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Abstrakt 
Tato bakalářská práce obsahuje podrobný popis funkce a zapojení stávajícího 

Elektronického rychloměru RE1xx firmy UniControls – Tramex. Pro porovnání, je 
zde rovněž uveden popis konkurenčních výrobků v této oblasti. Součástí práce je 
rozbor způsobů měření okamžité rychlosti na kolejových vozidlech a rozbor variant 
zobrazování informací obsluze vozidla. Na základě těchto poznatků je provedeno 
několik návrhů budoucího směru vývoje tohoto elektronického rychloměru. 

Hlavním cílem této práce je návrh, realizace a ověření funkčnosti  modulu 
reléových výstupů pro Elektronický rychloměr RE1xx. Praktický návrh musí 
splňovat základní technicko-právní normy, týkající se dané oblasti použití tohoto 
zařízení, které jsou zde také uvedeny. Práce obsahuje popis jednotlivých částí 
obvodového zapojení, řídicího mikrokontroleru, použitých integrovaných obvodů. 
Dále obsahuje teoretické výpočty, návrh základního programového vybavení a jeho 
implementace do modulu. 

Výsledkem návrhu a realizace modulu reléových výstupů je zhodnocení 
dosažených výsledků z pohledu technického řešení, funkčnosti a cenové kalkulace 
modulu. 

 
 

Abstract 
 This bachelor thesis contains detailed description of function and wiring 

current Electronic tachograph RE1xx from company UniControls-Tramex. For 
comparison there is mentioned description of competitor’s products from this branch. 
The part of this thesis is analysis of measurement actual speed on the train vehicles 
and analysis of imaging information to staff of vehicle. The base of this finding is 
making several projects about future way of development of this electronic 
tachograph. 

 Main programmes of this thesis are design, implementation and verification 
functions of module relays outputs for Electronic tachograph RE1xx. Practically 
design must be satisfy with basic technical-law specifications, which refer of this 
branch for application this device. Thesis contains the description of single parts of 
scheme, control microcontroller, using of integrated circuits. Further thesis will 
contain theoretical calculations, design of main software and his implementation to 
the module. 

 The aim of design and implementation of module relays outputs is evaluation 
reached outcomes from view technical solutions, functions and price statement of the 
module. 
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1. ÚVOD 

Elektronický rychloměr na kolejových vozidlech slouží kromě měření a 
indikace aktuální rychlosti, maximální rychlosti, k záznamu provozních informací a 
také ke generování výstupních signálů. Jednou z částí stavebnicově koncipovaného 
Elektronického rychloměru RE1xx je modul reléových výstupů. Tento modul je 
hierarchicky podřízen Modulu centrálního procesoru, který rozhoduje o jeho 
činnosti. Modul reléových výstupů je tedy pouze prostředkem, který zajišťuje 
generování výstupních signálů, tj. spínaní, rozpínání a přepínání reléových kontaktů 
sloužících k ovládání dalších systémů na kolejových vozidlech. 

 
Modul reléových výstupů slouží ke generování výstupních signálů, tj. spínaní, 

rozpínání a přepínání kontaktů reléových výstupů v závislosti na: 

• ujeté dráze    - dráhové kontakty 

• okamžité rychlosti   - rychlostní kontakty 

• směru jízdy    - směr jízdy 

• čase a dráze    - mazání okolků 

• volbě směru    - jízda vpřed, vzad 

• čase, dráze a rychlosti  - pískování 

• atd. 
 
Vývoj nového modulu reléových výstupů zapadajícího do koncepce 

Elektronického rychloměru RE1xx je podmíněn postupným zastaráním původního 
modulu a novými požadavky, které přicházejí v souladu s postupným vývojem 
kolejových vozidel. Skladba použitých součástek původního modulu odpovídá době 
vzniku tohoto modulu. Použité součástky se stávají nedostatkovým zbožím (nárůst 
výsledné ceny). Postupnými inovacemi celého tachografu dochází k částečné 
nekompatibilitě stávajícího modulu. 

Nedílnou součástí práce je technicko-ekonomický náhled na cenu výsledného 
modulu, kde je nutné uvažovat kompromis mezi několika aspekty: 

• požadované vlastnosti 

• použitelné technologie 

• pracnost při výrobě 

• výsledná cena 
 
Na základě získaných poznatků je proveden návrh zařízení (modulu), které 

splňuje požadované vlastnosti a jeho realizace je v současné době, s ohledem na tyto 
vlastnosti, ekonomicky nejvýhodnější. 
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2. HISTORIE, VZNIK A ROZD ĚLENÍ RYCHLOM ĚRŮ 

První způsoby zjišťování rychlosti lokomotiv byly založeny na mechanickém 

přenosu pohybu kola na indikátor. V prvopočátcích měření rychlostí nebyla 

prováděna registrace. Díky technickému pokroku a zvyšování rychlosti lokomotiv 

(hnacích vozidel) vystupoval do popředí požadavek na zaznamenávání rychlosti. 

Nová hnací vozidla s elektrickým nebo dieselovým pohonem jsou vybavena dvěmi 

stanovišti strojvedoucího, proto byla nutnost indikovat rychlost jak na prvním, tak i 

na druhém stanovišti. V této době došlo k rozdělení na dva základní typy: registrační 

a indikační rychloměr. 
 

Registrační rychloměr  (původně označovaný tachograf) 

- je přístroj, který měří, zobrazuje analogovým ukazatelem okamžitou rychlost 

vozidla a současně grafickým způsobem zaznamenává tuto rychlost na proužek 

registračního papíru nebo na registrační kotouč. Nejdříve byl záznam prováděn rytím 

do voskové vrstvy, následně psaním inkoustovými pisátky. (Teprve s nástupem 

elektroniky se začal záznam provádět elektronickou formou.) Zaznamenávají se 

především rozhodující údaje o pohybu vozidla, a to: 

• rychlost jízdy 

• doba jízdy a doba stání 

• ujetá dráha 

Se zvyšující se technickou vybaveností vozidel vyvstala potřeba provádět 

registraci některých dalších (doplňkových) veličin. Záznam z registračních 

rychloměrů umožňuje provádět pouze orientační analýzu základních parametrů jízdy 

vlaku. Záznam se provádí v závislosti na čase nebo v závislosti na ujeté dráze. 
 

Indika ční rychloměr  (tachometr) 

- je přístroj, který pouze ukazuje měřené veličiny a může zprostředkovávat 

určitou činnost (např. spínání rychlostních kontaktů, případně dráhový kontakt 

apod.).  

Mechanické a elektromechanické rychloměry můžeme mimo základního 

rozdělení na registrační a indikační členit podle: 

• umístění (zobrazovacích jednotek) 

o nástěnné 

o vestavné 

• pohonu (způsob přenosu otáček dvojkolí do rychloměru) 

o mechanický (pevný hřídel, ohebný hřídel) 

o elektrický  dálkový pomocí vysílače a přijímače 
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• způsobu registrace (záznam veličin) 

o registrační kotouč 

o rychloměrné proužky 

• posuvu proužku 

o posuv časový (stálý) 

o posuv dráhový (závislý na pohybu vozidla) 

• provedení záznamu 

o rychloměry s přerušovanou registrací 

o rychloměry s registrací spojitou 
 

Z tohoto rozdělení je patrné, že oblast rychloměrů hnacích kolejových vozidel 

je obsáhlá a na jedno zařízení může být několik různých pohledů. Záleží na tom, 

které kriterium zvolíme jako to nejdůležitější. 

 

Způsoby, jakými se snímala rychlost 

V prvopočátcích se rychlost snímala mechanickým náhonem od kola pevným 

hřídelem do rychloměru. Dalším stupněm vývoje byla náhrada pevného hřídele 

pružným bovdenem s ohebným hřídelem. Tyto náhony jsou užívány u starších 

motorových lokomotiv dodnes. Úspěšnou inovací byla náhrada mechanického 

náhonu elektrickým generátorkem (selsynem), kdy odpadlo mechanické spojení a 

informace o rychlosti začala být přenášena elektricky. I tyto snímače prošly vývojem 

a následně byly nahrazovány novějšími např. optoelektronickými. Elektrický přenos 

informace o rychlosti se stal nejrozšířenějším a nejpoužívanějším. 

 

Nástup elektroniky 

Díky rychlému vývoji elektroniky se začínají mechanické rychloměry stávat 

zastaralými a nesplňují základní požadavky dnešní doby. V 90. letech byl ve VÚ 

letecké techniky vyvinut elektronický rychloměr typu LT, který do svého výrobního 

programu zařadila Metra Blansko a zdokonalila jej. Byl použit snímač otáček 

dvojkolí robustního provedení, který byl umístěn na nápravě a poskytoval údaje ze 4 

optoelektronických čidel (A,B,C,D), snímač generuje v každém kanálu 100 impulzů 

na 1 otáčku dvojkolí. Tyto signály jsou přenášeny do vlastního zařízení 

elektronického rychloměru. Díky možnostem elektroniky rychloměr zajišťuje celou 

řadu funkcí, které neumožňovaly mechanické rychloměry. Záznam průběhu jízdy 

vozidla je zaznamenáván do polovodičových pamětí. 
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3. TECHNICKÉ NORMY 

Na elektronická zařízení používaná v oblasti drážní techniky jsou kladeny 
vysoké nároky z důvodu spolehlivosti a dlouhé životnosti. Každé zařízení, které má 
být provozováno ve spojení s drážní technikou musí splňovat dané normy, projít 
jednotlivými zkouškami předepsanými normami a teprve poté může být zařízení 
schváleno příslušným drážním úřadem a uvedeno do provozu. Mezi nejzákladnější 
normy, které by měl elektronický tachograf a jeho komponenty splňovat patří: 

• ČSN EN 50155  [2] 
• ČSN EN 61373  [3] 
• ČSN EN 50121-3-2  [1] 

 

3.1 OBLAST PŮSOBNOSTI A ZAMĚŘENÍ DANÝCH NOREM 
 

ČSN EN 50155 Drážní zařízení – Elektronická zařízení drážních vozidel 
Tato norma platí pro všechna elektronická zařízení pro řízení, regulaci, 

ochranu, napájení atd., instalovaná na kolejových vozidlech a spojená: 
- s akumulátorovou baterií vozidla 
- s napájecím zdrojem nízkého napětí s přímým připojením k trakčnímu 

vedení nebo bez přímého připojení k tomuto trakčnímu vedení (transformátor, 
potenciometr, pomocné napájení). 

Tato norma zahrnuje pracovní podmínky, návrh, konstrukci a zkoušení 
elektronických zařízení a také základní požadavky na hardware a software, které jsou 
považovány za nezbytné pro kvalitní a bezporuchovou funkci zařízení. 

 
ČSN EN 61373 Drážní zařízení – Zařízení drážních vozidel – Zkoušky rázy 

a vibracemi  
Tato norma zahrnuje požadavky na zkoušení mechanických, pneumatických, 

elektrických a elektronických zařízení/součástí, která mají být upevněna na drážní 
vozidla, náhodnými vibracemi a rázy. Náhodné vibrace jsou jedinou metodou pro 
použití při schvalování zařízení/součástí. 

Zkoušky obsažené v této normě jsou zaměřeny specificky na prokázání 
schopnosti zkoušeného zařízení odolávat druhu vibrací prostředí, kterým jsou 
normálně v běžném provozu drážní vozidla vystavena. 

 

ČSN EN 50121-3-2 Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita 
Část 3-2: Drážní vozidla – Zařízení 

Tato norma platí pro emise a odolnost z hlediska EMC pro elektrická a 
elektronická zařízení určená k použití na železničním drážním vozidle. 
Předpokládaný kmitočtový rozsah je od DC do 400 GHz. Tato norma neplatí pro 
přechodné emise při zapnutí a vypnutí zařízení. 
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4. ELEKTRONICKÝ RYCHLOM ĚR RE1XX 

4.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Elektronický rychloměr typové řady RE1xx je elektronické zařízení určené 

pro provoz drážních kolejových vozidel. Mezi jeho základní funkce patří především: 

• měření rychlosti 

• zobrazení rychlosti 

• záznam rychlosti 

• záznam ujeté dráhy 

• záznam statistických dat 
 

Mimo zmíněných základních funkcí rychloměr umožňuje registraci a 

zpracování dvoustavových (binárních) a analogových vstupních signálů, které 

charakterizují dynamiku a vlastnosti jízdy kolejového vozidla. 

Dalším úkolem rychloměru je řízení a ovlivňování funkcí jiných zařízení 

kolejového vozidla pomocí binárních výstupů – výstupních kontaktů relé nebo 

polovodičových spínačů. Tyto výstupy mohou být závislé na čase, rychlosti, ujeté 

dráze či jiných provozních událostech (např. pro impulsní ovládání mazání okolků, 

pískování nebo rychlostní spínací funkce pro ovládání zabezpečovacích zařízení 

vozidla, atd.). 

Rychloměr může komunikovat (příjem a předávání provozních dat) s 

palubním počítačem vozidla a dalšími elektronickými zařízeními kolejového vozidla 

prostřednictvím sériové komunikace typu CAN eventuelně MVB, RS485 nebo 

RS422. 

K záznamu dynamiky jízdy vozidla a všech provozních událostí včetně 

statistických údajů (dat) slouží polovodičová paměť FLASH. Zaznamenaná data je 

možné přenést do počítače PC a provést archivaci zaznamenaných dat a vyhodnocení 

dynamiky jízdy, případně vytisknout příslušné protokoly a grafy. 
 

Elektronický rychloměr RE1xx sestává z následujících komponent: 

• komunikační a indikační jednotka 

• jednotka elektroniky 

• snímač tlaku 

• snímač otáček 

• propojovací skříňka (svorkovnice) 

• přijímač časové informace 
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Součástí rychloměru jsou maximálně dvě komunikační a indikační jednotky 

umístěné na stanovištích strojvedoucího, které slouží především k zobrazování 

rychlosti a k zadávání statistických údajů. Informace o pohybu (rychlosti) vozidla 

jsou získávány ze snímače otáček, který je umístěn na nápravě (domku dvojkolí). 

Jednotka elektroniky, komunikační a indikační jednotka, snímač tlaku a přijímač 

časové informace jsou umístěny uvnitř skříně vozidla. Propojovací skříňka je 

montována na rám vozidla. 

Pozn.: Blokové schéma zapojení stávající koncepce je uvedeno – viz. Příloha A 

 

4.2 FUNKCE A KONSTRUKCE PŘÍSTROJE 

Elektronický rychlom ěr slouží v základní konfiguraci: 

• k záznamu: 

� statistických dat: 

- výrobního čísla rychloměru 

- kódu země 

- statistického evidenčního čísla vozidla 

- domovské služebny vozidla 

- průměru dvojkolí vozidla 

- evidenčního čísla a domovské služebny strojvedoucího 

- místa střídání lok. čety a výchozí stanice pro daný traťový 

úsek 

- čísla, hmotnosti a délky vlaku 

- režimu brzdění a brzdících procent 

- maximální rychlosti (konstrukční) vozidla (popř. celého 

vlaku) 

� provozních dat: 

- času a data 

- ujeté dráhy 

- skutečné rychlosti vozidla 

- tlaku v průběžném potrubí 

- nesouhlasu skutečného směru jízdy s předvoleným 

- příp. rezervního analogového signálu 

- dvoustavových (binárních) signálů 

- chybových a stavových informací 

- servisních informací pro diagnostiku 
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• k zobrazení: 

- skutečné, předvolené a maximální (konstrukční) rychlosti 

vozidla 

- reálného času, data 

- ujeté absolutní a relativní dráhy 

- zadávaných statistických údajů 

- zpráv systému strojvedoucímu 

- základních diagnostických údajů 

- chyb a poruch 

- zaplněnosti paměti 

- servisních údajů 

- indikace zrychlení a zpomalení 

 

• ke generování výstupních signálů: 

- závislých na dráze, rychlosti nebo času 

- závislých na směru jízdy 

- signálů pro mazání okolků při jízdě vpřed i vzad 

- signálů pro pískování 

- signálu pomalé jízdy 

 

Komunikace obsluhy (strojvedoucího) s rychloměrem probíhá především 

prostřednictvím klávesnice a alfanumerického displeje komunikační a indikační 

jednotky. Obsluha zadává požadované statistické a evidenční údaje. Tyto data je 

možné zadávat pouze za klidu vozidla. Zadávání dat je ukončeno stisknutím 

příslušného tlačítka nebo je ukončeno automaticky při rozjezdu vozidla.  

Statistické údaje a zaznamenaná data, která popisují dynamiku jízdy, jsou 

ukládány do kruhově organizované polovodičové paměti FLASH - tzn. nedojde-li ke 

stažení dat z paměti na vyhodnocovací pracoviště před využitím celé vyhrazené 

kapacity paměti, jsou nejstarší data postupně přepisována novými. Velikost paměti 

zajišťuje, že k přepisu dat dojde nejdříve po ujetí cca 150 000 km (tj. nejdříve po půl 

roce provozu). Zaplněnost paměti, méně závažné poruchy a závažné poruchy 

(vedoucí k odstavení rychloměru) jsou signalizovány na komunikační a indikační 

jednotce. 
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4.3 CHARAKTERISTIKY A VLASTNOSTI JEDNOTLIVÝCH 

ČÁSTÍ RYCHLOM ĚRU 

4.3.1 Snímač tlaku TMG 568 Z3E 

Snímač tlaku TMG obsahuje polovodičové membránové čidlo a elektronické 

obvody pro úpravu elektrického signálu s napěťovým výstupem 0 - 10V. Snímač se 

upevňuje obvykle do vhodného šroubení v pneumatickém okruhu průběžné brzdy. 

