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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá prací na vývojovém kitu, který slouží pro RC model 

lodi. Základem jsou programovatelné mikrokontroléry Nucleo STM32, do kterých se 

zapojí další potřebné moduly. Cílem je testování jednotlivých komponent a vytvoření 

systému pro navigaci lodi a bezdrátovou komunikaci mezi ovladačem a lodí. Pro 

navigaci a určení směru lodi se používá GPS modul a kompas. Komunikuje se pomocí 

obousměrných bezdrátových modulů s anténou. RC model lodi lze přepínat mezi 

manuálním a autonomním režimem. Hlavním výsledkem této práce je autonomní pohyb 

lodi na předem určené GPS souřadnice a souběžná komunikace s uživatelem.  

ABSTRACT 

This Master’s thesis deals with working on development kit, which is used for RC ship 

model. The basis are programmable Nucleo STM32 microcontrollers, to which other 

used modules are connected. The goal is to test each component and create system for 

navigation of the ship and wireless communication between controller and ship. GPS 

module and compass are used to navigate and determine the direction of the ship. 

Controller and ship can communicate through bidirectional wireless modules with 

antenna. The RC ship model can be switched between manual and autonomous modes. 

The main result of this thesis is autonomous movement of the ship on to a 

predetermined GPS coordinates and parallel communication with the user. 
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1 ÚVOD 

V dnešní době RC modely nespadají pouze do oblasti modelářských koníčků. Lze je 

rozšířit o modernější vybavení, díky kterým se vlastnosti RC modelu blíží běžně 

používaným prostředkům. Dá se připojit osvětlení, blinkry, senzorické vybavení jako je 

například kamera, GPS modul, potenciometry, akcelerometr, gyroskop, kompas a další. 

Toto vybavení se propojuje prostřednictvím mikrokontrolérů, které se dají programovat. 

Jejich prodej je pro veřejnost otevřenější a dostupnější, a to díky sériové výrobě a 

cenové dostupnosti. S vývojem programovacích jazyků a systému nahrávání programu 

je jejich programování velmi jednoduché. Program se píše na počítači a ve vývojovém 

prostředí, který kód zkontroluje a stáhne. Následně se kód přetáhne do flash paměti 

mikrokontroléru. Další výhodou je také jejich menší velikost a adekvátní výkonnost, a 

proto se dají použít pro řízení RC modelů. Tyto popsané vlastnosti umožňují RC 

modely využít i jako pomocníky v rámci každodenních činností a také tam, kde to je pro 

člověka nebezpečné. 

RC modely jsou rádiem řízené objekty. Vysílač vysílá rádiové vlny směrem 

k modelu, který prostřednictvím přijímače přijímá pokyny. Vysílač je ovládaný 

uživatelem, který pomocí ovladače určuje směr a výkony motorů. Tato problematika je 

také součástí této práce, která se zabývá návrhem a testováním vývojového kitu pro RC 

model lodi. Obsahuje moduly pro obousměrnou bezdrátovou komunikaci a GPS modul. 

Cílem je testování jednotlivých komponent, vytvoření systému pro lokalizaci, navigaci 

lodi a obousměrnou bezdrátovou komunikaci mezi ovladačem a lodí. Loď a ovladač 

v tomto případě fungují jako vysílač i přijímač. Obousměrný provoz je half-duplex, kdy 

informace může být přenášena oběma směry, ale v jednom okamžiku jedním směrem. 

Loď se dá přepínat mezi manuálním a automatickým režimem. Podstatnou částí této 

práce je autonomní pohyb lodě na předem určené GPS souřadnice. Další informace 

ohledně problematiky autonomního chování a mobilních robotů lze nalézt v [1]. 

I v případě RC modelu lodi základ tvoří programovatelné mikrokontroléry. 

Použité mikrokontroléry se dají díky svým specifickým vlastnostem programovat 

v online vývojovém prostředí Arm Mbed. Programuje se v nejčastěji používaném 

programovacím jazyku v oblasti mikrokontrolérů C/C++. V rámci vývojového systému 

a tvorby efektivního programového kódu se další informace dají dohledat v [2]. 

Diplomová práce je členěna do jednotlivých kapitol. Kapitola 2 obsahuje 

informace z oblasti senzoriky a lokalizace objektu, které se používají při autonomním 

pohybu objektu. Kapitola 3 se zabývá problematikou řídících jednotek, kde se rozebírají 

jednočipové mikropočítače a jednodeskové počítače. V kapitole 4 se řeší problematika 

výběru vhodných komponent. Obsahuje jejich bližší popis a popis použitých sběrnic, 

které se používají ke komunikaci mezi moduly. Kapitola 5 pojednává o použitém online 

vývojovém prostředí a programové části diplomové práce. V kapitole 6 je popsaný 

způsob testování vývojového kitu v terénu, co je předmětem testování a vzniklé 

problémy. Na závěr se shrnuje řešená problematika, možné úpravy a rozšíření funkcí. 
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2 SENZORIKA RC MODELU 

2.1 Autonomní systémy 

Jedna z hlavních problematik této diplomové práce je lokalizace RC modelu lodi a jeho 

navigace ze startovní nebo aktuální polohy do cílové. Lokalizace a navigace modelu 

probíhá ve venkovním prostředí. V mobilní robotice se jedná o základní problém, kdy 

se hlavně v autonomním režimu objekt musí být schopen v prostoru zorientovat a 

pohybovat. Informace o své aktuální poloze je schopen zjistit z navigačního subsystému 

a z dostupných dat ze senzorů. Posunutí objektu se určuje pomocí výpočetních technik. 

Díky tomu je známá poloha objektu a je tedy možná jeho navigace v prostoru.[1]  

Tento základní problém může být omezen řadou podmínek. Objekt se při 

pohybu musí umět vyhnout překážkám ve vnějším prostředí. Mezi další podmínky patří 

například dosáhnutí cíle za co nejkratší čas a také s co nejmenší ujetou vzdálenosti. Pro 

získání optimální cesty se používají algoritmy pro plánování cesty robota. Ve všech 

možných případech je důležité získání informací od senzorického subsystému.[1]  

Pro získání aktuální polohy je důležitá volba senzorů. Senzory se vybírají 

s ohledem na jejich použití. Lze využít externí (globální) tj. GPS nebo interní (lokální) 

typ např. kompas, akcelerometr, gyroskop. Pro větší přesnost se používá jejich 

kombinace. Získaná data ze snímačů jsou klíčová ve výpočtech pro odhad pohybu 

objektu.[4]  

Existuje několik lokalizačních technik, které lze rozdělit do kategorií dle 

společných vlastností. Kategorie se od sebe liší tím, z jakého hlediska a jakým 

způsobem se lokalizace objektu určí. Použitá technika v této diplomové práci se řadí do 

kategorie dle charakteru měření, ve které se prostředky lokalizace dělí na relativní a 

absolutní. Společným rysem je odhad pohybu objektu na základě potřebné nebo 

nepotřebné známosti předchozí polohy. Dále se budeme blíže těmito lokalizačními 

technikami zabývat.[3]  

2.2 Prostředky relativní lokalizace 

Prostředky relativní lokalizace odhadují změnu polohy objektu v závislosti na předchozí 

poloze. Jednotlivé změny tvoří celkovou změnu polohy. K určení polohy a navigaci 

využívají pouze robotem měřitelných parametrů bez přímých informací o vnějším okolí. 

U mobilní robotiky se jedná o často používané lokalizační metody. Nevýhodou je 

postupně se akumulující chyba, která vzniká nepřesností měření při zvětšující se 

vzdálenosti. Proto se spíše používají pro krátké vzdálenosti. Nicméně, k minimalizaci 

jejich nepřesností se používají společně s prostředky absolutní lokalizace pro odhad 

okamžité polohy mezi měřeními a absolutní polohou. Další výhodou těchto metod je 

relativní nezávislost na absolutním systému navigace.[1]  
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Mezi nejpoužívanější metody relativní lokalizace patří Odometrie, která přímo 

měří data za pomocí rotačních enkodérů. Dále mezi metody relativní lokalizace patří 

Navigace výpočtem, která se řadí mezi první metody. Přestože se jedná o starší metodu, 

nadále slouží jako základ pro další vzniklé metody.[3] 

2.2.1 Navigace výpočtem (Dead reckoning) 

Jedná se o starší metodu pro určení aktuální polohy, kterou námořníci používali v 

dřívějších dobách již před vývojem satelitní navigace. Pomocí magnetického kompasu 

se určí směr lodi. Ujetá vzdálenost se určí podle rychlosti a času, který uplynul od 

počátečního či posledního známého místa. Díky tomu jsme schopni odhadnout aktuální 

pozici.[3] 

Navigace výpočtem patří mezi metody relativní lokalizace. Ty jsou 

charakteristické tím, že vzniká a akumuluje se chyba měření. Ta se zvyšuje se 

vzdáleností ke známé počáteční poloze. Proto jsou tyto metody podporovány dalšími 

lokalizačními technikami, které požadovanou polohu upřesňují. Dají se také vylepšit 

použitím senzorických zařízení jako je gyroskop či počítadlo otáček kol.[3]  

Tato metoda je i přes své nevýhody stále použitelná a to hlavně tam, kde ostatní 

selhávají. Dále se jedná o elementární techniku dalších metod v rámci určování polohy 

pomocí relativní lokalizace.[3] 

2.2.2 Odometrie 

Jedná se o techniku, která určuje další odhad změny umístění objektu na základě 

získaných dat naměřených při detekci kol. Tato data se získají pomocí rotačního 

enkodéru a za pomocí odometrie se transformují na změnu pozice a orientaci objektu. 

Používá se u kolových robotů, kteří mají neustálý kontakt s podlahou bez prokluzu. 

V opačném případě je metoda zatížená chybou. Odometrie spadá mezi prostředky 

relativní lokalizace a je v mobilní robotice nejpoužívanější. Při vyskytnutí chyby její 

použitelnost klesá nebo je omezená na použití pro kratší vzdálenosti.[1] 

Existuje několik typů rotačních enkodéru. Lze je dělit například dle funkce a 

konstrukce na jednokanálové, inkrementální a absolutní. Obecně podle toho, jaký 

enkodér vybereme, ovlivníme způsob získávání dat, jejich spolehlivost a přesnost. 

Nejčastěji používané jsou inkrementální enkodéry.[3]  

Jednokanálové enkodéry se v odometrii nepoužívají. Mají jednobitový výstup, 

nemají informaci o smyslu otáčení a mezi nevýhody patří výskyt šumu v klidovém 

stavu nebo při nižších rychlostech. Inkrementální (dvoukanálové) enkodéry mají lepší 

vlastnosti ve srovnání s jednokanálovými. Mají informaci o smyslu otáčení, 

dvojnásobné rozlišení a nevyskytuje se šum. Nicméně, objeví se chyba v případě 

překročení maximálních otáček a nedostatečné vzorkovací frekvenci. Absolutní 

enkodéry se v mobilní robotice používají například jako senzory absolutní úhlové 

pozice. Je to z důvodu, že na svém výstupu má informace o absolutním úhlu natočení 

enkodéru.[3]  
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Jako metoda relativní lokalizace se při výpočtu vyskytuje a akumuluje chyba. 

Může být způsobená nedokonalostí tvaru a obvodu kola, vzorkovací frekvencí nebo 

rozlišením enkodéru. V těchto případech se jedná o systematickou chybu, která vzniká 

v interiéru s hladkým povrchem, a dokážeme ji rozpoznat. Opakem jsou chyby 

nesystematické, které vznikají na hrubém povrchu. Jsou nepředvídatelné, 

nerozpoznatelné a nedá se s nimi počítat. Nesystematická chyba může být způsobená 

špatnou adhezí a deformací kola a překážkami v cestě. V důsledku těchto nepřesností se 

metoda kombinuje s prostředky absolutní lokalizace. Tím by se měly minimalizovat 

chyby, zvýšit přesnost a spolehlivost.[3]  

2.3 Prostředky absolutní lokalizace 

Prostředky absolutní lokalizace pro odhad polohy a dalšího pohybu nepotřebují 

informace o předchozí poloze. Určují tedy absolutní polohu objektu jednorázově. 

Poloha se vztahuje ke globálnímu souřadnému systému, která se určí pomocí 

referenčních bodů se známou polohou v tomto systému. Informace o poloze objektu 

mohou obsahovat souřadnice a směr objektu (úplná informace) nebo pouze souřadnice 

(částečná informace).[1]  

Určení polohy objektu vzhledem k referenčním bodům se dá pomocí dvou 

metod. Metoda trilaterace určí polohu objektu pomocí vzdálenosti od referenčních 

bodů. Metoda triangulace určuje polohu prostřednictvím naměřených tří úhlů mezi 

referenčními body a objektem. Může pracovat s jedním vysílačem na objektu s více 

přijímači v pracovním prostředí nebo naopak. Výhodou této metody je, že se dá 

aplikovat pro větší počet současně pohybujících se objektů.[1]  

Dalším úkolem je určení orientace objektu. K jejímu určení se buď kombinují 

tyto metody k určení polohy s relativní navigací, nebo se používá kompas pro určení 

orientace. První možnost je vhodná při použití metody triangulace, druhá je vhodná u 

metody trilaterace.[1]  

Výhodou je, že prostředky absolutní lokalizace nejsou zatížené akumulující se 

chybou, jako tomu je u relativní lokalizace. Nicméně, signál nemusí být dostupný všude 

v prostoru a v každém okamžiku. Pro kompenzaci nevýhod, zvýšení spolehlivosti a 

přesnosti se zmíněné relativní a absolutní techniky kombinují.[3]  

2.3.1 GPS 

GPS navigační systém se používá pro lokalizaci objektu kdekoli, kde je satelitní signál 

dostupný. I když je zřízení vysoce nákladné, lokalizace objektu je pořád touto metodou 

snadná. Existují či vznikají různé typy systémů, které jsou zřizovány vládami různých 

států. Například navigační systém GPS je pod správou americké vlády. Je dostupný 

nejen pro armádní, ale i pro civilní účely.[3]  

Základem fungování jsou družice, které po dráhách obíhají Zemi a vysílají 

rádiový signál. Tento signál obsahuje lokalizační informace. Na druhé straně je armádní 
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či civilní přijímač, který signál dokáže přijmout a zpracovat. Pro lokalizaci objektu jsou 

potřeba minimálně tři družice. Signál se přijímá od družic, které jsou viditelné.[3]  

Hlavní výhodou je větší dostupnost GPS modulů pro veřejnost a snadné získání 

lokalizace objektu. Moduly jsou také vybavené komunikačním rozhraním, díky kterému 

mohou komunikovat s lokalizovaným objektem. Naopak nevýhodou je ztráta signálu a 

omezený příjem informací v některých místech. Mezi nevýhody dále patří nákladné 

zřízení systému, provozování a chybějící informace o orientaci objektu. Problém může 

také nastat v přesnosti GPS modulů, která se může pohybovat v řádech metrů, a rychlost 

obnovy dat. Může dojít ke zkreslení dat a jejich využitelnost se sníží tam, kde je potřeba 

větší přesnost např. u autonomních vozidel. GPS se hlavně používá pro lokalizaci ve 

vnějším prostředí.[3]  

2.3.2 Určení orientace 

Použité prostředky absolutní lokalizace detekují objekt, ale nedávají informaci o jeho 

orientaci. Přidáním orientačního senzoru se zpřesní lokalizační informace objektu a 

zjednoduší se jeho navigace.[3]  

