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Anotace 

Cílem práce je navrhnout a implementovat software dálkového ovládání čtyřkolového 

mobilního robota, který bude mít všechna kola hnaná s možností natočení. Dálkové 

ovládání bude realizováno pomocí mobilního telefonu s operačním systémem Android. 

Robot se bude moci pohybovat v režimu krabím, otočném a plynulém. V teoretické části 

bude rozbor těchto tří pohybových režimů včetně matematických vzorců a jejich odvození, 

popis návrhu softwarového vybavení pro řídící i ovládací jednotku a návrh komunikačního 

protokolu mezi ovládací jednotkou a řídící jednotkou robota. Praktická část bude 

obsahovat popis mechanického provedení čtyřkolového robota, jeho elektrické zapojení 

a popis implementace softwaru pro obě řídící jednotky. 

Klíčová slova 
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Title 

Remote control crab motion robot 

Annotation  

 The thesis seeks to design and implement software for the remote control of a four-

wheeled mobile robot with all wheels driven and a rotation option. The remote control will 

be realized by Android mobile phone. The robot will be able to move in a crab, revolving 

and smooth mode. The theoretical part analyzes these modes, including mathematical 

patterns and their derivation. It also describes the software for the controlling and operating 

unit and the design of the communication protocol between them. The practical part 

includes the mechanical design of the robot, its wiring and a description of the software 

implementation for both units.       
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Seznam zkratek 

API  Application Interface 

JDK  Java Development 

SDK  Android Software Development Kit 

ADT  Android Development Tool 

UI  User interface. 

GUI  Graphical User Interface 

OS  Operation system 

UML  Unified Modeling Language 

Wi-Fi  Wireless Fidelity 

 

Konvence 

třída, metoda Názvy balíčků, tříd, metod, konstant, proměnných. 

zdrojový kód Ukázkové zdrojové kódy. 

důležitý pojem Důležitý pojem.  
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Úvod 

V současné době začínají mobilní technologie zaujímat velké postavení v oboru 

informačních technologií. Nové mobilní telefony, dnes přezdívané „chytré telefony“, 

disponují vysokým výkonem hardwaru, a tím se pomalu přibližují klasickým počítačům. 

Chytré telefony jsou řízeny operačními systémy, kde nejrozšířenější operační systém je 

Android, který momentálně dominuje na trhu. Proto je aplikace ovládací jednotky 

vytvořena právě pro tento OS, který má perspektivu do budoucnosti. 

Androidu je věnovaná celá první kapitola. Popisuje vývojové nástroje a prostředí určené 

k programování, základní kameny systému a uživatelská rozhraní. Druhá kapitola ukáže, 

z čeho se skládá čtyřkolový mobilní robot, kde hlavní komponentou je řídící jednotka NXT 

Brick s programovacím operačním systémem LeJOS NXJ. Kapitola třetí teoreticky popíše 

všechny režimy robota, včetně matematických vzorců. 

Čtvrtou kapitolou začíná praktická část bakalářské práce, kde je popsán již zmiňovaný 

čtyřkolový mobilní robot. V této kapitole nalezneme popis mechanického provedení 

a elektronického zapojení. Poslední kapitolou je samotný popis obou aplikací. Obě 

aplikace zde mají popis tříd (s UML diagramy). V aplikaci pro ovládací jednotku je 

vysvětleno grafické uživatelské rozhraní a celkové ovládání aplikace. V aplikaci pro řídící 

jednotku jsou popsány informační výpisy, které jsou zobrazovány na displeji.  
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1 Android 

1.1 Charakteristika 

Android je operační systém vytvořený společností Google, který je založený na open 

source platformě. Open source je software s otevřeným zdrojovým kódem, neboli uživatel 

může systém za určitých podmínek využívat zadarmo a navíc může přistupovat ke 

zdrojovým kódům, které může následně využít nebo upravovat podle svých potřeb. OS je 

založen na linuxovém jádře 2.6, které zajišťuje zabezpečení systému jako celku, správu 

paměti, procesů nebo také přístup k síti či ovladačům a komponentám.  

Aplikace přistupují k funkcím jádra nepřímo pomocí Android API. Používá vlastní 

virtuální stroj, který byl vytvořen hlavně proto, aby se optimalizoval systém na paměť 

a hardwarové prostředky mobilního telefonu, pro který je převážně určen. 

1.2 Vývojové nástroje a prostředí 

Pokud budeme chtít začít vyvíjet aplikace pro Android, nezbytnou součástí je mít 

nainstalováno Java JDK, Android SDK, vývojové prostředí a Android ADT. 

Java Development Kit 

Java Development Kit (JDK) je soubor nástrojů a knihoven pro vývoj aplikací pro 

platformu Java. Součástí JDK je také Java Runtime Edition (JRE), který slouží ke 

spouštění aplikací i vývojových nástrojů.  

Poslední verzi JDK můžeme stáhnout na webové adrese firmy Oracle: 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html. 

Android Software Development Kit 

Android Software Development Kit (SDK) je balíček vývojových nástrojů, který umožňuje 

vytvářet aplikace pro operační systém Android. Obsahuje API, dokumentaci, ukázky, 

zdrojové kódy, atd. Navíc obsahuje emulátory, které slouží jako virtuální mobilní zařízení 

v počítači. SDK můžete stáhnout na domovské webové stránce Androidu: 

http://developer.android.com/sdk/index.html. Po instalaci je potřeba spustit Android SDK 

Manažer a nainstalovat potřebnou verzi API. 

Vývojové prostředí Eclipse 

V programování aplikací pro Android můžeme využít několik prostředí od textového 

editoru až po prostředí, jako jsou např., Eclipse, Netbeans, nebo Oracle JDeveloper. 

Většina vývojářů volí takový nástroj, který je nejjednodušší a přitom nejkomfortnější. 

Proto použijeme Eclipse, který má mnoho doplňků, např. snadnou rozšiřitelnost pro ostatní 

programovací jazyky nebo výborný vizuální nástroj pro tvorbu graficko-uživatelských 

rozhraní. Tyto doplňky se stáhnou pomocí příslušných doplňků. 
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Obrázek 1 - Vývojové prostředí Eclipse (zdroj: vlastní) 

Eclipse je možno stáhnout na stránkách: http://www.eclipse.org/downloads/.  

