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ABSTRAKT 

Práce se zabývá návrhem řídícího systému pro řízení invalidního vozíku. Projekt je 

koncipován jako realizační studie celého řízení, která bude později použita pro 

konstrukci systému. 

Pro získání informace o poloze vozíku byl vyrobeny  inkrementální snímače pro 

výpočet této polohy, a dále řídící jednotka s těmito funkcemi:  

- řízení vozíku pomocí USB křížového ovladače, 

- ovládání výstupů, 

- získání informace o poloze vozíku a úhlu jeho natočení přes RS232. 

 

ABSTRACT 

Project is concerned with the design of a control system for control of electric 

vehicle for disabled persons. The project represents a feasibility study that will 

be used for construction of a real system. 

There were created incremental sensors for getting  information about position of the 

vehicle and also unit with these functions: 

- USB joystick for vehicle driving, 

- Digital outputs control, 

- Getting information about position of the vehicle and its steering angle by 

RS232. 
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1. ÚVOD 

Tělesně postižení jsou díky elektrickým invalidním vozíčkům mobilnější než 

dříve a zajistí si spoustu věcí sami, ale to jen pouze na krátké vzdálenosti což jim 

ztěžuje zapojení se do života s větším okruhem lidí. 

Mnozí z nich mají spoustu přátel, svou práci, svého lékaře a všechno to bývá 

mnohdy daleko. Obzvlášť za prací nebo k lékaři je dnes nutné více dojíždět. 

V těchto případech jsou tito lidé odkázáni na pomoc druhého, protože při 

přepravě autem je třeba vzít vozík sebou a zároveň řídit své auto. Naložení nebo 

vyložení vozíku je dost problematické a pomoc druhého .není vždy možná. 

Tato semestrální práce je malou částí toho jak tuto situaci změnit a řídit 

invalidní vozík bez nutnosti jakékoliv lidské pomoci a umožnit tak hendikepovaným 

lidem širší kontakt s okolím. 
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2. POPIS FUNKCÍ INVALIDNÍHO VOZÍKU 

Invalidní vozík je nyní vybaven řídícím systémem od firmy Penny & Giles, 

jehož blokové schéma je na obrázku 1. 

Jedním z prvků, kterým je řízena činnost vozíku je křížový pákový ovladač, 

mající tyto funkce: 

− plynulá regulace rychlosti a směru jízdy vozíku, 

− výstražný zvukový signál, 

− stav akumulátorů indikovaný LED diodami, 

− nastavení maximální rychlosti, 

− zapínání osvětlení vozíku. 

Druhým prvkem je inteligentní výkonná řídící jednotka, která dekóduje 

povely křížového ovladače, a pomocí PWM signálu řídí dva DC motory. Rotační 

pohyb se přenáší přes převodovku na pevná kola čtyřkolového diferenciálně řízeného 

podvozku. Motory jsou také opatřeny elektromagnetickou brzdou zajišťující 

bezpohybový stav vozíku. Pro případ selhání řídícího systému lze tyto brzdy ovládat 

i ručně což umožní pohyb vozíku odtlačením pomocí jiné osoby. 

Třetím prvkem je jednotka pro řízení osvětlení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1:Blokové schéma stávajícího řízení vozíku 

Všechny tři prvky řídícího systému komunikují obousměrně na sběrnici 

s neznámým komunikačním protokolem. 
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2.1 POPIS PWM – PULSNÍ ŠÍŘKOVÁ MODULACE 

Zkratka pochází z angličtiny (pulse width modulation). Její výhodou je 

regulace otáček motoru s konstantním momentem, kterého nelze dosáhnout pomocí 

klasické regulace napětím. Princip spočívá v rychlém spínání napájecího napětí 

pomocí tranzistorů na svorky motoru. Rychlost motoru viz Obr.2 se mění v závislosti 

na poměru časových intervalů stavů sepnuto T1 a vypnuto T2  při konstantní frekvenci 

spínání f , která musí být vyšší než je časová konstanta motoru T=L/R Frekvence 

spínání f > R/L v našem případě >0,21/0,19.10-3  = 1,1kHz. 

Vzhledem k rušení, které vzniká při běhu motoru se frekvence spínání volí 

mnohem vyšší 16kHz(20kHz) a výše. Je to proto aby nebylo rušeno pásmo 

slyšitelného zvuku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2 
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3. VZNIK PROBLEMU A JEHO MOŽNOSTI 

ŘEŠENÍ 

Pro zvýšení samostatnosti našich tělesně postižených občanů je nutné řídit 

vozík bez obsluhy postiženým, nebo bez pomoci jiné osoby. Tento požadavek 

z invalidního vozíku dělá robota, který musí být doplněn o ultrazvukové snímače pro 

sledování překážek a snímače pro zjišťování aktuální polohy vozíku pomocí 

reflexních snímačů pokud možno umístěných v motoru. 

