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Abstrakt 
Tato práce se zabývá návrhem dálkově ovládaného modelu auta ovládaného pomocí počítače. 

Popisuje návrh a sestrojení fyzického modelu auta, návrh a implementaci aplikace pro mobilní 

operační systém Android a řídicí aplikace pro osobní počítač. Popsané principy ovládání modelu a 

přenosu videa jsou však obecně uplatnitelné i u jiných projektů podobného zaměření. 

 

 

 

Abstract 
This work deals with the design of remote-controlled model cars, controlled by a computer. 

Describes how to design and construct a physical model of the car, design and implementation of 

an application for the Android mobile operating system and control software for a personal 

computer. Described principles of model controlling and video transfer, are generally applicable 

to other projects of similar focus. 
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Kapitola 1 
 

Úvod 
 

Dnešní doba vyžaduje k trávení volného času sofistikovanější nástroje k zábavě, než tomu bylo 

v minulosti. Hračky se napříč jejich spektrem stávají funkčně dokonalejší, rapidně přibývá množství 

funkcí a v neposlední řadě mnohdy nabízejí možnost interakce s okolím a či vzdálené ovládání 

skrze počítač nebo mobilní telefon. Projekt, jenž je předmětem této bakalářské práce, taktéž 

sleduje tyto trendy. Jak již název napovídá, jeho cílem je vytvoření modelu auta na dálkové 

ovládání, avšak ovládaného pomocí počítačové aplikace namísto klasické bezdrátové vysílačky. 

Tento způsob ovládání dává dnes již běžné hračce zcela nový rozměr a mnohem širší možnosti 

využití. 

Následující kapitola se zabývá základním popisem funkce modelu a nástroji použitými k jeho 

vývoji. Kapitola rovněž zdůvodňuje použití navrhnutých technologií jakými jsou vývojová 

platforma Arduino, mobilní operační systém Android či platforma Microsoft .NET. 

Kapitola třetí pojednává o samotném fyzickém modelu auta, způsobu jeho návrhu a 

sestrojení. Tato část dokumentace rovněž zahrnuje návrh elektrického zapojení a popis činnosti 

mikrokontroléru, jakožto nedílných součástí samotného modelu auta. 

Ve čtvrté kapitole bude detailně rozebrána aplikace pro mobilní operační systém Android, 

včetně všech implementovaných funkcí. Nad rámec zadání popisuje též návrh a implementaci 

přenosu videa z kamery mobilního telefonu směrem k počítačové aplikaci. 

Kapitola pátá se zaměřuje na počítačovou aplikaci, která slouží k ovládání modelu auta.  

Rozebírá její návrh, implementaci a možnosti konfigurace. V poslední části se zabývá nad rámec 

projektu implementovanou serverovou aplikací. 

Šestá kapitola je závěrem celé práce a souhrnně zhodnocuje práci na projektu, jeho možné 

uplatnění a směr případného dalšího vývoje. 
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Kapitola 2 
 

Základní koncepce modelu 
 

Tato kapitola pojednává o fundamentálních rysech navrhovaného dálkově ovládaného modelu a 

ve stručnosti představuje hlavní použité technologie a nástroje. První část kapitoly je zaměřena na 

srovnání technologií pro bezdrátový přenos dat a výběr konkrétní technologie na základě 

parametrů. Dále v kapitole je zdůvodněno a popsáno použití platformy Android ve spojení 

s vývojovou deskou Arduino a jejich možnosti společného využití. Poslední část kapitoly pojednává 

o platformě Microsoft .NET, jejích možnostech a výhodách pro použití v tomto projektu.  

 

2.1 Bezdrátový přenos dat 
 
Komunikace mezi řídicím počítačem a modelem probíhá bezdrátově. Počítač vysílá řídicí 

informace modelu a ten je za pomoci připojeného mobilního telefonu s operačním systémem 

Android přijímá. Celé spojení ilustruje obrázek 2.1. 

 

 
 

Obrázek 2.1: Ilustrace principu zapojení 

 

Dnešní počítače a různá mobilní zařízení včetně těch s operačním systémem Android 

disponují zpravidla dvěma technologiemi pro realizování bezdrátového přenosu dat. Těmito 

technologiemi jsou Bluetooth (dle standardu IEEE 802.15) a Wi-Fi (dle standardu IEEE 802.11). 

Nejvhodnější technologii ze dvou výše jmenovaných lze určit srovnáním jejich parametrů. 
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Parametr Bluetooth Wi-Fi 

Frekvence: 2,4 GHz 2,4 GHz, 5 GHz 

Maximální propustnost: 24 Mbit/s 600Mbit/s 

Dosah: 5 – 30 m Až 95m (IEEE 802.11g) 

Zpoždění: 200 ms 150 ms 

 

Tabulka 2.1: Srovnání bezdrátových technologií 

 

Z parametrů uvedených v tabulce vyplývá, že vhodnější technologií pro komunikaci mezi 

mobilním telefonem umístěným na modelu a počítačem je Wi-Fi a to zejména díky širšímu dosahu 

a propustnosti sítě. [1, 2] 

 

2.2 Mobilní platforma Android 
 
Android je open source platforma určená pro mobilní zařízení a aktuálně vyvíjená společností 

Google. Platforma Android nezahrnuje pouze samotný operační systém, ale také grafické 

uživatelské rozhraní a množství aplikací. 

Zvolení právě této platformy má několik zásadních výhod. Díky množství efektivních nástrojů 

pro vývoj aplikací na tuto platformu, souhrnně nazývaných Android SDK (Software Development 

Kit), je jejich vývoj do značné míry usnadněn a vývojář nemusí soustředit svoji pozornost na rutinní 

činnosti, které tyto nástroje vykonávají automaticky. Podrobné informace a dokumentaci k 

Android SDK lze najít v [3]. Další klíčovou výhodou většiny mobilních zařízení na platformě Android 

je možnost je připojit k desce platformy Arduino a skrze rozhraní USB s ní realizovat komunikaci. 

Tato jmenovaná vlastnost je pro účely projektu zcela nezbytná. Poslední neméně důležitou 

vlastností mobilních zařízení s Androidem je jejich vysoká technická vybavenost a relativně nízké 

pořizovací náklady. Z některých technologií, které mobilní telefon nabízí a které je též možno 

v budoucnosti uplatnit v projektu, jmenujme například GPS modul pro lokalizaci polohy modelu, 

akcelerometr, elektronický kompas či přenos dat sítí mobilního operátora namísto použití 

technologie Wi-Fi. Další výhodou, jež je možno jmenovat, je relativně nízká energetická náročnost 

a s tím související delší výdrž při napájení z baterií než by tomu bylo při použití výše jmenovaných 

komponent jednotlivě v přímém spojení s mikrokontrolérem. 

 

2.3 Arduino ADK 
 
Arduino je otevřená elektronická vývojářská platforma založená na mikrokontrolérech společnosti 

Atmel. Samotná platforma zahrnuje jednak hardwarové desky s mikrokontrolérem, ale také 
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vývojové prostředí a součástí je i speciálně vyvinutý programovací jazyk k programování 

mikrokontroléru, syntakticky blízký jazyku C. 