Android Development Tool 

Android Development Tool (ADT) je doplněk sloužící pro správné funkční nastavení 

vývojového prostředí. Tímto doplňkem propojíme prostředí Eclipse s Android SDK. 

Stažení a instalaci ADT lze provést těmito kroky: 

1. otevřeme vývojové prostředí Eclipse, 

2. v hlavním panelu zvolíme Help -> Install New Software, 

3. přidáme zdroj pomocí Add „https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/“, 

4. vybereme celý balíček Developer Tools a stiskneme tlačítko „Next“, 

5. odsouhlasíme licenční podmínky a klikneme na tlačítko „Finish“, poté se 

vše nainstaluje, 

6. po instalaci je potřeba ještě nakonfigurovat ADT Window -> Preferences -> 

Android, kde vybereme umístění již nainstalované Android SDK promocí 

tlačítka „Browse“. 

1.3 Základní komponenty Android aplikace 

1.3.1 Aktivity (Activities) 

V aplikaci je aktivita prezenční vrstvou aplikace. Aktivita reprezentuje jednu obrazovku 

aplikace. Jedná se o základní vizuální komponentu. Typicky se aplikace skládá z několika 

aktivit, které jsou mezi sebou provázány. Vždy je jedna aktivita určena jako hlavní, která je 

zobrazena ihned po spuštění aplikace. Poté může spouštět další aktivity s cílem využívat 

a provádět další funkce. 
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Životní cyklus aktivity 

Každá aktivita může spouštět libovolnou aktivitu k provádění různých akcí. Po spuštění 

nové aktivity dojde k pozastavení aktivity předchozí, kterou systém uloží do zásobníku. Po 

ukončení aktivity např. stisknutím tlačítkem „zpět“ dojde k ukončení aktivity, vytažení 

a zobrazení předchozí aktivity ze zásobníku. 

 

Obrázek 2 - Životní cyklus aktivity (zdroj: [3]) 

Každá aktivita má následující metody: 

 onCreate - metoda je volána při vytvoření aktivity, 

 onStart - metoda je volána, pokud byla aktivita zastavena nebo 

restartována a je potřeba ji opět spustit, 

 onPause - metoda je volána, pokud se uživatel přesune do jiné aktivity, 

 onResume - metoda je volána, pokud se uživatel vrátí do aktivity, 



15 

 

 onStop - metoda je volána v době, kdy aktivita již není viditelná pro 

uživatele, a to z důvodu pokračování komunikace jiné aktivity, jež se s tou 

původní kryje, 

 onDestroy - metoda je volána, pokud dojde v aplikaci k ukončení aktivity, 

 onRestart - metoda je volána, pokud je aktivita zastavena a je potřeba ji 

obnovit. 

Životní cyklus nemusí být vždy kompletní. Pokud aktivita prošla funkcí onPause, systém 

ji může při nedostatku prostředků ukončit a načíst v době, kdy bude aktivita opět volána.  

1.3.2 Služby (Services) 

Služba je navržena tak, aby pokračovala nezávisle na aktivitě a bylo ji možné kdykoliv 

vypnout. Služba na rozdíl od aktivity neposkytuje graficko-uživatelské rozhraní a může být 

aktivní na pozadí, i když uživatel přejde do jiné aplikace. 

1.3.3 Poskytovatelé obsahu (Content providers) 

Poskytovatelé obsahu pracují s daty a zpřístupňují je pro všechny aplikace. Umožňují 

způsob, jak sdílet data v rámci aplikace, jelikož neexistuje žádné úložiště, do kterého 

mohou přistupovat všechny balíčky systému Android. Android je dodáván s poskytovateli 

obsahu pro běžné typy dat, např. video, hudba nebo obrázky. Pokud vývojář potřebuje 

zveřejnit a sdílet vlastní data, musí vytvořit vlastního poskytovatele obsahu. 

1.3.4 Záměry (Intents) 

Aplikační prostor se skládá z aktivit a ze zpráv mezi aktivitami neboli záměry. Záměr se 

skládá z činnosti, kterou je potřeba vykonat, dále z parametru, nad kterým má být tato 

činnost vykonána a aplikace, která tuto akci provede.  

Záměry také upozorňují aplikace na výskyt událostí např. příchozí nové SMS, příjem 

hovoru nebo detekují změny hardwarové konfigurace. Můžeme také vytvářet záměry 

vlastní a spouštět je pomocí jiné aktivity. 

1.4 Kořenová struktura aplikace 

Android aplikace obsahuje v kořenovém adresáři několik položek: 

 src/ - složka, která obsahuje zdrojové kódy aplikace, 

 gen/ - složka, do které jsou umístěny soubory vygenerované pomocí 

nástrojů OS Android, 

 Android 2.3.3/ - složka, která obsahuje knihovny pro správnou funkčnost 

Androidu, 

 assets/ - složka, která slouží pro uchování externích prostředků, např. 

obrázky nebo audio. Od složky res/ se liší tím, že jsou v surovém formátu a 

přístup k nim je možný pouze programově, 

 bin/ - složka uchovává zkompilovanou aplikaci, 
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 res/ - složka slouží k uchovávání všech externích souborů např. GUI, 

textových informací, různých druhů souborů, většinou obsahuje podsložku 

drawable - hdpi (mdpi,ldpi). Tato složka obsahuje ikony a obrázky 

aplikace v různých velikostech. Podle rozlišení displeje si Android zvolí, 

kterou velikost použije, 

 AndroidManifext.xml - XML soubor, který popisuje danou aplikaci, 

 project.properties - soubor, který obsahuje nastavení aplikace pro danou 

úroveň API. 

 

1.5 Android Manifest 

Android Manifest je XML soubor, který je uložen v kořenovém adresáři. Specifikuje 

parametry aplikace - název, verze, komponenty či požadovaná systémová práva. Dále by 

měl také obsahovat jméno balíčku aplikace, minimální úroveň Android API nebo seznam 

knihoven.  

