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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce obsahuje popis a využití modulu BrickPi v kombinaci 
s mikropočítačem Raspberry Pi, jako náhrady za ovládací kostku Lego Mindstorms. 

V první části práce se nachází krátký popis a porovnání ovládací kostky Lego 
Mindstorms a Raspberry Pi s modulem BrickPi. Jsou tam taky zmíněny možnosti 

napájení systému a rozdíly mezi variantami modulu. Dále je popsán návrh vzdáleného 
ovládání pomocí www prohlížeče, možnost zobrazování údajů ze senzorů, možnost 
přenosu videa a je popsána forma komunikace mezi uživatelem a serverem. V poslední 

části práce jsou navrženy úlohy do předmětu BROB, které využívají modulu BrickPi. 
Jedna úloha je realizována a je k ní poskytnuta dokumentace. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Lego Mindstorms, Raspberry Pi, BrickPi, PHP, Lego senzory, stream videa, Raspberry 

Pi kamera, GPIO, sériový port, HTML5, websokety 

 

ABSTRACT 

This bachelor’s thesis contains description and usage of module BrickPi in combination 

with single-board computer Raspberry Pi, as a replacement for control brick from Lego 
Mindstorms. In the first part of the thesis are described and compared control brick from 
Lego Mindstorms and Raspberry Pi with module BrickPi. Mentioned are power options 

for the system and differences between variants of the module. Further is described the 
concept of remote control by www browser, possibility of displaying data from sensors, 

streaming video to webpage and form of communication between user and server. In the 
final part of this thesis are designed tasks for BROB course, which use module BrickPi. 
One task is realised and provided with documentation. 
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ÚVOD 

Modul BrickPi vznikl v červnu 2013 a začal se prodávat kolem září téhož roku. Cílem 
modulu bylo vytvořit rozhraní mezi mikropočítačem Raspberry Pi a senzory Lego 

Mindstorms. Účelem této práce je seznámit se s tímto modulem a jeho prostřednictvím 
ovládat komponenty Lego Mindstorms. Tato práce má modul popsat a ukázat možnosti 

jeho použití. To by mohlo mít uplatnění při studiu robotiky jako prostředek pro řešení 
úloh obsahujících Lego Mindstorms. Počet aplikací modulu neustále roste i díky 
rozšiřující se komunitě, která se snaží řešit problémy s rozšířením připojitelných 

senzorů. Zdokumentovány jsou projekty jako například jednoduché kontrolování 
autíčka, jednoduchá robotická ruka nebo využití modulu pro monitorování počasí. Pro 

všestrannost využití modulu a potenciál naučit se praktickým věcem jako programování 
v různých jazycích nebo základy tvorby www stránek se tento modul má šanci rozšířit 
do akademických kruhů. 

 Výhodou tohoto provedení je větší počet připojených senzorů a motorů, 
spolehlivější vzdálené ovládaní a programování za chodu. Z praktického hlediska není 

potřebné být v blízkosti zařízení, program je možné napsat jednoduše pomocí 
vzdáleného připojení a pak program odzkoušet na místě. Při tom není potřebné použití 
baterií, protože přípravek je možné napájet ze sítě. 

 Kombinace Raspberry Pi a modulu BrickPi umožní provádět nejrůznější 
experimenty bez potřeby simulace, bezdrátová komunikace umožní zvýšenou mobilitu a 

zasílání hodnot na vzdálený počítač ulehčí zpracování výsledků. 
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1 LEGO MINDSTORMS 

Lego Mindstorms jsou série kitů obsahující součástky a programy na tvorbu malých, 
modifikovatelných a naprogramovatelných robotů. Použitím kombinace technických 

součástek a lega se uživatel nemusí zabývat problémy, které jsou spojené s konstrukcí 
robota. Hlavní části Lego Mindstorms jsou programovatelný blok, který řídí systém, 

senzory a motory.  

Programovatelný blok, také nazýván hlavní nebo inteligentní, je zobrazen na 
obrázku 1.1. Hlavní blok poskytuje možnost připojení až pro čtyři senzory a dokáže 

řídit maximálně tři motory. Na povrchu se nachází display spolu s čtyřmi tlačítky na 
jeho ovládání. Hlavní blok obsahuje 32 bitové jádro ARM, 8 bitovou ATmegu48, 

mikroprocesor od Atmelu s 256 KB FLASH pamětí a 64 KB RAM pamětí [1]. Hlavní 
blok taky podporuje připojení bluetooth a je vybaven reproduktorem. Tato konfigurace 
se za posledních 10 let nezměnila. Napájení zabezpečují 6xAA baterie nebo Li-Ion 

nabíjecí baterie.  

 

 

 

 

Obr. 1.1: Lego Mindstorms NXT brick 

 

Programování probíhá spíše programováním řídících bloků než psaním celého kódu co 
značně ulehčuje práci a pro začátečníky je lehčí se zorientovat v novém prostředí. 
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Obr. 1.2: Příklad prostředí Lego Mindstorms NXT 

  

 Celé řízení spočívá v nahrání programu do hlavního bloku, jeho výběru 

uživatelem v menu řídícího bloku a následným vykonáním. Manuální řízení je možné u 
pozdějších verzí přes infračervený port. Popisy hlavních součástek jako jsou například 

senzory je možné najít v příloze na DVD. 

 Pro náročnější úlohy není počet připojitelných motorů a senzorů dostatečný, a to 
vede k otázce jak docílit většího počtu připojení. Jednou z možností je použití 

dodatečných řídících bloků. Tato práce se zabývá variantou s využitím modulu BrickPi. 
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2 SOUČÁSTI NÁHRADNÍHO ŘEŠENÍ 

Řešení bude představovat soustava modulů a součástek tvořící celek schopen řídit 
motory a senzory Lega Mindstorms. Soustava musí umožňovat spolehlivé připojení 

senzorů Lego Mindstorms a zabezpečit stabilní komunikaci mezi senzory a soustavou. 
Spojení externích součástek se soustavou bude docíleno pomocí modifikovaných RJ12 

kabelů. Pro mobilní aplikace je důležité zohlednit také výdrž baterií, a proto bude 
popsán výběr vhodných baterií a orientační odběry systému. 

2.1 Jednodeskový počítač Raspberry Pi 

Raspberry Pi má rozměry jenom 8,5cm x 5,6cm x 2,1cm . Pro tuto aplikaci je to 
nejvhodnější náhrada za hlavní blok, protože obsahuje řadu portů pro komunikaci (SPI, 

GPIO, UART, I2C), podporuje různé operační systémy typu Linux, a množství způsobů 
na komunikaci s ostatními zařízeními. K síti je možné se připojit přes ethernetový 8P8C 

konektor nebo pomocí USB Wi-Fi adaptéru. Na obrázku 2.1 je vidět uspořádání portů 
na Raspberry Pi a v levé části je vidět GPIO piny spolu s  I2C sběrnicí [2], přes které je 
napojen modul BrickPi. Protože modul BrickPi „prodluží“ sběrnici I2C, je možné přidat 

různé moduly podle potřeby, nebo další modul BrickPi. 

 

 

 

Obr. 2.1: Raspberry Pi 
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2.2 Modul BrickPi 

Jedním z mnoha modulů připojitelných na Raspberry Pi je modul BrickPi. BrickPi 
funguje v podstatě jako rozhraní mezi Raspberry Pi a součástkami Lego Mindstorms. 

Hlavní částí jsou dva mikrokontroléry, které jsou naprogramované ve strojovém kódu 
používaném v Arduinu. Každý mikrokontrolér řídí dva motory, čítá hodnoty enkodéru 

motorů a hodnoty několika senzorů. Komunikace s Raspberry Pi probíhá pomocí 
sériové linky.  

Modul BrickPi je možné dostat v dvou provedeních, které se liší jenom 

v regulaci vstupního napětí. Běžné velikosti vstupního napětí pro správnou činnost 
modulu a Raspberry Pi jsou v rozmezí 5 až 12V.  