Arduino ADK (Android Development Kit) je speciální hardwarová varianta vývojové desky 

Arduino. Jejím základem je mikrokontrolér Atmel ATmega 2560. Deska technicky vychází 

z podobného modelu Arduino Mega 2560, tento model však doplňuje o USB host rozhraní určené 

právě pro připojení mobilního zařízení s operačním systémem Android. 

Vývojová deska umožňuje využít 54 vstupně/výstupních digitálních pinů, 16 analogových 

vstupních pinů, 4 UART seriové porty a pro generování hodinového signálu je k dispozici 16 Mhz 

oscilátor. Desku Arduino je možné připojit k počítači rozhraním USB a skrze toto rozhraní desku 

napájet, programovat mikrokontrolér i s počítačem komunikovat. Bez připojení k počítači lze 

desku napájet externím zdrojem v rozsahu napětí 7 - 20 V. Použitou desku Arduino ADK ilustruje 

obrázek 2.2. [4] 

 
Obrázek 2.2: Arduino ADK, Zdroj: http:// www.e-arduino.eu/ 

 

2.4 Platforma Microsoft .NET 
 

Microsoft .NET je soubor technologií vyvinutých společností Microsoft určených pro vývoj a běh 

aplikací v prostředí operačních systémů Microsoft Windows. Základem pro běh .NET aplikací je 

Microsoft .NET Framework zahrnující běhové prostředí pro aplikace a množství knihoven, které 

tyto aplikace mohou využívat. Poslední verze Microsoft .NET Framework je v současnosti 

označena číslem 4.5. 
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Programování pro platformu .NET není podmíněno použitím žádného konkrétního 

programovacího jazyka. Kód programu je však nutné přeložit do speciálního mezijazyka CLI 

(Common Intermediate Language), který se do nativního kódu architektury překládá až za běhu 

aplikace, tzv. Just In Time kompilace. Z tohoto důvodu se k tvorbě programů pro platformu .NET 

v současnosti používají zejména dva programovací jazyky: C# a Visual Basic .NET, pro něž tyto 

překladače existují. 

Vývoj programů na platformu .NET usnadňuje propracované integrované vývojové prostředí 

Microsoft Visual Studio, aktuálně v nejvyšší verzi s označením 2012. Podrobnější specifikace 

Microsoft .NET Framework, programovacího jazyka Visual Basic a vývojového prostředí Microsoft 

Visual Studio lze najít v [6, 7, 8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

Kapitola 3 
 

Model auta 
 

Tato kapitola pojednává o způsobu návrhu a sestavení fyzického modelu auta, řešení jeho pohybu 

a mechanismu zatáčení. Dále je v kapitole popsáno schéma napájení všech komponent modelu a 

také nezbytné elektrické zapojení pro zajištění pohybu. Poslední části kapitoly se zabývají 

zapojením desky Arduino včetně programu mikrokontroléru, popisem přenosového protokolu 

mezi mobilním telefonem a deskou Arduino a v závěru jsou nastíněny možnosti dalšího vývoje 

modelu.  

 

3.1 Návrh realizace 
 

Sestrojení modelu auta ze základních mechanických prvků je konstrukčně poměrně náročný 

proces a především také není hlavním tématem této práce. Z tohoto důvodu posloužil jako základ 

pro další vývoj starší model auta na dálkové ovládání ovládaný dvoukanálovou analogovou 

vysílačkou. 

 

 
Obrázek 3.1: Servo Hitec HS-422, Zdroj: http://www.dfrobot.com/ 

 

Z původního modelu byly odejmuty přebytečné plastové části, elektronika pro příjem 

analogového signálu a také analogový servomechanismus zatáčení. Ponechány naopak byly 

nezbytné plastové díly podvozku, kompletní mechanismus pohonného ústrojí a mechanické části 

realizující zatáčení. Původní analogový servomotor pro ovládání směru jízdy bylo nutné nahradit 
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digitálním servomotorem, jenž je možné pohodlně ovládat z desky Arduino. K tomuto účelu bylo 

vybráno standardní modelářské servo Hitec HS-422, viz obrázek 3.1. Toto servo poskytuje zcela 

dostatečný kroutivý moment pro ovládání řízení při relativně nízkém proudovém odběru. 

Na model bylo dále umístěno malé nepájivé pole, na němž je realizováno spínání obvodu 

pohonného ústrojí na základě signálů z desky Arduino, samotná deska Arduino a také konstrukce 

pro bezpečné uložení připojeného mobilního telefonu. Tato konstrukce zároveň chrání telefon 

proti poškrábání. 

Posledním prvkem instalovaným na model je napěťový převodník, jenž je blíže popsán v další 

podkapitole. 

 

 
 

Obrázek 3.2: Uložení digitálního serva na napojení na mechaniku zatáčení. 

 

3.2 Napájení 
 

Model auta obsahuje celkem tři dílčí komponenty vyžadující napájení. Jednotlivé komponenty a 

jejich jmenovitá napětí uvádí tabulka 3.1. 

 

Komponenta Jmenovité napětí 

Deska Arduino ADK 7 – 20 V 

Servomotor Hitec HS-422 5 – 7,2 V 

Elektromotor pro pohyb vpřed a vzad 4,5 – 6 V 

 

Tabulka 3.1: Napájené komponenty modelu auta 
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Z údajů tabulky 3.1 vyplývá, že každá jmenovaná komponenta vyžaduje ke své činnosti jiné 

pracovní napětí. Umístit na model různé zdroje napětí pro jednotlivé komponenty je však 

technicky obtížnější než použít jeden napěťový zdroj a napětí z něj pro jednotlivé komponenty 

vhodně přizpůsobit. Celý model je napájen sadou dvanácti NiMH akumulátorů standardní velikosti 

AA (tzv. „tužková baterie“), tato sada akumulátorů poskytuje napětí 14,4 V je tak vhodná pro 

přímé napájení desky Arduino. Použitý servomotor a elektromotor ovšem vyžadují napětí nižší a 

z tohoto důvodu byl do modelu zakoupen a instalován DC-DC napěťový převodník značky TOBSUN 

s následujícími parametry: 

 

Parametr Hodnota 

Vstupní napětí: 8 – 30 V 

Výstupní napětí: 5 V 

Maximální výstupní proud: 5 A 

 

Tabulka 3.2: Parametry napěťového převodníku 

 

Výstupní napětí 5 V je vyhovující pro napájení servomotoru i elektromotoru a rovněž 

proudové omezení 5 A je pro účely použití zcela dostatečné. Měřením bylo zjištěno, že maximální 

proudový odběr elektromotoru je přibližně 1600 mA a maximální odběr servomotoru přibližně 

700 mA. Celkový maximální proudový odběr tedy činí 2300 mA, tedy méně než polovinu 

maximálního možného proudového odběru z napěťového převodníku. 

