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Abstrakt
Bakalářská práce se zabývá problematikou vestavěných systémů pro lov ryb z rybářské
lodi, analyzuje již existující řešení a předkládá návrh a implementaci vlastního komplex-
ního řešení. Vlastní řešení se skládá ze vzájemně komunikující Android aplikace a systému
založeného na Arduino platformě s potřebnými senzory.

Abstract
The purpose of this thesis is to examine the problematics of embedded systems for boat
fishing and analyzing the existing solutions. The main goal is to design author’s own complex
solution. The author’s solution consists of a mutually communicating Android application
and an Arduino-based platform with the necessary sensors.
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Kapitola 1

Úvod

Již v dobách starého Říma se objevují první zmínky o sportovním rybolovu na udici s háč-
kem. Na našem území se začalo rybaření více rozšiřovat až se zakládáním klášterů, u kterých
se začaly budovat rybníky. Právě rybníků, ale třeba i vodních nádrží a přehrad, je u nás tak
v dnešní době dostatek. I díky tomu se u nás sportovní rybolov těší velké oblibě. Vůbec nej-
populárnější rybářskou techniku pro tuzemské rybáře představuje lov kaprů. Kapr je naše
nejrozšířenější ryba a mnozí jsou ochotni pro ulovení trofejního exempláře obětovat mnoho
volného času, pohodlí a také prostředků. No a právě lov z lodi je mnohdy nejefektivnější
metodou pro jeho chycení.

Tématem této práce je právě poskytnutí těch správných nástrojů rybářům, kteří se
rozhodli pro lov z lodi. Cílem je prostudovat všechna úskalí provozování takovéto lodi
a zjistit, jaké technologie rybáři používají a jak by se tyto technologie daly vylepšit, aby
se rybářům jejich lov ještě více zjednodušil a zefektivnil. Dalším úkolem je vybrat správné
komponenty a potřebné systémy tak, aby bylo řešení efektivní, ale zároveň jednoduché
na instalaci a levné na pořízení. V návrhu se musí zvolit řídící prvek celého systému, ke
kterému budou vybrány senzory a zařízení pro monitorování okolních podmínek. Dále je
potřeba zvolit i zobrazovací zařízení, díky kterému bude mít rybář přístup k zaznamenaným
údajům. Cílem práce je tento systém také implementovat a probrat jeho možná vylepšení
a rozšíření.

Následující text je členěn do několika kapitol. V kapitole 2 je popsán mikrokontrolér
Arduino, princip a složení ostrovního solárního systému, rozhraní Google Maps Platform
a služba poskytující informace OpenWeatherMap. V kapitole 3 jsou popsány některé ná-
stroje a zařízení, které mohou rybáři na lodích využívat k pobytu, nebo přímo k rybaření.
Jedná se o rybářskou aplikaci Fishing Points, ruční GPS navigaci Garmin eTrex 10, do-
mácí meteostanici Netatmo Urban NWS01-EC a systém na ovládání osvětlení WIFI 666.
Kapitola 4 se zabývá analýzou a shrnutím základních požadavků, které by výsledná práce
měla obsahovat. Kapitola 5 se zaměřuje na návrh celého systémů a na výběr vhodných
komponent. V kapitole 6 je popsána fyzická realizace, implementace kódů a také nazna-
čení, jakým směrem by mohl být systém dál vyvíjen a co by bylo potřeba vylepšit pro
profesionální použití.
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Kapitola 2

Stávající technologie

Tato kapitola se věnuje vybraným technologiím a je zde popsáno jejich možné využívání.
Jedná se o technologie, které je nutné k správnému porozumění textu této práce znát, ale
není to, kvůli omezenému rozsahu, kompletní přehled.

2.1 Arduino
Arduino je jednočipový počítač s mikrokontrolérem. Nejedná se o klasický počítač, na kte-
rém by běžel operační systém. Na Arduino desku se tak nahrává kód přes USB kabel.
Nahrávaný kód je v jazyce Arduino (viz obrázek 2.1), který vychází z jazyka Wiring (jehož
základem je C++) [2]. Tento kód je přeložen do strojového kódu a nahrán na desku. Jedná
se o program se smyčkou kontrolující různé stavy a reagující na ně. K desce je tedy vhodné
připojovat senzory, rozšiřující moduly a řídit s ní různá zařízení. Naopak se k ní nedají
připojit klasické periferie jako myš, klávesnice, monitor apod.

Obrázek 2.1: Arduino IDE.

Arduino bylo zpočátku navrhnuto pouze jako nástroj pro výuku informatiky ve ško-
lách [37]. Díky postupnému vzniku různých senzorů a množství nových knihoven se dnes
dá Arduino používat i na rozsáhlejší projekty. Pro složité operace s náročnými výpočty je
však potřeba použít výkonnější alternativy.
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Arduino desky

Od roku 2005, kdy začal tento projekt, vznikla již celá řada desek [37]. Většinou se jedná
o 8bitové mikrokontroléry (výjimkou je Arduino Yún, které je 32bitové) z rodiny AVR.
Hlavní rozdíly mezi deskami jsou v typu použitého mikrokontroléru a velikosti jeho FLASH
paměti, velikosti vnitřní paměti pro proměnné a v počtu dostupných pinů. Existuje tedy
široká škála desek [1] a pro každý projekt si může uživatel najít tu nejvhodnější variantu.

∙ Arduino Uno je nejvíce používaná deska. Je vhodná zejména pro ty, kteří s Ardui-
nem začínají. To je dáno především tím, že se s ní díky větším rozměrům lépe pracuje
a není zde ani zbytečně velké množství pinů. Dále je pak většina návodů, se kterými
se lze na internetu setkat, popisována právě při použití s touto deskou.

∙ Arduino Nano je výkonem stejná deska, jako verze Uno. Je ovšem výrazně menší
a má ještě více pinů.

∙ Arduino Mini je zmenšenou deskou verze Nano. Zmenšená je hlavně díky tomu, že
oproti verzi Nano neobsahuje USB port pro jednoduché nahrávání programu a také má
méně pinů. Proto je Mini vhodné především až pro umístění do hotového produktu.

∙ Arduino Mega 2560 je deska určená pro komplexnější projekty. Má 54 digitálních
pinů (z toho 15 jich může být použito jako PWM výstup), 16 analogových vstupů a 4
dvojice pinů používajících se jako sériové porty. Oproti předchozím verzím má Mega
2560 více paměti na program a více paměti pro ukládání proměnných. Vzhled desky
je zobrazen na obrázku 2.2.

∙ LilyPad Arduino SimpleSnap je jednou ze speciálních desek, které jsou určeny
pro zašití do textilních výrobků. Jedná se tedy o co nejmenší desky s minimálním
počtem pinů. Tento model se oproti ostatním liší vestavěnou dobíjecí baterií.

Obrázek 2.2: Vzhled desky Arduino Mega 2560.1

Alternativy

I když Arduino nabízí celou řadu různých vývojových desek, tak pro některé projekty mohou
být vhodnější jiné platformy. Níže jsou popsány některé z nich a jejich hlavní rozdíly oproti
Arduinu.

1Dostupné z https://store.arduino.cc/arduino-mega-2560-rev3
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∙ Raspberry Pi Zero je založen na jednojádrovém procesoru Broadcom BCM2835
s frekvencí 1 GHz. Dále je počítač vybaven 512 MB SDRAM. Pro připojení jsou zde
dva Micro USB konektory, Mini HDMI konektor, slot pro Micro SD kartu a 40 GPIO
pinů [12].
Hlavním rozdílem je, že Raspberry je mikropočítač (Arduino pouze mikrokontrolér).
Na Raspberry tedy běží vlastní operační systém a může na něm být spuštěno několik
aplikací najednou. Je samozřejmě mnohem výkonnější, což má za následek ale i vyšší
spotřebu.

∙ TI MSP-EXP430F5529LP je vývojová deska od výrobce Texas Instruments, která
využívá 16bitový mikrokontrolér MSP430F5529. Tato deska má k dispozici 40 pinů
a další 4 sériová rozhraní [24].
Arduino má oproti této desce větší podporu v podobě knihoven a dokumentací. Mik-
rokontrolér MSP430 se zase v porovnání s mikrokontrolérem ATmega2560 (Arduino
Mega 2560) vyznačuje menší spotřebou energie.

2.2 Ostrovní solární systém
Ostrovní solární elektrárny se využívají především na místech, kde se není možné připojit
k elektrické síti (chaty, karavany) a kde je potřeba dlouhodobě využívat elektrickou ener-
gii [21]. Tento systém tedy není připojen do distribuční elektrické sítě a je závislý pouze na
slunečních podmínkách a svém umístění.

Obrázek 2.3: Schéma zapojení ostrovního solárního systému.

