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Oświadczenie 

 

Uprzedzony(-a) o odpowiedzialności karnej na podstawie art. 115 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.): 

„Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części 

cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania 

nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, 

artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, 

wideogram lub nadanie.”, a także uprzedzony(-a) o odpowiedzialności dyscyplinarnej na 

podstawie art. 307 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) „Student podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za 

naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyn uchybiający godności studenta.”, 

oświadczam, że niniejszą pracę dyplomową wykonałem(-am) osobiście i samodzielnie i nie 

korzystałem(-am) ze źródeł innych niż wymienione w pracy. Jednocześnie Uczelnia informuje, że 

zgodnie z art. 15a ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Uczelni przysługuje 

pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeżeli Uczelnia nie opublikowała 

pracy dyplomowej w terminie 6 miesięcy od dnia jej obrony, autor może ją opublikować, chyba że 

praca jest częścią utworu zbiorowego. Ponadto Uczelnia jako podmiot, o którym mowa w art. 7 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1668 z późn. zm.), może korzystać bez wynagrodzenia i bez konieczności uzyskania zgody 

autora z utworu stworzonego przez studenta w wyniku wykonywania obowiązków związanych z 

odbywaniem studiów, udostępniać utwór ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego 

i nauki oraz korzystać z utworów znajdujących się w prowadzonych przez niego bazach danych, 

w celu sprawdzania z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego. Minister właściwy do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki może korzystać z prac dyplomowych znajdujących się w 

prowadzonych przez niego bazach danych w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego 

utrzymania i rozwoju tych baz oraz współpracujących z nimi systemów informatycznych. 

Kraków, dnia ……………      …..………………………….  

         (czytelny podpis studenta) 
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1 Wstęp 

 

Osoby z niepełnosprawnościami bardzo często sprawiają wrażenie osób odizolowanych od 

społeczeństwa. Fakt ten nie wynika z osobowości danej osoby, ale towarzyszących jej codziennych 

barier. Jedną z takich barier są utrudnienia w przemieszczaniu się, które zniechęcają takie osoby do 

podejmowania jakichkolwiek aktywności poza miejscem zamieszkania. Osobami, które mają największe 

trudności z samodzielnym poruszaniem się, są osoby niepełnosprawne ruchowo oraz osoby niewidome.  

Problemy osób niewidomych skupiają się wokół ich orientacji w przestrzeni, co sprawia, że 

samodzielne poruszanie się, nawet na niewielkie odległości, bywa niebezpieczne. Często zdarza się, że 

osoby niewidome muszą udać się w nowe miejsce. Ilość przeszkód, jakie muszą pokonać osoby 

niewidome, jest duża. Najczęściej takie osoby muszą zapamiętać wiele ścieżek. Ilość informacji, jaką 

niewidomi muszą zapamiętać, może być zbyt przytłaczająca. W wielu przypadkach zdobyta wiedza nie 

jest później wykorzystywana.  

Bardzo często taka osoba pozostaje sama, bez pomocy osoby pełnosprawnej. W takiej sytuacji 

przydatne są aplikacje, które zwiększają samodzielność osób niewidomych oraz pozwalają uzyskać 

konkretne informacje o najbliższym otoczeniu użytkownika. Takie programy mają jednak istotne wady. 

Mogą być zależne nie tylko od konkretnego systemu operacyjnego, ale również od modelu urządzenia. 

Każdorazowe dostosowanie aplikacji do danego modelu urządzenia wymaga dużego nakładu pracy, a 

konfiguracja aplikacji nie daje gwarancji, że będzie ona działać prawidłowo na tym urządzeniu. Ponadto 

istnieje ryzyko, że po aktualizacji aplikacji, przestanie ona działać na konkretnych modelach telefonów. 

Użytkownicy mogą nie mieć wystarczającej ilości środków na zaopatrzenie się kolejny w model telefonu 

i stracą wypracowaną samodzielność. Dobrym rozwiązaniem byłoby zaprojektowanie urządzenia 

nawigacyjnego, którego funkcjonalności realizowane byłyby tylko przez to urządzenie oraz połączony z 

nim serwer. 
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2 Cel pracy 

 

Celem projektu jest stworzenie systemu nawigacji, który poprowadziłby osoby niewidome do 

celu bez wspomagania ze strony aplikacji mobilnych. System ten wykorzystywałby układ elektroniczny, 

który aktualizowałby lokalizację użytkownika oraz odpowiednio go nawigował.  

Projekt zakłada wymianę danych pomiędzy przyrządem a serwerem, który zapisuje dane o 

położeniu użytkownika oraz o jego trasie w bazie danych. Informacje te są uzyskiwane dzięki kooperacji 

urządzenia, osoby niewidomej i obsługi technicznej. Obsługa techniczna odpowiada za pobranie 

lokalizacji urządzenia, oznaczenie miejsca docelowego określonego przez osobę niepełnosprawną oraz 

wyznaczenie ścieżki. Samo urządzenie sugerowałoby kierunek poruszania się poprzez wibrację. Schemat 

całej pracy przedstawiono na rysunku 2.1. 

 

.  

Rysunek 2.1 Schemat projektowanego systemu nawiagacji 

Źródło: opracowanie własne 
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3 Przegląd systemów oraz urządzeń wspomagających przemieszczanie 

 

Istnieje kilka rodzajów narzędzi, dzięki którym osoby niewidome mogą dotrzeć w określone 

miejsce. Jedne systemy oparte są na rozwiązaniach sprzętowych, a inne są rozwiązaniami 

programowymi. Przykładowe rozwiązania programowe scharakteryzowano w tabeli 3.1. 

 

Tabela 3.1 Spis przykładowych aplikacji 

Źródło: opracowanie własne 

Aplikacja Koszt Zalety / Wady 

Ariadne GPS [1] ok. 19 zł 

+ GPS oraz kompas informują o otoczeniu i o tym, jak 

daleko od celu znajduje się użytkownik 

+ regularne monitorowanie położenia użytkownika 

- dostępne tylko dla systemu Apple iOS 

Mówiące Mapy / 

Voice Maps [2] 

darmowe wsparcie od 

Narodowego 

Centrum Badań i 

Rozwoju w ramach 

programu IniTech [3] 

+ dokładna mapa z uwzględnieniem różnego rodzaju 

niebezpieczeństw dla osób niewidomych 

+ weryfikacja danych pochodzących od internautów 

- głównie Elbląg oraz niektóre większe miasta 

- proces tworzenia tras jest uzależniony od aktywności 

społeczności 

- dostępne tylko dla systemu Android 

Seeing Assistant 

Move [4] 
ok. 18 zł 

+ pozwala zapisywać trasy, śledzić położenie 

użytkownika i nawigować go do celu bez stałego 

połączenia internetowego przy pomocy Google Maps 

+ aplikacja wspiera polecenia głosowe 

+ dostępne na systemy Android oraz Apple iOS 

  

https://paperpile.com/c/VokdgF/Uzqe+Ld81
https://paperpile.com/c/VokdgF/okeM
https://paperpile.com/c/VokdgF/WBYz
https://paperpile.com/c/VokdgF/vV8l
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Istnieją również laski wspomagające proces przemieszczania się. Każde z tych urządzeń działa 

w inny sposób. Niektóre przyrządy informują użytkownika o jego położeniu i interesujących miejscach, 

a inne skanują otoczenie i ostrzegają o najbliższych przeszkodach. Urządzenia te scharakteryzowano w 

tabeli 3.2. 

 

Tabela 3.2 Spis przykładowych urządzeń 

Źródło: opracowanie własne 

Organizacja Koszt Opis działania 

Universidade de 

Trás-os-Montes e 

Alto Douro w Vila 

Real [5] 

wsparcie od lizbońskiej 

Fundacji Nauki i Technologii 

w wysokości 82 tys. euro 

Antena oraz odbiornik umożliwiają odczyt 

danych z etykiet umieszczonych na różnych 

powierzchniach. Może ona odczytać drogę 

przy pomocy komputerów, fal radiowych 

oraz systemu GPS. 

Muthesius 

Academy of Art 

and Design in Kiel 

[6] 

szacowany na około 10 tys. 

euro (stan na rok 2008) 

Laska posiada kamerę, czujnik optyczny, 

nawigator GPS, czujniki ultradźwiękowe 

oraz system ostrzegawczy przed obiektami 

w postaci komend głosowych. 

Politechnika 

Rzeszowska [7] 

koszt prototypu 600 zł, 

w sklepie od 500 do 1000 zł 

Laska posiada moduły GPS oraz GSM, trzy 

czujniki odbiciowe działające w obszarze 

10-150 cm oraz system ostrzegawczy w 

postaci sygnałów dźwiękowych. 