Jmenovitý rozsah: 0 - 600kPa 

Přetížitelnost:  100 ℅ 

 

4.3.2 Snímač otáček LTV1x, LTV20.x 

Jedná se o snímač pasivní. Snímač otáček typu LTV xx vytváří na 

optoelektrickém principu impulzní signály ve čtyřech nezávislých kanálech, které 

poskytují informaci o otáčkách dvojkolí vozidla. Za předpokladu zanedbání prokluzu 

kola vozidla je počet impulzů úměrný ujeté dráze a poskytuje bezprostřední 

informaci o ujeté dráze. Vyhodnocováním fázového posunutí mezi kanály je možné 

určit smysl otáčení (směr). 

Těleso snímače otáček je zhotoveno z hliníkové slitiny. Jsou v něm umístěny 

všechny funkční díly včetně desek plošných spojů a připojovacího konektoru. 

Spojení mezi koncem hřídele nápravy dvojkolí vozidla a hřídelem snímače je 

provedeno prostřednictvím spojky. 

Snímač je určen zejména pro generování signálu pro rychloměry, je však 

použitelný i pro jiné případy, kdy je požadována přesná informace o otáčkách 

dvojkolí vozidla. 

Snímač představuje generátor kladných impulzů se střídou cca 1:1. Na jednu 

otáčku snímače je generováno 100 impulzů. Pracuje na principu přerušování 

infračerveného paprsku štěrbinovou clonou v optoelektronickém systému. K 

dispozici jsou čtyři nezávislé výstupní signály postupně fázově posunuté o cca 90° v 

kanálech A, B, C, D. Výstupní signály můžeme vyhodnotit po dvojicích. První 

dvojici používáme k měření rychlosti a zjišťování směru jízdy a druhý slouží pouze 

jako záložní pro zvýšení spolehlivosti zařízení. 

Vyhodnocením fázového rozdílu dvou po sobě jdoucích kanálu můžeme určit 

směr pohybu vozidla. Vyhodnocením počtu impulzů lze určit ujetou dráhu 

vozidla.Vyhodnocováním počtu impulzů za jednotku času lze určit rychlost vozidla. 

Vyhodnocováním rozdílů počtu impulzů dvou po sobě jdoucích měření v závislosti 
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na čase lze určit zrychlení vozidla. Měřená rychlost je přímo úměrná frekvenci 

elektrického signálu generovaného ve snímači otáček. 

 

4.3.3 Snímač otáček GEL 2710 

Tento snímač otáček je funkčně velice podobný snímačům otáček typu LTV 

xx. Snímač rovněž generuje impulzy, jejichž četnost je úměrná otáčení dvojkolí. 

Impulzy jsou opět generovány ve čtyřech samostatných kanálech, které jsou mezi 

sebou fázově posunuty  postupně o 90°. V každém kanále je generováno 100 

impulzů na jednu otáčku. Snímač otáček je umístěn z vnější strany podvozku vozidla 

na ložiskovém domku dvojkolí. 

Snímač se vyznačuje robustní mechanickou konstrukcí, vysokou odolností 

proti rázům a vibracím, odolností proti vlivům vnějšího prostředí a vysokou provozní 

spolehlivostí. 

Princip generování kladných impulzů se střídou 1:1 je založen na 

magnetickém principu (Hallově jevu), jedná se tedy o bezdotykové měření. Ve 

snímači jsou umístěny 4 Hallovy sondy a 4 zdroje magnetického pole. Magnetický 

tok vyhodnocován Hallovou sondou je modulován rotujícím ozubeným kolečkem, 

jeho otáčky odpovídají otáčkám dvojkolí vozidla. Toto řešení je velmi nenáročné na 

prostor. 

Napájení obvodů snímače otáček se uskutečňuje z napájecího modulu NZE 

jednotky elektroniky RJE. 

Vyhodnocování a zpracování signálů je shodné se snímači typu LTV xx. 

 

4.3.4 Jednotka elektroniky RJE1xx 

Základní úloha Jednotky elektroniky je měření rychlosti, dráhy a  

vyhodnocování směru jízdy. Dalšími úlohami je zpracování a vyhodnocení dalších 

provozních veličin (např. tlaku v brzdovém potrubí, stavu binárních (dvoustavových) 

signálů, atd.), zaznamenávání parametrů jízdy do paměti a generování výstupních 

signálů – spínaní a rozpínání polovodičových spínačů nebo kontaktů relé, které jsou 

potřeba pro činnost dalších systémů kolejového vozidla. 

Jednotka elektroniky dále zajišťuje komunikaci s ostatními částmi celého 

rychloměru – např. s indikační a komunikační jednotkou. Důležitou funkcí je také 

komunikace s dalšími elektronickými zařízeními vozidla, např. po sériové sběrnici 

(CAN, MVB, RS485, RS422). 
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Jednotka elektroniky je tvořena zásuvnými moduly, které jsou umístěné v 

kazetě standardu 3U. Moduly jsou navzájem propojeny plošnou kabeláží 

(realizovanou deskou plošných spojů s konektory). Tato jednotka neobsahuje žádné 

pohyblivé části. Zvolené konstrukční řešení umožňuje snadnou výměnu modulů, 

stavebnicovost systému, tj. realizaci různých provedení rychloměru podle požadavků 

zákazníků včetně konfigurace parametrů a případné rozšíření o další moduly a nové 

funkce v budoucnosti. 

Elektronický rychloměr je víceprocesorový systém, kde je vzájemná 

komunikace mezi moduly založena na sériovém rozhraní RS485. Řídicí jednotkou je 

modul centrálního procesoru a paměti. 

 

Jednotka elektroniky RJE sestává z těchto zásuvných modulů: 

• modul centrálního procesoru s pamětí záznamu (CPP) 

• modul binárních, analogových a frekvenčních vstupů (DAS) 

• modul binárních vstupů, reléových a polovodičových výstupů (DRP) 

• modul binárních vstupů (DIN ) 

• modul reléových výstupů (ROT) 

• modul napájecího zdroje (NZE) 

• plošná kabeláž (PKE) 

• modul sériové komunikace (DSK) 

• modul stahování dat na USB FLASH disk (USB) 

 

Jak jednotlivé moduly jednotky elektroniky RJE, tak celý systém je po 

přepnutí do servisního režimu parametrizovatelný (např. z notebooku) přes modul 

centrálního procesoru s pamětí záznamu CPP. 

 

4.3.5 Základní charakteristika jednotlivých modulů 

Modul centrálního procesoru s pamětí záznamu CPP 

- díky tomu, že obsahuje řídicí počítač elektronického rychloměru 

slouží k řízení celého rychloměru a komunikaci s komunikační a indikační jednotkou 

RJI a použitými moduly jednotky elektroniky RJE. 

Modul vyhodnocuje předzpracovaná vstupní data získaná ostatními moduly a 

řídi činnost všech reléových a polovodičových výstupů. Dochází zde ke 

shromažďování, zpracování a ukládání údajů o průběhu jízdy vozidla do paměti 

záznamu typu FLASH. 
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Pomocí sériového rozhraní RS485 řídicí počítač komunikuje a řídi činnost 

ostatních modulů jednotky elektroniky RJE. Dvě komunikační a indikační jednotky 

RJI se k řídicímu počítači připojují prostřednictvím dvouvláknového optického 

kabelu. 

Kvůli smysluplnosti a věrohodnosti zaznamenaných údajů o jízdě je nutné 

zaznamenávat i čas. Součástí řídicího počítače je tedy i obvod vnitřních hodin a 

kalendáře. Tento obvod je nezávislý na stavu napájení vozidla, protože je zálohovaný 

baterií instalovanou přímo na modulu. Věrohodnost záznamu je závislá na správnosti 

zaznamenané časové informace, proto je chod vnitřních hodin možno synchronizovat 

pomocí přijímače časové informace DCF, který je umístěn přímo ve vozidle. 

Údaje charakterizující vlastnosti a dynamiku jízdy vozidla jsou ukládány do 

paměti FLASH, která je umístěna přímo na desce modulu CPP. 

Modul na svém čelním panelu obsahuje kromě konektorů pro připojení 

jednotek RJI také konektor pro připojení DCF nebo servisního počítače (sběrnice 

RS232), pro diagnostiku a parametrizaci systému rychloměru. Stahování dat z paměti 

FLASH se provádí do notebooku prostřednictvím USB kabelu. Kromě konektoru 

USB je k dispozici i konektor pro připojení paralelního portu PC (záložní způsob) 

pro stahování dat z paměti.  

 

Modul binárních, analogových a frekvenčních vstupů DAS 

- obsahuje 8 galvanicky oddělených kanálů binárních vstupů. Dále 

modul měří a vyhodnocuje 4 nezávislé signály ze snímače otáček a 2 analogové 

signály, kde jeden je využit pro měření tlaku vzduchu v brzdovém potrubí pomocí 

snímače tlaku. Druhý může být použit k měření jiných analogových veličin např. 

měření poměrného tahu. Modul je propojen s řídicím počítačem jednotky RJE 

sériovým rozhraním RS485. 

 

Modul binárních vstupů, reléových a polovodič. výstupů DRP 

- měří a vyhodnocuje 6 binárních galvanicky oddělených vstupních 

signálů. Dále modul obsahuje 8 výstupních dvoustavových signálů, které jsou 

realizovány miniaturními relé či polovodičovými spínači. 3 relé mají vyveden 

přepínací kontakt, další 3 relé mají vyveden spínací kontakt a dva výstupy jsou 

realizovány pomocí polovodičových spínačů. Modul je propojen s řídicím počítačem 

jednotky RJE sériovým rozhraním RS485. 

 

 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A M ĚŘICÍ TECHNIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

 21 

Modul binárních vstupů DIN 

- slouží k měření a vyhodnocení 16 binárních, galvanicky oddělených 

vstupních signálů. Modul je propojen s řídicím počítačem jednotky RJE sériovým 

rozhraním RS485. 

 

Modul reléových výstupů ROT 

- obsahuje 12 výstupních galvanicky oddělených binárních signálů. 

Sedm kanálů využívá relé s vyvedeným přepínacím kontaktem a pět relé s 

vyvedeným spínacím kontaktem. Modul je propojen s řídicím počítačem jednotky 

RJE sériovým rozhraním RS485. 

 

Modul napájecího zdroje NZE 

- poskytuje potřebné napájecí napětí pro celou jednotku elektroniky 

RJE. K tomu slouží dva pulsní měniče. Pro napájení externích zařízení (např. snímač 

otáček) je použit třetí pulsní měnič. 

 

Plošná kabeláž PKE 

- slouží k zajištění propojení jednotlivých modulů. 

 

Modul sériové komunikace DSK 

- zajišťuje komunikaci s ostatními elektronickými systémy vozidla 

pomocí externí sériové sběrnice. Pro externí komunikace se využívá dvou sběrnic 

CAN nebo RS422. Modul je propojen s řídicím počítačem jednotky RJE sériovým 

rozhraním RS485. 

 

Modul stahování dat USB 

- slouží ke stahování dat zaznamenaných během provozu v paměti 

FLASH modulu CPP po sběrnici USB na USB FLASH disk. Komunikace modulu s 

řídicím počítačem jednotky RJE je provedena po sběrnici RS485 a sběrnici USB 

pomocí externího propojovacího USB kabelu.  

 

Modul USB obsahuje dva USB host porty: 

  1.port - propojení USB modulu s modulem CPP 

  2.port - stahování dat na USB-FLASH disk 
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4.3.6 Komunikační a indikační jednotka RJI 

Tato jednotka se umisťuje na stanovišti strojvedoucího, kde slouží k 

zobrazení okamžité rychlosti hnacího kolejového vozidla a to: 

1) analogově na analogovém ukazateli (řízeno krokovým motorem) 

2) digitálně na LED displeji, který je doplněn šipkami pro signalizaci 

zrychlování či zpomalování vozidla (vhodné pro udržování konstantní rychlosti) 

 

Jednotka RJI dále obsahuje klávesnici, několik LED indikátorů signalizující 

vybrané chybové stavy a jednořádkový šestnáctiznakový LCD displej, který slouží k 

zobrazení vybraných informací a základní diagnostiky. 

Komunikace jednotky RJI s jednotkou elektroniky RJE, přesněji s modulem 

centrálního procesoru a paměti CPP, je proveden pomocí dvouvláknového 

optického kabelu. Použití optické komunikace omezuje průnik rušení z vozidla do 

rychloměru. 

 
Jednotka RJI umožňuje: 

• Analogové zobrazení okamžité rychlosti řízené krokovým motorem 

• Zobrazení zrychlení či zpomalení 

• Pseudoanalogové zobrazení předvolené a maximální rychlosti (řadou diod 

LED) 

• Digitální zobrazení okamžité rychlosti pomocí svítivého LED displeje 

• Zobrazení času, data nebo ujeté dráhy na LCD displeji 

• Zobrazení diagnostických údajů na LCD displeji 

• Zobrazení statistických údajů na LCD displeji 

• Zobrazení různých provozních hlášení na LCD displeji 

• Zobrazení zaplněnosti záznamové paměti 

• Prohlížení, zadávání a editaci údajů pomocí hlavního menu 

• Světelnou a akustickou signalizaci chyb a poruch 

• Zobrazení chybových stavů na LCD displeji 

• Regulaci osvětlení stupnice a podsvětlení LCD displeje 

• Regulaci svitu LED displeje a indikátorů chyb 

• Volbu jazyka 
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Přijímač časové informace DCF 

Tento přijímač je určen k příjmu časové informace kódu DCF77. Pomocí 

kabelu je připojen k modulu CPP v jednotce elektroniky RJE, kde se signál dále 

zpracovává. 

 

4.4 RE DATA PACK 

Jedná se o soubor programů a aplikací pro správu, vyhodnocování a archivaci 

dat z rychloměru (jednotlivých jízd). 

Musíme rozlišovat: 

- CDB – Centrální (vzdálená) databáze všech dat jízd 

- LDB – Databáze dat jízd pro potřeby zobrazení dat jízd bez nutnosti 

připojení k CDB 

 

Manažer souborů jízd (MSJ) slouží pro práci s jízdami, které byly staženy z 

tachografu do souboru, příp. lze pomocí MSJ z tachografu stáhnout jízdy přímo přes 

USB kabel nebo paralelní kabel (LPT). Jízdy jsou zálohovány, tzn. fyzické soubory s 

daty jízd, ze kterých byl proveden import, do daného adresáře a uchovány v LDB. V 

případě dostupnosti centrální (vzdálené) databáze všech dat jízd (CDB) jsou data jízd 

kopírovány a uchovávány i tam (synchronizace dat jízd). 

MSJ umožňuje jízdy (v LDB i CDB) prohledávat pomocí uživatelsky 

definovaných filtrů a zobrazit tak požadovanou výslednou sadu jízd. Libovolné jízdy 

v CBD lze kopírovat do LDB. Jízdy lze z LDB také odstranit. MSJ umožňuje i 

odstranění jízdy z CDB. 

 

4.5 SOUHRN ZÁKLADNÍCH TECHNICKÝCH PARAMETR Ů 

Jmenovité napájecí napětí:            24Vss, 48Vss, 72 až 110V (- 30% + 25%) 

Rychlostní rozsahy stupnice:            80, 100, 140, 180, 200, 250 km/h 

Třída přesnosti indikace okamžité rychlosti:           1,5 (rozlišovací schopnost 1 km/h) 

Třída přesnosti zobrazení předvolené rychlosti:      2,0 

Třída přesnosti zobrazení maximální rychlosti:       2,0 
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5. POROVNÁNÍ SESTAV RYCHLOM ĚRŮ 

DALŠÍCH VÝROBC Ů 

Přehled technologií a vlastností elektronických rychloměrů vybraných 

konkurenčních výrobců: 

 

Společnosti zabývající se vývojem a výrobou zařízení pro měření a 

záznam rychlosti kolejových vozidel: 

- HaslerRail AG  - Švýcarsko 

- Bombardier Transportation - Švédsko 

- DEUTA-Werke  - Německo 

- Mesit přístroje   - Česká republika 

- Metra Blansko  - Česká republika 

- MSV elektronika  - Česká republika 

 

5.1 HASLERRAIL AG [20] 

- základem rychloměru je záznamové zařízení (JRU), které je vybaveno 

interní pamětí (64MB) a komunikačními sběrnicemi. Komunikace s ostatními 

systémy kolejového vozidla se uskutečňuje pomocí sběrnic: MVB, CAN 

(CANopen), PROFIBUS, RS-485, Ethernet. Tato záznamová řídicí jednotka je 

rozšiřitelná o velkou řadu modulů - jedná se o stavebnicový systém. Snímání 

rychlosti je prováděno optickým snímačem otáček umístěným na dvojkolí. Součástí 

systému je modul GPS (L1, 8kanálů), modul GSM, modul USB(stahování dat – USB 

2.0). Systém lze rozšířit až na 128 vstupních a 80 výstupních binárních kanálů, 4 

frekvenční vstupy a 32 analogových vstupních a výstupních kanálů. Všechny vstupní 

a výstupní kanály jsou galvanicky odděleny. Sestava rychloměru obsahuje modul 

CPM, který uchovává zaznamenaná data v případě havárie (tzv. černá skříňka). 

Systém lze napájet z palubního rozvodu o jmenovitém napětí: 24 V, 48 V, 72 V, 96-

110 V DC. Zobrazovací jednotka je v provedení s krokovým motorem nebo 

v provedení s multifunkčním displejem TFT. 

 K přenosu řídicích signálů z tachografu do vozidla jsou využity moduly 

obsahující polovodičové a reléové (elektromagnetické) spínače. Na jednom modulu 

je instalováno 5 polovodičových spínacích a 5 reléových přepínacích kanálů.  
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5.2 DEUTA-WERKE [18] 

- rychloměr je klasické koncepce. Ke snímání rychlosti využívá optický 

snímač otáček umístěný na dvojkolí, AC generátor nebo rychlostní radar (Dopplerův 

princip). Rychloměr také zpracovává signál z tlakového čidla (okruh brzd) a časovou 

informaci DCF 77. Sestava rychloměru je opatřena sběrnicí MVB a je rozšířitelná o 

konstrukčně velmi odolný záznamový modul, který obsahuje paměť. Jeho úkolem je 

uchovat informace týkající se provozu i v případě nehody kolejového vozidla a 

destrukci celého tachografu. Zobrazovací jednotka je dodávaná analogová 

s krokovým motorem nebo digitální jako multifunkční displej TFT. 