 
Obrázek 3.3: Použitý napěťový převodník TOBSUN, Zdroj: http://www.tobsun.com/ 

 

Celkové schéma napájení modelu ilustruje obrázek 3.4. 
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Obrázek 3.4: Schéma napájení modelu. 

 

3.3 Obvodové zapojení 
 

Napájení elektromotoru pro pohyb vpřed a vzad v modelu auta nelze provádět přímo z desky 

Arduino. Maximální proud, jenž může být odebírán z výstupního pinu desky Arduino, je 40 mA. 

Zatímco měřením bylo zjištěno, že proud odebíraný elektromotorem může být až 1600 mA. 

Z tohoto důvodu je nutné navrhnout zapojení pro spínání elektrického obvodu elektromotoru, 

jenž bude napájen svým zvláštním napětím. Navržené zapojení ilustruje schéma na obrázku 3.5. 

 

 
Obrázek 3.5: Spínání elektrického obvodu motoru 
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Základním spínacím prvkem bylo zvoleno elektromagnetické relé. Jeho výhodou oproti 

použití polovodičového tranzistoru je prakticky nulový elektrický odpor v sepnutém kontaktu a 

s tím související nulový úbytek napětí, elektromotor je tak po sepnutí napájen plným napětím 

připojené baterie. 

Pro pohon modelu jedním směrem by bylo zcela dostačující použití jednoho jednoduchého 

elektromagnetického relé. Avšak model, jenž se může pohybovat pouze vpřed či pouze vzad, je 

velice nepraktický. Z tohoto důvodu muselo být zapojení navrženo tak, aby na svorky 

elektromotoru bylo možné přivést napětí baterie umožňující modelu pohyb jedním směrem, ale 

rovněž napětí záporné pro pohyb modelu směrem opačným. Při realizaci byly použity dvě 

elektromagnetická relé (RE1, RE2 na obrázku 3.5) od společnosti SUN HOLD, model TNA-2C-0505L. 

Jedná se o relátka s jednou elektromagnetickou cívkou, která však současně spíná dva mechanické 

kontakty. Cívka relé vyžaduje k sepnutí kontaktu napětí 5 V a proud 100 mA. Sepnutým kontaktem 

poté může protékat až 5 A stejnosměrného proudu. Maximální stejnosměrné napětí na spínaných 

svorkách činí 30 V. Z parametrů použitého elektromagnetického relé je patrné, že ani je nelze 

ovládat přímo z desky Arduino, neboť elektrický proud, který je nutný pro sepnutí relé (100 mA) je 

vyšší než maximální proud, který můžeme odebírat z výstupního pinu desky Arduino (40 mA).  To 

je důvodem k použití dvou bipolárních tranzistorů (T1 a T2) typu BC 546A. Na každý z těchto dvou 

tranzistorů je jako vstup přes ochranný odpor (R1 = R2 = 1200 Ω) připojen výstupní pin desky 

Arduino a tranzistor poté ovládá proud protékající cívkou relé. 

Ve výsledku je funkce zapojení následující: Přivedením vysoké napěťové úrovně na výstupní 

pin 23 a nízké úrovně na pin 22 desky Arduino dojde k sepnutí relé RE1, roztočení elektromotoru a 

pohybu modelu směrem vpřed. Naopak přivedením vysoké úrovně napětí na pin 22 a nízké 

úrovně na pin 23 se sepne relé RE2 a dojde k pohybu modelu směrem vzad. 

Existuje potenciální riziko zkratu baterie v případě nastavení napětí výstupního pinu 22 i 23 

na vysokou úroveň a tedy současnému sepnutí obou relé. Toto riziko je ošetřeno v kódu pro 

mikrokontrolér, kdy před každým nastavením jednoho z pinů na vysokou napěťovou úroveň je 

druhý pin uveden do nízké napěťové úrovně. Teoreticky jsou vyloučeny i krátkodobé zkraty při 

rychlém přepínání pohybu směrem vpřed a vzad, jelikož udávaná doba sepnutí relé (15 ms) je 

vyšší než udávaná doba rozepnutí (8 ms). Do budoucna je i přesto vhodné uvažovat nad zapojením 

ochranné proudové pojistky, která ochrání obvod před zkratem například při mechanickém 

poškození relé, kdy teoreticky může zůstat v sepnutém stavu. 

 

3.4 Zapojení desky Arduino 
 
Deska Arduino je další nezbytnou komponentou umístěnou a zapojenou na fyzickém modelu auta. 

Skrze rozhraní USB je k ní připojen mobilní telefon a přes její výstupní piny je ovládán 

elektromotor pro pohyb modelu a také natočení servomotoru k určení směru jízdy. 

Ovládání elektromotoru pro pohyb vpřed a vzad vyžaduje ke své činnosti signály ze dvou 

výstupních pinů desky Arduino, těmito piny jsou 22 a 23, dle schématu v obrázku 3.5. 
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Servomotor Hitec HS-422 je standardní modelářský servomotor, jehož úhel natočení osy je 

ovládán za pomocí pulzně-šířkové modulace (PWM). K ovládání servomotorů je na platformě 

Arduino již připravena knihovna funkcí, jež jejich použití výrazně usnadňuje. Prakticky postačí 

nastavit pin vybraný pro ovládání serva do výstupního módu a následně pouze nastavit úhel 

natočení. Funkcionalita knihovny následně zajistí generování pulzů odpovídající délky a tím 

natočení připojeného serva na potřebný úhel. Použitý servomotor je takto připojen k pinu 26 

desky Arduino. 

Komunikace skrze USB rozhraní mezi připojeným mobilním telefonem a deskou Arduino 

probíhá zasíláním sekvencí bytů směrem od telefonu k desce Arduino. Komunikace opačným 

směrem je taktéž možná, nicméně pro účely projektu se v současném stavu nevyužívá. Zpravidla 

každý přijatý byte lze považovat za jeden příkaz.  Význam jednotlivých bytů a způsob jejich 

interpretace mikrokontrolérem naznačuje tabulka 3.3. 