Stávající řízení vozíku však nesplňuje tyto požadavky, a proto je nutná úprava 

tohoto řízení, která spočívá v následujících řešeních. 

3.1 ANALÝZA  STÁVAJÍCÍHO ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU. 

Zjištění komunikačního protokolu mezi křížovým ovladačem výkonnou řídící 

jednotkou a jednotkou pro světla by nám umožnilo provést pouze méně náročné 

změny jak z hlediska fyzického tak hlediska finančního. 

a) Zjistil jsem informace o použitých integrovaných obvodech 

v křížovém ovladači: 

− BU2090 – 12-ti bitový převodník sériové komunikace na 

paralelní – propojen s indikačními LED diodami na ovladači, 

− L46R - paměť EEPROM 1Kbit (64x16bitů), 

− H8-3334 – mikroprocesor firmy Hitachi, 

a výkonné řídící jednotce: 

− 93L66 – paměť EEPROM 4Kbity (256x16bitů), 

− 10393 – dvojitý analogový komparátor, 

− 4051 – 8-mi kanálový analogový multi/demultiplexer, 

− 4093 – 4 x 2 vstupové hradlo NAND, 

− uPD78P368 – mikroprocesor firmy NEC,  

ale žádný z těchto obvodů se svou funkcí a obvodovým zapojením 

nepodobá používaným komunikačním standardům jako jsou např.: 

RS232, RS485, I2C aj. 
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b) Dle možností jsem provedl analýzu hardwaru vykreslením schémat 

dílčích částí křížového ovladače a výkonné řídící jednotky a jejich 

propojení viz Obr.3. 

 

Obr.3 

 

c) Pomocí osciloskopu jsem provedl měření na jednotlivých kontaktech 

komunikačního konektoru. 
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Obr.4a:Signál na kontaktu č.1 

 

Obr.4b:Signál na kontaktu č.2 
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Obr.4c:Detail signálu na kontaktu č.2 

 

Obr.4d:Signál na kontaktu č.4 
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Obr.4e:Detail signálu na kontaktu č.4 

Z Obr.4e lze zjistit pouze informaci o signálu na vývodu č.4 jehož frekvence 

je asi 1,1 kHz a amplituda 11V. 

Na Obr.4a, Obr.4b a Obr.4c je vidět různá šířka jednotlivých impulsů rovna 

celistvému násobku nejmenší šířky. přenos podobný přenosu dat s amplitudou asi 5V 

o kterých nic nevíme.  

Ze všech těchto informací, nelze více zjistit, řešení je nepoužitelné. 
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4. NÁVRH NOVÉHO ŘÍZENÍ INVALIDNÍHO 

VOZÍKU 

4.1 NÁHRADA K ŘÍŽOVÉHO OVLADA ČE 

- již dříve zakoupený vývojový kit FOX board mající 

komunikační rozhraní standardního PC a k němu připojený křížový 

ovladač např. na USB, které je dnes velmi rozšířené, 

- standardní notebook s výše uvedeným ovladačem. 

4.2 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA MOTOR Ů 

Nejlepší řešení je vyrobit výkonnou jednotku tzv. na míru, kde je velkou 

výhodou jakákoliv úprava hardwaru nebo softwaru, která nám přizpůsobí řídící 

jednotku přímo k dané aplikaci. Je téměř nemožné vyrobit jednotku tak aby při jejím 

prvním testování vyhovovala přesně dané aplikaci.  

Velkou nevýhodou tohoto řešení je velká časová náročnost, proto přistoupíme 

k možnosti koupě řídící jednotky jako hotového výrobku a vyrobení pouze některého 

z chybějících prvků výkonné řídící jednotky pokud to bude nutné. 
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4.2.1 Parametry pro výběr jednotky: 

a) technické parametry motoru viz. Příloha 1; 

− rozsah napájecího napětí musí být v souladu s napájením motoru, 

− schopnost dodání potřebného proudu do motoru. 

b) funkce řídící jednotky; 

− změna směru otáčení motoru tzv. H-můstek, nebo 4Q-čtyř 

kvadrantové řízení, 

− řízení dvou motorů (2 kanály), 

− nadproudová ochrana, 

− jeden uživatelský výstup zatížitelný proudem 0,7A pro 2 brzdy, 

nebo 2 uživatelský výstupy zatížitelný proudem 0,35A pro 2 

brzdy, 

− vstupy pro signály z inkrementálního snímače (IRC) výhodou. 

c) komunikační protokol jednotky; 

− e dán možnostmi výše uvedeného FOX boardu pro naše účely 

stačí RS232, kterou ještě dnes má většina průmyslových modulů. 

d) obchodní podmínky;  

− dostupnost jednotky v ČR, 

− možnost reklamace v případě poruchy jednotky, 

− cena jednotky. 