Vyráběný rychloměr obsahuje modul polovodičových spínačů a modul 

reléových spínačů. Reléové spínače zabezpečují galvanické oddělení a jsou 

realizovány pomocí klasických elektromagnetických relé s vysokou životností 

spínacích kontaktů. 

 

5.3 BOMBARDIER TRANSPORTATION [19] 

- využívá koncepci založenou na zařízení zajišťujícím vyhodnocování 

rychlosti, komunikaci se zobrazovacími jednotkami a z přenosového zařízení, které 

veškeré informace o kolejovém vozidle přenáší pomocí modulu GSM do centrálního 

dispečinku řízení provozu. Spolu s modulem GSM je zařízení vybaveno modulem 

GPS, který slouží k zjišťování polohy, příjmu časové informace a softwarově ke 

kontrolnímu výpočtu rychlosti. Zobrazovací jednotky umístěné na stanovištích 

strojvedoucího jsou koncipovány jako multifunkční displeje na bázi TFT. 

Komunikace mezi jednotlivými funkčními celky rychloměru zajišťuje sběrnice 

MVB. 

 Jednotka vstupně/výstupních modulů může obsahovat modul polovodičových 

nebo reléových výstupů. Reléový modul obsahuje galvanicky oddělené spínací a 

přepínací kanály. Dle kladených požadavků lze vybrat modul s polovodičovými relé, 

které jsou výhodnější zejména kvůli své delší životnosti. V případě vyšších 

proudových nároků lze použít modul s elektromagnetickými relé. 
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6. TECHNOLOGIE VYUŽITELNÉ V OBLASTI 

ELEKTORNICKÉHO RYCHLOM ĚRU 

6.1 ZÍSKÁNÍ INFORMACE O RYCHLOSTI, ZRYCHLENÍ A 

SMĚRU POHYBU 

 

Metody pracující na principu přerušování světelného paprsku či magnet. pole 

V dnešní době prakticky všichni výrobci elektronických tachografů používají 

jako primární zdroj informace o rychlosti a směru pohybu kolejového vozidla snímač 

pracující v oblasti infračerveného světla (přerušování paprsku rotujícím ozubeným 

kotoučkem, popř. jiné modifikace) s 1 až 6 vestavěný snímači – fotobránami. Jako 

ekvivalent pracující na principu přerušování magnetického pole se užívá snímač s 

Hallovými sondami, který musí mít rotující ozubené kolečko vyrobeno z magneticky 

vodivého materiálu. Vyhodnocování signálu u obou snímačů probíhá téměř stejným 

způsobem. 

Hlavní nevýhodou těchto snímačů (spojených s dvojkolím vozidla) je nutnost 

použití protiprokluzového systému na vozidle (starší vozidla tento systém nemají), 

popřípadě softwarové ošetření stavů kdy dochází k prokluzu či zablokování kol 

vozidla, což znamená vnášení závažných chyb do měření a vyhodnocení dynamiky 

jízdy. 

 

Dopplerův princip (efekt) – Rychlostní radar [5] 

Snímač rychlosti pracující na principu dopplerova jevu se dnes využívá pouze 

jako doplňkové snímání rychlosti. 

Jedná se o bezkontaktní princip měření rychlosti, kdy snímač musí být 

umístěn pod vozidlem s vyzařovacím směrem orientovaným ve směru pohybu 

vozidla. Přední částí snímače je vyzářen mikrovlnný signál ( 24,3GHz ) a po odrazu 

od železničního podloží je snímačem část odraženého signálu změřena. 

Vyhodnocením rozdílu frekvencí vyzářeného a pohlceného signálu je na základě 

Dopplerova principu vypočtena rychlost vozidla (lze určit také směr pohybu 

vozidla). Vyzařovaná úroveň signálu je velmi nízká a je bezpečná vůči osobám, 

zvířatům a věcem. Hlavní předností tohoto snímače je stálá informace o rychlosti i v 

případě prokluzu či zablokování kol vozidla během jízdy. 
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Snímače zrychlení 

Akcelerometry pracující na principu měření zrychlení kapacitní metodou lze 

u elektronického tachografu využít k zjišťování a porovnávání aktuálního zrychlení 

se zrychlením softwarově vypočteným pomocí údaje ze snímače otáček dvojkolí 

vozidla. Tímto způsobem lze v případě prokluzu kol spolehlivě určit aktuální 

zrychlení popř. i rychlost a tím zabránit vnášení chyb do záznamu dynamiky jízdy. V 

dnešní době se jedná o křemíkový čip, na kterém je umístěno několik desítek 

samostatných buněk (diferenční kapacitní senzory) určených pro snímání zrychlení. 

Tento integrovaný obvod lze lehce integrovat pomocí modulu do jednotky 

elektroniky RJE, kde může být umístěna i vyhodnocovací elektronika. V praxi by se 

jednalo o zpracování výstupního analogového signálu popř. výstupu PWM (pulzně 

šířková modulace). 

Obdobný princip se používá i u určení polohy letadel. V případě, že je známý 

počáteční bod – souřadnice GPS, pak tento princip umožňuje určit polohu s 

dostatečnou přesností (cca 1 m) i v průběhu letu na vzdálenost několika tisíc 

kilometrů. 

 

Zjišťování rychlosti z obrazu kamery 

Tento systém zjišťování a snímání rychlosti kolejového vozidla se skládá ze 

snímací kamery a procesorové jednotky. Snímací kamera se umisťuje na přední části 

vozidla, popř. v interiéru za čelním sklem - montáž je tedy nenáročná. Nevýhodou je, 

že v případě silného znečištění či zasněžení čelního skla nebo průzoru kamery 

umístěného na čelní straně vozidla dochází k nepřesnému určování rychlosti nebo 

dokonce k výpadku systému. Zpracování kamerového signálu vyžaduje velmi 

výkonnou procesorovou jednotku (srovnatelnou se současným trendem osobních 

počítačů). 

Na základě rychlosti je určována ujetá dráha, případně zrychlení. 

Systém je navržen tak, že pomocí traťového záznamu dokáže dekódovat 

traťové značky, které jsou rozmístěny podél některých moderních tratí. Tímto 

krokem se stává kompletní náhradou odometrů (měřičů ujeté vzdálenosti), 

rychlostních radarů (snímačů využívající Dopplerova principu) a čteček traťových 

značek. 

V současné době je tento systém použitelný do rychlosti 175 km/h, ale 

teoreticky lze dosáhnout rychlosti až 360 km/h. Tímto krokem by se tento systém stal 

zřejmě nejvhodnějším pro dnešní rychlovlaky. Maximální použitelná rychlost je 
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závislá na kapacitě a rychlosti výpočetní jednotky a na počtu snímků kamery 

zaznamenaných během jedné sekundy. 

Současně by mohl být signál z kamery zaznamenáván do paměti rychloměru 

(záznam posledních 15minut) a mohl by doplnit zaznamenaná data o obrazovou 

informaci, která by umožnila lépe vyhodnotit danou situaci na trati (např. v případě 

nehody). 

 

Určování rychlosti pomocí globálních navigačních systémů 

V současné době jediný a plně funkční satelitní navigační systém je Globální 

polohový systém - GPS. 24 GPS družic obíhá na střední oběžné dráze (Medium 

Earth Orbit, MEO) a vysílá signály které umožňují GPS přijímačům určit jejich 

polohu, rychlost a směr pohybu. Družice vysílají na několika kmitočtech, které jsou 

zvoleny záměrně, aby byly odolné vůči klimatickým vlivům. 

Vysílací pásma: 

• „L1“ (1575,42 MHz) na této frekvenci je vysílán C/A kód, který je dostupný 

pro civilní uživatele systému GPS. 

• „L2-L4“ se používá pro vojenské a strategické účely. Probíhá zde také měřeni 

ionosférického zpoždění. 

• „L5“ (1176,45 MHz) se plánuje jako civilní safety-of-life (SoL) signál. 

 

Uživatelský segment tvoří vlastní GPS přijímač, což je přijímač signálu s 

rozprostřeným spektrem. Přijímače GPS přijímají signály od minimálně tří a 

maximálně dvanácti satelitů a z těchto údajů vyhodnocují svojí přesnou pozici spolu 

s rychlostí a směrem posunu. K určení polohy postačí signál tří satelitů, pro zjištění 

nadmořské výšky alespoň čtyř a pro zjištění přesného času pouze jeden satelit. Čím 

větší počet družic se současně zachytí, tím přesnější jsou udávané souřadnice. GPS 

přijímač obsahuje pseudonáhodný generátor shodný s generátory na satelitech, 

užitečný signál se začne přijímat při synchronizaci generátoru v přijímači s 

generátorem na satelitu. 

Nejdůležitějším faktorem využití GPS pro měření rychlosti kolejového 

vozidla je přesnost a dostupnost signálů. Přesnost měření vzdálenosti je omezena 

několika faktory. Prvním z nich je atmosférický šum, který zkresluje přijímané 

signály a zabraňuje tak přesnému určení zpoždění. Jeho vliv způsobí na kmitočtu 

1,57542 GHz (pro civilní sektor) chybu o směrodatné odchylce 7,5 m. Druhým 

faktorem je nepřesná znalost rychlosti šíření radiových vln, která je rovna rychlosti 

světla. Vlny se však nešíří vakuem, ale prochází zemskou atmosférou, v níž se 
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průchodem troposférou a zejména ionosférou rychlost změní. Tato změna však není 

konstantní, ale mění se se stavem ionosféry (roční období, poloha Slunce atd.) a je 

závislá také na orientaci dráhy signálu. V přijímačích bývá implementován vhodný 

model, který tyto změny zohledňuje. Směrodatná odchylka chyby vzdálenosti v 

důsledku tohoto faktoru je pro civilní sektor 5 - 10 m. Protože změna rychlosti 

ionosférou je frekvenčně závislá, lze ji z měření na dvou kmitočtech eliminovat 

(využití pásma L1 a L5). Třetím faktorem je vícecestné šíření signálu. Pokud se 

přijímač pohybuje v zástavbě, přijímá signály jednak přímo od družice, ale také 

signály odražené. Velikost této chyby je závislá na terénu, v němž se přijímač 

nachází. Největší slabinou této technologie pro přesné určování okamžité rychlosti a 

ujeté dráhy je nedostupnost signálu v tunelech a v místech, kde je nedostatečné 

pokrytí signálem. Tento problém si vynucuje dodatečné instalování sekundárního 

snímače rychlosti. 

V brzké době lze předpokládat pro zjišťování polohy a tedy i měření rychlosti 

(pro civilní použití) kromě GPS využití některého systému satelitů Glonass, Galileo, 

Beidou, IRNSS. Pro zpřesnění určení polohy a tedy i výpočet polohy bude možné 

využití systému Ethos, který umožní, aby systémy GPS a Glonass byly použitelné 

pro aplikace vyžadující vyšší přesnost určení polohy. 

 

6.2 DALŠÍ TECHNOLOGIE POUŽITELNÉ V SYSTÉMU 

ELEKTRONICKÉHO RYCHLOM ĚRU 

Modul GSM 

Pro komunikaci kolejového vozidla se systémem řízení železniční dopravy 

lze využít systému GSM. Jedná se o globální systém pro mobilní komunikaci, čili o 

technologii používanou v mobilních sítích. 

Tento modul by zajišťoval odesílání  a přijímání krátkých textových zpráv. 

Odesílané zprávy by obsahovaly různé konfigurační informace týkající se vozidla – 

např. o poloze vozidla, závadách a dynamice jízdy. Díky tomu lze např. již předem 

plánovat odstávku jednotlivých vozidel či řídit celkový provoz na tratích. Zprávy 

přijímané tímto modulem by se zobrazovaly strojvedoucímu na komunikační a 

indikační jednotce. V případě potřeby lze takovéto vozidlo pomocí textové zprávy 

zastavit i v místech, kde nejsou instalována návěstní světla. 
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Využití TFT displeje jako komunikační a indikační jednotky RJI 

Využitím TFT displeje lze nahradit veškeré indikační části stávající jednotky 

RJI tachografu – tj. obě stupnice LED (červenou stupnici pro maximální rychlost a 

žlutou stupnici pro rychlost předvolenou), mechanický ukazatel okamžité rychlosti 

řízený krokovým motorem, třímístný LED displej zobrazující okamžitou rychlost, 

všechny ostatní indikační LED (LED indikující chybové stavy a LED indikující 

zrychlení nebo zpomalení vozidla) a podsvětlení celé stupnice diodami LED. Displej 

TFT v nové jednotce RJI-TFT by se stal její jedinou zobrazovací částí. V případě 

použití dotykového displeje – touchscreenu, dovolí úplné odstranění klávesnice. Z 

důvodu provozních podmínek (drážní zařízení), čili snadného poškození, bude muset 

být displej zřejmě realizován v bezdotykovém provedení s využitím klávesnice – 

buď stávající nebo nové. 

Kromě základních údajů může TFT zobrazovat veškeré informace a hlášení, 

které se dosud zobrazovaly na šestnáctimístném znakovém LCD displeji. Jedná se o 

všechny základní údaje (rychlost, čas, datum, dráha, relativní dráha), statistické 

údaje, diagnostické údaje a veškeré pomocné údaje (servis), stavové údaje jednotky, 

chybová hlášení a v budoucnu i zprávy přijímané modulem GSM. 

Hlavní negativní vlastností je problém, který se týká záporných teplot, který 

platí obecně u LCD displejů. Z technologických důvodů je minimální pracovní 

teplota -10 až -20˚C, někteří výrobci těchto teplot nedosahují vůbec a jejich displeje 

pracují pouze od teploty 0˚C. Při nižších teplotách dochází ke zpomalování funkce 

těchto displejů, což by mohlo vést, při výpadku funkce displeje, k vysokému 

nebezpečí během provozu. Tento problém by se mohl vyřešit dodatečným 

vyhříváním displeje. 

Díky užití displeje TFT dojde k celkové modernizaci komunikační jednotky, 

zvýší se užitné vlastnosti, kdy lze dle přání zákazníka provést libovolné rozmístění 

indikačních prvků na displeji. Toto by se odvíjelo buď od nějakého technického 

předpisu nebo přímo požadavků zákazníka. V případě zavedením nějakého předpisu 

týkajícího se rozmístění či tvaru ukazatelů lze pouhým upgradem softwaru provést 

přizpůsobení jednotky, což by u klasické nepřipadlo v úvahu. Oproti stávající 

zobrazovací jednotce by tato poskytovala vyšší komfort obsluhy – samotnou 

komunikaci mezi obsluhou a systémem. 
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6.3 POROVNÁNÍ TECHNOLOGIÍ 

Optický snímač otáček (princip přerušování infračerveného paprsku) 

• výhody  

- jednoduché zpracování signálu 

- vysoká spolehlivost 

- při použití 2 a více fotobrán lze rozlišit směr pohybu 

- při použití 4 a více fotobrán při použití vhodného softwaru stoupá 

spolehlivost, kdy snímač je schopen provozu i při výpadku 

některého z čidel 

• nevýhody 

- možnost zaprášení fotobrány v případě netěsnosti pouzdra snímače 

- umístění na nápravě vozidla – těžké pracovní podmínky 

- nutnost použít spojky pro spojení s dvojkolím – dochází 

k opotřebení 

- nutnost napájení 

- vysoké nároky na propojovací kabel 

- problémy s vyhodnocováním při prokluzu či zablokování nápravy 

 

Magnetický snímač otáček (využití Hallovy sondy) 

• výhody 

- jednoduché zpracování signálu 

- vysoká spolehlivost 

- při použití 2 a více sond lze rozlišit směr pohybu 

- při použití 4 a více sond při použití vhodného softwaru stoupá 

spolehlivost, kdy snímač je schopen provozu i při výpadku 

některého z čidel 

- spolehlivý provoz i v případě netěsnosti krytu, popř. v prašném 

prostředí 

• nevýhody 

- umístění na nápravě vozidla – těžké pracovní podmínky 

- nutnost použít spojky pro spojení s dvojkolím – dochází 

k opotřebení 

- nutnost napájení 

- vysoké nároky na propojovací kabel 

- problémy s vyhodnocováním při prokluzu či zablokování nápravy 
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Dopplerův snímač rychlosti 

• výhody 

- bezkontaktní měření, žádné opotřebení mechanických dílů 

- rozpoznání směru pohybu 

- nemusí být umístěn na nápravě 

• nevýhody 

- nízká přesnost pro použití jako primárního snímače 

- potřeba umístit snímač na podvozek či spodní část skříně vozidla 

- v případě vychýlení snímače ze směru jízdy či silného znečištění 

přední části snímače dochází k zanášení chyb do celkové 

dynamiky jízdy 

 

Snímač zrychlení 

• výhody 

- malé rozměry 

- možnost umístění přímo v jednotce elektroniky RJE ve vozidle 

- bezkontaktní měření (žádné opotřebení mechanických dílů) 

- žádná údržba 

- stálá kontrola zrychlení i v případě prokluzu dvojkolí 

• nevýhody 

- nutnost napájení 

- vnášení nepřesností o rychlosti při malých změnách zrychlení 

- nepřesnosti měření v případě otřesů, rázů a vibrací způsobené 

pohybem kolejového vozidla ( výhybky, spřahování vagónů…) 

 

Zjišťování rychlosti pomocí kamery 

• výhody 

- bezkontaktní měření  (žádné opotřebení mechanických dílů) 

- možnost umístění snímací kamery v kabině, popř. na přední části 

vozidla 

- funkce za světla, tmy, sněhu i mlhy 

- stálá kontrola rychlosti i v případě prokluzu kol 

- možnost záznamu obrazu celé jízdy (nebo její části) 

- možnost dekódování traťových značek 
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• nevýhody 