První možnost, zobrazena na Obr. 2.2 používá lineární regulátor LM 7805, který 
reguluje vstupní napětí na provozní napětí Raspberry Pi 5V. Provozní napětí zároveň 
slouží k napájení senzorů a motorů.  I když jde o fungující řešení, při používání USB 

Wi-Fi adaptéru a kamery vzroste odběr proudu na přibližně 1,3A v klidovém stavu, co 
se při regulaci napětí z 12V projeví nadměrným zahříváním součástky, a při delším 

používání tak může dojít ke zkrácení životnosti součástky a k ohrožení fungování 
modulu. 

 

       Obr. 2.2: BrickPi Basic Power 
  

 

 

 

 

 

 

       Obr. 2.3: BrickPi Advanced Power 

 

Druhé, pozdější provedení zobrazené na Obr. 2.3 vyřešilo tento problém přidáním 
DC/DC stejnosměrného měniče, co prodlužuje životnost baterií dvounásobně a 
nedochází k nadměrnému zahřívání. V této práci byla použita základní verze, kde byl 

lineární regulátor nahrazen výkonným měničem stejnosměrného napětí. Datasheet 
regulátoru je dostupný v příloze na DVD. Zapojení klíčových součástek modulu se 

nachází v příloze A. 
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Rozložení konektorů a obsazení sběrnice GPIO 

 

Při programování je důležité dodržet adresování portů, senzory mají označení S1-5, 

motory jsou značeny MA-D. Rozložení je znázorněno na Obr. 2.4. 

 

 

Obr. 2.4: Rozložení konektorů 

 Veškerá komunikace je realizována přes rozhraní GPIO (Obr. 2.5), 

v následujícím textu je přehled využití jednotlivých pinů. Tato informace je užitečná pro 
případné další rozšíření soustavy například o relé. 

 

 

Obr. 2.5: Rozložení GPIO 

Sériová komunikace: 

Sériová komunikace je použita pro 

posílání napěťových úrovní motorů a 
příkazů pro senzory. Zároveň přijímá 

hodnoty enkodéru od senzorů 1-4 a 
motorů A-D. Sériová komunikace je 
realizována pomocí pinů GPIO 14 

(UART – TX) a 15 (UART – RX). 

 

I2C (SMBus): 

Pomocí I2C je ovládán senzor 5. 
Komunikace probíhá na pinech GPIO 0 

(I2C – SDA) a GPIO 1 (I2C – SCL). 

 

GPIO: 

Komunikace přes samotné GPIO má na 
starosti zapínání a vypínání světel. 

LED1 je kontrolována na GPIO 21 a 
LED 2 je kontrolována přes GPIO 18. 
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2.3 Další součásti řešení 

Pomocí jednodeskového počítače Raspberry Pi a modulu BrickPi se dá vytvořit 
soustava, ale ne méně důležitou součástí sytému jsou prostředky, které uživateli usnadní 

manipulaci s přípravkem a zredukuje použití kabeláže. 

Pro jednodušší vzdálené ovládání a úspornost místa byl do soustavy připojen Wi-Fi 

modul od firmy Edimax (Obr. 2.6). Použitý operační systém Debian (Wheezy) má 
zabudovaného správce sítí, a IP adresa zůstává stejná pro stejnou síť ve většině případů, 
proto je možné se připojit do soustavy bez potřeby zapojení externích zařízení, jako jsou 

monitor, klávesnice, myš nebo ethernetový kabel. 

 

Obr. 2.6: Edimax Wireless nano 150Mbps 

 Předpokládá se, že se bude se soustavou manipulovat poměrně často, proto se 
soustava nachází v akrylové konstrukci s kovovými sloupy. Samotná konstrukce je 

volně prodejná a dá se koupit od výrobce modulu BrickPi. Finální vzhled náhradního 
řešení je na Obr. 2.7. 

 

Obr. 2.7: Soustava v konstrukci s Wi-Fi  



 8 

2.4 Možnosti napájení 

Existuje vícero možností, jak napájet soustavu ale každá má své výhody a nevýhody. 
Pro mobilní aplikace je nezbytné použít vhodné baterie. Soustava má dva vstupy pro 

zdroje energie a to micro-USB vstup na Raspberry Pi a pomocí terminálu na modulu 
BrickPi. Použití jakéhokoliv nebo obou současně stačí na chod soustavy. V této práci 

byl použit měnič stejnosměrného napětí a tak je možné přípravek napájet napětím 6,5 – 
18 V. 

 

Zdroj napětí 

Tato možnost se vyznačuje možností pracovat se soustavou libovolně dlouho. Při tvorbě 

této práce byl použit oficiální zdroj pro Raspberry Pi s výstupem napětí 5V a proudem 
1200 mA. Tato možnost je ideální pro stacionární aplikace, ale nezajišťuje možnost 
použití motorů, protože motory je možné používat jen s použitím silnějšího zdroje. 

Motory je možné spolehlivě používat pomocí 5V zdroje s výstupním proudem alespoň 
2A.  

 

Baterie 

Nejoblíbenější varianta pro mobilní aplikace, použití baterií zajistí nezávislost na 

připojení do elektrické sítě. Použití baterií udrží Raspberry Pi v chodu, dokáže pracovat 
se senzory a hýbat motory. Při tvorbě práce byly otestovány varianty s 6xAA bateriemi, 

9V baterií a 8xnabíjecími bateriemi a 10,8V akumulátorem. Nevýhoda použití baterií je 
v jejich poměrně krátké době využitelnosti, protože při částečném vybití a náhlé zátěži 
může dojít k omezení napájení Raspberry Pi, co způsobí jeho restartování. Běžná doba 

výdrže baterií při plně zátěži (Wi-Fi, kamera, 2 motory) je uvedena v Tab. 2.1. Při 
testování byl použit model BrickPi s lineárním regulátorem napětí. 

 

Tab. 2.1: Výdrž jednotlivých typů baterií 

Výrobce Napětí Typ baterie Kapacita Počet Výdrž Obrázek 

Toshiba 1,5V R6KG alkalická nenabíjecí 6 ks 80 min. 
 

Philips 9V 6LR21 alkalická nenabíjecí 1 ks 20 min. 

 

GP 1,2V 
HR6 

NiMH 
1800mAh 8 ks 2 hod.  

Conrad 10,8V 
Akku-pack 

NiMH 
4600mAh 1 ks 5 hod. 
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Dva nezávislé zdroje energie 

Použití obou vstupů pro napájení je možné, a nedojde přitom k poškození přípravku. 

Současným zapojením dvou zdrojů energie je například při stacionární aplikaci 
zajištěno napájení ze sítě pro Raspberry Pi a motory tak můžou odebírat potřebný proud 
ze sekundárního zdroje. Tato možnost je aplikovatelná i na mobilní aplikace, kde je 

možnost použití dvou menších akumulátorů, čím se sníží riziko nechtěného restartování 
systému. 

