost užívané komunikace vyráběných přístrojů a nemožnost jednoduchého propojení 
mezi nimi.  Tento problém se snažila vyřešit asociace NMEA za úzké spolupráce s výrobci 
námořní techniky. V 80. letech 20. století byl standard NMEA 0183 hojně užíván výrobci a 
díky Franku Cassidymu se rozšířil po celém světě. [21][24][41] 
 

4.2 Hardwarové propojení 
Hardwarové rozhraní pro GPS je navrženo tak, aby splňovalo požadavky protokolu NMEA. 

Je také většinou kompatibilní se sériovým rozhraním RS 232. Rychlost rozhraní lze u některých 
přístrojů zvýšit, avšak jako standard je považována rychlost 4800 (B/s) s 8mi bity. Protokol má 
jeden stop bit (konec zprávy), avšak nepodporuje handshake a nemá ani paritní bit. Všechny 
přístroje, které komunikují pomocí NMEA, by měly tuto rychlost podporovat. S rychlostí 
4800 (b/s) může vysílač odeslat v jedné sekundě dostatek informací pro určení polohy. Z tohoto 
důvodu některé přístroje zasílají pouze aktualizace, a to každé dvě sekundy, z nichž některé 
informace nejsou ani tak často potřebné. S rychlostí 4800 (b/s) můžeme odeslat 480 znaků 
za jednu sekundu. Vzhledem k tomu, že NMEA je schopen zaslat pouze 82 znaků za sekundu, 
může přístroj zaznamenat necelých 6 různých vět. Aktuální limit je stanoven na konkrétní 
vysílané věty. To ukazuje, že lze snadno překročit kapacitu, pokud bychom chtěli rychlejší 
odezvu. NMEA je navržen tak, aby pracoval na pozadí aplikace a právě aplikace určuje, které 
věty budou zpracovány. V závislosti na době, po kterou jsou data využívána, může dojít až 
k 4 (s) zpoždění. V některých aplikacích toto zpoždění nemusí hrát roli, v jiných to však může 
být stěžejní. Určité přístroje značky Garmin jsou schopny nastavit i vyšší rychlost 
než 4800 (b/s). Navýšení rychlosti může způsobit rychlejší odezvu aplikace. [21][24][41] 
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4.3 Typy vět protokolu NMEA 
Protokol NMEA zasílá ve svých větách pouze znaky ASCII tabulky.  Každá věta začíná 

uvozovacím znakem ,,$“. Na konci věty pak najdeme “<CR><LF>“ sekvenci, která určuje 
konec věty. Před touto ukončovací sekvencí se ještě nachází znak ,,* “ a hexadecimální číslo, 
které vyjadřuje počet znaků mezi počátečním znakem a konečnou sekvencí. Počáteční a 
konečný znak se do tohoto součtu nezapočítávají, proto ,,čistá“ zpráva má k dispozici pouze 80 
znaků. Protokol NMEA má tři typy vět a to věty vysílače, dotazovací věty a věty proprietární. 
[21][24][41] 
 

4.3.1 Věty vysílače 
Obecný formát vět vysílače vypadá takto: 

 
$ttsss,d1,d2,....<CR><LF> 

 
První dva symboly ve větě po znaku,,$“ je vysílací identifikátor. Pro GPS je tento 

identifikátor GP (další identifikátory jsou např. LC - Loran-C receiver, IN integrated 
navigation, GN – Glonass atd.. Další tři písmena ,,sss“ označují typ věty. Po tomto slově jsou 
zasílána data až do ukončení věty ,, <CR><LF>“. Mezi asi nejdůležitější věty užívané u GPS 
jsou: GGA – globální poziční data, RMA – data ohledně pozice, GSV – informace týkající se 
satelitu atd. Příklad věty GGA: 
 
$ GPGGA, 123519,4807.038, N, 01131.000, E, 1,08,0.9,545.4, M, 46.9, M,, * 47 
 
Význam znaků: 
 
$   začátek věty 
GP   identifikátor vysílače - GPS 
GGA   typ věty  
123519   čas (UTC) 
4807.038  zeměpisná šířka 
N   identifikátor severní/jižní šířky (N=sever, S=jih) 
01131.000 zeměpisná délka 
E   identifikátor severní/jižní délky (E=východ, W=západ) 
1    identifikátor kvality signálu:  0 = není možné určit pozici 
       1 =  pozice určena 
       2 = pozice určena pomocí DGPS 
       3 = pozice určena pomocí PPS 
       4 = pozice určena pomocí RTK 
       5 = float RTK 
       6 = odhadovaná pozice 
       7 = ruční režim 
       8 = simulační mód  
 



 
 

19 

08    počet viditelných satelitů 
0.9   HDOP  
545.4   výška vztažena k mořské hladině 
M  jednotky, ve kterých se měří předchozí informace - metr 
46.9    výška vztažena ke geoidu 
M   jednotky, ve kterých se měří předchozí informace - metr  
Prázdné pole   stáří poslední aktualizace diferenčních korekcí DGPS 
Prázdné pole     ID referenční stanice 
* 47   kontrolní součet  (hexadecimální číslo) 
      

4.3.2 Dotazovací věty 
Tyto věty slouží k dotazování od přijímačů k vysílači. V dotazu je vždy uveden název 

požadované věty. Obecný formát dotazovací věty: 
 

$ttllQ,sss<CR><LF> 
 

První dva znaky ,,tt“ adresy značí  identifikaci zařízení, které vysílá požadavek. Další dva 
znaky ,,ll“ slouží jako identifikace zařízení pro přijímače. Písmeno ,,Q“ v adresovém poli značí, 
že se jedná o větu dotazovací. Následná ,,sss“ obsahují zkratku názvu požadované věty.  
Příklad dotazovací věty: 

$CCGPQ,GGA<CR><LF> 
 

Písmena ,,CC“ označují zařízení PC. ,,GP“ nám pak značí, že se jedná o zařízení GPS.  ,,Q“ 
nám říká, že je to věta dotazová. V datech můžeme vidět ,,GGA“, což je jedna z hlavních 
pozičních vět. Poté následuje ukončovací sekvence. [21][24][41] 
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4.3.3 Věty proprietární 
Norma NMEA umožňuje různým výrobcům použití vlastních vět. Tyto věty začínají vždy 

písmeny ,,$P“, kde písmeno ,,P“ značí větu proprietární. Následující tři znaky slouží 
pro identifikaci výrobce. Následující formát dat závisí zcela na výrobci. Pro příklad je uvedena 
věta výrobce GPS zařízení Garmin. [21][24][41] 
 
$PGRMF,w.w,s.s,ddmmyy,hhmmss,t.t,ddmm.mmmm,c,dddmm.mmmm,d,e,f,r.r,k.k,g,h*hh 
$PGRMF  P- proprietální věta, GRM – ID výrobce, F – druh věty 
w.w   číslo týdne GPS (0 - 1023) 
s.s   sekundy GPS (0 - 604799) 
ddmmyy   UTC datum určení pozice 
hhmmss   UTC čas určení pozice 
t.t  GPS leap second count 
ddmm.mmmm  zeměpisná šířka 
c   identifikátor severní/jižní šířky (N=sever, S=jih) 
dddmm.mmmm  zeměpisná délka 
d   identifikátor severní/jižní délky (E=východ, W=západ) 
e   mód (A= automatický, M= manuální)   
f   typ určené pozice:  0= pozice není chycena 
       1= pozice určena v 2D 
      2= pozice určena v 3D 
r.r   rychlost v (km/h) (0-999) 
k.k  kurz ve stupních 
g    pozční složka rozložení geometrie družic (hodnoty 0-9)  
h    cas rozlození geometrie družic (hodnoty 0-9) 
*hh   kontrolní součet 
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5 Aplikace pro měření spotřeby motorových vozidel 
V této části práce budou popsány praktické zkušenosti a poznatky týkající se vývoje této 

aplikace. V první části srovnávám programovací jazyky rodiny C a je zmíněna platforma .NET 
Framework. Poté popisuji problematiku načítání dat z GPS při programování. Je zde zmíněno i 
použité zařízení užívající Windows Mobile. V  této kapitole jsou rozebrány metody výpočtu 
vzdálenosti a problematika zeměpisných souřadnic.  

5.1 Programovací jazyk 
Programovací jazyk je prostředek pro zápis algoritmů, které mohou být provedeny 

na počítači. Zápis algoritmu do zvoleného programovacího jazyka se nazývá program. 
Programovací jazyky se dělí podle několika hledisek. Podle míry abstrakce (na vyšší a nižší 
programovací jazyky)  a dle způsobu překladů a spuštění (na kompilované či interpretované).  

Jazyky kompilované znamenají, že kód programu se před spuštěním nejdříve přeloží 
do (číslicového) strojového kódu. Kompilátor je tedy překladač, který převede vyšší 
programovací jazyk na nižší. Výsledkem použití je vyšší rychlost, ale i větší náročnost správně 
zapsaného programu. Interpretované kódy jsou ty, které ke své práci potřebují tzv. interpret. To 
je počítačový program, který umožní přímo vykonávat zápis jiného programu v jeho zdrojovém 
kódu a ve zvoleném programovacím jazyce.Výsledná aplikace spuštěná za pomocí interpretu 
bude pomalejší, ,,překlad“ se bude provádět stále. Je však jednodušší na naprogramování a tím 
je ho možné rychleji uvést do provozu a testovat jej. Další výhodou je jednoduchá 
přenositelnost mezi různými platformami (Windows, Linux).  

Mezi nižší programovací jazyky patří např. assembler, což je strojový kód srozumitelný 
procesoru. Z toho je zřejmé, že bude uživatelsky nepřívětivé. Z tohoto důvodu se nižší 
programovací jazyky pro programování aplikaci běžně nepoužívají. Množina vyšších 
programovacích jazyků je tedy značně vyšší a proto má další dělení. V této práci se budu 
zabývat pouze procedurálními jazyky, kam patří objektové a strukturované programování.  

Strukturované programování je technika, kdy se implementovaný algoritmus rozděluje 
na dílčí úlohy, které se spojí v jeden celek. K implementaci se užívá vybraných řídících 
struktur, ostatní nejsou povoleny, např. skoky. Zatímco strukturované programování si všímalo 
především kódu, tak objektově orientovaný přístup si stejnou měrou všímá i dat.  