 

Obrázek 3 -  Android Manifest (zdroj: vlastní) 

1.6 Android API 

API (Application Programming Interface) je rozhraní pro programování aplikace. Jde 

o sbírku metod, tříd a protokolů, které může programátor využívat. Příručku k Androidu 

API nalezneme na stánkách http://developer.android.com/guide/components/index.html. 

Seznam všech balíčků si můžeme prohlédnout na stejné webové stránce na adrese 

http://developer.android.com/reference/packages.html. 

Pro vývoj aplikace pro operační systém Android je nutné pochopit systém úrovní API, 

který je důležitý pro zajištění kompatibility mezi aplikacemi a přístroji, do kterých jsou 

aplikace nainstalovány. 
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Úroveň API reprezentuje celé číslo, které jednoznačně identifikuje rámec API, které 

můžeme v aplikaci využívat. Na stránkách Android API je možné nastavit úroveň naší 

používané API a zobrazí se nám pouze balíčky a třídy, které můžeme použít. Ostatní 

zešednou. 

Rámec API se skládá z: 

 balíčků a tříd, 

 elementů a atributů pro deklaraci, 

 souboru záměrů, 

 oprávnění, která mohou aplikace využívat. 

 

Obrázek 4 - Seznam verzí API, název, úroveň, a kódové označení (zdroj: vlastní) 

1.7 Uživatelské rozhraní 

Uživatelské rozhraní (UI) v operačním systému Android je postaveno na použití objektů 

View  a ViewGroup. Třída View je základním stavebním kamenem pro komponenty 

uživatelského rozhraní. Je to tedy základní třída pro podtřídy zvané widgety, které se 

používají pro tvorbu interaktivních prvků, jako jsou tlačítka, textová pole, seznamy nebo 

přepínače. ViewGroup je třída, která může mít jako obsah další třídy View. Tvoří tedy 

jakousi hierarchii UI. 

Každá aktivita představuje jednu obrazovku aplikace. Při vytvoření nové aktivity 

obrazovka neobsahuje žádné uživatelské rozhraní.  
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Přiřazení uživatelského rozhraní k aktivitě  

Pro přiřazení UI k aktivitě zavoláme metodu setContentView s parametrem, který 

reprezentuje objekt typu View. Tvorbu UI lze provádět přímo v kódu aplikace nebo 

pomocí předem vytvořených rozvržení, které jsou definovány pomocí XML souborů. 

Nacházejí se v adresáři /res/layout. Ve vývojovém nástroji Eclipse můžeme tato rozvržení 

tvořit dvěma způsoby. Lze psát tagy do XML souboru nebo použít vizuální nástroj typu 

„Drag and Drop“. Tedy klikneme na komponentu, kterou chceme přidat a přetáhneme do 

našeho rozvržení. Další možností je vytvořit si vlastní rozvržení pouze za pomocí kódu. 

K tomu musíme vytvořit třídu, která zdědí třídu View a překryje metodu onDraw. 

 

 

Obrázek 5 - Tvorby rozvržení v Eclipsu pomocí vizuálního nástroje (zdroj: vlastní) 

 

Obrázek 6 - Tvorba rozvržení v Eclipsu pomocí XML tagů (zdroj: vlastní)  
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1.7.1 Rozvržení 

K sestavení UI nám slouží několik typů rozvržení. Záleží na vývojáři, jakou kombinaci 

rozvržení použije. Vždy se snaží docílit nejlepšího rozložení jednotlivých vizuálních 

komponent. Všechny vlastnosti rozvržení se definují v XML souboru pomocí atributů. 

1.7.1.1 Lineární rozvržení 

Lineárním rozvržením je třída LinearLayout. Je založeno na používání boxů, ve kterém 

se widgety, jeden po druhém, řadí buď do sloupce, nebo do řádku.  

1.7.1.2 Relativní rozvržení 

Relativním rozvržením je třída RelativeLayout, pomocí které lze definovat umístění 

objektů relativně vůči obrazovce nebo vůči ostatním objektům. 

1.7.1.3 Tabulkové rozvržení 

Tabulkové rozvržení je třída TableLayout. Umožňuje nám rozložit objekty do tabulky. 

Každý řádek může obsahovat více buněk, ale každá buňka může obsahovat pouze jeden 

objekt. 

1.7.1.4 Absolutní rozvržení 

V absolutním rozvržení třída AbsoluteLayout definuje každý objekt pomocí absolutních 

souřadnic. Můžeme tedy definovat přesné rozložení komponent. To nám v případě různých 

rozlišení znemožňuje dynamické přizpůsobení pozic objektů. 

1.7.2 Standardní vizuální komponenty 

Vizuální komponenty neboli widgety umísťujeme do rozvržení. Všechny widgety jsou 

potomkem třídy View. Všechny tyto komponenty lze vytvořit a upravovat jak pomocí 

XML souboru, tak i v programovém kódu.  

1.7.2.1 Popisky 

Popisek je objekt třídy TextView. Slouží pouze k zobrazování textu, který nemůže být 

přímo upravován. Většinou se používá jako popisek k nějakému dalšímu widgetu, jako je 

např. textové pole. 

1.7.2.2 Textová pole 

Textové pole je instance třídy EditText. Používá se k zadávání textu do aplikace. 

1.7.2.3 Tlačítka 

Tlačítka jsou objektem třídy Button. Slouží k vykonávání definované akce, která se spustí 

v moment, kdy uživatel dotkne na tlačítko. 

1.7.2.4 Zaškrtávací pole 

Zaškrtávací pole reprezentuje třídu CheckBox. Jedná se o komponentu, která může mít 

pouze dva stavy: zaškrtnuto a nezaškrtnuto. Přepínání mezi těmito stavy probíhá dotykem 

na tento widget. 
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1.7.2.5 Přepínače 

Přepínače jsou instancí třídy RadioButton. Jedná se o zaškrtávací pole s tím, že je možné 

je seskupovat do celku, který je reprezentován třídou RadioGroup. V jednu chvíli může 

být v tomto celku zaškrtnut pouze jeden přepínač. 