Young Guru 

Academy 
ok. 500 dolarów [8] 

Korzysta z interfejsu Google Maps API, 

posiada głośniki, asystenta głosowego oraz 

czujniki do wykrywania przeszkód. 

Współpracuje z aplikacją WeWalk, która 

jest dostępna dla systemów Android oraz 

iOS [9]. 

 

 

 

https://paperpile.com/c/VokdgF/QDK3
http://www.muthesius-kunsthochschule.de/en/index.php
http://www.muthesius-kunsthochschule.de/en/index.php
http://www.muthesius-kunsthochschule.de/en/index.php
https://paperpile.com/c/VokdgF/cgPG
https://paperpile.com/c/VokdgF/9lsk
https://paperpile.com/c/VokdgF/fnZI
https://paperpile.com/c/VokdgF/golo
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Wyżej wymienione przyrządy w różnorodny sposób ułatwiają niewidomym proces 

przemieszczania się. Zdarza się, że nadmiar udogodnień może spowodować utratę pierwotnej 

funkcjonalności przez niektóre urządzenia. W artykułach [6, 7] można natknąć się na fotografie 

przykładowych lasek. Na obu fotografiach, każde z urządzeń ma przymocowane koła, które znacznie 

redukują swobodne poruszanie się.  

Projekt zakładający minimalizację liczby komponentów zwiększyłby mobilność osoby 

niewidomej. Ten sprzęt powinien być łatwy w obsłudze przez osobę niewidomą. Jedynym przyrządem, 

które funkcjonuje tak, jak zakłada projekt, jest produkt Young Guru Academy. Ta laska posiada wygodny 

uchwyt, który nie wpływa na mobilność użytkownika oraz korzysta z usług Google. Urządzenie to jest 

powiązane ze smartfonami poprzez specjalną aplikację, która jest zależna od wersji systemu i modelu 

telefonu. 

Znaleziono dwie aplikacje, które w prosty sposób ułatwiają nawigację osoby niewidomej: Seeing 

Assistant Move oraz Ariadne GPS. Pierwsza z nich posiada wiele funkcji bazujących na mapach Google. 

Ariadne GPS skupia się zaś na analizie otoczenia oraz przy pomocy kompasu i modułu GPS wskazuje 

kierunek i odległość od celu. Obie aplikacje zostały zaimplementowane pod konkretne systemy mobilne. 

Seeing Assistant Move jest dostępne zarówno dla systemu Android jak i Apple iOS, natomiast Ariadne 

GPS dostępne jest tylko na systemy Android.  
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4 Opracowanie modelu urządzenia 

 

Niniejszy rozdział poświęcony jest opracowaniu modelu urządzenia. Wybrano komponenty 

elektroniczne, które spełniają funkcjonalności opisane w celu pracy. Oprócz tego zaprojektowano 

obudowę, która jest w stanie uchronić sprzęt przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

4.1 Charakterystyka komponentów elektronicznych 

W tej części pracy zostaną scharakteryzowane komponenty elektroniczne wykorzystane do 

budowy laski wspomagającej proces przemieszczania się osób niepełnosprawnych. 

 

4.1.1 Arduino Uno Rev3 

 

Arduino to platforma sprzętowa typu Open-Source służąca do programowania układów 

elektronicznych. Pracę oparto na modelu Arduino Uno Rev3 przedstawionym na rysunku 4.1. Do 

implementacji kodu wykorzystano darmowe środowisko Arduino IDE [10]. 

 

 

Rysunek 4.1 Arduino Uno Rev3 

Źródło: opracowanie własne 

 

https://paperpile.com/c/VokdgF/4a27


7 

 

Powyższy komponent to najpopularniejszy model Arduino. W skład płytki wchodzi wyposażony 

w 14 cyfrowych pinów mikrokontroler ATmega328. Układ taktowany jest sygnałem zegarowym o 

częstotliwości 16 MHz, posiada 32 kB pamięci Flash oraz 2 kB pamięci operacyjnej SRAM [11]. Do 

wgrywania skompilowanego kodu służy będące jednocześnie zasilaniem o napięciu 5V gniazdo USB. 

Oprócz tego istnieje inna możliwość zasilania układu, poprzez gniazdo typu Jack 2.1/5.5, które przyjmuje 

napięcie w przedziale od 7V do 12V. Wymiary Arduino Uno to 68,6 x 53,4 mm 

 

4.1.2 Nakładka SIM 808 

 

Aby nawiązać kontakt między układem elektronicznym a serwerem oraz mieć możliwość 

otrzymywania lokalizacji urządzenia, w projekcie wykorzystano, przedstawioną na rysunku 4.2, 

nakładkę SIM 808. Dzięki karcie SIM nakładka może nawiązać połączenie w sieci GSM (ang. Global 

System for Mobile Communications), oraz dokonywać transferu danych. Urządzenie obsługuje pasma: 

850 / 900 / 1800 / 1900 MHz. Komunikuje się poprzez interfejs szeregowy UART (RX, TX) za 

pośrednictwem komend AT (ang. Attention). Mikrokontroler jest wyposażony m.in. w: mikrofon, 

głośnik, złącze micro USB oraz Bluetooth [12]. Nakładka ma wyprowadzenia pod Arduino Uno Rev3, 

co pozwala na łatwiejsze zarządzanie oboma komponentami. Oprócz tego w tym komponencie znajdują 

się gniazda do anteny GPS, która umożliwia odczytanie lokalizacji przyrządu. Długość anteny GPS 

wynosi 3 m, zaś wymiary nadajnika GPS to 50 x 38 x 27 mm. Lokalizator GPS pracuje pod napięciem 

od 3V do 5V, zakres temperatury pracy komponentu wynosi od -10 do +60 stopni, a jego częstotliwość 

pracy wynosi 1575.42 MHz. [13].  

 

 

Rysunek 4.2 Waveshare GSM/GPRS/GPS SIM 808 shield 

Źródło: opracowanie własne 

https://paperpile.com/c/VokdgF/lNhB
https://paperpile.com/c/VokdgF/pCtX
https://paperpile.com/c/VokdgF/zWMy
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4.1.3 Magnetometr GY-273 

 

W celu uzyskania kierunku, w jakim zwrócona jest osoba niewidoma, w projekcie zastosowano 

magnetometr GY-273 (Rys. 4.3). Ten element charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami, niskim 

poborem prądu oraz prostą obsługą. Komponent komunikuje się poprzez magistralę I2C i dzięki 

wbudowanym regulatorom pracuje zarówno pod napięciem 3,3V jak i 5 V [14]. Czujnik posiada pięć 

wyprowadzeń: VCC - zasilanie, GND - masa, SCL - Linia zegarowa magistrali I2C, SDA - Linia danych 

magistrali I2C oraz DRDY - przerwanie zewnętrzne sygnalizujące stanem niskim gotowość danych. 

Wymiary elementu to 14 x 13 mm, a pobór prądu wynosi 1000 µA. 

 

 

Rysunek 4.3 Magnetometr QMC5883L 

Źródło: opracowanie własne 

 

4.1.4 Silniki wibracyjne  

 

Aby wskazać użytkownikowi, w którym kierunku ma się przemieszczać oraz informować o 

postępach w nawigacji, w przyrządzie zamontowano silniki generujące wibracje (Rys. 4.4). Każdy z nich 

pobiera około 60 mA prądu przy zasilaniu napięciem od 2,5V do 3,5V. Zakres temperatury pracy wynosi 

od -10 °C do 60 °C [15]. Wymiary tych elementów wynoszą 10 x 2 mm. 

 

 

Rysunek 4.4 Silnik wibracyjny 

Źródło: opracowanie własne 

https://paperpile.com/c/VokdgF/NwFQ
https://paperpile.com/c/VokdgF/uAzN
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4.1.5 Powerbank Supreme Duo 10400 mAh 

 

Wszystkie powyższe komponenty będą zasilane przez co najmniej kilka godzin. Łączne zużycie 

energii przez komponenty waha się od 200mAh do 250 mAh. Chcąc uzyskać przyrząd o długotrwałym 

czasie żywotności, w projekcie wykorzystano, widoczny na rysunku 4.5, powerbank Supreme Duo. Ten 

akumulator posiada dwa standardowe wyjścia USB o natężeniach 1.0 A oraz 2.1 A [16]. Waga wynosi 

245 gramów, zaś wymiary to 170 x 43 x 24 mm.  

 

 

Rysunek 4.5 Powerbank Supreme Duo 

Źródło: opracowanie własne 

 

4.2 Projekt obudowy urządzenia 

 

Po ustaleniu wszystkich niezbędnych komponentów przystąpiono do projektowania obudowy. 

Głównym problemem było znalezienie osłony o takim kształcie, który byłby w stanie pomieścić całą 

konstrukcję w jednym miejscu. Dodatkowy problem stanowiło znalezienie takich elementów obudowy, 

które będą dopasowane do silników, kompasu oraz adaptera kątowego USB. Do zaprojektowania 

obudowy wykorzystano program Solidworks [18]. Opracowany model przedstawiono na rysunku 4.6. 