2.5 Instalace modulu 

Nainstalování modulu lze provést dvěma způsoby [8]. Jeden je stáhnout si obraz SD 

karty od výrobce s předinstalovaným a modifikovaným systémem, a pak nainstalovat 
obraz na SD kartu pomocí programu Win32DiskImager. Obraz SD karty od výrobce je 
v příloze na DVD. Po úspěšné instalaci je možné rozšířit využitelnou paměť na SD 

kartě přes příkaz:  

sudo raspi-config 

Druhá možnost je modifikovat vlastní operační systém Debian (Wheezy) 
v několika krocích. Tato možnost zachová nainstalované programy a uživatelská 

nastavení. Konfigurace probíhá následovně: 

1. Je nainstalován balíček s BrickPi, který obsahuje ovládače a vzorové soubory: 

sudo git clone https://github.com/DexterInd/BrickPi.git 

  cd BrickPi 

  sudo chmod +x install.sh 

 sudo ./install.sh 

2. Pro komunikaci po I2C je potřebné mít nainstalován Wiring Pi (archív je 

v příloze na DVD), v rozbaleném souboru je potřebné změnit práva, a spustit 
instalaci: 

sudo chmod 777 build 

sudo ./build 

 

3. Nastavení rychlosti UART clocku probíhá otevřením konfiguračního souboru a 
změnou, nebo přidáním řádku s nastavením init_uart_clock: 

sudo cd /boot 

sudo nano config.txt 

    A tam vytvořit, nebo změnit řádek na: 

 sudo init_uart_clock=32000000 

           Tím nastavíme rychlost na init_uart_clock/16= 2 megabaudů. 
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4. Pro samotné používání I2C je potřebná knihovna libi2c-dev, a je potřebné 

nastavit rychlost komunikace v kilobaudech: 

sudo apt-get install libi2c-dev 

sudo gpio load i2c 10 

5. Raspberry Pi posílá všechny výstupy terminálu (příkazového okna) po sériové 
lince UARTu. Při použití sériového portu Raspberry Pi je tato vlastnost 
nežádoucí a je potřebné vypnout getty, toho docílíme otevřením souboru: 

sudo nano /etc/inittab 

A zakomentovat řádek (použitím #): 

sudo T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100 

Soubor je potřebné uložit a zavřít (Ctrl+X). 

6. Dalším krokem je zablokovat posílání dat přes sériové piny během bootování 
systému: 

sudo nano /boot/cmdline.txt 

A vymazat následovný obsah: 

console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 

7. Protože jsou vzorové příklady v jazyce Python, je nutná instalace balíku pro 
komunikaci mezi jazykem Python a sériovými piny: 

sudo apt-get install python-rpi.gpio 

8. A nakonfigurovat pátý senzor, který je ovládán přes SMBus: 

sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf 

V konfiguračním souboru zakomentovat řádek (vložit #): 

blacklist i2c-bcm2708 

Uložit, a následně v souboru: 

sudo nano /etc/modules 

Přidat řádek na konci: 

i2c-dev 

A nakonec nainstalovat pomocné programy: 

sudo apt-get install i2c-tools 

sudo apt-get install python-smbus 

 

 Po restartování je vše potřebné nainstalováno a může se přikročit k plnému 
využití modulu. 
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3 VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ 

Co se týče ovládání, soustava by měla mít kromě autonomního pohybu i možnost 
vzdáleného ovládání. Vhodná varianta pro uživatele může být ovládání přes webové 

rozhraní pro jeho možnost zobrazovat údaje ze senzorů v reálném čase a přizpůsobování 
parametrů ovládání za chodu. 

3.1 Web stránka  

Raspberry Pi může fungovat současně i jako webserver, například pomocí programu 

Apache, který podporuje PHP a zároveň je nejpopulárnější webserver pro malé stránky. 
Protože je webstránka přímo propojena s Raspberry Pi, je možné posílat požadavky na 
server, a pak výsledek jejich vykonání přímo interpretovat na webstránce. Pro jeho 

nainstalování stačí zadat příkaz: 

sudo apt-get install apache2 

Po nainstalování se vytvoří složka /var/www, kde je možné upravovat vzhled a funkce 

stránky v souboru index.html. Nainstalováním webserveru se však vytvoří nový 

uživatel soustavy www-data, kterému je potřebné nastavit práva na otvírání souborů na 
Raspberry Pi. To je docíleno přidáním řádku  

 www-data ALL=NOPASSWD: ALL 

v souboru /etc/sudoers. Tento řádek však umožňuje uživatelovi www-data spouštět 

jakékoliv příkazy takže je doporučeno zapínat stránku jen po nevyhnutnou dobu. 
Omezení přístupu je možné docílit zadáním práv pro každý soubor zvlášť, co je časově 

náročnější a náchylnější na chyby. Lze to ale docílit příkazem: 

 www-data ALL=NOPASSWD:/cesta/k/souboru/soubor.přípona 

3.2 Posílání požadavků na server 

HTML kód slouží pouze jako zobrazovací prostředek, který vidí uživatel. Pomocí kódu 

PHP je možné vytvořit jednoduché funkce, které budou na stránce vykonány, čím 
rozšíří možnosti stránky. Nevýhodou je, že uživatel ze stránky nemůže komunikovat se 
serverem a modifikovat na něm soubory pomocí funkcí jazyků HTML a PHP. K tomu 

je používán javascript AJAX, který má možnost posílat požadavky na server.  

 Formou požadavků tak může spustit programy nebo nastavovat parametry řízení. 

V následujícím kódu je ukázáno řešení jednoduché komunikace mezi serverem a 
uživatelem pro spuštění LED diod na modul BrickPi. Kód pro ovládání LED je psán 
v jazyce Python pro jeho názornost a funkčnost. Podobným způsobem lze spouštět 

libovolné programy nebo algoritmy na ovládání motorů a senzorů, jedná v podstatě o 
jednorázovou žádost na vykonání sady příkazů. Kompletní kódy, doplněny o kódy 

v jazyce C, jsou v příloze na DVD. 
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<!--Použití knihovny jQuery --> 
<script 
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js"> 

 

<!-- Tlačítko pro LED diody - funkce --> 
<script> 
$(function(){         <!--definice funkce--> 
$("#clickme3").bind('click',function(){     <!--spojení s tlačítkem--> 
 $.get( "ledtest.php", function( data ){  <!--otevření souboru--> 
 $( ".result").append(data);      <!--vrácení výsledku--> 
 }); 
 }); 
}); 
</script> 
 
<!-- Tlačítko pro LED diody - tlačítko --> 
<input type="submit" id="clickme3" value="Run LEDS" /> 
<div class="result">Test leds.</div>  <!--popis tlačítka, výsledek--> 
 

Při stlačení tlačítka s názvem “Run LEDS” je pomocí jQuery poslán serveru 

požadavek na otevření souboru, následně je soubor otevřen, vykonán a pokud je 
k dispozici výsledek, tak je zobrazen v poli pod tlačítkem. Pro ilustraci je 
v následujících částech kódu vysvětleno, co se děje po spuštění souboru. 

<!—Soubor ledtest.php --> 
<?php 
exec("sudo python /BrickPi_Python/Sensor_Examples/LED.py");  
          <!--Zavolání souboru--> 
?> 

<!—Soubor LED.py --> 
... 
while (buff<10): 
    try: 

GPIO.output(12, True)      <!--Zapnutí LED --> 
GPIO.output(13, False)      <!--Vypnutí LED--> 
 time.sleep(delay)      <!--Časové zpoždění--> 

 GPIO.output(12, False) 
GPIO.output(13, True) 
 time.sleep(delay)   

  buff = buff + 1 

... 

3.3 Komunikace pomocí websoketů 

V předchozí části bylo popsáno, jak spustit vzdáleně program, a pozorovat jeho 
vykonávání bez větší možnosti zásahu. Pro testování maximálních tolerancí například 

jeřábu je rychlejší jeřáb přímo ovládat, než upravovat pokaždé algoritmus a čekat, než 
se příkaz vykoná do bodu, kde budeme požadovanou činnost pozorovat a ladit. K tomu 
byla využitá komunikace pomocí websoketů. Websoket je protokol, který zajistí plně 

duplexní spojení mezi stránkou a prohlížečem pomocí zvoleného TCP připojení. Toto 
spojení je podporováno většinou prohlížečů. 
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Po spuštění websoketového serveru na Raspberry Pi a zadání patřičné IP adresy se 

vytvoří spojení, a pak na základě přijatých znaků se serverem vykonají vpřed 
definované funkce. V následujícím kódu je ukázáno, jak byl pomocí websoketů docílen 

pohyb dvou motorů jedním směrem. 