1.7.3 Další vizuální komponenty 

Operační systém Android dále nabízí řadu komponent pro práci s textem, čísly, datem 

a časem, obrázky, videi nebo s tlačítkem na oddálení a přiblížení. 

1.8 Pohybové senzory 

Platforma Android nabízí několik senzorů, které umožňují sledovat pohyb zařízení. Dva 

z těchto senzorů jsou hardwarové. Jsou to akcelerometr a gyroskop. Tyto senzory jsou 

užitečné pro sledování pohybů, jako je naklonění, otřesy nebo rotace. K těmto senzorům se 

dostaneme pomocí třídy SensorManager, kde musíme vytvořit „listener“ na příslušný 

senzor metodou registerListener. 

1.8.1 Akcelerometr 

Akcelerometr je snímač, který měří gravitační zrychlení, tedy přeměňuje pohyb tělesa na 

elektronicky měřitelný signál. Slouží především k detekci naklonění telefonu pro změnu 

orientace displeje. Využití je především v nejrůznějších hrách a aplikacích. Nevýhoda je, 

že nedokáže rozpoznat pohyb ve třetí ose, tedy pokud položíme mobil na stůl a otočíme 

o 180° stupňů. Tento problém dokáže vyřešit gyroskop. 

1.8.2 Gyroskop 

Gyroskop měří rychlost nebo natočení v rad/s. Gyroskop rozpoznávající tři osy musí 

disponovat trojicí senzorů pro přesné určení polohy v prostoru. Senzory jsou mechanické 

součástky, které vypadají jako miniaturní pohyblivá křidélka. Při pohybu se uvnitř 

naklánějí, mění se vzdálenost podkladových ploch, a tím se mění kapacita, kterou můžeme 

změřit. [15] 
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2 LeJOS 

2.1 LEGO® MINDSTORMS NXT® 

LEGO MINDSTORMS je řada robotický stavebnic od firmy Lego®. První verze byla 

dodána na trh v roce 1998 pod názvem Robotics Invention System. Nejnovější verze se 

nazývá Lego Mindstorms NXT 2.0, která vyšla v roce 2009. Nejdůležitějším prvkem je 

řídící jednotka NXT Brick, která řídí všechny připojené periferie, jako jsou motory 

a senzory. NXT Brick je standardně dodáván s NXT-G programovacím softwarem, který 

umožní tvorbu programů bez znalosti programovacího jazyku pomocí grafického prostředí. 

Podle programovacího jazyka, ve kterém budeme programovat, můžeme použít různé 

druhy programovacích jazyků např. NXC, NBC, LeJOS NXJ nebo RobotC. 

 

Obrázek 7 - LEGO® MINDSTORMS NXT® (zdroj: [12]) 

2.2 NXT Brick 

Hlavní řídící jednotkou v LEGO MINDSTORMS NXT® je NXT Brick. Základem je 

32bitový Atmel AT91SAM7 mikrokontroler  s 256 KB flash pamětí a 64KB pamětí RAM. 

Obsahuje LCD obrazovku o velikosti 100 x 64 pixelů. Čtyři vstupní porty jsou popsány 

čísly 1 až 4 a slouží pro připojení senzorů. Tři výstupní porty pro připojení motorů. 

K propojení slouží kabely s konektory RJ12, které není možné zaměnit s telefonními 

kabely s konektory RJ11. Dále zde můžeme najít reproduktor s maximální frekvencí 

8 kHz, USB port a Bluetooth pro komunikaci s počítačem nebo jinou NXT jednotkou. 
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Obrázek 8 - NXT Brick (zdroj: vlastní) 

2.3 LeJOS NXJ 

LeJOS NXJ je operační systém programovatelný v jazyce Java, který používá vlastní 

firmware. Vyvíjen je týmem LeJOS.  

Skládá se z: 

 vlastního firmwaru pro NXT, který obsahuje Java Virtual Machine, 

 balíčků tříd Java (classes.jar), které implementují LeJOS NXJ API a 

poskytují alternativní Java Runtime (baličky java.*), které jsou 

optimalizovány pro NXT, 

 linkeru pro propojení uživatelských tříd s knihovnami, aby mohly být 

odeslány a spuštěny na NXT, 

 počítačových programů pro nahrání firmwaru, nahrávaní a ladění programů 

a dalších funkcí, 

 API pro počítačové programy, které umožňují komunikaci s LeJOS 

programy pomocí Bluetooth, USB nebo pomocí LEGO Communications 

Protokol, 

 mnoha ukázkových programů. 

Mezi největší přednosti LeJOS NXJ patří používání standardů jazyka Java s podporou 

objektově orientovaného programování. Má multiplatformní podporu na operačních 

systémech Windows, Linux a Mac OS. Je mnohem rychlejší než NXT-G. Nabízí doplňky 

do prostředí Eclipse a NetBeans, která jsou velmi oblíbenými pro tvorbu programů v Javě.  

LeJOS NXJ je vydáván v licenci open source. Hostuje na úložišti sourceforget. 
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Instalace LeJOS NXJ 

První co musí být nainstalováno je Java JDK a JRE. LeJOS NXJ pracuje pouze 

s 32bitovou verzí, tzn., že musíme mít nainstalovanou 32bitovou verzi JDK a JRE i za 

předpokladu, že máme 64bitový operační systém. Pro komunikaci s řídící jednotkou 

budeme potřebovat USB ovladač, který je ke stažení na stránkách LEGO MINDSTORMS 

na adrese: http://mindstorms.lego.com/en-us/support/files/Driver.aspx. Poté už jen stačí 

stáhnout přímo software  LeJOS NXJ na adrese http://lejos.sourceforge.net/nxj-

downloads.php a nainstalovat pomocí GUI instalátoru v následujících krocích: 

1. vybereme cestu k nainstalovanému JDK, 

2. vybereme cestu pro nainstalování softwaru, 

3. z nabídky zaškrtneme, co všechno chceme nainstalovat, 

4. po nainstalování softwaru můžeme spustit utilitu pro přehrání firmwaru. 