Absolutní orientace objektu se dá určit pomocí kompasu. Základem kompasu je 

magnetometr, který měří směr nebo velikost magnetického pole Země. Ten je 

převedený na dále zpracovatelný elektrický signál. Nicméně, kompas je náchylný na 

jiné magnetické předměty, které by rušením magnetického pole získaná data 

zkreslily.[3]  

2.3.3 Orientační prvky 

K orientaci v prostoru se dají využít prvky, které objekt rozpozná pomocí počítačového 

vidění. Pro správné využití této metody musí být prvky dobře rozpoznatelné. Mezi tyto 

prvky patří např. čárové kódy, geometrické obrazce apod. Prostředí by mělo být dobře 

osvětlené, ale pohybující se objekt si světlo také může obstarat sám. Je potřeba zvážit 

použití počítačového vidění. Může se jednat o nevýhodnou metodu, která vyžaduje 

vyšší výkonnost, je výpočetně náročnější a cenově méně přijatelná. Dále nevýhodou je 

zhoršení schopnosti rozpoznat prvek se zvětšující se vzdáleností objektu od prvku. [3]  

Pro lokalizaci se můžou také použít prvky, které jsou rozpoznatelné objektem 

pouze v jeho blízké vzdálenosti. Mezi tyto prvky patří čárové kódy nebo RFID čipy. Je 

to další způsob, jak objekt může získat informaci o své poloze.[3]  

V průmyslových halách a ve vnitřních prostorách je mnohem jednodušší pro 

orientaci objektu použití liniových prvků. Ke své lokalizaci a pohyb využívá sledování 

vyznačených linií či dráhy na podlaze. Nejjednodušší je použít barevné linie, které 

nevyžadují žádnou montáž a složitější zásah do prostoru.[1]  

2.3.4 Dálkoměry 

Klasické prvky, které jsou nedílnou součástí každého prostředí a jsou od sebe odlišné, 

se dají snadno objektem detekovat. Mohou to být klasické překážky jako dveře nebo 

rohy v místnosti. Naopak prvky v přirozeném prostředí jsou pro objekt hůře 
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rozpoznatelné, mnohem výpočetně náročnější a méně spolehlivé kvůli vývoji a měnící 

se podobě prvku. Jsou to prvky jako například stromy či rostliny. Problém také můžou 

umocnit změny osvětlení, ale světlo si objekt může také obstarat sám.[3]  

Klasické prvky jako stěny či jiné překážky se dají detekovat pomocí sonarových, 

infračervených a laserových dálkoměrů. Dálkoměry neidentifikují překážky, ale pouze 

měří vzdálenost mezi objektem a překážkou. Nicméně, je nutné uvažovat nad přesností 

senzorů a jejich cenové dostupnosti.[3]  

Sonarové dálkoměry měří vzdálenost na základě měření doby mezi vysláním 

signálu a přijetím odraženého signálu. Výstupem je vzdálenost k nejbližšímu dalšímu 

objektu. Některé dálkoměry jsou výrobcem omezené na měření minimální vzdálenosti. 

Proto některé sonary nedokáží měřit bližší vzdálenost než je ta minimální. Výhodou je 

jejich relativně nízká cena. Nevýhodou je jejich nepřesnost způsobená tlumením 

ultrazvukového signálu, nestálost podmínek okolního prostředí (vlhkost, teplota) či 

pohlcení zvuku materiálem. Tím dochází ke vzniku chyb měření, ke zkreslení dat a 

špatnému vyhodnocení dalšího pohybu objektu.[1]  

Infračervené dálkoměry fungují na principu detekce odraženého infračerveného 

světla od překážky. Detekují překážky v blízkém okolí objektu. Dají se použít na měření 

vzdálenosti tam, kde překážky nemají tmavý nebo lesklý povrch. Dochází pak buď 

k pohlcení signálu, nebo k jeho odrazu mimo senzor. Tím se získají nespolehlivé 

výsledky a opět může dojít ke špatnému vyhodnocení dat. Proto se infračervené 

dálkoměry používají dohromady se sonary, kdy se pak jejich výsledky kombinují.[1]  

Nejpřesnější a nejdražší jsou laserové dálkoměry, které dokáží změřit vzdálenost 

k nejbližší překážce po přímce. Fungují tak, že jejich paprsek je rozkmitán a tím lze 

jeden paprsek chápat jako několik různě natočených dálkoměrů. 

Tato technika nespadá při lokalizaci objektu mezi nejspolehlivější. S využitím 

dalších metod absolutní lokalizace se dá vyvinout docela spolehlivý a cenově dostupný 

systém lokalizace objektu.[3]  
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3 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA 

3.1 Mikroprocesory 

Mikroprocesor je složitý integrovaný obvod, který realizuje hlavní funkce a zpracovává 

informace. Čte jednotlivé funkce programu a podle nich provede jednotlivé 

instrukce.[6] 

V hlavním bloku je aritmeticko-logická jednotka, řadič, registry a vyrovnávací 

paměti. Program je uložen v externí paměti ROM, RAM, EPROM, EEPROM, FLASH. 

Podle šířky slova v bitech se mikroprocesory vyrábí ve 4-bitové, 8-bitové, 16-bitové, 

32-bitové a 64-bitové verzi.[6] 

Tato součástka je součástí většího celku mikropočítače. Mikropočítač se skládá 

z integrovaných obvodů a kromě mikroprocesoru obsahuje paměť pro program (ROM, 

PROM, EPROM, EEPROM), paměť pro záznam a čtení dat (RWM, RAM) a obvody 

pro vstup/výstup dat. Podle potřeby výkonu jsou obvody umístěné na plošném spoji 

(větší výkon) nebo jsou integrovány do jednoho čipu (nižší výkon). Podle toho 

mikropočítače můžeme dělit na jednočipové nebo jednodeskové. Mezi známé výrobce 

mikroprocesorů již od prvopočátků patří Intel, Motorola a IBM.[6] 

3.2 Jednočipový mikropočítač 

Jednočipový mikropočítač, mikrokontrolér nebo mikrořadič, je tvořený jednoduchým 

integrovaným obvodem, který obsahuje vše potřebné pro zpracování aplikace. Není tedy 

potřeba žádný další hardware. Díky svým vlastnostem se používá k regulaci a pro 

sledování a řízení procesů. Je často součástí vestavěných systémů, jako jsou chytré 

telefony, počítačové periferie apod.[7]  

Jeden čip obsahuje kromě mikroprocesoru také operační paměť pro data (RAM) 

a pevnou paměť pro řídící program (ROM, PROM nebo EPROM) o omezeném rozsahu, 

aritmeticko-logickou jednotku, neboli ALU, vstupní/výstupní obvody omezeného 

rozsahu. Eventuálně dále časovač, čítač, A/D a D/A převodník, PWM výstupy, sériovou 

komunikaci a jiné sběrnice.[6] 

Fungování mikroprocesorů vychází z použité architektury. Existují dvě základní 

architektury, jejichž význam je v pojetí dnešní doby spíše akademický. Jejich odlišnost 

spočívá ve využití operační a pevné paměti pro program a data. Von Neumannova 

architektura má společnou paměť pro program a data a používá se v běžných počítačích. 

Zatímco Harvardská architektura ji má oddělenou. Obě architektury mají svoje výhody 

a nevýhody a v dnešní době se spíše používá jejich kombinace. Mikrokontrolér 

obsahuje oddělenou paměť programu a dat a časovače. Může tedy pracovat s pamětí 

programu a dat zároveň a pracovat s vnějším okolím v reálném čase.[7]  
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Mikrokontrolér je vhodný pro menší aplikace s malým počtem vstupů a výstupů. 

Dá se například využít v měřících přístrojích, ve složitějších aplikacích 

v automobilovém a leteckém průmyslu, v elektronických přístrojích jako je 

videorekordér, pračka, sporák apod. Výhodou může být nižší cena mikrokontroléru díky 

sériové výrobě a uložení všech funkcí do jednoho pouzdra.[6]  

Existuje mnoho výrobců mikroprocesorů, které se odlišují podle šířky slova 

v bitech a jsou součástí dnes hojně používaných mikrokontrolérů. Nabídka výrobců je 

široká a nabízí 8-bitové až 32-bitové verze. Mezi známé výrobce patří firma Atmel, 

která se dostala do veřejného povědomí svými mikrokontroléry s 8-bitovou verzí. Jejich 

verze se inspirují řadou mikroprocesorů 8051/52, které jsou původní platformou firmy 

Intel. Dále to jsou mikrokontroléry PIC od firmy Microchip, dále Motorola, Texas 

Instruments a jiné. V dnešní době mezi nejpoužívanější patří mikroprocesory od firmy 

ARM Holdings, které se hlavně využívají v mobilních telefonech a vestavěných 

systémech. Najdeme je také v mikrokontrolérech od firmy STMicroelectronics, se 

kterými se pracuje v této diplomové práci.[6]  

3.2.1 8-bitové mikrokontroléry 

Mezi nejvýznamnější a stále oblíbené patří mikrokontroléry v 8-bitové verzi řady 

x51/52. Jsou vhodné pro malé mobilní roboty a jiné modely. Jsou to celosvětově známé 

typy, které vychází z mikrokontrolérů řady 8051/52 od firmy Intel.[1]  

Obecně mikroprocesor 8051 je 8-bitový jednočipový mikroprocesor, který 

obsahuje kombinaci harvardské a Von Neumanovské architektury. To znamená, že 

programová a datová paměť je oddělena, ale instrukce a data se přenáší po společné 

sběrnici. Mikroprocesor obsahuje klasické části jako aritmeticko-logickou jednotku, 

vlastní procesorovou jednotku, paměť programu (ROM, EPROM) a datovou paměť 

(RAM). Ze značení jednotlivých verzí mikroprocesorů lze vyčíst, jaký typ paměti se 

používá. Verze s číslem 80 má ROM paměť, číslo 87 odpovídá EPROM a 

FLASH/EEPROM odpovídá číslu 89.[1]  

Firmy, které se obecně zabývají návrhem a výrobou těchto mikroprocesorů, se 

inspirují tímto již poměrně starším modelem a nabízí několik jeho variant. Je to díky 

jeho spolehlivosti, podpory a možnosti rozšíření. V dnešní době se vyrábí vylepšené 

verze tohoto typu mikroprocesoru, které jsou doplněné o další periferie, obohacené o 

vyšší výkon a o analogové vstupy/výstupy. Nicméně, základem všech možných variant 

je procesor 8051.[1]  

Mezi ty známé a v tuzemsku oblíbené patří například mikroprocesory rodiny 

Atmel8051 od firmy Atmel. Jsou významné například tím, že obsahují elektricky 

přepisovatelnou integrovanou paměť programu FLASH (Flash In-System 

Programmable) pro uložení programu a paměť RAM. Nahrání a přepis programu 

probíhá pomocí bootloaderu. Bootloader je speciální program, pomocí kterého dochází 

k nahrání programu nebo jeho přepisu ve flash paměti a jeho následné spuštění. 

K nahrání může proběhnout jakýmkoliv rozhraním. Program bootloaderu se nachází 

vždy na konci flash paměti a spustí se hned po tom, co se připojí mikrokontrolér ke 
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zdroji napájení. Další mikrokontroléry, které jsou programovány popsaným způsobem, 

jsou například mikrokontroléry řady ATmega, ATtiny a také mikrokontroléry Nucleo, 

které se používají v této diplomové práci. Podobná situace probíhá u počítačů po jejich 

zapnutí, kde se spustí BIOS a do paměti RAM se nahraje používaný operační systém a 

spustí jej.[1] 

3.2.2 ARM mikroprocesory 

Existují různé typy mikroprocesorů od různých společností a v této diplomové práci se 

konkrétně pracuje s mikrokontroléry, které jsou založené na ARM architektuře 

mikroprocesorů. Použitím tohoto typu mikroprocesorů se zjednodušuje práce 

s mikrokontroléry a jejich programování. Programuje se v online vývojovém prostředí, 

které je kompatibilní s počítačovou platformu založenou na ARM Cortex-M 

procesorech. 

ARM mikroprocesory jsou vyráběné společností ARM Holdings v Anglii, která 

navrhuje a vyvíjí architekturu procesorů. Mikroprocesory jsou založené na tzv. 

redukovaném instrukčním běhu RISC (Reduced Instruction Set Computing), která je 

navrhnutá pro běh menšího počtu instrukcí. Instrukce určují, jaké příkazy jsou 

programem poslány do mikroprocesoru. Tím, že mikroprocesor vykonává menší počet 

instrukcí, může dosáhnout vyšších frekvencí a MIPS (Millions of Instructions Per 

Second), tedy milionů instrukcí za sekundu. To jsou vlastnosti, kterými se 

mikroprocesory s redukovaným instrukčním během odlišují od těch, co máme 

v počítačích s tzv. CISC (Complex Instruction Set Computing) komplexním 

instrukčním během.[11] 

Obě architektury mikroprocesorů jsou navrhnuté s ohledem na funkčnost a 

použitelnost. Kromě výše popsaných vlastností jsou mikroprocesory s RISC 

architekturou malé, rychlé a mají nižší spotřebu elektrické energie. Proto jsou vhodné 

pro spotřební elektroniku, které fungují na baterii, mobilní telefony, tablety nebo 

mikrokontroléry.[11] 

ARM mikroprocesory se rozdělují do několika rodin, které se vyrábí ve 32-

bitové a 64-bitové verzi. Jeden z důležitých typů je ARM mikroprocesor rodiny Cortex-

M ve 32-bitové verzi. Dělí se do dalších generačních skupin, které se navzájem 

parametricky odlišují a vybírají se s ohledem na aplikovatelnost a funkčnost.[11] 

Rodina Cortex-M se hlavně používá u mikrokontrolérů a hluboce zabudovaných 

systémů. Vyznačují se vysokou energetickou efektivností a u některých mikrokontrolérů 

vysokou výkonností, u kterých maximální frekvence přesahuje i hodnotu 200 MHz. 

Takové frekvence dosahuje například procesor typu Cortex-M4, který je vylepšenou 

verzí Cortex-M3. Obě generační skupiny se používají u mikrokontrolérů, které jsou 

určené pro tuto diplomovou práci.[13] 
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3.3 Jednodeskový počítač 

Jednodeskový počítač (Single Board Computer) je celý počítač v jedné desce, na které 

jsou obvody pro větší výkon umístěné na plošném spoji. Mezi známé jednodeskové 

počítače patří například Raspberry Pi, Intel Edison, BeagleBone, Nvidia Jetson, Odroid 

a jiné další.[14] 

Od klasického počítače se odlišuje podle toho, jak je navržený. Deskový počítač 

má všechny prvky počítače obsažené v jedné desce na plošném spoji. Obsahuje funkční 

části počítače jako mikroprocesor, vstupy/výstupy a paměť. I když je méně výkonný 

oproti klasickým počítačům, dá se využít v mnoha vzdělávacích nebo průmyslových 

(robotika, IoT) aplikacích. Nalezneme jej v bankomatech, jukeboxech nebo v 

automatických pokladnách. Jsou vhodné jako experimentální a výukový nástroj a to 

díky jejich jednoduchosti, nízké pořizovací ceně a dají se připojit nebo rozšířit o jiný 

hardware. Tato využitelnost je možná díky tomu, že jsou malé a efektivní. Po 

naprogramování fungují tyto počítače samostatně.[14] 

3.3.1 Raspberry Pi 

Jedná se o celosvětově nejpoužívanější deskový počítač od firmy Raspberry Pi 

Foundation. Jako hlavní procesor se používají ARM procesory. Kolem desky jsou USB, 

micro USB a HDMI, do kterých se dá zapojit další zařízení jako klávesnice, myš, 

monitor. Díky tomu dokáže částečně nahradit stolní počítač. Ke spuštění a pro získání 

funkcí klasického stolního počítače stačí zapojit SD kartu s operačním systémem. 