 

Hodnota bytu 

(dekadicky) 
Způsob interpretace Výsledné chování modelu 

0 Nastavení pinu 22 na vysokou napěťovou 

úroveň 

Rozjetí modelu vpřed 

1 Nastavení pinu 22 na nízkou napěťovou 

úroveň 

Zastavení modelu po pohybu vpřed 

2 Nastavení pinu 23 na vysokou napěťovou 

úroveň 

Rozjetí modelu vzad 

3 Nastavení pinu 23 na nízkou napěťovou 

úroveň 

Zastavení modelu po pohybu vzad 

4 Nastavení šířky PWM pulzu na pinu 26 pro 

otočení serva do střední polohy 

Jízda modelu přímým směrem 

5 Nastavení šířky PWM pulzu na pinu 26 pro 

otočení serva do levé krajní polohy 

Jízda modelu směrem vlevo 

6 Nastavení šířky PWM pulzu na pinu 26 pro 

otočení serva do pravé krajní polohy 

Jízda modelu směrem vpravo 

10 Změna konstant pro levou střední a 

pravou polohu serva 

Chování se nemění 

 

Tabulka 3.3: Příkazy zasílané z mobilního telefonu desce Arduino 

 

Hodnoty úhlů pro natočení serva vlevo, vpravo a do střední polohy jsou určeny v kódu 

programu mikrokontroléru. Díky tomuto řešení není nutné při každé změně směru jízdy zasílat 

z telefonu desce Arduino konkrétní úhel pro natočení serva, čímž dochází k vytvoření vyšší úrovně 

abstrakce v ovládání. Aby však bylo možné krajní i středovou polohu serva měnit, například pro 

drobnou korekci řízení, je možné zaslat mikrokontroléru byte s hodnotou 10 následovaný třemi 
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byty pro levou, středovou a pravou polohu natočení serva ve stupních. Těmito hodnotami se 

jednorázově přepíší hodnoty stávající. 

 

 
 

Obrázek 3.6: Fotografie modelu auta 

 

3.5  Možnosti dalšího vývoje 
 

Osazení modelu všemi komponentami popsanými výše se poměrně negativně podepsalo na jeho 

celkové hmotnosti. Oproti stavu před úpravou je téměř dvojnásobná a to rovněž negativně 

ovlivňuje jízdní vlastnosti modelu. Jeho použití je nyní omezeno pouze na jízdu po rovném 

povrchu s minimálními překážkami, jakými jsou prahy dveří, podlahové přechody a další. Model je 

tedy vhodný spíše k vnitřnímu použití. Tento nedostatek by bylo možné odstranit použitím 

výkonnějšího pohonného ústrojí, s tím však souvisí vyšší nároky na napájení a chlazení 

elektromotorku. Pro možnost nasazení modelu také v těžších terénních podmínkách je do 

budoucna možné pouvažovat nad pohonem obou náprav. 

Další možnou inovací může být instalace osvětlení na model a to buď formou vysoce svítivých 

LED diod se světlem z viditelného spektra, nebo za použití infračervených LED diod, jejichž svit sice 

není zaznamenatelný lidským okem, nicméně kamerou mobilního telefonu ano. Ovládání 

osvětlení by mohlo být řešeno softwarově, na základě volby uživatele v desktopové aplikaci. 
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Vhodnou inovací by bylo rovněž měření zbývající energie v sadě baterií a zasílání této 

hodnoty uživateli do desktopové aplikace. Samotná zbývající energie v baterii by byla měřena jako 

napětí na jejích svorkách. Měření tohoto napětí by bylo prováděno pomocí některého 

z analogových vstupů desky Arduino a jako číselná hodnota následně zasílána desktopové aplikaci 

k zobrazení. Maximální vstupní napětí na analogovém pinu desky Arduino je ovšem 5 V, z tohoto 

důvodu by bylo měřené napětí baterie nutno nejprve snížit a to v předem známém poměru. 

K tomuto účelu by mohl posloužit běžný odporový dělič napětí. Výsledná hodnota stavu nabití 

baterií nemusí být uživateli v desktopové aplikaci zobrazena pouze číselně, ale též například 

grafickým ukazatelem úrovně nabití či zbývající dobou jízdy. Uživatel by tak měl povědomí o stavu 

baterií a s tím souvisejícím dojezdem modelu. 

 

 
 

Obrázek 3.7: Pohled na model seshora a popis komponent 
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3.6  Shrnutí 
 

V rámci sestavování modelu bylo dosaženo všech stanovených cílů. K modelu je možné připojit 

mobilní telefon a skrze něj ovládat jízdu vpřed, vzad a zatáčení. Také je konstrukčně zajištěno, aby 

kamera mobilního telefonu mohla bez problému snímat dění před modelem. 

Jedním z problémů při konstrukci modelu bylo řešení napájení. V prvotním návrhu a také 

realizaci, jež byla součástí semestrálního projektu, bylo napájení řešeno pomocí dvou sad baterií. 

První sada čtyř sériově zapojených baterií typu AA s celkovým napětím 4,8 V napájela 

elektromotor a servomotor pro zatáčení. Druhá sada osmi sériově zapojených baterií typu AA 

s celkovým napětím 9,6 V napájela desku Arduino a k ní připojený telefon. Nevýhodou tohoto 

řešení byla nutnost častěji nabíjet jednu či druhou sadu baterií a výrazně kratší dojezd modelu. 

Z tohoto důvodu bylo přistoupeno ke spojení obou bateriových sad v jednu, s celkovým napětím 

14,4 V, napájející mikrokontrolér a použití napěťového převodníku k napájení elektromotoru a 

servomotoru. Krom odstranění již zmiňovaných problémů přineslo toto řešení také výhodu 

v podobě možnosti přerušení napájecího obvodu modelu a tím jeho vypnutí jediným přepínačem 

umístěným v podvozku modelu. Drobnou nevýhodou tohoto řešení mohou být určité výkonové 

ztráty na napěťovém převodníku. Avšak měřením bylo zjištěno, že tyto ztráty jsou zanedbatelné. 

K vytvoření podesty pro osazení komponent bylo zvoleno použití kartonu, to zejména za 

účelem dosažení nízké váhy modelu. V první verzi modelu byla tato konstrukce kovová, což se 

výrazně negativně podepsalo na celkové váze modelu a s ní souvisejících jízdních vlastnostech.  
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Kapitola 4 
 

Aplikace pro Android 
 

Tato kapitola pojednává o aplikaci nainstalované v mobilním telefonu, jenž je umístěn na modelu 

auta. V první části jsou představeny vývojové nástroje použité při vývoji aplikace. Dále je 

v hlavních rysech popsán princip fungování aplikace. Následuje podkapitola o grafickém rozhraní a 

dále popis přenosového protokolu ke komunikaci mezi telefonem a desktopovou aplikací. 

V posledních částech je popsána implementace přenosu videa z kamery telefonu a další, nad 

rámec projektu implementované, funkce aplikace. Nechybí také nastínění možností dalšího vývoje 

a rozebrání hlavních řešených problémů. 

 

4.1 Použitý hardware a vývojové nástroje  
 

Pro účely tohoto projektu byl zakoupen a použit mobilní telefon Alcatel OT-908, v České Republice 

prodávaný mobilním operátorem T-Mobile pod označením T-Mobile Move. Jedná se o mobilní 

telefon nižší cenové kategorie, jenž disponuje potřebným operačním systémem Android, 

konkrétně ve verzi 2.2. Z dnešního pohledu (jaro 2013) se jedná o starší verzi operačního systému 

Android, nicméně pro účely projektu disponuje veškerou potřebnou funkcionalitou. Po 

hardwarové stránce je telefon vybaven Wi-Fi modulem i videokamerou, tedy oběma 

komponentami potřebnými pro použití v modelu. Je ale také vybaven akcelerometrem či 

modulem GPS, které je možné využít při dalším vývoji projektu. 