Składa się on z sześciu elementów: 

● nakładka na kompas i silniki, 

● osłona zasilania i modułu Arduino, 

● obudowa zasilania i modułu Arduino, 

https://paperpile.com/c/VokdgF/vi3N
https://paperpile.com/c/VokdgF/DqkV
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Szkielet został zaprojektowany w taki sposób, aby potraktować zasilanie oraz moduł Arduino 

jako jedną, spójną całość oraz by komponenty były mniej narażone na warunki pogodowe. Ze względu 

na długość, obiekt został podzielony na 2 obszary - zasilanie oraz moduł Arduino, połączone wkrętami 

M4x20. Poszczególne części modelu składają się z obudowy oraz osłony, które połączone są wkrętami 

M4x25. Obudowa zasilania została zaprojektowana z myślą o powerbanku. Otwory w tym elemencie 

pozwalają użytkownikowi podpiąć kabel micro USB, włączyć zasilanie oraz sprawdzić stan naładowania 

akumulatora. W obudowie modułu Arduino znajduje się miejsce na układ elektroniczny oraz kable. 

Otwory w tym elemencie dają użytkownikowi możliwość podłączenia kabla micro USB, słuchawek oraz 

pozwalają wyprowadzić antenę GPS, GPRS/GSM oraz adapter kątowy USB. W osłonie zasilającej 

znajdują się gniazda do silników. W osłonie modułu Arduino znajduje się podstawka dla magnetometru. 

W obu osłonach zaprojektowano przepusty na kable. 

 

  

Rysunek 4.6 Rzut obudowy 

Źródło: opracowanie własne 
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5 Konstrukcja urządzenia 

 

Po wybraniu komponentów elektronicznych oraz zaprojektowaniu obudowy przystąpiono do 

etapu łączenia elementów. Stworzono układ elektroniczny oraz wydrukowano zaprojektowaną obudowę.  

 

5.1 Układ elektroniczny 

 

Jak pokazano na rysunku 5.1 wszystkie elementy zostały podłączone do pinów wyprowadzanych 

z Arduino. Zasilanie dostarczane jest przez powerbank przy pomocy kabla USB-A - DC z przetwornicą 

9V, ponieważ zasilanie 5V nie jest wystarczające dla układu SIM 808. Antena GPS, podobnie jak 

kompas znajduje się w pewnej odległości od komponentów. Silniki połączone są z modułem poprzez 

oporniki w celu redukcji napięcia z 5V do 3V. 

 

 

Rysunek 5.1 Testowanie komponentów 

Źródło: opracowanie własne 

 

Elementy, z które są wymagane do prawidłowego funkcjonowania urządzenia to: 

● Arduino Uno Rev3, 

● Nakładka SIM 808, 

○ Antena GPS, 
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○ Antena GSM, 

○ Karta SIM z dostępem do Internetu oraz połączeń telefonicznych 

● Magnetometer QMC5883l, 

● Silniki wibracyjne, 

● Oporniki, 

● Kabel USB-A - DC z przetwornicą, 

● Powerbank.  

Ze względu na niski pobór energii, do urządzenia dostarczany jest prąd o natężeniu 1A. 

Komunikacja między mikrokontrolerem oraz SIM 808 odbywa się poprzez połączenie typu UART (ang. 

Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) między pinami RX, TX oraz RX_SIM, TX_SIM. Do 

nakładki zostały podłączone również dwie anteny: pierwsza odpowiada za przesyłanie lokalizacji 

urządzenia, druga zaś odpowiada za komunikację GSM/GPRS. Magnetometer jest zasilany przy pomocy 

pinu 3.3V, a masa podłączona jest do pinu GND. Komunikacja z Arduino odbywa się pomiędzy 

wejściami SCL i SDA oraz pinami A5 i A4, natomiast silniki są zasilane energią pochodzącą z pinów 

cyfrowych, a ich masa została podłączona do pinu GND. Schemat połączenia komponentów 

przedstawiono na rysunku 5.2. 

 

Rysunek 5.2 Schemat powiązanych komponentów 

Źródło: opracowanie własne 



13 

 

5.2 Budowa prototypu modułu 

 

Zaprojektowaną obudowę wydrukowano na drukarce 3d. Wszystkie części zapisane w formacie 

‘.stl’ przekazano do maszyny drukującej. Obudowę wykonano z plastiku przy pomocy technologii FDM. 

W nowo utworzonym modelu zamontowano komponenty elektroniczne. Efekt pracy został 

przedstawiony na rysunkach 5.3 i 5.4. Elementy obudowy są na tyle długie, że można przymocować je 

do dowolnej laski 

 

 

Rysunek 5.3 Wnętrze prototypu 

Źródło: opracowanie własne 

 

Rysunek 5.4 Przymocowany model 

Źródło: opracowanie własne  
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5.3 Szacowany koszt urządzenia  

 

Po zbudowaniu prototypu urządzenia przystąpiono do oszacowania kosztów jego wykonania. 

Większość elementów dostarczono w pojedynczym zamówieniu z internetowego sklepu elektronicznego 

Botland, przez co ceny niektórych komponentów są nieznacznie wyższe. W innych sklepach 

elektronicznych można znaleźć te same części po znacznie niższej cenie, tak jak w przypadku nakładki 

SIM 808 [17]. W tabeli 5.1 zestawiono ceny wszystkich komponentów. Oporniki, kable, kabel z 

przetwornicą i woltomierzem, adapter kątowy USB oraz wkręty zostały oznaczone jako pozostałe 

elementy. 

 

Tabela 5.1 Spis komponentów oraz ich kosztów 

źródła: https://botland.com.pl/pl/, https://imad.pl/, https://www.gotronik.pl/ 

Stan cen na 14.09.2019 

Element Cena [zł] 

Arduino Uno Rev3 92,00 

SIM 808 shield 209,00 

Magnetometer GY-273 9,90 

Silniki wibracyjne x5 44,70 

Powerbank Supreme Duo  99,00 

Pozostałe elementy 55,01 

 

  

https://paperpile.com/c/VokdgF/vBNK
https://botland.com.pl/pl/
https://imad.pl/
https://www.gotronik.pl/
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6 Opracowanie oprogramowania 

 

6.1 Baza danych 

 

Wszystkie dane są zbierane w nierelacyjnym, opartym na chmurze, systemie zarządzania bazami 

danych MongoDB Atlas [19]. W tym serwisie założono darmowe konto, które posiada pewne 

ograniczenia, zaprezentowane na rysunku 6.1. 

 

 

Rysunek 6.1 Ograniczenia darmowego konta w serwisie MongoDB Atlas 

Źródło: na podstawie [20] 

 

Utworzono bazę danych o nazwie google-drive, a w niej dwie kolekcje, users oraz routes. 

Kolekcja users (Rys. 6.2) zawiera dokumenty, które składają się z następujących pól: 

● identyfikator obiektu,  

● numeru telefonu użytkownika, 

● współrzędne geograficzne urządzenia. 

 

 

Rysunek 6.2 Przykładowe dane znajdujące się w kolekcji users w bazie danych 

Źródło: opracowanie własne 

 

https://paperpile.com/c/VokdgF/8Brn
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W kolekcji routes (Rys. 6.3) znajdują się: 

● identyfikator obiektu, 

● numeru telefonu użytkownika, 

● współrzędne trasy użytkownika. 

 

 

Rysunek 6.3 Przykładowe dane znajdujące się w kolekcji routes w bazie danych 

Źródło: opracowanie własne 

 

Dzięki temu, że każdy dokument zawiera numer telefonu użytkownika, baza danych jest w stanie 

obsługiwać kilku klientów jednocześnie. 

 

6.2 Usługa wymiany danych 

 

Do obsługi żądań modułu, zarządzania bazą danych oraz wyznaczania trasy docelowej utworzono 

serwer wymiany danych. Serwer ten składa się z pliku server.js, strony internetowej service.html oraz 

plików PHP. Plik JavaScript odpowiada za przesyłanie danych pomiędzy bazą danych a urządzeniem 

oraz obsługę żądań HTTP pochodzących ze strony internetowej i urządzenia. Plik HTML wyświetla 

mapę użytkownika. Oprócz tego, na stronie internetowej zawarte są skrypty, które pozwalają obsłudze 

technicznej ustalić trasę użytkownika oraz wysłać ją poprzez serwer do bazy danych. Pliki PHP pełnią 

rolę pośrednika pomiędzy urządzeniem a serwerem. 