- vysoká pořizovací cena 

- vysoké nároky na výpočetní jednotku spojenou se snímací 

kamerou 

- nepřesnosti v případě zaprášení čočky kamery či průhledu před 

kameru – nečistoty, sníh… 

- vnášení nepřesností v případě vychýlení kamery z osy pohybu 

- zatím nedostačující maximální rychlost 

 

Určování rychlosti pomocí globální poziční navigace 

• výhody 

- bezkontaktní měření rychlosti a ujeté dráhy 

- v případě použití dalšího modulu lze podávat informace o přesné 

poloze vozidla na trati 

- signál obsahuje informaci o přesném času (není potřeba využívat 

modulu DCF) 

- časová synchronizace pomocí tohoto signálu 

• nevýhody 

- problémy s pokrytím v některých místech (zejména tunelech) 

- pro přesné určení rychlosti má nedostatečnou přesnost (záleží na 

počtu přijímaných signálů 3-12) 

 

Přenos dat – GSM modul 

• výhody 

- okamžitá kontrola polohy vozidla 

- rychlá komunikace s obsluhou vozidla 

- díky komunikaci s dispečinkem možnost řízení železniční dopravy 

 

• nevýhody 

- nedostupnost signálu v některých místech – zejména tunely 

- nutnost úpravy komunikační a indikační jednotky pro zobrazování 

jednotlivých zpráv 
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Komunikační a indikační jednotka 
 

Klasická komunikační a indikační jednotka (s krokovým motorem) 

• výhody 

- propracované řešení indikační jednotky 

- v případě výpadku nějaké signalizační části možnost dalšího 

provozu 

- provoz i při velmi nízkých teplotách 

• nevýhody 

- velké množství mechanických a pohyblivých dílů 

- velká pracnost ve výrobě 

- zobrazování informací pomocí pouze 16-ti znakového displeje 

- chybí indikátor zda předvolený směr jízdy souhlasí se skutečným 

 

TFT komunika ční a indikační jednotka 

• výhody 

- omezení počtu mechanických a pohyblivých dílů 

- nižší pracnost ve výrobě jednotky 

- zvýšení užitných vlastností jednotky 

- libovolné rozmístění údajů a indikátorů na displeji 

- při užití touchscreenu odpadá nutnost klávesnice 

- zobrazování zpráv přijatých GSM modulem 

• nevýhody 

- vysoká pořizovací cena 

- problémy při nízkých teplotách 

- v případě výpadku nějaké části nutnost odstavit celou jednotku 
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7. NÁSTIN SMĚRU VÝVOJE 

Budoucí vývoj elektronického tachografu lze v současné době rozdělit do tří 

zcela odlišných vývojových kategorií. Některé postupy a náměty lze aplikovat v 

každé z nich. Hlavním cílem by mělo být zjednodušení výroby, zlepšení 

konkurenceschopnosti na trhu, minimalizace vývojových nákladů použitím 

společných SW technologií a sdílením shodných programových bloků. 

Samozřejmostí je neustálý vývoj vyhodnocovacího softwaru, který musí mít 

příjemné, přehledné a lehce uživatelsky komunikativní prostředí. Důraz při 

zpracování dat musí být kladen na co největší přesnost a hodnověrnost. Tento 

software se musí vytvářet s ohledem na požadavky zákazníků a dle platných norem, 

předpisů a zákonů. 

Doplnění a rozšíření funkcí rychloměru, přizpůsobení požadovaných funkcí 

měnící se legislativě EU a začlenění rychloměru nebo jeho částí do nově 

koncipovaného jednotného systému vybavení drážních vozidel v rámci EU, tzv. 

Program Interoperability. 

 

7.1 MODERNIZACE A ROZŠI ŘOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ KONCEPCE 

Dnešní podoba elektronického rychloměru (jednotka elektroniky, snímač 

otáček, svorkovnice, komunikační a indikační jednotky) vychází ze součástkové 

základny a programového vybavení odpovídající době vzniku této koncepce. Trvalý 

zájem o tento systém ze strany českých i zahraničních odběratelů je dobrý důvod k 

zachování stávající koncepce. Z konkurenčního pohledu (příchodu nových 

technologií do této oblasti) je však nutné tento systém nadále přetvářet a 

modernizovat. 

Nejjednodušší a také zřejmě finančně nejvýhodnější je postupná náhrada 

zastaralých součástek a postupná inovace jednotlivých komponent rychloměru. 

Celková přestavba rychloměru by tedy žádným způsobem nenarušila stávající 

produkci. Současně s inovací jednotlivých částí lze provádět samostatný vývoj 

nových modulů a tím postupně rozšiřovat funkční parametry a vlastnosti systému 

elektronického rychloměru. 

Cílem této modernizace by mělo být zejména udržet na trhu 

konkurenceschopný rychloměr klasické koncepce, který bude vybaven moderními 

technologiemi. Díky jazyku C lze zlepšit udržovatelnost kódu a zrychlit i rychlost 
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vývoje. Doplněním nových modulů lze pokrýt dosud chybějící konektivitu a 

možnosti přenosu zaznamenaných dat. 

 

Hlavní cíle přestavby: 

- přestavba modulu CPP, použití nového procesoru, FW v jazyce C 

- podpora rychlé sériové komunikace RS485 pro nové moduly 

- zachování původní sběrnice pro stávající moduly 

- co nejširší náhrada klasických součástek součástkami SMD, použití 

bezolovnaté technologie 

- postupná modernizace vstupně-výstupních modulů, použití nového 

procesoru, FW v jazyce C 

- vývoj nových modulů – MVB, WTB, GSM, GPS… 

- rozšiřování konektivity tachografu – CanOpen, ETCS, komunikace se 

zařízením Mirel 

 

7.2 MALÝ TACHOGRAF 

Jedná se o přestavbu současného systému, který využívá jednotku elektroniky 

RJE (čili modulární systém), do podoby kompaktního rychloměru, jenž by měl 

sloužit jako náhrada velmi rozšířeného mechanického rychloměru Hasler. Požadavky 

na výměnu mechanických rychloměrů fi.Hasler jsou zejména nedostatek 

mechanických náhradních dílů a zastaralý způsob záznamu dat. Cílem by mělo být 

vyvinout levný, konstrukčně kompatibilní rychloměr, který by měl všechny přednosti 

elektronického. Koncepce takového systému by měla být založena na tom, že by se 

skládal pouze ze dvou komunikačních a indikačních jednotek. Jedna, popřípadě obě, 

by byly osazeny klávesnicí pro zadávání statistických dat (záleželo by na 

požadavcích ze strany odběratelů). První jednotka by kromě zobrazení obsahoval 

několik binárních vstupů (včetně vstupu ze snímače otáček dvojkolí) a současně by v 

této jednotce probíhal záznam dat do paměti Flash. Druhá jednotka by poskytovala 

reléové a polovodičové výstupy (bez záznamu). 

 

Hlavní vlastnosti Malého tachografu: 

- nízká cena rychloměru 

- konstrukce zobrazovacích jednotek obdobná stávajícím (ukazatel řízen 

krokovým motorem, jednoduchá stupnice bez sloupcových LED 

ukazatelů) 
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- zachování konstrukce stávající klávesnice 

- přizpůsobení vstupů několika druhům snímačů otáček – snaha využít 

původní mechanismus fi.Hasler – selsyn 

- základní deska tvořena obvody pro řízení komunikační a indikační 

jednotky a současně obvody pro funkci modulu CPP včetně pamětí 

pro záznam dat. Využití současného obvodového řešení a současně 

díky tomu i většinu programového vybavení 

- vstupně-výstupní moduly možno použít stávající karty, pouze v 

případě konstrukčních problémů jejich modifikace 

- stažení dat pomocí notebooku nebo přímo na USB FlashDisk 

Pozn.: Blokové schéma koncepce Malého tachografu je uvedeno – viz. Příloha B 

 

7.3 TACHOGRAF NOVÉ GENERACE 

Stávající koncepce elektronického tachografu, i přes svoji modulární 

variabilitu, není schopna pokrýt veškeré požadavky zákazníků. Současná podoba je 

vhodná především pro rekonstrukce starších vozidel, případně do nových vozidel 

klasické konstrukce. Vinou nepříliš propracované konektivity se stává poměrně 

velkým problémem zabudovat takový tachograf do vozidel disponujících 

nejnovějšími typy vlakových sběrnic a zabezpečovacích zařízení. 

Kompletní vývoj nového tachografu je velice nákladný a časově náročný 

proces, který očekávaný výsledek přinese zřejmě až postupem doby, kdy by se na trh 

dostaly všechny nové komponenty a bude možné sestavit ucelený moderní celek se 

všemi požadovanými funkcemi a vlastnostmi. 

 

Hlavní cíle vývoje nového tachografu: 

- místo klasické konfigurace (snímač otáček, jednotka elektroniky, 

komunikační a indikační jednotka) se omezit pouze na záznamové 

zařízení, které lze dodávat samostatně. Vyvinutím záznamového 

zařízení si lze zachovat přístup k nejdůležitějším informacím o daném 

vozidle. Díky tomu se lze stát nedílnou součástí jeho provozu, řízení, 

zabezpečení, údržby atd. Pro tyto účely je nutné záznamové zařízení  

vybavit sběrnicemi MVB popř. WTB, linkou pro připojení k ETCS, 

CAN apod. 

- na základě vyhodnocovacího programu RE Data Pack vyvinout 

modulární vyhodnocovací software, jehož možnosti a parametry by se 
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formou instalačních pluginů modifikovaly dle struktury dat či potřeb 

uživatele 

- z důvodu sjednocování zabezpečovacích systémů a zavádění 

jednotného zabezpečovacího systému ETCS, je nutné podřídit se 

tomuto standardu 

- vytvořením hardwarově nezávislého záznamového zařízení lze 

umožnit odběratelům, aby si sami vyvinuli potřebný hardware 

- rozšíření současných hardwarových modulů (DAS, ROT, DIN…) o 

rozhraní CAN lze dodávat (nabízet) i tzv. standardní konfiguraci 

tachografu. 

- ideálním způsobem přenosu signálu generovaného snímačem otáček 

je přenos signálu již ze svorkovnice pomocí příslušné datové sběrnice 

– CAN 

- vývoj zobrazovací jednotky s TFT displejem (popř. s touchscreenem), 

s možností zobrazení diagnostiky systému. Tvorba uživatelsky 

příjemného systému identifikace strojvedoucího a editace statistických 

dat. 

- u všech modulů umožnit upgrade FW přes dostupné komunikační 

rozhraní 

- pro servisní a diagnostické účely používat pouze aktuálně dostupné 

rozhraní, bez nutnosti implementovat rozhraní pouze pro servisní 

účely 

Pozn.: Blokové schéma koncepce Tachografu nové generace je uvedeno – viz. 

Příloha C 

 

7.4 V SOUČASNÉ DOBĚ NEJPŘIJATELN ĚJŠÍ SMĚR VÝVOJE 

Budoucí směr vývoje tohoto zařízení je určen zejména množstvím financí, 

které budou k tomuto účelu použity. V současné době zřejmě nejpřijatelnější směr je 

následující: 

- jako primární zdroj o rychlosti vozidla používat nadále 

optoelektronický, popř. magnetoelektrický snímač otáček uložený na 

nápravě. Ostatní snímače v současné době nedosahují dostatečné 

přesnosti a ve většině případů je jejich cena značně vyšší. 

- vývoj sekundárního snímače rychlosti. Z možných směrů je zřejmě 

nejvhodnější GPS, vývoj a používání kamerového systému pouze pro 
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měření rychlosti bez dalšího využití (instalace traťových značek) je 

díky své nákladnosti zřejmě v současné době nevhodný. 

- samotný tachograf rozšířit o moderní komunikační sběrnice užívané v 

kolejové dopravě 

- vývoj GSM modulu, kdy ve spojení s modulem GPS může podávat 

přesné informace o poloze a rychlosti vozidla 

- postupná modernizace a vývoj nových modulů 

- přestavba komunikační a indikační jednotky s využitím 

bezdotykového displeje a stávající klávesnicí. 

Pozn.: Blokové schéma této podoby rychloměru je uvedeno – viz. Příloha D 

 

Z hlediska lepšího popisu funkčních vlastností by bylo vhodné doplnit i 

zpětné snímání a záznam funkce výstupních relé. 
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8. NÁVRH MODULU RELÉOVÝCH VÝSTUP Ů 

8.1 POŽADAVKY NA MODUL RELÉOVÝCH VÝSTUP Ů 

Tento modul slouží ke generování výstupních signálů, tj. spínaní, rozpínání a 

přepínání reléových kontaktů sloužících k ovládání dalších systémů na kolejových 

vozidlech. Modul je propojen s řídicím počítačem jednotky RJE pomocí sériového 

rozhraní RS485.  

 
Požadavky: 

• mechanická kompatibilita 

• hardwarová kompatibilita 

• 12 výstupních a galvanicky oddělených binárních kanálů 

- 7 kanálů – vyveden přepínací kontakt relé (3 vodiče) 

- 5 kanálů – vyveden spínací kontakt relé (2 vodiče) 

• interní komunikace po sériovém rozhraní RS485 

• napájecí napětí +5 V, +12 V 

• maximální využití součástek povrchové montáž (SMD) 

• spínané napětí 5 – 154 V (stejnosměrné i střídavé) 

• spínaný proud 0,5 A (odporová zátěž) 

• galvanické oddělení min. 2500V ss 

• oživovací (testovací) software 

 
Zajištění mechanické kompatibility  

Elektronický rychloměr RE1xx je stavebnicové koncepce, která se skládá ze 

zásuvných modulů s deskami plošných spojů normalizovaného formátu 100 x 160 

mm. Šířka jednotlivých modulů je násobkem 20 mm. Jednotlivé moduly jsou 

zasunuty do kazety standardu 3U, kde jsou vzájemně propojeny plošnou kabeláží. 

 
Zajištění hardwarové kompatibility  

Připojení modulu k plošné kabeláži, vzhledem k jejímu provedení, je nutné 

provést systémovým zásuvným konektorem typu C. Pro připojení modulu k externí 

kabeláži je nutné použít zásuvný konektorem typu F. 
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Oživovací (testovací) software 

Pro kontrolu správné funkce navrženého modulu je potřeba, aby byl vytvořen 

základní oživovací (testovací) software. Jeho hlavním úkolem bude ověření 

funkčnosti jednotlivých spínacích kanálů. 

Softwarový test modulu výrazně zkrátí dobu oživování při sériové výrobě  

nebo při opravách modulu. Navržený autodiagnostický software by měl dokázat 

odhalit poruchu kanálu, či zkrat mezi jednotlivými kanály.  

 

8.2 POPIS POUŽITÝCH INTEGROVANÝCH OBVOD Ů 

8.2.1 Řídicího mikrokontroler ATmega64 [12] 

Z důvodu zavádění jednotné řady mikrokontrolerů pro moduly elektronického 

rychloměru, byl zvolen jako řídicí prvek tohoto modulu mikrokontroler firmy Atmel 

– AVR ATmega64 . Tento mikrokontroler svým počtem vstupně/výstupních kanálů a 

velikostí jednotlivých typů programových oblastí plně dostačuje pro použití v tomto 

modulu. 

 

Základní technické údaje: 

- napájecí napětí: 4,5 – 5,5 V (ss) 

- pracovní teplota: - 65°C až + 125°C 

- FLASH paměť: 64kB   PROGRAM (programovatelná) 

- EEPROM paměť: 2048B   DATA 

- SRAM paměť: 4096B   DATA 

- rychlost:  0 - 16 MHz 

 

ATmega64 je nízkopříkonový CMOS-mikrokontroler, který je založen na 8-

bitové RISC (redukovaná instrukční sada) architektuře. Jádro mikrokontrolerů řady 

AVR je podobné jádru většiny RISC procesorů, které jsou v současné době dostupné. 

Jádro (AVR Core) je založeno na harvardské architektuře (oddělená oblast paměti 

pro data a pro program), která je optimalizována pro běh programů v jazyce C 

(obrázek 8.1). 

 

Časování procesoru 

- procesor využívá zřetězení úloh – tzv. pipeline.  Jedná se o situaci, 

kdy je jedna instrukce prováděna a druhá je přesouvána z programové paměti. 
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Obrázek 8.1: Blokové schéma architektury AVR [12] 

 

Jednocyklová instrukce – zpracování operandů v aritmeticko-logické jednotce 

                 (aritmeticko-logická jednotka – dále ALU ) 

- čtení obou zdrojových operandů z pracovních registrů 

- provedení potřebné operace 

- uložení výsledek zpět do registrů 

 

 
Obrázek 8.2: Průběh jednocyklové instrukce [12] 

 

Jádro AVR se skládá z 32 8-mi bitových univerzálních registrů, které mohou 

sloužit k uchování dat i adres. Pro přístup k těmto univerzálním registrům stačí pouze 

jeden hodinový cyklus. Díky propojení těchto univerzálních registrů s ALU, stačí pro 
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provedení jedné ALU operace jeden hodinový cyklus (obrázek 8.2). Vstupem jsou 

dva operandy, které jsou uloženy v souboru registrů, výstup operace je uložen nazpět 

do registru. 

 

ALU (aritmeticko-logická jednotka)  

ALU pracuje v přímém spojení s 32 univerzálními registry. ALU podporuje 

aritmetické a logické operace mezi registry, registrem a konstantou nebo pracuje se 

samotným registrem. Výsledek operace v ALU ovlivňuje bity ve stavovém registru 

SREG. 

ALU operace jsou rozděleny do tří skupin: 

- aritmetické  

- logické 

- bitové  

Mikrokontrolery AVR typu ATmega dále obsahují hardwarovou násobičku, 

tzn. že operace násobení trvá pouze 2 takty hodinového signálu. 