Systém se skládá z následujících součástí [21](viz obrázek 2.3):

∙ Solární panely,

∙ akumulátory,

∙ solární regulátor,

∙ spotřebiče.
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Výběr správného ostrovního solárního systému musí probíhat na základě požadovaného
výkonu a možností, které jsou k dispozici (finance, prostor). Sestavené komponenty musejí
být vzájemně kompatibilní a výkonově odpovídající ostatním komponentám.

Solární panely

Solární panely jsou tvořeny fotovoltaickými články. Tyto články jsou obvykle vyráběny z po-
lovodičových prvků. Monokrystalické a polykrystalické články mají v dnešní době účinnost
asi 15% a patří k nejpoužívanějším typům solárních panelů [29]. Dále je možné se setkat
například s tenkovrstvými nebo organickými panely.

Solární panely umožňují zapojování více stejných panelů (stejný výrobce a výkon) ně-
kolika různými způsoby [31]:

∙ Paralelní zapojení panelů zvyšuje celkový výstupní proud a zachovává napětí pa-
nelu.

∙ Sériové zapojení panelů zvyšuje celkové výstupní napětí panelů, což je z hlediska
ostrovních solárních systémů většinou nechtěná vlastnost.

∙ Sériově-paralelní zapojení panelů se může využít pro propojení co nejvíce pa-
nelů v jednom systému, aniž bychom překročili proudový limit solárního regulátoru.
U napětí pak dochází k nárůstu například z 12 V na 24, nebo 48 V.

V ostrovním solárním systému je panel spojen se solárním regulátorem. Výsledný výkon
panelů tak musí odpovídat parametrům regulátoru.

Akumulátory

Akumulátory jsou v solárním systému prvek s nejkratší dobou životnosti. Životnost se ovšem
výrazně liší pro různé typy baterií [30]:

∙ Standartní autobaterie je pro ostrovní solární systém naprosto nevhodná. Je kon-
struována na velké vybíjecí proudy a při použití v solárním systému je její reálná
životnost asi 2 roky.

∙ Trakční akumulátor se zaplavenými elektrodami je díky své konstrukci pro
ostrovní solární systém vhodný a jeho životnost se udává až na 10 let. Tyto baterie jsou
konstruovány pro dlouhodobé vybíjení malými proudy. Tento typ baterie vyžaduje
opatrnější manipulaci a případnou údržbu.

∙ Trakční akumulátor s technologií VRLA má všechny klady předchozího typu
a navíc je zcela bezúdržbový a u baterie nehrozí únik kyseliny. Baterie s touto tech-
nologií se dále dělí na Gelové a AGM akumulátory.

V solárním systému je vhodné mít ideálně spočítanou kapacitu baterií vzhledem k vý-
konům panelů a spotřebě energie. Zbytečné předimenzování kapacity baterií se při výměně
baterií projeví vyššími ekonomickými i ekologickými náklady.
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Solární regulátor

Solární regulátor je řídícím prvkem celého systému [17]. Odstavuje solární panely v pří-
padě, že hrozí nadměrné nabití baterie. Pokud by naopak hrozilo hloubkové vybití baterie,
tak odstaví připojené spotřebiče. Díky těmto vlastnostem nedochází k poškození baterií
a prodlužuje se tak jejich životnost.

Solární regulátory se dělí na tyto dva druhy [17]:

∙ PWM solární regulátor je stále nejrozšířenější typ regulátoru. Tento typ je však
omezen kombinací baterie a solárních panelů. Systém s 12V baterií musí pracovat se
solárními panely složenými z 36 článků a systém s 24V baterií musí pracovat s panely
složenými ze 72 článků.

∙ MPPT solární regulátor je modernější typ. Oproti PWM dosahuje asi o 30% větší
účinnosti. Na rozdíl od PWM také umožňuje zapojení solárních panelů do série.

U většiny moderních regulátorů lze monitorovat celou řadu vlastností jako například
stav baterií, stav dobíjení a aktuální výkon solárního panelu, případně nastavovat některé
parametry regulátoru. To je možné buď pomocí displeje (vestavěného, nebo externího), po-
mocí komunikačního protokolu, nebo u novějších typů pomocí chytrého telefonu a příslušné
aplikace.

Spotřebiče

Kvalita spotřebičů a jejich energetická náročnost [36] hraje v sestavení ostrovních solárních
systému nemalou roli.

Zde jsou uvedena některá doporučení, která vedou k úsporám energie:

∙ v případě využívání klasických domácích spotřebičů používat kvalitní měnič napětí

∙ využívat spotřebiče s co nejlepší energetickou třídou

∙ používat výhradně LED osvětlení

∙ rychlovarnou konvici vyměnit za plynovou, apod.

Díky zvolení co nejúspornějších zařízení se dá ušetřit nejen energie, ale i náklady na
solární systém, který by jinak musel počítat s vyšším výkonem.

2.3 Google Maps Platform
Jedná se o nejpoužívanější API pro práci s mapami. Obsahuje podporu nejen pro systém
Android, ale i pro systém IOS a pro desktopové a webové aplikace.

Toto API poskytuje hned několik možností využití [28]. V některých aplikacích se pou-
žívá jen okrajově a slouží pro zobrazení místa na mapě. V dalších aplikacích může sloužit
jako vyhledávač míst na mapě (hotely, bankomaty, apod.), navigační systém, plánovač tras,
podkladová mapa pro aplikace o počasí, apod.
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Obrázek 2.4: Ukázky vlastních stylů podkladových map.2

Zde jsou základní funkce [28], které pro Android toto API poskytuje:

∙ Zobrazení různých vrstev
K dispozici jsou jak normální, tak i hybridní, satelitní a terénní vrstvy. Ty je na-
víc možné si upravit na míru přesně podle požadavků (viz obrázek 2.4). Upravovat
lze barevnost a zobrazení jednotlivých prvků na mapě (popisky, registrovaná místa,
dopravní cesty, aktuální provoz, apod.).

∙ Přidávání bodů a grafických prvků
U map je možné přidávat a upravovat body, různé grafické útvary (čáry, polygony,
kruhy) a obrázky. U bodů je možné měnit ikonu, název, popisek a umístění. U grafic-
kých útvarů je to především jejich vzhled (barva a tloušťka).

∙ Streetview
Jedná se o rozhraní, které jednoduše umožňuje zobrazování panoramatických fotogra-
fií, které jsou v mapách společnosti Google uloženy.

∙ Zobrazení aktuální pozice
API umožňuje zobrazování aktuální polohy zařízení. U aktuální polohy je možné zob-
razovat i její přesnost.

∙ Ovládání, gesta a animace
API si samo pomocí gest a ovládacích prvků zajišťuje pohybování se po mapách. Zá-
kladní ovládací prvky jsou panel na zaměření aktuální polohy a panel na přibližování
a oddalování se. K těmto posunům a pohybům po mapě jsou již vytvořeny animace,
které je možné také upravovat.

∙ Události
Rozhraní má připraveno celou řadu událostí, které se při používání map volají. Jedná
se o události při pohybu kamery a různé druhy kliknutí (na mapu, bod, grafický útvar,
místo zájmu, ovládací panely).

Pro používání tohoto rozhraní je zapotřebí registrovat projekt u Google API Console
a zde získat API klíč [28]. Tento API klíč je pak nutné zadat do zdrojového kódu Android
aplikace.

2Dostupné z https://developers.google.com/maps/documentation/android-sdk/styling
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Alternativa OpenStreetMap

OpeenStreetMap jsou geografická data, která jsou sbírána především z GPS přijímačů uži-
vatelů, kteří jsou do tohoto projektu zapojeni. Výrazným způsobem k rozšíření a zpřesnění
dat ale přispěli i komerční společnosti a veřejné organizace [10]. Například díky datům od
ČÚZK (Český úřad zeměměřický a katastrální ) jsou na území České Republiky označeny
čísla popisná nemovitostí.

Obrázek 2.5: Základní vzhledy podkladových map OSM.

Oproti řešení od společnosti Google ale tyto mapy například neobsahují satelitní zob-
razení (viz obrázek 2.5), panoramatické Street View a celosvětově nemají takové pokrytí
a přesnost zobrazení. Jelikož se jedná pouze o geografická data a nikoliv o samotné API,
tak je pro používání těchto map nutné zvolit ještě další nástroj.

2.4 OpenWeatherMap
OpenWeatherMap je služba poskytující informace o počasí z více než 40 000 meteorologic-
kých stanic rozmístěných po celém světě. Momentálně nabízí 5 různých druhů balíčků [14].
Jejich přehled je zobrazen v tabulce 2.1.

Název balíčků Free Startup Developer Professional Enterprise
Cena za měsíc Zdarma 40 USD 180 USD 470 USD 2000 USD

Dotazů za minutu 60 600 3 000 30 000 200 000
5denní předpověď ANO ANO ANO ANO ANO
16denní předpověď NE ANO ANO ANO ANO

Dostupnost 95% 95% 99,5% 99,5% 99,9%
Interval aktualizace <2 hod <2 hod <1 hod <10 min <10 min

Tabulka 2.1: Přehled balíčků služby OpenWeatherMap. Převzato z [11].
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Mezi hlavní poskytované služby patří [14]:

∙ Aktuální počasí
Informace o aktuálním počasí jsou poskytovány z více než 200 000 měst.