Raspberry Pi dokáže spustit Linux, Windows 10 nebo Raspbian, který je 

nejrozšířenějším operačním systémem počítačů rodiny Raspberry Pi. Dále mají 

vestavěný Bluetooth a WiFi pro bezdrátové připojení.[14] 

Raspberry Pi se dá použít k ovládání zařízení nebo vývoji aplikací. Dá se použít 

jako přehrávač videa a hudby nebo má přes standardní konektor RJ45 přístup 

k internetu. Obsahuje spoustu input/output pinů, díky kterým lze počítač zakomponovat 

do robota. S mobilním telefonem a internetem může řídit centrální ovládání světel, 

topení a spotřebičů. Dále se používá pro vzdělávací účely k programování a k lepšímu 

pochopení fungování počítačů.[16] 

3.3.2 BeagleBone 

Nejpopulárnější alternativou Raspberry Pi je nízkonákladová platforma BeagleBone od 

firmy Texas Instruments. Čím se tato deska odlišuje od Raspberry Pi je to, že poskytuje 

8-bitovou flash paměť. Z této paměti pak může do zařízení nahrát operační systém 

Linux. Tím se upustilo od použití SD karty pro nahrání operačního systému.[14] 

Tento typ desky poskytuje 92 pinů, do kterých je možno připojit další zařízení. 

Desku lze rozšířit o sběrnice I
2
C a SPI, časovače, dají se přidat PWM výstupy a 

analogové vstupy. Dá se také rozšířit o stohovatelné moduly, které se dají připevnit 

k pinům. Tím by se dala přidat LCD obrazovka a audio rozhraní.[14]  
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Nevýhodou této desky je to, že poskytuje pouze jeden USB port. Pro připojení 

myši a klávesnice je lepší připojit USB rozbočovač. S postupujícím časem BeagleBone 

zaostává za výkonem svých konkurentů. Předností této desky tkví spíše v 

přizpůsobivosti a jednoduchosti zapojení.[14]  

3.4 Vybrané komunikační sběrnice 

Mikrokontroléry poskytují přípojné piny, do kterých se dají připojit další zařízení. Tím 

se vytvořený systém dá rozšířit o další funkce. K tomu, aby se moduly daly připojit, 

musí mikrokontroléry obsahovat potřebné sběrnice. Prostřednictvím těchto sběrnic 

probíhá komunikace mezi mikrokontroléry a moduly. V této části se vyberou a popíšou 

ty nejpoužívanější. 

3.4.1 SPI rozhraní 

SPI sériové rozhraní se používá pro komunikaci mezi mikrokontroléry nebo mezi 

mikrokontroléry a připojenými moduly. Používá se tam, kde není třeba odesílat velké 

množství vysokorychlostních dat. Toto rozhraní používá například 2,4 GHz bezdrátový 

vysílač/přijímač či RFID čtečka.[17] 

Mikrokontroléry a připojené moduly se dělí na master a slave. Master bývá 

ovládací zařízení (obvykle mikrokontrolér) a slave přebírá instrukce od mastera 

(obvykle displej, senzor). Dá se sestavit systém, kde jeden master ovládá jeden nebo 

více zařízení typu slave.[17]  

Slave zařízení jsou k masteru připojené přes čtyři vodiče k pinům SS/CS, MOSI, 

MISO, SCLK a toto zapojení lze vidět na Obr. 1. Prostřednictvím SS/CS pinu se vybírá 

slave/čip zařízení, se kterým master bude komunikovat. Přes MOSI (Master out/Slave 

in) se posílají data k slave zařízení. MISO (Master in/Slave out) posílá data směrem 

k masteru. Data se posílají sériově tzn. bit po bitu. SCLK funguje jako hodinový signál, 

který je tvořen masterem. Hodinovým signálem se synchronizuje a řídí komunikace 

mezi masterem a slavem. Rychlost přenosu dat je určena frekvencí hodinového signálu. 

Z funkce hodinového signálu vyplývá, že SPI je synchronní rozhraní.[17]  

 

Obr. 1:  Komunikace mezi master a slave [17] 

Výhodou tohoto rozhraní je vyšší rychlost přenosu dat bez složitého 

adresovacího systému oproti I
2
C. V rámci přenosu dat nefigurují žádné start a stop bity 
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a nedochází k přerušení toku dat. Dále díky odděleným vodičům MOSI a MISO se 

můžou data posílat a přijímat zároveň. Nevýhodou je počet napojených vodičů. 

V případě I
2
C rozhraní a UART stačí pro komunikaci zapojit pouze dva vodiče. Při 

přijetí dat nedochází k odeslání potvrzovacího paketu, kterým by se potvrdila správnost 

přijatých dat. Zároveň u přijatých dat neprobíhá kontrolní výpočet, který by detekoval 

případnou chybu. Za nevýhodné je také použití pouze jednoho masteru.[17]  

3.4.2 UART sériová komunikace 

UART je součástka, která je součástí jednočipového mikropočítače. Používá se k přímé 

komunikaci mezi dvěma zařízeními, které stačí zapojit pomocí dvou vodičů. Hlavním 

účelem je vysílat a přijímat sériová data. UART používají například GPS moduly či 

Bluetooth moduly.[18]  

Průběh přijímání a odesílání dat lze vidět na Obr. 2, a které probíhá přes dva 

piny označovaných jako Tx (Transmitter) a Rx (Receiver). Odesílací strana paralelně 

příjme data z datové sběrnice. Následně UART k těmto datům přidá start, paritní a stop 

bit. Tím vytvoří paket, který se sériově odesílá přes Tx pin. Přijímací strana přečte paket 

bit po bitu přes Rx pin. Data se převedou do paralelní formy a odstraní se start, paritní a 

stop bity. Posledním krokem je předání těchto upravených dat datové sběrnici na 

přijímací straně.[18]  

 

Obr. 2:  UART sériová komunikace [18] 

Data se mezi zařízeními přenáší asynchronně a ve formě paketu. Asynchronní 

přenos způsobí, že se zařízení nesynchronizují pomocí hodinového signálu ale přes start 

a stop bity. Tyto bity jsou obsaženy v paketu, díky kterým na přijímací straně dojde ke 

snížení (start) či zvýšení (stop) napětí. Zařízení tak detekuje změnu napětí a při určité 

přenosové rychlosti začne nebo přestane číst data. Přenosová rychlost je míra rychlosti 

přenosu dat vyjádřená v bitech za sekundu (bps). Obě komunikační zařízení by měly 

pracovat při přibližně stejné přenosové rychlosti. Paritní bit v paketu pak slouží 

k detekci chyb, které by vznikly při přenosu v důsledku velké vzdálenosti či 

neodpovídajícími přenosovými rychlostmi mezi zařízeními. Bohužel délka odesílaných 

dat a bitů je omezená. Kontrola k detekci chyby probíhá tak, že přijímací UART spočítá 

z datového rámce počet bitů s hodnotou 1. Datový rámec je bez chyb, pokud jeho součet 
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odpovídá sudému nebo lichému paritnímu bitu. V opačném případě se detekuje chyba. 

V této situaci součty a paritní bity nabývají hodnot 1 nebo 0.[18]  

Výhodou UART je, že pro komunikaci stačí zapojit dva piny Tx a Rx. 

Komunikace není řízená ani synchronizovaná prostřednictvím hodinového signálu, ale 

pomocí start a stop bitu v paketu. Kromě toho paket obsahuje datový rámec 

k odeslání/přečtení a paritní bit, který slouží k detekci chyby v datovém rámci. 

Nicméně, nevýhodou je omezená velikost paketu, přičemž datový rámec je limitovaný 9 

bity. Oproti SPI komunikačnímu rozhraní UART nepodporuje systém s více slave 

zařízeními a ani s více master zařízeními. V rámci přenosu dat v nejlepším případě musí 

obě zařízení pracovat při stejné přenosové rychlosti, aby nedošlo k výskytu chyby 

v datovém rámci. Pokud to zařízení nemohou dodržet, může se přenosová rychlost lišit 

pouze o 10%. I přes tyto nevýhody, UART sériová komunikace stále patří mezi 

nejpoužívanější metody komunikace.[18]  

3.4.3 I
2
C rozhraní 

I
2
C je sériová sběrnice, která kombinuje nejlepší funkce SPI rozhraní a UART. Ke 

komunikaci stačí zapojit dva piny SDA a SCL. Pomocí tohoto rozhraní se dá vytvořit 

systém s jedním řídicím masterem s více slave zařízeními. Dá se také vytvořit systém 

s více mastery, které by řídily jeden nebo více slave zařízení. Tento systém je někdy 

výhodný pro zobrazování textu na jednom LCD. I
2
C se používá například u LCD 

displeje, kompasu, gyroskopu či akcelerometru.[19]  

Data se posílají sériově bit po bitu přes SDA pin, přes který se také data 

přijímají. K synchronizaci masteru a slavu dochází prostřednictvím hodinového signálu, 

který je řízen masterem. Vše je znázorněné na Obr. 3.[19]  

 

Obr. 3:  I2
C komunikační rozhraní [19] 

V rámci I
2
C se data posílají ve zprávách, které jsou rozděleny do tzv. datových 

rámců. Zpráva se skládá z adresy, která připadá slave zařízení a je v binární podobě. 

Dále obsahuje přenášená data, start a stop bity, read/write bity a ACK/NACK bity. 

Přenos dat probíhá tak, že master nejprve pošle start bity každému slave zařízení. Tomu 

následuje zaslání adresy slave zařízení, se kterým chce master komunikovat. S adresou 

se také posílají read/write bity. Tyto bity říkají, zda chce master posílat/přijímat data. 

Každé slave zařízení si porovná svoji adresu s tou zaslanou od masteru. Ta, která se 
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shoduje, pošle ACK zprávu masteru o úspěšnosti komunikace. V tento moment dojde 

k přenosu dat. Pokud je přenos úspěšný, přijímací strana (slave) pošle ACK zprávu 

odesílající straně (master) o úspěšnosti přenosu dat. Pro ukončení přenosu dat master 

pošle stop bity.[19]  

Výhodou tohoto rozhraní je, že přenos dat probíhá prostřednictvím dvou pinů 

SDA a SCL. Dále podporuje oba systémy sestavení masteru a slave zařízení. Velkou 

výhodou je posílání ACK/NACK bitů, kterými se potvrdí úspěšnost/neúspěšnost 

přenosu. Nevýhodou je pomalejší rychlost přenosu dat, než je tomu u SPI rozhraní. Pro 

přenos je také limitovaná velikost datových rámců, kterou je potřeba dodržet. Nicméně, 

i přes tyto nevýhody spadá I
2
C mezi známé a velmi používané komunikační 

protokoly.[19]  
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4 KOMPONENTY RC MODELU 

4.1 Vybrané periferie 

Program dohromady s řídicím systémem objektu tvoří základ pro ovládání pohybujícího 

se objektu. Hardwarová část, která tvoří daný objekt, musí zajistit správné načtení 

informací ze senzorových zařízení. Programová část musí tato data v reálném čase 

zpracovat a zajistit další reakci objektu. Proto je důležité dbát na výběr vhodných 

komponent a zároveň tento výběr soustředit k jejich zamýšlenému použití. Typickou 

podmínkou pro výběr je, zda se objekt bude pohybovat vevnitř nebo venku. Dále, co 

ovlivní požadavky na výběr komponent je, co má daný systém řídit a na co je 

soustředěný. Další důležité parametry při výběru komponent je jejich hmotnost, 

rozměry, spotřeba, výkon, velikost napájecího napětí, možnosti rozšíření o další 

hardware a samozřejmě cena softwaru a hardwaru.[1]  

Cílem této diplomové práce je vytvoření a vývoj autonomního/manuálního 

systému pro vývojový kit, který slouží do RC modelu lodi. Vývojový kit tvoří části, kde 

jedna část je loď a druhá ovladač. Je koncipován do venkovního prostředí a je hlavně 

zaměřený na lokalizační, navigační a komunikační problematiku. Komunikace probíhá 

mezi modelem lodi a uživatelem a musí probíhat neustálá výměna zpráv. Oba celky by 

proto měly obsahovat moduly pro obousměrnou komunikaci, protože hlavně 

v autonomním režimu se na základě přijatých informací loď rozhoduje. K lokalizaci a 

navigaci by loď měla používat lokalizační a orientační prostředek. 

Základem fungování vývojového kitu je zapojení všech použitých modulů do 

mikrokontrolérů. K lokalizaci lodi se používá GPS modul a její orientace je dána 

kompasem. Loď se naviguje ze své aktuální polohy na předem zadané cílové 

souřadnice. Data z GPS modulu se dále využívají pro výpočetní účely, a proto je zde 

vyžadován vysoký výkon použitého hardwaru. Tento parametr je obzvlášť důležitý při 

autonomním pohybu lodi, kdy se loď rozhoduje na základě dalších propočtů a přijatých 

informací od uživatele. Na druhé straně je uživatel, který může přepínat mezi 

manuálním a autonomním režimem lodi. Má k dispozici LCD displej, na který si 

zobrazí přijaté a zpracované informace z lodi a tím si může vyhodnotit další řízení. 

V případě manuálního režimu je možné loď řídit pomocí ovladače. 

Skoro všechny komponenty použité v této diplomové práci byly poskytnuty 

vedoucím práce. Jedinou objednanou komponentou autorkou této práce byl kompas, 

který se vybíral s ohledem na nejčastěji používaný typ modulu, komunikační rozhraní a 

na rozměry. Obecně by komponenty měly splňovat následující popsané parametry a 

podmínky pro to, aby se vývojový kit dal aplikovat do RC modelu lodi. 

Jelikož se komponenty vkládají do RC modelu lodi, měly by být menších 

rozměrů a hmotnosti. Všechny použité moduly jsou zapojené do mikrokontrolérů. Ke 

správné funkci jejich vzájemná komunikace probíhá přes specifická komunikační 

rozhraní, které by mikrokontroléry měly obsahovat. Moduly, které tvoří ovladač pro 
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uživatele, komunikují prostřednictvím SPI rozhraní, I
2
C rozhraní a analogově 

digitálního převodníku. Moduly, které tvoří systém lodi, používají ke komunikaci SPI 

rozhraní, I
2
C rozhraní a UART sériovou komunikaci. Celek, který tvoří loď, zpracovává 

lokalizační data z GPS modulu. To je výpočetně a paměťově náročné, a proto se 

používá výkonnější mikrokontrolér v lodi oproti mikrokontroléru v ovladači, který má 

nižší spotřebu. Další část se bude zabývat popisem vybraných komponentů. 