 

Paměťový prostor 

• Paměť programu  

Vnitřní programovatelná paměť je tvořena pamětí typu FLASH. Jedná se o 

paměť, která je přeprogramovatelná v cílové aplikaci (In-System Programmable 

Memory). Velikost interní FLASH záleží na typu mikrokontroleru (velikost 1 až 256 

kB), kde ATmega64 disponuje 64kB této paměti (organizace N x 16 bitů, kde N se 

odvíjí od typu mikrokontroleru). 

 

• Paměť dat 

Skládá se ze z těchto základních částí (obrázek 8.3): 

 

� Pracovní registry 

Soubor registrů (GPR = general purpose registers) je namapován do RAM v 

oblasti 0x0000 – 0x001F (32 adres). Tato oblast paměti je bitově adresovatelná. 

Téměř všechny instrukce pracující s registry využívají jednocyklový přístup do 

registrů. 

Posledních 6 registrů lze použít ve dvojici (tedy 16 bitů) jako ukazatele 

adresy pro nepřímé adresování paměti dat. Tyto registry (ve skutečnosti páry) jsou 

označeny písmeny X, Y a Z.  



ÚSTAV AUTOMATIZACE A M ĚŘICÍ TECHNIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

 44 

Všechny registry jsou akumulátory a jsou tedy zdrojem i cílem při ALU 

operacích (dochází k šetření přesunů). 

 

� Prostor I/O registrů 

Všechny I/O (vstupně/výstupní) porty a registry periferií jsou umístěny v 

oblasti 64 I/O registrů. Jedná se o adresy 0x0020 – 0x005F (64 adres).  V této oblasti 

se tedy nachází datové registry I/O zařízení (porty), řídicí registry periferií AVR, 

stack pointer (SP = ukazatel zásobníku) a stavový registr (SREG). 

 

� Interní a externí SRAM 

Velikost této paměti záleží na typu mikrokontroleru a na velikosti připojené 

externí SRAM paměti. Interní SRAM u ATmega64 je 4096B, kde 96B je využito pro 

registry a I/O registry. Adresa interní SRAM je od adresy 0x0060 – 0x---- (dle typu 

mikrokontroleru). 

 
 Obrázek 8.3: Organizace datové paměti mikrokotroleru ATmega64 [12] 

 

Zásobník, Stack Pointer (ukazatel zásobníku) 
Velikost zásobníku je omezena velikostí paměti SRAM. Zásobník je nutno 

nastavit do volné SRAM (nad adresu 0x0060). 

Stack pointer, neboli ukazatel zásobníku má velikost 16 bitů. Tento ukazatel 

je nutné inicializovat na začátku programu. 
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Způsoby programování 

Mikrokontrolery AVR využívají oddělené paměti pro program a pro data 

(dáno Harvardskou architekturou). Programová paměť je typu „In System 

Programmable Flash Memory.“ To znamená, že kromě klasického paralelního 

programování této paměti je možné tuto paměť programovat sériově přímo 

v systému cílové aplikace. 

Hlavní nevýhodou paralelního programování je nutnost vložit mikrokontroler 

při programování do programátoru. 

Tato nevýhoda paralelního programování odpadá při sériovém programování. 

V tomto případě mikrokontroler zůstává v aplikaci a vlastní programování se provádí 

prostřednictvím několika signálů (u většiny mikrokontrolerů AVR jsou to signály 

MOSI, MISO, SCK a RESET). 

 

Způsoby adresování paměti dat (architektura AVR) 

- Přímé adresování 

- Nepřímé adresování 

- Nepřímé adresování s posunutím 

- Nepřímé adresování s dekrementací ukazatele adresy před zpracováním instrukce 

- Nepřímé adresování s inkrementací ukazatele instrukce po zpracování instrukce 
 

8.2.2 Obvod DS1232-SO [14] 

Tento obvod slouží k definovanému spuštění, zastavení nebo restartování 

činnosti mikrokontrolerů a mikroprocesorů. Obvod se stará o sledování tří základních 

podmínek nutných pro správnou činnost mikrokontroleru či mikroprocesoru. 

Sledované vlastnosti (funkce) jsou: 

• hodnota napájecího napětí 

• kontrola funkce mikrokontroleru – Watchdog 

• manuální (externí) reset 
 

Napájecí napětí 
Obvod je vybaven teplotně kompenzovaným zdrojem referenčního napětí, 

které je pomocí vnitřního komparátoru porovnáváno s hodnotou napájecího napětí. 

V případě, že se napájecí napětí dostane mimo toleranci (dojde-li k jeho poklesu), 

výstupní signál RESET se nastaví do log.1. Signál je připojen na resetovací vstup 

mikrokontroleru či mikroprocesoru. Je-li napájecí napětí v normálu, signál RESET se 

nastaví do log.0. 

Komparační napětí, při kterém dojde k RESETU, lze hardwarově nastavit. 
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Kontrola funkce mikrokontroleru – Watchdog 
Tento obvod obsahuje interní časovač, který sleduje občerstvovací impulsy 

přicházející z mikrokontroleru. V případě, že mikrokontroler zůstane v nekonečné 

smyčce a nedojde tedy k vygenerování příslušného občerstvovacího impulsu, dojde 

po vypršení časového intervalu k nastavení signálu RESET do log.1 a následnému 

resetu mikrokontroleru. 
  

Manuální reset 
Pomocí externího tlačítka je možno provést reset mikrokontroleru. Signál 

RESET je generován (nastavení výstupu do log.1) po dobu stisku tlačítka. 

Obvod je vybaven výstupy signálu RESET (log.1 pro hodnotu high) a 

RESET/ (log.1 pro hodnotu low) a lze jej tedy použít k ochraně mikrokontrolerů a 

mikroprocesorů, které využívají buď kladnou nebo negativní logiku. 
 

Základní technické údaje: 
- napájecí napětí: 5 V (ss)  (4,5 – 7 V) 

- pracovní teplota: - 40 °C až + 85 °C 

- hlídané podpětí: 4,5 V; 4,75 V (dle zapojení) 

- watchdog:  150 ms, 600 ms, 1,2 s (dle zapojení) 

 

8.2.3 Obvod 74HC573 [11] 

Jedná se o vysokorychlostní integrovaný obvod, který obsahuje osmici 

oddělených klopných obvodů typu D s řízeným vstupem a výstupem. Díky 

třístavovému výstupu slouží k ošetření výstupních portů mikrokontrolerů a 

k připojení zařízení ke sběrnicím. Klopný obvod typu D realizuje jednobitovou 

paměť. 

Pro osmici integrovaných klopných obvodů jsou společné signály LE a OE/, 

které slouží k řízení tohoto obvodu. Obvod má vyvedeny výstupní signály Qn, 

signály Qn/ vyvedeny nejsou. 

Signál LE – „latch enable“ (řízení vstupu) slouží k řízení přepisu vstupních 

dat Dn do paměti. Je-li tento signál v log.1, data na vstupech Dn jsou přepsány do 

vnitřní paměti. K vlastnímu přepisu stavu dochází na hraně přechodu signálu LE 

z log.1 do log.0. Je-li signál LE v log.0, vnitřní stavy se nemění. 

Signál OE – „output enable“ (řízení výstupu) slouží k řízení výstupů tohoto 

obvodu, který je proveden jako třístavový. Je-li tento signál v log.0 je všech 8 bitů 

vnitřního stavu obvodu připojeno na výstupy Qn, je-li signál v log.1, jsou výstupy 

přepnuty do stavu vysoké impedance. 
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Základní technické údaje: 

- napájecí napětí: 2 V – 6 V (ss) 

- pracovní teplota: - 40°C až + 85°C 

- vstup   – log.1: > 3,15 V 

    - log.0: < 1,35 V 

- výstup – log.1: > 3,84 V 

  - log.0: < 0,33 V 
 

Pozn.: Značení vstupů a výstupů, kde n značí pořadí - Dn/Qn = vstupy/výstupy 

 
Obrázek 8.4: Blokové schéma zapojení obvodu 74HC573 [11] 

Tabulka 8.1: Tabulka pravdivostních hodnot obvodu 74HC573 [11] 
 

8.2.4 Obvod ULN2003D [16] 

Tento integrovaný obvod obsahuje sedm spínacích kanálů. Jedná se o 

zapojení dvojic darlingtonových tranzistorů, které mají společný emitor a jsou v 

zapojení s otevřeným kolektorem. Jednotlivé kanály jsou schopny spínat proud 

500mA, ve špičce až 600mA. Hodnota spínaného napětí může být až 50V. 

Každý spínací kanál obsahuje integrovanou ochrannou diodu zapojenou 

antiparalelně k výstupu. Tato dioda slouží jako ochrana spínacího tranzistoru, 

zejména při spínání a řízení induktivní zátěže. 
 

Základní technické údaje: 

- napájecí napětí: 2 V – 6 V (ss) 

- pracovní teplota: - 20 °C až + 85 °C 

- saturační napětí: 0,9 V (při Ic = 100 mA) 

- ochranná dioda: UD = 1,7 V při ID = 350 mA (propustný směr) 
 

VSTUPY VÝSTUPY 

OE/ LE Dn 

VNIT ŘNÍ 

STAVY Qn 

L H L L L 

L H H H H 

L L L nemění se nemění se 

L L H nemění se nemění se 

H H L L Z 

H H H H Z 

H L L nemění se Z 

H L H nemění se Z 
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8.2.5 Obvod MAX485 [15] 

Tento nízkopříkonový obvod vytváří fyzické rozhraní sériové datové 

komunikace RS485, obsahuje vysílací i přijímací část. Výstup obvodu je proveden 

jako třístavový. Maximální počet zařízení (vysílačů / přijímačů) na jednom vedení je 

32. RS485 umožňuje obousměrný přenos dat. Při využití 2-vodičového zapojení je 

nutné řídit směr komunikace. U 4-vodičového zapojení toto odpadá (při použití 

komunikačního modelu Master/Slave, kde výstup nadřazené Master jednotky je 

připojen na vstup všech Slave jednotek a výstupy všech Slave jednotek na vstup 

Master jednotky). 

Obvod podporuje komunikaci v tzv. „polovičním duplexu“ (half-duplexu). 

Jde o komunikaci mezi dvěma subjekty, kdy obě strany mohou přijímat i vysílat, 

avšak nikoli současně. V jednotlivých okamžicích probíhá přenos pouze jedním 

směrem. Maximální dosažitelná přenosová rychlost obvodu je 2,5Mb/s. 

Hodnota zatěžovací impedance mezi dvojicí komunikačních vodičů se na 

obou koncích vedení volí shodně s impedancí vedení tak, aby se zabránilo odrazům 

na vedení (typicky 120 Ω). 

 

Základní technické údaje: 

- napájecí napětí:   3 V – 12 V (ss) 

- pracovní teplota:   - 40 °C až + 85 °C 

- typ komunikace:   half-duplex 

- doporučená zatěžovací impedance: 120 Ω 

 

8.2.6 Obvod 74HC4067 [10] 

Jedná se o křemíkový vysokorychlostní integrovaný obvod, který obsahuje 

16-ti kanálový analogový multiplexor a demultiplexor. Obvod se skládá ze čtyř 

adresových vstupů (S0 – S3), povolovacího vstupu (E), který je aktivní v log.0, 16-ti 

nezávislých vstupně/výstupních kanálů a jednoho společného vstupu (výstupu) (Z). 

Tento obvod obsahuje 16 dvoustavových analogových přepínačů s jedním 

kontaktem připojeným k jednomu nezávislému vstupu/výstupu (Y0-Y15) a druhým 

připojeným na společný vstup/výstup (Z). 

Je-li signál E v log.0, jeden z šestnácti spínačů je vybrán (zapnutý - má stav 

nízké impedance) pomocí adresy S0-S3. Všechny nevybrané spínače jsou vypnuté – 

ve stavu vysoké impedance. Je-li signál E v log.1, pak všechny spínače jsou ve stavu 

vysoké impedance nezávisle na adrese S0-S3. 
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Základní technické údaje: 

- napájecí napětí: 2 V – 6 V (ss) 

- pracovní teplota: - 40 °C až + 85 °C 

- vstup   – log.1: > 3,15 V  – log.0: < 1,35 V 

- výstup – log.1: > 3,84 V  – log.0: < 0,33 V 

 

 

S0-S3     - adresové vstupy 

Y0-Y15   - nezávislé vstupy / výstupy 

Z     - společný vstup / výstup 

E     - potvrzovací vstup 

 

 

 

 

Obrázek 8.5: Blokové zapojení obvodu 74HC4067 [10] 
 

VSTUPY 

E/ S3 S2 S1 S0 
SEPNUTÝ KANÁL 

L L L L L Y0 – Z 

L L L L H Y1 – Z 

L L L H L Y2 – Z 

L L L H H Y3 – Z 

L L H L L Y4 – Z 

L L H L H Y5 – Z 

L L H H L Y6 – Z 

L L H H H Y7 – Z 

L H L L L Y8 – Z 

L H L L H Y9 – Z 

L H L H L Y10 – Z 

L H L H H Y11 – Z 

L H H L L Y12 – Z 

L H H L H Y13 – Z 

L H H H L Y14 – Z 

L H H H H Y15 – Z 

H X X X X ŽÁDNÝ 

Tabulka 8.2: Tabulka pravdivostních hodnot obvodu 74HC4067 [10] 

Pozn.:  H = log.1; L = log.0; X = nezáleží na logickém stavu 
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8.3 POROVNÁNÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH A 
POLOVODI ČOVÝCH RELÉ  

Elektromagnetické relé je součástka, která obsahuje elektromagneticky 

ovládaný spínač/vypínač. V blízkosti elektromagnetu tvořeného cívkou a jádrem z 

magneticky měkké oceli je pohyblivá kotva, rovněž z magneticky měkké oceli. 

Kotva se dotýká pružných kontaktů, k nimž je připojen obvod ovládaného zařízení. 

Jakmile cívkou elektromagnetu začne procházet ovládací proud, jádro cívky se 

zmagnetuje a přitáhne kotvu relé, čímž se sepnou pružné spínací/rozpínací kontakty, 

ke kterým je připojeno ovládané zařízení.  

Polovodičové relé, neboli  SSR („Solid State Relay“), je součástka, která 

neobsahuje pohyblivé mechanické díly. Jedná se o moderní náhradu za 

elektromagnetická relé a stykače. Vnitřní struktura je realizována pomocí různých 

druhů tyristorů nebo moderních IGBT tranzistorů. Ovládání těchto prvků je většinou 

pomocí fototranzistoru či fototriaku, čímž je docíleno galvanické oddělení řídicí a 

výkonové části. Polovodičová relé musí být vybavena přepěťovou ochranou (např. 

varistorem, transilem), připojenou paralelně přímo na výkonové svorky SSR. 

 

Většina polovodičových relé je vyráběna pouze pro spínací účely a značná 

část pouze pro stejnosměrný provoz. V případě potřeby realizovat přepínací funkci je 

nutné použít dvě polovodičová spínací relé, které budou mít jeden společný kontakt. 

Je však nutné ošetřit hazardní stavy, aby nedošlo k sepnutí či rozepnutí obou relé 

zároveň. Hazardní stav nastává tehdy, kdy čas rozepnutí prvního relé je delší nežli 

čas sepnutí druhého relé – čas vybíjení přechodových kapacit spínacích prvků. 

Nastane-li hazardní stav mohou být v jednom okamžiku obě relé otevřená - jedno se 

otevírá a druhé zavírá. Dojde-li k výpadku napájení zůstanou obě relé rozepnutá, což 

může při ovládání některých drážních zařízení (kdy je nutné mít definovaný tzv. 

bezpečný stav) vést k ohrožení bezpečnosti provozu. V případě použití dvou 

polovodičových relé, je nutné obě součástky umístit na DPS, tím rostou požadavky 

na prostor a výrazně roste cena. V současné době lze tedy uvažovat polovodičová 

relé pouze pro spínací kanály tohoto modulu. 

Výraznou výhodou polovodičových relé je to, že neobsahují  žádné 

mechanické části, tudíž nedochází k opalování kontaktů, degradaci materiálů 

kontaktů, popř. zlomení či odpadnutí kontaktu, jak je tomu u elektromagnetických 

relé. Nevýhodou polovodičových relé je nutnost volby stejnosměrného či střídavého 

provozu již při návrhu a nutnost chlazení při velkých spínaných proudech. 

Nevýhodou elektromagnetických relé je ve většině případů nutnost umístit 

v ovládacím obvodu antiparalelně diodu k ovládací cívce, na které vzniká při 

rozpínání napětí opačné polarity. 
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Elektromagnetické relé  Polovodičové relé 

Výhody: - nízká cena    - dlouhá životnost 

 - malá výkonová ztráta  - tichý provoz 

 - vysoká závěrná napětí  - nevzniká jiskření 

 - větší tepelná odolnost  - vyšší spínací frekvence 

 

Nevýhody: - mechanické díly   - vysoká cena 

 - menší životnost   - nutné ošetřit proti přepětí 

 - opalování kontaktů   - nutné chladit 

 - hlučný provoz   - spíše pouze spínací funkce 

 

Při spínání některých zařízení na drážních vozidlech mohou vznikat velké 

proudové nárazy – zejména spínání kapacitní zátěže. V tomto případě je nutno 

spínací kontakty naddimenzovat, jinak může docházet ke značnému opalování 

kontaktů a k postupné degradaci materiálu kontaktů. To má za následek snížení 

životnosti relé. Relé pak nemůže plnit požadovanou funkci. 

Pro modul reléových výstupů je zvolena jednotná řada relé pro spínací i 

přepínací kanály. Bylo vybráno elektromagnetické relé především z důvodu zajištění 

bezpečnosti provozu (tzv. bezpečný stav i při výpadku napájení) a dále z důvodu 

velikosti výkonové ztráty kontaktu v sepnutém stavu a současné cenové relace na 

trhu. 

 

8.3.1 Elektromagnetické relé PE014012, parametry a  výpočet životnosti 

Jedná se o elektromagnetické relé do plošného spoje klasické konstrukce 

s jednou řídicí cívkou a jedním přepínacím kontaktem. Vhodné pro spínaní 

stejnosměrných i střídavých signálů. 