2.4 TETRIX® 

Tetrix od Pisca je skvělý doplněk pro LEGO® MINDSTORMS®.  Používá prvky 

z kvalitního hliníku pro maximální stabilitu a spolehlivost. Je určen pro sestavení více 

univerzálních a robustních robotů určených pro více specifické účely. Poskytuje 

uživatelům možnost naučit se pojmy elektroinstalace a rozvíjí technické dovednosti.  

  

Obrázek 9 -  Ilustrační příklad robota sestaveného ze stavebnice TETRIX (zdroj: [14)) 

Komponenty sady TETRIX 

Mozek celého robota je vždy řídící jednotka. Zde se používá NXT Brick. Dále jsou zde 

senzory např. světelný, zvukový či ultrasonický, který měří vzdálenost od pevných objektů 

až do vzdálenosti 255 cm. Senzory jsou jednou z důležitých kategorií, která zajišťuje určitý 

stupeň inteligence. Připojují se na vstupní porty řídící jednotky. Dalšími důležitými 

komponentami jsou pohony. Můžeme využít jak standardní NXT motor, tak i speciální 

stejnosměrné motory a servomotory, které se připojují přes vlastní řadiče. Napájené jsou 

externí 12V baterií.  

http://mindstorms.lego.com/en-us/support/files/Driver.aspx
http://lejos.sourceforge.net/nxj-downloads.php
http://lejos.sourceforge.net/nxj-downloads.php
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TETRIX API 

Informativní rozhraní pro programování nalezneme v balíčku 

lejos.nxt.addon.tetrix v API LeJOSu. Balíček obsahuje všechny potřebné třídy pro 

podporu řadičů motorů a servomotorů pro sadu TETRIX.  

Tabulka 1 - Tabulka s třídami TETRIX API 

Název třídy Popis 

TetrixControllerFactory Tovární třída, která poskytuje přístup k řadičům motorů a 

servomotorů. 

TetrixEncoderMotor Třída pro motory s podporou snímání otáček. 
TetrixMotor Základní třída pro motory bez podpory snímání otáček. 

TetrixMotorController Třída, která je řadičem k motorům. 

TetrixRegulatedMotor Třída pro motory s podporou snímání otáček, která 

implementuje třídu RegulatedMotor. 

TetrixServoController Třída, která je řadičem k servomotorům. 
TetrixServo Základní třída pro servomotory. 

 

Nejprve se musí vytvořit instance třídy TetrixControllerFactory, kde v parametru 

konstruktoru nastavíme port, na kterém jsou připojeny řadiče pro motory a servomotory. 

Pomocí metod newMotorController a newServoController získáme příslušné 

řadiče TetrixMotorController a TetrixServoController. Jeden řadič motorů 

umožňuje připojit dva motory, které se označují konstantou MOTOR_1 a MOTOR_2. Podle 

toho, kterou třídu budeme chtít využít k ovládání motoru, zavoláme jednu z metod 

getBasicMotor, getEncoderMotor nebo getRegulatedMotor, kde parametrem 

bude číslo motoru.  K řadiči servomotoru můžeme připojit až šest servomotorů značených 

konstantou SERVO_1 až SERVO_6. Pro zpřístupnění instance servomotoru zavoláme 

metodu getServo.  

Tabulka 2 - Metody třídy TetrixMotor 

Návratový typ Název metody Popis 

void backward Reverzní otáčení motoru.   

void 
flt() 

Motor pozvolna zastavuje pomocí síly 

setrvačnosti. 

void forward()  Otáčení motoru. 
int getPower() Vrací aktuální hodnotu napájení. 

boolean isMoving() Vrací true, pokud je motor v pohybu. 
void setPower(int power) Nastavení síly motoru od 0% -100%. 

void setReverse(boolean 

reverze) 
Nastaví reverzní chod motoru. 

void stop() Zastaví motor. 

 

 

  

http://lejos.sourceforge.net/nxt/nxj/api/lejos/nxt/addon/tetrix/TetrixMotor.html#forward()
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Tabulka 3 - Metody třídy TetrixServo 

Návratový typ Název metody Popis 

float getAngle() Vrací aktuální nastavený úhel. 

int getpulseWidth() Vrátí šířku PWM. 
void setAngle(float 

angle) 
Nastaví natočení servomotoru od 0° do 180° 

void setpulseWidth(int 

microSeconds) 
Nastaví šířku PWM. 
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3 Pohybové režimy 

3.1 Krabí pohyb 

Krabí pohyb je základní pohyb v aplikaci. Někdy se mu také říká stranový, kdy se 

robotické vozítko pohybuje určitým směrem. Princip spočívá v tom, že se všechna kola 

natočí do určitého směru. Rychlost otáčení kol je konstantní pro všechna kola. 

 

Obrázek 10 - Krabí pohyb (zdroj: vlastní) 

3.2 Otočný pohyb 

Pokud bychom měli pouze krabí pohyb, nebylo by možné robota otočit. K tomu slouží 

pohyb otočný. Střed otáčení je v průsečíku úhlopříček obdélníkového půdorysu. Rychlost 

otáčení všech kol je v tomto režimu také konstantní. Šipky vyznačují směr otáčení 

jednotlivých kol.  

 

Obrázek 11 - Princip otočného pohybu (zdroj: vlastní) 
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Obrázek 12 - Otočný pohyb - výpočet potřebných úhlů (zdroj: vlastní) 

Pro otočný pohyb je potřeba vypočítat úhly δ  a  ε . Nejprve musíme vypočítat přeponu 

pravoúhlého trojúhelníka. 

           

Střed průsečíku úhlopříček v obdélníku dělí úhlopříčku na dvě stejné části. 

     
 

 
 

Trojúhelník o stranách a, b a c je tedy rovnoramenný. Úhly α  a  β budou shodné. Úhel 

α vypočteme pomocí kosinové věty. 

         
        

    
 

Výsledný úhel alfa spočítáme odečtením úhlu α od pravého úhlu. 

       

Úhel ε bude shodný s úhlem α, protože α a β jsou shodné a ε bychom vypočítali odečtením 

od pravého úhlu. 