Do wyznaczania tras z wykorzystaniem modułu GPS/GSM popularne są dwa serwisy: Google 

oraz OpenStreetMap [21]. Pierwszy z nich opiera się na analizie obrazów pochodzących z satelitów przez 

https://paperpile.com/c/VokdgF/I7W7
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sztuczną inteligencję. Druga usługa to globalny projekt, którego celem jest stworzenie darmowej, 

szczegółowej oraz swobodnie dostępnej mapy świata, którą każdy może edytować. Po porównaniu 

możliwości obu serwisów wybrano Google ze względu na: 

- czytelną dokumentację zawierającą przykładowe kody źródłowe [22], 

- rozbudowane narzędzia do tworzenia trasy, 

- ułatwiona obsługa API, 

- darmowy, roczny okres próbny do przetestowania serwisu oraz możliwość dalszego 

użytkowania aplikacji pod warunkiem nie przekroczenia miesięcznego limitu zasobów. 

W wybranym serwisie wygenerowano klucz dający dostęp do serwisu i przypisano do niego 

usługi Directions API, (służąca do ustalania i zwracania tras), oraz Maps Javascript API, (służąca do 

wyświetlania i zarządzania lokalną mapą świata). 

 

6.2.1 Strona internetowa 

 

Strona internetowa składa się z dwóch pól tekstowych, przycisków, etykiet oraz mapy Google 

(Rys. 6.4). W tym pliku umieszczono wygenerowany wcześniej klucz oraz dependencję do jQuery. Jest 

to biblioteka dostarczająca szereg funkcji obsługujących m.in. technikę programowania AJAX (ang. 

Asynchronous JavaScript and XML) [23]. Ta technologia pomaga przesyłać i odbierać dane bez 

odświeżania strony. 

 

https://paperpile.com/c/VokdgF/BeXd
https://paperpile.com/c/VokdgF/S2jq
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Rysunek 6.4 Widok poglądowy strony internetowej 

Źródło: opracowanie własne 

 

W skrypcie strony internetowej zaimplementowano trzy funkcje. Funkcja init() (Kod źródłowy 

6.1) odpowiada za powiązanie strony internetowej z serwisem i usługami Google oraz dodaje obsługę 

kliknięcia punktu na mapie i uzyskanie jego współrzędnych geograficznych. 
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function init() { 

 directionsService = new google.maps.DirectionsService();// Google Directions API 

for route calculation initialization 

 directionsRenderer = new google.maps.DirectionsRenderer(); // Google Directions 

API for route visualization initialization 

 var initialCoordinates = {lat: mapCenterLat, lng: mapCenterLng };  

 map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {//Setting Google 

Map in testing area 

  zoom: 17, 

  center: initialCoordinates 

 }); 

 directionsRenderer.setMap(map); //Map rendering so it can be visible on website 

 google.maps.event.addListener(map, 'click', function (event) { //add click event 

listener that fetch coordinates while cliking on the map 

  document.getElementById('latitude').value = event.latLng.lat();//set latitude 

in correct text area 

  document.getElementById('longitude').value = event.latLng.lng();();//set 

longitude in correct text area 

 }); 

} 

Kod źródłowy 6.1 Funkcja inicjalizująca usługi oraz mapę 

Źródło: opracowanie własne 

 

Funkcja getArduinoCoordinates() (Kod źródłowy 6.2) pobiera i przechowuje ostatnie położenie 

użytkownika oraz jego identyfikator. Na podstawie różnicy współrzędnych procedura informuje, czy 

zmieniło się położenie użytkownika. Schemat działania tej funkcji przedstawiono na Rys. 6.5.  
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Rysunek 6.5 Schemat działania funkcji getArduinoCoordinates() 

Źródło: opracowanie własne 
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function getArduinoCoordinates() { 

$.ajax({ //preparing HTTP Get request 

 type: "GET", 

 url: "/check", 

 async: false, //This option tells website that it does not have to wait for callback from 

server 

 contentType: "application/json", 

 success: function (msg) {//If callback rom server arrives: 

 let decodedJson = JSON.parse(msg);//decode the message 

 let maxDistanceFromLastLocation = 0.00007; //Optimal geographical distance between 

user’s current and previous location. The distance includes GPS transmitter inaccuracy 

 console.log("Received coordinates: " + decodedJson.clientCoordinates + " from user: " 

+ decodedJson.id); 

 if (decodedJson.clientCoordinates === "") window.alert('Arduino did not sent 

coordinates yet'); 

 else { //check if device sent coordinates at all 

  newLat = decodedJson.clientCoordinates.split(',')[0] * 1.0; //String to float 

conversion  

  newLng = decodedJson.clientCoordinates.split(',')[1] * 1.0; 

  if (Math.abs(newLat - oldLat) > maxDistanceFromLastLocation && 

Math.abs(newLng - oldLng) > maxDistanceFromLastLocation && decodedJson.id === 

currentNumber && oldLat !== null && oldLng !== null) 

   window.alert('Arduino is still in the same area'); //check if device is still 

in the same area and inform staff about this fact 

  else {//extract data if user is in new location 

   userCoordinates = decodedJson.clientCoordinates; 

   oldLat = userCoordinates.split(',')[0] * 1.0; //String to float conversion 

   oldLng = userCoordinates.split(',')[1] * 1.0; 

   currentNumber = decodedJson.id; 

   } 

  } 

 } 

});} 

Kod źródłowy 6.2 Funkcja getArduinoCoordinates() 

Źródło: opracowanie własne 

 

Ostatnia funkcja calculateAndDisplayRoute() (Kod źródłowy 6.3) wyznacza trasę i przesyła ją 

oraz identyfikator użytkownika do serwera. Schemat działania funkcji przedstawiono na Rys. 6.6. 
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Rysunek 6.6 Schemat działania funkcji calculateAndDisplayRoute() 

Źródło: opracowanie własne 
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 directionsService.route({//Google Directions API route calculation method 

//Requirements: start coordinates, destination coordinates and travel mode. Otherwise this 

method will throw exception that one of these three parameters is missing. 

 origin: new google.maps.LatLng(userCoordinates.split(',')[0] * 1.0, 

 userCoordinates.split(',')[1] * 1.0), // Google API requires coordinates in float format, 

multiplying text by 1.0 gives the desired data type 

 destination: new google.maps.LatLng(targetLatitude * 1.0, targetLongitude * 1.0), 

 travelMode: google.maps.TravelMode.WALKING, 

}, 

function (response, status) { 

 if (status === google.maps.DirectionsStatus.OK) {//This status informs that route has 

been created properly 

  let xhr = new XMLHttpRequest(); //Object created for route exchange  

  xhr.open("POST", "/respond", true); //Set HTTP request and define the server 

endpoint that will hadle the incoming data 

  xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json"); //Prepare data in 

JSON format 

  xhr.send(JSON.stringify({"route": response.routes[0].legs[0].steps, "id": 

currentNumber}));//Extract route from Google Directions API response and send it to the 

server 

  directionsRenderer.setDirections(response);//Visualize the route on the map 

 } else //If something bad happens, missing coordinates, problems with route mapping, 

the alert will occur 

 window.alert('Directions request failed due to ' + status); 

} 

Kod źródłowy 6.3 Fragment funkcji wyznaczającej i przesyłającej trasę do serwera 

Źródło: opracowanie własne 

 

6.2.2 Implementacja serwera wymiany danych 

 

Plik server.js odpowiada za odbieranie żądań HTTP, gromadzenie informacji w bazie danych 

oraz wysyłanie odpowiedzi zwrotnych do urządzenia. W funkcji inicjalizującej nawiązywane jest 

połączenie z bazą danych przy pomocy klucza składającego się z nazwy użytkownika, hasła oraz adresu 

do bazy danych. 