Výše uvedené parametry tvoří rychlý a efektivní postup při hodnocení 

jednotlivých řídících jednotek různých výrobců. 

 

4.2.2 Výběr 

Nyní představím některé konkrétní modely výkonných řídících jednotek: 
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4.2.2.1ADS-50-10 

Výrobce: MAXON MOTOR 

 

Obr.5 

parametry Výrobce potřebné 

Napájecí napětí Ucc [V] 12-50 24 

Výstupní napětí UOUT [V] 0,9xUcc <<0,9xUcc 

Nadproudová ochrana ano ano 

Výstupní proud trvalý Ic [A] 10 16 

Výstupní proud maximální IMAX  [A]  20 80 po dobu 5s 

Počet řízených motorů [ks] 1 2 

Vstup RS232 ne ano 

Vstup inkrementálního snímače ano ano 

Výkonné uživatelské výstupy  0 1-2 

Dostupnost v ČR ano ano 

Zhodnocení: 

Výměnou výstupních tranzistorů by se daly upravit parametry UOUT, Ic , IMAX,  

ale stále jsou zde jiné parametry, které nejsou v souladu s požadavky vyplívající 

z tabulky.Také by jsme porušily záruční podmínky. 

Tento model výkonné řídící jednotky není vhodný pro naši aplikaci a proto 

není třeba se dalšími jejími parametry jako je cena a dostupnost zabývat. 
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4.2.2.2MARS2 

Velmi zajímavými vlastnostmi se může pochlubit výkonná řídící jednotka 

vyráběná u nás firmou PiKRON. 

parametry Výrobce potřebné 

Napájecí napětí Ucc [V] 18-36 24 

Výstupní proud trvalý Ic [A] 5 16 

Nadproudová ochrana ano ano 

Počet řízených motorů [ks] 3 2 

Vstup RS232 ano ano 

Výkonné uživatelské výstupy 4 1-2 

Vstup inkrementálního snímače ano ano 

Dostupnost v ČR ano ano 

 

Zhodnocení: 

Jen jeden parametr a to je Výstupní proud Ic není v souladu s požadovanou 

hodnotou. 

Z důvodu porušení záručních podmínek jsem výrobce oslovil a požádal jej o 

možnost navýšení výstupního proudu pro náš model motoru a ocenění této úpravy. 

Cena jednoho upraveného kanálu by byla <10000,- 11000>,- a pro naše účely 

by cena byla ještě nejméně 2x vyšší a to je důvod nevhodnosti tohoto modelu pro 

naše účely. 
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4.2.2.3AX1500(BP) 

Výkonná řídící jednotka s podobnými vlastnostmi a přijatelnou cenou. 

Výrobce: ROBOTEQ 

 

Obr.6 

parametry Výrobce potřebné 

Napájecí napětí Ucc [V] 12-40 24 

Výstupní odpor tranzistoru [mΩ] 10 dostatečné 

Výstupní proud trvalý Ic [A] 20(30) 16 

Výstupní proud maximální IMAX  [A]  30(40) 80 po dobu 5s 

Nadproudová ochrana ano ano 

Počet řízených motorů [ks] 2 2 

Vstup RS232 ano ano 

Výkonné uživatelské výstupy 1 1-2 

Vstup inkrementálního snímače na přání ano 

Dostupnost v ČR ne ano 

cena $275 přijatelná 
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Zvláštní funkce: 

Doposud jediný výrobce, který uvádí princip časování výstupních tranzistorů 

na kterém popisuje tyto zvláštní funkce: 

− možnost rekuperace – dobíjení v případě nezatížené hřídele motoru 

v době T1 výše popsaného principu PWM jako je např. jízda z kopce, 

− nelze překročit maximální otáčky motoru - v době T2 výše popsaného 

principu PWM není motor odpojen, ale je zapojen na krátko a kotva je 

tak zatížena svým vnitřním odporem. To způsobuje brzdění motoru a 

tím i celého vozíku. 

Zhodnocení: 

Výkonná řídící jednotka splňuje téměř všechny požadavky. Jen zakoupení je 

možné pouze přes internet v USA nebo v UK. S tím je spojená složitost reklamace 

v případě poruchy, nebo dodávky vadné řídící jednotky. VUT nemá dobré zkušenosti 

s nákupem v USA. 