U objektového programování je důležité zapouzdření, kterým je tzv. objekt. Ten v sobě 
sdružuje data a kód náležící do stejné oblasti. Dalším důležitým pojmem v objektově 
orientovaném programování je dědičnost. Objekt je instancí třídy, z nichž je odvozen. Je tedy 
zřejmé, že přejímá (dědí) určité jeho vlastnosti. Další vlastností je ,, polymorfismus“ 
(mnohotvárnost), která dovoluje objektům různý přístup k metodám.  
V následných podkapitolách uvedu programovací rodinu C.[9][6][7][8][10] 

5.1.1 Jazyk C 
První zmínky o tomto jazyku můžeme najít v roce 1978, kdy Brian W. Kernighan a Denis M. 

Ritchie vydávají knihu ,,The C Programming Language“. Tento standard se po svých tvůrcích 
nazýval K&R. Z tohoto standardu vychází o deset let mladší ANSI C, jehož součástí je i 
specifikace použití funkcí z knihoven souborů (.H). Dnes je aktuální standard ISO/IEC 
9899:1999, který má oproti předchůdci nové prvky. 
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Jazyk C je nízkoúrovňový, strukturovaný programovací jazyk, který má úsporné vyjadřování, 
avšak podporuje mnoho operátorů a moderní datové typy. Pomocí jazyka C byl napsán téměř 
celý systém UNIX. Je tedy zřejmé, že pro určité aplikace bude efektivní. Protože jazyk 
neumožňuje použití grafiky, byla by výsledná aplikace uživatelsky nepřívětivá. Na sériový 
port, kde je připojen GPS modul, by jazyk C mohl přistoupit stejně jako C++, avšak pouze jako 
konzolová (textová) aplikace. [9] 
 

5.1.2 Jazyk C++ 
Tento jazyk vychází z původního C. Hlavním rozdílem je rozšíření  o možnost objektového 

přístupu. O tuto změnu se přičinil Bjarne Stroustrup, který v roce 1986 publikoval knihu ,,C++ 
Programming Language“. Důvodem vydání knihy byly negativní  zkušenosti s tehdejším 
moderním jazykem Simula. Program v něm bylo sice možné efektivně naprogramovat, avšak 
v reálném sběru dat se ukázalo, že výpočty jsou příliš pomalé. Naopak nižší jazyk BCPL 
(předchůdce C) prokázal dostatečnou rychlost výpočtu na úkor programovacích nároků. 

V průběhu 90. let byl jazyk C++ stejně jako předchůdce normalizován. Zajímavé je, že ISO 
norma C++ ovlivnila ISO normu jazyka C, což se zpětně projevilo na další ISO C++ [6]. Tento 
vývoj obou jazyků zabezpečil mezi sebou určitou kompatabilitu. Lze tvrdit, že jazyk C je 
podmnožinou jazyka C++, avšak má navíc několik funkcí (viz. obr. 15). 

 
obr. 15. Grafické srovnání jazyka C a C++ 

 
Z obrázku je zřejmé, že kód, který by spadal do množiny C++ a C, bude možno přeložit 
kompilátorem určeným jak pro C++, tak i pro C. Zajímavostí je, že první kompilátor jazyka 
C++ jazyk nejdříve přeloží do jazyku C, pak teprve do assembleru. Jelikož jazyk podporuje jak 
strukturovaně psaný kód, tak i objektový přístup, jedná se tak o určitý přechod mezi těmito 
možnostmi programování. Program vytvořený pomocí jazyka C++ může tedy obsahovat obě 
metody přístupu. GUI rozhraní je možné dodat za pomocí překladače např. C++ Builder. 
Dalším možným překladačem je Microsoft Visual studio C++, které pro svoji funkci používají 
.NET Framework. Není však možné si myslet, že by tím byl lepší než C#, avšak určitě bude 
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univerzálnější. Jazyk C++ je však náročnější na programátora (např. tím, že se musí postarat 
o alokaci paměti).[6][9][7]  

5.1.3 Jazyk C# 
V minulých podkapitolách bylo řečeno, že jazyky C a C++ si jsou relativně dost podobné. 

Nemůžeme to  však tvrdit i o jazyku C#. Ten byl do této rodiny zařazen díky syntaktické 
podobnosti. Jeho dalším rodičem je bezpochyby jazyk Java, z kterého přejímá hlavní charakter. 
Tak jako potřebujeme pro běh aplikací programovaných v Javě,,Java runtime“, stejně tak 
potřebujeme .NET Framework u jazyka C#. Právě jazyk C# je přímo spojen s platformou .NET 
Framework, z které čerpá spouštěcí rozhraní a knihovny. Z tohoto vyplývají hlavní rozdíly 
mezí C# a ostatními jazyky z rodiny C. Zatímco u C/C++ je potřeba většinou vše 
naprogramovat za pomoci jednodušších knihoven, u jazyka C# se nabízí předdefinované funkce 
z obsahujících knihoven .NET Frameworku. Protože je .NET Framework určen pro operační 
systém Windows, je i použitý jazyk C# spjat s Windows. 

Historická fakta tohoto jazyka sahají na přelom tisíciletí, avšak pro veřejnost byl uvolněn 
v roce 2002 spolu s .NET verze 1.0. Normován byl v roce 2003 pod ISO/IEC 23270. Další 
verze přicházely postupem času právě s novými verzemi .NET. 

Tento jazyk se řadí mezi vysoko úrovňové objektově orientované jazyky. Mezi jeho vlastnosti 
patří např. hlídání hranic polí, detekce použití neinicializovaných proměnných a automatický 
garbage collector (metoda automatické správy paměti programu).  Mezi jeho další vlastnosti 
patří např. určitá přenositelnost kódu či mezinárodní jazyková podpora.  I přes to, že je C# jistě 
produktivním programátorským jazykem a měl by šetřit procesorový čas či místo v paměti, tak 
aplikace vytvořené v C/C++ nebo přímo v assembleru budou mít na hardware nižší nároky. Je 
to dáno tím, že když píšeme v C/C++ ušijeme program opravdu na míru, avšak u C# použijeme 
pro svoji práci např. objekt, který může nést případné informace navíc.  

Oproti C++ C# postrádá určité vlastnosti. Je to třeba vícenásobná dědičnost – je tedy možné 
dědit pouze z jedné třídy. To odstranilo případné komplikace složitosti kódu. Dalším rozdílem 
je absence globálních proměnných. Je to tím, že funkce a metody jsou ,,zabaleny“ uvnitř tříd. 
Zmizel také příkaz „typedef“, kterým bylo možné v C/C++ nadefinovat vlastní typ proměnné. 
C# je typově bezpečnější než C++, nejsou tedy dovolené konverze dat typů (povolené jsou 
pouze bezpečné, např. int32 na int64). U C# není potřebná dopředná deklarace, pořadí metod 
tedy není důležité. Z dalších vlastností je možné uvést, že C# rozlišuje velká a malá písmena 
v použitých názvech. 
Protože je C# tak úzce spojen s .NET, tak jeho vlastnosti vyplývají právě z této platformy. 
[6][9][7][8][10] 
 

5.1.4 Microsoft .NET Framework 
K vývoji .NET Framework se určitě váže spousta důvodů. Na prvním místě to bude 

neustávající růst výkonnosti hardware a uživatelskými požadavky na aplikace. Vývoj software 
a hardware se vyvíjí téměř souběžně. Zatímco výkon HW obstará nový procesorový chip, 
u software to musí být programátor. Tím je jasný vzrůstající tlak na efektivnost programování. 
Významným bodem bylo uvedení technologie COM v 90. letech min. stol. Hlavním přínosem 
technologie COM byla užší spolupráce mezi aplikacemi (do té doby nefungovala  
meziaplikační komunikace dat). Výhodou této technologie byla jazyková neutralita. Prakticky 
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se to vztahovalo na použití výsledných produktů (např. knihovny),  naprogramovaných 
v různých jazycích a zkompilovaných pomocí překladače podporující COM (obr. 16). 
 

 
obr. 16. Meziaplikační komunikace pomocí COM 

 
Z obrázku je zřejmé možné použití komponent. V praxi to bylo provedeno zavoláním 
komponenty z nějaké metody. Bohužel tato technologie neumožňovala dědičnost a nebylo tedy 
možné komponentu ,,doladit“ do potřebné podoby. S tím však přišel .NET Framework, jehož 
jádro je založeno na principech objektově orientovaného programování. Framework tedy 
automaticky podporuje třídy, metody, funkce atd. U vytvoření .NET komponenty tedy nezáleží 
v jakém jazyce bude naprogramována, pokud má jazyk podporu u .NET. Hlavní rozdíl 
mezi COM a .NET je tedy ten, že komponenta bude implementována do aplikace, která ji 
zdědí. .NET Framework je jakousi nádstavbou nad hardware a operačním systémem. Celou 
strukturu můžeme vidět na obrázku (obr. 17). [7][8][10][5] 
 

 
obr. 17. Struktura .NET Frameworku[36] 
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Na nejnižší úrovni je ,,Common Language Runtime“ zkratkou CLR. Jedná se o otevřenou 
specifikaci, která popisuje vlastnosti proveditelného kódu a prostředí pro běh pod platformou 
.NET.  Další úrovní je Base Vlase Library, která zahrnuje základní soubor tříd, které slouží 
jako základní API pro Common Language Runtime.  Nad touto knihovnou je další Framework 
Class Library, která zahrnuje celou knihovnu tříd dodávanou s .NET Framework (WinForms – 
grafické rozhraní pro tvorbu aplikací, ASP.NET - pro vývoj webových stránek, aplikací či 
služeb, ADO.NET – pro práci s daty). Další nádstavby frameworku se již týkají různých verzí. 

.NET Framework má hned několik verzí, které se dělí podle zařízení, kde se používají. 
Microsoft .NET Framework je určen použitím pro osobní počítače se systémem Windows a to 
od verze Win98. Dalším je Microsoft .NET Compact Framework, který je určený pro PDA a 
mobilní telefony se systémem Windows Mobile. Potom následují embeded zařízení, která mají 
menší výpočetní kapacitu než předešlá skupina. Pro ně je určen Microsoft .NET Micro 
Framework. Další verzí, která rozhodně stojí za zmínku, je projekt Mono, který je veden firmou 
Novell. Cílem projektu je vytvořit sadu nástrojů kompatibilních s prostředím .NET, které 
splňují standardy ECMA. Projekt Mono je však určen pro počítače, které jsou vybavené 
unixovými operačními systémy. 
Pro aplikaci měření spotřeby, která je realizována na PDA, byl tedy užit Microsoft .NET 
Compact Framework verze 3.5, která je součástí vývojového prostředí MS Visual Studio 2008. 
 