 

Po wykonaniu funkcji inicjalizującej serwer wchodzi w tryb nasłuchiwania przychodzących 

żądań HTTP. Serwer jest w stanie obsłużyć jednocześnie jeden z następujących endpointów: 
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● /location (Kod źródłowy 6.4., Rys. 6.7) obsługuje żądanie GET z następującymi parametrami:  

○ id - number telefonu, identyfikator  

○ latlang - ostatnie współrzędne urządzenia 

 

  

Rysunek 6.7 Schemat przesyłania współrzędnych do urządzenia 

Źródło: opracowanie własne 

 

currentUser = req.query.id * 1;// String to int conversion, database functions match variable 

by name and it’s type, otherwise the method will not work properly  

clientCoordinates = req.query.latlang; 

usersCollection.updateOne( 

{"number": currentUser}, 

{$set: {"lastPos": clientCoordinates}} 

).then(answer => { 

res.type('text').send(answer.result.n > 0)}); 

Kod źródłowy 6.4 Aktualizacja położenia użytkownika 

Źródło: opracowanie własne 
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● /check (Rys. 6.8) odbiera żądanie GET od pliku HTML i wysyła w odpowiedzi następujące dane 

w formacie JSON: 

○ id - numer telefonu, identyfikator 

○ clientCoordinates - ostatnia lokalizacja urządzenia 

 

 

Rysunek 6.8 Zapytanie check z przykładową odpowiedzią 

Źródło: opracowanie własne 

 

● /respond (Kod źródłowy 6.5) odbiera dane w formacie JSON z pliku HTML. Pobrane dane 

mapuje do postaci tablicy współrzędnych trasy. Przygotowaną tablicę danych oraz identyfikatora 

użytkownika umieszcza w bazie danych. Schemat przygotowywania trasy oraz przebieg żądania 

po stronie serwera przedstawiono na Rys. 6.9 i Rys. 6.10. 
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Rysunek 6.9 Schemat przygotowania trasy dla konkretnego użytkownika 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Rysunek 6.10 Przebieg żądania POST po stronie serwera 

Źródło: opracowanie własne 
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coordinatesArray.push(routeArray[0].start_location.lat + "," + 

routeArray[0].start_location.lng.tofixed(5));  

for (let i = 0; i < routeArray.length; i++) 

 coordinatesArray.push(routeArray[i].end_location.lat + "," + 

routeArray[i].end_location.lng.tofixed(5)); 

routePointsArray = coordinatesArray; 

console.log("Setting route for user: " + currentUser + " \n" + coordinatesArray); 

routesCollection.updateOne( 

 {"number": user*1}, // String to int conversion for database function match 

 {$set: {"route": coordinatesArray}} 

).then(() => {return true}); 

Kod źródłowy 6.5 Konwersja danych z formatu JSON’a na tablicę typu String i jej zapis w bazie 

danych 

Źródło: opracowanie własne 

 

● /route (Kod źródłowy 6.6) odbiera żądanie GET zawierające identyfikator użytkownika. Żądanie 

GET wywołuje funkcje, która informuje, czy tablica współrzędnych trasy istnieje. Schemat 

weryfikacji istnienia trasy oraz odpowiedź serwera przedstawiono na Rys. 6.11 i Rys. 6.12. 
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Rysunek 6.11 Schemat weryfikacji istnienia trasy 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Rysunek 6.12 zapytanie route z przykładową odpowiedzią 

Źródło: opracowanie własne 
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routesCollection.count({"number": currentUser, "route": {"$exists": true}}).then(docsAmount => 

{ if (docsAmount > 0) { 

 routesCollection.find({"number": currentUser}).next().then(routeArray => { 

 routePointsArray = routeArray.route; 

 for (i = 0; i < routeArray.route.length; i++){ 

  let stringCoordinates = routePointsArray.shift().split(","); 

  if (stringCoordinates[0] * 1.0 !== 0.0 || stringCoordinates[1] * 1.0 !== 0.0){ //The 

coordinates from the database are in String format and conversion to float format is required 

   console.log("Route has been already created for: " + currentUser); 

   res.send(true); 

   break}} 

 res.type('text').send(false); 

} );} else { 

 console.log("Route is not created for user: " + currentUser); 

  res.type('text').send(false); 

}}) 

Kod źródłowy 6.6 Weryfikacja utworzenia trasy 

Źródło: opracowanie własne 

 

● /get (Kod źródłowy 6.7) odbiera żądanie GET zawierające identyfikator użytkownika. Żądanie 

GET wywołuje funkcje, która zwraca tablicę współrzędnych trasy. Rezultat dla zapytania /get 

oraz jego przebieg przedstawiono na Rys. 6.14 i Rys. 6.13. 
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Rysunek 6.13 Schemat przesyłania współrzędnych do Arduino 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Rysunek 6.14 Zapytanie get z przykładową odpowiedzią 

Źródło: opracowanie własne 
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routesCollection.find({"number": currentUser}).next().then(routeArray => { 

routePointsArray = routeArray.route; 

var coordinatesToSend = []; 

var maxAmountOfCoordinates = 10; //The optimal amount of coordinates that Arduino 

should keep during user navigation and prevent unintentionally exceeding microcontroller’s 

memory limit. 

var amountOfCoordinates = routePointsArray.length > maxAmountOfCoordinates ? 

maxAmountOfCoordinates : routePointsArray.length; 

var restOfCoordinates = maxAmountOfCoordinates - amountOfCoordinates; 

 

for (i = 0; i < amountOfCoordinates; i++) { 

 var stringCoordinates = routePointsArray.shift().split(","); 

 console.log(stringCoordinates); 

 coordinatesToSend.push([stringCoordinates[0], stringCoordinates[1]]);  

} 

for (i = 0; i < restOfCoordinates; i++) { 

 coordinatesToSend.push([0.0, 0.0]); 

} 

res.type('text').send(coordinatesToSend); 

}) 

Kod źródłowy 6.7 Przygotowanie tablicy punktów trasy dla modułu 

Źródło: opracowanie własne 

 

● /del (Kod źródłowy 6.8) odbiera żądanie GET. Usuwa koordynaty z tablicy współrzędnych trasy. 

Do poprawnego wykonania operacji serwer potrzebuje dwóch parametrów: 

○ id - numer telefonu, identyfikator 

○ latlang - koordynaty do usunięcia 

Schemat przesyłania współrzędnych do Arduino przedstawiono na Rys. 6.15. 
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Rysunek 6.15 Schemat przesłania współrzędnych do układu elektronicznego 

Źródło: opracowanie własne 

 

var textCoordinatesData = 17;// Latitude, longitude and separator should be 17 characters 

length 

var coordinateLength = 8; //Amout of single coordinate chars is 8, including dot 

if(req.query.latlang.length < textCoordinatesData) {//There may be a situation when zero, the 

last decimal number is missing and there is a need to add it again in the missing place  

var localCoordinatesArray = req.query.latlang.split(","); 

console.log(localCoordinatesArray [0].length); 

if (localCoordinatesArray [0].length< coordinateLength){ 

 for(let size = localCoordinatesArray [0].length;size< coordinateLength;size++){ 

  localCoordinatesArray [0]+="0"; 

 } 

} 

if (localCoordinatesArray [1].length< coordinateLength){ 

 for(let size = localCoordinatesArray [0].length;size< coordinateLength;size++){ 

  localCoordinatesArray [0]+="0"; 

 } 

} 

var latlang = localCoordinatesArray [0]+","+ localCoordinatesArray [1]; 
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}else{ 

 var latlang = req.query.latlang; 

} 

routesCollection.update({"number": req.query.id * 1},//String to int conversion for database 

function 

{ 

 "$pull": {"route": req.query.latlang} 

}).then(answer => { 

if (answer.result.n*1 > 0) console.log("Removed coordinates: " + req.query.latlang + " for user: 

" + req.query.id); //String to int conversion 

else console.log("Coordinates: " + req.query.latlang + " for user: " + req.query.id+" has not been 

removed"); 

res.type('text').send(answer.result.n > 0)}); 

Kod źródłowy 6.8 Usuwanie elementu z tablicy i dopełnianie wielu elementów w przypadku 

brakujących zer po przecinku 

Źródło: opracowanie własne 

 

6.2.3 Hosting serwera 

 

Wszystkie niezbędne pliki zostały umieszczone w serwisie Google Cloud API [24] przy pomocy 

programu Google Cloud SDK Shell. Program ten pozwala na szybkie i łatwe utworzenie instancji 

serwera. Google Cloud API udostępnia szereg narzędzi, które ułatwiają zarządzanie serwerem oraz 

umożliwiają monitorowanie zapytań wysyłanych do pliku JavaScript. Możliwości serwisu zostały 

zaprezentowane na Rys. 6.16 - 6.18. 

 

 

Rysunek 6.16 Ogólny widok projektu 

Źródło: opracowanie własne 

https://paperpile.com/c/VokdgF/YU0f
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Rysunek 6.17 Obciążenie aplikacji oraz spis ostatnich błędów w aplikacji 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Rysunek 6.18 Przeglądarka logów aplikacji 

Źródło: opracowanie własne 

 

6.2.4 Pliki PHP 

 

Do prawidłowego transferu danych potrzebne są, znajdujące się na serwerze AGH, pliki PHP. 

Utworzono następujące pliki: send.php, get.php oraz route.php. 
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Plik send.php (Kod źródłowy 6.9) zajmuje się przekazywaniem do serwera żądań HTTP typu 

GET zawierających współrzędne oraz identyfikator użytkownika. W tym pliku znajduje się tablica 

$_SERVER, która zawiera informację o serwerze i środowisku wykonywalnym. Dzięki niej możemy 

uzyskać informację o tym, które żądanie HTTP jest obecnie obsługiwane, jakie są jego parametry i w 

jakiej postaci zostanie ono wysłane do serwera. 