4.2 Vývojové desky 

Pro účely diplomové práce se používají vývojový desky typu STM32 Nucleo od firmy 

STMicroelectronics. Nucleo mikrokontroléry mají v sobě zabudované ARM 

mikroprocesory rodiny Cortex-M. Z názvu vývojového kitu můžeme také vyčíst, že se 

jedná o 32-bitovou verzi mikroprocesorů. 

Mikrokontroléry STM32 se dělí do několika rodin. Dle Obr. 4 lze vidět jejich 

rozložení podle parametrů, kterými se od sebe liší. Jedná se o výkon, programovatelnou 

paměť a počet pinů na deskách. Dané parametry jsou klíčové pro výběr mikrokontroléru 

a lze je vyčíst z označení určité desky.[20]  

 

Obr. 4:  Rozložení jednotlivých NUCLEO desek [20]  
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Obecně Nucleo desky mají stejný tvar a rozložení. Mezi jejich výhody patří 

zabudované konektory, ke kterým se dá připojit další kompatibilní hardware (např. 

Arduino desky), a tím je lze rozšířit o další funkce. Díky tomuto rozšíření lze za kratší 

čas a nižší náklady vytvářet složitější elektronické aplikace.[21]  

Výhodou je zabudovaný debugger/programátor ST-LINK. Díky tomuto 

vybavení jsme schopni čip rovnou programovat a ladit. Po instalací ST-link driveru se 

desky propojí s počítačem přes USB kabel. Použitím vhodného online programovacího 

prostředí jsme schopni mikrokontrolér ladit v reálném čase. Tím, že desky obsahují 

FLASH paměť, stačí program stáhnout a natáhnout do FLASH paměti mikrokontroléru. 

ST-LINK naprogramuje nebo přeprogramuje program v čipu a spustí jej. Další výhodou 

je tedy jednoduchá manipulovatelnost a programovatelnost.[22]  

V rámci diplomové práce se používají mikrokontroléry typu STM32F4, které se 

vyznačují vysokou výkonností a typu STM32L1 vyznačující se extrémně nízkým 

výkonem. Podle počtu pinů a velikosti programovatelné paměti se vybrali konkrétní 

mikrokontroléry STM32F401RE a STM32L152RE.[22]  

4.2.1 Nucleo-F401RE 

Nucleo F401RE je typ desky, která patří do rodiny 32-bitových mikrokontrolérů 

STM32, a je na Obr. 5. Má v sobě zabudovaný RISC mikroprocesor ARM® Cortex®-

M4, který pracuje na frekvenci až 84 MHz. Jedná se o vylepšenou verzi mikroprocesoru 

Cortex-M3. Byl vyvinut tak, aby při nízké spotřebě energie poskytnul co největší 

výpočetní výkon. Procesor podporuje funkce DSP (Digital Signal Processor), kvůli 

kterým dokáže efektivně zpracovat signál a provádět složité algoritmy. Je koncipován 

pro rychlé zpracování číslicového signálu v reálném čase. Díky tomuto jádru deska 

spadá dle Obr. 4 do kategorie s vysokou výkonností.[23] 

 

Obr. 5:  STM32F401RE Nucleo deska [Vlastní foto] 
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Typ modelu napovídá, že má deska k dispozici 64 pinů (R) a disponuje 512KB 

programovatelné flash paměti (E). Pro komunikaci s připojenými moduly používá 

standardní a pokročilá komunikační rozhraní typu I
2
C, SPI, UART a jiné I

2
S, SDIO a 

USB. Z toho vyplývá, že je deska vhodná pro splnění účelů této diplomové práce a 

všechny potřebné moduly se dají zapojit. Dále díky svému výkonu se v této práci 

používá pro lokalizaci a navigaci lodi, která je výpočetně náročná. Použití desky je 

možné při rozsahu napájení od 1,7 V do 3,6 V.[24]  

Na Obr. 5 lze vidět rozložení vývojové desky. Desku lze připojit, napájet a 

programovat prostřednictvím USB konektoru. Díky tomu, že má v sobě zabudovaný 

debugger/programátor ST-LINK, se po připojení chová jako flash disk. Tím je 

programování desky velmi jednoduché, protože program stačí pouze stáhnout a 

přetáhnout do flash disku. Dále jsou zde vidět tři LED indikátory, které indikují USB 

komunikaci, napájení a je tu jedna uživatelská LED. Jsou tu také dvě tlačítka USER a 

RESET. Tlačítko USER slouží pro uživatelské účely a dá se naprogramovat. Tlačítko 

RESET se používá k resetování programu.[24]  

Deska má, dle Obr. 5, vyvedené piny, díky kterým ji lze rozšířit o další funkce a 

další zařízení. Na Obr. 6, 7, 8 a 9 můžeme vidět rozložení a jednotlivá označení pro 

Arduino-kompatibilní konektory a ST Morpho piny, ke kterým lze připojit další 

vybavení. 

Tento typ vývojové desky se dá dále využít v mnoha oblastech. Využívá se 

například pro řízení motorového pohonu, lékařské vybavení, tiskárny a skenery, 

alarmové systémy, video interní komunikaci a pro domácí spotřebiče. Nachází své 

uplatnění také v průmyslovém odvětví například pro programovatelné automaty (PLC), 

střídače a jističe.[24]  

 

Obr. 6:  Arduino-kompatibilní konektory – levá strana [26]  
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Obr. 7:  Arduino-kompatibilní konektory – pravá strana [26]  

 

Obr. 8:  Morpho piny – levá strana [26]  
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Obr. 9:  Morpho piny – pravá strana [26]  

4.2.2 Nucleo-L152RE 

Je typ desky, který také patří do rodiny 32-bitových mikrokontrolérů STM32. Má 

v sobě zabudovaný procesor ARM® Cortex®-M3 typu RISC, který pracuje na 

frekvenci 32 MHz. S tímto menším a slabším jádrem se dle Obr. 4 jedná o 

mikrokontrolér s extrémně nízkým výkonem, který funguje od 1,8 do 3,6 V. 

Mikroprocesor obsahuje sadu instrukcí, která umožňuje rychleji zvládat složité úlohy. 

Dále také obsahuje komplexní funkce ladění, díky kterým usnadňuje práci softwarovým 

vývojářům a urychluje vývoj aplikací.[13]  

Typ modelu napovídá, že má deska k dispozici 64 pinů (R) a disponuje 512KB 

programovatelné flash paměti (E). Poskytuje zdroj napájení v rozmezí 1,65 V – 3,6 V. 

Pro komunikaci s připojenými moduly používá standardní a pokročilá komunikační 

rozhraní typu I
2
C, SPI, UART a jiné I

2
S, A/D převodník a USB. Z toho vyplývá, že je 

deska vhodná pro splnění účelů této diplomové práce a všechny potřebné moduly se dají 

zapojit. Dále kvůli svému výkonu a nízké spotřebě se v této práci používá pro řízení lodi 

jako ovladač, který komunikuje přes A/D převodník.[27]  

Na Obr. 10 lze vidět rozložení vývojové desky. Desku lze připojit, napájet a 

programovat prostřednictvím USB konektoru. Díky tomu, že má v sobě zabudovaný 

debugger/programátor ST-LINK, se po připojení chová jako flash disk. Tím je 

programování desky velmi jednoduché, protože program stačí pouze stáhnout a 

přetáhnout do flash disku. Dále jsou zde vidět tři LED indikátory, které indikují USB 

komunikaci, napájení a je tu jedna uživatelská LED. Jsou tu také dvě tlačítka USER a 

RESET. Tlačítko USER slouží pro uživatelské účely a dá se naprogramovat. Tlačítko 

RESET se používá k resetování programu. 



 
2020 Vysoké učení technické v Brně, FSI, Ústav automatizace a informatiky 

 

37 

 

 

Obr. 10:  STM32L152RE Nucleo deska [Vlastní foto] 

Deska má, dle Obr. 10, vyvedené piny, díky kterým ji lze rozšířit o další funkce 

a další zařízení. Na Obr. 11, 12, 13 a 14 můžeme vidět rozložení a jednotlivá označení 

pro Arduino-kompatibilní konektory a ST Morpho piny, ke kterým lze připojit další 

vybavení. 

Přestože se jedná o mikrokontrolér s nízkým výkonem, využívá se v mnoha 

oblastech. Své uplatnění nachází například pro lékařská a sportovní vybavení, 

poplachové systémy, kabelové a bezdrátové senzory, videotelefon, řízení aplikací a 

uživatelských rozhraní.[27]  

 

Obr. 11:  Arduino-kompatibilní konektory – levá strana [28]  
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Obr. 12:  Arduino-kompatibilní konektory – pravá strana [28]  

 

Obr. 13:  Morpho piny – levá strana [28]  



 
2020 Vysoké učení technické v Brně, FSI, Ústav automatizace a informatiky 

 

39 

 

 

Obr. 14:  Morpho piny – pravá strana [28] 

4.2.3 Použitá rozhraní a knihovny 

Ke zprostředkování přenosu dat a komunikaci mezi mikrokontrolérem a připojenými 

moduly se používají komunikační rozhraní. Moduly se musí zapojit do odpovídajícího 

použitého rozhraní mikrokontroléru. Ve schématech mikrokontroléru lze dohledat, které 

piny tomu odpovídají. Používané moduly komunikují přes SPI rozhraní, I
2
C rozhraní, 

UART sériovou komunikaci a pro převod analogového signálu do číslicové podoby 

používají A/D převodník. 

Při programování mikrokontrolérů se komunikační rozhraní a funkce modulů 

aktivují přes knihovny. Ty obsahují různé funkce, které nám práci s modulem 

zjednodušují. Knihovna se importuje do projektu a v daném programu se na knihovnu 

odkážeme definováním připojených pinů na mikrokontroléru, které odpovídají 

komunikačnímu rozhraní. 

4.2.4 SPI rozhraní 

Moduly pro obousměrný přenos informací používají ke komunikaci s mikrokontrolérem 

SPI rozhraní. Funkce modulů se aktivují v programové části prostřednictvím knihovny 

nRF24L01P. Vyvolání knihovny a její definice v programu je následovná: 

 

/* RF24 Library */ 

nRF24L01P radio(PB_15, PB_14, PB_13, PA_9, PA_8); 

// mosi, miso, sck, csn, ce 

 

Nejprve se s označením nRF24L01P odkážeme na v knihovně přiložené 

stejnojmenné zdrojové kódy (s koncovkou .h, .cpp). Obsahují všechny naprogramované 
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funkce. Hned za tím následuje název, kterým knihovnu a její funkce budeme vyvolávat. 

V závorkách je označení pinů mikrokontroléru, které odpovídají SPI rozhraní. 

4.2.5 UART sériová komunikace 

GPS modul k lokalizaci a navigaci lodi komunikuje s mikrokontrolérem přes UART 

rozhraní. Přenos dat probíhá přes RX a TX konektory. Modul a jeho funkce se aktivují 

v programu přes knihovnu NEO-6M-GPS. Zápis a vyvolání knihovny je následující: 

 

/* GPS Library */ 

GPS mojeGPS(D8, D2, 9600); 

 

Označením GPS se odkazujeme na stejnojmenné zdrojové kódy s koncovkou .h 

a .cpp, které obsahují všechny naprogramované funkce. Následuje název, kterým se při 

vyvolání funkcí budeme na knihovnu odkazovat. V závorkách je označení pinů 

mikrokontroléru, které odpovídají UART rozhraní (TX a RX). Dále se dá nastavit 

přenosová rychlost na hodnotu 9600. 

Knihovna nám manipulaci s GPS modulem a přijatými daty zjednodušuje. GPS 

modul přijímá data prostřednictvím NMEA (National Marine Electronics Association) 

protokolu, který obsahuje lokalizační data. Jedná se o standardní formát zpráv pro téměř 

všechny GPS přijímače. NMEA protokoly jsou odesílány v nějakém intervalu a 

standardně se informace aktualizují jednou za sekundu. Přijímaná data se za pomocí 

funkcí knihovny z NMEA protokolu vyjmou a uloží do proměnné.[29] 

4.2.6 I
2
C rozhraní 

I
2
C sběrnici pro komunikaci s mikrokontrolérem používá kompas QMC5883L a LCD 

displej. Přenos dat probíhá přes SDA a SCL konektory. Kompas a jeho funkce se 

aktivují prostřednictvím knihovny QMC5883L a LCD přes knihovnu TextLCD. Jejich 

zápis a vyvolání je následující: 

 

/* QMC5883L Library compass */ 

QMC5883L compass(D14,D15); 

 

Označení QMC5883L se odkazuje na stejnojmenné zdrojové kódy s koncovkami 

.h a .cpp, které jsou součástí knihovny. Tyto programy obsahují všechny 

naprogramované funkce. Následuje název, kterým se na knihovnu budeme při vyvolání 

funkcí odkazovat. V závorkách je označení pinů mikrokontroléru, které odpovídají SDA 

a SCL. 

 

//I2C Library for LCD 

I2C i2c_lcd(PB_9,PB_8); // SDA, SCL 

TextLCD_I2C lcd(&i2c_lcd, 0x7f , TextLCD::LCD16x4); 
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V prvním řádku se nejprve definuje označení pinů, které odpovídá SDA a SCL 

pinům s názvem i2c_lcd. V druhém řádku se odkazujeme na knihovnu TextLCD_I2C a 

stejnojmenné soubory s koncovkami .h a .cpp, které definují všechny funkce. Dále se 

odkazujeme na definici I
2
C sběrnice v prvním řádku, určíme adresu a typ zařízení.  

4.2.7 A/D převodník 

Analogově-Digitální převodník (Analog - to Digital Converter) je funkce, která převádí 

analogový (spojitý) signál z pinu na digitální (diskrétní) signál. Důvodem převodu je 

zpracování výstupu z analogového zařízení pomocí číslicového řídicího systému 

(počítač). Při řízení se měří fyzikální veličiny a pomocí senzoru se získávají analogové 

hodnoty. Pro jejich další zpracování pomocí počítače se tyto hodnoty převádí do 

číslicové podoby.[30] 

Ovladač je analogové zařízení, jehož hodnoty jsou potřeba převést do číslicové 

podoby pro další výpočetní zpracování. Proto se konektory, které měří analogový 

signál, zapojí do A/D převodníku na mikrokontroléru. V programu se pro získání 

hodnot v číslicové podobě vyvolá funkce AnalogIn, která převede vstupní analogový 

signál na číslicovou podobu. Zápis funkce je následovný: 

 

//JOYSTICK 

AnalogIn   ain(A0); 

AnalogIn ain1(A1); 

 

Vyvolá se funkce AnalogIn a následuje název, kterým budeme funkci vyvolávat. 

V závorce je označení A/D konektoru z mikrokontroléru. 