∙ 5denní předpověď počasí
Předpovídá počasí po 3 hodinách na následujících 5 dnů.

∙ 16denní předpověď počasí
Tato předpověď zjišťuje počasí na každý den na následujících 16 dnů (viz obrázek 2.6).

∙ Historická data
Umožňuje získání až 5 let starých meteorologických dat z více než 37 000 měst.

∙ Zobrazení dat na mapě
Zobrazuje aktuální počasí na mapách. K dispozici jsou vrstvy zobrazující mraky,
srážky, tlak, teplotu a rychlost větru.

∙ Rozhraní pro vlastní meteostanici
Díky tomuto rozhraní si může každý uživatel připojit svoji vlastní meteostanici a při-
spívat tak k rozšiřování služby OpenWeatherMap.

∙ UV Index
Poskytuje informace o aktuálním a historickém UV indexu na zadané pozici. Dostupné
pouze pro verze Professional a Enterprise.

∙ Upozornění na změny počasí
Ke každému účtu je možné nastavit upozornění na vybrané změny počasí v zadané
lokalitě.

Obrázek 2.6: Ukázka zobrazení dat.3

3Dostupné z https://openweathermap.org/widgets-constructor
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K využívání služby je nutné se nejprve zaregistrovat a vyžádat si API klíč [14]. Poté
se vytvoří požadavek, který v sobě zahrnuje lokalitu (ID města, nebo souřadnice), jazyk,
jednotky a formát odpovědi (JSON, XML, nebo HTML). Požadavek se následně odešle na
vzdálený server a po přijetí odpovědi se data zpracují.
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Kapitola 3

Existující řešení

Pro účely rybáře chytajícího ryby z lodi dosud neexistovalo komplexní řešení. Rybář, který
by si chtěl rybolov usnadnit, by tedy musel využívat několik na sobě nezávislých systémů,
jako jsou například rybářské aplikace do mobilních telefonů, ruční GPS navigace, meteosta-
nice, nebo aplikace pro ovládání domácnosti. Tato kapitola tedy obsahuje shrnutí součas-
ného stavu těchto systému a zaměřuje se především na vlastnosti a funkce, které budou
v této práci řešeny.

3.1 Rybářská aplikace Fishing Points
Jedná se o rybářskou aplikaci, která se, jak již název napovídá, zaměřuje především na
práci s GPS [23]. Je tedy vhodná zejména pro rybolov praktikovaný z lodi. Umožňuje
měření vzdáleností, ukládání a správu jednotlivých bodů a cest na mapě. K těmto bodům
je možné také přidávat zápisky, případně úlovky. Práce s mapami je v této aplikaci založena
na Google Maps Platform, které se tato práce podrobněji věnuje v kapitole 2.3. Dále pak
nabízí předpověď počasí, mořského přílivu a odlivu, zobrazení měsíční fáze a na základě
těchto informací předkládá i výpočet rybí aktivity. Některé z těchto funkcí jsou zobrazeny
při používání na obrázku 3.1.

Známka
(5 je nejelpší) 5 4 3 2 1 Průměrná známka

Počet uživatelských
hodnocení 12 035 5 391 1 839 513 728 4,3

Tabulka 3.1: Hodnocení aplikace ke dni 16. 05. 2018 dostupné z [4].

Tato aplikace je velice oblíbená, o čemž svědčí udávaný více než milion stažení [4]. Také
patří mezi rybářskými aplikacemi k těm nejlépe a nejvíce hodnoceným (viz tabulka 3.1).
Nicméně je vhodná spíše pro aktivní rybolov dravých ryb, kdy je rybář na lodi neustále
v pohybu. Část funkčnosti tedy pro způsob rybolovu, který bude popsán v kapitole 4, zů-
stává nevyužita. Naopak zde chybí velice užitečná možnost měření vzdálenosti od vybraného
bodu k aktuální pozici.
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Obrázek 3.1: Ukázky obrazovek aplikace Fishing Points.1

3.2 GPS Garmin eTrex 10
Garmin eTrex 10 je ruční navigační nemapový přístroj využívající systému GPS a GLO-
NASS. Zařízení zobrazuje data pomocí černobílého nedotykového 2,2"displeje s rozlišením
128 x 160 pixelů. Přístroj se ovládá pomocí jednoho touchpadu a několika postranních tla-
čítek. Navigace umožňuje různé druhy měření vzdáleností, ukládání a správu bodů a cest.
K bodům je možné zapisovat poznámky [5]. Pro rybáře je zde výpočet rybí aktivity, který je
ovšem založen jenom na výpočtu z měsíční fáze. Toto zařízení mimo rybáře často využívají
i orientační běžci a hráči hrající Geocaching.

Obrázek 3.2: Vzhled přístroje Garmin eTrex 10.2

1Dostupné z https://fishingpointsapp.com/
2Dostupné z https://www.garmin.cz/garmin-etrex-10/12933
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S tímto zařízením mám osobní zkušenost a již několik let ho jako pomůcku při rybaření
sám používám. Velkou výhodou je zde velká přesnost. Té je dosáhnuto pomocí současného
využití obou systémů GPS i GLONASS. Rybářům přesnost zvyšuje i místo použití. Na
vodních plochách je totiž vždy přímý výhled na oblohu. Přesnost se tedy obvykle pohybuje
v rozmezí 2–4 metrů. Další výhodou je jistě voděodolnost, kvalitní konstrukce, výdrž baterie
až 25 hodin [5] a intuitivní ovládání. Nevýhodou je díky absenci klávesnice popisování
jednotlivých bodů, které se tak stává zdlouhavým.

3.3 Meteostanice Netatmo Urban NWS01-EC
Jedná se o meteostanici, která ke svému fungování potřebuje připojení k internetu a zob-
razovací zařízení, kterým může být mobilní aplikace nebo webový prohlížeč. Stanice k sobě
může mít připojeno několik modulů [25]. Z těchto modulů stanice získává data a pravidelně
je odesílá na vzdálený server. Díky tomuto konceptu může uživatel vidět i okolní stanice.
Tento systém kromě aktuálních a archivovaných dat nabízí i předpověď počasí.

Obrázek 3.3: Vzhled Netatmo Urban NWS01-EC a ukázka z aplikace.3

Velkou výhodou je u této meteostanice množství zaznamenaných dat a jejich následné
přehledné zobrazení. Nevýhodou je, že tato meteostanice potřebuje trvalé připojení k in-
ternetu a nemá žádný displej (viz obrázek 3.3) [25]. I pro zobrazení údajů, jako je třeba
teplota, je tak zapotřebí další zařízení.

3.4 Systém WIFI 666
WIFI 666 je systém na ovládání domácího osvětlení od české společnosti PANLUX. Osvět-
lení je možné ovládat pomocí mobilní aplikace nebo pomocí bezdrátového ovladače [22].
Vlastnosti, které se dají nastavovat, závisí na vlastnostech svítidel. Některá svítidla umož-
ňují pouze zapínání, jiné pak nastavení intenzity, teploty nebo barvy osvětlení.

3Dostupné z https://www.netatmo.com/
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Obrázek 3.4: Obecné schéma zapojení systému WIFI 666.4

Výhoda tohoto systému je jistě množství dostupných svítidel a možnost zapojení osvět-
lení přesně podle uživatele. Obecné schéma je zobrazeno na obrázku 3.4. Jako nevýhoda se
může jevit pořizovací cena zařízení.

4Dostupné z http://panlux.cz/wifi666/#schema

15

http://panlux.cz/wifi666/#schema


Kapitola 4

Shrnutí požadavků

Tato kapitola je zaměřena na sběr všech základních potřeb a požadavků, které může rybář
při lovu z lodi mít. Správně určené požadavky mají rybáři zjednodušit, zefektivnit a v ne-
poslední řadě také zbezpečnit lov. Konkrétně je aplikace určena pro rybáře lovící zejména
kaprovité ryby na velkých sladkovodních plochách [35], jako jsou jezera, vodní nádrže, pře-
hrady a případně větší řeky. Lov probíhá výhradně takovým způsobem, že loď je ukotvena
na strategickém místě a rybář pak kolem lodi rozmisťuje na pečlivě vybraná místa svoje
nástrahy. Své nástrahy umisťuje nejlépe za pomoci člunu až třeba několik stovek metrů
daleko od místa, kde kotví. Na této lodi s potřebným zázemím pak lovící tráví i několik
dnů za účelem chycení trofejních úlovků. Tento způsob rybolovu je silně specifický, nicméně
v posledních letech získává na oblibě. S tímto stylem je totiž možné chytat na místech, od-
kud to ze břehů nejde. Na velkých vodních plochách to mohou být místa od břehu vzdálená
několik kilometrů, na řekách a přehradách pak zase místa, která jsou jinak díky struktuře
břehu naprosto nedostupná.