 

<?php 

$url = 'http://engineer-thesis-agh.appspot.com/'; 

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "GET") { 

 $url.= $_GET["type"]; 

 $url.= "?id="; 

 $url.= $_GET["id"]; 

 if(strcmp($_GET["type"], 'location') == 0 or strcmp($_GET["type"], 'del') == 0){ 

  $url.="&latlang="; 

  $url.= $_GET["latlang"]; 

} 

echo file_get_contents($url); 

} 

?> 

Kod źródłowy 6.9 Zawartość pliku send.php 

Źródło: opracowanie własne 

 

Pliki get.php oraz route.php zajmują się pobieraniem danych. Plik route.php przesyła zapytanie 

do endpointa /route i uzyskuje informacje o tym, czy dana trasa istnieje, zaś plik get.php przesyła 

zapytanie do endpointa /get i pobiera tablicę współrzędnych trasy. 
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6.3 Implementacja oprogramowania mikrokontrolera Arduino  

 

Mikrokontroler Arduino po uruchomieniu wykonuje szereg operacji, dzięki którym użytkownik 

może dotrzeć do wybranego celu. Mikrontroler wykonuje następujące operacje: 

- uzyskiwanie potwierdzenia istnienia trasy na serwerze, 

- pobieranie tablicy współrzędnych trasy z serwera, 

- przesyłanie współrzędnych geograficznych do serwera, 

- wykonywanie połączeń telefonicznych do obsługi technicznej, 

- pobieranie współrzędnych użytkownika z nadajnika GPS, 

- ustalenie kierunku, w jakim zwrócony jest użytkownik przy pomocy kompasu, 

- ustalenie kierunku, w którym podążać użytkownik i nawigowanie go w daną stronę silnikami 

wibracyjnymi. 

 

Do implementacji oprogramowania użyto gotowych funkcji pochodzących z bibliotek 

DFRobot_Sim808 [25] oraz Mecha_QMC5883L [26]. Na Rys. 6.19 zamieszczono diagram czynności, 

który opisuje działanie urządzenia. Oprócz tego w tym podrozdziale zamieszczono fragmenty kodu, 

które opisują wyżej wymienione operacje. 

 

https://paperpile.com/c/VokdgF/h7xc
https://paperpile.com/c/VokdgF/nsFq
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Rysunek 6.19 Diagram czynności programu 

Źródło: opracowanie własne 

 

6.3.1 Sprawdzenie danych na serwerze 

 

Istotna jest weryfikacja, czy po stronie serwera znajduje się tablica z niezerowymi elementami 

trasy. W poniższym kodzie źródłowym 6.10 przesyłane jest żądanie z HTTP typu GET do pliku 

route.php. Arduino, po otrzymaniu wiadomości zwrotnej z pliku PHP, szuka w niej potwierdzenia 

istnienia trasy. Funkcje connectToInternet() oraz disconnectFromInternet() odpowiadają za połączenie 

TCP ze stroną sendzimir.metal.agh.edu.pl/~mtchorek/. 
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connectToInternet(); 

delay(2000); 

sim808.send(http_route, sizeof(http_route) - 1); 

while (true) { 

 short ret = sim808.recv(buffer, (short)sizeof(buffer) - 1); 

 if (ret <= 0) { 

  break; 

 } 

 buffer[ret] = '\0'; 

 break; 

} if (strstr(buffer, "true")) { 

 disconnectFromInternet(); 

 return true; 

} else { 

 disconnectFromInternet(); 

 return false; 

} 

Kod źródłowy 6.10 Fragment funkcji routeRequest() 

Źródło: opracowanie własne 

 

6.3.2 Wytyczanie ścieżki 

 

W kodzie źródłowym 6.11 widoczna jest funkcja initializeOrGetRoute(), która obsługuje oba 

warianty odpowiedzi funkcji routeRequest(). W przypadku odpowiedzi pozytywnej, moduł weryfikuje 

odległość użytkownika od trasy. Jeśli odległość jest niewielka, urządzenie przystępuje do nawigowania 

użytkownika. Jeśli odpowiedź jest negatywna, to wyznaczana jest nowa trasa. Podobnie dzieje się w 

przypadku otrzymania odpowiedzi negatywnej z funkcji routeRequest(). Wtedy wykonywane jest 

połączenie do obsługi technicznej. Arduino wstrzymuje pracę na określony czas, podczas którego 

ustalone zostanie miejsce docelowe. Połączenie jest zakończone i następuje wysłanie aktualnej 

lokalizacji użytkownika do serwera (Kod źródłowy 6.12). Sprzęt ponownie wstrzymuje działanie na 

określony czas. W tym czasie obsługa techniczna odpowiada za wygenerowanie i przesłanie ścieżki do 

bazy danych. Po upłynięciu określonego czasu moduł przystępuje do pobrania i przypisania 

współrzędnych trasy do globalnej tablicy współrzędnych trasy w Arduino. Implementacja tej operacji 

została zamieszczona w kodzie źródłowym 6.13. 

 



39 

 

if (!routeRequest()) 

{ 

 sim808.callUp(PHONE_NUMBER); 

 sim808.callUp(PHONE_NUMBER); 

 delay(timeForCallSupport); 

 sim808.hangup(); 

 delay(100); 

 sendCoordinates(); 

 delay(timeForRouteCreating); 

 getRoute(); 

} 

else{ 

 getRoute(); 

 float targetLongitude = coordinatesArray[0][1]; 

 float targetLatitude = coordinatesArray[0][0]; 

 float maxDistance = 0.00007; //Maximal geographical distance between user and 

route coordinates. The distance includes GPS transmitter inaccuracy 

 sim808.attachGPS(); 

 while(true){ 

  if(sim808.getGPS()) break; 

 } 

 float gpsLatitude = sim808.GPSdata.lat; 

 float gpsLongitude = sim808.GPSdata.lon; 

 sim808.detachGPS(); 

 if ( fabs(targetLongitude - gpsLongitude) > maxDistance || fabs(targetLatitude - 

gpsLatitude) > maxDistance ) { 

 sim808.callUp(PHONE_NUMBER); 

 sim808.callUp(PHONE_NUMBER); 

 delay(timeForCallSupport); 

 sim808.hangup(); 

 delay(100); 

 sendCoordinates(); 

 delay(timeForRouteCreating); 

 getRoute(); 

 } 

 else { 

 Serial.println ("Continuing"); 

 } 

} 

Kod źródłowy 6.11 Fragment funkcji pobierającej trasę 

Źródło: opracowanie własne 
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sim808.attachGPS(); 

while (true) {if (sim808.getGPS()) break;} 

float gpsLatitude = sim808.GPSdata.lat;  

float gpsLongitude = sim808.GPSdata.lon;  

sim808.detachGPS(); 

connectToInternet(); 

String coordinates; 

coordinates+=String(gpsLatitude,5); 

coordinates+=F(","); 

coordinates+=String(gpsLongitude,5); 

fillLocationUrl(coordinates); 

sim808.send(http_loc, sizeof(http_loc) - 1); 

while (true) { 

 short ret = sim808.recv(buffer, (short)sizeof(buffer) - 1); 

 if (ret <= 0) break; 

 buffer[ret] = '\0'; 

 break;  

} 

disconnectFromInternet(); 

 

Kod źródłowy 6.12 Fragment funkcji przesyłającej koordynaty 

Źródło: opracowanie własne 
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char * pch; 

pch = strstr (buffer,"[["); 

byte arrayLength = getSize(pch); 

char coordinate[10]; 

byte coordinateIndex=0; 

byte coordinatesIndex =0; 

for(byte index=2;index<arrayLength;index++){//Start reading array elements  

 if (pch[index] == ','){//Latitude collecting process is complete 

 coordinatesArray[coordinatesIndex][0]=atof(coordinate); 

 memset(coordinate, 0, (byte)sizeof(coordinate)); 

 coordinateIndex =0; 

 continue; } 

 if (pch[index] == ']'&&pch[index+1] == ','&&pch[index+2] == '['){//Longitude 

collecting process is complete 

 coordinatesArray[coordinatesIndex][1]=atof(coordinate); 

 index+=2; 

 coordinatesIndex++; 

 memset(coordinate, 0, (byte)sizeof(coordinate)); 

 coordinateIndex =0; 

 continue;} 

 if(pch[index]== ']' && pch[index+1] == ']'){//Last longitude before the end of message 

 coordinatesArray[coordinatesIndex][1]=atof(coordinate); 

 continue;} 

 coordinate[coordinateIndex]=pch[index]; 

 coordinateIndex++;} 

Kod źródłowy 6.13 Fragment funkcji sczytującej trasę 

Źródło: opracowanie własne 

 

6.3.3 Nawigowanie użytkownika 

 

Po uzyskaniu trasy następuje proces naprowadzania użytkownika zaimplementowany w kodzie 

źródłowym 6.14. Estymowana jest odległość pomiędzy najbliższym punktem trasy a użytkownikiem. 