5.1.5 Použitá knihovna 
Existuje několik způsobů, jak získat informace o poloze pomocí zařízení Windows Mobile, 

kde každý přináší různé výhody. Systémy Windows Mobile verze 5.0 a  6 obsahují tzv. GPS 
Intermediate Driver (GPSID). Přestože název napovídá, že se jedná o driver zařízení, není to 
driver v pravém slova smyslu. GPSID si je možno představit jako abstraktní vrstvu, která se 
vloží mezi HW GPS a aplikaci, která požaduje GPS informace. Je dokonce možné současně 
provozovat dvě nezávislé aplikace s jedním připojeným zařízením. O tuto funkci se stará právě 
již zmiňovaná ,,vrstva“ neboli wrapper. Tuto možnost minulé verze Windows Mobile 
nepodporovaly. Přístup k GPS pomocí GPSID se může zkušeným programátorům jevit 
relativně těžkopádný. Většina programátorů však zvolí jednodušší verzi a to použití wrapper 
z DLL knihoven. V této práci byla použita knihovna ,, Microsoft. WindowsMobile .Samples. 
Location.dll“, která z přístupní low-level API GPS. Tato knihovna obsahuje celkem 8 tříd, 
z nichž v projektu využívám pouze tři. Vybrané třídy s výčtem všech metod a funkcí jsou 
na následujícím obr. 18 . 
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obr. 18. Použité třídy knihovny 

 
Pro možnost použití této knihovny musíme postupovat v následujících krocích. Nejdříve 

spustíme Visual Studio (vypracování proběhlo ve verzi 2008), ve kterém založíme nový projekt 
určený pro Smart Device. Již tímto výběrem volíme určení aplikace pro mobilní telefony a 
PDA. Poté do vytvořené složky s projektem přidáme již zmíněnou DLL knihovnu. Poté pravým 
klikem na položku solution „váš název projektu“ rozbalíme nabídku s možností přidání 
existujícího projektu (v mém případě jsem měl knihovnu rozbalenou v podobě projektu). Dále 
musíme ještě přidat knihovnu v referencích. Po těchto krocích je již knihovna připravena 
k použití. 
Třída Gps je určena pro hardwarovou komunikaci, GpsPosition pak zajišťuje práci 
s přijímanými informacemi a třída Satelite poskytuje informace týkajících se přijímaných 
signálů družic.[40] 
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5.2 Použitá platforma 
Jako operační systém PDA byl užit Windows Mobile 6, který je odvozen od Windows CE. 

Windows Mobile je určen pro malá PC jako jsou PDA a smartphone, která nejsou malá jen 
svými rozměry, ale i HW vybavením. Windows CE je operační systém reálného času 
s hybridním jádrem, který je odvozen od verzí Windows a je určen pro osobní počítače. 
Hybridním jádrem se myslí takové jádro, které kombinuje vlastnosti monolitického jádra (kód 
běžící v paměťovém prostoru ,,kornel space“) a mikrojádra, které obsahuje jen základní 
funkčnost pro běh operačního systému, zbytek je řešen formou samostatných procesů (tzv. 
serverů v modelu klient-server), které běží v uživatelském paměťovém prostoru). Struktury 
jednotlivých jader jsou znázorněny na obr. 19.  
 

 
obr. 19. Zobrazení hybridního,mikrojádra a monolitického jádra [38] 

 
Mobilní Windows používají podobná zobrazení a podmnožinu Win32 API jako Windows 

pro osobní PC.  Pro běh mobilního operačního systému je potřeba úložné místo v řádech 
jednotek megabajtů. Tento systém je často navrhnut jako ,,uzavřený“, což znemožňuje možnost 
rozšíření a je většinou uložen v paměti ROM. I přes velmi malé velikosti systému je zajištěna 
podpora Wifi, Bluethooth a dalších komponent, které přístroje využívají. Nechybí ani sada 
office, outlook, Windows media player či klient VPN. [38] 
 

5.2.1 Použité zařízení 
Program  využívá  kapesní počítač Pocket LOOX N 560 od firmy Fujitsu Siemens. 
 

Technické specifikace: 
Procesor :   Intel PXA 624 (Mhz) možnost takt snížit na 416 (MHz), respektive 

na 208 (MHz) 
Paměť:      FlashROM 128 (MB) 
 SDRAM 64 (MB)  
Slot :             SD Card, MultiMediaCard 
Pozhraní:        WIFI 802.11 (b/g), Bluotooth 1.2, IrDA, USB1.1 
Displej: 3,5“, dotykový TFT, 480x640 pixel, 65536 barev 
Napájení: Li-Ion baterie 1200mAh 
Provozní doba:  na baterii až 12 hodin 
Provozní teplota:  +5 - +40˚ C 
Rozměry:      116 x 71 x 14.1 (mm) 
Hmotnost:     160 (g) 
Zvláštní výbava: integrovaný GPS přijímač SiRF STAR III. chipset je na obr. 20. 
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obr. 20. Chipset SiRF STAR III[19] 

 
Pro aplikace využívající GPS jsou rozhodující parametry obvodu GPS SiRF STAR III., který 

je součástí kapesního počítače LOOX N 560. Proto uvedu i stručnou charakteristiku tohoto 
obvodu. Obvod  byl navržen pro mobilní zařízení. Při návrhu byl kladen důraz na nízkou 
spotřebu, dobrou citlivost a rychlé určení první polohy po zapnutí. Citlivost by měla být 
dostatečná pro určování pozice v městské zástavbě nebo v hustém lese. 
 
 
Technické specifikace: 
Frekvence: L1,1575,42 (MHz) 
Přijímaný kód:  C/A 1,023 (MHz) 
Počet přijímaných kanálů: 20 ( umožňuje přijímat současně signál ze všech viditelných družic 

GPS a družic WAAS) 
TTFF (Time to First Fix)   
Cold start:  42 (s) (stav po resetu) 
Warm start: 38 (s) (chip zná almanach družic) 
Hot start:              6 (s) (chip zná efemerity 5 družic ne starších než 2 hod.) 
 
Citlivost:  -159 (dBm) (minimální  výkon WF signálu , který ještě obvod 

vyhodnotí. Pro -159dBm je to přibližně 1.26·10-16 (mW)) 
 Přesnost: <10 (m) , (<5 (m) WAAS) 
 
Komunikace:  sériová, 9600 (b/s) 8data bit, 1 stop bit (chip obsahuje UART - 

universal asynchronous receiver/transmitter ) 
 
Komunikační protokoly: NMEA-0183 
    GGA, GSA, GSV, RMC 
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Napájecí napětí:   1,5 (V) 
Spotřeba:   105 (mW) 
 
Rozměr: 7 (mm)  x 10 (mm) 
 
Jako nejdůležitější parametr, který nejvíce ovlivňuje praktické využití je citlivost. Své PDA 
zařízení jsem musel doplnit aktivní anténou. Napájení je realizováno pomocí přívodního kabelu 
 
Popis antény: 
Anténa je určena pro mobilní využití. Je tedy malých rozměrů, voděodolná a na spodní straně 
je magnet pro jednoduché přichycení na vozidle.  
 
ANTENNA ELEMENT Ceraic(on PCB) 
FREQUENCY  1575,42 (MHz) 
IMPEDANCE Nom.  50 (Ohm) 
POLARISATION RHC (right hand circular) 
GAIN (LNA) Approx 27 (dB) 
NOISE FIG. Typ. 1.5 (dB) 
POWER SUPPLY 2,4 - 5,0 VDC (max 15 (mA)) 
 
 
Citlivost se rapidně zlepšila. Současně se zlepšily parametry TTFF. Časy bez použití antény 
neodpovídaly technické specifikaci. 
Obvod  SiRF STAR III je již poměrně zastaralý a byl nahrazen  SiRF STAR IV s citlivostí –
163 (dBm). Je tedy dvojnásobně citlivější.V následující tabulce je uvedena požadovaná 
citlivost přijímače. Odhad je proveden v (dBW) i (dBm) jednotky se často  mylně zaměňují. 
 

 

Kalkulace minimální citlivosti GPS přijímače 

Výkon vysilače, nosná L1 C/A Code 21,9 W 13,4 dBW 43,4 dBm 

Zisk antény satelitu 

/nejhorší případ, vyosení o 14.3˚/ 

  13,4 dB 13,4 dB 

vyzářený výkon EIRP /equivalent isotropically 

radiated power/   

26,8 dBW 56,8 dBm 

polarizační ztráty   -3,4 dB -3,4 dB 

atmosférické ztráty   -0,5 dB -0,5 dB 

ztráty šířením volným prostorem   -184,4 dB -184,4 dB 

zisk antény přijímače   3 dB 3 dB 

minimální výkon přijímaného signálu 1.58e-19 W -158,5 dBW -128,5 dBm 

P=10·log10(P/P0) kde P0 =1W [dBW]; P0 =1mW [dBm] 

 
tab. 1. Kalkulace minimální citlivosti 

[2][18][19][20] 
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5.3 Zeměpisné souřadnice 
Zeměpisné souřadnice jednoznačně určují polohu libovolného bodu na zeměkouli. Jedná se 
o sférické souřadnice, kdy poloha bodu je určena poloměrem kulové plochy a dvěma úhly 
mezi průvodičem a počátkem souřadnic. Počátek souřadnic je střed Země. 
 

 
obr. 21. Zeměpisné souřadnice[13] 

 
Úhel φ mezi rovníkem a rovnoběžkou je označován jako zeměpisná šířka. Pro horní polokouli, 
pro kladné úhly, se úhly označují jako severní  šířka – N a pro dolní polokouli jako jižní šířka – 
S. Úhel λ mezi nultým poledníkem je označován jako zeměpisná délka a obdobně se rozlišují 
zeměpisné délky na východní –E a západní -W polokouli. ( místo B na obrázku má souřadnice 
N a E). Poslední souřadnice, poloměr Země se neudává, ten je stále stejný.[13] 
 

5.4 Výpočet vzdálenosti 
Při výběru vhodné varianty výpočtu vzdálenosti mezi dvěma body je vhodné zvažovat 

následující vlivy:  
� Tvar Země (výpočet v rovině, výpočet na kouli, výpočet na elipsoidu) 
� Vliv nadmořské výšky (ve větší nadmořské výšce je větší poloměr) 
� Vliv rozdílných nadmořských výšek 