 

Technická data: [17] 

Max. spínané napětí:   250 V 

Max. spínaný proud:   5 A 

Řídicí napětí (cívka):   12 V 

Odpor cívky:    685 Ω ±10 % 

Izolační pevnost (cívka/kontakt): 4000 V 

Mechanická životnost:  15*106 přepnutí 

Materiál kontaktů:   AgNi 90/10 
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Mechanická životnost tohoto prvku je plně dostačující. Předpokládaná 

životnost elektronického rychloměru je stanovena na 25 let. Budeme-li předpokládat 

provoz vozidla 15 hodin denně a 6 dní v týdnu, je předpokládaná životnost modulu 

při přepnutí relé každých 30 s: 

T – životnost v letech 

A – počet přepnutí za hodinu   A = 120 přep./hod. = 2 přep./min. 

B – počet provozních hodiny denně  B = 15 hod. 

C – počet provozních dnů v týdnu  C = 6 dnů 

D – počet provozních týdnů v roce  D = 52 týdnů 

K – mechanická životnost relé  K = 15*106 cyklů 
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8.4 ZÁKLADNÍ POPIS NÁVRHU MODULU RELÉOVÝCH 

VÝSTUPŮ 

Pro zaručení kompatibility se současným elektronickým rychloměrem 

RE1xx, je nutno zajistit splnění mechanické a hardwarové kompatibility a dalších 

požadavků uvedených dále v textu. 

Základní návrh koncepce modulu reléových výstupů je patrný z obrázku 8.6. 

Propojení modulu s deskou plošné kabeláže (PKE) je provedeno systémovým 

zásuvným konektorem typu C.  

Z interního rozvodu rychloměru jsou pro modul ROT využity následující 

signály a napájecí napětí: 

• „pomalá“ sériová komunikace RS485 

• „rychlá“ sériová komunikace RS485 

• Externí řízení „pomalé“ RS485 

• Externí řízení „rychlé“ RS485 

• Externí reset 

• Napájecí napětí +5 V  (z modulu NZE) 

• GND pro +5 V  (z modulu NZE) 

• Napájecí napětí +12 V (z modulu NZE) 

• GND pro +12 V  (z modulu NZE) 
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Napájecí napětí je ze systémového konektoru rozvedeno do jednotlivých 

bloků tohoto modulu (viz. obrázek 8.6). Pro komunikaci mezi tímto modulem a 

ostatními moduly elektronického rychloměru jsou využity kanály sériové 

komunikace RS485. Jelikož mikrokontroler ATmaga64 neobsahuje přímo rozhraní 

RS485, je nutné toto rozhraní realizovat pomocí obvodu MAX485. 

Ochranu řídicího obvodu před vznikem nedefinovaného či neřízeného stavu 

má za úkol  obvod hardwarového watchdogu, který je připojen přímo k řídicímu 

obvodu. 

Řídicí obvod generuje signály pro jednotlivé výstupní kanály odděleně. Tyto 

signály slouží k řízení spínačů, které ovládají elektromagnetická (případně 

polovodičová) relé. Spínací signály, které spínají jednotlivá relé, jsou monitorovány 

pomocí zpětné vazby a následně zpracovány a vyhodnoceny v řídicím obvodu. 

Jednotlivá relé, podle požadavku, spínají či přepínají výstupní kontakty, které jsou 

přivedeny na externí výstupní konektor. 

 
Obrázek 8.6: Blokové schéma modulu reléových výstupů 

5 x SPÍNACÍ RELÉ 7 x PŘEPÍNACÍ RELÉ 

EXTERNÍ KONEKTOR 

INTERNÍ KONEKTOR 

HARDWAROVÝ 

WATCHDOG 

ŘÍDICÍ OBVOD 

SPÍNACÍ OBVODY 

KOMUNIKACE 

RS485 

NAPÁJENÍ  

SÉRIOVÁ KOMUNIKACE  

RESET 

ŘÍDICÍ SIGNÁLY  

VÝKONOVÉ SIGNÁLY  KONTROLNÍ SIGNÁLY  
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8.5 PODROBNÝ POPIS ZAPOJENÍ 

8.5.1 Napájení modulu 

K napájení modulu reléových výstupů je využit interní rozvod napájecího 

napětí z modulu NZE. Pro napájení řídicí a komunikační části (ATmega64, DS1232, 

MAX485, 74HC573, 74HC4067, vstupní část ULN2003) je použito napájecího 

napětí +5 V a pro napájení spínacích obvodů relé (ULN 2003) je použito napájecí 

napětí +12 V. 

Napájecí napětí je filtrováno pomocí kondenzátorů C3-C23, které jsou 

umístěny v místě přívodu napájecího napětí do modulu  a dále v blízkosti 

jednotlivých integrovaných obvodů. Kondenzátory C22, C25, C28, C29 a C33 jsou 

umístěny poblíž relé na desce a slouží k pokrytí proudového nárazu (brání rozkmitání 

napájecího napětí a velkému proudovému zatížení rozvodů) při spínání jednotlivých 

relé. Tlumivky L1 - L3 chrání tento modul proti šíření vysokofrekvenčního rušení po 

rozvodu napájení, které by se mohlo šířit z jednotky elektroniky, např. zarušením 

některého z dalších modulů rychloměru. Tyto tlumivky na druhou stranu chrání 

jednotku elektroniky, proti vysokofrekvenčnímu rušení, které by mohlo vzniknout 

v tomto modulu – např. při spínaní a rozpínání silně zarušených signálů, spínání 

samotných relé nebo zarušením celého modulu z jiného důvodu. 
 

8.5.2 Hardwarový watchdog 

Obvod DS1232 (označen IO2) zajišťuje funkci hardwarového watchdogu, 

který hlídá stav napájecího napětí a nedefinovanou činnost (stav) řídicího 

mikrokontroleru. Reset je vyvolán v případě poklesu napájecího napětí pod 

nastavenou hodnotu, která činí 4,5 V nebo nedostane-li tento obvod pravidelnou 

odezvu od řídicího mikrokontroleru. Čas odezvy je nastaven na hodnotu 600ms, tzn. 

nedojde-li minimálně jednou za 600 ms k odezvě z mikrokontroleru, dojde k resetu. 

Watchdog také sleduje stav resetovacích signálů od mechanického tlačítka, 

SPI rozhraní, JTAG rozhraní a signálu externího resetu, který může být vyvolán 

nadřazeným systémem. Vybočení z jednotlivých definovaných mezí, či přítomnost 

některého z resetovacích signálů, vyvolá reset řídicího mikrokontroleru.  
 

8.5.3 Řídicí obvod 

Mikrokontroler ATmega64 (označen IO1) je napájen z vyfiltrovaného 

napájecího napětí +5 V. Na vývody 23 a 24 je připojen externí oscilátor o frekvenci 

16 MHz, který je zapojen dle doporučeného zapojení [12]. 
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Reset tohoto obvodu je prováděn pomocí hardwarového watchdogu, který je 

připojen na vývod 20. Pro resetovací signál je použita inverzní logika, tzn. je-li 

signál v log.1 - mikrokontroler běží, v případě log.0 - dochází k resetu po dobu trvání 

log.0. Reset je indikován pomocí LED D1 (rudé barvy), která je připojena přímo na 

tento signál. Je-li zařízení v běhu LED nesvítí, v případě resetu LED svítí. 

Indikační LED D2-D4 (D2 rudé barvy, D3 a D4 zelené barvy) jsou připojeny 

k portu B (vývody 15-17). Tyto LED jsou softwarově obsluhovány a mají přiřazeny 

jednotlivé indikační funkce – např. zařízení v provozu, porucha apod. 

Výstupní signály generované mikrokontrolerem, které dále slouží ke spínání 

výstupních relé jsou připojeny ke klopným obvodům typu D. Tyto obvody jsou zde 

použity za účelem odlehčení výstupních portů mikrokontroleru (budící proud pro 

polovodičové spínače). Obvod IO7 (přepínací kanály) je připojen k portu A, kde 

signály RI01 - RI07 (vývody 45-51) obsahují informaci o sepnutí či rozepnutí 

jednotlivých relé. Řízení výstupu klopného obvodu se provádí pomocí signálu 

RCS1/, který je připojen na vývod 44 (u IO7 připojen na vývod OE/). Obvod IO8 

(spínací kanály) je připojen k portu C, kde signály RI08 – RI12 (vývody 35-39) 

obsahují informaci o sepnutí či rozepnutí jednotlivých relé. Řízení výstupu klopného 

obvodu se provádí pomocí signálu RCS2/, který je připojen na vývod 42 (u IO8 

připojen na vývod OE/). Vývod LE obvodů IO7 a IO8 je připojen na napájecí napětí 

(log.1) a tudíž se vnitřní stav tohoto klopného obvodu mění přímo v závislosti na 

logické úrovni vstupu Dn. V případě, že je signál RCS1/ nebo RCS2/ v log.1, výstup 

klopných obvodů je ve stavu vysoké impedance (odpojen). Je –li tento signál v log.0, 

pak je hodnota vnitřního stavu klopných obvodů přepisována přímo na výstupy – 

vývody Qn.  

 

8.5.4 Výkonové spínače 

Výstupní signály z klopných obvodů jsou přivedeny na vstupy obvodů 

ULN2003 (IO5 – přepínací kanály, IO6 – spínací kanály), které slouží přímo k 

ovládání spínání jednotlivých relé. Výstupní části obvodů IO5 a IO6 jsou napájeny 

z vyfiltrovaného napětí +12 V. 

Ovládaná relé jsou jednotlivě připojena k signálům RVO1 – RVO12 

přes odrušovací tlumivky L8 – L19. Tyto tlumivky brání průchodu vysoko-

frekvenčního rušení do oblasti logických obvodů modulu. Rušení se zde může 

vyskytnout vlivem spínání relé nebo vlivem spínání silně zarušených externích 

signálů. 
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Při rozpínaní relé dochází na ovládací cívce k indukování napětí opačné 

polarity, které by mohlo snižovat spolehlivost IO5 a IO6 a zvyšovat úrovně rušení na 

modulu. Proto jsou v blízkosti ovládacích cívek jednotlivých relé antiparalelně 

připojeny pomocné diody D8 – D19, které tento jev eliminují. Napětí indukované na 

ovládací cívce je při rozepnutí relé omezeno pouze na hodnotu cca - 0,6V. 

  

8.5.5 Zpětná vazba 

Pro sledování vlastní funkce (tzv. automonitoring) je modul vybaven 

snímáním stavu polovodičových spínačů, které ovládají jednotlivá relé. Na každý 

výstup IO5 a IO6 (signály RVO1 - RVO12) je připojen odporový dělič připojený ke 

vstupu analogového multiplexoru (IO9). Tento obvod vyžaduje vstupní napětí cca 

5V, které je vytvořeno právě pomocí tohoto odporového děliče. Je-li spínač sepnut je 

na snímacím rezistoru děliče log.0, je-li rozepnut je na snímacím rezistoru děliče 

log.1. 

Signály RVO1 – RVO12 jsou přes děliče připojeny na vývody Y0-Y11 

multiplexoru. Vývod E/ multiplexoru je trvale v log.0, tedy tyto vstupy jsou trvale 

připojeny. Výběr jednotlivých vstupů je proveden pomocí 4 adresových vodičů - 

signály RFB-A0, RFB-A1, RFB-A2 a RFB-A3, které jsou připojeny na vývody S0-

S3 multipexoru a na vývody 58-61 mikrokontroleru. Dojde-li k nastavení adresy, je 

hodnota vybraného vstupu reprezentována signálem na vývodu Z, který reprezentuje 

signál RFB-READ a je připojen na vývod 32 mikrokontroleru. Paralelně ke 

snímacímu rezistoru děliče je připojen kondenzátor, který zamezuje přenášení 

zákmitů, generovaných při spínání relé. 

  

8.5.6 Ochrana výstupů a EMC 

Ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti navrženého modulu je nutné 

jednotlivé výstupní kanály ochránit proti přepětí spínaných signálů – jedná se o 

vysokonapěťové a většinou vysokofrekvenční rušení vznikající při spínání 

výkonových zařízení na drážních vozidlech. Každý spínací kanál je opatřen jedním 

ochranným transilem, v případě přepínacích kanálů dvěma ochrannými transily. Tyto 

transily mají za úkol ochránit spínací relé proti přepětí, které může způsobit spálení 

vnitřních kontaktů, nemožnost rozepnutí či přepnutí kontaktů a dále proti šíření 

vysokofrekvenčních napěťových pulsů (rušení EMC). Tento modul bude montován 

na drážní vozidla, kde budou spínána napětí 24 V, 48 V nebo 72-110 V, z tohoto 

důvodu jsou voleny transily pro napětí 180 V. 
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8.5.7 Komunikace 

Pro přenos řídicích informací je použita interní sériová komunikace RS485 v 

„pomalém“ a „rychlém“ provedení. Z tohoto důvodu je modul osazen obvody 

MAX485, které vytváří vlastní rozhraní RS485. V případě, že se bude jednat o 

modul, který bude umístěn v jednotce elektroniky elektronického rychloměru na 

poslední pozici, je nutné propojit zkratovací propojkou piny S4 a S5, popř. S6 a S7. 

Propojením uvedených pinů, dojde k připojení impedančního přizpůsobení vedení 

sériové komunikace (zabezpečení proti odrazům). Proti šíření vysokofrekvenčního 

rušení z modulu a do modulu, jsou do obvodu komunikace zařazeny tlumivky L4, 

L5, popř. L6, L7. 

Pro řízení komunikace po RS485 (čtení X zápis) je použito signálů DIR485, 

popř.DIR485SP, které jsou připojeny k IO1 na vývody 4 a 29. Pro případ externího 

řízení této komunikace je nutno propojit zkratovací propojkou piny S8, popř. S9. 

Předávání dat mezi řídicím obvodem (IO1) a obvodem rozhraní (IO3,IO4) je 

realizováno pomocí USART (universální sériová linka) – vývody 2,3, popř. 27,28 

mikrokontroleru. 

 

8.5.8 Programování 

Pro programování řídicího mikrokontroleru (IO1), který je osazen přímo 

v modulu je využito dvou rozhraní, která podporují sériové programování přímo v 

systému. Jedná se o rozhraní SPI (konektor S2), které využívá signály MISO, MOSI, 

SCK a  RESET. Druhou možností, jak programovat mikrokontroler je rozhraní 

JTAG, které je vyvedeno na konektor K3 - jedná se o signály TCK, TMS, TDO, TDI 

a RESET. 

 

8.5.9 Pull-up rezistory 

Jednotlivé signály, které jsou využity pro komunikaci, programování, či 

signály vedené z mikrokontroleru a do mikrokontroleru jsou ošetřeny tzv. pull-up 

rezistory z důvodu ochrany proti nedefinovanému stavu. Tyto rezistory zaručují, že 

v případě nedefinovaného stavu výstupu (např. po zapnutí nebo při resetu) budou 

signály „vytaženy“ do log.1. Dále slouží ke zrychlení  náběžných hran v případě 

přechodu ze stavu log.0 do log.1. 

Hodnota pull-up rezistorů činí 10 kΩ (rovnice 9.1, 9.2). Tato velikost je 

volena tak, aby nedocházelo k výraznému zatěžování logických obvodů a k nárůstu 

proudového odběru z napájecího zdroje. 
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8.5.10 Popis dvouvodičové RS485 

V případě RS485 se jedná o sériovou datovou komunikaci po dvou vodičích, 
kde jednotlivé logické stavy jsou reprezentovány rozdílovým napětím mezi oběma 
vodiči. Důležitou vlastností je, že zde není žádná referenční napěťová hladina, která 
bývá reprezentována např. nulovým napětím země GND (např. u RS232). 

Jednotlivé vodiče jsou obvykle označeny A / B, popř. - / +. Symbol A (-) 
označuje tzv. invertovaný vodič a B (+) tzv. neinvertovaný vodič. Logický stav 1 
(někdy označen OFF), reprezentuje napěťový rozdíl A – B < -0,3 V, zatímco logický 
stav 0 (ON) reprezentuje rozdíl A – B > +0,3 V. Přenos pomocí rozdílového napětí 
eliminuje vliv naindukovaného rušivého napětí vztaženého k nulovému potenciálu 
(zemi), protože se na obou vodičích naindukuje stejná velikost napětí. Vysílač by 
měl generovat na výstupu úrovně +2 V a -2 V a přijímač by měl být schopen rozlišit 
úroveň +200 mV a  -200 mV jako platný signál. 

Komunikace je typu „polovičního duplexu,“ tzv. half-duplexu. Tento typ 
komunikace znamená, že jde o komunikaci mezi dvěma subjekty, kdy obě strany 
mohou přijímat i vysílat, avšak nikoli současně. V jednotlivých okamžicích probíhá 
přenos pouze jedním směrem. Jedním párem vodičů lze propojit až 32 zařízení, která 
si mezi sebou mají přenášet data. Jedná se tedy o obousměrný přenos dat, ale protože 
nelze po jednom páru najednou přenášet data oběma směry, je zde vyžadováno řízení 
směru přenosu. Vzdálenost krajních zařízení může být až 1600 m. 

Impedanční zakončení linky RS485 je dosti problematické a zpravidla záleží 
na provedení vedení a rychlosti přenosu (typické rychlosti jsou 9.6 kBd nebo 19.2 
kBd). Samozřejmostí je na konce linky zapojit zakončovaní rezistor, jehož hodnota 
odpovídá impedanci vedení. Tím se zabrání odrazům na vedení. Minimální 
zatěžovací impedance by neměla být menší než 60 Ω. 

Stejně důležité jako impedanční přizpůsobení je definování klidového stavu 
linky. Při komunikaci po lince RS485 se vysílače odpojují, dochází tedy ke stavu, 
kdy na linku žádné zařízení nevysílá. V této době není stav linky definován a linka je 
extrémně citlivá na indukovaná napětí, které se jeví jako přicházející data. Proto je 
třeba definovat klidový stav linky připojením rezistorů R1 a R2 dle obrázku 8.7.     