Gdy różnica jest niewielka, środkowy silnik zaczyna wibrować. Koordynaty są usuwane z bazy danych, 

a konkretne współrzędne w tablicy zostają wyzerowane. Inkrementowany jest globalny licznik 

wskazujący kolejny element trasy. Gdy różnica w odległości jest znacząca wyznaczany jest azymut 

między położeniem użytkownika, a kolejnym punktem docelowym. Następnie pobierane są współrzędne 

wektora kompasu i na ich podstawie wyznaczany jest azymut użytkownika. Arduino wylicza różnicę 
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pomiędzy dwoma azymutami i kieruje użytkownika silnikami wibracyjnymi przez określony czas tak, 

by użytkownik zwrócił się w kierunku miejsca docelowego. Jeśli użytkownik względem kierunku 

docelowego jest zwrócony w prawą stronę, zaczyna wibrować lewy silnik. Jeśli zaś zwrócony jest w 

przeciwną stronę, wtedy zaczyna wibrować prawy silnik. Ta funkcja aktualizuje w określonych 

przedziałach czasowych współrzędne użytkownika i ponownie wyliczane są azymuty. Cała operacja trwa 

do momentu, w którym w globalnej tablicy współrzędnych trasy nie będzie żadnych niezerowych 

elementów. Po wyzerowaniu tablicy współrzędnych trasy i upewnieniu się, że w bazie danych nie ma 

kolejnych współrzędnych trasy, środkowy silnik zaczyna wibrować, informując o zakończonym 

nawigowaniu. 

 

targetAzimuth = atan2(targetLongitude - gpsLongitude, targetLatitude - gpsLatitude) * ( 

180.0 / M_PI ); 

float minDistanceBetweenPoints = 0.00007;//if geographical distance between user location 

and a route point is too close, delete the current route point and lead to another one. The 

distance includes GPS transmitter inaccuracy 

 if ( fabs(targetLongitude - gpsLongitude) < minDistanceBetweenPoints && 

fabs(targetLatitude - gpsLatitude) < minDistanceBetweenPoints) { 

 Serial.println("deleting"); 

 delay(100); 

 digitalWrite(left, LOW); 

 digitalWrite(middle, HIGH); 

 digitalWrite(right, LOW); 

 String coordinates; 

 coordinates+=String(coordinatesArray[counter][0],5); 

 coordinates+=F(","); 

 coordinates+=String(coordinatesArray[counter][1],5); 

 coordinatesArray[counter][1] = 0.0; 

 coordinatesArray[counter][0] = 0.0; 

 connectToInternet(); 

 

 fillDeleteUrl(coordinates); 

 sim808.send(http_del, sizeof(http_del) - 1); 

   

 while (true) { 

 short ret = sim808.recv(buffer, (short)sizeof(buffer) - 1); 

 if (ret <= 0) { 

 break; 

 } 
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 buffer[ret] = '\0'; 

 break; 

 } 

 disconnectFromInternet(); 

 counter++; 

 if (counter == coordinatesMaxAmount) { 

 counter = 0; 

 } 

 targetLongitude = coordinatesArray[counter][1]; 

 targetLatitude = coordinatesArray[counter][0]; 

 } 

 else{ 

 while (compassCounter < maxTimeOfNavigating ) { 

 if (compassCounter % 2000 == 0) { 

 qmc.read(&x, &y, &z); 

 userAzimuth = atan2(x, y) * ( 180.0 / M_PI ); 

 if (x == 0 && y == 0 && z == 0 || x == -1 && y == -1 && z == -1) { 

 initialize_qmc(); 

 } 

 if ( abs(targetAzimuth - userAzimuth) >= abs(targetAzimuth - userAzimuth - 360) 

&& abs(targetAzimuth - userAzimuth + 360) >= abs(targetAzimuth - userAzimuth - 360)) { 

 delay(100); 

 digitalWrite(left, HIGH); 

 digitalWrite(middle, LOW); 

 digitalWrite(right, LOW); 

 } 

 if ( abs(targetAzimuth - userAzimuth) >= abs(targetAzimuth - userAzimuth + 360) 

&& abs(targetAzimuth - userAzimuth - 360) >= abs(targetAzimuth - userAzimuth + 360) ) 

{ 

 delay(100); 

 digitalWrite(left, LOW); 

 digitalWrite(middle, LOW); 

 digitalWrite(right, HIGH); 

 } 

 if ( abs(targetAzimuth - userAzimuth) <= abs(targetAzimuth - userAzimuth - 360) 

&& abs(targetAzimuth - userAzimuth) <= abs(targetAzimuth - userAzimuth + 360) && 

targetAzimuth - userAzimuth > 0) { 

 delay(100); 

 digitalWrite(left, LOW); 

 digitalWrite(middle, LOW); 

 digitalWrite(right, HIGH); 
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 } 

 if ( abs(targetAzimuth - userAzimuth) <= abs(targetAzimuth - userAzimuth - 360) 

&& abs(targetAzimuth - userAzimuth) <= abs(targetAzimuth - userAzimuth + 360) && 

targetAzimuth - userAzimuth < 0) { 

 delay(100); 

 digitalWrite(left, HIGH); 

 digitalWrite(middle, LOW); 

 digitalWrite(right, LOW); 

 } 

 } 

 compassCounter++; 

 } 

 delay(100); 

 digitalWrite(left, LOW); 

 digitalWrite(middle, LOW); 

 digitalWrite(right, LOW); 

 compassCounter = 0; 

 } 

} 

if (routeRequest()) 

 getRoute(); 

else { 

 Serial.println("TURN OFF"); 

 delay(100); 

 digitalWrite(left, LOW); 

 digitalWrite(middle, HIGH); 

 digitalWrite(right, LOW); 

 while(true){} 

} 

Kod źródłowy 6.14 Fragment kodu odpowiadający za nawigację użytkownika 

Źródło: opracowanie własne 
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7 Testy opracowanego urządzenia 

 

W celu weryfikacji poprawności działania projektu, opracowano i przeprowadzono kilka 

scenariuszy testowania. Ze względu na koszty testowanie ograniczono tylko do jednego egzemplarza 

urządzenia. Testy sprawdzały funkcjonowanie algorytmu urządzenia w kilku sytuacjach oraz 

weryfikowały zachowanie sprzętu na obszarach o różnym zasięgu. Testy przeprowadzono w Krakowie 

oraz w Bielańsko-Tynieckim Parku Krajobrazowym, ze względu na słaby zasięg sieci Orange (Rys. 7.1, 

Rys. 7.2). 

 

 

Rysunek 7.1 Zasięg sieci Orange dla technologii 4G 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Rysunek 7.2 Zasięg sieci Orange dla technologii 3G 

Źródło: opracowanie własne 
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7.1 Test 1 – Wyznaczenie trasy użytkownika 

 

Ten przypadek testowy sprawdza, czy kooperacja urządzenia i osoby ustalającej trasę przebiega 

prawidłowo oraz czy nowo utworzona ścieżka trafia do bazy danych. Na rysunku 7.4 przedstawiono 

komendy AT uzyskane przy pomocy biblioteki DFRobot_Sim808. Komendy AT odpowiadają za: 

uruchomienie modułu SIM 808, sprawdzenie gotowości karty SIM, ustalenie adresu GPRS i pobranie 

adresu IP, ustalenie połączenia z serwerem, przesyłanie tekstu, odbieranie danych z serwera, wyłączenie 

GPRS, nawiązywanie połączeń telefonicznych, włączenie i wyłączanie zasilania GNSS (ang. Global 

Navigation Satellite Systems) oraz przekazywanie danych z GNSS do UART.  

Urządzenie znajdowało się w strefie zasięgu GSM, dzięki czemu mogło nawiązać połączenie z 

serwerem i zweryfikować, czy na serwerze znajdują się współrzędne wyznaczonej trasy. Moduł wykonał 

połączenie telefoniczne, wysłał współrzędne użytkownika oraz odczekał odpowiednią ilość czasu. 

Obsługa techniczna zaznaczyła miejsce wskazane przez osobę niewidomą, pobrała aktualną lokalizację 

sprzętu i wygenerowała ścieżkę (Rys. 7.3), której współrzędne zostały przesłane do bazy danych (Rys. 

7.5) 

 

 

Rysunek 7.3 Jedna z kilku wygenerowanych tras 

Źródło: opracowanie własne 
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Wśród poniższych komend AT znajdują się również: odpowiedzi serwera na żądania HTTP 

odpowiedzialne za weryfikację istnienia trasy na serwerze oraz uzyskiwanie trasy użytkownika, 

koordynaty uzyskane z nadajnika GPS, a także tablica współrzędnych nowej trasy. Wyniki pierwszego 

testu pozwalają stwierdzić że transmisja danych przebiegła prawidłowo oraz trasa została pomyślnie 

wytyczona. 