3.3 Plynulý pohyb 

Na základě natočení přední nápravy, natočení zadní nápravy a rychlosti vozidla určíme 

rychlost všech kol. Zadní kola pojedou po stejných kružnicích jako kola přední. Kola na 

vnitřní straně zatáčky se budou otáčet pomaleji než kola na vnější straně, protože za 

stejnou dobu musí urazit menší vzdálenost. Je to tedy Ackermannova kinematika s řízením 

všech čtyř kol s tím, že přední a zadní kola na stejné straně robota mají stejně velký úhel 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Delta_(p%C3%ADsmeno)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Epsilon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Beta
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natočení. Výpočet se zjednodušuje, protože vzdálenost bodu otáčení O a kol na stejné 

straně robota je shodná. Vzniká osová souměrnost přední a zadní nápravy, kde osou 

souměrnosti je úsečka DO. 

 

Obrázek 13 - Princip plynulého pohybu (zdroj: vlastní) 

 

Obrázek 14 - Výpočet plynulého pohybu (zdroj: vlastní) 
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Ze zadaného úhlu α, délky robota d, šířky robota š a rychlosti je potřeba dopočítat 

i ostatních veličin R, R1, R2, α1, α2, Rz, Rz1, Rz2 a rychlostí na jednotlivých kolech v1 a v2. 

Výpočet začneme v pravoúhlém trojúhelníku BSO. Nejprve vypočítáme odvěsnu Rz. 

   
 

      
  

Poté dopočítáme také odvěsnu Rz1, která je zmenšená o polovinu šířku robota. Rz2 je 

naopak zvětšená o polovinu této šířky. 

         
 

 
 

        
 

 
 

Dále již můžeme vypočítat potřebné úhly α1 a α2. Výpočet provedeme inverzní funkcí 

tangens. 

      
   

 

     
  

      
   

 

     
  

Díky vypočítaným úhlům α1 a α2 můžeme vypočítat poloměry R, R1 a R2. 

  
 

      
 

   
 

       
 

   
 

       
 

Jako poslední zbývá vypočítat rychlost v1 pro kola na vnitřní straně a rychlost v2 pro kola 

na vnější straně robota. Střed otáčení je v bodě O. 

       
  
 

 

       
  
 

 

3.4 Režim kalibrace 

Kalibrace není pohybovým režimem, avšak s ním úzce souvisí. Kalibrace se provádí za 

účelem větší přesnosti nastavovaných úhlů při použití pohybových režimů. Nejprve se 

nastaví všechna kola tak, aby směřovala rovnoběžně s kostrou robota. Zjistíme, že na 
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některých kolech vznikají menší odchylky vlivem mechanického provedení. Ty se potom 

kalibrací odstraní. 

 

Obrázek 15 - Ukázka potřeby kalibrace (zdroj: vlastní) 
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4 Robot 

4.1 Popis mechanického provedení 

Jedním z cílů práce bylo sestavení mobilního robota. Pro tuto práci jsme využili stavební 

systém TETRIX. Základem jsou kvalitní hliníkové profily. Vzdálenost mezi koly na přední 

i zadní nápravě je 265 mm. Vzdálenost mezi nápravami je 352 mm. Všechna kola jsou 

vyrobena z nylonu a mají velikost 4 palce. 

 

Obrázek 16 - Mechanické provedení robota (zdroj: vlastní) 

 

4.2 Elektronické zapojení 

Pro elektronické zapojení jsme využili také systém TETRIX. Základem je řídící jednotka 

NXT Brick. Do čtvrtého vstupního portu jsou připojeny za sebou tři řadiče. První řadič je 

pro motory na přední nápravě. Druhý je řadič motorů na zadní nápravě. U obou řadičů se 

jako MOTOR_1 připojuje motor na levé straně a MOTOR_2 na pravé straně robota. Třetí je 

řadič servomotoru pro ovládání natočení kol v rozmezí od 0° do 180°.  Uspořádání 

servomotorů na řadiči je následovné: 

 servomotor na předním pravém kole je připojen na port SERVO_1, 

 servomotor na předním levém kole je připojen na port SERVO_2, 

 servomotor na zadním pravém kole je připojen na port SERVO_3, 

 servomotor na zadním levém kole je připojen na port SERVO_4. 
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Vše pohání 10článková 12V baterie. Od řadičů ji odděluje vypínač. 

 

Obrázek 17 - Elektronické schéma zapojení robota (zdroj: vlastní) 
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5 Popis aplikační části 

5.1 Aplikace Ovládání robota pro mobilní telefony s OS Android 

Aplikace byla vytvořena pro telefony s operačním systémem Android s úrovní API 

10 a vyšší, tedy pro verzi Androidu 2.3.3 a vyšší. Pro chod aplikace je nutný mít v telefonu 

zařízení Bluetooth, sloužící k bezdrátové komunikaci se čtyřkolovým mobilním robotem. 

K využití tohoto zařízení je nutné oprávnění android:permission:BLUETOOTH, které 

je uvedeno v android manifestu. 

5.1.1 Popis a ovládání grafického prostředí 

Po spuštění aplikace se zobrazí úvodní obrazovka s názvem aplikace. Pro nabídku aplikace 

je nutno stisknout hardwarového tlačítka menu. 

 

Obrázek 18 - Úvodní obrazovka aplikace a) bez menu, b) s menu (zdroj: vlastní) 

Možnosti menu aplikace: 

 připojit  - slouží k zahájení Bluetooth komunikaci mezi telefon a robotem, 

 odpojit - pokud jsme připojeni, můžeme tuto komunikaci ukončit, 

 režim - výběr jednoho z režimů: krabí, otočný a plynulý, 

 kalibrace - možnost zvolení režimu kalibrace, 

 rychlost - možnost „zamknutí“ rychlosti v jednotlivých režimech, 

 konec  - tlačítko pro ukončení aplikace. 

Pro zahájení komunikace s robotem je nejprve nutno stisknout tlačítko „Připojit“. Aplikace 

nám pomocí Toast zprávy vypíše, že se připojuje. Po několika vteřinách vypíše zprávu 

„Připojeno“. Od tohoto momentu můžeme robota plně řídit.  