4.1 Konstrukce a vybavení lodi
Nejčastěji má loď pro tento způsob rybolovu rozměry cca 6 m na délku a 2 m na šířku,
vyráběna bývá z aluminia. Rozdělena bývá na zastřešenou část pro přespání se základním
sociálním zařízením a samotnou palubu, kde rybolov probíhá (podobná loď viz obrázek 4.1).
Tyto konstrukční vlastnosti pak zajišťují základní pohodlí pro rybáře a na druhou stranu
nevyžadují ve státech Evropské Unie žádné speciální oprávnění ať už k samotnému vedení
plavidla [38] na vodních plochách, nebo například k přepravě lodi k vybranému rybářskému
revíru.

Základní potřebou pro rybáře, kteří na lodi bez návštěvy břehu absolvují třeba i 14denní
rybářskou výpravu, je určitě elektrická energie. Ta je zde potřeba například pro dobíjení
mobilních telefonů, baterií pro elektrický motor a echolot a v neposlední řadě jako zdroj
energie pro osvětlení lodi. Zde se jedná o osvětlení vnitřních prostor, osvětlení paluby, před-
ního osvětlení lodi pro plavení se za zhoršených viditelných podmínek, nebo třeba poziční
osvětlení lodi, které je na některých rybářských revírech nezbytné pro kotvení v nočních
hodinách. Rybáři tak musí být umožněno ovládání tohoto osvětlení, případně i upravování
intenzity a barev. Rybář by měl být také informován o stavu elektrické energie, aby podle
toho mohl přizpůsobovat její spotřebu.
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Obrázek 4.1: Ukázka podobného typu lodi.1

4.2 Určování polohy
Jednou z naprosto zásadních potřeb pro rybaření zejména na rozsáhlých vodních plochách
bez možnosti vizuální orientace je určování přesné polohy. Rybáři obvykle nejprve pomocí
rybářského echolotu vyhledají vhodná místa pro umístění nástrah. Většinou se jedná o místa
s překážkami na dně, s náhlými změnami hloubky, se změnami tvrdosti dna, apod. Jedná se
o místa, kde rybář předpokládá větší pravděpodobnost výskytu lovených ryb a které je na
velké vodní ploše prakticky nemožné znovu nalézt. Lovící se na tyto místa při rybolovu
následně zaměřují. Rybář tedy musí mít možnost si v aplikaci takováto místa ukládat
a zobrazovat. Důležité je i uchování těchto bodů pro další výpravy na stejná místa, což může
rybáři ušetřit hodiny práce právě při vyhledávání lovných míst. Dále je vhodné umožnit
i ukládání míst pro kotvení na vodní ploše. Ne všechna místa jsou pro kotvení vhodná,
například místa s příliš tvrdým dnem mohou zapříčinit nechtěný pohyb ukotvené lodě.

Velkým pomocníkem je pro rybáře při výběru lovných míst a zejména pak při výběru
kotvícího místa měření vzdálenosti. Ideálním řešením je nalézt místo pro kotvení lodi přesně
mezi místy, ve kterých má rybář rozmístěny svoje nástrahy. Toho lze docílit právě pomocí
měření vzdálenosti na mapách. Na některých revírech jsou navíc zavedena omezení pro
vzdálenost, do jaké může rybář své nástrahy od lodi umístit. Toto by bylo opět na rozsáhlé
vodní ploše nemožné určit a je k tomu zapotřebí nějaký pomocník.

4.3 Údaje o počasí
Počasí je pro rybolov velice důležitý faktor [34]. Díky němu se dá předpovídat aktivita ryb
a také jejich lokalizace. Hlavní roli zde hraje teplota, tlak a v případně chytání na velkých
vodních plochách hlavně i síla a směr větru. Podle teploty vody se dá například určit, jestli
se budou ryby zdržovat v mělčí nebo hlubší části revíru. Podle síly a směru větru se dá určit
zase to, kde se bude v jezeře usazovat přirozená potrava a kde se tedy dá očekávat výskyt

1Dostupné z http://www.arynboats.nl/carp-530-hardtop/
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ryb. Díky těmto faktorům může být zkušený rybář mnohem efektivnější v jeho lovu. Výběr
místa je tak pro rybáře velice důležitý i z tohoto hlediska. Proto by každá rybářská aplikace
měla tyto informace obsahovat. Aktuální informace o povětrnostních podmínkách a jejich
krátkodobá předpověď jsou navíc pro chytání na rozsáhlých vodních plochách kritické. Na
těchto místech se počasí mění opravdu velice rychle a rybář musí být schopen v případě
hrozícího nebezpečí v podobě silného větru co nejdříve opustit kotvící místo.
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Kapitola 5

Návrh systému

Fáze návrhu je u vzniku většiny systémů jedna z nejzásadnějších částí. Špatný návrh může
vést k nefunkčnosti systému, nebo k jeho prodražení a zpoždění vývoje. Tato část práce
se tedy zabývá návrhem systému, který by odpovídal požadavkům rybářů získaných v ka-
pitole 4. Dále je zde popsáno zvolení vybraných komponent a nástrojů, z kterých se celý
systém skládá.

Obrázek 5.1: Schéma celkového návrhu systému.

5.1 Celkový návrh systému
Jak vyplývá z kapitoly 4, tak navrhovaný systém musí zajišťovat elektrickou energii a být
schopen informovat o jejím stavu. Dále musí být umožněno ovládání celkového osvětlení
lodi. Systém musí uživateli také poskytnout údaje o počasí (předpověď, aktuální počasí a
archiv počasí) a dát mu nástroj pro práci s GPS pozicemi.
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Elektrická energie

Jako nejideálnější řešení pro získávání elektrické energie na lodi byl vybrán ostrovní solární
systém (kapitola 2.2). Střecha na plavidlu popsaném v kapitole 4.1 totiž poskytuje pro so-
lární panely prostor asi 8 𝑚2. Tato plocha umožňuje instalaci solárního systému s výkonem
až 1 kWh za ideálních slunečných podmínek. I když bude mít systém v jarních a podzim-
ních měsících výrazně menší výkon [36], i tak by měl při rozumném hospodaření s energií
potřebnou spotřebu pokrýt.

Centrální počítač

Pro tento systém muselo být vybráno také řídící zařízení (mikropočítač, nebo mikrokont-
rolér). Toto zařízení má na starosti především komunikaci s ostatními částmi systému. Od
těchto prvků buď získává informace (senzory o počasí, manuální ovládání osvětlení, stav ba-
terií u solárního systému), nebo je řídí (osvětlení lodi, spotřebiče), nebo s nimi komunikuje
a odesílá jim potřebná data (mobilní telefon).

Aplikace v mobilním telefonu

Mobilní telefon byl do tohoto systému vybrán jako hlavní zobrazovací zařízení, dálkové
ovládání pro osvětlení a nástroj pro práci s GPS body. Aplikace totiž získává z centrálního
počítače informace o aktuálním a archivovaném počasí, stavu pitné vody, stavu baterií
a výkonu solárního systému. Následně pak aplikace tyto data zobrazuje. Aplikace má za
úkol také využívat nástroj pro práci s mapami a GPS pozicemi. Dále také využívat službu
pro získávání předpovědi počasí.

Osvětlení lodi

Uživatel musí mít možnost ovládat veškeré osvětlení na lodi. Pro to byly vybrány dva způ-
soby ovládání. Prvním způsobem je klasické rozsvěcování a nastavování vlastností osvětlení
přes tlačítka. To je rychlé a není k němu potřeba žádné další zařízení. Druhým způsobem
je řízení osvětlení z mobilního telefonu. V takovém případě jde zase o pohodlnější způ-
sob s více možnostmi nastavení (paleta barev, možnost nastavení časovače na automatické
rozsvěcování). Dále je vhodné pro osvětlení paluby přidat rozsvěcování na pohybové čidlo,
které je ale možné vypínat.

5.2 Výběr komponent a systémů
V této podkapitole jsou krátce popsány jednotlivé komponenty a technologie, které byly
pro řešení vybrány. Dále je zde odůvodněn jejich výběr a objasněna jejich funkce v celém
systému.

Solární regulátor Epsolar LS1024B

Tento solární regulátor značky Epsolar řady LS pracuje s ostrovními solárními systémy
s napětím 12, nebo 24V a s 36 článkovými solárními panely. Tento model umožňuje od-
běr připojených spotřebičů do 10A [8]. Ostrovní solární systémy jsou podrobněji popsány
v kapitole 2.2 a tento model je zobrazen ve schématu na obrázku 2.3. Tento regulátor byl
zvolen především proto, že umožňuje komunikaci s jiným zařízením. Komunikace probíhá
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přes rozhraní Modbus. V systému je tak možné zjistit informace o stavu solárního systému
pomocí mikrokontroléru Arduino komunikujícího právě s tímto regulátorem.