 

#Vytvoření třídy pro zpracování websoketů 
class WSHandler(tornado.websocket.WebSocketHandler): 
  def open(self): 
    print 'connection opened...' 
  def on_message(self, message):   # přijaté dáta vloží do proměnné 
    global c 
    print 'received:', message     # vytiskne přijaté dáta 

if message == "u"              # zkontroluje přijaté dáta a přiřadí 
      c = "8";       # “c” na ovládání motorů 

 . . .                             
    if c == '8' : 
      print "Running Forward" 
      BrickPi.MotorSpeed[PORT_A] = 200  # rychlost Motoru A (-255 do 255) 
      BrickPi.MotorSpeed[PORT_D] = 200  # rychlost Motoru D (-255 do 255) 

  

3.4 Zobrazovaní dat 

Pro některé aplikace je vhodné mít k dispozici údaje ze senzorů přímo na monitoru. 

Jednou z možností je posílat požadavky na server, a pak zobrazit výsledky. Pravidelným 
zasíláním požadavků je možné zobrazovat aktuální hodnoty bez nutnějšího zásahu 

uživatele.  

 

Žádosti a AJAX 

Posílání žádosti na server každou sekundu, aby ověřil všechny senzory a pak vypsal na 
stránku naměřené hodnoty je poměrně náročná činnost na zpracování přístrojem 

Raspberry Pi, při žádostech každou sekundu bylo vytížení procesoru 55-60%, a proto 
není doporučeno nastavit výpis údajů při současném vykonávání jiných činností, 
například zpracování a vysílání videa. Zároveň čekání mezi jednotlivými výpisy 

zadržuje chod ostatních funkcí na dané stránce, takže není například možné používat 
vzdálené ovládání.  

Metoda, která využívá AJAX, se ukázala jako neefektivní, protože při každé 
žádosti je nejdřív poslán hlavičkový soubor, který žádá o přijetí dat serverem a následně 
pošle tělo funkce, co nadměrně zatěžuje síť i procesor. Použít AJAX je vhodné pro 

jednorázové záležitosti, jako například otevření souboru pro jednoduchost jeho 
implementace. 
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Využití websocketů 

Pro konstantní zobrazování dat i s frekvencí vyšší jako jednou za sekundu se dá 
v tomhle případě použít už existující spojení mezi soustavou a serverem a posílat data 

pomocí websoketů. Takto se dá vyhnout žádostem o posílání dat a snížit tak nároky na 
paměť a procesor. 

Posílání zpráv ze strany serveru je implementováno v rámci základních funkcí 

websoketového serveru ale pro klienta se zpráva jeví jako pouhý text, a proto je pro 
klienta obtížné rozeznat zprávy obsahující důležitá data od například zpráv o stavu 

spojení. Proto bylo nutné přidat zprávám jakýsi „identifikátor“, a podle identifikátoru 
zobrazit zprávy v příslušných částech web stránky. K tomu byl využit formát JSON, 
který na straně serveru převedl JSON kód na text, a na druhé straně čekala funkce, která 

ho zpětně převedla na JSON a pomocí parametrů poslala užitečná data do příslušných 
částí web stránky. Následující kód popisuje posílání údaje vzdálenosti pomocí JSONu. 

 Na straně serveru je poslána zpráva obsahující informaci o vzdálenosti:  

   x = str(BrickPi.Sensor[PORT_1]) 
   self.write_message(json_encode({"messageid": 1, 
      "message": "Distance:" +x})) 

 

A na straně web stránky funkce přesměruje obsah do pole pro údaje ze senzorů: 

 socket.onmessage = function(msg) { 
     var message = JSON.parse(msg.data); 
     if(message.messageid== 1){ 
         showServerResponse(message.message) 
     } 
 } 
 

Tímto způsobem lze pomocí periodického volání posílání zprávy zobrazovat data 

ze senzorů na web stránce a při tom výrazně nezatěžovat připojení. Kompletní kód 
s upřesněním periodického volání je v příloze na DVD. 

3.5 Stream videa pomocí HTML5 

Jednou z výhod použití Raspberry Pi a BrickPi místo programovatelného bloku Lego 

Mindstorms je možnost použití připojitelné kamery a vysílání videa s malým 
opožděním. Touto cestou je možné vzdáleně sledovat činnost soustavy v uživatelsky 
přívětivém prostředí. Raspberry Pi podporuje klasické kamery s připojením přes USB a 

Raspberry Pi kameru připojenou přes patnácti pinový konektor na CSI port. V této práci 
byla použita právě tato připojitelná kamera, její vzhled je možné vidět na Obr. 5.1.  

HTML5 video tag byl vytvořen s úmyslem univerzální možnosti přehrávání videa 
bez pomoci pluginů, ale nebylo přesně dohodnuto, které formáty videa bude 
podporovat. Po řadách diskuzí byly uzavřeny dohody a oficiálně jsou podporovány 

volné formáty typů Theora a WebM. Theora používá soubory ve známém formátu 
s příponou .ogg, nebo .ogv, pro WebM jsou charakteristické přípony .webm. Seznam 

kompatibilních browserů a podporované formáty jsou součástí přílohy C. 
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        Obr. 3.1: Raspberry Pi kamera 

Použití kamery ale se sebou nese jednu nevýhodu. CSI port. Jak bude popsáno, 
zařízení po připojení do USB portu se v systému objeví jako /dev/device0 popřípadě 

/dev/video0, ale Raspberry Pi kamera se zdá být neviditelná. Je k ní poskytnut 

driver, který obsahuje příkazy jako raspivid, nebo raspistill, které jsou určeny na 

natočení videa nebo focení, ale jakákoliv jiná nastavení jsou skoro nemožná. Během 
dělání této bakalářské práce bylo otestováno vícero způsobů přenosu videa, veliká část 
obsahovala kombinaci většího počtu příkazů.  

Metoda, která byla použita v této práci, využívá pro kompatibilní formát kodek 
ffmpeg a jeho přenos je realizován pomocí platformy javascriptu node.js. Přístup 

k samotné kameře byl proveden pomocí vytvoření virtuálního zařízení /dev/video0 

pomocí utility uv4l neboli video4linux2. Pomocí těchto prvků bylo možné přenést video 
z Raspberry Pi, nahrávané ve formátu H.264 do internetového prohlížeče 

v kompatibilním formátu s HTML5. 

Postup byl následovný: 

1. Byla nainstalována aktuální verze ffmpeg ze stránky deb-multimedia.org 

Do souboru pro aktualizace softwaru /etc/apt/sources.list byli nejdřív vloženy 
potřebné servery: 

deb http://www.deb-multimedia.org wheezy main non-free 

deb ftp://ftp.deb-multimedia.org wheezy main non-free 

Následně byl proveden update stáhnutelných balíčků pomocí přikazu: 

sudo apt-get update 

A nainstalován balíček pro ffmpeg: 

sudo apt-get install deb-multimedia-keyring 

sudo git clone git://git.videolan.org/ffmpeg.git 

Následně stáhnutý balíček rozbalit a nakonfigurovat: 

./configure 

A nakonec nainstalovat ffmpeg: 

make 

sudo make install  

Poznámka: proces instalace trvá přibližně 3 hodiny. 
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2. Byl nainstalován potřebný balíček node.js. 

Instalace proběhla pomocí příkazů: 

 wget http://node-arm.herokuapp.com/node_latest_armhf.deb 
 sudo dpkg –i node_latest_armhf.deb  

Skontrolovat instalaci a aktuální verzi lze příkazem: 

 node -v 

3. Byl vytvořen soubor /dev/video0 pomocí uv4l pro přístup ke kameře: 

Nejdřív byly nainstalovány potřebné balíčky (příloha na DVD): 

 dpkg –i uv4l_1.9_armhf.deb 

 dpkg –i uv4l-raspicam_1.9.7&_armhf.deb 

 sudo apt-get install v4l-utils 

Pak byl vytvořen soubor video0: 

 sudo uv4l -–sched-rr –-driver raspicam –-auto-video_nr –-encoding 
 h264 –-width 640 -–height 480 -–framerate 25 

 

A zavolán modul video4linux2: 
 
 sudo modprobe bcm2835-v4l2 
 

Vysvětlení: utilita uv4l použije existující driver na kameru, a vytvoří zařízení 
s požadovanými parametry. Pro ukázku je to rozlišení 640x480 ve formátu 
h264. Příkaz --sched-rr nastaví plánování přístupu k procesu v reálném čase. 