Obchodní podmínky jsou jedny z nejdůležitějších parametrů pro které není 

použitelnost výkonné řídící jednotky možná. 
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4.2.2.4Sabertooth 2x25 

 

Obr.7 

parametry Výrobce potřebné 

Napájecí napětí Ucc [V] 6-24,max30 24 

Výstupní odpor tranzistoru [mΩ] 1,3 velmi dobré 

Výstupní proud trvalý Ic [A] 25 16 

Výstupní proud maximální IMAX  
[A] 

50 80 po dobu 5s 

Nadproudová ochrana ano ano 

Počet řízených motorů [ks] 2 2 

Vstup RS232 ano ano 

Výkonné uživatelské výstupy 0 1-2 

Vstup inkrementálního snímače ne ano 

cena 3124,- dobré 

Dostupnost v ČR ano ano 

Zhodnocení: 

Výkonná řídící jednotka má všechny vlastnosti a zvláštní funkce jako 

předchozí model a ještě dvě zvláštní funkce navíc jako je: 

− odolnost proti zkratu, 

− změna směru otáček motoru bez nutnosti zadání příkazu k jeho 

zastavení. 
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Srovnání s předchozími modely řídících jednotek: 

− vyšší výstupní proud, 

− ztráty na spínacích tranzistorech jsou téměř 10x menší, 

− příznivá cena, 

− dostupnost vČ̌R. 

Svými vlastnostmi výkonná řídící jednotka splňuje všechny hlavní 

požadavky.  

 

4.3 SNÍMAČE 

4.3.1 Požadavky na snímané signály: 

- napěťová úroveň signálu musí vyhovovat napěťovým úrovním TTL 

logiky, 

- počet signálů - dva a to s fázovým posunem 90° pro zjištění směru 

otáčení motoru jak ukazuje Obr. 8, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.8: Tvar signálu s rozlišením směru pohybu vozíku 

- teplotní stálost signálu - při velkých změnách teploty (asi -30°C až 

50°C) Hodnoty teplot vyplívají z umístění snímačů. Ty jsou umístěny pod 

krytem motoru, což je dalo by se říci venku, ale motor se zároveň při 

svém chodu zahřívá, 
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t[s] 
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- frekvenční stabilita - signál nesmí výrazně změnit svůj tvar a napěťovou 

úroveň s ohledem na maximální otáčky motoru (viz. Příloha 1) a počet 

reflexních bodů na brzdném kolečku. Tím bude dána také přesnost 

snímání polohy a rychlosti vozíku, 

- odolnost vůči tvaru a změně vzdálenosti brzdného kolečka v rozsahu 

asi 1mm. Tyto nepřesnosti jsou dány výrobcem motoru,  

- odolnost proti rušení – použitím stíněného kabelu a elektronických 

součástek s vyšší odolností proti rušení, 

- malé rozměry  - s ohledem na konstrukci a umístění motoru, 

- minimální zásah do konstrukce motoru. 

 

4.3.2 Způsob snímání 

S ohledem na poslední 2 požadavky na snímače jsem vybral snímání otáček 

z brzdného kolečka, optickým snímačem. 

4.3.2.1Popis principu snímačů 

V jednom pouzdře je integrována infračervená LED dioda jako vysílač 

infračerveného záření a fototranzistor jako přijímač infračerveného záření (dále jen 

záření). 

Proud procházející fototranzistorem závisí na množství odraženého 

dopadajícího záření, ale také na jiných okolních světelných zdrojích. Téměř každý 

zdroj světla obsahuje spektrum infračerveného záření. 

 

Množství odraženého záření závisí na: 

- množství záření emitované zdrojem - proudu IF infračervené LED diody, 

- barvě snímaného objektu, 

- vzdálenosti od snímaného objektu, 

- okolní teplotě, 

- kolektorovém rezistoru, 

- úhlu dopadu infračerveného záření. 
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4.3.3 Výběr snímačů 

 Prohledal jsem výrobce Baumer, Keyence, Contrinex a nenašel jsem optický 

snímač takový aby splnil tyto požadavky : 

- počet signálů – vždy by musely být na každém motoru 2 snímače => 

vyšší cena, 

- malé rozměry – vždy by snímač vyčníval z krytu => úprava krytu zvýší 

průchodnost nečistot do mech. částí motoru. 

Ostatní požadavky dnešní průmyslové snímače bez problému splňují a jiné 

jako je napěťová úroveň signálu se dají upravit. 

 

4.4 VÝROBA SNÍMA ČŮ 

Pro výrobu jsem vybral snímače GP2S60 v SMD pouzdře. Při použití všech 

součástek v SMD velikosti by se celý snímač mohl vejít pod kryt motoru. 

Napájecí napětí snímačů, které si označíme UCS, je zvoleno podle napájecího 

napětí mikrokontroleru jednotky, která bude signály zpracovávat. Hodnota tohoto 

napětí je typicky V5 => VUCS 5= . Obvod zapojení snímačů (viz. Příloha 3). 

 

4.4.1 Úprava brzdného kolečka pro reflexní snímače 

Kolečko je černé barvy. Na jeho obvodovou stěnu musíme namalovat 

odrazové plošky. Nejlepší barva by byla stříbrná lesklá, ale zvolil jsem bílou, která je 

poměrně snadno dostupná. Jedná se o lakový značkovač a tomu odpovídá i trochu 

vyšší cena. 