Arduino Mega 2560

Arduino Mega 2560 je jeden z mikrokontrolérů [1], kterým se podrobněji věnuje kapitola
2.1. Konkrétně tento typ byl vybrán z důvodu většího množství pinů, které jsou na tento
projekt potřeba. Další výhoda oproti deskám jiných značek bylo velké množství dostupných
dokumentací a návodů. Naopak mikropočítač by v tomto systému byl zbytečně výkonný,
což by se negativně projevovalo na celkové spotřebě energie.

RTC hodiny reálného času DS3231

Jedná se o velice přesný modul reálného času [20]. Dají se z něj zjistit sekundy, minuty,
hodiny, dny v měsíci, měsíce a rok. Modul pracuje pomocí sběrnice I2C. V našem systému,
kdy Arduino sbírá data a nastavuje časovač rozsvěcování světel, je potřeba znát přesný čas.
Samotné Arduino v sobě takto přesné hodiny nemá a proto je nutné využít tento modul
(viz obrázek 5.2). Ten pro případ výpadku nebo odpojení od baterií obsahuje vlastní baterii
typu 2023.

Obrázek 5.2: Modul RTC DS3231.1

Anemometr Technoline TX23

Anemometr je zařízení měřící rychlost a směr větru (viz obrázek 5.3). Dokáže rozlišit 16
úrovní směru větru a jeho rychlost od 0 až do 180 km/h. Tento produkt je určen zejména
pro řadu meteostanic s označením WS 1600. Nicméně pomocí Arduina jsme schopni tyto
data také číst [15]. K tomuto modelu navíc již existuje vytvořená knihovna, jež použití
s Arduinem ještě zjednodušuje.

1Dostupné z https://arduino-shop.cz/photos/produkty/f/1/1261.jpg?m=1502871291
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Obrázek 5.3: Anemometr Technoline TX23.2

Kompas HMC5883L

HMC5883L je elektronický kompas od firmy Honeywell (viz obrázek 5.4) vyrobený za úče-
lem určování severního pólu v elektronických systémech [16]. Komunikuje po sběrnice I2C.
Tento modul je velice důležitý v kombinaci s anemometrem pro zjišťování směru větru. Loď
pochopitelně mění svůj směr a tak je potřeba použít i tento kompas, který akorát musí být
ve stále stejné pozici vzhledem k anemometru.

Obrázek 5.4: Kompas HMC5883L.3

Teploměr DS18B20

Jedná se o teplotní čidlo měřící v rozsahu -55 ∘C až +125 ∘C. Při čemž v rozsahu -10 ∘C
až +85 ∘C je výrobcem udávána přesnost asi +-0,5 ∘C [19].Tento typ senzoru komunikuje
způsobem 1-Wire, kdy se využívá pouze jeden datový pin a to i pro více čidel najednou.
Každé čidlo má pro rozlišení totiž svůj vlastní unikátní 64bitový kód. Tyto čidla byly pro
více druhů měření zvoleny tři tak, aby se zjišťovala venkovní i vnitřní teplota a teplota vody.
Všechny tři čidla pak jsou vybrána ve vodotěsném provedení s 2m kabelem (viz obrázek
5.5).

2Dostupné z https://www.weathershop.co.uk/shop/technoline-tx23-sensor
3Dostupné z arduino-shop.cz/arduino/1194-arduino-kompas-hmc5883l-1456049841.html

22

https://www.weathershop.co.uk/shop/technoline-tx23-sensor
arduino-shop.cz/arduino/1194-arduino-kompas-hmc5883l-1456049841.html


Obrázek 5.5: Teplotní čidlo DS18B20 ve vodotěsném provedení.4

Senzor tlaku BMP280

BMP280 je senzor od firmy Bosch, který měří především barometrický tlak, ale také teplotu
(viz obrázek 5.6). Tlak zvládne měřit v rozsahu 300 až 1100 hPa. Za teplotních podmínek
0 ∘C až 65 ∘C udává výrobce vysokou přesnost +-1 hPa [26]. Komunikace probíhá buď po
sběrnici I2C, nebo SPI. Toto čidlo je v systému využíváno pouze na měření tlaku. V návrhu
jde ale o jediný modul, který nepodporuje napájení 5V, což by mohlo zbytečně zkomplikovat
návrh desky a zapojení. Proto by bylo vhodnější použít modul BME280, který je ovšem
dražší.

Obrázek 5.6: Senzor tlaku a teploty BMP280.5

Senzor relativní vlhkosti DHT11

DHT11 je základní senzor na měření relativní vlhkosti. Tento modul zvládá měřit také
i teplotu. Přesnost měření vlhkosti je +-5% v rozsahu vlhkosti 20 až 80% [27]. V případě
použití senzoru BME280 na měření tlaku by v návrhu nemusel být ani tento senzor. Modul
BME280 totiž zvládne měřit i relativní vlhkost a to s větší přesností než senzor DHT11.

4Dostupné z https://arduino-shop.cz/photos/produkty/f/2/2029.jpg?m=1508313854
5Dostupné z https://arduino-shop.cz/arduino/1488-iic-i2c-senzor-tlaku-a-teploty-

bmp280-3-3v-1484126320.html
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Ultrazvukový modul pro měření vzdálenosti

Tento modul zjišťuje za použití ultrazvukových signálu vzdálenost od překážek. Dle způsobu
provedení se mírně liší úhel detekování překážek a minimální a maximální vzdálenost, ve
které je senzor schopen překážku detekovat. Ve voděodolném provedení s odděleným senzo-
rem (viz obrázek 5.7) je pozorovací úhel menší než 50 ∘. Minimální detekovatelná vzdálenost
je 25 cm a naopak maximální je 450 cm [13]. V návrhu je tento modul použit pro měření
vodní hladiny v nádrži s pitnou vodou. Podle vzdálenosti detekované hladiny a objemu
nádrže se počítá zbývající objem vody.

Obrázek 5.7: Ultrazvukový modul pro měření vzdálenosti (JSN-SR04T).6

Pohybové čidlo HC-SR501

Pohybové čidlo typu HC-SR501 (viz obrázek 5.8) funguje na principu změny výstupního
napětí. Při detekování pohybu čidlo změní svoje výstupní napětí. Čidlo může fungovat
ve dvou režimech, které se manuálně vybírají pomocí přepínače. Manuálně se nastavuje
i citlivost snímání a také délka intervalu, po kterou se má stejné napětí zachovat [7]. Tyto
změny napětí se u Arduina dají velice dobře odchytávat pomocí přerušení. Čidlo je v systému
použito pro detekci pohybu na palubě a případné rozsvěcení, pokud je ovšem tato možnost
povolena.

Obrázek 5.8: Pohybové čidlo HC-SR501.7

6Dostupné z https://arduino-shop.cz/arduino/1306-ultrazvukovy-vodotesny-modul-
pro-mereni-vzdalenosti-pro-arduino-1464639497.html

7Dostupné z https://www.lelong.com.my/pir-motion-sensor-module-hc-sr501-w-
adjustable-delay-time-output-si-fun4u-191168626-2018-04-Sale-P.htm
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Relé modul 5VDC 10A (8 kanálů)

Tento relé modul (viz obrázek 5.9) je složený z 8 kanálů, které je možné ovládat pomocí
mikrokontroléru. Modul je napájen 5V a na každý kanál připadá jeden ovládací pin. Toto
relé umožňuje spínat okruhy s proudem až 10A a maximálně 250V střídavého napětí, nebo
30V napětí stejnosměrného. Toto relé slouží v navrhovaném systému k spínání osvětlení.

Obrázek 5.9: Relé modul (8 kanálů).8

Stepdown LM2596 DC-DC

Jedná se o nastavitelný stepdown měnič stejnosměrného napětí (viz obrázek 5.10). Vstupní
napětí musí být v rozmezí 4,5 – 40V. Výstupní napětí se dá regulovat v závislosti na
vstupním napětí v rozmezí 1,23 – 35V [9]. Tento měnič je v systému umístěn jako měnič
12V napětí ze solárního systému na 5V napětí potřebné pro většinu použitých modulů.
Díky tomu se nepřetěžuje Arduino, které sice 5V výstupy obsahuje, ale při použití velkého
množství modulů, jako je tomu v tomto systému, by mohlo dojít k jeho poškození.