Aplikace pro operační systém Android je vyvíjena za pomocí integrovaného vývojového 

prostředí Eclipse, doplněného o zásuvný modul ADT (Android Development Tools). Použití 

vývojového prostředí namísto psaní programu v textovém editoru a překlad skrze příkazovou 

řádku velice usnadňuje samotný vývoj, přispívá k přehlednosti kódu a v neposlední řadě nabízí 

pokročilé možnosti ladění a testování programu. Aplikace je napsána v programovacím jazyce 

Java. [9, 10, 11] 

 

4.2 Princip fungování aplikace 
 

Datové spojení mezi aplikací v mobilním telefonu umístěném na modelu a desktopovou řídicí 

aplikací je typu klient-server. Při ovládání modelu v rámci jedné Wi-Fi sítě prakticky nezáleží na 

tom, která strana by vystupovala v roli klienta a která v roli serveru. Nicméně problém nastává 

v okamžiku, kdy model auta v roli serveru je připojen v jiné bezdrátové síti za překladem síťových 
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adres (NAT), typicky v síti mobilního operátora. V takovémto případě by byl model pro 

desktopovou aplikaci síťově nedosažitelný a ovládání by tak nebylo vůbec možné. Z tohoto 

důvodu vystupuje desktopová aplikace v roli serveru a aplikace v mobilním telefonu v roli klienta. 

Hlavním úkolem aplikace v mobilním telefonu je přijímat řídicí informace zasílané 

desktopovou aplikací skrze bezdrátovou síť, tyto data zpracovat a případně je předat rozhraním 

USB mikrokontroléru.  

 

4.3 Grafické rozhraní 
 

Hlavní obrazovka aplikace pro mobilní telefon obsahuje pouze tři nejdůležitější prvky. Těmi jsou 

dvě tlačítka pro sestavení spojení s deskou Arduino a s desktopovou řídicí aplikací. Dalším prvkem 

je textové pole, jež funguje jako protokol událostí, zejména pro účely ladění aplikace. Jelikož bude 

telefon umístěn na modelu a vyjma sestavení spojení s ním uživatel nemusí nikterak dále 

interagovat, nebyl kladen důraz na pokročilé grafické ztvárnění, ale zejména na funkčnost. 

 

 
 

Obrázek 4.1: Hlavní obrazovka aplikace po provedení několika akcí 

 

Veškeré potřebné nastavení aplikace lze provést ze standardního kontextového menu. 

Nastavení aplikace obsahuje celkem dvě sekce. První sekce se týká nastavení datového spojení 

mezi mobilním telefonem a desktopovou aplikací. Definovat je možné IP adresu počítače, port, na 

němž počítač naslouchá, a port pro zasílání obrazových dat (viz dále). Poslední možností v této 

sekci je položka s názvem „Znovupřipojení“. Pokud je aktivní a z nějakého důvodu dojde 

k přerušení spojení mezi mobilním telefonem a aplikací, například kvůli výpadku bezdrátového 
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spojení, aplikace se automaticky začne v intervalech 30 sekund pokoušet spojení znovu navázat. 

Tato funkce zajišťuje, aby model nezůstal v případě krátkodobého výpadku spojení stát a nebylo 

nutné jej manuálně znovu připojovat. 

 

 
 

Obrázek 4.2: Kontextové menu aplikace 

 

           
 

Obrázek 4.3: Možnosti nastavení aplikace 
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Druhá sekce v nastavení se týká korekce řízení. Pod jednotlivými položkami je možné nastavit 

úhel natočení servomotoru pro jízdu vlevo, pro přímý směr i pro jízdu vpravo. Hodnoty jsou 

udávány ve stupních a automaticky se zasílají desce Arduino po sestavení spojení. 

 

4.4 Komunikační protokol 
 
Podobně jako v komunikaci mezi telefonem a deskou Arduino byl i pro komunikaci mezi 

telefonem a řídicí aplikací navržen komunikační protokol. Stejně jako v minulém případě je až na 

dvě výjimky každý přijatý byte interpretován jako jeden příkaz. Výhodou tohoto řešení a také 

výhodou oproti použití například textového protokolu je nižší náročnost na datové přenosy a 

rovněž kratší doba vyhodnocení tohoto jednobytového příkazu na přijímací straně.  

 

Hodnota bytu Způsob interpretace Výsledné chování modelu 

0 Předání mikrokontroléru Rozjetí modelu vpřed 

1 Předání mikrokontroléru Zastavení modelu po pohybu vpřed 

2 Předání mikrokontroléru Rozjetí modelu vzad 

3 Předání mikrokontroléru Zastavení modelu po pohybu vzad 

 4 Předání mikrokontroléru Jízda modelu přímým směrem 

5 Předání mikrokontroléru Jízda modelu směrem vlevo 

6 Předání mikrokontroléru Jízda modelu směrem vpravo 

9 Pouze udržuje datové spojení, zasíláno 

každých 30 sekund. 

Chování se nemění 

10 Vzdálená změna IP adresy serveru, na 

který se aplikace v mobilním telefonu 

připojuje. Za tímto bytem následují 4 

byty nové IP adresy. 

Chování se nemění, po odpojení se 

aplikace v telefonu pokusí připojit 

na novou IP  

11 Pořízení snímku z kamery telefonu 

v plném rozlišení. 

Mobilní telefon pořídí snímek 

z kamery a zašle jej řídicí aplikaci. 

12 Zapnutí přenosu videa Mobilní telefon začne zasílat video 

z kamery telefonu řídicí aplikaci. 

13 Vypnutí video přenosu Zasílání videa je zastaveno. 

14 Nastavení maximálního počtu snímků za 

sekundu u přenášeného videa. 

Následuje jeden byte, jehož hodnota je 

maximální počet snímků za sekundu. Při 

hodnotě 0 není limit aplikován. 

Počet snímků za sekundu je u 

přenášeného videa omezen na 

stanovenou hodnotu. 

 

Tabulka 4.1: Příkazy zasílané řídicí desktopovou aplikací mobilnímu telefonu 
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4.5  Přenos videa 
 

Dle specifikace zadání bylo v projektu uváženo, ale také následně navrhnuto a implementováno 

přenášení videa z kamery telefonu v reálném čase. Uživatel obsluhující model z řídicí desktopové 

aplikace tak může na počítači sledovat jízdu z pohledu modelu, přesněji z pohledu kamery 

umístěné v mobilním telefonu. 

V současném stavu implementace se nejedná o video v pravém slova smyslu, nýbrž o zasílání 

sekvence obrázků ve formátu JPEG do desktopové aplikace. Zasílané obrázky jsou v mobilní 

aplikaci pořizovány z náhledu scény, nikoli jako samostatné fotografie. Toto řešení je zvoleno 

z toho důvodu, že pořízení fotografie je i na výkonném mobilním telefonu poměrně časově 

náročné a nebylo by tak možné zajistit zasílání alespoň osmi snímků za sekundu, což je dle 

zkušenosti minimální hranice pro bezproblémové ovládání modelu pouze za pomoci přenášeného 

obrazu. Na opačnou stranu snímky pořizované z náhledu scény namísto fotografií v některých 

případech postrádají ostrost a mají omezené rozlišení. Toto ovšem nejsou limity, které by větší 

měrou ovlivňovaly pohodlnost ovládání modelu. 