Počet bílých a černých plošek jsem zvolil maximální s ohledem na: 

- obvod kolečka, 

- aktivní délku d snímačů, kterou jsem odečetl z programu pro návrh DPS 

(viz. Obr.10). 

Výsledný počet bílých i černých plošek je roven 16. 

Výsledek úpravy ukazuje Obr.9. 
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Obr.9: Reflexní plošky na brzdném kolečku 

4.4.2 Výpočet rezistorů R10, R11,   (RLED ) pro napájení infračervené LED 

diody uvnitř snímače GP2S60  

Dle katalogového listu snímače a zvýšené teplotě motoru jsem zvolil pro maximální 

vybuzení IR LED proud mAI F 20=  při kterém je VVU F 4,1;2,1=  

Z ohmova zákona lze lehce spočítat:  

.072,002,0180

,.18018,0
20

4,15

22 WIRP

k
I

UU
R

LEDR

F

FCS
LED

⋅⋅=⋅=

Ω=Ω=−=
−

=
   (1) 

4.4.3 Výpočet kolektorového rezistoru R8 , R7 (RC) optotranzistoru 

snímače 

Vzhledem k tomu, že nelze navodit pracovní podmínky dle katalogového listu 

snímače a z charakteristik vypočítat finální hodnotu RC zvolil jsem tento postup: 

- změření několik hodnot napětí na RC s hodnotou 4,7k ,se kterým při 5V 

zcela jistě nepřekročíme ztrátový výkon optotranzistoru snímače, při 

několika vzdálenostech od reflexní vrstvy (v našem případě bílé barvy), 

- případná úprava zapojení a provedení téhož měření, 

- přepočet RC na konečnou hodnotu. 

4.4.4 Uspořádání snímačů na DPS 

Uspořádání snímačů na Obr.10 jsem zvolil s ohledem na uspořádání elektrod 

jednotlivých snímačů a jednodušší návrh DPS.  

 

Obr.10: Uspořádání snímačů na DPS 

DPS IR 
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IR 
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4.4.5 První měření 

S prototypem snímače lze jen špatně změřit vliv vzdálenosti na CI  tranzistoru 

reflexního snímače, proto jsem si vytvořil model kolečka (viz.Příloha 2).  

Tab.1: naměřené hodnoty napětí na kolektorových rezistorech R7  a R8 

Vzdálenost d [mm] 1 1,6 2,6 3,2 

U_R7  [V] 0,71 0,51 0,28 0,2 

U_R8  [V] 1,72 1,18 0,6 0,45 

Tab.2: přepočtené hodnoty napětí z Tab.1 na kolektorové proudy snímačů 

Vzdálenost d [mm] 1 1,6 2,6 3,2 

IC_OC1  [mA] 0,151 0,109 0,059 0,042 

IC_OC2  [mA] 0,365 0,251 0,127 0,095 

 

Nižší hodnoty napětí UCE snímače OC2 jsou dány dopadem většího množství 

infračerveného záření na fototranzistor, jehož zdrojem může být jen vedlejší snímač 

OC1, proto je nutné snímač OC2 otočit (viz.Obr.: 12). 

 

 

Obr.11: Změna orientace snímače OC2 

4.4.6 Druhé měření 

Tab.3: naměřené hodnoty napětí na kolektorových rezistorech R7  a R8 

Vzdálenost d [mm] 1 1,6 2,6 3,2 

U_R7  [V] 0,72 0,58 0,37 0,31 

U_R8  [V] 0,82 0,61 0,38 0,32 
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Tab.4: přepočtené hodnoty napětí z Tab.5 na kolektorové proudy snímačů 

Vzdálenost d [mm] 1 1,6 2,6 3,2 

IC_OC1  [mA] 0,153 0,123 0,079 0,066 

IC_OC2  [mA] 0,174 0,129 0,081 0,068 

 

Z Tab.4 jsou zřejmé mnohem menší rozdíly kolektorových proudů 

jednotlivých snímačů při stejných vzdálenostech.  

Signály jsou však velmi slabé a je nutné jej upravit tvarovačem a 

z naměřených hodnot spočítat RC  optotranzistoru . 

4.4.7 Popis principu tvarovače 

Pro úpravu signálů ze snímačů jsem použil zapojení (viz. Příloha 3) 

s dvojitým komparátorem LM393 a zdrojem referenčního napětí s obvodem TL431, 

který je možné nastavit pomocí dvou rezistorů dle vzorce uvedeného v katalogovém 

listu obvodu. 