Obrázek 5.10: Stepdown LM2596 DC-DC.9

8Dostupné z https://www.sainsmart.com/products/8-channel-5v-relay-module
9Dostupné z https://arduino-shop.cz/arduino/1303-stepdown-nastavitelny-menic-s-

lm2596-dc-dc-1463386307.html
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Převodník TTL na RS485

Tímto převodníkem (viz obrázek 5.11), který obsahuje čip MAX485 [18], se převádí data
z klasické sériové komunikace, kterou používá Arduino (založeno na TTL logice), na sériové
rozhraní RS-485. Tento modul musí být v systému kvůli nutnosti Arduina komunikovat se
solárním regulátorem, který komunikuje právě přes rozraní RS-485.

Obrázek 5.11: Převodník TTL na RS485.10

Bluetooth modul HC-06

Bluetooth HC-06 zajišťuje bezdrátovou komunikaci s dalším zařízením, které Bluetooth
podporují. Tento model podporuje Bluetooth verzi 2.0. Pomocí speciálního způsobu při-
pojení a příkazů je možné nastavovat tomuto modulu různé parametry (například název,
baud rate, apod.) [6]. Díky připojení tohoto modulu k Arduinu vzniká požadovaná možnost
jak bezdrátově komunikovat s aplikací v mobilním telefonu.

Obrázek 5.12: Bluetooth modul HC-06.11

10Dostupné z https://laskarduino.cz/prenos-dat-dratovy/230010-max485-rs-485-
modul-ttl-to-rs485-converter.html

11Dostupné z https://arduino-shop.cz/arduino/1720-arduino-bluetooth-modul-hc-06-
rs232-1501765689.html
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Operační systém Android

Android je mobilní operační systém, který je v dnešní době používán na chytrých telefonech,
tabletech, chytrých televizích, chytrých hodinkách apod [33]. U mobilních telefonů se jedná
o jednoznačně nejrozšířenější operační systém. To je hlavní důvod, proč byl pro navrhovaný
systém vybrán mobilní telefon s tímto operačním systémem.
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Kapitola 6

Realizace

Tato kapitola se věnuje implementaci návrhu probíraného v kapitole 5. Realizovat bylo
nutné tři na sobě závislé části. Jako první probíhalo hardware zapojení jednotlivých modulů
popsaných v kapitole 5.2. Společně s připojováním těchto zařízení k desce mikrokontroléru
začal vznikat i kód pro Arduino, který řešil funkčnost těchto připojených modulů. Po do-
končení hardware zapojení začala implementace Android aplikace. Vývoj Android aplikace
a kódu pro Arduino musel probíhat kvůli vzájemné komunikaci současně. Posledními im-
plementovanými částmi byly funkce Android aplikace, které nejsou závislé na komunikace
s Arduino deskou.

6.1 Zapojení hardware
Nejprve bylo nutné obstarat si všechny potřebné součástky. To bylo zapotřebí provést hned
po dokončení návrhu. Některé součástky totiž u českých internetových obchodů nebyly
skladem a bylo nutné na ně nějakou dobu čekat, nebo je objednat ze zahraničí. K zapojování
bylo z důvodu praktičnosti využito nepájivých polí. Kromě jedné součástky, která musí být
napájena 3,3V, jsou všechny ostatní napájeny 5V. U různých modulů byly použity různé
způsoby připojení k desce Arduina. Moduly se připojovaly k datovým pinům, k pinům
určeným pro sériovou komunikaci, k analogovým pinům, nebo společně ke sběrnici I2C.

Arduino
Mega 2560

(klon)

RTC
DS3231

Kompas
HMC5883L

Teploměr
DS18B20

(vodotěsný)

Senzor
tlaku

BMP280

Senzor
vlhkosti
DHT11

Ultrazvukový
modul

JSN-SR04T
761,- 93,- 252,- 136,- 77,- 82,- 451,-

Pohybové
čidlo

HC-SR501

Relé
8 kanálů

Stepdown
LM2596
DC-DC

Převodník
TTL/RS-485

Bluetooth
HC-06

Anemo-
metr

TX-23

Regulátor
EPsolar 10A

(PWM)
75,- 346,- 83,- 48,- 279,- 1 395,- 690,-

Tabulka 6.1: Ceny komponent v ČR z internetových obchodů arduino-shop.cz, exasoft.cz a
eshop.neosolar.cz ke dni 12. 5. 2018 (Kč).

Kromě klasických součástek, které jsou pro připojení k mikrokontrolérům přímo určeny
a u který jsou dostupné manuály, bylo potřeba vyřešit i připojení dalších zařízení. Jedním
z těchto zařízení byl anemometr, který je primárně určen pro připojení k již existujícím
meteostanicím. Zde ale pomohla uživatelská dokumentace [15], která popisuje komunikační
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protokol tohoto zařízení, a díky ní bylo možné tento senzor správně zapojit. Druhé zařízení,
které není primárně určeno pro mikrokontroléry, byl solární regulátor. Ten komunikuje přes
rozhraní RS-485 pomocí protokolu Modbus. Zde bylo tedy potřeba přidat převodník z TTL
na RS-485.

Dále bylo potřeba ovládat RGB osvětlení. Přičemž použity byly barevné LED pásky. Ty
se skládají z třech barevných složek a proto se pro získání výsledné barvy musí ovládat každá
z nich. To je možné dosáhnout například pomocí tranzistoru typu MOSFET. Zapojení je
znázorněno na obrázku 6.1. Tohle zapojení bylo v systému realizováno dvakrát (venkovní
a vnitřní osvětlení). I pro ovládání tohoto osvětlení bylo k Arduinu připojeno ještě několik
tlačítek.

Obrázek 6.1: Náčrtek zapojení RGB LED pásku s použitím MOSFET.1

6.2 Implementace kódu Arduina
Tento kód začal vznikat postupně s připojováním senzorů k desce Arduina. Vždy byla ozkou-
šena funkčnost modulu a proběhlo zjištění požadovaných údajů. Ke většině senzorů byla
pro jednoduší práci využita některá z dostupných knihoven. Většinou se jednalo o knihovny
poskytované přímo výrobcem, ale někdy se využily i knihovny od jiných uživatelů. Tento
faktor výrazně usnadnil čtení dat.

Zde jsou použité knihovny:

∙ ModbusMaster.h2 - knihovna pro komunikace přes protokol Modbus

∙ MechaQMC5883.h3 - knihovna pro modul kompasu

∙ dht.h4 - knihovna k senzoru vlhkosti
1Dostupné z https://learn.adafruit.com/rgb-led-strips/usage
2Dostupná z https://github.com/4-20ma/ModbusMaster
3Dostupná z https://github.com/keepworking/Mecha_QMC5883L
4Dostupná z https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
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∙ NewPing.h5 - knihovna pro ultrazvukový senzor

∙ Wire.h6 - knihovna pro komunikaci po sběrnici I2C

∙ DS3231.h7 - knihovna pro RTC modul reálného času

∙ LaCrosse_TX23.h8 - knihovna pro komunikace s anemometrem

∙ OneWire.h9 - knihovna umožňující připojení více teplotních čidel Dallas

∙ DallasTemperature.h10 - knihovna pro práci s teplotními čidly

∙ Adafruit_BMP280.h11 - knihovna pro senzor tlaku

∙ Adafruit_Sensor.h12 - knihovna pro senzory tlaku, teploty a vlhkosti

Nejdůležitější část implementace na straně Arduina z pohledu funkčnosti celého systému
byla komunikace s Android aplikací. V praxi to znamenalo přijímat a odesílat data od a do
Bluetooth modulu pomocí sériového rozhraní. Zde bylo potřeba si mezi sebou vytvořit jed-
noduchý komunikační protokol. Na stranu Arduina mohou přicházet od Android aplikace
žádosti o data různého typu, které jsou následně odeslána. Kromě žádostí ale mohou přichá-
zet i zprávy týkající se ovládání osvětlení. V takovém případě je požadovaný úkon proveden
(změna intenzity nebo barvy, rozsvěcení, povolování pohybového čidla, nastavení časovače).
Přehled této komunikace je v tabulce 6.2.