4.3 Bezdrátové komunikační moduly 

Jedna z možností pro bezdrátovou komunikaci mezi mikrokontroléry je použití 

rádiového přenosu. Na tomto principu funguje použitý modul typu E01-ML01DP5, 

který lze vidět na Obr. 15. Tento modul má podobné parametry a funkce jako jeho 

známější verze nRF24L01 od firmy Nordic in Norway a s těmito modely je také plně 

kompatibilní. Používá se pro dálkovou jednosměrnou nebo obousměrnou komunikaci 

mezi lodí a ovladačem.[1] 

K přenosu informací se dají nastavit různé přenosové parametry. Ke komunikaci 

modul využívá rádiového přenosu, pro který je vyčleněná hlavní pracovní frekvence 2,4 

GHz a lze volit dalších 125 komunikačních kanálů. Při komunikaci musí být oba 

moduly na stejném komunikačním kanálu. Dále má v sobě zabudovaný výkonový 

zesilovač (PA) a nízkošumový zesilovač (LNA). K tomuto modulu se dá připojit externí 

anténa, kterou lze vidět na Obr. 15. Účelem zesilovačů je zesílit signál, odebrat 

extrémně slabý a nejistý signál z antény a zesílit jej na lepší úroveň. Díky tomu mají 

moduly dosah až 2,5 km a dosahují 100mW maximálního vysílacího výkonu. Podporuje 

rychlosti datového toku 2Mbps, 1Mbps a 250kbps.[1] 
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Obr. 15:  E01-ML01DP5 komunikační modul [Vlastní foto] 

Komunikační moduly jsou k mikrokontrolérům připojené prostřednictvím čtyř 

pinového sériového SPI rozhraní a přes GND, VCC zdroj napájení a CE pin. Maximální 

napájecí napětí je 3,6 V, které když se přesáhne, tak může dojít ke zničení modulů. 

Optimální napětí je mezi 2 V – 3,6 V.[31]  

Moduly se používají například k dálkovému monitorování dat senzorů, k 

ovládání robotů, v domácí automatizaci nebo v zabezpečovacích systémech.[31]  

4.4 LCD displej 

LCD displej, Liquid Crystal Display, se používá pro zobrazení zpráv a informací. 

K zobrazení zprávy využívá tekuté krystaly, které vytvoří viditelný obraz.[32]  

 

Obr. 16:  LCD 16x4 [Vlastní foto] 
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Podle zobrazení velikosti zprávy a typu informací se volí různé formáty displeje, 

jejichž označení odpovídá - počet znaků x počet řádků. Pro výše zmíněné účely se 

používá displej, který je založený na integrovaném obvodu HD44780 od firmy Hitachi. 

Integrovaný obvod se stal standardním rozhraním pro ovládání řádkových displejů. 

Vyrábí se ve formátech 16x2, 16x4, 20x2, 20x4 a jiné. V této diplomové práci se 

používá LCD typu 16x4, který lze vidět na Obr. 16. Tento typ displeje dokáže zobrazit 

dohromady 64 znaků, tedy 16 znaků ve čtyřech řádcích.[32]  

Ke spuštění displeje je potřeba do mikrokontroléru zapojit 16 konektorů. Pro 

jednoduchost se do těchto konektorů připájí modul PCF8574 se standardním I
2
C 

převodníkem, který je vidět na Obr. 17. Díky tomu se displej připojí k vývojové desce 

pouze přes čtyři konektory – GND, VCC, SDA a SCL. VCC pin je zdroj napájení, 

zatímco se prostřednictvím SDA a SCL pinů (I
2
C sběrnice) komunikuje 

s mikrokontrolérem. Na modulu dále můžeme vidět modrý potenciometr, pomocí něhož 

lze ladit kontrast displeje. Dále také LED světlo pro indikaci napájení. Výhodou je 

přehlednost, jednoduchost, redukce počtu konektorů a použití menšího počtu 

zapojovacích drátů.  

Displej se v této diplomové práci zapojí do ovladače, aby uživateli zobrazoval 

přijaté zprávy od lodi a uživatel se tak mohl dál rozhodovat a řídit loď. 

 

Obr. 17:  Modul PCF8574 [Vlastní foto] 

4.5 GPS modul 

GPS modul se používá pro určení polohy a času. Tato data jsou předávána pomocí 

satelitů ve formě rádiových vln a jsou vysílána směrem k Zemi. Přijímač vypočítá, jak 

je každý satelit daleko a jak dlouho trvá přijímání signálu, a z minimálně tří satelitů 

získá svoji polohu. Tento proces je známý pod názvem trilaterace.[29] 

Existuje spousta různých firem, které GPS moduly nabízí. Pro účely této 

závěrečné práce se používá modul generace typu NEO-6M a model GY-GPS6MV2 od 

švýcarské firmy u-blox. Tento typ můžete vidět na Obr. 18.[33]  



 
Vysoké učení technické v Brně, FSI, Ústav automatizace a informatiky 2020 

 

44 

 

 

Obr. 18:  GPS modul NEO-6M GYNEO6MV2 [Vlastní foto] 

Jádrem modulu je NEO-6M GPS čip. Výhodou tohoto čipu patří režim úspory 

energie, který v naší aplikaci ale nevyužijeme. Komponenta je vybavená pamětí typu 

EEPROM, která má velikost 4KB a je připojená k NEO-6M čipu prostřednictvím I
2
C 

sběrnice. EEPROM paměť se využívá pro uložení konfigurace modulu a obsahuje 

nejnovější údaje o poloze. Není však určena pro trvalé udržování dat. Baterie se 

automaticky nabíjí při napájení a udržuje data až dva týdny bez napájení. Bez baterie 

má GPS pokaždé studený start a trvá delší dobu, než začne přijímat data.[29]  

Dále má v sobě zabudovaný LED indikátor polohy. LED dioda bliká různou 

rychlostí a tím udává informaci o tom, v jakém stavu je přijímání informací. Pokud 

dioda nebliká, hledá satelity. V opačném případě bliká každou sekundu, satelity zachytil 

a přijímá data.[29]  

Nezbytnou součástí GPS modulu pro jakoukoli komunikaci je anténa. Dá se 

zacvaknout do malého konektoru, který je umístěný na modulu. V diplomové práci se 

používá keramická anténa, která se dá otáčet a nasměrovat různým směrem. Umístění, 

materiál, velikost a nasměrování antény má velký vliv na optimální funkci přijímače. 

Optimální je plný výhled na oblohu s co největším počtem satelitů s přesností určení 

polohy na 2 m. Nevýhodou je ovlivnění GPS modulu a přijímání dat vnějším 

prostředím. Signál není dostupný, odráží se nebo slábne, pokud se signál snaží zachytit 

v budovách či jiných místech bez výhledu na oblohu, v přírodě, v městské zástavbě a u 

jiných konstrukcí. Pokud je špatná viditelnost na oblohu, doba načtení prvních 

souřadnic může trvat i několik minut oproti předepsaným 27 s při dobré viditelnosti 

družic. Je také důležité, jak velká a citlivá anténa je a jak přesná data dokáže přijímat. 

Také není optimální používat kovovou anténu nebo anténu ze silnějšího materiálu. Toto 

jsou hlavní vlastnosti, které mohou rozhodně ovlivnit přesnost GPS modulu a dat.[29]  

Provozní napětí modulu se pohybuje v rozsahu 2,7 až 3,6 V. Dle některých 

zdrojů velmi dobře pracuje v rozsahu 3,3 V až 5 V. Důvodem je vestavěný regulátor 

napětí. Ve vytvářeném systému, který slouží pro účely této diplomové práce, modul 

pracuje při provozním napětí 3,3 V. Má nastavenou defaultní přenosovou rychlost, která 

nabývá hodnoty 9600bps. Lokalizace objektu je dle [33] udávaná s přesností polohy 

2,5m.[29]  
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Modul má dohromady 5 pinů. Pro účely této diplomové práce se zapojí pouze 4 

konektory – GND, VCC, TXD a RXD. Komunikace s mikrokontrolérem probíhá přes 

konektory TX (Transmitter-Vysílač) a RX (Receiver-Přijímač), které tvoří základ 

UART rozhraní, a umožňují přijímání a odesílání dat. Připojením VCC pinu se přivede 

zdroj napájení.[18]  

V této diplomové práci je GPS modul připojený k lodi, aby byla loď 

lokalizována a dále navigována. Získaná data z GPS modulu se používají pro výpočet 

navigačních parametrů.  

4.6 Joystick 

Joystick se používá pro ovládání lodi a je připojený do celku, který slouží pro uživatele. 

Jedná se o 2-osý ovladač, který lze vidět na Obr. 19. Dá se s tím pohybovat v ose x 

(doprava, doleva), kdy se joystick působením pružinky vrací na původní pozici, a v ose 

y (nahoru, dolů), kdy jeho pozice není vratná.  

 

Obr. 19:  Joystick [Vlastní foto] 

Je to analogový ovladač, který svoji pozici měří pomocí dvou lineárních 

potenciometrů o hodnotě 5K Ω. Potenciometry jsou připájené v ose x a y, aby snímaly 

horizontální a vertikální polohu. K mikrokontroléru jsou připojené prostřednictvím 

krajních pinů GND, zdroje napájení a prostřední piny jsou připojené k A/D převodníku. 

Hodnoty pozic se získávají měřením odporu (tedy napětí) a pomocí A/D převodníku se 

převádí do číselné podoby. Dále se tyto hodnoty dají použít k přepočtu na výkon motorů 

lodi. 

4.7 Kompas 

Magnetometr (kompas) napomáhá při navigaci a slouží pro určení orientace 

pohybujícího objektu. Skládá se z tříosého čipu magnetického pole (osy x, y a z). Jedná 

se o magneticko-odporové snímače, které jsou v osách vzájemně na sebe kolmé. 
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Využívá se toho, že elektrický odpor magnetického materiálu je schopný se měnit a je 

závislý na velikosti a směru magnetického pole v prostředí, ve kterém se nachází. Ve 

všech třech osách se dá měřit magnetické pole. Naměřená hodnota se převádí na 

diferenciální napětí a tím se to považuje za hrubou digitální hodnotu. S touto hodnotou 

se dá pak dále vypočítat orientace objektu.[1]  

V rámci této diplomové práce se používá kompas typu GY-271, který lze vidět 

na Obr. 20, s označením čipu QMC5883L. Jedná se o čínskou alternativu známějšího 

čipu HMC5883L od firmy Honeywell. Mají stejné vlastnosti, ale při programování je 

potřeba používat knihovny s označením čipu. Jde o to, že moduly mají danou vzájemně 

odlišnou I
2
C adresu a při použití špatné knihovny by program a součástka nemusely být 

kompatibilní. 

 

Obr. 20:  Kompas GY-271 [Vlastní foto] 

Kompas se zapojí do celku, který tvoří loď. S mikrokontrolérem komunikuje 

prostřednictvím I
2
C rozhraní přes SCL a SDA piny. Dále se zapojí VCC pin jako zdroj 

napájení, který se může pohybovat od 2,16 V – 3,6 V, a GND pin.[37]  

Při měření magnetického pole modul získává hodnoty s určitou přesností. 

Jelikož se měří magnetické pole, je důležité si dávat pozor, aby v blízké vzdálenosti 

kompasu nebyl magnetický předmět. Tím by došlo k narušení měření a získali bychom 

zkreslená a nesmyslná data. V opačném případě dle [37] kompas naměří hodnotu 

natočení objektu s přesností 1° - 2°. 

4.8 Zapojení jednotlivých komponent 

Všechny zmíněné a popsané komponenty se zapojí a vytvoří dva celky, které fungují 

jako ovladač a řídící systém pro loď. Základem obou celků jsou mikrokontroléry, které 

moduly propojí a zajistí jejich vzájemnou komunikaci. Mikrokontroléry jsou 

programovatelné části, přes které se zajistí funkce ostatních modulů. 

Na Obr. 21 je schéma zapojení pro celek, který tvoří loď. Loď se skládá 

z mikrokontroléru F401RE o vysoké výkonnosti, jehož rozložení a označení pinů lze 

vidět na Obr. 6 – 9 v kapitole 4.2.1.  

K lokalizaci a navigaci lodi se do mikrokontroléru zapojí GPS modul NEO-6M. 

Zapojí se do Arduino kompatibilních konektorů CN6, CN5 a CN9. Zdroj napájení 

modulu VCC se zapojí do 3V3 pinu a GND do GND pinu mikrokontroléru. Ke 

komunikaci slouží UART sériová komunikace, kdy je modul přes TX pin zapojený do 
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RX pinu s označením D2 a RX do TX s označením D8. Pro orientaci lodi se používá 

kompas GY-271, který je zapojený do Morpho pinů CN7 a CN10. Zdroj napájení VCC 

se zapojí do referenčního pinu IOREF, který disponuje 3,3 V, a GND pin do GND. 

Komunikuje přes I
2
C sběrnici SCL a SDA, které jsou zapojené do D15 a D14. Nakonec 

se pro obousměrnou bezdrátovou komunikaci mezi lodí a ovladačem používá 

komunikační modul E01-ML01DP5, který je zapojený do Morpho pinů CN7 a CN10. 

Zdroj napájení VCC se zapojí do 3V3 pinu, GND do GND pinu a pin s označením CE 

je zapojený do PA_8. S mikrokontrolérem komunikuje prostřednictvím SPI sběrnice 

přes piny CSN, SCK, MOSI a MISO. Ty jsou po řadě zapojené do konektorů PA_9, 

PB_13, PB_15 a PB_14. 

 

Obr. 21:  Schéma zapojení lodi 

 

Schéma zapojení ovladače pro řízení lodi je na Obr. 22. Loď se skládá 

z mikrokontroléru L152RE o nižším výkonu a spotřebě, jehož rozložení a označení pinů 

lze vidět na Obr. 11 – 14 v kapitole 4.2.2. 

 

Obr. 22:  Schéma zapojení ovladače 
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Ovladačem se dá přepínat mezi manuálním a automatickým režimem lodi 

pomocí tlačítka USER. V manuálním režimu se pro řízení lodi používá joystick. Oba 

potenciometry (horizontální, vertikální) se zapojí do Arduino kompatibilních konektorů 

CN6, CN8 a CN5. Zdroje napájení VCC se zapojí do 3V3 pinu a referenčního pinu 

IOREF, který disponuje 3,3 V. Dále GND do GND pinu mikrokontroléru. Analogové 

signály naměřené z potenciometrů se pro převod do číselné podoby připojí do A/D 

převodníků s označením A0 a A1. Pro zobrazování důležitých informací pro uživatele 

se používá LCD displej, který je zapojený do Arduino kompatibilních konektorů CN5 a 

CN6. Zdroj napájení VCC se zapojí do 5 V pinu a GND pin do GND. Komunikuje přes 

I
2
C sběrnici SCL a SDA, které jsou zapojené do D15 a D14. Nakonec se pro 

obousměrnou bezdrátovou komunikaci mezi lodí a ovladačem používá komunikační 

modul E01-ML01DP5, který je zapojený do Morpho pinů CN7 a CN10. Zdroj napájení 

VCC se zapojí do 3V3 pinu, GND do GND pinu a pin s označením CE je zapojený do 

PA_8. S mikrokontrolérem komunikuje prostřednictvím SPI rozhraní přes piny CSN, 

SCK, MOSI a MISO. Ty jsou po řadě zapojené do konektorů PA_9, PB_13, PB_15 a 

PB_14. 
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5 SOFTWARE RC MODELU 

5.1 Prostředí Arm Mbed OS 

Arm Mbed OS je volně dostupné online vývojové prostředí pro vývoj aplikací, 

programování vývojových desek a jiných komponent v jazyce C/C++. Prostředí se 

nachází na webové stránce [38] a lze jej vidět na Obr. 23. Podporuje výhradně vývojové 

desky založených na mikroprocesorech typu Arm Cortex-M. Je to online prostředí, 

který využívá cloudového uložiště. Díky tomu jsme schopni pracovat odkudkoli, kde je 

k dispozici internetové připojení, bez instalace dalších programů.[22] 

 

Obr. 23:  Vývojové prostředí Mbed [38] 

Dle Obr. 23 se prostředí rozděluje do několika částí. Vlevo se nachází Program 

Workspace se všemi rozdělanými programy a importovanými knihovnami. Uprostřed je 

samotné prostředí pro programování. Při práci s daným programem se můžeme pak 

vpravo dočíst detaily o programu. Dole při kompilaci programu se zobrazí upozornění 

při výskytu chyby v programu. Nahoře jsou ikony nástrojů, které slouží pro práci se 

zdrojovým kódem. Jedná se například o vytvoření nového programu, import 

programu/knihovny, uložení, kompilace a další. 