 

 

Rysunek 7.4 Wyniki pierwszego scenariusza testowego 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 7.5 Wygenerowana trasa w bazie danych 

Źródło: opracowanie własne 

 

7.2 Test 2 – Nawigacja użytkownika istniejącą trasą  

 

W tym przypadku posłużono się trasą wygenerowaną w poprzednim scenariuszu. Celem tego 

scenariusza testowego jest sprawdzenie, czy urządzenie, na podstawie odległości użytkownika od 

pierwszego punktu istniejącej trasy, potrafi zadecydować o utworzeniu nowej ścieżki dla użytkownika. 

Zweryfikowano również, czy użytkownik za pomocą tego urządzenia dotrze do celu.  

Na rysunku 7.6 zamieszczono komendy AT pełniące takie same funkcje, jak w pierwszym 

scenariuszu. Główną różnicą jest informacja zwrotna potwierdzająca istnienie trasy na serwerze. Ta 

informacja zmienia przebieg działania funkcji initializeOrGetRoute(). Pobierana jest lokalizacja 

użytkownika i estymowana jest jego odległość od pierwszych współrzędnych trasy. Odległość osoby 

niewidomej od punktu trasy była niewielka i urządzenie zaczęło prowadzić użytkownika do miejsca 

docelowego. O pozytywnym procesie weryfikacji poinformował komunikat Continuing. Ten komunikat 

informuje o tym, że użytkownik znajduje się blisko poprzednio wygenerowanej trasy i nie ma potrzeby 

generowania nowej ścieżki. Wśród komend AT znajdują się: zapytanie HTTP usuwające pierwsze 

koordynaty trasy oraz komendy pobierające współrzędne GPS użytkownika wymagane w procesie 

nawigowania.  

Na rysunku 7.7 znajdują się komunikaty pochodzące z serwera umieszczonego w serwisie Google 

Cloud API. Te komunikaty zawierają: godzinę, typ oraz treść żądania HTTP. Dzięki temu interfejsowi 

oraz odpowiednim komunikatom można monitorować postępy osoby niewidomej podczas jej wędrówki 

do miejsca docelowego. 
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Rysunek 7.6 Wyniki scenariusza z wyznaczoną trasą 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 7.7 Komunikaty informujące o postępach użytkownika w pokonywaniu trasy 

Żródło: opracowanie własne 

 

7.3 Test 3 - Użytkownik znajduje się w miejscu o ograniczonym zasięgu 

 

Celem tego testu jest sprawdzenie zachowania urządzenia w przypadku braku lub słabego 

zasięgu. Na rysunku 7.8 widać podobieństwo do przebiegu modułu z testu pierwszego. Istotną różnicą 

jest to, że z powodu braku zasięgu urządzenie nie jest w stanie otrzymać odpowiedzi zwrotnej z serwera. 

W przypadku zapytania o trasę przyjmuje on wartość false i próbuje wykonać połączenie z obsługą 

techniczną. Zapytanie o trasę również nie przynosi skutku, a domyślne wartości tablicy współrzędnych 

trasy nie zostały nadpisane. Mikrokontroler uznaje cel za osiągnięty i po raz ostatni weryfikuje, czy na 

serwerze są jeszcze jakieś współrzędne trasy. Ponowna negatywna odpowiedź skutkuje w zakończeniu 

działania urządzenia. 
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Rysunek 7.8 Działanie modułu w miejscu o słabym zasięgu 

Źródło: opracowanie własne 

 

 Powyższe testy pozwalają stwierdzić, że urządzenie to jest w stanie doprowadzić użytkownika 

do celu. Zbyt bliskie położenie punktów i lekka nieprecyzyjność systemu GPS mogą stanowić 

potencjalne utrudnienia w prawidłowym naprowadzaniu użytkownika. Dodatkowo urządzenie nie 

zawsze jest w stanie szybko i bezproblemowo uzyskać współrzędne z nadajnika GPS. 

W przypadku ponownego uruchomienia urządzenia algorytm umie rozpoznać, czy użytkownik 

oddalił się od wygenerowanej trasy. Warunkiem niezbędnym do poprawnego działania systemu jest 

dobry zasięg. Osoby zamieszkujące obszary o słabym zasięgu mogą mieć problemy z użytkowaniem 

sprzętu. 
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8 Podsumowanie oraz wnioski 

 

Celem projektu było zaprojektowanie laski nawigującej osobę niewidomą, która nie jest zależna 

od innego urządzenia mobilnego. Dzięki opracowanemu modułowi, osoby niewidome są w stanie 

samodzielnie dotrzeć do wybranego przez siebie celu. Urządzenie zostało tak skonstruowane, by osoba 

korzystająca z tego modułu mogła manewrować nim swobodnie oraz miała możliwość przeniesienia go 

na dowolną inną laskę. 

Dzięki zakupionemu Arduino i nakładce SIM 808 każdy użytkownik otrzymuje ujednolicony 

sprzęt oraz oprogramowanie, a co za tym idzie, nie ma konieczności dodatkowej konfiguracji sprzętu. 

Obudowę zaprojektowano w taki sposób, by poza wygodnym uchwytem i ergonomicznym kształtem 

zapewniała również potencjalne źródło zasilania dla dodatkowych urządzeń elektronicznych. Następnie 

wydrukowano ją przy pomocy drukarki 3D.  

W ramach projektu utworzono serwer wymiany danych który potrafi obsłużyć działanie modułu. 

Oprócz tego serwer umożliwia modyfikację i odczyt informacji pochodzących z bazy danych. Arduino 

wraz z nakładką SIM 808 zostały tak zaprogramowane, by wymieniać dane z serwerem, komunikować 

się telefonicznie z obsługą techniczną oraz uzyskiwać położenie geograficzne użytkownika. 

Jednym z założeń pracy było utworzenie interaktywnej strony internetowej, dzięki której 

wyznaczona osoba jest w stanie wyznaczyć trasę w sposób prosty i przejrzysty. Utworzono również bazę 

danych, która przechowuje aktualne współrzędne i trasę każdego użytkownika. Dzięki wykorzystaniu 

Google Maps API uzyskano interaktywną mapę umożliwiającą wyznaczenie trasy.  

Głównym założeniem projektu było stworzenie poprawnie funkcjonującego systemu, który 

umożliwiałby osobom niewidomym dotarcie pieszo do celu, bez wspomagania innym urządzeniem 

mobilnym. Działanie wszystkich elementów projektu zostało zweryfikowane poprzez różnorodne testy. 

Testy obejmowały możliwości wyznaczenia trasy w miejscach o dobrym i złym zasięgu telefonii 

komórkowej. W przypadku dobrego zasięgu moduł nawiązał połączenie z centrum obsługi i prawidłowo 

przesłał współrzędne użytkownika do serwera, po czym uzyskał kompletną listę zawierającą 

współrzędne trasy. Jeśli jednak, ze względu na brak zasięgu, moduł nie jest w stanie nawiązać połączenia 

z serwerem, urządzenie uznaje proces nawigowania za zakończony i od razu przekazuje tę informację 

użytkownikowi w postaci ciągłych wibracji. Jeden z testów zweryfikował działanie głównej 

funkcjonalności polegającej na wyznaczeniu trasy i nawigacji osoby niewidomej na obszarze o dobrym 

zasięgu telefonii komórkowej. Urządzenie prawidłowo pobrało trasę z serwera, a następnie rozpoczęło 
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nawigowanie osoby niewidomej. Proces nawigowania polegał na ciągłym aktualizowaniu położenia 

użytkownika oraz wskazywaniu mu odpowiedniego kierunku. Urządzenie doprowadziło osobę 

niewidomą do określonego celu, a postęp w osiąganiu celu był systematycznie rejestrowany przy 

każdorazowym dotarciu do punktu trasy. Przeprowadzone testy wykazały, że urządzenie realizuje swoją 

funkcjonalność w sposób prawidłowy, a tym samym umożliwia każdej osobie niewidomej dotarcie do 

wybranego przez siebie miejsca. 

 

Istnieje kilka wariantów rozwoju projektu. Jednym z nich jest zastąpienie mikrokontrolera 

Arduino układem elektronicznym innego typu, np. Raspberry Pi. Taka zamiana zwiększyłaby potencjał 

technologiczny projektu, ponieważ mikrokomputer Rasperry Pi ma więcej pamięci. Fakt ten pozwala na 

dostarczenie nowych i bardziej zaawansowanych funkcjonalności. Kolejną możliwością rozwoju jest 

zwiększenie funkcjonalności serwera poprzez np. dodanie bazy ulubionych miejsc, czy też zwiększenie 

poziomu bezpieczeństwa komunikacji między urządzeniem, a serwerem. 
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