Pokud bych předpokládal vzorkovací kmitočet pro snímání pozic  0,5 (s), pak auto jedoucí 
100 (km/hod) urazí za tuto vzdálenost 180 (m). Změřil jsem souřadnice bodů vzdálených 
180 (m) a v EXCELU jsem ověřoval vhodnost a přesnost různých výpočtů. Výsledky jsou 
uvedeny v příloze jako tabulka Srovnání výpočtů vzdáleností ze souřadnic GPS. (tab. 3) 



 
 

31 

 
obr. 22. výpočet vzdálenosti 

5.4.1 Výpočet A  
Jedna z možností, jak určit vzdálenost mezi dvěma místy, je souřadnice sférické převést 

na souřadnice kartézské. Určíme vzdálenost ve směru poledníků (N-S) ze souřadnic zeměpisné 
šířky dvou bodů β1,2  a vzdálenost ve směru rovnoběžek (E-W) ze souřadnic zeměpisných délek 
dvou bodů α1,2 . Pythagorovou větou spočítáme celkovou vzdálenost. Výpočet je tedy proveden 
v rovině.  
Postup: 

a) Určíme délku oblouku pro kruhovou výseč 1˚ ve směru poledníku /N-S/ 
 

 Délka pro 1˚ N-S =  = 111226 m, 

 
kde R je poloměr Země. 
Dle obr. 22 je zřejmé, že všechny poledníky a kruhové výseče poledníků pro stejné úhly mají 
stejnou délku. (modré úseky v obr. 22). Tento výpočet lze provést jen jednou a pro všechny 
další výpočty hodnotu považovat za konstantu. 
 

b) Určíme vzdálenost ve směru N-S pro konkrétní dva body 
 
 

                                   X  =  (β2 –β1) 
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β je pro severní šířku kladné číslo, pro jižní záporné. Zde jsou zadány ve stupních a desetinách 
stupně  (ne v jiných formátech jako stupně:minuty:vteřiny). Některé systémy umožňují zadání 
jen v radiánech. Pak by byl nutný převod nebo úprava vzorce. 
 

c) Určíme délku oblouku pro kruhovou výseč 1˚ ve směru rovnoběžek  (E-W) 
 
 

Délka pro 1˚ E-W =       r = Rcosβ, 

kde r je poloměr rovnoběžky pro zeměpisnou šířku β (za β můžeme dosadit β1 či β2 ). 
 
Z obrázku je zřejmé, že každá rovnoběžka má jinou délku. A tedy délka oblouku kruhové 
výseče pro stejný úhel je u různých rovnoběžek rozdílná. (červeně vyznačené části v obr. 22). 
Délka pro 1˚ E-W je konstantní jen v určitém místě. Výpočet by nebylo třeba provádět vždy 
znovu, ale jen v určitých intervalech, kdy se vozidlo dostane do zeměpisných šířek, které již 
vyžadují nový přepočet. 
 

d) Určíme vzdálenost ve směru E-W pro konkrétní dva body 
        
  

                                   Y  =   (α2-α1) 

 

α je pro východní délku kladné číslo, pro západní záporné. 
 

e) Vypočteme celkovou vzdálenost 
 
celková vzdálenost = (X2+Y2+Z2)     Z=(h2 – h1), 
 
 kde h je nadmořská výška. [12] 
 
 
Ověření výpočtu A 
  V řádku 7 tabulky v Excelu tab. 3 je výpočet ze souřadnic dvou bodů se vzdálenosti 180 (m), 
body mají stejnou nadmořskou výšku. 

V řádku 8 je obdobný výpočet ale v nadmořské výšce 2300 (m), kde je poloměr Země R 
zvětšen o nadmořskou výšku h / viz obr. 22./. Rozdíl  výsledků – celková  vzdálenost 
ve sloupci K je jen 5 (mm) a vliv nadmořské výšky není nutno zahrnovat do výpočtu a 
přepočítávat délku oblouku pro 1˚ - hodnota ve sloupci B. 

V řádku 9 je výpočet pro rozdílné nadmořské výšky, kdy vozidlo stoupá nebo klesá. 
Pro stoupání (klesání) -sloupec L tabulky – 33,4% je rozdíl v celkové délce již 10 (m). 
Do výpočtu je vhodné zařadit údaje o rozdílu nadmořských výšek. V kroku e) výpočtu to je 
souřadnice Z. 
U výpočtu byly přímky pro výpočet zaměněny oblouky kruhových výsečí, což je pro malé úhly 
přípustné. 
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5.4.2 Výpočet B 
Výpočet  B je zjednodušená varianta výpočtu A. Byl použit v [11]. 

Rozdíl je ve výpočtu  délky oblouku pro kruhovou výseč 1˚ ve směru rovnoběžek (E-W). 
 

                         Délka pro 1˚ E-W=   

 
Výpočet cosβ byl, pro vyšší nároky na výpočetní výkon, nahrazen formou úměry. 
 
Ověření výpočtu B 

Výpočet je v řádku 12. tabulky tab. 3.  Výsledek celkové vzdálenosti se liší jen  o 1 (m), což 
by byla ještě chyba přípustná. Pokud se však podíváme na sloupec J, vzdálenost ve směru E-W, 
zde je již chyba značná, asi 8 (m). V celkové vzdálenosti se chyba více neprojevila, protože 
body byly rozmístěny  ve směru N-S, kde výpočet B počítá korektně. Použití této metody není 
příliš vhodné. [11] 
 

5.4.3 Výpočet C 
Je to algoritmus známý jako Great  Circle a počítá vzdálenost dvou bodů jako  nejkratší 

vzdálenost na kulové ploše. Zde se souřadnice sférické nepřepočítávají na pravoúhlé. Takový 
vypočet používá Garmin .  
  
  Vhrz = R · arccos( (sinβ2·sinβ1 + cos β2· cos β1· cos (α2 - α2)) 
 

 celková vzdálenost =  (Vhrz
2 + Z2), 

kde Vhrz  vzdálenost dvou bodů na kulové ploše se stejnou nadmořskou výškou. [14] 
 
 
 
Ověření výpočtu C 

Výpočet je v řádku 12. tabulky na tab. 3. Zde chybí složka vzdálenosti směru E-W, sloupec J, 
a složka vzdálenosti ve směru E-W je nahrazena výpočtem z Great Circle. Výsledky tohoto 
výpočtu se od výpočtu A liší až v 0,01 (mm). Je to tím, že vzdálenost 180 (m) je velice malá. 
Pro svou aplikaci nemá význam zvažovat vliv kulové plochy na přesnost výpočtu. 
 

5.4.4 Dodatek k výpočtům 
Přesnější výsledky výpočtu vzdálenosti na kulové ploše má výpočet Harvesine, který je 

o 3%přesnější než Great Circle. 
 Země však není koule, ale elipsoid. Zde se používá několik modelu elipsoidů. Výpočet 
na elipsoidu jsem však neověřoval. 
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Interval vzorkování 
Vliv na celkovou ujetou trasu bude mít vzorkovací kmitočet. Nízký vzorkovací kmitočet by 

měl za následek načtení kratší trasy, především na trase tvořené četnými zatáčkami. (Úseky 
mezi vzorkovacími body jsou nahrazeny přímkami.) Vzorkovací frekvence byla nastavena 
na 0,5(s) což je doba, za kterou ujede dopravní prostředek 180 (m) při rychlosti 100 (km/h). 
Konečnou volbu vzorkovacího kmitočtu provedu až po delších praktických zkušenostech. 
[11][12][13][14]  

5.5 Měření spotřeby 
Vzhledem k rostoucím cenám energií a samozřejmě i pohonných hmot je měření spotřeby 

určitě aktuální otázkou. 

 
obr. 23. Vývoj ceny PHM[36] 

 
Spotřeba paliva motorových vozidel je nedílnou součástí charakteristik dnešních vozů. 

Pro měření spotřeby pohonných hmot byly ustanoveny jisté standardy. Do roku 1996 byla 
spotřeba udávaná v podobě tří hodnot. První náležela spotřebě při rychlosti 50 (km/h), která 
simulovala městský cyklus. Hodnota druhá a třetí představovala jízdu mimo město 
při rychlostech 90 (km/h) a 120 (km/h). Aritmetickým průměrem těchto tří hodnot byla pak 
vypočítána průměrná spotřeba. Aby se eliminovaly různé povětrnostní podmínky a odpory 
valení na rozdílných površích, byla spotřeba měřena na válcové stolici. Po roce 1996 byl 
zaveden nový evropský jízdní cyklus NEDC, který zahrnuje tři hodnoty spotřeb pro městský, 
mimoměstský a kombinovaný cyklus. Dále sdružuje spotřebu paliva s vyprodukovanými 
emisemi. Pro testování je užit automobil, který má najeto 3000 (km) – 15 000 (km). Nově 
udávaná spotřeba počítá se 75 (kg) řidičem a nákladem 100 (kg). Do testů byly zahrnuty i 
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studené starty vozidla, které v bývalé spotřebě zahrnuty nebyly. Vývoj spotřeby automobilů je 
zřejmý z dalšího grafu (obr. 24). [28] 
 

 
obr. 24. Vývoj spotřeby automobilů [28] 

 

5.5.1 Metody měření spotřeby 
Měření paliva můžeme zajistit několika způsoby. Tím nejjednodušším je ukazatel palivoměru 

na přístrojové desce vozidla, avšak nebývá nejpřesnější. Další možností je napojení 
na systémovou sběrnici CAN nebo FMS, která bude využívat také plovák v nádrži a informace 
budou výrazně přesnější. Řídící jednotka automobilu je schopna podat i další škálu informací, 
kterou lze využít ke zpřesnění spotřeby paliva (průtokoměr, otáčky motoru atp.). Automobilová 
řídící jednotka je standardně vybavena rozhraním pro připojení. Každý automobil však 
nepoužívá tuto sběrnici, takže tato varianta není realizovatelná u každého vozu. Jako další 
možností je montáž externího plováku (obr. 25) do nádrže, který je schopen hladinu paliva 
měřit přesněji než stávající. Tato metoda se využívá v případě, že původní plovák je nepřesný 
nebo není možné se připojit na systémovou sběrnici.  
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obr. 25. Plováková sonda PHM[37] 

 
Dalším možným řešením je přidání průtokoměru (obr. 26) do palivového řetězce. Průtokoměr 

se instaluje mezi nádrž a motor. Tato metoda je určitě přesnější než měření s plovákovou 
sondou. Měření za pomoci průtokoměru se často užívá u pracovních strojů, kde není až tak 
důležitá ujetá vzdálenost, ale hodinová práce.  
 

 
obr. 26. Průtokoměr[37] 

 
Pro měření spotřebovaných pohonných hmot v aplikaci je využito uživatelského rozhraní, 

které je založeno na ukládání natankovaných litrů PHM. Přesnost této metody tedy závisí 
na čerpacích stojanech benzínových pump. Jelikož jsou nabrané litry zobrazovány se dvěma 
desetinnými místy, měl by být tento způsob pro tuto aplikaci dostačující. [29] 
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6 Výsledná aplikace 
Cílem aplikace je měření průběžné spotřeby motorových vozidel, která je založena na načítání 

informací z GPS a natankovaných litrů z výdejního stojanu benzínových pump. Aplikace 
zobrazuje rychlost, spotřebu, zeměpisné souřadnice a rozmístění satelitů. 
Pro naprogramování bylo použito prostředí Visual Studio 2008 od společnosti Microsoft. Jako 
programovací jazyk jsem si vybral C# s platformou .NET Framework. Vlastnosti a vhodnost 
použitého jazyka bylo zahrnuto v kapitole 5.1. V této kapitole je popsána i platforma .NET 
Framework.  
Informace, které jsou důležité pro chod této aplikace, jsou ukládány do databáze, která 
podporuje synchronizaci se serverem pro ukládání databáze. Aplikace je určena pro zařízení 
se systémem Windows Mobile viz. kapitola 5.25.2. 
 