1 // import knihoven
2 // definice pinu, globalnich promenych, konstant, apod.
3
4 void setup() {
5 // tento kod se spousti pouze jednou
6 // zde se tak provadi veskere nastavovani
7 }
8
9 void loop() {

10 // nekonecna smycka, kde se:
11 // kontroluje jestli neprisly data na Bluetooth modul,
12 // jestli nebylo zmacknuto tlacitko
13 // a po danych intervalech se ctou data ze senzoru
14 }
15
16 // misto pro pomocne funkce

Ukázkový kód 6.1: Struktura Arduino kódu

5Dostupná z https://github.com/microflo/NewPing
6Dostupná z https://www.arduino.cc/en/Reference/Wire
7Dostupná z https://github.com/rodan/ds3231
8Dostupná z https://github.com/egzumer/Arduino-LaCrosse-TX23-Library
9Dostupná z https://github.com/PaulStoffregen/OneWire

10Dostupná z https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library
11Dostupná z https://github.com/adafruit/Adafruit_BMP280_Library
12Dostupná z https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
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Zprávy od Android aplikace pro Arduino
Kód

zprávy
Typ

zprávy Odpověď Kód
odpovědi Popis

X0 Žádost ANO Y0 Žádost o aktuální data

X1 Žádost ANO Y1 Žádost o data týkající
se stavu osvětlení

X2 Příkaz NE - Nastavení intenzity
venkovního RGB LED pásku

X3 Příkaz NE - Nastavení intenzity
vnitřního RGB LED pásku

X4 Příkaz NE - Nastavení všech světel
(rozsvěceno/zhasnuto)

X5 Příkaz NE - Změna barev osvětlení
X6 Příkaz NE - Nastavení časovače

X7 Žádost ANO Y2 Žádost o všechna
archivovaná data

Zprávy od Arduina pro Android aplikaci
Kód

zprávy
Typ

zprávy Odpověď Kód
odpovědi Popis

Y0 DATA NE - Příjem aktuálních dat
Y1 DATA NE - Příjem dat o stavu osvětlení
Y2 DATA NE - Příjem archivovaných dat

Tabulka 6.2: Tabulka vzájemné komunikace Arduina a Android aplikace.

Mimo senzory a zařízení, ze kterých Arduino získává informace, bylo potřeba také naim-
plementovat ovládání osvětlení. To může probíhat současně prostřednictvím připojených
tlačítek a nebo vzdáleně z Android aplikace. V osvětlení paluby navíc hraje roli ještě po-
hybové čidlo. Zde bylo tedy nutné vytvořit si logiku pro chování osvětlení a tu následně
implementovat. Samotné rozsvěcování a zhasínání už probíhá přes relé modul, nebo pří-
padně u RGB LED pásků pomocí MOSFET tranzistoru.

Záznamy 1 Záznamy 2 Záznamy 3
Délka uchovávání 1 den 6 dnů 12 dnů
Interval ukládání 2 hodiny 12 hodin 24 hodin

Čas ukládání každou sudou hodinu ve 12:00 a 00:00 vždy ve 12:00
Počet záznamů 12 12 12

Tabulka 6.3: Časy ukládání dat pro funkci archiv počasí.

Jednou z posledních implementovaných částí na straně Arduina bylo sbírání dat. Zde
byly každou minutu zjišťována data ze všech senzorů. Po hodině se pak data ukládala do
proměnných a po potřebnou dobu se uchovávala. Zde byla ještě počítána průměrná hodnota
síly větru. Ten je totiž z důvodů občasných náhlých změn vhodný počítat průměrně za určitý
časový úsek. Směr větru se potom rozhodoval podle okamžiku, kdy byl za daný časový úsek
vítr naměřen nejsilnější. Tabulka 6.3 ukazuje časový úsek, po který jsou data v paměti
Arduina uchovávány.
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6.3 Implementace Android aplikace
Jako vývojové prostředí pro vznik této aplikace bylo zvoleno Android Studio, které je za-
loženo na známém vývojovém prostředí IntelliJ IDEA [33]. Při zakládání projektu bylo
potřeba zvolit, pro jakou verzi systému bude tato aplikace vyvíjena. Při návrhu nebylo
zjišťováno, jaká verze systému bude minimálně potřeba pro zajištění bezproblémové funkč-
nosti. Z toho důvodu byl zvolen Android operační systém verze Lollipop (API 21). Operační
systém Android s nižší verzí než je ta vybraná ale používá ještě více než 10% uživatelů (viz
tabulka 6.4). Aplikace by se tak v případě potřeby širšího využití mohla převést na nižší
verzi systému. To by mohlo způsobit případné kolize mezi jednotlivými verzemi systému,
které by bylo nutné vyřešit.

Verze systému Název API Rozdělení v %
2.3.3 – 2.3.7 Gingerbread 10 0,3
4.0.3 – 4.0.4 Ice Cream Sandwich 15 0,4

4.1.x
Jelly Bean

16 1,5
4.2.x 17 2,2
4.3 18 0,6
4.4 Kitkat 19 10,3
5.0 Lollipop 21 4,8
5.1 22 17,6
6.0 Marshmallow 23 25,5
7.0 Nougat 24 22,9
7.1 25 8,2
8.0 Oreo 26 4,9
8.1 27 0,8

Tabulka 6.4: Přehled verzí a jejich používání. Data ze 7. května 2018. Převzato z [3].

Android aplikace se skládá z jednotlivých aktivit, mezi kterými se uživatel při používání
aplikace přepíná. Každá z těchto aktivit má svůj životní cyklus, který je znázorněn na ob-
rázku 6.3. U každé z nich se tak musí implementovat její chování pro různé situace (začátek,
ukončení, návrat, apod.). Aktivity mají také svá vlastní uživatelská rozhraní. Kód obsluhy
je psán v jazyce JAVA a k němu navázané soubory s grafickým uživatelským rozhraním
jsou psány v jazyce XML [33]. Jednotlivé aktivity, které jsou v aplikaci implementovány,
jsou vysvětleny níže.

Kromě samotných aktivit je v projektu implementována třída BluetoothService.
Jedná se o třídu, která zprostředkovává a zajišťuje připojení k Bluetooth zařízení Arduina
a přijímá a odesílá data. Jedná se o službu, která je spuštěna po celou dobu běhu programu
a nemá žádné vlastní uživatelské rozhraní. Bylo ale nutné zajistit, aby tato třída komuni-
kovala se zbytkem programu a vyměňovala si nezbytná data. Pro tento způsob komunikace
mezi jednotlivými částmi programu existuje několik prostředků. V tomto projektu byl zvo-
len nástroj EventBus. EventBus sám tuto komunikaci zajišťuje (v případě tohoto projektu
komunikaci mezi službou BluetoothService a zbylými aktivitami). Pro její využívání je
nutné pouze implementovat metody, které jsou pak v jednotlivých aktivitách volány, a také
se přihlásit k odběru zpráv [32]. To zajistí, že bude vybrána vždy správná aktivita. Schéma
fungování nástroje EventBus je zobrazeno na obrázku 6.2.
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Obrázek 6.2: Princip komunikace komponent s použitím EventBus.13

Seznam jednotlivých aktivit a jejich popis:

∙ WelcomeActivity
Jedná se o první spuštěnou aktivitu po startu celé aplikace. Aktivita spustí úvodní
animaci (viz obrázek 6.4). Pokud má zařízení zapnuté Bluetooth, tak se čeká na
nalezení Bluetooth modulu u Arduino desky, jinak se objeví žádost o jeho zapnutí.
Pokud je zařízení nalezeno, tak se k němu aktivita přes službu starající se o Blue-
tooth připojí. Aktivita ještě o výsledku hledání informuje uživatele a spustí aktivitu
MainActivity.

∙ MainActivity
Tato aktivita v sobě obsahuje hlavní navigační menu a také aktuální údaje ze sen-
zorů získané přes Bluetooth. Hlavní zobrazovaná data jsou údaje o teplotách, síle
větru, tlaku, vlhkosti, kapacitě baterie, aktuálním výkonu solárního panelu a údaj
o zbytku pitné vody v nádrži. Pokud není navázáno spojení s Arduinem, tak je místo
těchto údajů zobrazeno tlačítko pro opětovné připojení. Z této aktivity se dá přejít
do jiné pomocí tlačítek, nebo kliknutím na některý ze zobrazovaných údajů. Je tedy
možné přejít do MapsActivity, ControlActivity, ForecastActivity nebo
WeatherActivity (viz obrázek 6.4).

∙ MapsActivity
Tato aktivita není závislá na připojení k Arduinu. Využívá rozhraní Google Maps
Platform (viz kapitola 2.3). Pro zobrazení podkladových map je nutné mít přístup
k internetu. Pro fungování samotného API ale přístup k internetu nutností není.
Aplikace je určená k používání na vodních plochách, kde podkladové mapy nejsou tolik
potřebné. Ostatní funkčnost se bez připojení k internetu nemění. Mnohem důležitější
je zde oprávnění k používání aktuální polohy zařízení. V případě, že není povoleno,
tak aktivita uživatele automaticky přesměruje do nastavení zařízení, kde tak musí
učinit.
Funkčnost aktivity spočívá v možnosti zobrazovat, přidávat, upravovat a odebírat
body na mapě a dále v možnosti měření vzdáleností (viz obrázek 6.4). Body se uklá-
dají do interní paměti telefonu, aby byly při dalším spuštění aplikace opět k dispozici.
Body se podle ikon rozlišují na dva typy (pozice lodě, lovné místo). V aktivitě jsou

13Dostupné z https://github.com/greenrobot/EventBus
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naimplementovány dva rozdílné druhy měření vzdálenosti. Uživatel buď měří vzdále-
nosti mezi dvěma libovolnými (klidně i nově vytvořenými) body, nebo mezi bodem
a aktuální pozicí, kdy je vzdálenost vždy při změně pozice přepočítávána.