Toto opatření je zavedeno pro zlepšení výkonu. 
 

4. Byl nainstalován balíček pro websockety a spuštěn server. 

Instalace websoketů: 

 npm install ws 
 

                 Spuštění serveru pro vysílání videa:  

   node stream-server.js heslo 

 

5. S rozběhnutým serverem bylo spuštěno nahrávání videa pomocí příkazu ffmpeg 
a nainstalovaného video4linux2 a video bylo přeneseno na web stránku. 

ffmpeg –t 30 –r 25 –i /dev/video0 –s 320x240 –f video4linux2 –f 
mpeg1video –b 800000 –r 25 http://192.168.100.102:8082/heslo/320/240 

 

  Vysvětlení kódu: 

byl spuštěn kodek ffmpeg, který soubor o rozměrech 320x240 pixelů převedl 

do formátu mpeg1video, nastavil bitrate na 800 kbitů/sek, omezil rychlost na 25 
snímků za sekundu a pak video usměrnil na stránku s vloženým heslem a 
nastaveným rozlišením přehrávače. 
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Poznámka: bitrate (-b) ovlivňuje celkovou kvalitu přenosu. Po zavolání 

příkazu z terminálu je možnost sledovat celkový přenos a náročnost 

jednotlivých snímků. Hodnoty jsou doporučeny od 200k do 1200k, záleží na 
preferenci uživatele. Parametr bitrate se dá naradit možností –qscale (číslo), 

přičemž hodnota 1 je nejlepší kvalita, a hodnota 30 nejhorší. S nastavováním 
parametrů a rozlišení se dá doslova hrát. 

 

  

6. Video bylo možné sledovat na stránce vytvořené automaticky pomocí 
webserveru Apache, nebo pomocí ukázkového souboru: 

http://stránka 

nebo 

http://stránka/stream_example.html 

Část kódu stránky, který vytvořil websoketové spojení a spustil přehrávání: 

 var client = new WebSocket( 'ws://example.com:8084/' ); 

 var player = new jsmpeg(client, {canvas:canvas}); 

 

Tento postup docílil přenos videa na www stránku ve formátu HTML5, při 

nahrávacích rychlostech 25 snímků za sekundu bylo dosaženo zpoždění 0,2-0,6  
sekundy při zadaných parametrech. Vytížení CPU bylo přitom cca 80%. Na Obr. 3.2 je 
možné vidět okno prohlížeče s videem a referenční stopky pro určení doby zpoždění. 

 

 

Obr. 3.2: Test zpoždění videa 
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Pro testování odezvy se dá použít i spomínaná stránka 

http://stránka/stream_example.html, kde je jednodušší nastavovat rozlišení videa, a 
nerozhází to uživatelem vložené prvky, jako jsou tlačítka, nebo text. Obrázek této 

stránky je na Obr. 3.3. 

 

 

Obr. 3.3: Video v HTML5 

 

Pro zobrazení internetové stránky a videa mimo lokální síť je nutné přesměrovat na 

routru porty 1935, 8079 a 443, a nakonfigurovat webserver apache2. Pro 
nakonfigurování webserveru apache stačí na konci souboru apache2.conf, který se 

nachází v adresáři /etc/apache2 přidat tyto řádky: 

 

NameVirtualHost 192.168.xxx.xxx    #lokální IP 
NameVirtualHost 122.52.xxx.xxx   #veřejná IP 
 
<VirtualHost 192.168.xxx.xxx 122.52.xxx.xxx> 
DocumentRoot /var/www      #kde se nachází soubory 
ServerAlias myWebsite      #jméno serveru 
</VirtualHost> 

 

Tato konfigurace propojí lokální a veřejnou IP, a umožní přístup ke stránce 
z vnějšího internetu. Stránka se dá v prohlížeči otevřít na adrese veřejné IP, tj. 

122.52.xxx.xxx. Pro přístup v rámci místní sítě stačí zadat lokální IP. Obrázek stránky 
s tlačítky na ovládání pohybu a zobrazování videa jsou obsahem přílohy B. Kompletní 

kódy www-stránky s fungujícím přehráváním videa ve formátu HTML5 jsou součástí 
přílohy na DVD. 
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4 NÁVRH ÚLOH DO BROB 

Předmět Základy robotiky se skládá z přednášek, kde jsou posluchači obeznámeni se 
základními poznatky z praktické, převážně průmyslové robotiky, a ze semestrálního 

úkolu, kde studenti pracují v týmu na realizaci vybrané úlohy.  

Úlohy se pravidelně mění a doplňují, každá svým způsobem naučí pracovat 

studenty v týmu a obohatí je o nové informace v praktické problematice. V této práci 
budou navrženy tři úlohy právě pro tento předmět. 

4.1 Autonomní úloha – vyhýbání se překážkám 

Cílem této úlohy je napsat program, který umožní přípravku projet prostorem 
s překážkami. V úloze bude procvičeno programování v jazycích C nebo Python, 

hledání konstruktivního řešení a psaní technické dokumentace. 

Přípravek a jeho tvar 

První částí úlohy bude sestavit přípravek pomocí Raspberry Pi, BrickPi a Lega 
Mindstorms. Přípravek bude obsahovat 2 ultrazvukové senzory umístěné ve přední 
části, které budou snímat překážky před přípravkem, dva dotykové senzory indikující 

náraz, a jeden snímač barev pro zjištění, jestli byla opuštěna plocha s překážkami.  

Konečný tvar přípravku by záležel na týmu, hlavní by byla funkčnost přípravku. 

Pro inspiraci je možný tvar přípravku zobrazen na Obr. 4.1. 

 

 

Obr. 4.1: Možný tvar přípravku 
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Pole s překážkami 

Plocha, na které bude úloha realizována, bude mít tvar obdélníka o rozměrech nejméně 
80x160 cm a bude obsahovat překážky krychlového, nebo kvádrového tvaru z důvodu 

lepší detekce přípravkem.  

Plocha bude ohraničená vhodnou barvou pro detekci senzorem a ověří i situaci, 
kde nebude zcela jasné, na kterou stranu se vyhnout. Vzdálenosti mezi překážkami by 

měly být dostatečné pro plynulý pohyb přípravku, nemělo by dojít k nárazu 
s překážkou. 

Možný tvar plochy je zobrazen na Obr. 4.2, ohraničení je znázorněno černou 
barvou, překážky jsou zelenou barvou, tmavošedé jsou možné trasy a vybraná trasa je 
červenou barvou. Světlošedé čáry označují prostor pro startovní a konečnou pozici. 

 

Obr. 4.2: Pole s překážkami 

 

Potřebné kódy pro nastavení činnosti senzorů, na ovládání motorů a celkovou 

inspiraci jsou v příloze na DVD. 
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4.2 Úloha kontrolovaná uživatelem 

Tato úloha bude vyžadovat spolupráci uživatele s přípravkem, cílem bude totiž přesnější 
manipulace a přesun objektů. Bude využito všech čtyř motorů, dva budou zabezpečovat 

pohyb přípravku a dva manipulaci objektu. 

Popis úlohy 

Úlohou bude ze tří vedle sebe postavených objektů různé velikosti v první vyznačené 
části plochy postavit věž v druhé vyznačené části plochy. Objekty budou mít tvar válce, 
pro názornost a ušetření času při výběru objektů bude vhodné použit konzervy na 

potraviny.  

  

 

Obr. 4.3: Plocha s objekty 

Ovládání přípravku 

Ovládání bude realizováno pomocí webového rozhraní, ideálně pomocí soketů. Úlohou 
týmu bude vytvořit www stránku s vhodně rozvrženými ovládacími prvky a s indikací 

stavu přípravku, tj. co právě dělá. Pro zvýšení efektivity mohou být sokety propojeny 
s funkcemi, které pomohou plynulosti vykonávání úlohy. 