Mbed nabízí technickou dokumentaci široké škály komponent a návody pro 

jejich zprovoznění. Po registraci a vytvoření projektu si ze seznamu vpravo nahoře dle 

Obr. 23 vybereme komponentu, pro kterou daný program vytváříme. Dále jsou zde 

volně dostupné knihovny ke zlepšení a zjednodušení programu, které je možné 

importovat do projektu a použít je v programu. Máme také přístup ke zveřejněným 

programům od jiných uživatelů a možnost je popřípadě využít ve svém projektu. 

Poskytuje další volně dostupné nástroje a ovladače pro standardní periferie 
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mikrokontroléru a jiné komponenty. Ke stáhnutí a kontrole programu se používá online 

kompilátor. Pokud kompilátor nehlásí žádnou chybu, program se stáhne v příslušném 

formátu a dá se okamžitě vyzkoušet na mikrokontroléru, který je zapojený přes USB 

port. Pak stačí stáhnutý program přetáhnout do složky určitého mikrokontroléru a 

resetovat. Výhodou je rychlost ozkoušení, jednoduchost a intuitivnost prostředí.[23]  

V této diplomové práci se všechny programy píšou v Arm Mbed vývojovém 

prostředí. Použité vývojové desky mají mikroprocesory typu Arm Cortex-M a jsou tedy 

s tímto prostředím kompatibilní. 

5.2 Vybrané funkce zdrojového kódu 

Programová část vývojového kitu je hlavně zaměřená na komunikaci mezi lodí a 

uživatelem, lokalizaci lodi a jeho navigaci z aktuální polohy na předem zadané cílové 

souřadnice v manuálním i autonomním režimu. 

Programová část je rozdělená na dva programy, které jsou tvořené pro oba celky 

vývojového kitu. Program s názvem L152RE_CONTROLLER je vytvořený pro 

ovladač, program s názvem F401RE_SHIP je pro loď. Jsou opatřené příslušnými 

knihovnami modulů, jejichž vyvolání ve zdrojovém kódu je definované v kapitole 4.2. 

Dále programy obsahují samotný zdrojový kód „main.cpp“ v C/C++ a knihovnu 

„mbed.h“. Tato knihovna se do programu musí vždy naimportovat, protože se jedná o 

softwarovou platformu, která podporuje tvorbu různých aplikací. 

Výše zmíněná problematika je v programech řešená za pomocí knihoven a jejich 

funkcí. Následují ukázky těchto funkcí a různých částí zdrojového kódu, které jsou 

součástí této problematiky. 

5.2.1 Komunikace 

Komunikace prostřednictvím použitých modulů mezi lodí a ovladačem (uživatelem) je 

typu half-duplex. To znamená, že informace mohou být přenášeny oběma směry, ale 

v jednom okamžiku však jedním směrem. Tímto způsobem jsou i postavené oba 

programy pro loď a ovladač. V momentě, kdy ovladač posílá zprávu, tak loď ji přijímá a 

naopak. 

Ještě předtím než se spustí samotná komunikace, musí proběhnout nastavení 

obou čipů mikrokontrolérů pomocí funkcí z nRF24L01P knihovny. Následující 

nastavení jsou nezbytná ke správnému fungování použitých funkcí. 

 

radio.powerUp(); 

radio.setRfFrequency(); 

 

Dále se při posílání dá nastavit pomocí funkce enableAutoAcknowledge() 

automatické potvrzování zpráv při úspěšném doručení paketu zaslané vysílači. Naopak 

při neúspěšném doručení se pomocí funkce enableAutoRetransmit()pokusí 5krát 
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zprávu doručit znovu. Pokud chceme funkci pro znovu zaslání zprávy použít, musíme 

nejprve nadefinovat funkci enableAutoAcknowldge() bez které by to nefungovalo. 

 

radio.enableAutoAcknowledge(); 

radio.enableAutoRetransmit(0,5); 

 

Neustálá výměna zpráv je zajištěná pomocí cyklu while(1). Loď a ovladač si 

v rámci komunikace posílají zprávy ve formě paketu. Paket obsahuje všechny potřebné 

informace, které jsou pro přijímací zařízení z hlediska řízení důležité.  

Následující ukázky odpovídají paketům pro loď a ovladač. V prvním řádku 

funkce sprintf je paket, který posílá ovladač lodi, ve třetím řádku naopak. Paket se 

tvoří pomocí funkce sprintf, který do proměnných v prvním argumentu packetLF a 

packetFL uloží hodnoty proměnných ze třetího argumentu funkce a vytvoří string. Zápis 

je pro oba následující pakety stejný s odlišným obsahem zprávy: 

 

//Packet with calculated checksum 

sprintf(packetLF,"<%c;%d;%3.1f;%3.1f>%d",mode,press, 

LM,RM,checksum); 

//Packet with calculated checksum 

sprintf(packetFL,"<%c;%3.1f;%3.0f;%3.1f;%3.1f;%d>%d", 

mode,dist,relBearing,LM,RM,battery,checksum3); 

 

Struktura paketu se tvoří podle druhého argumentu funkce sprintf. Kromě 

posílaných informací obsahuje indikační znaky typu „<, >“, které značí začátek (<) a 

konec (>) stringu. Indikační znak typu středník (;) odděluje hodnoty proměnných. Tyto 

znaky se také používají kvůli kontrolnímu součtu, který odpovídá hodnotám v 

proměnných checksum a checksum3. 

Zpráva posílaná z ovladače k lodi obsahuje informace, podle jakého režimu 

(manuální/autonomní) se loď má řídit. Dále poskytuje informace o výkonech motorů 

lodi a kontrolní součet paketu. V případě směru z lodi k ovladači se posílají informace o 

režimu lodi, vzdálenosti k cíli, úhlu natočení lodi vzhledem k cíli, výkonech motorů, 

stavu baterie a kontrolním součtu paketu. V případě autonomního režimu si loď výkony 

motorů počítá sama. 

Následující příklady se týkají situace, kdy z ovladače je vysílací zařízení a z lodi 

je přijímací zařízení. Po provedení popsaného procesu si obě zařízení vymění role, kdy 

se z lodi stane odesílající zařízení, a z ovladače se stane přijímací zařízení. Postupy před 

odesláním a po přijímání jsou stejné, jen místo proměnné packetLF se píše packetFL. 

Před posláním výše popsaného paketu se provádí kontrolní součet. Je to 

algoritmus, který pomocí cyklu for prochází paket znak po znaku. Součet znaků se 

provádí jen v tom případě, pokud se aktuální znak nerovná indikačnímu znaku. Končí 

v případě, když dosáhne konečného indikačního znaku. Výstupem tohoto algoritmu je 

součet (číslo), které se posílá společně s paketem. Slouží k detekci chyby, která může 

vzniknout při přenosu v důsledku různých rušivých elementů. Chybu ale neopravuje a 



 
Vysoké učení technické v Brně, FSI, Ústav automatizace a informatiky 2020 

 

52 

 

pouze o ní ví. Cílem kontrolního součtu je, aby ani jedno zařízení nezareagovalo na 

špatně přijatou zprávu. 

 

//Checksum calculation 

for (int i = 0; i < len_packet; i++){ 

if (packetLF[i] == '>'){ 

break; 

} 

if ((packetLF[i] != ';')&&(packetLF[i] != '<')){ 

checksum += packetLF[i]; 

} 

} 

 

Před odesláním samotné zprávy se čip vývojové desky ovladače nastaví na 

odesílací režim a definuje se velikost odesílané zprávy. 

 

TxDataCnt = sizeof(packetLF);     

radio.setTransferSize(TxDataCnt); 

radio.enable(); 

 

K odeslání zprávy se používá funkce write z knihovny. Pro svoji aktivaci 

potřebuje zadat, na jakém kanále se bude vysílat, přenášená data a jejich velikost. 

 

//SENDING 

radio.write(NRF24L01P_PIPE_P0,packetLF, TxDataCnt); 

 

Při přijímání zprávy se čip vývojové desky lodi nastaví na přijímací režim. Toto 

nastavení je podobné jako u odesílání zprávy. 

 

//Set receiver side 

RxDataCnt = sizeof(packetLF); 

radio.setTransferSize(RxDataCnt); 

radio.setReceiveMode(); 

radio.enable(); 

 

Následně se pomocí podmínky if a funkce readable zjistí, zda jsou nějaká 

data k dispozici ke čtení. Pokud jsou, pomocí funkce read se data přijímají a uloží do 

proměnné packetLF. Deklarace této funkce je stejná jako u funkce write. 

 

//Receiving 

if (radio.readable()) { 

 radio.read(NRF24L01P_PIPE_P0,packetLF,RxDataCnt); 

} 
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Po přijmutí zprávy se zkontroluje její správnost. Provede se kontrolní součet 

informační části paketu. Je to stejný algoritmus, který probíhá před odesláním zprávy a 

uloží se do proměnné checksum1. Potom se provede následující algoritmus: 

 

//Cut the checksum from packet 

char checksum2[4]="";  

int k = 0; 

for (int j = 0; j < len_packet1; j++){ 

if (packetLF[j] == '>'){ 

for (j < len_packet1; j++;) { 

if (packetLF[j] == '\0'){ 

break; 

} 

checksum2[k] = packetLF[j]; 

k=k+1; 

} 

} 

} 

 

Tento algoritmus dělá to, že z přijatého paketu vyjme kontrolní součet a uloží se 

do proměnné checksum2. Vyjmutý součet se spočítal na straně odesílacího zařízení. 

Cílem je porovnat tyto dva získané kontrolní součty. Porovnání součtů probíhá 

následovně: 

 

//Checksum comparing by variable addresses(pointers) 

char *point1 = checksum1; 

char *point2 = checksum2; 

int comp = strcmp(point1,point2); 

 

Pomocí *point1 a *point2 se vytvoří ukazatelé (pointery), které se odkazují na 

hodnoty kontrolního součtu v proměnných checksum1 a checksum2. Následně se tyto 

pointery vzájemně porovnají. Pokud se součty nerovnají, přijatý paket není správný a 

nesmí se dál zpracovat. Je to proto, aby zařízení nezareagovalo na špatně přijatou 

zprávu. Při překročení určitého počtu špatně přijatých zpráv se loď přepne do 

autonomního režimu a vrátí se zpátky k uživateli. Home souřadnice se ukládají při 

prvním načtení GPS modulu a nastaví se na cílovou polohu. Na straně ovladače si při 

překročení stejného limitu uživatel nechá vypsat ERROR a čeká na loď, až se vrátí. 

 

y = y + 1; //SHIP 

if (y > 5){ 

press = 1; //AUTO         

sirka1 = sirkaHome; 

delka1 = delkaHome; 

} 
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V opačném případě se pomocí funkce sscanf jednotlivé přijaté informace uloží 

do proměnných. První funkce odpovídá lodí přijatá data. Druhý paket přijímá ovladač. 

 

//Saving data into variables 

sscanf(packetLF,"<%c;%d;%f;%f>",&mode,&press,&LM,&RM); 

//Saving data into variables 

sscanf(packetFL,"<%c;%f;%f;%f;%f;%d>",&mode1,&dist, 

&relBearing,&LM1,&RM1,&battery); 

 

Prvním argumentem funkce sscanf je proměnná, která obsahuje správně přijatá 

data ve stringu. V druhém argumentu jsou jejich hodnoty a tyto hodnoty se ve třetím 

argumentu uloží do jednotlivých proměnných. Loď přijímá informace o svém režimu a 

v případě manuálního režimu informace o výkonech motorů. Ovladač přijímá informace 

o režimu lodi, vzdálenosti od cíle, úhlu natočení směrem k cíli, výkonech motorů a 

stavu baterie.  

Přijatá data se dále na obou stranách zpracovávají. Po tom, co ovladač zachytí 

data, uživatel si je nechá zobrazit na LCD displej. V případě lodi se přijatá data 

používají pro další výpočetní účely. 

Při komunikaci může také nastat situace, kdy je signál komunikace přerušen 

vnějšími vlivy a nedoručí se zpráva. Tuto situaci řeší funkce 

enableAutoRetransmit(), která se pokusí zprávu znovu doručit. V případě, že se 

loď dostane mimo signál a nastane delší výpadek signálu, přijímání zpráv a řízení lodi 

nejsou možné. Proto se loď přepne se do autonomního módu a home souřadnice si 

nastaví na cílovou polohu a vrátí se zpátky k uživateli. Uživatel čeká na obnovu 

komunikace a na návrat lodi. 

 

//SHIP - OUT OF SIGNAL 

x = x + 1;          

if (x > 5) { 

//Come back HOME               

press = 1; //AUTO                

sirka1 = sirkaHome; 

delka1 = delkaHome;    

} 

 

Pokud by došlo k obnovení komunikace nebo k obnovení správnosti přijatých 

zpráv, ovladač má nastavený autonomní režim lodi. Uživatel může loď přepnout do 

manuálního módu a řídit loď ručně. 
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//CONTROLLER 

x = x + 1; 

if (x > 5){ 

program_state = 1; //AUTO 

lcd.setBacklight(TextLCD::LightOn); 

lcd.cls(); 

lcd.printf("Wait for boat."); 

                 

lcd.locate(0,1); 

lcd.printf("Heading home."); 

} 

5.2.2 Lokalizace 

Při pohybu je loď neustále lokalizována pomocí GPS modulu. Ještě předtím, než 

začneme modul používat, nastavíme si knihovnu NEO-6M-GPS. Souřadnice z GPS 

modulu se při každé detekci lodi ukládají a používají se dále pro navigační výpočty. 

Lokalizační data se získají pomocí vytvořené funkce calcGPS(). Nejprve se 

zavolá funkce sample z knihovny, pomocí které zjistíme dostupnost dat. Pokud data 

nejsou k dispozici, musí se čekat, než se GPS modul zafixuje. To někdy může trvat až 5 

minut v závislosti na viditelnosti družic. Pokud jsou lokalizační data k dispozici, 

knihovna si je z NMEA věty vyjme a uloží. Pomocí následujících funkcí latitutde a 

longitude si je přivoláme a uložíme do proměnných sirka, delka.  

V průběhu prvních aktualizací dat trvá, než je loď lokalizována. V takovém 

případě GPS modul nejprve poskytuje nulové hodnoty poloh a po chvíli opravdové 

hodnoty souřadnic. 

 

//Current position 

*sirka = mojeGPS.latitude; 

*delka = mojeGPS.longitude; 

 

Souřadnice se ukládají ve formátu stupně a minuty (DD MM.mmm). Formát 

vychází z geodetického geocentrického systému (WGS-84), ve kterém funguje i 

globální systém pro lokalizaci GPS. Tento systém používá zeměpisné souřadnice (šířka, 

délka, výška). Zápis zeměpisných souřadnic může být v různých formátech jako 

například pouze ve stupních (DD.dddd), ve stupních a minutách (DD MM.mmm) nebo 

ve stupních, minutách a vteřinách (DD MM SS.sss). Pouze záleží na tom, jaká forma se 

zvolí a v té se počítá.[39] 

Dále je při první lokalizaci nutné, aby si loď uložila tzv. home souřadnice. 