 
Obrázek 8.7: Definování klidového stavu linky (předpokládáme, že v klidu je vodič 

B zápornější než A) 
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Pozn.: Rezistor Rt je zakončovací (např. 150 Ω), rezistory R1 a R2 definují klidový 

stav (oba např. 470 Ω až 4,7 kΩ). Vcc a GND jsou lokální napájení a zem budiče. 

 
 

Komunikační protokoly 

Z pohledu přenosu dat se využívá stejné struktury jako u RS232, tj. přenos 7 

nebo 8 bitových rámců se startbitem a jedním či více stopbity, případně paritním 

bitem. V historii byla řada pokusů o zavedení standardních komunikačních protokolů 

na sériových linkách, avšak žádný z nich se neujal. Typy komunikace jsou standardní 

maximálně pro zařízení od jednoho výrobce. Tato skutečnost komplikuje připojení 

více různých zařízení na jednu linku, protože dochází ke kolizím dat. 

 

 

 

Pozn.: Schéma zapojení modulu je uvedeno – viz. Příloha E.1, E.2. 
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9. VÝPOČTY POTŘEBNÉ PRO NÁVRH MODULU 

VCC5  - napájecí napětí 

VCC12 - napájecí napětí 

VCC5 = 5 V 

VCC12 = 12 V 

 

• Maximální proud  Ipull-up tekoucí pull-up rezistory R1 – R32 

Rpull-up = 10 kΩ 
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• Proud ID1 - ID4 tekoucí jednotlivými LED D1 – D4, kde ID1 =  ID2; ID3  =  ID4 ,  

D1, D2 jsou LED rudé barvy a D3, D4 jsou LED zelené barvy 

UOUT – napětí na výstupním portu (stav log.1) 

UDZ – napětí na zelené LED v propustném směru 

UDR – napětí na rudé LED v propustném směru 

UOUT = 5 V = VCC5  (zanedbán pokles napětí) 

UDZ = 2,3 V 

UDR = 1,95 V 
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• Proud tekoucí jednotlivým snímacími děliči (spínač rozepnut) – např. pro 

RVO1 (RRE1 – odpor spínací cívky) 

R47 = 6800 Ω 

R59 = 4700 Ω 

RRE1 =  685 Ω ± 10%, tzn. v nejhorším případě RRE1 =  616,5 Ω 

 

Spínač rozepnut: 
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• Napětí na děliči pro snímání správné funkce polovodičových spínačů 

USATUR – saturační napětí při sepnutém polovodičovém spínači 

USATUR = 0,9 V 

 

Spínač sepnut: 
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Spínač rozepnut: 
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• Volba kapacity kondenzátoru děliče – např. pro RVO1 

R47 = 6800 Ω 

R59 = 4700 Ω 

RRE1 =  685 Ω ± 10%, tzn. v nejhorším případě RRE1 =  616,5 Ω 

Nabíjecí časovou konstantu požadujeme ≥ 50µs 

Vybíjecí časovou konstantu požadujeme ≤ 50µs 
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Nabíjecí časová konstanta požadovaná: 
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Vybíjecí časová konstanta požadovaná: 
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Volba kondenzátoru:  6,7 nF < C34 < 18 nF 

C34 = 10 nF 
 

Nabíjecí časová konstanta skutečná: 
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• Maximální proud tekoucí cívkou relé (IRE1) a spínačem sepnutého kanálu 

IO5, IO6, kde proudy budou shodné pro všechny relé RE1 – RE12 

RRE1 – odpor spínací cívky 

USATUR – saturační napětí při sepnutém polovodičovém spínači 

RRE1 =  685 Ω ± 10%, tzn. v nejhorším případě RRE1 =  616,5 Ω 

USATUR = 0,9 V 
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• Výkonová ztráta vzniklá na spínací cívce relé 
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• Výkonová ztráta vzniklá na polovodičovém spínači pro spínání relé 

- nejhorší případ (největší proud cívkou a největší možné saturační napětí) 
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• Výkonová ztráta vzniklá na polovodičových spínačích v obvodech IO5 a IO6 

n – počet zapojených spínačů 

nIO5 = 7 

n IO6 = 5 
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• Klidový proudový odběr modulu (relé rozepnuté, 1 svítící zelená LED) 

Zdroj +5 V:  

- pull-up rezistory: I5V1 = 32*0,5 mA = 16 mA 

- IO1:   I5V2 = 10 mA 

- IO2:   I5V3 = 1,5 mA 

- IO3 + IO4:  I5V4 = 2*0,9 mA = 1,8 mA 

- IO7 + IO8:  I5V5 = 2*0,5 mA = 1 mA 

- IO9:   I5V6 = 1 mA 

I5VCELK = I5V1 + I5V2 + I5V3 + I5V4 + I5V5 + I5V6             (9.33) 

I5VCELK = 16 + 10 + 1,5 + 1,8 + 1 + 1 = 31,3 mA           (9.34) 
 

Zdroj +12 V: 

- IO5 + IO6:  I12V1 = 2*1,4 mA = 2,8 mA 

- děliče:  I12V2 = 12*0,99 mA = 11,88 mA 

I12VCELK = I12V1 + I12V2                  (9.35) 

I12VCELK = 2,8 + 11,88 = 14,68 mA             (9.36) 
 

• Maximální proudový odběr modulu (všechny relé sepnuté, všechny LED svítí 

– 2x zel, 1x červ) 

Zdroj +5 V : 

- pull-up rezistory: I5V1MAX = 32*0,5mA = 16 mA 

- IO1:   I5V2MAX = 10 mA 

- IO2:   I5V3MAX = 1,5 mA 

- IO3 + IO4:  I5V4MAX = 2*0,9 mA = 1,8 mA 

- IO7 + IO8:  I5V5MAX = 2*0,5 mA = 1 mA 

- IO9:   I5V6MAX = 1 mA 

- 3xLED:  I5V7MAX = 2*5,7 + 6,5 = 17,9 mA 

I5VCELKMAX  = I5V1MAX + I5V2MAX + I5V3MAX + I5V4MAX + 

          + I5V5MAX + I5V6MAX + I5V7MAX            (9.37) 
I5VCELKMAX  = 16 + 10 + 1,5+ 1,8 + 1 + 1 + 17,9 = 49,2 mA          (9.38) 

 

Zdroj +12 V: 

- IO5 + IO6:  I12V1MAX =2*1,4 = 2,8 mA 

- sepnutá relé:  I12V2MAX = 12*18 = 216 mA 

I12VCELKMAX = I12V1MAX + I12V2MAX                 (9.39) 

I12VCELKMAX = 2,8 + 216 = 218,8 mA            (9.40) 
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• Maximální výkonová ztráta modulu při jeho maximálním proudovém odběru 
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• Volba potřebné kapacity pro pokrytí proudového nárazu při sepnutí 12 relé 

RE01-RE12 

Imax – maximální proud při sepnutí všech relé 

∆t – doba sepnutí relé (doba trvání proudového nárazu) 

∆U – maximální pokles napětí při sepnutí všech relé 

∆t = 2 ms [17] 

∆U < 2 V 
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• Vypočtenou kapacitu C rozdělíme do 5 dílčích, paralelně řazených 

kapacitorů: 
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Volba kondenzátoru:  CDÍLČÍ = 47 µF 

Celková skutečná kapacita: CCELK = 5*4,7*10-5 = 2,35*10-4 F = 235 µF 
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• Skutečný maximální pokles napětí při sepnutí všech 12 relé 
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• Skutečný maximální pokles napětí při sepnutí jednoho relé 
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10. NÁVRH TESTOVACÍHO PROGRAMOVÉHO 
VYBAVENÍ 

Pro navržený modul reléových výstupů byl vytvořen testovací software, který 

slouží  pro kontrolu správné funkce jednotlivých spínacích kanálů, funkční zkoušky 

osazené desky při oživování, případně při opravách tohoto modulu. Testovací 

software je vytvořen v programovacím jazyku C. 

Základní funkce programu je patrná z blokového diagramu na obrázku 10.1. 

Obrázek 10.1: Blokový diagram testovacího programu 
 

10.1 POPIS TESTOVACÍHO PROGRAMU 

Po zapnutí napájení dojde k odblokování hardwarového watchdogu a 

rozběhne se testovací program. 

Na začátku aplikace dochází k nastavení vstupně/výstupních portů. Porty 

obsluhující spínací kanály relé, jednotlivé LED, občerstvovací signál pro watchdog a 

adresu multiplexoru jsou nastaveny jako výstupní. Porty snímající informace o stavu 

PRVOTNÍ INICIALIZACE, 
NASTAVENÍ PORTŮ 

ROZSVÍCENÍ INDIKA ČNÍCH LED  

ODEZVA PRO HW WATCHDOG  

ZELENÁ LED – D3 SVÍTÍ 

KONTROLA FUNKCE – 
VŠECHNY KANÁLY SEPNUTÉ 

KONTROLA FUNKCE – 
VŠECHNY KANÁLY ROZEPNUTÉ 

KONTROLA FUNKCE – SPÍNÁNÍ 
JEDNOTLIVÝCH KANÁL Ů 

SAMOSTATNĚ 

VYHODNOCENÍ TESTU  



ÚSTAV AUTOMATIZACE A M ĚŘICÍ TECHNIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

 68 

spínačů z multiplexoru jsou nastaveny jako vstupní. Nepoužité vstupně/výstupní 

porty jsou nastaveny jako výstupní do log.0. Dále jsou inicializovány pomocné 

proměnné potřebné pro běh aplikace. 

Pro ověření funkčnosti indikačních LED D2, D3 a D4 jsou programově tyto 

LED rozsvíceny a následně zhasnuty. Poté jsou použité výstupní porty nastaveny do 

log.0, pouze vývod s připojenou LED D3 do log.1. LED D3 zeleným svitem 

signalizuje, že je zařízení v činnosti. 

Aby nedocházelo k vyvolávání resetu od hardwarového watchdogu program 

zajišťuje generování občerstvovacího signálu pro watchdog – zápis log. 1 a log.0 na 

příslušný vývod. Občerstvování musí být prováděno cyklicky při běhu programu 

minimálně jednou za 600 ms, aby nedošlo ke spuštění resetu. 

Programové vybavení testuje modul ve třech fázích. V první fázi se nastaví 

všechny kanály do sepnutého stavu. Postupným adresováním jednotlivých snímacích 

kanálů je vyčítána logická hodnota na příslušných rezistorech. Funkce je patrna 

z obrázku 10.3. Po ukončení první fáze testu následuje druhá. Ve druhé fázi je 

prováděn test rozepnutých kanálů –  obrázek 10.3. V případě, že jsou kanály sepnuty, 

musí být na děličích log.0 a naopak log.1 jsou-li rozepnuty. Je-li vyčtená informace o 

kanálu správná, dojde k zápisu do pomocné proměnné A nebo B, která je při 

inicializaci na začátku programu nastavena na 0. S pomocnou proměnnou (A, B) je 

pracováno jako s 12-bitovým binárním číslem. Odpovídá-li vyčtená informace o 

stavu kanálu požadované funkci, je příslušný bit tohoto čísla (dle kanálu 0-11)  

nastaven na 1. 

Ve třetí fázi je prováděn test postupného spínání jednotlivých kanálů - 

obrázek 10.2. Každý kanál je sepnut jednotlivě a je provedeno vyčtení všech 12 stavů 

na snímacích rezistorech. Pro zápis informace o provedení testu se opět používá 12-

bitového binárního čísla. Např.: sepnut kanál č.1, ostatní rozepnuty. Je-li vyčtená 

hodnota pro kanál č. 1 log.0 a pro všechny ostatní log.1, stavy jsou v pořádku, 

pomocná proměnná C je na dané pozici (dle kanálu) nastavena na 1. Vyskytne-li se 

případ, že je vyčtená informace chybná, pro daný kanál se nezapisuje nic - na pozici 

kanálu zůstává 0. Správný přepis hodnoty je hlídán pomocí pomocné proměnné 

POM, která je vždy po vyčtení 12 kanálů nulována. V případě, že se jedná o chybu 

(vyčtená informace je nesprávná), je nastavena POM do 1 a na příslušné pozici 

pomocné proměnné C zůstane 0. 

Celkové vyhodnocení testu je provedeno na konci programu. Vyhodnocení 

spočívá v kontrole tří pomocných proměnných A, B, C. Pokud je na všech 12 

pozicích proměnných A,B,C stav 1 je modul v pořádku a rozsvítí se zelená LED D4. 
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V opačném případě nastala na nějakém kanálu chyba (porucha), dojde k rozsvícení 

rudé LED D2. Rozsvícením LED D2 nebo D4 program končí. 

Opětovné spuštění testovacího programu lze provést vypnutím a zapnutím 

napájení modulu nebo stiskem tlačítka manuálního resetu watchdogu, který vyvolá 

reset celého mikrokontroleru. 

 

 
 

Obrázek 10.2: Softwarová kontrola spínání jednotlivých kanálů 

NE 

BYLY SEPNUTY VŠECHNY KANÁLY  

NASTAVENÍ DANÉ POZICE 
SEPNUTÉHO KANÁLU POMOCNÉ 

PROMĚNNÉ C NA 1 

ANO 

VYČTENÁ HODNOTA = 0 PRO 
SEPNUTÝ KANÁL 

 
VYČTENÁ HODNOTA = 1 PRO 

ROZEPNUTÉ KANÁLY 

NAADRESOVÁNÍ MULTIPLEXORU  

ODEZVA PRO HW WATCHDOG  

NASTAVENÍ VŠECH KANÁL Ů DO 
ROZEPNUTÉHO STAVU 

ANO 

NE 

SEPNUTÍ VYBRANÉHO KANÁLU  

ZKONTROLOVÁNY VŠECHNY 
KANÁLY 

 

NASTAVENÍ POMOCNÉ 
PROMĚNNÉ POM NA 1 

 
ANO 

NASTAVENÍ POM NA 0 

NE 

POMOCNÁ PROMĚNNÁ POM = 0 

ANO 

NE 
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Obrázek 10.3: Softwarová kontrola sepnutí a rozepnutí všech kanálů 

 

 
Obrázek 10.4: Vyhodnocení testu a rozsvícení LED 

NE 

ZKONTROLOVÁNY VŠECHNY 
KANÁLY 

 

NASTAVENÍ DANÉ POZICE 
POMOCNÉ PROMĚNNÉ A NA 1 

ANO 

VYČTENÁ HODNOTA = 0  

VYČTENÍ HODNOTY 
MULTIPLEXORU 

 

NAADRESOVÁNÍ 
MULTIPLEXORU 

 

ODEZVA PRO HW WATCHDOG  

NASTAVENÍ VŠECH KANÁL Ů 
DO SEPNUTÉHO STAVU 

ANO NE 

NE 

ZKONTROLOVÁNY VŠECHNY 
KANÁLY 

 

NASTAVENÍ DANÉ POZICE 
POMOCNÉ PROMĚNNÉ B NA 1 

ANO 

VYČTENÁ HODNOTA = 1  

VYČTENÍ HODNOTY 
MULTIPLEXORU 

 

NAADRESOVÁNÍ 
MULTIPLEXORU 

 

ODEZVA PRO HW WATCHDOG  

NASTAVENÍ VŠECH KANÁL Ů 
DO ROZEPNUTÉHO STAVU 

ANO NE 

ODEZVA PRO HW WATCHDOG  

VŠECHNY BITY POMOCNÉ 
PROMĚNNÉ A NASTAVENY NA 1 

ZEL. LED – D4 SVÍTÍ  RUDÁ LED – D2 SVÍTÍ  

VŠECHNY BITY POMOCNÉ 
PROMĚNNÉ B NASTAVENY NA 1 

VŠECHNY BITY POMOCNÉ 
PROMĚNNÉ C NASTAVENY NA 1 

ANO 

ANO 

ANO 

NE 

NE 

NE 

ODEZVA PRO HW WATCHDOG  ODEZVA PRO HW WATCHDOG  

KANÁLY SEPNUTÉ  KANÁLY ROZEPNUTÉ  
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11. PROVEDENÉ ZKOUŠKY A M ĚŘENÍ 

11.1 ZKOUŠKA FUNKCE HARDW AROVÉHO WATCHDOGU 

Po připojení napájecího napětí +5V je signál RESET v log.0 a LED D1 

nesvítí. Při poklesu tohoto napětí pod hodnotu 4,42 V, nastaví obvod watchdogu 

signál RESET do log.1 a současně se rozsvítí rudá LED D1. Po zvýšení napájecího 

napětí tato LED zhasíná a RESET je v log.0. 

Po dobu stisku tlačítka S1 je signál RESET nastaven do log.1 a LED D1 svítí, 

po uvolnění tlačítka přechází RESET do log.0 a LED zhasne. 

Doba trvání signálu RESET je 245 ms. Doba čekání watchdogu na 

občerstvovací impuls od mikrokontroleru činí 585 ms, pak dochází k aktivaci resetu. 

11.2 KONTROLA ČINNOSTI SPÍNACÍCH KANÁL Ů 

Při nastavení spínacích kanálů do rozepnutého stavu, jsou signály RI01-12 ve 

stavu log.0 . Tyto signály jsou připojeny na vstupy obvodů IO7 a IO8. Výstupy 

těchto obvodů jsou také ve stavu log.0 a tím jsou polovodičové spínače IO5 a IO6 

rozepnuty – na jejich výstupu je plné napájecí napětí 12 V. V tomto stavu je na 

snímacích rezistorech úroveň log.1. 

Při nastavení spínacích kanálů do sepnutého stavu, jsou signály RI01-12 ve 

stavu log.1 . Tyto signály jsou připojeny na vstupy obvodů IO7 a IO8. Výstupy 

těchto obvodů jsou také ve stavu log.1, polovodičové spínače IO5 a IO6 jsou sepnuty 

– na jejich výstupu je saturační napětí 0,71 V. V tomto stavu je na snímacích 

rezistorech úroveň log.0. 