Samotný tvar přípravku není definován, tým se rozhodne, jakou konfiguraci zvolí a 
volbu zdůvodní v přiložené technické dokumentaci. Přípravek by měl mít možnost 
volného pohybu a možnost manipulovat s objekty o definovaných rozměrech.  

Potřebné kódy pro realizaci dálkového ovládání jsou v příloze na DVD. 
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4.3 Úloha využívající možnosti připojení zařízení 

Pro názornou ukázku všestrannosti náhradního řešení se v této úloze využije možnosti 
připojení dalších zařízení do soustavy pomocí portu USB. Zařízení se následně objeví 

v systému a dá se s ním jednoduše pracovat. 

Hlavním problémem této úlohy bude skombinovat optické senzory počítačových 

myší se soustavou BrickPi. V první části úlohy budou studenti řešit přístup k hodnotám 
optické myši a práci s naměřenými hodnotami, v druhé části úlohy budou prakticky 
využity získané znalosti při řešení problému. K řešení úlohy bude potřeba mít soustavu 

Raspberry Pi a BrickPi, 2 optické myši a součástky Lego Mindstorms. 

 

Popis úlohy 

Cílem úlohy bude vykreslit projetou trasu přípravku do mapy. Projetou vzdálenost a 
natočení bude možné získat z údajů optických myší na prst (Obr. 4.4: Optická myš na 

prstObr. 4.4), samotný pohyb budou zabezpečovat motory Lego Mindstorms. 

 

 

 

Obr. 4.4: Optická myš na prst 

 

Získávání dat 

Po připojení zařízení do USB portu jsou potřebná data v adresáři /dev/input 

s názvem event0, případně mouse0. Přesnější soubor podle id zařízení dokáže určit 

balíček evtest, který se dá nainstalovat pomocí příkazu: 

sudo apt-get install evtest 

Pro pochopení soubor typu event obsahuje datový paket poslán myší. Při známé 
velikosti souboru, standardně 128 bitů, a znalosti struktury paketu je možné dekódovat 

binární soubor, který reprezentuje USB myš.  
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V souboru /usr/include/linux/input.h je definována struktura eventu, tvar struktury 

je v následujícím kódu: 

struct input_event { 

       struct timeval time; 

       __u16 type; 

       __u16 code; 

       __s32 value; 

    }; 
Z této struktury je jasné, že potřebujeme přečíst 3 byty, s velikostmi 16,16 a 32 

bitů. Při čtení ale potřebujeme přeskočit první část, která obsahuje údaje o čase. 

Nepotřebná část má standardně velikost 8 bytů. 

V souboru input.h je dále definováno, že pokud je type roven 2, je sledován 

pohyb myši, pokud je code roven 0, je sledována osa X, pro code rovno 1 je sledována 
osa Y a hodnota value udává relativní změnu v určitém směru. S těmito informacemi 

se dá přistupovat k údajům myši a mapovat tak samotný pohyb. 

 

Ovládání přípravku 

Protože jde o úlohu, kde jde hlavně o měření a vykreslování trajektorie, typ ovládání 
může být zvolen týmem. Přípravek se může pohybovat po předem definované trase, 

nebo může být dálkově ovládán na ploše s dobře vyznačenými orientačními body. 
Důležitá je analýza výsledků, je potřebné určit celkovou odchylku měření vůči reálné 
poloze přípravku po projetí trasy a měřené výsledky zdůvodnit. 
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5 REALIZACE SOUSTAVY 

Zhotovená soustava plní funkci hlavního bloku Lega Mindstorms a poskytuje možnost 
rozšíření o další moduly. Zároveň je cílem tohoto náhradního řešení co nejvíc ulehčit 

práci při programování nových aplikací, a proto je v této kapitole popsána realizace 
jedné z navržených úloh a vysvětleny funkce na ulehčení tvorby www stránky. 

5.1 Realizovaná úloha 

Pro názornost byla zvolená úloha s vyhýbáním se překážkám, realizace obsahuje popis 

konstrukce modelu, princip algoritmu, dokumentaci programu a dosažené výsledky. 

 

Postup řešení 

Konstrukce přípravku je podobná jako konstrukce znázorněná při navrhování úlohy 
(Obr. 4.1). Přípravek je doplněn o kameru pro vizualizaci trasy a je předělána zadní 

náprava. Baterie je umístěna vepředu mezi motory a předními koly, protože bylo 
zjištěno, že umístění baterie v zadní části příliš odlehčilo přední nápravu a došlo tak 
k prokluzu hnacích kol. Zároveň jsou senzory umístěny do přední části blízko hnacích 

kol, aby co nejlíp kopírovaly změny natočení přípravku. Finální verze přípravku 
určeného pro touto úlohu je na Obr. 5.1. 

 

 

Obr. 5.1: Přípravek pro vyhýbání se překážkám 
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Celkové rozměry přípravku jsou přibližně 16x20cm (bez kabelů), přední náprava 

má po středy kol délku 13,5cm. Bezpečná vzdálenost pro předměty pro zajištění 
dostatečného prostoru pro zatáčení byla zvolena 22 centimetrů.  

Samotné vyhýbání se překážkám je řešeno jako porovnávací, po detekci blízké 
překážky se porovnají hodnoty ze senzorů a přípravek se natočí na příslušnou stranu, 
pokud je ale překážka příliš blízko, přípravek nejdřív couvá po krátkou dobu, a až pak 

se začne rozhodovat. Protože přípravek považuje překážku za ‘‘blízkou’’ už od 
vzdálenosti 22cm, přítomnost nárazových senzorů se ukázala jako zbytečná. Pro použití 

v budoucích aplikacích je ale senzor zakomponován a popsán. Detekovat nárazy bude 
vhodnější při aplikacích s manipulací v mnohem menších prostorech. 

 Pro přehlednost se rozsvítí LED dioda na příslušné straně modulu BrickPi po 

detekci překážky jedním ze senzorů. Pokud dojde k nárazu, nebo v tomhle případě 
k stlačení dotykového senzoru, kola se zastaví, a pokud nešlo jenom o mírný náraz a 

senzor zůstal v sepnuté poloze po určitou dobu, tak se program ukončí. Celý algoritmus 
je zobrazen na Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

 

Internetová stránka 

Během vykonávání úlohy jsou střídány stavy velikou rychlostí a je někdy problematické 

zjistit, v které části algoritmu se robot nachází. Protože jde o úlohu s měřením, webová 
stránka bude informovat o stavu robota a zobrazovat co největší množství dat. 

Pro co nejvěrnější opis momentální situace se v levé části stránky nachází video 

přenos, který je mírně opožděn, a vpravo od videa jsou zobrazeny údaje ze senzorů 
v reálném čase. Stránka je doplněna o tlačítko na zastavení programu v libovolném 

okamžiku. Rozložení stránky je na Obr. 5.2. 

 

 

Obr. 5.2: Vzhled stránky pro realizovanou úlohu 
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Obr. 5.3: Algoritmus vyhýbání se překážkám 
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Řídící program 

Zobrazování dat a vykonávání všech funkcí pomocí jednoho skriptu by bylo značně 
obtížné, proto bylo řešení rozděleno na dvě části. První částí byl skript, který ovládal 

motory a samotné vyhýbání se překážkám, a druhá část měla na starosti webové 
rozhraní. Druhá část byla řešena převážně pomocí  websoketů a je popsána v kapitole 
3.3: Komunikace pomocí websoketů.  