Obrázek 6.3: Schéma životního cyklu aktivit v Android aplikacích.14

∙ ControlActivity
Díky této aktivitě je možné dálkově ovládat osvětlení. Aktivita využívá službu pro
Bluetooth připojení. Při spuštění obdrží informace o stavu osvětlení a při jakékoliv
jeho změně o tom Arduinu posílá zprávy (viz tabulka zpráv 6.2). Ovládat je zde možné
osvětlení paluby s pohybovým čidlem, osvětlení vnitřního prostoru, přední světla nebo
poziční světlo lodi. U pozičního světla lodi je zde vytvořeno rozhraní pro nastavování
a zobrazování časovače (viz obrázek 6.5). U osvětlení paluby a vnitřních prostor je
možné ovládat i intenzitu a také barvu osvětlení. K nastavení barev bylo vytvořeno
rozhraní s použitím nástroje Holo ColorPicker15.

14Dostupné z https://www.itnetwork.cz/java/android/tutorial-programovani-pro-
android-v-jave-zivotni-cyklus-a-novy-projekt

15Dostupná z https://github.com/LarsWerkman/HoloColorPicker
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Obrázek 6.4: Ukázky obrazovek z WelcomeActivity, MainActivity a MapsActivity.

∙ ForecastActivity
Tato aktivita zobrazuje předpověď počasí. Pro své fungování potřebuje připojení k in-
ternetu. Aktivita po svém spuštění zasílá žádost o data na vzdálený server služby
OpenWeatherMap (ta je více popsána v podkapitole 2.1). Příchozí data ve formát
JSON jsou následně zpracována a zobrazena (viz obrázek 6.5). Také zde bylo přidáno
tlačítko, které přepíná mezi zobrazením po 3, nebo po 9 hodinách. Ještě bylo im-
plementováno barevné rozlišení zobrazení rychlosti větru. To bylo přidáno z důvodu
lepšího upozornění uživatelů na možnost nebezpečné situace.

∙ WeatherActivity
Jedná se o aktivitu, která pomocí spuštěné služby BluetoothService získává z Ar-
duino desky archivovaná data o počasí. Tato data jsou z Arduino desky odesílána
v přesně daném formátu a v Android aplikaci se tato data podle tohoto formátu
zpracovávají. Po dokončení zpracování jsou údaje zobrazeny. Zobrazovány jsou ve
třech záložkách (jak vyplývá z tabulky 6.3).

6.4 Testování systému
Na testování hardware části s Arduinem, na kterém běžel již finální kód, by se dalo dí-
vat dvěma způsoby. Jako první test byla snaha zahltit Arduino požadavky a donutit ho
k chybě, případně k restartování kódu, nebo zacyklení. Toto se i přes snahy, například kom-
binovat manuální ovládání s ovládáním přes Android aplikaci, nebo používat Arduino při
vykonávání časově náročnějších operací, nepovedlo. Z tohoto hlediska lze kód označit za
odolný.

Druhým faktorem testovaným u této části systému bylo dlouhodobé užívání. Test spočí-
val v tom, že systém běžel pomocí energie z ostrovního solárního systému asi 14 dnů v kuse.
Zde nebyl ani po této době odhalen žádný problém. Nicméně zde by bylo potřeba systém
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Obrázek 6.5: Ukázky obrazovek z ControlActivity a ForecastActivity.

testovat déle, protože po 14 dnech by se ještě nějaké problémy nemusely objevit (různá
přetečení, špatně nastavený RTC modul, apod.).

Mobilní telefon Verze systému API Uhlopříčka Rozlišení
Xiaomi Redmi 3S 3GB 6.0.1 5.0" 5.0" 1280x720

Tabulka 6.5: Konfigurace telefonu, na kterém probíhalo testování.

Další testovaná část byla Android aplikace. Ta byla po celou dobu spouštěna a testována
na mobilním telefonu Xiaomi Redmi 3S, jehož konfigurace je zobrazena v tabulce 6.5. Jelikož
byla Android aplikace dokončena jako poslední část tohoto systému, tak na její testování
nezbývalo tolik času. Při zobrazování dat z Arduina nebyl nalezen žádný problém. Problémy
byly nalezeny při testování různých způsobů zacházení s aplikací (přepínání mezi aplikacemi,
otáčení displeje, apod.). Většina z těchto problémů byla po zjištění odstraněna. Některé
chyby se ale v aplikaci stále vyskytují. Jde spíše o problémy spojené s určitou přesně danou
sekvencí kroků, které uživatel před pádem aplikace vykoná, a které se nedají tak lehce
odhalit.

6.5 Možné vylepšení a rozšíření
Tento systém je specifický a jeho využití by se tak mohlo týkat pouze malého množství
uživatelů, kteří vlastní potřebnou loď. Nicméně například jako systém pro společnost, která
půjčuje takto vybavené lodě, by se jednalo o ideální řešení. V takovém případě by ale bylo
nutné implementovat ještě celou řadu vylepšení a rozšíření. Zde jsou některá z nich:

∙ Android aplikace
Tato aplikace by musel projít celou řadou vylepšení. Jednalo by se o grafické roz-
hraní (animace, barevný design, logo, responzivnost), doplnění potřebných nabídek
(výběr lodi, výběr jazyků, výběr používaných jednotek, změny podkladových map),
otestování a odladění problémů.
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Dále by aplikace dle zjištěných požadavků měla obsahovat i možnost ukládat po-
známky o lovu a přidávat chycené úlovky a tyto data pak například sdílet na sociálních
sítích.

∙ Vytvoření účtů a sdílení na server
Aby mohl rybář efektivněji pracovat se svými daty, bylo by vhodné odesílat data na
server, na kterém by běžela aplikace na jejich zobrazení a správu. Poté by nevznikla
závislost na jednom Android zařízení, v kterém se některá data ukládají. Bylo by ale
nutné pro každého uživatele vytvořit vlastní účet.

∙ Upravení hardware
Zásadní změnu by potřebovala i hardware část systému. Zde by bylo potřeba vytvořit
desky plošných spojů a celý systém před uživatelem skrýt. Dále by byla ještě možná
celá řada rozšíření. Díky modulům, které se k Arduinu dají pořizovat, by například
šel přidat GPS a GSM modul pro vzdálenou kontrolu pozice lodi, světelný senzor
pro automatické vypínání osvětlení přes den, čidlo na detekci nebezpečných plynů, si-
réna pro případ právě zjištěný nebezpečných plynů, nebo nebezpečně vysoké rychlosti
větru, apod.

S těmito vylepšeními by již systém mohl být uveden do provozu. Pro jiné příklady
budoucího využití by se však mohlo jednat o zcela jiné způsoby rozšíření.
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Kapitola 7

Závěr

Cílem této práce bylo prostudovat a navrhnout možnosti aplikování počítače do rybářské
lodi a následně tento návrh implementovat. Tento cíl byl splněn.

Byl prostudován způsob provozování rybářských lodí. Dále byly shrnuty požadavky,
které může rybář od aplikace počítače v rybářské lodi vyžadovat. Následoval návrh celko-
vého systému s ohledem na výběr technologií. Ty byly zvoleny takovým způsobem, aby se
jednalo o snadno použitelný systém s co nejmenšími pořizovacími a provozními náklady.
Zvolen byl mikrokontrolér Arduino, který získává údaje z různých senzorů a přes rozhraní
Bluetooth komunikuje se zobrazovacím zařízením. Jako zobrazovací zařízení byl vybrán mo-
bilní telefon běžící na operačním systému Android. Pro napájení hardware části byl zvolen
ostrovní solární systém.

Podle návrhu byla sestavena hardware část systému. Do Arduina byl naimplementován
kód obsluhující připojené senzory a komunikující s Android aplikací. V té byly implemen-
továny všechny potřebné základní funkce. Arduino kód i Android aplikace byly nakonec
otestovány.

Celý systém tak nabízí několik možností využití. Rybář má kontrolu nad stavem energie
na lodi, může si nastavit osvětlení přesně podle svých potřeb, má k dispozici data o aktu-
álním, archivovaném i předpovídaném počasí a má k dispozici mapu s možností ukládání
bodů a měření vzdáleností.

Budoucí práce zahrnuje několik způsobů vylepšení. Android aplikace může být rozšířena
o některé funkce, upraven její vzhled a přidány možnosti nastavení. Pro hardware by bylo
potřeba vytvořit desky plošných spojů a tuto část zapouzdřit. Dále by celý systém mohl
být připojen ke vzdálenému serveru, kde by se centrálně sdílela data.

Práce na tomto projektu byla velice poučná hned z několika hledisek. U práce takového
rozsahu bylo potřeba provést důkladnou analýzu a dobře si rozmyslet celkový návrh sys-
tému. Následná realizace pak obsahovala množství značně různých úkolů, které ovšem ve
výsledku tvořily jeden funkční užitečný celek.
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