K přenosu obrazových dat z mobilního telefonu je sestaveno zvláštní datové spojení. Toto je 

prováděno z toho důvodu, aby přenášení obrazu zbytečně neomezovalo přenos prioritních řídicích 

dat. Přenos videa zapíná i vypíná uživatel ve své desktopové aplikaci. Na jeho pokyn je skrze již 

existující řídicí datový kanál zaslán mobilnímu telefonu příkaz k sestavení nového spojení a 

zahájení přenosu obrazu. 

Datové spojení pro přenos videa je stejně jako u řídicího spojení typu klient-server a 

použitým protokolem transportní vrstvy je TCP. Aplikace v mobilním telefonu zde taktéž vystupuje 

v roli klienta a to ze stejných důvodů jako u spojení řídicího, popsaného v kapitole 4.2.  

 

 
 

Obrázek 4.4: Znázornění přenosu obrazových snímků 

 

Jednotlivé obrazové snímky jsou z kamery získávány v nekomprimovaném formátu NV21. 

Zasílání nekomprimovaných dat přímo desktopové aplikaci by bylo velice datově náročné. I při 

rozlišení pouhých 320 x 240 obrazových bodů a 10 snímcích za sekundu by výsledný datový tok 

činil přibližně 2,3 MB/s. Z tohoto důvodu se přistoupilo ke kompresi obrazu. Nejjednodušším 

řešením bylo komprimování jednotlivých snímků videa do formátu JPEG. K tomuto účelu nabízí 

platforma Android již předem připravenou knihovní funkci. Kompresí obrazu se podařilo 

dosáhnout přijatelného datového toku cca 100 kB/s. 
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Zaslání každého obrazového snímku je provedeno následovně: Po kompresi snímku do 

formátu JPEG je zjištěna jeho přesná velikost v bytech. Informace o velikosti snímku je rozdělena 

na dva byty (předpokládá se maximální velikost snímku 216 B = 65 536 B). Tyto dva byty jsou při 

zasílání předřazeny samotnému snímku a to z toho důvodu, aby přijímací strana mohla spolehlivě 

rozpoznat přijetí jednoho obrazového snímku a v desktopové aplikaci provést jeho zobrazení.  

Testováním bylo zjištěno, že při přenosu videa v rámci Wi-Fi sítě zvládá použitý mobilní 

telefon odeslat průměrně 15 snímků za sekundu. Sledování videa s touto snímkovou frekvencí je 

již plynulé a ovládání modelu pouze za pomoci obrazu z kamery dostatečně pohodlné. Bylo také 

vyzkoušeno zasílání videa skrze síť mobilního operátora. Při použití moderní vysokorychlostní sítě 

standardu HSDPA bylo dosahováno průměrně sedmi snímků za sekundu. Model byl i přesto 

ovladatelný, byť s poněkud menším komfortem. Na závěr proběhlo i testování přenosu videa 

v rámci datové sítě standardu EDGE, zde však nebyla překročena hranice čtyř snímků za sekundu a 

tím bylo ovládání modelu pouze prostřednictvím obrazu z kamery značně komplikované. 

 

4.6  Další funkce mobilní aplikace 
 

Jednou z hlavních funkcí implementovaných v mobilní aplikaci je možnost pořizovat snímky 

v plném rozlišení, jaké nabízí fotoaparát telefonu, a zasílat je uživateli do desktopové aplikace. 

Z důvodu snížení nároků na šířku přenosového pásma není video zasíláno v plném rozlišení, 

přičemž však uživateli může přijít vhod v některých vidět detail scény z pohledu modelu. Právě to 

bylo důvodem k implementaci této funkce. Pořízení snímku iniciuje uživatel z desktopové aplikace 

a výsledný snímek je mu zaslán řídicím datovým kanálem ve formátu JPEG. Zasílání snímku má 

podobně jako zasílání jednotlivých snímků videa pevně danou strukturu. Úvodní byte má hodnotu 

0 a označuje tak přenos obrázku, za ním následují 4 byty udávající celkovou velikost obrázku 

v bytech a po těchto informacích následuje samotný obrázek. 

 
 

Obrázek 4.5: Formát dat při zasílání snímku v plném rozlišení 

 

Další podstatnou funkcí v mobilní aplikaci je možnost vzdáleně změnit IP adresu, na níž se aplikace 

připojuje. Funkci je vhodné použít zejména v případech, kdy si uživatel přeje změnit stanici ze 

které je model ovládán. V takovémto případě stačí skrze desktopovou aplikaci modelu zaslat 
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novou IP adresu a po odpojení se model automaticky začne pokoušet na ní připojit. Uživatel tedy 

není nucen fyzicky jít k modelu a IP adresu měnit manuálně v nastavení aplikace. 

Poslední z podstatných funkcí implementovaných v modelu je možnost omezit počet snímků 

přijímaného videa za sekundu. Při testování modelu v síti mobilního operátora bylo zjištěno, že 

pokud počet snímků za sekundu není nijak omezen, zasílané video omezuje řídicí komunikaci a to i 

přesto, že je zasíláno jiným datovým spojením. Výsledkem bylo, že řídicí povely získaly výrazné a 

nerovnoměrné zpoždění, čímž bylo ovládání modelu velice ztíženo. Omezením počtu snímků za 

sekundu se vytvoří dostatečný prostor pro příjem řídicích dat a tedy pohodlnější a plynulejší 

ovládání modelu. 

 

4.7  Možnosti dalšího vývoje 
 

Jednou z možností k dalšímu vývoji aplikace je doplnění přenosu obrazu taktéž o přenos zvuku. 

Tato funkce může být vhodná, pokud uživatel obsluhující model s ním není ve fyzickém kontaktu. 

Přenos zvuku poskytuje uživateli lepší povědomí o bezprostředním okolí modelu a tím i 

komfortnější ovládání.  

 

4.8  Shrnutí 
 

Aplikace pro mobilní telefon splňuje všechny požadavky vyplývající ze zadání a krom nich 

implementuje i další funkce jako pořizování fotografií či korekci směru jízdy. 

Při testování mobilní aplikace v rámci sítě mobilního operátora vyvstal drobný problém 

spočívající v náhodných ztrátách spojení k desktopové aplikaci. To bylo způsobeno 

pravděpodobně krátkodobými výpadky signálu či zahlcením sítě. V každém případě bylo spojení 

přerušeno trvale a bez zásahu uživatele na straně modelu nemohlo být automaticky obnoveno. 