Pro správnou funkci skriptu na ovládání přípravku je nutné vložit do adresáře se 
skriptem soubor BrickPi.py, který obsahuje potřebné definice funkcí na ovládání 

připojení součástek. Pro použití některých funkcí je nutné znát jejich výstupy, například 
pro ultrazvukový senzor je potřebné znát odpovídající výstupní hodnotu pro určitou 
vzdálenost. Představu o výstupních hodnotách senzoru si může uživatel utvořit pomocí 

testovacích skriptů od výrobce, které pokrývají veliké množství senzorů. Výstupní 
hodnoty senzorů se pohybují nejčastěji od hodnot 0-255, nebo pak speciálně například 

pro senzor rozeznávání barev jsou výstupní hodnoty převedeny rovnou na slovní 
označení. Testovací soubory jsou na příloze DVD. 

V následující části je uveden a popsán kód programu pro vyhýbání se překážkám. 

V jazyce Python je doporučeno si dávat pozor na odsazení kódu. 

 

from BrickPi import *   #import souboru BrickPi.py s funkcemi 
import threading        #nezbytne pro pouziti vlaken 
import os               #potrebne pro volani os._exit() 
import RPi.GPIO as GPIO #pro ovládání LED diod 
 
BrickPiSetup()          # Nastavení serioveho portu pro komunikaci 
 
BrickPi.MotorEnable[PORT_A] = 1 #Zapnout Motor A 
BrickPi.MotorEnable[PORT_D] = 1 #Zapnout Motor D 
 
BrickPi.SensorType[PORT_1] = TYPE_SENSOR_ULTRASONIC_CONT #Senzor na PORT1 
BrickPi.SensorType[PORT_4] = TYPE_SENSOR_ULTRASONIC_CONT #Senzor na PORT4 
BrickPi.SensorType[PORT_2] = TYPE_SENSOR_TOUCH               #Senzor na PORT2 
 
BrickPiSetupSensors()   #Pošle nastavení na BrickPi 
 
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)   #Nastavení LED 
GPIO.setup(12, GPIO.OUT) 
GPIO.setup(13, GPIO.OUT) 
 
running = True          #Pomocná proměnná 
crash = 0                  #pomocná proměnná 
 
class myThread (threading.Thread):  #Hlavní vlákno, ovládá pohyb 
    def __init__(self, threadID, name, counter):  #inicializace 
        threading.Thread.__init__(self) 
        self.threadID = threadID 
        self.name = name 
        self.counter = counter 
    def run(self):                                    #chod vlákna 
  global running 
        while running: 
            if BrickPi.Sensor[PORT_4] < 27 :  #Blízký objekt 
     GPIO.output(12, False)   # Zapnutí LED 
     GPIO.output(13, True)   # Vypnutí LED 
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                print "Car Stopped due to very close object" 
                BrickPi.MotorSpeed[PORT_A] = 0  # 0 - zastavení 
                BrickPi.MotorSpeed[PORT_D] = 120      # 120 – pohyb vpřed 
                if BrickPi.Sensor[PORT_1] < 22 : 
         GPIO.output(12, True) 
         GPIO.output(13, True) 
                    BrickPi.MotorSpeed[PORT_A] = -50  # -50 - couvání 
                    BrickPi.MotorSpeed[PORT_D] = -50 
            elif BrickPi.Sensor[PORT_1] < 27 :  # Blízký objekt            
     GPIO.output(12, True) 
     GPIO.output(13, False)                                                                             
                BrickPi.MotorSpeed[PORT_A] = 120  
                BrickPi.MotorSpeed[PORT_D] = 0 
            else : 
                BrickPi.MotorSpeed[PORT_A] = 100 # Pohyb vpřed 
                BrickPi.MotorSpeed[PORT_D] = 100 
     GPIO.output(12, False) 
     GPIO.output(13, False) 
            if BrickPi.Sensor[PORT_2] == 1:           # Stlačen dotykový senzor 
                BrickPi.MotorSpeed[PORT_A] = 0  # Zastavení 
                BrickPi.MotorSpeed[PORT_D] = 0 
     GPIO.output(12, False) 
     GPIO.output(13, False) 
  crash = crash + 1 
  if crash == 4 : 
      running = False     # Zastavení chodu programu 
      print "Exiting.." 
           GPIO.cleanup()     # Ukončení komunikace s LED 
      os._exit(1)    # Konec programu 
            else : 
  crash = 0               # Krátký náraz 
            BrickPiUpdateValues()       # požádání o informace motorů/senzorů 
            time.sleep(.25)             # spánek na 250 ms 
 
thread1 = myThread(1, "Thread-1", 1)  #Nastavení a start vlákna 
thread1.setDaemon(True) 
thread1.start()   
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6 POUŽITÉ FUNKCE 

 

Pro rychlejší tvorbu uživatelského rozhraní byly vytvořeny funkce, pomocí kterých 

může uživatel pohodlně vytvořit tlačítko, nebo propojit existující tlačítko s funkcí. To 
by mohlo urychlit tvorbu www stránky a omezit potíže při tvorbě bez předchozích 

zkušeností.  

Pro použití funkcí je nutné na správném místě vložit hlavičkové soubory. 
V následující části je popsána dokumentace k funkcím a umístění hlavičkových souborů 

v kódu stránky. 

První vytvořená funkce addButton() přidá na stránku tlačítko, kterému ve 

funkci uživatel nadefinuje text tlačítka a jeho id. Stránka si následně převede funkci na 

celý kód a doplní potřebné parametry na svá místa. Popis funkce addButton(): 

 

/** 

 * Vytvoří tlačítko se jménema id. 

 * 

 * @param string $btnval  přiřadí text tlačítku, button value 

 * @param string $btid přiřadí ID pro manipulaci jinými funkcemi 

 */ 

function addButton($btnval. $btid) 

{ 

echo ‘<input type=”submit” value=”’.$btnval.’” id=”’.$btid.’” />’; 

} 

 

Pro správnou činnost funkce addButton() je nutné vložit hlavičkový soubor 

do php závorek v těle stránky. Souvisí to s tím, že samotná funkce je vytvořena v php. 
V následujícím kódu se nachází příklad použití. 

<body> 

<?php 

require 'buttonheader.php'; 

addButton("tlacitko","diody"); 

?> 

</body> 

Daný kód vytvoří element na stránce, který je na Obr. 6.1.  

 

 

Obr. 6.1: Výsledek funkce addButton() 
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 Druhá vytvořená funkce runFile() má za úlohu propojit tlačítko se souborem. 

Uživatel zadá ID tlačítka a název souboru, který se nachází v adresáři se souborem 

stránky, a ten bude následně spuštěn. Funkce runFile() je vytvořená v jazyce 

javascript. 

 

/** 

 * Spustí soubor po stlačení tlačítka s ID. 

 *  

 * @param string button ID tlačítka 

 * @param string file soubor, který má být spuštěn 

 */ 

function runFile(button, file)  

{ 

 $(function(){ 

 $(button).bind(‘click’,function(){ 

$.get(file) 

}); 

}); 

} 

 

V předchozím příkladu bylo přirazeno tlačítku ID “diody”. Se známým ID 
tlačítka tak můžeme zavolat soubor. Protože jde o javascript, hlavičkový soubor musí 

být obsažen v stránce jako skript, samotná poloha vložení hlavičkového souboru se 
doporučuje před použitím definované funkce. Použití: 

 

<body> 

<script src=”header.js”></script> 

 

<script> 

runFile(diody, "ledtest.php"); 

</script> 

</body> 

 

 Tímto způsobem lze jednoduše zavolat a spustit soubor, na který má uživatel 

www-data dostatečné oprávnění. Vysvětlení, co se děje po zavolání souboru 

ledtest.php, se nachází v kapitole 3.2: Posílání požadavků na server. 
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 Užitečná možnost je zablokovat tlačítko pro zabránění opětovnému volání 

přístrojové funkce. Zablokování tlačítka zabrání například dvojitému spuštění kamery, 
které vede k chybě, nebo dokonce zamrznutí, nebo duplicitnímu zapnutí serverů. Pro 

tyto účely byla vytvořena funkce disableTimeout(), která po kliknutí zablokuje 

příslušné tlačítko na určitou dobu. 

 

/** 

  * Zablokuje tlačítko s ID na určitý čas. 