Při připojení spínané zátěže (24 V/0,5 A odporová zátěž) na externí konektor 

je pomocí relátek tato zátěž spínána či přepínaná. Při sepnutí a průchodu proudu 

obvodem je na spínacích kontaktech relé minimální (nulový) úbytek napětí. 

11.3 NAMĚŘENÉ PROUDOVÉ ODBĚRY MODULU V SESTAVĚ 
RYCHLOM ĚRU 

Minimální proudový odběr  (klidový stav) – relé rozepnuta, LED zhasnuty 

• Zdroj +5 V: IMIN5V = 14,8 mA 

• Zdroj +12 V: IMIN12V = 11,9 mA 

 

Maximální proudový odběr  – relé sepnuta, LED rozsvíceny (2 x zelená, 1 x rudá) 

• Zdroj +5 V: IMAX5V  = 39,8 mA 

• Zdroj +12 V: IMAX12V = 187,1 mA 
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• Skutečná výkonová ztráta modulu při maximálním proudovém odběru: 
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Teoreticky vypočítané hodnoty proudových odběrů pro oba zdroje (v 

klidovém i plně sepnutém stavu) jsou vyšší než prakticky naměřené hodnoty na 

realizovaném modulu. Rozdíl vzniknul při výpočtu uvažováním maximálních 

proudových odběrů jednotlivých integrovaných obvodů, maximálním ovládacím 

proudem relé (byl uvažován minimální odpor ovládací cívky) a maximálním 

proudem tekoucím přes pull-up rezistory. 
 

11.4 ROZSAH PROVOZNÍCH TEPLOT 

Funkční vlastnosti modulu byly testovány v rozsahu teploty okolí -25 °C až 

+40 °C. V celém teplotním rozsahu nedošlo k výpadku nebo omezení funkce 

modulu. 
 

11.5 ZKOUŠKA SPRÁVNÉ FUNKCE TESTOVACÍHO SOFTW ARU 

Software byl otestován na modul, který byl zcela v pořádku – test vždy 

dopadl správně (zelená LED D4 svítí). Byl-li testován software na modulu, kde byla 

záměrně způsobena porucha spínacího kanálu – test dopadl vždy špatně (rudá LED 

D2 svítí). Testovací software vždy u vadného modulu odhalil chybu. 

 

Provedená měření proběhla dne: 8.5.2008 

Teplota: 23,2 °C Tlak: 1015 hPa Vlhkost: 52 % 

Měřící přístroje: digitální multimetr PU 510, v.č.: 6511418 

   osciloskop TEKTRONIX 2225, v.č 21546983 
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12. VÝSLEDNÁ CENA MODULU  

Použitím elektromagnetických relé a součástek pro povrchovou montáž SMD 

byla výsledná cena materiálu použitého na výrobu modulu a pracnost při osazování 

značně snížena. Rozpiska materiálu s cenou jednotlivých součástek je uvedena 

v příloze F. Výsledná cena materiálu včetně desky plošného spoje je 1259 Kč. 

Cena za osazení tohoto modulu (SMD i klasická montáž) činí 650,-Kč/modul. 

Cena za oživení celého modulu při využití oživovacího softwaru činí 480,-Kč/modul. 

Oživením se myslí pohledová kontrola kvality osazení celého modulu, kontrola 

polarit diod, kondenzátorů, kontrola správného otočení integrovaných obvodů, test 

hardwarového watchdogu a test pomocí oživovacího softwaru, ověření spínacích 

schopností relé atd. 

 

• Cena materiálu:  1259,- Kč 

• Cena osazení:     650,- Kč 

• Cena oživení:     480,- Kč 

-------------------------------------------------- 

Celková cena modulu:  2389,- Kč 

 

 

Výsledná cena, která obsahuje kompletní materiál dle rozpisky materiálu, 

osazovací a oživovací práci činí 2389,- Kč. Jedná se o předpokládanou nákladovou 

cenu jednoho modulu, ve které není zahrnuta cena návrhu a vývoje tohoto modulu. 

 

 

Pozn.: Rozpiska materiálu s jednotlivými cenami je uvedena – viz. Příloha F. 
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13. ZÁVĚR 

V této práci je proveden popis jednotlivých částí elektronického rychloměru 

RE1xx, směry jeho dalšího budoucího vývoje s rozborem a porovnáním technologií 

použitelných pro oblast měření a záznamu rychlosti na drážních kolejových 

vozidlech. Nechybí zde základní popis platných norem, které musí tato zařízení 

splňovat. Součástí práce je také porovnání výrobků konkurentů působících v této 

oblasti. 

Na základě seznámení s koncepcí, stavbou a celkovou funkcí elektronického 

rychloměru RE1xx, byl navržen modul reléových výstupů. Modul je plně 

kompatibilní se stávající sestavou a obsahuje 7 přepínacích a 5 spínacích kanálů. Při 

návrhu modulu byl kladen důraz na spolehlivost modulu, ale i bezpečnost a odolnost 

celé jednotky elektroniky tachografu zejména proti šíření rušení (EMC). Je potlačeno 

šíření rušení z tohoto modulu do jednotky elektroniky a naopak (zamezení výpadku 

funkce celého rychloměru). Pro zvýšení bezpečnosti je modul vybaven hardwarovým 

watchdogem. Modul splňuje základní normy platné pro zařízení provozovaná na 

drážních vozidlech. 

Pro usnadnění práce při nahrávání programového vybavení do modulu při 

výrobě, ale i při servisních opravách na vozidle, je modul vybaven řídicím 

mikrokontrolerem, který podporuje nahrání programu přímo v cílové aplikaci. Při 

nahrávání programu se připojí programátor pouze pomocí konektoru a není nutné 

mikrokontroler z modulu vytahovat. 

Současně s modulem bylo navrženo testovací programové vybavení, kterým 

lze provést funkční diagnostiku obvodů modulu při oživování a testování. Tento 

software sníží pracnost při oživování tohoto modulu, zejména při sériové výrobě. 

V případě další budoucí přestavby tohoto modulu lze předpokládat pokles 

ceny polovodičových relé, kterými by tento modul mohl být osazen. Použití 

polovodičových relé bude záležet zejména na tom, zda budou splňovat všechny 

požadavky. V současnosti polovodičová relé nesplňují požadavky kladené na tento 

modul (technické a ekonomické). Proto jsou v navrženém řešení použity 

elektromagnetická relé s velmi vysokou životností. 

Výsledná nákladová cena navrženého modulu, která se skládá z ceny za 

materiál, ceny za osazení a oživení, činí 2389 Kč. Životnost modulu je dána zejména 

životností kontaktů spínacích relé. Dle předpokladu, tato životnost překračuje 

požadovanou životnost celého rychloměru, která je stanovena na 25 let. 
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14. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ Ů 

Normy 
[1] ČSN EN 50121–3–2. Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita – 

Část 3-2: Drážní vozidla – Zařízení. Praha: Český normalizační institut, 2001. 
20s. 

[2] ČSN EN 50155. Drážní zařízení – Elektronická zařízení drážních vozidel. 
Praha: Český normalizační institut, 2002. 52s. 

[3] ČSN EN 61373. Drážní zařízení – Zařízení drážních vozidel – Zkoušky rázy a 
vibracemi. Praha: Český normalizační institut, 2002. 40s. 

 

Firemní dokumentace 
[4] Interní vývojová dokumentace firmy UniControls – Tramex 
[5] Propagační materiály firmy DEUTA – Werke 
[6] Propagační materiály firmy HaslerRail AG 
[7] Propagační materiály firmy Bombardier Transportation 
[8] Propagační materiály firmy Reliable Data Systéme International Ltd 
[9] Propagační materiály firmy Sécheron 
 

Katalogové listy obvodů 
[10] DATA SHEET 74HC4067. 1993. 16s. Dostupné na internetu: 
<http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/74HC4067.pdf>.  
[11] DATA SHEET 74HC573. 1990. 8s. Dostupné na internetu: 
<http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/74HC_HCT573_CNV_2.pdf>.  
[12] DATA SHEET ATMEGA64. 2007. 391s. Dostupné na internetu: 
<http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2490.pdf >.  
[13] DATA SHEET ATMEGA64 - SUM. 2007. 24s. Dostupné na internetu: 
<http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/2490S.pdf>. 
[14] DATA SHEET DS1232. 2002. 8s. Dostupné na internetu: 
<http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/DallasSemiconductor/mXqxzxy.pdf>.  
[15] DATA SHEET MAX485. 2003. 20s. Dostupné na internetu: 
<http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/maxim/MAX1487-MAX491.pdf>.  
[16] DATA SHEET ULN2003D. 2002. 9s. Dostupné na internetu: 
<http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/5279.pdf>.  
 

Internetové stránky 
[17] Elmag. relé PE014012; URL http://www.tme.cz/arts/en/a21/pe014005 
[18] Deuta – Werke;  URL http://www.deuta.de 
[19] Bombardier transportation; URL http://www.bombardier.com 
[20] HaslerRail AG;  URL http://www.haslerrail.com 
 

Odborná literatura 
[21] Instruction set 8-bit AVR. Rev.0856E-AVR-11/05. 150s. 
[22] Herout, Pavel, Učebnice jazyka C. 2. upravené vydání. Praha: KOPP, 1993. 

269s. ISBN 80-85828-02-2. 
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15. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 

VCC5  [V] - napájecí napětí 5V 

VCC12  [V] - napájecí napětí 12V 

Rpull-up  [Ω] - odpor pull-up rezistoru 

Ipull-up  [A] - proud tekoucí pull-up rezistorem 

ID1 - ID4  [A] - proud tekoucí LED D1 – D4 

UOUT                  [V] - napětí na výstupním portu mikrokontroleru – zanedbán pokles 

napětí (stav log.1) 

UDZ  [V] - napětí na zelené LED v propustném směru 

UDR  [V]  - napětí na rudé LED v propustném směru 

RRE1  [Ω] - odpor ovládací cívky 

IDELIC  [A] - proud tekoucí děličem 

USATUR  [V]  - saturační napětí při sepnutém polovodičovém spínači 

τNAB  [s] - nabíjecí časová konstanta (dělič) 

τVYB  [s] - vybíjecí časová konstanta (dělič) 

IRE1  [A] - maximální proud tekoucí ovládací cívkou relé 

WRE1  [W] - výkonová ztráta vzniklá na ovládací cívce relé 

WSPIN                [W] - výkonová ztráta vzniklá na polovod. spínači (pro jeden kanál) 

WIO5, WIO6 [W] - výkonová ztráta vzniklá na IO5, IO6 

nIO5, nIO6 [-] - počet zapojených spínačů IO5, IO6 

I5V1- I5V6 [A] - klidový proudový odběr jednotlivých obvodů (5V) 

I5VCELK  [A] - celkový klidový proudový odběr (5V) 

I12V1- I12V2 [A] - klidový proudový odběr jednotlivých obvodů (12V) 

I12VCELK  [A]  - celkový klidový proudový odběr (12V) 

I5V1MAX- I5V7MAX [A] - maximální proudový odběr jednotlivých obvodů (5V) 

I5VCELKMAX  [A] - celkový maximální proudový odběr (5V) 

I12V1MAX- I12V2MAX  [A] - maximální proudový odběr jednotlivých obvodů (12V) 

I12VCELKMAX [A] - celkový maximální proudový odběr (12V) 

W5V  [W] - maximální výkonová ztráta (5V) 

W12V  [W] - maximální výkonová ztráta (12V) 

WMAX   [W] - maximální výkonová ztráta celého modulu 

IMAX   [A] - maximální ovládací proud při sepnutí všech relé 

∆t  [s] - doba sepnutí relé (doba trvání proudového nárazu) 

∆U  [V]  - maximální pokles napětí při sepnutí všech relé 

CDÍLČÍ  [F] - kapacita jednotlivých paralelně řazených kondenzátorů 

CCELK  [F] - celková skutečná kapacita paralelně řazených kondenzátorů 

IMIN5V  [A] - klidový proudový odběr modulu - měřený (5V) 

IMIN12V  [A] - klidový proudový odběr modulu - měřený (12V) 

IMAX5V  [A] - maximální proudový odběr modulu - měřený (5V) 

IMAX12V  [A] - maximální proudový odběr modulu - měřený (12V) 
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Příloha A –Blokové schéma stávající koncepce Elektronického rychloměru RE1xx 
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Příloha B – Blokové schéma koncepce Malého tachografu 
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Příloha C – Blokové schéma koncepce Tachografu nové generace 
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Příloha D – Blokové schéma v současné době nejpřijatelnější koncepce 
         Elektronického rychloměru 
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Příloha F – Rozpiska materiálu 

Pozice Typ Popis Množství  Jednotková 
cena 

Celková 
cena 

IO1 Atmega64 mikrokontroler, SMD 1 95,00   95,00   
IO2 DS1232 watchdog, SMD 1 7,47   7,47   
IO3, 4 MAX485 rozhraní 485, SMD 2 11,84   23,68   
IO5, 6 ULN2003 7 x spínač, SMD 2 3,06   6,12   
IO7, 8 74HC573 8 x klop. obvod D, SMD 2 2,50   5,00   
IO9 74HC4067 16k. mux, SMD 1 11,85   11,85   
            
D1, 2 LT8B72-150 LED rudá, SMD, 1206 2 0,85   1,70   
D3, 4 LT8B22-150 LED zelená, SMD, 1206 2 0,85   1,70   
D5 - 19 BAS32 univerzální dioda, SMD 15 0,47   7,05   
D20 - 38 1.5KE180 transil obousměrný 19 7,00   133,00   
            
X1 16.000MHz krystal 16MHz 1 21,60   21,60   
            
RE1 - 12 PE014012 relé přepínací 12 34,55   414,60   
             
L1 2.2 uH tlumivka 1 1,54   1,54   
L2 15 uH tlumivka 1 0,70   0,70   
L3 BL01RN1-A62 ferit na vodiči 1 1,80   1,80   
L4 - 19 BLM21A601F tlumivka 16 0,55   8,80   
            
C1, 2 18 p kond. keramický, SMD, 0805 2 0,15   0,30   
C3-6,22,25 47 u/10 V kond. tantalový, SMD, D 6 4,12   24,72   
C28,29,33 47 u/10 V kond. tantalový, SMD, D 3 4,12   12,36   
C7 - 10 3.3u /16 V kond. tantalový, SMD, A 4 0,91   3,64   
C11 10 u/16 V kond. tantalový, SMD, A 1 1,16   1,16   
C12-21,23 100 n kond. keramický, SMD, 0805 11 0,15   1,65   
C34 - 45 10 n kond. keramický, SMD, 0805 12 0,25   3,00   
            
R1 - 32 10 kΩ rezistor, SMD, 0805 32 0,12   3,84   
R33 - 36 470 Ω rezistor, SMD, 0805 4 0,12   0,48   
R37, 38 0 Ω rezistor, SMD, 0805 2 0,12   0,24   
R41 - 44 2,2 kΩ rezistor, SMD, 0805 4 0,12   0,48   
R45, 46 120 Ω rezistor, SMD, 0805 2 0,12   0,24   
R47 - 58 6,8 kΩ rezistor, SMD, 0805 12 0,12   1,44   
R49 - 70 4,7 kΩ rezistor, SMD, 0805 12 0,12   1,44   
            
K1 TY 538 95 11 konektor systémový 1 20,62   20,62   
K2 F009.32.63.54 konektor přípojný 1 36,15   36,15   
K3 MLW10G konektor počítačový - 10 pinů 1 0,80   0,80   
            
S1 P-DT2112C reset. tlačítko 1 3,90   3,90   
S2 S2G40/3x2 2x3 kolíky, 2.54mm 1 0,21   0,21   
S3 S2G40/2x2 2x2 kolíky, 2.54mm 1 0,14   0,14   
S4-S9 S1G40/1x2 1x2 kolíky, 2.54mm 6 0,06   0,36   
S10 S1G40/1x1 1x1 kolíky, 2.54mm 1 0,03   0,03   
            
DPS1   deska plošných spojů 1 400,00   400,00   
SOUČET - celková cena materiálu 1 258,81   
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Příloha G – Obsah přiloženého CD 
 

CD:\HLAVNI      

FEILHAUERBP.pdf   - Vlastní text bakalářské práce 

ANOTACE.pdf   - Anotace CZ,ENG, Klíč slova CZ, ENG 

 

CD:\POUZITE ELEKTRONICKE ZDROJE  

 74HC4067.pdf   - Katalogový list (multiplexor) 

 74HC573.pdf    - Katalogový list (klopný obvod typu D) 

 ATMEGA64.pdf   - Katalogový list (mikrokontroler) 

 ATMEGA64_SUMMARY.pdf - Katalogový list (mikrokontroler) 

 DS1232.pdf    - Katalogový list (watchdog) 

 MAX485.pdf    - Katalogový list (rozhrani RS485) 

 ULN2003D.pdf   - Katalogový list (polovodičové spínače) 

 

CD:\PRILOHY      

KONCEPCE1.jpg - Blok. schéma stávající koncepce El. 

rychloměru RE1xx 

KONCEPCE2.jpg                  - Blok. schéma koncepce Malého tachografu 

KONCEPCE3.jpg                  - Blok. schéma koncepce Tachografu nové 

generace 

KONCEPCE4.jpg                  - Blok. schéma v současné době nejpřijatelnější 

koncepce Elektronického rychloměru 

VYKRES1.sch                       - Schéma zapojení modulu rel. výstupů 1/2 

VYKRES2.sch                       - Schéma zapojení modulu rel. výstupů 2/2 

ROZPISKA.xls  - Rozpiska materiálu 

OBSAH.txt   - Obsah přiloženého CD 

 

CD:\PROGRAM 

OZIV.c   - Soubor obsahující programový kód v jazyce C 

OZIV.aps   - Programový soubor pro AVR Studio (ver.4.13.571) 