Řešení tohoto problému spočívá v implementování dodatečné funkce aplikace, která jakmile 

detekuje ztrátu spojení k desktopové aplikaci, automaticky se pokusí o jeho znovunavázání. Tato 

funkce dostala i svoji volbu v nastavení aplikace a v případě potřeby ji lze deaktivovat. 
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Kapitola 5 
 

Aplikace pro počítač 
 

Tato kapitola se zabývá počítačovou řídicí aplikací, pomocí níž uživatel ovládá model auta. 

V úvodních částech jsou opět představeny nástroje použité pro vývoj aplikace. Dále je popsáno 

grafické uživatelské rozhraní a samotné ovládání modelu. Jedna podkapitola je věnována nad 

rámec zadání implementované serverové spojovací aplikaci. Nechybí samozřejmě část popisující 

směr budoucího možného vývoje a také závěr s popisem některých řešených problémů.  

 

5.1 Použité technologie a vývojové nástroje 
 

Aplikace pro počítač je napsána v programovacím jazyce Visual Basic .NET. K jejímu vytvoření bylo 

použito vývojové prostředí Microsoft Visual Studio 2010 a byla vyvíjena pro Microsoft .NET 

Framework verze 4.0. [6, 7, 8] 

 

5.2 Grafické rozhraní 
 

Microsoft .NET Framework nabízí k vytvoření grafického uživatelského rozhraní dvě technologie. 

Tou první je starší a k implementaci také jednodušší Windows Forms, druhou poté moderní 

Windows Presentation Foundation (WPF). K tvorbě aplikace byla zvolena druhá možnost, tedy 

technologie WPF. Hlavními důvody, které vedly k této volbě, byly především možnost zcela si 

přizpůsobit grafický vzhled aplikace a fakt, že grafické rozhraní aplikace vytvořené ve WPF je při 

spuštění akcelerováno grafickým adaptérem počítače. [6] 

Jak je patrné z obrázku 5.1, grafické rozhraní je pomocí WPF stylů laděno do tmavých 

odstínů. Je to pouze kosmetický detail, nicméně volba takovýchto barev více podtrhuje zaměření 

aplikace. 

Hlavní obrazovku aplikace z větší části vyplňuje obraz přijímaný z kamery telefonu. Po jeho 

pravé straně je panel zobrazující nejnutnější informace o modelu, tento panel je možno po kliknutí 

na jeho záhlaví skrýt. Ve spodní části okna najdeme stavovou lištu, která informuje o stavu 

připojení. Horní část okna aplikace je poté vyhrazena klasickému hlavnímu menu se všemi 

možnostmi nastavení. 

Informační panel na pravé straně obsahuje v současném stavu vývoje dvě informační části. 

Tou první je část s informacemi o videu přenášeném z kamery mobilního telefonu, zahrnuje stav 

připojení, průběžně aktualizovaný počet přenášených snímků za sekundu a rozlišení videa. 
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Rozlišení je momentálně určeno fixně na 320 x 240 bodů, do budoucna je však možné 

implementovat jeho změnu na žádost uživatele. Druhá část informačního panelu slouží 

k pořizování a správě snímků v plném rozlišení. Jedním odkazem je možné zaslat příkaz k pořízení 

fotografie mobilnímu telefonu, druhý odkaz poté slouží k zobrazení všech pořízených snímků 

v počítači. Po pořízení fotografie je tato fotografie zobrazena v náhledu, kliknutím na něj lze 

fotografii zobrazit v systémovém prohlížeči. 

 

 
 

Obrázek 5.1: Hlavní okno aplikace 

  

Hlavní menu aplikace v horní části obrazovky poskytuje přístup téměř k veškerým možnostem 

aplikace, jakými jsou připojení k modelu, ovládání videa, změna IP adresy či pořízení fotografie. 

K většině funkcí je v programu též vytvořena klávesová zkratka, aplikaci je tak možné používat 

výhradně s použitím klávesnice. Tato možnost přináší vyšší uživatelský komfort. 

Počítačová aplikace ukládá své nastavení v externím XML souboru, toto nastavení je ze 

souboru načítáno při každém startu aplikace. K pohodlnějšímu nastavení je v samotné aplikaci 

implementováno zvláštní okno umožňující pohodlnou změnu veškerých hodnot. Hodnotami, které 

je možné nastavit, jsou IP adresa serveru pro připojení k modelu skrze serverovou aplikaci (viz 

dále). Dále jsou to dvě dvojice portových čísel, port pro řízení a pro video přenos, a to jak pro 

přímé spojení mobilní aplikace s desktopovou, tak skrze serverovou část. 
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Obrázek 5.2: Okno nastavení 

 

5.3 Ovládání modelu 
 

Samotné ovládání modelu auta prostřednictvím počítačové aplikace probíhá skrze klávesnici, 

podobně jako u počítačových závodních her klávesami W, A, S, D. Klávesami W a S pro pohyb 

vpřed a vzad a klávesami A a D pro zatáčení. Tento způsob ovládání se zdá být maximálně 

intuitivní a tedy i snadný k porozumění a následnému použití.  

 

5.4 Možnosti dalšího vývoje 
 

Ovládání modelu skrze počítačovou desktopovou aplikaci samozřejmě nemusí zůstat jediným 

způsobem, jakým je možné model ovládat. Při dalším rozvoji projektu je možné zauvažovat nad 

vytvořením řídicí aplikace pro některou z mobilních platforem, například Android, Apple iOS, 

Windows Phone, BlackBerry či další. Model by pak bylo možné ovládat nejen skrze počítač, ale též 

za pomocí dalšího mobilního telefonu či tabletu. 

Co se týká samotné desktopové aplikace, u ní by bylo možné pouvažovat nad jiným 

způsobem ovládání než skrze klávesnici. Vhodnou alternativou by mohlo být použití herního 

volantu a pedálů, které by mohly přispět k lepšímu dojmu z jízdy. Použití volantu a pedálů by 

ovšem vyžadovalo zásah do všech součástí modelu, jelikož by bylo nutné zajistit plynulé ovládání 

plynu směru jízdy namísto současného řešení pouze s využitím krajních poloh řízení. S tímto 

řešením taktéž souvisí vyšší nároky na řídicí datový tok směrem k mobilnímu telefonu v modelu.  
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5.5 Serverová aplikace  
 

Nad rámec zadání projektu byla implementována serverová aplikace fungující jakožto prostředník 

mezi desktopovou řídicí aplikací a aplikací v mobilním telefonu. Tato aplikace najde své využití 

v případě, že i počítač, na němž běží řídicí aplikace, je umístěn v síťové topologii tak, že je pro 

mobilní telefon na modelu síťově nedosažitelný. Tedy například v domácí síti za překladem adres 

NAT. Tuto situaci lépe ilustruje obrázek 5.3. 

Serverová aplikace byla stejně jako desktopová aplikace vytvořena pro platformu Microsoft 

.NET verze 4.0 a tedy pro nasazení na serveru s operačním systémem Microsoft Windows. 