  *  

  * @param string button ID tlačítka 

  * @param string time čas v milisekundách 

  */ 

function disableTimeout(button, time){ 

document.getElementById(button).onclick = function() { 

this.setAttribute('disabled','disabled'); 

setTimeout( function(){ 

      document.getElementById(button).removeAttribute('disabled'); 

 }, time); 

 } 

 } 

} 

 

Funkce je určena na zlepšení přehlednosti rozhraní a případnou ochranu proti  

nechtěnému opětovnému stlačení tlačítka.  Pro použití je nutné vytvořit tlačítko 
s požadovanými parametry a pak propojit tlačítko s funkcí disableTimeout(). 

Příklad zablokovatelného tlačítka na 5 sekund: 

 

<?php 

addButton("Test","diody"); 

?> 

<script> 

disableTimeout(‘diody’, 5000); 

</script> 

 

Výsledek kliknutí na tlačítko je na Obr. 6.2. 

 

 

Obr. 6.2: Zablokování tlačítka 
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7 SROVNÁNÍ NÁHRADNÍHO ŘEŠENÍ S 

PŮVODNÍM 

 

Soustava BrickPi s Raspberry Pi je na první pohled velmi odlišná od řídícího bloku 

Lego Mindstorms. Pokud má být toto řešení použito jako náhrada řídícího bloku, je 
vhodné provést srovnání dvou produktů. Hlavní kritéria se budou týkat využitelnosti, 
manipulovatelnosti a cenové náročnosti soustavy.  

 

Využitelnost a možnosti 

Hlavní blok Lego Mindstorms je nejvhodnější pro úplné začátky při konstrukci robotů, 
obsahujících lego součástky, ale po osvojení si základních prvků programování 
v prostředí Lego Mindstorms se může práce zdát monotónní a opakovaná. V takovém 

případě použivatel uvítá rozšíření, přidání nových prvků, nebo úplně jiný přístup 
k problematice. Použití Raspberry Pi a BrickPi tuto možnost poskytuje. Pro uživatele 

může být náročné se seznámit s novým systémem a programovacími jazyky, a po 
zvládnutí základních úkonů se práce stane všestrannou, a ne opakovanou. 

 Z hlediska programování jsou oba produkty programovatelné v mnoha jazycích, 

výhodou náhradního řešení je převážné programování v jazycích Python, C, PHP a 
javascript, které jsou požadované na dnešním trhu. Nevýhodou je, že Raspberry Pi 

nepodporuje LabVIEW od firmy National Instruments z důvodu architektury procesoru.  

 

Manipulovatelnost 

Modul BrickPi je relativně nový, a proto ještě není úplně dořešeno jeho pevné spojení 
s Raspberry Pi, v současné době ho drží na Raspberry Pi jenom GPIO piny. Samotné 

Raspberry Pi je prodáváno jako deska se součástkami a nemá ochranný obal. Touto 
záležitostí se zabírá množství třetích firem, které vyrábí pouzdra na Raspberry Pi 
různých barev a tvarů (Obr. 7.1). I když má soustava velký počet připojitelných 

konektorů, mnělo by být možné vytvořit ochranný obal, který by zamezil volnému 
pohybu modulu, nebo namáhání sběrnice GPIO. Z tohoto pohledu je oproti hlavnímu 

bloku Lego Mindstorms soustava křehká a vyžaduje opatrné zacházení. 

 

Obr. 7.1: Pouzdro na Raspberry Pi 



 33 

Cenové srovnání  

 

Řídící blok Lego Mindstorms je považován za nejpředraženější lego součástku. 

Oficiální cena se pohybuje kolem 149 dolarů [10], co v přepočtu činí přibližně 2985 Kč. 
V následující tabulce je přehled cen jednotlivých komponentů náhradního řešení. 

 

Tab. 7.1: Tabulka ceny komponentů 

Součástka Výrobce/Distributor Cena Popis 

Raspberry Pi RS-components 880 Kč Typ B 512 MB RAM 

BrickPi Dexter Industries 1300-1600 Kč basic, advanced 

SD karta A-Data 100 Kč 8GB, třída 4 

Akrylová konstrukce Dexter Industries v ceně modulu pro přípojení součástek 

Mezisoučet 1  2280-2580 Kč základní součásti 

Wi-Fi adaptéry Digitus/Edimax 190 – 240 Kč mikro adaptér 

Mezisoučet 2  2370-2720 Kč volitelné součásti 

Kamera RS-components 550 Kč kamera pro Raspberry Pi 

Výsledná cena  3020-3370 Kč úplná sestava 

 

 

V tabulce komponentů není započtena cena baterií a nabíječky, protože jsou to 
volitelné součásti a hlavním záměrem je nahradit řídící blok Lego Mindstorms. První 
mezisoučet je základní cena za nutné součásti náhradního řešení. Doporučená velikost 

SD-karty je 8GB, zajistí to dostatek místa pro programy, nebo případné rozšíření. Druhý 
mezisoučet je po přidání mikro Wi-Fi adaptéru, který značně ulehčí přístup k přípravku 

a nebude potřebné pokaždé připojovat ethernetový kabel.  

Výsledná cena soustavy obsahuje všechny potřebné součásti a je v ní zahrnuta i 
kamera pro Raspberry Pi, která má lepší parametry, jako USB kamery srovnatelné ceny. 

Pomocí kamery se dá skombinovat Lego Mindstorms s detekcí pohybu nebo 
rozeznáváním objektů.  
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ZÁVĚR 

V práci byl popsán modul BrickPi, a v soustavě s Raspberry Pi je možné použít tuto 
kombinaci jako plnohodnotnou náhradu za řídící blok Lego Mindstorms. Soustavu je 

možné ovládat pomocí webového rozhraní formou požadavků nebo websoketového 
spojení, přenos videa, a jeho zobrazení funguje s využitím HTML5 tagu video. Byly 

navrženy tři realizovatelné úlohy do předmětu BROB, z práce je možné se dozvědět vše 
potřebné pro jejich realizaci. 

Pomocí této bakalářské práce by mělo být možné celý systém znovu sestavit a 

zprovoznit do funkčního stavu, a pak by už záleželo jenom od představivosti autorů, 
jakou aplikaci by zvolili pro testování možností soustavy. Do soustavy by šlo jednoduše 

zakomponovat například relé, nebo přídavné diody na signalizaci a jiné ovládatelné 
prvky pracující po sběrnici I2C. I když soustava pracuje samostatně, bezdrátové 
připojení otevírá možnost spolupráce s jinou soustavou Raspberry Pi a modulu BrickPi. 

Raspberry Pi byl používán se systémem Debian, verzí Wheezy, která je volně 
stažitelná, ovládání a management internetového připojení na straně Raspberry Pi 

zabezpečoval program Wicd network manager, připojoval se na místní síť šířenou 
routrem, ethernetovým kabelem, nebo na hotspot vytvořen na notebooku pomocí 
programu Connectify. Po připojení na síť se automaticky vytvořil a spustil server pro 

vzdálené používání tightVNC, přistupovalo se k němu přes program VNC viewer. Bylo 
tak docíleno nezávislosti na HDMI monitoru, a ušetření času manuálního nastavovaní 

připojení. 
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 

 

PHP  Hypertext preprocessor 

GPIO General-purpose input/output 

HTML HyperText Markup Language 

I2C Inter-Integrated Circuit 

USB Universal Serial Bus 

 

 

 

 

 



 37 

SEZNAM PŘÍLOH 

 

A Zapojení modulu Brickpi 38 

B Snímek obrazovky webového rozhraní 39 

C Seznam prohlížečů Kompatibilních s  html5 40 

 

 



 38 

A ZAPOJENÍ MODULU BRICKPI 

 



 39 

B SNÍMEK OBRAZOVKY WEBOVÉHO 

ROZHRANÍ 

 



 40 

C SEZNAM PROHLÍŽEČŮ 

KOMPATIBILNÍCH S HTML5 

 

 