Po navázání spojení je nutno vybrat režim ovládání. Při změně režimu aplikace vypíše 

zprávu o aktuálně zvoleném režimu. 
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Obrázek 19 - Změna režimu v aplikaci (zdroj: vlastní) 

Krabí režim 

Rychlost a úhel se nastavují pomocí polohy od středu kříže. Ve středu kříže jsou rychlost 

i úhel nulový. Úhel je počítán mezi vertikální osou a vykreslenou úsečkou vždy do 90°, 

úhel je vykreslen v levé dolní části obrazovky. Velikost rychlosti je dána délkou 

vykreslené úsečky, hodnota se vykreslí v pravém dolním rohu. Maximální hodnota 

rychlosti je 100 jednotek. Po stisku dotykem displeje a následném pohybu po něm, je 

možno měnit rychlost i úhel, který se překresluje na displeji. Pohyb se odesílá až při 

uvolnění dotyku displeje. Nastavený pohyb je možné zastavit pomocí tlačítka „Stop“, které 

je vykresleno v horní části obrazovky. 

 

Obrázek 20 - Grafické rozhraní krabího pohybu (zdroj: vlastní) 

Otočný režim 

Ovládání otočného režimu je velmi podobnému krabímu. Rozdíl je v tom, že úhel otočení 

je konstantní a nevykresluje se na obrazovce. Počítá se pouze rychlost otáčení, která se 

vypisuje v pravém dolním rohu obrazovky.  
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Obrázek 21 - Grafické rozhraní otočného pohybu (zdroj: vlastní) 

Plynulý režim 

Režim plynulý je ovládán akcelerometrem, který je implementován v mobilním telefonu. 

Naklonění telefonu směrem dopředu či dozadu řídí rychlost robota vpřed a vzad. Sklon 

telefonu vlevo či vpravo, řídí natočení kol vlevo či vpravo. Robota zastavíme dotykem 

displeje. Pro obnovení snímání se stačí opět dotknout displeje. 

 

Obrázek 22 - Grafické rozhraní plynulého pohybu (zdroj: vlastní) 

Kalibrace 

Pokud v menu aplikace vybereme kalibraci, zobrazí se nám rozvržení s kalibrací. Nejprve 

vybereme kolo, které chceme kalibrovat pomocí rozbalovací nabídky a potom pomocí 

tlačítek „+“ a „-“ kalibrujeme. Tlačítko „+“ otáčí kolem směrem doprava, tlačítko „-“ 

naopak doleva. 
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Obrázek 23 - Grafické rozhraní režimu kalibrace, a) kalibrace b) výběr kola kalibrace (zdroj: vlastní) 

5.1.2 Popis tříd a UML diagram 

Základem aplikace je aktivita Ovladani, která má několik „listenerů“, tedy posluchačů, 

které se spouští, nastane-li určitá akce. OnClick je metoda, která čeká na stisknutí 

nějakého tlačítka, především na tlačítka „+“ a „-“ v kalibračním režimu. OnKeyDown se 

spouští při stisknutí libovolného tlačítka. Metody OnCreateOptionsMenu, 

onOptionsItemSelected a onPrepareOptionsMenu slouží pro práci s menu. 

V první z metod vytváříme menu aplikace, které je zpřístupněno při stisknutí 

hardwarového tlačítka „Menu“. Druhá se spouští při stisknutí některé položky z menu, kde 

pomocí metody getItemId z objektu třídy MenuItem zjistíme, která položka menu byla 

vybrána. Poslední metoda onSenzorChanged je metoda, která se implementuje 

rozhraním SensorEventListener. Touto metodou získáváme informace 

z akcelerometru. 

Třída BluetoothClient slouží k propojení mobilního telefonu a řídící jednotky robota 

pomocí Bluetooth připojení. Připojení má na starosti metoda otevriSpojeni. Metoda  

jePripojeno vrací, zda je připojení navázáno. Pomocí tohoto připojení se odesílají data 

metodou odesliKod. Pokud budeme chtít ukončit spojení, zavoláme metodu 

zavriSpojeni. 

Rozhraní IPrikazy obsahuje seznam všech konstant, které slouží jako příkazy 

v komunikaci s řídící jednotkou. 

Třída Pohyb uchovává informace o pohybu robota, který je nastaven pomocí grafického 

rozhraní uživatelem a následně odesílán třídou BluetoothClient do řídící jednotky 

robota ke zpracování. 

Vnitřní třída OvladaciPlocha zdědila třídu View, která slouží jako vykreslovací plátno 

pro režimy pohybů. Vykreslování se provádí v metodě onDraw. Další metoda 

onTouchEvent, která reaguje na událost vyvolané dotykem. Pomocí objektu třídy 
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MotionEvent, který je předáván v parametru a jeho metod getX a getY získáme 

souřadnice bodu dotyku.   

 

Obrázek 24 - UML diagram aplikace (zdroj: vlastní) 

5.2 Aplikace RobotTetrix pro řídící jednotku Lego NXT s OS LeJOS 

Aplikace všechny svoje informativní výpisy zobrazuje na LCD displeji řídící jednotky. Po 

zapnutí aplikace se zobrazí na displeji „Cekam na spojeni“. V tuto chvíli aplikace čeká, až 

ovládací jednotka vyšle synchronizační signál pro navázání spojení. Po propojení obou 

aplikací se zobrazí na displeji „Spojeni navazano“. Od této doby je robot plně řízen 

ovládací jednotkou. Během řízení vozidla se na displej vypisují všechny příkazy, které 
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odeslala ovládací jednotka.  Jsou ve formátu: číslo příkazu, dvojtečka a hodnota příkazu. 

Všechny příkazy jsou číselné konstanty a jsou uvedeny v rozhraní IPrikazy. 

5.2.1 Popis tříd a UML diagram 

BluetoothServer je třída, která má na starosti komunikaci pomocí zařízení Bluetooth. 

Po vytvoření instance třídy se automaticky zavolá metoda otevriSpojeni, která vytváří 

spojení s klientem. Spojení můžeme ukončit metodou zavriSpojeni. Stav, zda je spojení 

navázáno, je možno zjistit pomocí metody jePripojeno. Jednotlivé příkazy jsou 

přijímány v metodě prijmiKod pomocí vstupního datového proudu. Byl vytvořen při 

navázání spojení. Tuto metodu volá třída Rizeni v metodě ctiPrikazy, která čeká na 

data, které v další metodě dekodujKod dekóduje na příkaz a hodnotu. 