Komparátor změní svůj stav na výstupu za předpokladu, že napětí 

kolektor_emitor UCE snímače bude 

][1 VmVUU REFCE ±= .    (2) 

 

4.4.8 Stanovení maximální a minimální velikosti napětí UCE  a UREF 

Maximální velikost UREF vyplívá z vnitřního zapojení komparátoru LM393. 

Jeho velikost vypočítáme takto: 

][VUUUU FBECSREF −−=     (3) 

VU REF 8,36,06,05 =−−=  

Tato hodnota je dána prahovým napětím polovodičových přechodů: 

- B - E vstupního tranzistoru komparátoru, 

- K - A diody zapojené v sérii s emitorem tohoto tranzistoru. 
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Minimální hodnota UREF vyplívá z katalogového listu napěťové reference 

TL431. 

Napětí UCE  a UREF  se mohou být v rozsahu VV 8,3;5,2 . 

 

4.4.9 Přepočet kolektorového rezistoru R8 , R7 (RC) optotranzistoru 

snímače pro nejvyšší testovanou vzdálenost 

Vzhledem k výpočtu rozsahu napětí ve kterých se může UCE  pohybovat (viz 

kap. 4.4.8 ) jsem zvolil hodnotu spíše menší než je střed intervalu pro případné 

potřebné zvětšení vzdálenosti mezi snímači a kolečkem, při kterém dojde ke 

zmenšení množství odraženého infračerveného záření do fototranzistoru a tím ke 

zmenšení proudu IC a zvýšení napětí UCE . 

VUCE 8,2= , mAIC 066,0= , VUCS 5=  

Konečná hodnota RC  se změní takto: Ω=−= kRC 3,33
066,0

8,25
& . 

Při výpočtu je nutné pracovat s nejmenší hodnotou proudu IC (viz. Tab.4 ) při 

dané vzdálenosti. Při větším proudu je tranzistor více otevřen a napětí UCE  bude ještě 

menší při použití stejného RC a tím je zaručeno překlopení komparátoru v obvodu 

tvarovače signálu. 

Výsledné hodnoty rezistorů: RC = R6=R9=33,2kΩ. 

 

4.4.10Výpočet součástek pro obvod TVAROVAČE 

4.4.10.1Výpočet rezistorů pro nastavení referenčního zdroje 

Zapojení obvodu napěťové reference (viz. Příloha 3) je převzato 

z katalogového listu obvodu TL431. Tento obvod pracuje jako zenerova dioda 

s nastavitelný výstupním napětím, které budeme označovat jako výrobce obvodu VKA. 

Použité označení rezistorů při výpočtu je dle Přílohy 3. 
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Výpočet rezistoru R4,R5 : 

nAImAIVUVVUV MAXIBKACSREFKA 400,25,5,8,3;5,2 _ =====  

MAXIBKAR III _1 2 ⋅+=     (4) 

IKA – proud zvolen s ohledem na široký pracovní rozsah mAmA100;1 . 

S ohledem na velikost proudu IKA můžeme proud I IB_MAX   zanedbat.  

mAII KAR 251 ==     (5) 

( ) Ω=−=
−

== 100
25

5,25
5,2,

1
54

R

REFCS
REF I

UU
VURR

 (6) 

Výpočet proudu referenci pro ověření stabilizace při VU REF 8,3=  dle 6 

mA
UU

I REFCS
KA 12

100

8,35

100
=−=

−
=

  

Podmínka stabilizace splněna. 

Dosazením hodnot s tolerancí UCS do zpětného přepočtu dle 6 lze dokázat 

stabilitu reference při změně UCS. 

 

Výpočet rezistorů R1= R2 a R6 := R3 

VUkRVVV REFREF 8,3,7,4,055,0495,2 3 =Ω=±=  

Dle katalogového listu jsem pro malý vliv zanedbal část vzorce IREF R2 pro 

výpočet VKA . Dosazení maximální hodnoty za UREF  vyplívá z principu obvodu 

TL431. Při nulové hodnotě R2  je VKA  = VREF. 
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Aby bylo možné UREF nastavit dle potřeby zvolil jsem jako R2 nastavitelný 

rezistorový trimr s hodnotou R2 =2,2kΩ. 
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4.4.11Testování obvodu tvarovače 

Výpočet zatěžovacího rezistoru RC  výstupního tranzistoru komparátoru 

Rezistor musíme zvolit s ohledem na IC_MAX výstupního tranzistoru 

komparátoru  

Výpočet maximální dosažitelné frekvence na vozíku 

maximální otáčky motoru:   4000ot/min-1  

počet párů plošek černá-bílá   8 

HzfMAX 3.5338
60

4000 =⋅=  

Vlastní test tvarovače signálu 

Pro testování jsem zvolil maximální hodnotu testovací frekvence 2fMAX. Vstup 

obvodu tvarovače (přechod CE optotranzistoru reflexního snímače) jsem připojil 

k signálnímu generátoru a výstupní signál jsem sledoval na osciloskopu. 