Serverová aplikace ovšem nevyžaduje a také nemá grafické uživatelské rozhraní, jedná se o 

konzolovou aplikaci. Aplikace v současné podobě nevyžaduje po spuštění žádný zásah uživatele. 

Princip jejího fungování je vcelku jednoduchý. Aplikace na jedné straně naslouchá na dvou TCP 

portech mobilnímu telefonu umístěnému na modelu a na straně druhé na jiných dvou portech 

desktopové řídicí aplikaci. Pouze pro upřesnění: Jeden port pro řídicí informace a druhý pro 

přenos videa. Jakmile jsou obě strany k serverové aplikaci připojeny, aplikace automaticky 

přeposílá řídicí informace od desktopové aplikace k mobilnímu telefonu a video směrem 

opačným. 

 

 
 

Obrázek 5.3: Ilustrace spojení s využitím serverové aplikace 
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Z pohledu mobilního telefonu se serverová aplikace tváří zcela totožně s aplikací 

desktopovou, z pohledu telefonu tedy není nijak nutné rozlišovat, k jakému cíli se mobilní telefon 

připojuje. Na druhé straně desktopová aplikace již nenaslouchá na vyhrazených portech 

mobilnímu telefonu, nýbrž se na žádost uživatele sama aktivně připojí na server se zadanou IP 

adresou. Další ovládání je však již zcela totožné jako při přímém spojení mezi mobilním telefonem 

a řídicím počítačem. 

Pokud dojde k rozpadu spojení ať už ze strany mobilního telefonu nebo desktopové aplikace, 

serverová aplikace na dané straně automaticky ukončí datové spojení i video přenos a znovu 

zahájí naslouchání k připojení právě odpojené aplikace. Toto chování zajistí, aby ani při případném 

nečekaném ukončení spojení nemusel uživatel nikterak interagovat se serverovou aplikací a tu tak 

bylo možné dále používat stejným způsobem. 

 

 
 

Obrázek 5.4: Ukázka vytvoření spojení skrze serverovou aplikaci 

5.6 Shrnutí  
 

V desktopové aplikaci se úspěšně podařilo implementovat všechny požadované funkce a i několik 

nad rámec zadání. Takovou funkcí je například pořizování fotografií či vytvoření doplňující 

serverové aplikace jako prostředníka spojení. 

Zcela původní verze desktopové aplikace byla vytvořena s grafickým rozhraním Windows 

Forms. S použitím tohoto grafického rozhraní bylo sice možné implementovat veškeré aktuálně 

přítomné funkce, nicméně jeho možnosti úpravy vzhledu byly výrazně omezené. To bylo důvodem 

ke kompletnímu přepsání aplikace do grafického rozhraní WPF a následnému stylování aplikace 

do tmavých barev. Nevýhodou tohoto řešení je samozřejmě delší čas vývoje a nutnost se 

explicitně věnovat grafické části, nicméně pozitivním přínosem je akcelerace grafického rozhraní 



 

29 
 

WPF pomocí grafického akcelerátoru počítače. To mělo za následek drobné zlepšení kvality 

přehrávání přijímaného videa, zejména co se týká plynulosti a nižšího zpoždění způsobeného 

zpracováním obrazu v samotné desktopové aplikaci. 

Drobným problémem bylo také zobrazování jednotlivých přijatých snímků videa. Zobrazovací 

komponenta grafického rozhraní bohužel nedokáže interpretovat obrázek ve formátu JPEG 

uložený jako sekvence bytů a přímo jej zobrazit. Sekvenci bytů bylo nutné převést na objekt třídy 

JpegBitmapDecoder a až ten následně zobrazit v grafické komponentě. Dalším souvisejícím 

problémem je nemožnost ve WPF měnit obsah komponenty grafického rozhraní z jiného než 

hlavního vlákna aplikace. Přijímání videa však v jiném vlákně probíhá, snímky je tedy nutné před 

zobrazením předat hlavnímu vláknu aplikace. K tomu byl použit objekt třídy BackgroundWorker, 

přesněji jeho metoda ProgressChanged. [7] 
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Kapitola 6 
 

Závěr 
 

Cílem předložené bakalářské práce bylo navrhnout, sestrojit a softwarově implementovat model 

auta dálkově ovládaného pomocí počítače. 

Základem k ovládání modelu posloužila vývojová platforma Arduino, pomocí níž bylo možné 

převádět softwarově zasílané příkazy na elektrický signál. Byť deska Arduino plnila de facto 

výhradně tuto funkci, byla pro celkové fungování modelu naprosto klíčová. Jelikož ještě zdaleka 

nebyl v projektu využit celý potenciál platformy Arduino, samotné její použití otevírá široké 

možnosti dalšího vývoje projektu. Ať už se jedná o implementaci do jisté míry autonomního 

chování modelu na základě dat z připojitelných senzorů, například o ochranu proti pádu či nárazu, 

či třeba pouze o měření stavu nabití baterií. 

Ze softwarového hlediska byla největší pozornost soustředěna na vývoj aplikace pro mobilní 

operační systém Android. To bylo způsobeno zejména množstvím funkcí, jež bylo nutné 

implementovat, ale rovněž nárokem na maximální preciznost aplikace. Ta tu byl kladen důraz 

z toho důvodu, že při používání modelu nemusí být uživatel v kontaktu s modelem a tím pádem 

nemusí mít například možnost aplikaci ručně restartovat z chybového stavu. Použití platformy 

Android bylo dobrou volbou a to zejména díky množství funkcí a technologií, jež v sobě tato 

zařízení integrují a to za přijatelnou cenu.  Drobnou nevýhodou použití takto široké platformy je 

celkově delší doba odezvy modelu, nicméně tato doba je bohatě vykoupena nabízenými 

výhodami. Z hlediska dalšího vývoje poskytuje platforma Android spoustu doposud nevyužitých 

technologií, jakými jsou například lokalizace pomocí systému GPS, přenos zvuku a další. 

K vývoji počítačové aplikace byla vybrána platforma Microsoft .NET a programovací jazyk 

Visual Basic. K tomuto výběru vedly zejména osobní preference a zkušenosti. Drobnou nevýhodou 

takovéhoto řešení je nepřenositelnost výsledné aplikace, nicméně tu lze oproti multiplatformnímu 

řešení vykoupit velice svižným během aplikace i na slabším hardwaru či originálním grafickým 

vzhledem. 

 Výsledkem práce je model auta ovládaný pomocí počítače, jenž splňuje všechny body zadání 

a nad jeho rámec implementuje i různá rozšíření jakými jsou přenos videa z kamery telefonu, 

pořizování fotografií či spojení prostřednictvím serverové aplikace. 

Vytvořený model může sloužit především jako prostředek k zábavě, ale také jako podklad 

k dalšímu studiu a vývoji neautonomních robotických systémů. 
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Příloha 1 
 

CD 
 

Na přiloženém CD jsou uloženy zdrojové kódy řídicí aplikace pro počítač, zdrojové kódy 

mobilní aplikace pro Android OS a programu pro mikrokontrolér. 