Třídy ServoTetrix a MotorTetrix slouží k přístupu a ovládání servomotorů a motorů. 

Pomocí nich ovládáme našeho robota. Třída MotorTetrix obsahuje statické pole motorů 

typu TetrixRegulatedMotor, jednotlivé motory zpřístupníme pomocí metody 

getTetrixRegulatedMotor, kde parametrem je číslo motoru. Třída ServoTetrix je 

podobně konstruovaná jako třída MotorTetrix. Obsahuje statické pole servomotorů typu 

TetrixServo. Jednotlivé servomotory jsou zpřístupněny pomocí metody 

getTetrixServo. 

Rozhraní IPrikazy obsahuje seznam všech konstant stejně v aplikaci pro Android 

sloužících jako příkazy pro komunikaci. Další rozhraní IOvladaniTetrixConstant 

obsahuje konstanty ke komponentám Tetrix. 

Poslední nejdůležitější třídou je třída OvladaniTetrix, která obstarává ovládání robota. 

Obsahuje informace o pohybu vozidla, různé konstanty pro výpočty, instance tříd 

TetrixRegulatedMotor a ServoTetrix pro přímé ovládání robota. Aby nebylo 

ovládání rychlosti a úhlu skokové, je zde vytvořený systém akcelerace. Po přijetí kódu pro 

nové nastavení rychlosti se nejprve tato nová rychlost uloží a rychlost aktuálně nastavená 

se v určitých intervalech lineárně zvyšuje až do nově nastavené rychlosti. Akcelerace 

rychlosti se vykonává v metodě akceleraceRychlosti. V plynulém režimu se navíc 

akceleruje i úhel v metodě akceleraceUhlu. 
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Obrázek 25 - UML diagram aplikace (zdroj: vlastní) 

 

5.3 Popis komunikačního protokolu 

Komunikační protokol je velmi jednoduchý. Aplikace si hlídá, zda je navázáno spojení 

a pokud je, odesílá příkazy robotovi ve formě jednoho čísla datového typu integer. Jedno 

číslo znamená jeden příkaz. Příkazy se odesílají v době změny některé z veličin, jako jsou 

rychlost, úhel, změna režimu, zastavení či uzavření komunikace a ukončení programu. 
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Obrázek 26 - Seznam příkazů použitých pro ovládání robota (zdroj: vlastní) 

Datový typ integer má v jazyce Java velikost 4 byty. První dva byty specifikují číslo 

příkazu, druhé dva byty potom přenášená data k tomuto příkazu. Dva byty mají číselný 

rozsah od -32768 do 32767. Pro naši aplikaci je to plně dostačující. Např. budeme chtít 

odeslat informaci o změně úhlu hodnotu 45. Z tabulky příkazů víme, že příkaz pro změnu 

úhlu má číslo 1.  

 

Obrázek 27 - Příklad příkazu na změnu úhlu (zdroj: vlastní) 

Nejprve přičteme k odesílanému číslu příkaz a pomocí bitového posunu posuneme o 16 

bitů vlevo do prvních 2 bytů. Následně k tomu přičteme data, která musíme odmaskovat 

pomocí bitového součinu, aby se vynulovaly horní dva byty.  

final int RIGHT = 0xFFFF; 

int code =0; 

code = (prikaz << 16) | (data & RIGHT); 

 

Po přijmutí kódu je nutno opět pomocí bitových operací dekódovat. 

final int RIGHT = 0xFFFF;   

short prikaz =  (short) (kod >>> 16);  

short hodnota = (short) (kod & RIGHT); 
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Závěr 

Bakalářská práce splňuje zadání teoretické i praktické části. V teoretické části byl popsán 

operační systém Android, v němž nechybí ani popis softwaru potřebného k vývoji aplikací 

pro Android, programovací jazyk LeJOS, nástavba TETRIX včetně popisu instalace 

softwaru, popsání všech pohybů čtyřkolového mobilního robota včetně nákresů a výpočtů 

potřebný pro realizaci. 

V praktické části byly zpracovány dvě aplikace. První aplikace pro operační systém 

Android byla vytvořena bez větších problémů. Přispěla k tomu dobře zpracovaná příručka 

a API od vývojářů Googlu. V plynulém režimu se robot ovládá pomocí akcelerometru, 

tedy podle natáčení mobilního telefonu. To dodalo aplikaci přirozenější řízení robota.  

Druhá aplikace byla složitější na rozjezd, kdy se mi nedařilo propojit řídící jednotku 

a počítač. V průběhu programování nebylo snadné dohledat matematické vzorce pro 

výpočet plynulého pohybu, protože většina vozidel zatáčí pouze koly na přední nápravě. 

Nově příchozí hodnoty rychlostí nebo úhlu nejsou nastaveny ihned, nýbrž se k těmto 

hodnotám aktuální hodnoty lineárně přibližují. Tato vlastnost zajistila lepší ovladatelnost 

a není tak náročná na mechanické a elektronické provedení robota. 

Obě aplikace byly zpracovány pouze pro nekomerční a výukové účely. Do budoucna by 

šlo využít tento čtyřkolový mobilní robot například jako průzkumné zařízení. Bylo by však 

nutné ho doplnit o kameru a další senzory. Navíc by mohl po připojení bezdrátového 

adaptéru odesílat aktuální obraz po Wi-Fi síti.   
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Příloha A – Obsah přiloženého CD 

Na přiložené CD jsou adresáře strukturovány následovně: 

 

/Dokumentace/  Obsahuje elektronickou verzi této dokumentace ve formátu PDF. 

/JavaDocs/  Obsahuje dokumentaci zdrojového kódu ve formátu HTML a  

   struktuře Java  Docs. 

/OvladaniRobota/  Obsahuje klientskou část aplikace pro mobilní telefon a její zdrojové 

   kódy. 

/Robot/  Obsahuje serverovou část aplikace pro NXT a její zdrojové kódy. 
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