Postupně jsem měnil frekvenci v rozsahu 33Hz-1066Hz, amplitudu signálu 

v rozsahu 0V-5V a tvar signálu (sinus, pila a obdélník). Změnou amplitudy a tvaru 

jsem provedl test překlopení obou komparátorů tvarovače. 

Na výstupu osciloskopu jsem vždy obdržel signál obdélníkového tvaru 

s kmitočtem stejným jako vstupní signál s amplitudou 4,85V. 

Z testu je patrná bezproblémová funkce tvarovače na první zapojení. 
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4.4.12 Blokovací kondensátor    

Odstraňuje vliv parazitních indukčností přívodních spojů napájecího napětí. 

Slouží jako zdroj napětí pro impulsní spotřebiče a minimalizují špičkové proudy 

protékané přívodními vodiči, a tím také úbytky napětí na těchto vodičích které jsou 

zdrojem rušení. 

Zároveň minimalizují rušení od jiných obvodů naindukované do přívodních 

vodičů, pro jejichž vysoké kmitočty představují zkrat. 

Hodnotu kondensátoru jsem určil ze svých praktických zkušeností. 

4.5 VÝROBA DESEK PLOŠNÝCH SPOJŮ (DPS) 

4.5.1 Pracovní postup výroby 

- vytvoření modelů součástek, které nejsou ve standardních knihovnách 

programu pro návrh DPS EAGLE v4.16r2, 

- nakreslení schémat, 

- návrh desek plošných spojů, 

- přenesení obrazce DPS fotocestou na, 

- vyleptání ve směsi kyseliny chlorovodíkové, peroxidu vodíku a vody, 

- vyvrtání potřebných otvorů, zaříznutí na konečnou velikost a nalakování, 

- osazení DPS dle osazovacího plánu, vzhledem k malé velikosti součástek 

a DPS jsem musel tuto část výroby provést pod mikroskopem což mi 

zabralo více času. 

4.6 TESTOVÁNÍ ZKOMPLETOVANÉHO OBVODU 

INKREMENTÁLNÍHO SNÍMA ČE 

Testy probíhaly na snímači již zabudovaném v motoru jak ukazuje Obr.13 až 

do maximálních otáček motoru. 
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Obr.12: Implementace již hotového snímače do motoru 

 

Obr.13: Zapojení konektoru snímače  

Popis konektoru snímače : 

červený +5V 

zelený fáze A 

bílý fáze B 

černý GND 

černý silný stínění 
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4.6.1 Test  

Nejprve při nižších otáčkách motoru modelu, které pro jednoduchost řídím 

pouze změnou napětí na motoru. Napájecí napětí snímače je 5V. 

 

Obr.14a: Signál ze snímačů  

 

 

Obr.14b: Signál ze snímačů  
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Obr.14c: Signál ze snímačů 

 

 

Obr.14d: Signál ze snímačů 

Zhodnocení signálů Obr.<14a;14d>:  

- stabilita amplitudy až do maximálních otáček motoru, 

- fázový posun téměř 90° je vyhovujíci pro rozlišení směru otáčení. 
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4.6.2 Odstranění chyb v signálech 

Z obrázků Obr.14a je patrná měnící se šířka impulzů, která se na osciloskopu 

projevuje chvěním náběžné a sestupné hrany impulzů. 

Chvění je dáno nepřesností namalovaných reflexních bodů. 

Odstranění chvění: 

- přesnější rozdělení reflexních bodů na nějakém strojním zařízení. 

 

4.7 PROGRAMÁTOR PRO ŘÍDÍCÍ JEDNOTKU 

Zapojení(viz. Příloha 5 a Obr.:15) jsem převzal z [6] a upravil dle svých 

potřeb a závady, chybně nastaveného děliče monolitického stabilizátoru LM317 jako 

zdroje programovacího napětí, která se po jeho sestavení projevila. 

Program PICPgm s automatickou detekcí PIC mikrokontroléru pro obsluhu 

programátoru jsem převzal z [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.15:Programátor AN589 

Popis konektoru programátoru: 

J1 Napájecí napětí <15VDC;24VDC> 
JP1 Zapnutí napájení programovaného obvodu 
JP2 Režim programování – LVP mód zakázán 
SV1 Programovací konektor 
X1 LPT PC 

 

J1 

SV1/1 

JP2 

JP1 
X1 
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4.8 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VOZÍKU: 

Požadavky na funkce jednotky: 

- tlačítko nouzového vypnutí s nastavenou doběhovou rampou, 

- tlačítko nouzového vypnutí s bez rampy, 

- vstupy pro inkrementální snímače, 

-  8 digitálních výstupů, 

- 2 výstupy pro RC signály pro řízení motorů jednotkou sabertooth, 

- jednoduchá komunikace pro RS232, 

- zastavení vozíku při přerušení komunikace na dobu 1s. 