6.1 Komunikace a zpracování informací 
Protože je GPS modul součástí zařízení, které bylo v práci užito viz. 5.2.1, nebylo třeba 

dalšího externího rozhraní pro jeho použití. GPS modul je v zařízení připojen přes sériový 
com port 8 a jeho přenosová rychlost je 9600 (b/s). GPS modul zařízení slouží k příjmu 
šířeného signálu, na němž jsou namodulované příslušné vysílané informace (kapitola 3.3). 
Právě tento modul má za úkol převést signál do tvaru vět protokolu NMEA 0183, který byl 
analyzován v kapitole 4.  

Tyto věty v podobě stringů sice obsahují potřebné informace, ale k tomu, aby je bylo možné 
použít v aplikaci, je musíme ještě tzv. rozparsovat. Jedná se tedy o rozdělení věty na jeho dílčí 
slova – informace. V případě této aplikace byla užita knihovna, která je zmíněna v odstavci 
5.1.5, kde je popsáno i její nasazení do programu. Pro projekt je přínosem v několika hlavních 
bodech:  
 

• Obsluhuje nastavení připojení modulu GPS 
• Navrací dílčí informace z vět NMEA 
• Vytváří vrstvu s možností komunikace více aplikací s jedním GPS modulem 

 
Z této knihovny byly použity tři třídy: „Gps“, „GPSGetposition“ a třída „satelite“. 
Pro přístup ke třídě Gps je nutné vytvořit objekt. Objekt je vytvořen tímto příkazem: „private 
Gps _gps = new Gps();“. Díky metodě ,, GPSGetPosition“ ve tříde „Gps“ je zajištěno 
vytvoření objektu ze třídy „GpsPosition“. Ta se následně odvolává na třídu „Satellite“. Těmito 
kroky jsou zpřístupněny funkce a metody tříd, které jsou využity v této práci. Poté se definují 
použité proměnné a komponenty.  

Nyní už následuje metoda, která spustí aplikaci do chodu. Váže se s tlačítkem start a je 
pojmenovaná podle zvyklostí C# (předmět_akce) „start_Click“. Tato metoda ve svém těle volá 
metodu „StartGps“ a načte informace z databáze. Sice by v této metodě mohly být zavolány 
akce, které provádí metoda „StartGps“, avšak zamezilo by se (v případě budoucího rozšíření 
kódu) určité přehlednosti.  

Metoda „StartGps“  nejdříve testuje za pomocí příkazu if, jestli je spuštěn GPS modul. Pokud 
ne - spustí ho. Dále je přiřazena hodnota „enable“ k časovači, který se tím uvede do provozu.  
Časovač v této aplikaci je srdcem programu. V metodě „mainTimer_Tick“, která se vykonává 

každých 500 (ms), jsou prvky, které načítají informace z GPS (zeměpisná délka, šířka, výška, 
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čas,rychlost a další). Tyto informace se používají k dalším výpočtům (vzdálenost, průměrná 
rychlost)  či jsou přímo zobrazovány na displeji. 

Protože je pro tuto aplikaci stěžejní výpočet ujeté vzdálenosti, vytvořil jsem v programu další 
třídu, ze které vytvářím dva objekty. První naplním aktuálními souřadnicemi, druhý plním 
souřadnicemi minulými. Následně volám metodu „GetDistance“ s parametry daných objektů, 
kterými jsou aktuální a minulé souřadnice. Metoda provede výpočet Td – trasy dílčí, mezi 
dvěma pozicemi z GPS a výsledek uloží do proměnné. Pro výpočet byla zvolena metoda A, 
kterou jsem podrobně analyzoval a porovnal s jinými výpočty v kapitole 5.4. Vzhledem k jisté 
nepřesnosti GPS systému vzniká určitý „šum“. Tento šum se může projevit změnou určené 
pozice i přesto, že přijímač je na jednom místě. Většinou je velikost této chyby v řádech metrů. 
Další chyba obvykle nastává při spuštění přístroje a jeho prvotní určení pozice. Tato chyba 
může pohybovat i ve stovkách metrů. Tyto chyby jsem se snažil ošetřit pomocí podmínek 
při načítání vzdálenosti, viz níže 6.1.1. Vzdálenost je počítána ze tří souřadnic: zeměpisné 
délky, šířky a nadmořské výšky. Pro výpočet jsem užil následující vztah, který jsem za pomocí 
systémové knihovny Math přepsal do programové podoby.  

 

Td= (((111,226·(β2 –β1))
2+((111,226·cos β1) ·(α2-α1))

2+ (1/1000· (h2 – h1))
2), 

 
kde Td značí trasu dílčí, konstanta 111,226 je délka jednoho stupně, β je zeměpisná šířka, α je 
zeměpisná délka a h je nadmořská výška. 
 
Z přiložené tabulky (tab. 3) je zřejmé, že i přes jednoduchost použitého vztahu, dosahuje 
výpočet téměř stejných výsledků jako výpočty složitější. Je to dáno krátkým úsekem měřené 
trasy. V aplikaci se při výpočtech budou uplatňovat právě krátké vzdálenosti. Rozdíly ve 
výsledcích u všech typů vzorců jsou minimální. Podstatně větší odchylku by vneslo vynechání 
nadmořské výšky. Lze tedy konstatovat, že vybraný vzorec bude vyhovující.  

Další částí programu je zobrazení satelitů, kde používám systémovou knihovnu 
pro vykreslení rozmístění satelitů na obloze a s nimi související data (síla signálu, id družice). 
Tyto informace opět načítám z použité DLL knihovny. 

Důležité informace, které jsou potřebné k výpočtům spotřeby, jsou ukládány do databáze. Ta 
byla nakonfigurována se vzdálenou podporou serveru pro synchronizaci databáze. U každého 
záznamu databáze nechybí datum a čas, ujetá vzdálenost, přibližná spotřeba litrů, informace 
o tankování a případné příznaky (plná nádrž, reset). Názorný příklad je v podkapitole 6.1.2. 
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6.1.1 Test platnosti načtené vzdálenosti  
Tento test má za úkol vyřadit možné chyby v načítané délce trasy mezi jednotlivými 

obdrženými souřadnicemi. Test je složen ze dvou podmínek, které se při testu porovnávají. 
� Pokud je vypočtená vzdálenost příliš malá, je možné, že vozidlo stojí a GPS poskytuje 
hodnoty, které se mění v rámci přesnosti GPS. Jestliže je vypočtená vzdálenost menší než dolní 
limit (Dlim), pak se vzdálenost nepřičte. V programu je Dlim nastaven na 5 (m). Vzorce 
uvedené v těchto bodech jsou zapsány pomocí konvencí v Excelu. Popis: když(podmínka; 
návratová hodnota pro podmínku pravdivou; návratová hodnota pro podmínku nepravdivou). 
 
Td=KDYŽ(Td<Dlim;0;Td) 
 
� Pokud je vypočtena hodnota příliš velká, je možné, GPS poskytuje špatné souřadnice. To by 
se mohlo stát při výjezdu z tunelu. Takové měření je třeba rovněž vyřadit – vzdálenost za tento 
úsek bude 0. limit pro největší vypočtenou trasu Hlim je v programu nastaven na 162 (m) 
pro rychlost do 90 (km/h) a 325 (m) pro rychlost nad 90 (km/h). 
 
Td=KDYŽ(Td>Hlim;0;Td) 
 
 
Řešení okrajových jevů 
� Výpočet bude funkční pro všechny souřadnice E,W,N,S. Pokud by se vozidlo pohybovalo 
v oblasti rovníku či nultého poledníku, bylo by potřebné souřadnice dosazovat se znaménky 
kladnými pro E, N a pro W,S se zápornými. Pokud by vozidlo přejíždělo přes 180. poledník, 
musely by se upravit souřadnice α. Úprava by předcházela výpočtu Td.  
 
(α2-α1) =KDYŽ(ABS(α2-α1)>180;ABS(α2-α1)-360;ABS(α2-α1)) 
Tuto úpravu však ve svém programu nepoužívám. 
 
 

6.1.2 Příklad databáze 
Databáze tohoto programu slouží pro načítání a ukládání dat potřebných pro výpočet 

spotřeby. Pro tento výpočet je hlavním aspektem vzdálenost, jak již bylo zmíněno. Dalším je 
spotřeba litrů. V této podkapitole popíši proměnné, které jsou užity k výpočtům. Příklad 
databáze je v tabulce v příloze  (tab. 4.). 
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Popis proměnných v databázi 
Dat  datum zapsané události 
Cas  čas zapsané události 
 
Trasy: 
Td trasa dílčí.(km), načítané vzdálenosti vypočítané z GPS souřadnic 

Zápis probíhá vždy před vypnutím PDA.  
Tc trasa celková (km), suma Td. Tc=Tc+Td.  

Položka je nulována příznakem RST. 
Tp trasa plná (km), načítaná mezi dvěmi příznaky PLN (tankování) 
 
Tankování: 
Ld  litry dílčí(l), množství natankovaného paliva 

Zadává obsluha po každém tankování. 
Lc litry celkem (l), suma Ld. Lc=Lc+Ld. 