Ukládá si je ještě před tím, než loď vyrazí ze své startovní polohy. Používají se 

v případě přerušení komunikace, kdy by se loď měla vrátit zpátky k uživateli. Před 

ukládáním je důležité počítat s tím, že GPS modul v prvních aktualizacích poskytuje 

nulové hodnoty poloh. V případě nenulových hodnot se souřadnice uloží do 

proměnných sirkaHome, delkaHome. 
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if ((*sirka == 0) && (*delka == 0)){ 

if ((sirkaHome == 0) && (delkaHome == 0)){ 

z = 0; 

} 

} 

else { 

z = z + 1; 

      

if (z == 1) { 

sirkaHome = *sirka; 

delkaHome = *delka; 

                 

} 

} 

 

Loď je navigována ze své aktuální polohy na předem zadanou cílovou polohu. 

V tomto případě se formát zápisu cílové polohy zachovává a je shodný s formátem 

souřadnic aktuální polohy. Příklad zápisu cílové polohy je: 

 

//Destination – FSI Brno 

sirka1 = 4913.41865200000015; 

delka1 = 1634.653048000000055; 

 

Součástí lokalizace lodi je také určení jeho orientace v prostředí. Orientace se 

zajistí použitím kompasu. Do programu se nahraje knihovna QMC5883L a pomocí 

funkce init()se kompas připraví na měření. 

 

//Set compass 

compass.init(); 

 

 Použitím následujících funkcí z knihovny se do proměnných uloží naměřené 

magnetické pole v určitém směru (x, y, z), které jsou převedené na napětí. 

 

/* KOMPAS */ 

datax = compass.getMagXvalue(); 

datay = compass.getMagYvalue(); 

dataz = compass.getMagZvalue(); 

 

Zavoláním vytvořené funkce calcHeading(), která používá jako vstupní 

proměnné naměřené hodnoty napětí, se vypočítá úhel natočení lodi. Nejprve se vypočítá 

úhel ve stupních ve zvolené rovině (x, y). Touto rovinou určíme, která osa bude 

ukazovat orientaci lodi. V tomto případě směr lodi bude ukazovat x-ová osa. Použitím 

funkce atan2 se bere ohled na znaménka argumentů funkce a tím se určí kvadrant 

výsledku. 
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heading = calcHeading(datax,datay,dataz); 

head = (atan2(datay,datax))*(180/PI); 

 

K úhlu se ještě přičítá tzv. declination angle (úhel sklonu), který by měl 

kompenzovat výskyt chyby při měření odchylky od severu. Hodnota je určená podle 

toho, kde se nacházíme a měříme. V tomto případě se přičítá hodnota 4,816, která 

odpovídá okolí Brna. Úhel sklonu se musí přičítat ve stupních. 

 

declinationangle = 4.816666666666666;//Brno 0.0838 

head += declinationangle; 

 

Pomocí následujících podmínek se vypočítaný úhel převede do odpovídajících 

kvadrantů tak, aby se hodnoty úhlu (orientace lodi) pohybovaly mezi 0° - 360°. 

Výpočty se pak používají pro další účely. 

 

if(head < 0){  

head += 360; //2*PI 

} 

else if (head > 360){ //2*PI 

head -= 360; //2*PI 

} 

5.2.3 Navigace 

Po lokalizaci lodi následuje její navigace z aktuální polohy na předem zadanou cílovou 

polohu. K navigaci jsou potřeba provést výpočetní postupy, které využívají 

poskytnutých dat z GPS modulu a kompasu. 

Nejprve se vypočítá, jaká je vzdálenost lodi od cíle. Počítá se pomocí 

Pythagorovy věty dle vzorce (1) a je převedená na metry. Obecně se udává, že tento 

výpočet je vhodný do 10 km a to v případě této diplomové práce stačí. Při větších 

vzdálenostech bychom museli počítat se složitějšími vzorci s použitím sférické 

geometrie, kde se zahrnuje poloměr Země. Vstupními argumenty vzorce (1) jsou rozdíly 

získaných a zadaných délek a šířek.  

 

//Difference calculation 

double E = sirka1 - sirka; 

double N = delka1 - delka; 

 

𝑑𝑖𝑠𝑡 = (√𝐸2 + 𝑁2) ∗ 1000 [𝑚]  (1) 

 

V programové části zápis vzorce (1) vypadá následovně: 

 

//Distance calculation 

dist = (sqrt((pow(E, 2)) + (pow(N,2))))*1000; 
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Dále se vyvoláním vytvořené funkce calcAzimuth() vypočítá azimut, který určí 

směr ke zvolenému cíli ze současné pozice. Je to úhel mezi severním směrem a směrem, 

ve kterém se nachází zadaná cílová poloha. Určuje se po směru hodinových ručiček a 

udává se ve stupních. Díky tomu, že známe vzdálenost, zeměpisné souřadnice a jejich 

rozdíly, jsme z nich schopni vytvořit pravoúhlý trojúhelník. Ze stran trojúhelníku je 

možné pomocí funkce atan()dopočítat úhel v radiánech a následně jej převést do 

stupňů. Další podmínky způsobí to, že se úhel bude pohybovat v hodnotách 0° - 360°. 

Výstupem tohoto výpočtu je vektor, jehož velikost a směr jsou známé a odpovídají 

hodnotám vzdálenosti od cíle a azimutu. 

 

//CalcAzimuth 

azimut = (atan(N/E)); 

azimut = (azimut*180)/PI; 

if (E > 0 && N > 0) { 

} 

else if (E > 0 && N < 0){ 

azimut = 360 + azimut; 

} 

else if (E < 0 && N < 0) { 

azimut = azimut + 180; 

} 

else { //(E < 0 && N > 0) 

azimut = 180 + azimut; 

} 

 

Pomocí vypočítaného azimutu a kompasem naměřené orientace lodi jsme 

schopni následujícím vztahem získat relativní úhel. Jedná se o úhel, který se nachází 

mezi dvěma zmíněnými směry. 

 

//Relative Bearing calculation 

relBearing = azimut - heading; 

relBearing = calcrelBearing(relBearing); 

 

Relativní úhel se používá jako argument ve vytvořené funkci calcrelBearing(). 

Pomocí podmínek ve funkci se určuje, o kolik se má loď natočit, aby byla ve směru 

cílové polohy. Přitom hledá nejmenší možný úhel natočení. Může nabývat kladných i 

záporných hodnot. Konvence je taková, že pokud je záporný, loď by se měla natočit o 

úhel doleva. Pokud je naopak kladný, měla by se natočit o úhel doprava. 
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//Relative Bearing 

if (relBearing < -179){ 

relBearing = relBearing + 360; 

} 

else if (relBearing > 179) { 

relBearing = relBearing - 360; 

} 

else { 

relBearing = relBearing; 

} 

 

Všechny předchozí vypočítané parametry jsou závislé na datech z GPS modulu. 

GPS modul se někdy při svém zafixování může tvářit, že poskytuje nějaká data. 

Lokalizace objektu někdy trvá, a proto posílá nulové hodnoty. Při těchto hodnotách se 

počítají nesmyslné navigační hodnoty. V tomto případě, se všechny parametry nastaví 

na nulovou hodnotu a čeká se na lokalizaci. V případě autonomního režimu se na 

nulovou hodnotu nastaví i motory. 

 

if ((sirka == 0.0) && (delka == 0.0)){ 

dist = 0; 

relBearing = 0; 

} 

 

Všechny vypočítané parametry jsou důležité jak v manuálním, tak i v 

autonomním režimu lodi. Mezi manuálním a autonomním režimem se dá přepínat 

pomocí tlačítka USER na ovladači. Přepínání je v programu definováno následující 

funkcí, která se odkazuje na funkci button_pressed(). 

 

/* Set button interrupt */ 

BTN.fall(&button_pressed); 

 

Funkce button_pressed() při zmáčknutí tlačítka mění svoje hodnoty z 0 na 1 

a naopak. V případě, že proměnná nabývá hodnoty 0, loď je v manuálním režimu. 

Pokud nabývá hodnoty 1, loď je v autonomním režimu. Informace o režimu lodi je 

součástí paketu, který je posílán z ovladače. 

 

if (program_state == 1) { 

program_state = 0; 

} 

else { 

program_state = 1; 

} 
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V manuálním režimu výkony motorů lodi řídí uživatel přes ovladač. Uživatel 

vychází z přijatých informací od lodě, které si nechá zobrazit na LCD displej. 

V autonomním režimu se loď rozhoduje na základě přijatých informací od uživatele a 

vypočítaných navigačních parametrů. Navíc si vypočítá podle relativního úhlu výkony 

motorů a podle toho se pohybuje. Pro výpočet výkonu motorů si zavolá funkce 

calcLeftMotor() a calcRightMotor(), které používají jako vstupní argument relativní 

úhel. 

 

//Motor calculation 

LM = calcLeftMotor(relBearing); 

RM = calcRightMotor(relBearing); 

 

Výkony motorů závisí na relativním úhlu a jeho znaménku. Pokud se má loď 

k cíli natočit o úhel doprava, levý motor jede na plný výkon motoru. V opačném případě 

se výkon levého motoru vypočítá podle uvedeného vztahu. 

 

//Left Motor 

if (relBearing > 0) { 

return 99; 

} 

else { 

return 0.553*relBearing + 99; 

} 

 

Pokud se má loď k cíli natočit o úhel doleva, pravý motor jede na plný výkon. 

V opačném případě se výkon pravého motoru počítá podle uvedeného vztahu. 

 

//Right Motor 

if (relBearing <= 0){ 

        return 99; 

    } 

    else { 

      return -0.553*relBearing + 99;   

    } 

 

V důsledku reálných nepřesností použitých modulů se v manuálním i 

autonomním režimu musela přidat podmínka při dosažení cílové polohy. Pokud se 

nacházíme méně jak 5 m od cíle, považuje se to za jeho dosažení. V případě manuálního 

režimu se nastaví vzdálenost a úhel na nulovou hodnotu. U autonomního režimu se 

navíc nastaví výkony motorů na nulu. 
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//MANUAL: DIST < 5 m 

if (dist < 5) { 

dist = 0; 

relBearing = 0; 

} 

//AUTO: DIST < 5 m   

if (dist < 5) { 

dist = 0; 

relBearing = 0; 

LM = 0; 

RM = 0; 

} 
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6 TESTOVÁNÍ V TERÉNU 

6.1 Podmínky testování 

Cílem bylo otestovat navrhnutý a naprogramovaný systém pro loď a ovladač. 

Předmětem testování byla komunikace mezi lodí a ovladačem, lokalizace lodi ve 

vnějším prostředí a její navigace na předem zadané cílové souřadnice přednostně 

v autonomním režimu. 

Při testování bylo cílem pracovat v takovém prostředí, ve kterém byla snaha se 

vyhnout možným vnějším vlivům narušující signál GPS modulu a komunikačních 

modulů. Testovalo se u pole na periferii města, kde nejsou žádné budovy a paneláky. 

Účelem bylo zabránit riziku odrazu signálu a jiným nežádoucím jevům narušující signál 

modulů. Další podmínkou pro úspěšné testování je viditelná obloha a tím větší počet 

viditelných družic pro získání přesnější polohy lodi. Při testování byla snaha tuto 

podmínku dodržet, i když není nijak ovlivnitelná.  

Testovalo se při dvou lidech, kdy jeden člověk byl uživatel ovladače a druhý 

fungoval jako loď. Na Obr. 24 lze vidět obě sestavy, kde na levé straně je celek pro loď 

a na pravé straně je ovladač. Díky tomu, že mikrokontroléry mají USB port, mohlo se 

fungování obou celků zajistit jejich zapojením do power banky. 

 

Obr. 24:  Vývojový kit pro RC model lodi 

6.2 Test komunikace 

Při zkoušení komunikace mezi lodí a ovladačem v terénu se zaměřovalo na testování 

systému přenosu zpráv. Obě zařízení si navzájem posílají data ve formě paketu. Celý 

vysílací proces zahrnuje seskládání všech informací a vytvoření paketu, provedení 

kontrolního součtu paketu a jeho odeslání ze strany odesílajícího zařízení. Dále se 

testuje přijetí zprávy na straně přijímacího zařízení, která se zkontroluje na základě 
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kontrolního součtu a při úspěšném přijmutí se dál zpracuje. Potom si obě zařízení svoje 

role vymění a proběhne stejný proces. 

Přenos zpráv se zkoušel v obou režimech a měnily se náhodně. Nicméně, hlavní 

část testování probíhala v autonomním režimu, kdy by se loď měla rozhodovat na 

základě přijatých zpráv od ovladače a navigačních výpočtů. Testování přenosu zpráv 

probíhalo tak, že si uživatel nechal vypisovat získané zprávy od lodi na LCD displej. Na 

základě zobrazovaných informací uživatel ústně předával navigační informace člověku, 

který se s lodí podle toho pohyboval. Při změně pohybu se zpráva s novými 

navigačními informacemi poslala směrem k uživateli a aktualizovala data na LCD 

displeji. Uživatel znovu sdělil tyto informace lodi pro další pohyb a přitom kontroloval 

správnost struktury přijatého paketu od lodi. 

Předepsaný dosah komunikačních modulů dle [31] je až 2,5 km. Nicméně, 

v rámci testování nebylo cílem zkoušet dosah modulů, protože to již bylo vyzkoušené. 

Potvrdilo se, že moduly mají dosah aspoň na 1 km. Při testování byla vzdálenost taková, 

aby loď byla uživateli viditelná a také kvůli způsobu předávání zpráv mezi subjekty. Při 

vzdálenosti 200 m byl průběh přenosu relativně plynulý. Zprávy od lodě se přijímaly a 

aktualizovaly na LCD displeji. Zároveň se potvrdilo, že přijímání zpráv od ovladače 

také probíhalo úspěšně. Indikačním znakem byla změna režimu lodi, která se posílá jak 

lodi, tak i s dalšími daty směrem k ovladači. To se projevilo při každé změně režimu 

lodi s aktualizací dat na LCD displeji.  

Na Obr. 25 lze vidět, jaké informace se zobrazují uživateli na LCD displeji, a 

které se příchozími zprávami od lodi neustále aktualizují. Jsou to informace, které se 

týkají lodi a jsou důležité pro uživatele. Zobrazuje se režim lodi, jeho stav baterie, 

vzdálenost od cíle, požadovaný směr natočení k cíli a výkon levého a pravého motoru. 

 

Obr. 25:  Zobrazená data od lodi na LCD displeji 

Nicméně, signál přenosu dat byl někdy narušen vnějšími vlivy a tím nedošlo 

k jejich přenosu. V tomto případě je nastavená funkce, která pošle vysílacímu zařízení 

žádost o znovu poslání zprávy. Bylo ale potřeba odlišit tyto výpadky od opravdové 

ztráty signálu mezi lodí a ovladačem. Při překročení určitého limitu pokusů 

odeslání/přijetí zprávy se vyhodnotil signál lodě jako mimo dosah a automaticky se 
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nastavil do autonomního režimu. V případě fyzické lodi by se při tomto režimu 

pokoušela vrátit zpátky k uživateli. Bez fyzického modelu se při ztrátě signálu vlivem 

různých rušivých elementů člověk s vývojovým kitem vrátil zpátky tak, aby se obnovil 

signál mezi oběma zařízeními. Při ztrátě signálu se u uživatele na LCD displeji 

zobrazila zpráva o ztrátě signálu. Uživatel musí čekat na jeho obnovu. 