 

4.8.1 Popis konstrukce 

Řídící jednotka se skládá ze 2ks desek o velikosti výše zmíněného FOX 

boardu, který lze v případě jeho použiti s řídící jednotkou mechanicky spojit. 

Hodnoty součástek (rezistorů) jsou vypočteny opět ohmovým zákonem dle 

parametrů součástek, nebo je část obvodu převzata z katalogových listů součástek. 

 

4.8.2 Horní deska rj_vozík 

Zapojení (viz. Příloha 6) a DPS(viz. Příloha 7). 

- Mikrokontrolér, 

o PIC18F2420  

� integrované rozhraní RS232, 

� integrované rozhraní I2C, 

� integrovaný výstup RC signálů pro motory, 

� tyto periférie nejsou chráněny proti krátkému spojení. 

- vstupy snímačů, 

o proudové přes dvojité optočleny HCPL 2630, 

o směr otáčení řešen KO-D 74HCT74. 

- výroba oboustranné DPS problémy sesazení obrazců se podařila na čtvrtý 

pokus. 
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4.8.3 Dolní deska rj_zdroj_ks 

Zapojení (viz. Příloha 6) a DPS(viz. Příloha 7): 

- zdroj řídící jednotky 5V – spínaný stabilizátor LM2575-5 =>menší 

ztrátový výkon, zapojení převzato z kat. listu obvodu, 

- zdroj pro snímače – galvanicky oddělený zdroj 5V/200mA s DC-DC 

měničem SIM1-1205-SIL4 =>větší odolnost proti rušení, 

- zdroj pro digitální výstupy – přímých 24V z akumulátorů, 

- výstupy – spínaný záporný pól zdroje. 

 

4.8.4 Programování řídící jednotky 

Program (viz. Příloha 8 ) jsem vytvořil ve vývojovém prostředí MPLAB fy. 

Microchip pomocí programovacího jazyka C. 

Objevily se problémy s kapacitou paměti programu, které byly vyřešeny 

použitím kompilátoru s 45 denní profesionální licencí.  

 

4.8.5 Obslužný program (viz. Příloha 10) 

S pomocí pana konzultanta, který mi poskytl vzor programů pro křížový 

ovladač a vykreslování, a kolegy z práce, jsem dal dohromady tento program ve 

vývojovém prostředí C#. 

 Pootočení souřadnicového systému křížového ovladače kolem osy z o 45° 

doleva jsem provedl pomocí rotační matice (viz. [10]). 

 

4.8.6 Uživatelský návod 

Kompletní návod k obsluze a zapojení řídící jednotky je v Příloze 9. 
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5. ZÁVĚR 

Není možné najít na našem trhu výkonnou řídící jednotku, která by 

vyhovovala přesně našim požadavkům. Vždy se najde nějaká vlastnost, nebo funkce, 

kterou daná jednotka nemá. 

Je tedy nutné při výběru vzdát se některých námi požadovaných parametrů, 

které si musíme dodatečně upravit a to nejlépe tak, abychom neporušili záruční 

podmínky. 

Pro naši aplikaci jsem vybral výkonnou řídící jednotku sabertooth 2x25, 

která neobsahuje vstup pro inkrementální snímač a nemá uživatelský výstup pro 

brzdy. 

 

Vstupy pro inkrementální snímače vestavěné u některých modelů výkonných 

řídících jednotek, mají již předem definované napěťové úrovně a není vždy možné 

s nimi manipulovat dle potřeby pro zpracování. 

 Snímače jsem vyrobil dle požadavků tak aby šli umístit pod kryt motoru. 

 

Vyrobil jsem řídící jednotku, do které jsem implementoval téměř všechny 

zbylé potřebné funkce. Jednotku jsem vybavil také vstupy pro ultrazvukové snímače 

komunikující na sběrnici I2C, ale nepodařilo se mi je programově využít. 
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SEZNAM ZKRATEK 

Zkratka/Symbol Jednotka Popis 

Ucc Volt [V] Napájecí napětí 

UOUT Volt [V] Výstupní napětí 

IC Ampér 

[A] 

Trvalý výstupní proud 

IMAX  Ampér 

[A] 

Krátkodobý výstupní proud 

SMD  Elektronické součástky pro 

povrchovou montáž 

DPS  deska plošného spoje 

UCE Volt [V] Napětí přechodu C-E 

tranzistoru 

UCS Volt [V] Napájecí napětí 

inkrementálního snímače 

UREF Volt [V] Referenční napětí 

LPT  Paralelní port PC 

KO-D  Klopný obvod D 

LVP  Programovací mód 

mikrokontroléru 
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