Položka je nulována příznakem RST. 
Lp litry od plné (l), množství paliva tankovaného mezi dvěmi příznaky PLN 
Lz litry zbytek (l), odhad zbylého množství paliva v nádrži 

Po zadání příznaku PLN je čítač nastaven na max. obsah nádrže vozu /63l/. Je 
snižován vždy po zapsané hodnotě. Trasa dílčí a výpočet je proveden s průměrem 
spotřeby tp.Je zvyšován po zadání položky Ld. 

 
Průměry: 
Pc průměr celkem Pc=Lc/(Tc/100)), (l/100km) 

Má význam až po delším období. 
Pp průměr spotřeby (l/100km) mezi dvěma příznaky PLN, Rp=Lp/(Tp/100) Příznak RST 

hodnotu nuluje. Hodnota je platná až po druhém zadání příznaku PLN. Nuluje se 
po příznaku PLN+RST. 

Tp průměr spotřeby dle technického průkazu, 
Tp  je nahrazena hodnotou Pp s příznakem PLN, pokud hodnota Rp není nulová. 

 
Příznaky: 
PLN zadává obsluha po natankování plné nádrže 
RST zadává obsluha 

Možno zadat jen po zadání příznaku PLN. Nuluje většinu čítačů. Obsluha musí 
zadávat tento příznak s rozvahou. 

 
Zvýrazněné hodnoty jsou vstupy. Jen ty musí být v databázi nezbytně zapsány. Ostatní 
položky mohou byt dopočítány. Při prohlížení databáze však nadbytečné položky zvyšuji 
komfort obsluhy. 
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6.2 Grafika aplikace  
Z důvodů přehledného uživatelského ovládání jsem za pomocí Visual Studio 2008 vytvořil 

grafické rozhraní aplikace. To je děleno na tři záložky zobrazení. První záložka nese název 
„Hlavní zobrazení“, kde jsou vidět průběžné údaje. Na druhé záložce „Satelity“ je zobrazena 
obloha s rozmístěním satelitů. Na třetí je „Nastavení“. Pozadí jsem zvolil na zelenou z důvodu, 
že  by předdefinovaná bílá barva mohla oslňovat řidiče, stále dobrá čitelnost displeje je 
zajištěna. Pole pod zobrazovanými informacemi zůstala bílá s černým textem. 
 

6.2.1 Hlavní zobrazení  
Při spuštění aplikace se uživateli zobrazí „Hlavní zobrazení“ (obr. 27), které má převážně 

informativní charakter. V horní části tohoto okna je zobrazena rychlost a to jak aktuální, tak 
průměrná (jedná se o průměr z dílčí trasy). Pod rychlostí se nachází zobrazení odhadovaných 
litrů v nádrži. Množství benzínu je zobrazeno i graficky.  Dalšími položkami jsou ukazatele 
vzdálenosti. První je určen pro zobrazování vzdálenosti od plné nádrže, druhý pak zobrazuje 
vzdálenost celkovou. Poté zde můžeme najít dva údaje spotřeby, kde jeden je počítán 
z průběžně nabíraných litrů a druhý z ujetých kilometrů mezi tankováním plných nádrží. 
Poslední zobrazovanou informací je nadmořská výška. Ve spodní části obrazovky se nacházejí 
dvě tlačítka, která spouští a vypínají aplikaci.  
 
 

 
obr. 27. Hlavní zobrazení 
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6.2.2 Satelity 
Na této obrazovce (obr. 28) může uživatel vidět rozmístění satelitů, které se rozprostírají 

nad přijímačem. Každý satelit je na obrazovce reprezentován tečkou a dvěma čísly. Červené 
číslo udává sílu signálu daného satelitu a černé značí id satelitu. Další dvě pole zobrazují počet 
všech satelitů a počet satelitů, ze kterých je počítána pozice. 

 
 

 
obr. 28. Zobrazení satelitů 
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6.2.3 Nastavení 
V tomto okně (obr. 29) jsou zobrazeny další informace, které už nejsou tak důležité 

pro uživatele. Mezi tyto informace patří zobrazení zeměpisné délky a šířky. Pod těmito 
informacemi je okno, do kterého se vkládají informace za pomocí klávesnice. Klávesnice se 
zobrazí, pokud se klikne na vkládací pole. Při zapsání informace se aktivuje tlačítko s možností 
uložení informace do databáze. Po stisku tlačítka „Ulož“ se dále aktivuje tlačítko plná nádrž. 
Při nutnosti smazání databáze se tlačítko „reset“ zobrazí po kliknutí na tlačítko plná nádrž. 
Po resetu lze uložit informace jako: spotřeba z technického průkazu a velikost nádrže. 
Při těchto krocích je nutné zaškrtnout příslušnou volbu, poté stisknout tlačítko ulož. 
Při přechodu na jiné zobrazení se tlačítka zase deaktivují do doby dalšího vkládání litrů.  

 
 

 

 
obr. 29. Okno nastavení 

 
 
 
 
 



 
 

44 

6.3 Praktické ověření funkčnosti aplikace 
Pro ověření správnosti funkce načítaní dílčí trasy Td jsem se zařízením projel kratší trasu –
okruh. Tento okruh jsem zvolil na základě přiměřené členitosti trasy. Poprvé jsem projel okruh 
se vzorkováním 5(s), průměrná rychlost byla 32(km/h). Aplikace načetla trasu Td 6,2 (km). 
Druhé projetí okruhu bylo naměřen se vzorkováním 0,5 (s), tedy s takovým, jaké je uvažováno 
pro běžné použití. Při druhém měření se mi však, vinou hustšího provozu, nepodařilo dodržet 
stejnou průměrnou rychlost. Načtená trasa Td byla 6,4 (km) při průměrné rychlosti 28 (km/h). 
Délka okruhu dle tachometru vozidla byla 6,5 (km).  Pro hlubší rozbor bych potřeboval znát 
délku jednotlivých úseku. Takové údaje však aplikace neposkytuje. Funkci načítaní vzdálenosti 
i přesnost považuji za vyhovující.  
 

Praktické ověření načítaní trasy Td v závislosti na vzorkovacím kmitočtu 

 tachometr 

vzorkovaní 

5(s) 

vzorkovaní 

0,5 (s) 

Vzdálenost (km) 6,5 6,2 6,4 

průměrná rychlost 

(km/h)  32 28 

tab. 2. Naměřené vzdálenosti s použitím daného vzorkování 
 
 
Pro ověření funkcí spojené s monitorováním spotřeby je potřeba delšího období užívání 
aplikace. Proto v této práci není uvedena bližší analýza  
 

6.4 Příklady použitého koódu 
V této části kapitoly jsou uvedeny části kódu, které jsou použity v aplikaci. Kazdá část kódu 

je popsána krátkým popisem funkčnosti. 
 
Inicializace GPS a zapnutí časovače, nastavení vnítřních řidicích proměných.  

private Gps _gps = new Gps();  

. 

.  

private void StartGps()  

        {  

           if (!_gps.Opened)  

            {  

                _gps.Open();  

            }   

            mainTimer.Enabled = true;  

            start.Enabled = false;  

                       Konec.Enabled = true;  

            uloz.Enabled = false;  

            Plna.Enabled = false;  

            Reset.Enabled = false;  
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        }  

  

  

  

Vypocet vzdalenosti z jednoho bodu vzhledem k aktualnimu nebo statickému přetížení, kdy 
jsou prředávány dva body a není proto nutné mít vytvořený objekt. Tuto třídu jsem vytvořil 
sám, pro ulehčeni práce a samotné zapouzdření GPS souřadnic.  
  

public float GetDistance(GPSpoint actualPoint)  

        {  

            if (this.xAxis == float.MinValue || this.yAxis == float.MinValue || 

this.zAxis == float.MinValue || actualPoint.xAxis == float.MinValue || 

actualPoint.yAxis == float.MinValue || actualPoint.zAxis == float.MinValue)  

                throw new ArithmeticException(" One of objects has not initialized axes values");  

            else  

                return (float)Math.Sqrt(Math.Pow((double)(this.xAxis - 

actualPoint.XAxis), 2) + Math.Pow((double)(this.yAxis - actualPoint.YAxis), 2) + 

Math.Pow((double)(this.zAxis - actualPoint.ZAxis), 2));  

        }  

        public static float GetDistance(GPSpoint actualPoint, GPSpoint previousPoint)  

        {  

            if (actualPoint.xAxis == float.MinValue || actualPoint.yAxis == 

float.MinValue || actualPoint.zAxis == float.MinValue || previousPoint.xAxis == 

float.MinValue || previousPoint.yAxis == float.MinValue || previousPoint.zAxis == 

float.MinValue)  

                throw new ArithmeticException(" One of objects has not initialized axes values");  

            else  

           return (float)Math.Sqrt(Math.Pow(DelkaStupne*(double)(previousPoint.xAxis 

- actualPoint.XAxis), 2) + 

Math.Pow((DelkaStupne*Math.Cos((double)actualPoint.XAxis))* 

(double)(previousPoint.yAxis - actualPoint.YAxis), 2) + 

Math.Pow(tisicina*(double)(previousPoint.zAxis - actualPoint.ZAxis), 2));  

        }  

  

Použití výpočtu vzdálenosti v události Timer_Tick, kdy cyklicky zjišťuji hodnoty z GPS.  
 
private void mainTimer_Tick(object sender, EventArgs e)  

        {  

         if (!_gps.Opened)  

            {  

                return;  

            }   

            GpsPosition position = _gps.GetPosition();  
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            if  (!position.LatitudeValid || !position.LongitudeValid || !position.SeaLevelAltitudeValid || 

!position.SatellitesInViewValid || !position.SatellitesInViewCountValid )  

            {  

                return;  

            }   

            try  

            {  

                double currentLatitude = position.RawLatitude;  

                double currentLongitude = position.RawLongitude;  

                double currentSpeed = position.Speed * 1.852;  

                double NadmVyska = position.SeaLevelAltitude;  

                double Vyska = Math.Round(NadmVyska, 2);   

                GPSpoint od = new GPSpoint((float)currentLatitude,  

(float)currentLongitude, (float)NadmVyska);  

                GPSpoint dop = new GPSpoint((float)lastLatitude, 

(float)lastLongitude, (float)lastNadmVyska);  

  

                float dist = od.GetDistance(dop);  

                if  (dist >= 0.005 || dist <= 0.18)  

                {  

                    CVzdalenost = CVzdalenost + dist;  

                }  

                if (currentLatitude != lastLatitude || currentLongitude 

!=lastLongitude || NadmVyska != lastNadmVyska)  