Další problém, který v průběhu vývoje a testování vznikl, je rychlost výměny 

zpráv mezi zařízeními. Oba celky se musely časově synchronizovat tak, aby na přijatou 

zprávu byla správná reakce v podobě odeslání zprávy a aby nedocházelo ke zpoždění. 

Při hledání problému se měřil čas projití algoritmu u ovladače a lodi. U ovladače čas 

projití programu pohyboval okolo 0,1 – 0,2 s. U lodě se měření rozdělilo na dvě části, 

ve kterých se zahrnovalo a nezahrnovalo načtení dat z GPS modulu. Měření bez načtení 

GPS dat trvalo podobně jako u ovladače. Změna nastala u měření při zahrnutí načtení 

dat z GPS, kdy se čas zvýšil o cca 0,8 s. Domněnky jsou takové, že za nárůstem času 

stojí čekání GPS modulu na data a jejich aktualizace nebo zpracování těchto dat 

mikrokontrolérem. Spíše se předpokládá ta první možnost, protože se data u GPS 

modulu aktualizují cca za 1 s. Časová aktualizace dat GPS modulu byla zjištěna na 

základě použití funkce z knihovny. NMEA protokol nám poskytuje čas, který se pomocí 

funkce time zobrazil a tím se předpoklad potvrdil. Kvůli tomuto problému muselo dojít 

k synchronizaci obou zařízení a rychlost přenosu dat se musel přizpůsobit lodi. 

V důsledku toho byla také snaha optimalizovat programovou část, kde došlo k vytvoření 

funkcí a ke zjednodušení podmínek. Toto řešení mělo vliv na zkrácení času a zrychlení 

programu u lodi, ale problém je nejspíš v použitém hardwaru a situace se úplně 

nevyřešila. 

6.3 Test lokalizace 

Při lokalizaci lodi se testovala především funkce GPS modulu a kompasu. Test se 

zaměřoval na přesnost lokalizace lodi a jeho natočení ve směru k cíli v autonomním 

režimu. Na tyto sledované parametry mají vliv vnější podněty, které mají velký dopad 

na jejich přesnost a je potřeba při testování s nimi počítat. 

Lokalizace lodi se hlavně sledovala při změně vzdálenosti lodi od cíle. 

Vzdálenost je přímo počítaná a tedy závislá na získaných lokalizačních datech z GPS 

modulu. Tento parametr je z lodě posílaný ovladači, který si jej zobrazí na LCD displeji. 

Přesnost lokalizace se sledovala na displeji a při každé změně polohy lodi se hodnota 

vzdálenosti aktualizovala.  

Nevýhodou použití GPS modulu je jeho citlivost na působení vnějších vlivů. Při 

získávání lokalizačních dat lodi a výpočtu vzdálenosti byla vidět značná kolize. K 

velkým změnám hodnot vzdálenosti docházelo i bez změny polohy lodi. Při takovém 

skákání hodnot by loď v autonomním režimu nevěděla, kde se nachází a jak daleko je 

opravdu od cíle. Proto je potřeba počítat s působením různých rušivých elementů, které 

mají vliv na příjem dat. Podmínkou úspěšné lokalizace objektu je dobré počasí 

s viditelnou oblohou. Počasí má velký dopad na signál mezi GPS modulem a družicemi, 
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protože dle viditelnosti oblohy jsou viditelné družice. Podle toho, jaké družice jsou 

viditelné a jaká je jejich geometrie, se odvíjí přesnost polohy lodi. Nevýhodou této 

podmínky je, že počasí není námi ovlivnitelné a může se měnit. Snahou bylo dodržet 

tuto podmínku a při testování bylo počasí dobré s relativně viditelnou oblohou. Na 

signál má také vliv okolní prostředí, ve kterém se testuje. Nejlepší je, když se netestuje 

ve vnitřních prostorách budov, v okolí bez žádných budov nebo v okolí jiných 

člověkem vytvořených překážek, které by rušily nebo odrážely signál. Testování 

modulů probíhalo ve venkovním prostředí na periferii města v poli, kde nebyly téměř 

žádné budovy. Výhodou použitého GPS modulu je přimontovaná anténa, která by měla 

zvyšovat pravděpodobnost získání dat a na jejíž kvalitě závisí datová přesnost. Tato 

metoda snímání polohy lodi také závisí na kvalitě použitého GPS modulu, který má vliv 

na přesnost. Samozřejmě výběr GPS modulu u RC modelu bude mít jiné parametrické 

požadavky s ohledem na cenovou dostupnost oproti použití GPS modulu například u 

autonomních vozidel. U autonomních vozidel se přesnost GPS modulu pohybuje 

v jednotkách cm a data se aktualizují několikrát za sekundu. Pokud chceme, aby se 

autonomní loď dostala z bodu A do bodu B a neodchýlila se ze své cesty, měla by být 

lokalizace přesná.  

Na kolísání dat a jejich přesnost má tedy vliv mnoho vnějších rušivých 

elementů. Nicméně důvod kolize není úplně jednoznačný a při vyhodnocení se bere 

v úvahu více vlivů. Jelikož příjem signálu GPS modulu je závislý na viditelnosti družic, 

ke skákavému charakteru lokalizace mohlo docházet kvůli přechodu na jiné viditelnější 

družice. Může to být také způsobeno použitým hardwarem, jehož výkon, rychlost 

aktualizace dat a přesnost není dostatečná pro lokalizaci a navigaci autonomního RC 

modelu lodi. Frekvence obnovy dat je velmi důležitá pro přesnější lokalizaci a správnou 

funkci autonomního navigování. U použitého GPS modulu probíhá aktualizace dat 

jednou za 1 s a má vliv na zpomalení přenosu zpráv a nepřesnost dat. Z toho důvodu 

byly provedeny úpravy a aproximace v programu, které budou popsány v kapitole Test 

navigace.  

Kompas se testoval sledováním aktualizace relativního úhlu, který se předává od 

lodi v závislosti na své poloze a zobrazí se uživateli na LCD displeji. Úhel říká lodi, o 

kolik se má otočit, aby se dostala do směru k cíli. Může nabývat jak kladných, tak i 

záporných hodnot a bere menší úhel natočení. 

Při prvním zapojení a aktivaci byly data z kompasu a relativní úhel dost 

nepřesné a kolísavé. Ještě před přepočtem na relativní úhel se s kompasem nebylo 

možné dostat do hodnot, které měly přesahovat 300°. Je důležité zmínit, že se kompas 

objednával s ohledem na nejpoužívanější model (HMC5883L) a použitou I
2
C sběrnici. 

Nakonec se podle označení čipu zjistilo, že model kompasu je QMC5883L. Typ modelu 

měl nakonec dopad na program a použitou knihovnu, která nebyla kompatibilní s typem 

čipu, adresou sběrnice a musela se vyměnit. Dále pro správné fungování kompasu 

nesmí být v jeho okolí žádný magnetický prvek, který by narušilo měření. Tato 

podmínka se považovala za splněnou, ale data z kompasu pořád nebyla správná. Po 

dalším pátraní se zjistilo, že napájené piny ke kompasu byly magnetické a s nimi i 
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některé použité vodiče, které se do těchto pinů zapojili. Piny se musely z kompasu 

odpájet a zkontrolovaly se i magnetické vlastnosti použitých vodičů. Použili se vodiče 

bez magnetických vlastností a napájeli se do kompasu. Kompas od té doby ukazoval 

hodnoty od 0° do 360° spolehlivě a při porovnání s měřením kompasu z mobilního 

telefonu poskytuje relativně přesné hodnoty.  

Po vyřešení výše popsaného problému šlo z LCD displeje při každé nové 

lokalizaci a aktualizaci vidět, že i tato hodnota kolísá. Je to kvůli závislosti výpočtu 

relativního úhlu na lokalizačních datech z GPS modulu. Problémy, spojené s GPS 

modulem, se promítaly do výpočtu a přesnosti relativního úhlu. 

6.4 Test navigace 

Cílem navrhnutého systému je autonomní navigace z aktuální polohy RC modelu lodi 

na předem zadané cílové souřadnice. Testovala se navigace a vytvořené výpočty, ze 

kterých si loď pomocí aktuální a cílové pozice dopočítala vzdálenost od cíle, směr 

natočení lodi k cíli a výkony motorů. Vstupními parametry výpočtů jsou získaná 

lokalizační data z GPS modulu a naměřená data z kompasu. 

Loď nejprve získá informace o své poloze z GPS modulu a z toho se vypočítá 

vzdálenost od cíle. Pomocí dat z kompasu a GPS modulu si dopočítá směr natočení 

k cíli, ze kterého si v autonomním režimu určí výkon levého a pravého motoru. Pokud 

je podle výpočtu směr záporný, loď se má natočit doleva a pravý motor má vyšší výkon 

než ten levý. Při kladném směru se má loď natočit doprava a v tomto případě má levý 

motor vyšší výkon než pravý. Všechny výpočty spojené s GPS modulem mají problém 

s kolísavostí dat. Problematika je popsaná v kapitole 6.3 a bohužel ovlivňuje přesnost 

navigačního systému a parametrů. 

Navigace probíhala prostřednictvím ústně předávaných zpráv. Uživatel si na 

LCD displej nechal zobrazit výše popsané navigační parametry. Ústně předal informace 

člověku s lodí o vzdálenosti od cíle a o kolik se má loď natočit směrem k cíli. Na 

základě těchto informací se člověk s lodí pohyboval. Při každé změně jeho polohy se 

navigační data na LCD displeji aktualizovala. I přes značnou kolísavost hodnot 

vzdáleností a relativních úhlů se loď tímto způsobem postupně přibližovala k cíli. 

Nepřesnost v cíli se musela v programové části vyřešit aproximací. Pokud se loď 

pohybovala v místech, která byla vzdálená od cíle méně jak 5 m, byla již v cíli. Tím se 

ukončily pokusy o to se více přiblížit, protože by loď mohla kroužit do nekonečna. Tato 

skutečnost je dána přesností GPS modulem obecně. Při více viditelných satelitech by se 

přesnost pravděpodobně mohla zlepšit. Nicméně je potřeba počítat s tím, že vzdálenost 

nebude nabývat hodnot pod 2 m. To se potvrdilo i při testování, kdy se nejmenší 

dosažená hodnota pohybovala okolo 2 m. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce byl návrh autonomního pohybu lodi a jeho testování na 

vývojovém kitu, který slouží pro RC model lodi. Systém zahrnuje možnost komunikace 

mezi lodí a ovladačem prostřednictvím obousměrných bezdrátových modulů. Součástí 

systému je lokalizace lodi a její navigace. Loď lze přepínat mezi manuálním a 

autonomním režimem. V případě manuálního režimu je loď řízena ovladačem. V 

autonomním režimu je řízena mikrokontrolérem lodi. GPS modul a kompas poskytují 

data pro navigační výpočty autonomního řízení. Hlavní část této práce byla zaměřena na 

autonomní pohyb a navigaci lodi na předem zadané cílové souřadnice. 

Práce se rozděluje na teoretickou a praktickou část. V teoretické části byly 

obecně rozebrány různé lokalizační metody objektu, které jsou důležité při řešení 

problematiky autonomního pohybu. Základem pro zpracování a vyhodnocení dat ze 

senzorického subsystému je použití řídicího systému. Tím se zabývá další část práce, 

která pojednává o jednočipových mikropočítačích a jednodeskových počítačích. Byly 

zmíněny nejpoužívanější a nejznámější řídicí jednotky. 

V praktické části se rozebírala vhodnost výběru komponent s ohledem na účel 

jejich použití a popisem použitých sběrnic, pomocí nichž moduly komunikují s řídicími 

jednotkami. Kromě kompasu byly ostatní komponenty poskytnuty vedoucím práce. 

K lokalizaci lodi se zvolil GPS modul a pro určení orientace v prostoru se používá 

kompas. Poskytnuté komponenty se popsaly a zapojily. Vytvořily se dva celky, které 

představují loď a ovladač. Použité Nucleo mikrokontroléry se programovaly v C/C++ 

v online vývojovém prostředí Arm Mbed.  

V programové části se popsalo vývojové prostředí Arm Mbed. Vytvořil se 

systém pro komunikaci mezi lodí a ovladačem, lokalizaci a navigaci lodi ze své aktuální 

polohy na předem zadané cílové souřadnice. V poslední části se systém otestoval na 

lodi a ovladači. Obsahuje popis o průběhu testování a o vzniklých problémech. 

Souhrnně se dá říct, že testování navigačního systému proběhlo úspěšně. Největší 

problém, který při vývoji a testování vznikl, byla zpomalená aktualizace lokalizačních a 

navigačních dat a tím i přenos zpráv. Příčinou byla frekvence obnovy dat GPS modulu. 

Každá obnova navigačních dat byla proto postihnuta nepřesností a kolísavostí, které 

jsou dány přesností GPS modulu obecně. Proto se v cíli data musela aproximovat, aby 

loď nehledala cíl do nekonečna.  

Lze konstatovat, že systém vytvořený pro účely této diplomové práce splňuje 

cíle uvedené v zadání. Navzdory nepřesnosti navigačních dat se loď v autonomním 

režimu dostala do cíle. Nicméně přesnost a rychlost obnovy dat u GPS modulu jsou 

klíčové pro autonomní chování lodi. Programové změny by v tomto případě nepomohly, 

protože zpracovávají data limitované hardwarem. Řešením by byla volba přesnějšího 

GPS modulu s rychlejší obnovou dat. I přes vzniklé problémy se vytvořil základní 

systém, který lze rozšířit o další funkce v podobě připojení motorů k lodi, sonaru ke 

skenování dna nebo vytvoření mobilní aplikace pro navigaci lodi na více míst. 
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9 SEZNAM ZKRATEK 

RC  Radio Control 

GPS  Global Positioning System 

ARM  Advanced RISC Machines 

RFID  Radio Frequency Identification 

ROM  Read Only Memory 

RAM  Random Access Memory 

EPROM Erasable Programmable Read-Only Memory 

EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory 

RWM  Read-Write Memory 

PROM  Programmable Read Only Memory 

IBM  International Business Machines 

PWM  Pulse Width Modulation 

PIC  Programmable Intelligent Computer 

BIOS  Basic Input-Output Systém 

RISC  Reduced Instruction Set Computing 

CISC  Complex Instruction Set Computing 

IoT  Internet of Things 

USB  Universal Seriál Bus 

HDMI  High-Definition Multi-media Interface 

SD  Secure Digital 

I
2
C  Inter-Integrated Circuit 

SPI  Seriál Peripheral Interface 

UART  Universal Asynchronous Receiver-Transmitter 

LCD  Liquid Crystal Display 

DSP  Digital Signal Processor 

I
2
S  Inter-IC Sound 

LED  Light-Emitting Diode 

A/D  Analog-to-Digital converter 

NMEA  National Marine Electronics Association 
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10 SEZNAM PŘÍLOH 

1. Zdrojové kódy 

2. Firemní materiály 