                {  

                    lastLatitude = currentLatitude;  

                    lastLongitude = currentLongitude;  

                    lastNadmVyska = NadmVyska;  

                    lblLatitude.Text = currentLatitude.ToString();  

                    lblLongitude.Text = currentLongitude.ToString();  

                    SatteliteCount.Text = position.SatelliteCount.ToString();  

                    SatteliteINview.Text = position.SatellitesInViewCount.ToString();  

                    lbldilci.Text = CVzdalenost.ToString();  

                    lblvyska.Text = Vyska.ToString();  

  

        ShowSatellites(ref pictureBox1, Color.White);  

                }  

            }  

            catch (Exception ex)  

            {  

                MessageBox.Show(ex.Message);  

            }  

        }  

  

 



 
 

47 

Ukázka vykreslování pozice satelitu. 
 
public void ShowSatellites(ref PictureBox picGSVSkyview, Color background)  

        {  

            System.Drawing.Color[] Colors = { Color.Blue , Color.Red , Color.Green, 

Color.Yellow, Color.Aqua, Color.Orange,  

                                              Color.Blue , Color.Red , Color.Green, Color.Yellow, Color.Aqua, Color.Orange,  

                                              Color.Blue , Color.Red , Color.Green, Color.Yellow, Color.Aqua, Color.Orange};   

            //Generate sky view   

            Pen penGray = new Pen(Color.Gray);  

            StringFormat sFormat = new StringFormat();   

            Satellite[] mSatelity = _gps.GetPosition().GetSatellitesInView();  

  

            Bitmap imgSkyview = new Bitmap(picGSVSkyview.Width, picGSVSkyview.Height);  

             int SatCount = mSatelity.Length;  

              int iMargin = 4; //Distance to edge of image  

            Graphics g = Graphics.FromImage(imgSkyview);  

            g.Clear(background);  

            g.DrawEllipse(penGray, 0, 0, imgSkyview.Width - 1, imgSkyview.Height - 1);  

            g.DrawEllipse(penGray, imgSkyview.Width / 4, imgSkyview.Height / 4, imgSkyview.Width / 2, 

             imgSkyview.Height / 2);  

            g.DrawLine(penGray, imgSkyview.Width / 2, 0, imgSkyview.Width / 2, imgSkyview.Height);  

            g.DrawLine(penGray, 0, imgSkyview.Height / 2, imgSkyview.Width, imgSkyview.Height / 2);  

            sFormat.LineAlignment = StringAlignment.Near;  

            sFormat.Alignment = StringAlignment.Near;  

            for (int i = 0; i < SatCount; i++)  

            {  

                Satellite sat = mSatelity[i];  

                double ang = 90.0 - sat.Azimuth;  

                ang = ang / 180.0 * Math.PI;  

                int x = imgSkyview.Width / 2 + (int)Math.Round((Math.Cos(ang) * ((90.0 - sat.Elevation) / 90.0) *             

               (imgSkyview.Width / 2.0 - iMargin)));  

                int y = imgSkyview.Height / 2 - (int)Math.Round((Math.Sin(ang) * 

            ((90.0 - sat.Elevation) / 90.0) * (imgSkyview.Height / 2.0 - iMargin)));  

                g.FillEllipse(new System.Drawing.SolidBrush(Colors[i]), x, y, 3, 3);  

                g.DrawString(sat.SignalStrength.ToString(), new Font("Verdana", 

                                      9, FontStyle.Regular), new System.Drawing.SolidBrush(Color.Red), 

                                      x+1, y+4, sFormat);  

                g.DrawString(sat.Id.ToString(), new Font("Verdana", 9, 

                                     FontStyle.Regular), new System.Drawing.SolidBrush(Color.Black), 

                                     x+1, y - 16, sFormat);  

            }  

            picGSVSkyview.Image = imgSkyview;   

        }  
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7 Závěr 
Na začátku práce v kapitole 2. se zmiňuji o historickém vývoji navigačních metod až 

po dnešní dobu. Dále zde popisuji a srovnávám dnešní navigační systémy založené 
na satelitním principu. Jsou to Glonass, Galileo a Compass.  

V následující kapitole 3. se zabývám obecnými principy GPS, členěním systému, určováním 
polohy a komunikaci mezi satelity a uživatelskými stanicemi.  

Ve 4. kapitole se zabývám komunikačním protokolem NMEA 0183, který je užíván mezi 
GPS modulem a aplikací. 

Kapitola 5. je věnována problematice týkající se vývoje vlastní aplikace měření spotřeby 
dopravního prostředku. Srovnávám programovací jazyky rodiny C. Pro naprogramování 
aplikace využívám jazyk C#  z několika důvodů. Tento jazyk je vyvinut speciálně 
pro Windows a je úzce svázán s .NET Framework. Výhody tohoto jazyka vyplývají právě 
z platformy .NET. V oblasti vývoje aplikací Windows se jedná o vysoce produktivní jazyk. 
Mezi jeho přednosti patří např. automatická správa paměti, mezinárodní jazyková podpora či 
určitá přenositelnost kódu mezi platformami užívající libovolnou verzi .NET. .NET Framework 
je rozsáhlým souborem knihoven a funkcí. Pro práci s GPS modulem používám knihovnu 
„Microsoft.WindowsMobile.Samples.Location“, která obsluhuje HW a zpracovává informace 
z GPS. V této kapitole ještě ověřuji na reálných souřadnicích přesnost a vhodnost několika 
výpočtů vzdálenosti. Právě  údaje načtené z GPS pro výpočet vzdálenosti jsou nejdůležitějšími 
informacemi  pro tuto aplikaci. Volím výpočet, který vyhovuje přesnosti na vzdálenost 
180 (m). Tato vzdálenost odpovídá rychlosti vozidla 100 (km/h) a  periodě vzorkování, která je 
0,5 (s). Tento výpočet by nevyhovoval při použití u dlouhých vzdáleností (v řádech stovek 
kilometrů). 

Z důvodů určité nepřesnosti systému GPS a vzniku nežádoucího „šumu“ testuji vypočítané 
hodnoty vzdáleností. Tento test spočívá v určení dvou mezí pro načtenou vzdálenost. Dolní 
limit určuji na  hranici 5 metrů, která zabezpečuje eliminování načítání fiktivní vzdálenosti 
při zastavení vozidla během jízdy (semafory, křižovatky). Horní limit, který eliminuje chyby 
ve výpočtu při ztrátě signálu, je zastoupen dvěma hodnotami. Jedna je pro rychlost 90 (km/h), 
jejíž hodnota je určena na 162 (m), druhá je použita při rychlosti nad 90 (km/h) s hodnotou 
325 (m). Horní limity vyplývají ze vzorkování hlavního časovače. Ten je nastaven na 0,5 (s). 
Vzorkování má v této aplikaci vliv na aproximaci projížděné trasy. Kratšími intervaly 
mezi jednotlivými vzorky docílíme lepší aproximace, avšak se zvýšenými požadavky 
na výpočetní výkon. Vhodnost vzorkování 0,5 (s) ukáže až delší testování. Prozatím se však 
jeví jako vyhovující. V nepříznivém případě, kdy by automobil rychle projížděl četné 
serpentiny, může být zvolené vzorkování příliš pomalé. Protože zvolený výpočet předpokládá 
kladné souřadnice (severní šířka, východní délka), je aplikace určena pro oblast Evropy. Tento 
fakt lze však odstranit za pomoci jednoduchého výpočtu před samotným určením vzdálenosti a 
zadáváním souřadnic se znaménky. Při testování se vyskytly potíže příjmu signálu. I 
přes citlivost přístroje udávanou výrobcem, která je dostatečná, byly vždy potíže s enormně 
dlouhým časem TTFF. Při zhoršeném počasí a sněžení přístroj nepřijímal dostatečně silný 
signál a nebyl schopen funkce. Z těchto důvodů jsem zařízení doplnil o aktivní GPS anténu, 
která tyto problémy odstranila. 

Aplikace vyhodnocuje spotřebu paliva na základě údajů o množství načerpaných PHM 
z výdejního stojanu. Měřidlo ve výdejním stojanu je dosti přesné, problém je ve stanovování 
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průběžné spotřeby. Množství spotřebovaného paliva je počítáno s průměrem spotřeby 
při předchozím doplňování paliva.Aplikace poskytuje dobré výsledky při tankování vždy 
do plné nádrže anebo při dlouhodobějším vyhodnocování. Největší přínos pro zvýšení 
funkčnosti spatřuji ve sledování a načítání okamžité spotřeby.  

Systém jsem nemohl o tuto funkci doplnit, protože jsem neměl k disposici vozidlo 
s jednoduchým přístupem k řídicí jednotce motoru, která by poskytovala údaje o okamžité 
spotřebě. Případně by bylo možné užít vhodné čidlo (průtokoměr benzinu). Současně by 
sestava musela být doplněna o rozhraní mezi řídicí jednotkou motoru (popřípadě 
průtokoměrem) a PDA. To je však nad rámec zadání práce.  

V současné konfiguraci je možné sledovat dlouhodobé vlivy průběhu spotřeby v závislosti 
na ujeté vzdálenosti. Databázi lze snadno rozšířit i o další položky: jméno řidiče, výchozí a 
koncové místo projeté trasy, jízda s vozíkem, typ pneumatik a další. To zajistí větší možnosti 
aplikace. Další možností rozšíření by mohl být akcelerometr, který by zajistil načítání změny 
rychlosti v případě ztráty GPS signálu a tím odhad vzdálenosti. Akcelerometry se již dodávají i 
v mobilních zařízeních, bohužel použité PDA jím nedisponuje. Aplikace jistě nabízí mnoho 
možných rozšíření a variant. 
Předpokládám, že má práce splnila požadavky plynoucí ze zadání. 
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8 Extended abstract  
 
Electronics is a field, that in comparison with other industries, develops most rapidly. 
Accelerating development of electronics dates back to the 40th and 50th of the 20th century, 
when  solid-state germanium diodes started to be used. Later, they were germanium and silicon 
transistors, and  the first integrated circuits. Fifty years ago nobody could believe that in a few 
decades the technology would be so developed that one thin plate fits into several tens of 
million of transistors. This part is a chip, which also may be the entire processor. Devices are 
becoming smaller and more efficient. The reason for the development of electronics is 
undoubtedly its application. In the course of time it has engaged almost all industrial and 
consumer areas. 
To make full use of hardware, software is necessary. One could declare that software is a brain 
of hardware. This fact has resulted in the development of software, which is closely related to 
hardware. Operating systems were developed for better hardware utilization and effortless 
programming. Today, there are several platforms systems, they are particularly Mac, Unix and 
Windows. These systems are applied to different devices and they are adapted according to 
requirements and needs. It is clear that an operating system for personal computers will be 
subject to different requirements than a small handheld PDA. Therefore, it was a Windows 
Mobile, which is designed specifically for small computers such as mobile phones, PDA or 
MDA. 
With the increasing integration, it is possible that the device can be extended to other functions 
that were previously performed using different equipments. Compared to the past, when we had 
a few devices such as MP3 players, digital cameras and phone devices, today´s equipments are 
represented by one device. It brought a subsequent reduction in prices, and so availability of 
equipments to the general public. Nowadays, one of  a very widespread device is GPS. 
Despite the simplicity and easy operation of  GPS,  we should be aware of that this is only a 
small part of the vast and complex system. The user device presents only a component of 
the system. Other parts are space and control segments. The space segment consists of satellites 
in orbit, which broadcast navigation messages. The control segment consists of the ground 
stations that monitor and correct the entire system. Navigation messages are used by a user 
segment to indicate the location and exact time. The exact time is the base of the whole system. 
Owing to rising fuel prices, a very current issue is its consumption. That´s why I have decided 
to work up the topic „Detail Analysis of Consumption of Transport device by Mobile Device 
in my bachelor thesis. Even though the GPS system is supported by a wide range of 
applications, I was not able to find monitoring of consumption in relation to the GPS. PDA 
with integrated GPS module was used in this work. 
Communication between the GPS module and programs is in progress by using the NMEA 
0183. I have programmed an application on a PDA that reads the GPS data, calculates 
the length of route and monitors amounts of fuel. 
These data are stored in a database, which extends the possibilities of further analysis. A driver 
disposes a tool to monitor the different effects on fuel consumption and he is able to correct 
the way of driving and to monitor the technical condition of a vehicle .The  application is 
programmed in C # and it is designed for Windows Mobile 5. and higher. 
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At the beginning of chapter 2 I mention the historical development of navigation methods to 
the present. Furthermore, I describe and compare today's navigation systems based on a 
satellite principle. They are Glonass, Galileo and Compass. 

Following chapter 3 deals with general principles of GPS, division of the system, and 
positioning communication between the satellites and users´ stations. 
Chapter 4 concerns the NMEA 0183 communication protocol that is used between the GPS 
module and applications 
Chapter 5 is devoted to issues concerning the development of application itself of fuel 
measurement  of a vehicle. I compare the programming languages of the family C. For several 
reasons I use C # for application programming. This language is developed specially for 
Windows and is tightly linked to .NET Framework. The advantages of this language was the 
result of .NET platform. In the development of Windows applications it is a highly productive 
language. Its advantages include an automatic memory management, international language 
support and some code portability across platforms using any version .NET. .NET Framework 
is a large set of libraries and functions. To work with the GPS module I use the library 
"Microsoft.WindowsMobile.Samples.Location“, which handles hardware and processes 
information from the GPS. 

In this chapter I have verified  the accuracy and availability of several calculations of 
distances on the real coordinates. Just the data, retrieved from the GPS to calculate the distance, 
are the most important information for this application. I have chosen the calculation that 
corresponds to the accuracy of the distance 180 (m). This distance corresponds to the speed of 
100 (km / h) and a sampling period, which is 0.5 (s). This calculation would be unacceptable 
for using at long distances (hundreds of kilometers). 

For reasons of certain inaccuracies of GPS and the emergence of undesirable "noise", I have 
tested the calculated distance merit. The problem lies in the determination of two bounds for 
reading distance. The lower limit has been determined on 5 metres, which ensures elimination 
of fictitious distance to stop your car while driving (traffic lights, crossroads). The upper limit, 
which eliminates errors in calculating the signal loss, has been represented by two merits. One 
is for the speed 90 (km / h), its merit  has been determined at 162 (m), another one has been 
used at the speed over 90 (km / h) with a merit of 325 (m). The upper limits result from 
sampling of a main timer. It has been set at 0.5 (s). The sampling in this application has had an 
effect on an approximation of routing. Shorter intervals between particular samples are 
achieved by better approximations, but with increased demands on computing power. 

More testing will show up appropriateness of sampling 0.5 (s). For now, however, it seems to 
be satisfactory. In the contrarious event, when the car passed through numerous curves quickly,  
chosen sampling might be too slow. As the chosen calculation assumes a positive coordinates 
(north, east), the application has been designed for Europe. This fact can be eliminated by the 
help of a simple calculation before the determination of  a distance and setting the coordinates 
with signs. During testing there were signal reception problems. Despite the sensitivity of a 
device provided by the manufacturer, which is sufficient, there have always been problems 
with an enormously long time TTFF. Under worse weather conditions or  snowing, the device 
did not receive a sufficiently strong signal and was unable to work. For these reasons, I have 
added facilities for active GPS antenna that eliminated these problems. 
The application evaluates fuel consumption based on data about the fuel quantity from the 
dispenser. The gauge in the dispenser is quite accurate, the problem is in setting of the ongoing 
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consumption. The quantity of fuel consuption is calculated with  the average consumption 
during the previous refueling. 
The application provides good results while filling up the tank or in longer- term evaluation. I 
see the largest contribution to increase its functionality in the monitoring and retrieving 
immediate consumption. 
I was not able to add this feature to the system, because I did not dispose of a vehicle with easy 
access to the engine control unit, which would have provided data for immediate consumption. 
Alternatively, it would have been possible to use a suitable sensor (petrol flow indicator). At 
the same time the body must have been added the interface between the engine control unit (or 
flow indicator) and PDA. But this is beyond the work assignment. 
The current configuration can be monitored during long-term effects of consumption, 
depending on distance moved. The database can be easily expanded to include additional items: 
the name of the driver, the starting and final point of the route, ride with a truck, tyre types 
etc.This will provide greater opportunities for the application. Another possible extension could 
be an accelerometer, which would ensure the loading speed change in case of GPS signal losing 
and thus distance estimating. Accelerometers are already delivered in mobile devices, but 
unfortunately a used PDA does not dispose of it. Applications certainly offer a lot of possible 
extensions and variants.  
I suppose that my work has met the requirements arising from the assignment. 
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10 Přílohy 
 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

A B C D E F G H I J K L

 

∅ země delka st. β1 α1 n.vyska1 β2 α2 n.vyska2 vzd.smerN-S vzd.smerE-W vzd.celk stoupani%
12745591 111226 49,82525 18,15184 300 49,82685 18,15149 300 177,9620225 25,11404045 179,725336 0
12749591 111261 49,82525 18,15184 2300 49,82685 18,15149 2300 178,017873 25,12192209 179,78174 0
12745591 111226 49,82525 18,15184 300 49,82685 18,15149 360 177,9620225 25,11404045 189,476111 33,384275

12745591 49,82525 18,15184 300 49,82685 18,15149 300 177,9620225 17,37745081 178,808437 0

vzd.smer.HRZ vzd.celk
12745591  49,82525 18,15184 300 49,82685 18,15149 300  179,7252879 179,725288 0

  
 β je pro severní šířku kladné číslo, pro jižní záporné

α je pro východní délku kladné číslo, pro západní záporné

vzd.celk=ODMOCNINA(SUMA.ČTVERCU((A19/2)*ARCCOS(SIN(RADIANS(F19))*SIN(RADIANS(C19))+COS(RADIANS(F19))
*COS(RADIANS(C19))*COS(RADIANS(ABS(G19-D19))));(ABS(E7-H7))

Výpo čet A

Srovnání výpočtů vzdálenosti ze souřadnic GPS

vzd.celk=ODMOCNINA(SUMA.ČTVERCŮ((A7*PI()/360)*ABS(C7-F7);(A7*PI()/360)*COS(RADIANS(C7))*ABS(D7-G7));(ABS(E7-H7)))

Výpo čet B
vzd.celk=ODMOCNINA(SUMA.ČTVERCŮ((A7*PI()/360)*ABS(C7-F7);(A7*PI()/360)*((90-C13)/90)*ABS(D7-G7));(ABS(E7-H7)))

Výpo čet C

souradnice bodu 1 souradnice bodu 2
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tab. 3. Tabulka srovnání výpočtů vzdálenosti 
 
 
 
 

vstup vstup

Proměnné ukladané do databáze

cas
vstup vstup

trasa tankovani-litry priznakyprumery

da
t

ca
s

Td Tc Tp Ld Lc Lp Lz Pc Pp Pt PLN RST

22.04.10 9:30 0,00 0 0,00 0,0 0,0 0,0 63,0 0 0 7,2 1 1 nulovani pln+ rst
21.04.10 7:00 100,00 100 100,00 0,0 0,0 0,0 55,8 0 0 7,2 0 0 trasa
22.04.10 6:15 200,20 300 300,20 0,0 0,0 0,0 41,4 0 0 7,2 0 0 trasa
23.04.10 10:01 300,00 600 600,20 5,0 5,0 5,0 24,8 0,83 0 7,2 0 0 trasa a tankovaní
23.04.10 15:14 200,00 800 800,20 4,0 9,0 9,0 14,4 1,12 0 7,2 0 0 trasa a tankovaní
24.04.10 10:28 1,20 801 801,40 0,0 9,0 9,0 14,3 1,12 0 7,2 0 0 trasa
26.04.10 5:12 100,00 901 901,40 5,0 14,0 14,0 12,1 1,55 0 7,2 0 0 trasa a tankovani
27.04.10 8:19 240,00 1141 1141,40 15,0 29,0 29,0 9,8 2,54 0 7,2 0 0 trasa a tankovani
29.04.10 15:00 50,00 1191 1191,40 10,0 39,0 39,0 16,2 3,27 0 7,2 0 0 trasa a tankovani
30.04.10 15:41 40,00 1231 1231,40 0,0 39,0 39,0 13,3 3,17 0 7,2 0 0 trasa
01.05.10 19:26 100,00 1331 1331,40 52,3 91,3 91,3 58,4 6,86 6,86 6,86 1 0 trasa a tankovani plna
01.05.10 19:26 0,00 1331 0,00 0,0 91,3 0,0 63,0 6,86 6,86 6,86 0 0 nulovani pln
02.05.10 11:25 100,00 1431 100,00 0,0 91,3 0,0 56,1 6,38 6,86 6,86 0 0 trasa
03.05.10 6:14 150,00 1581 250,00 5,0 96,3 5,0 50,9 6,09 6,86 6,86 0 0 trasa a tankovani  

tab. 4. Příklad databáze 
 


