
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstrakt 

Práce popisuje návrh zařízení, které bude nasazeno ve stavebnictví a v provozech, 

kde může pracovník přijít do kontaktu s nebezpečnými stroji. V jednotlivých 

kapitolách bude popsán postup a výsledek vývoje tohoto zařízení. Dále pak princip 

funkce a popis jednotlivých částí celého zařízení.  
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Abstract 

This work explains development of device which is being designed for aplication in 

industrial areas whre worker can get close to dangerous machines. In each chapter 

there will be explained result and step by step progress of developing this device. 

Then there will be description of function and used parts in completed device. 
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1 ÚVOD 

Cílem této diplomové práce je návrh zařízení, které má sloužit pro doplňkové 

zvýšení bezpečnosti pracovníků na stavbách a v dalších nebezpečných provozech, 

kde může dojít k jejich ohrožení používanou technikou. Toto zařízení bude 

umožňovat identifikaci jednotlivých pracovníků a měření jejich vzdálenosti od 

nebezpečné technologie.  

 Tag bude nošen tak, aby byly zajištěny co nejlepší podmínky pro šíření 

rádiového signálu. V případě, že se pracovník dostane do monitorovaného prostoru 

a Tag obdrží od čtečky umístěné na hlídané technologii informaci, že se nachází 

v nebezpečné oblasti, spustí se na Tagu alarm v podobě světelné, akustické 

a vibrační signalizace aby svého nositele informoval. Zařízení se bude používat ve 

venkovním prostředí a musí tedy splňovat požadavky na krytí IP. 

 Hlavní součástí tohoto zařízení bude rádio podporující funkci měření 

vzdálenosti. Toto rádio bude hlavním prvkem navrhovaného zařízení. Dalším 

rozhraním tohoto Tagu bude bezdrátové ISM (industrial, scientific and medical) 

rádio sloužící jako doplňková forma komunikace, servisní účely a také jako 

dodatečná možnost lokalizace na základě síly signálu. Součástí Tagu bude také 

nabíjecí Li-Ion (Lithium-Iont) baterie, která zajistí provoz zařízení po dobu několika 

dní. Pro nabíjení instalované baterie bude mít Tag k dispozici indukční nabíječku 

fungující na standardu Qi (Standard bezdrátového nabíjení). Další prvky budou 

dvojice LED (Light emiting diode), která bude sloužit k informování o stavu zařízení 

jako například alarm či stav baterie. Částí uživatelského rozhraní bude i jedno 

tlačítko. Funkce tohoto tlačítka může být pro identifikaci řidiče hlídaného vozidla 

nebo pro různé servisní funkce. Všechny tyto zmíněné periferie bude řídit jeden 

procesor s jádrem ARM (Advanced RISC Machine). 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Bezpečnostní rizika 

V této kapitole budou shrnuty situace, kterým by toto zařízení mělo ve výsledku 

zabránit a zajistit aby k nim nemohlo docházet. K většině situací dojde zejména 

na základě náhod či různých nepříznivých situací. 

Situaci, které by toto zařízení mělo předcházet je zejména chvíle, kdy 

pracovník na stavbě prochází za couvajícím vozidlem nebo se pohybuje v okolí 

rypadla. Vozidla jako cisterny nebo nákladní auta mají zpětná zrcátka pouze 

po stranách a tak jakmile se pracovník dostane za vozidlo, je pro řidiče nemožné 

zjistit jeho přítomnost. V tomto případě by zařízení začalo vydávat světelnou, 

akustickou a vibrační signalizaci ohrožení a informovalo tak pracovníka o možném 

nebezpečí. 

Některá z těchto vozidel jsou však vybavena couvací kamerou, která nahrazuje 

funkci středového zpětného zrcátka a také akustickou signalizací couvání. Nicméně 

vlivem souhry nešťastných náhod může dojít k tomu, že couvací kamera je částečně 

oslepena sluncem či jiným zdrojem světla a akustická signalizace umístěná na zadní 

straně vozidla může být zakryta nánosem hlíny a jiných nečistot. Toto vše by 

způsobilo, že ani řidič ani pracovník si nevšimne co se v jeho okolí děje. 

Zařízení by tedy mělo fungovat tak, že varuje pracovníka, který se nachází 

v blízkosti nebezpečného místa. Nemusí se nacházet přímo za vozidlem, 

ale i tak by jej zařízení varovalo, pokud by náhodou v tuto chvíli například sledoval 

mobilní telefon nebo se věnoval rozhovoru s kolegy při přesunu na pracovišti. 

 
Obr. 1 Příklad nebezpečné situace 

 

 Vozidlo na obrázku je již vybaveno vysílačem, který monitoruje okolní 

pracovníky. Pracovník na obrázku je vybaven Tagem, který by jej varoval v případě, 

že by vozidlo bylo v provozu a mohlo by dojít k jeho pohybu směrem vzad. Kromě 

varování zprostředkovaného samotným Tagem, bude také vozidlo vybaveno 

barevným majákem a sirénou, která zajistí upozornění i samotného řidiče vozidla. 
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2.2 Lokalizace 

Pro lokalizaci potřebnou v této práci je velmi vhodné využít obvodů, 

které jsou schopny měřit vzdálenost. Způsob měření vzdálenosti, jaký zde bude 

možné využít a jeví se jako jeden z nejpřesnějších, je pomocí bezdrátového rádia 

a měření doby letu paketu vzduchem k Tagu a jeho návratu k vysílači. Na základě 

této volby jsem vybral dva možné obvody, které by bylo možné pro tuto aplikaci 

využít. 

Prvním zástupcem z vybraných obvodů je relativně nový obvod, který se velmi 

rychle rozšířil na trhu kvůli svojí přesnosti a relativně nízké ceně. Druhý vybraný 

obvod není nic nového, ale již starší obvod, který patří i po dlouhé době stále mezi 

jedny z nejlepších ve své kategorii. 

2.2.1 DW1000 

Použití UWB (Ultra Wide Band) rádia pro lokalizaci je velmi rozšířené a pro tuto 

aplikaci velmi vhodné řešení. Přesnost dosahovaná tímto druhem lokalizace bývá 

v řádech desítek centimetrů. V této aplikaci by 10 cm mohlo znamenat rozdíl mezi 

bezpečím a nechtěnou nehodou. 

 Čip, který jsem pro tuto aplikaci zvolil je DW1000 od firmy DECAWAVE. 

Tento obvod je dobře dostupný a to jak v množství, tak i v ceně. Obvod je dodáván 

v pouzdře 48-QFN, jedná se o součástku SMD (Surface Mount Device) 

tedy součástku pro povrchovou montáž. [1] Obvod má díky tomu velice malé 

rozměry, což bude v této aplikaci velmi vhodné. 

V zařízení nebude potřeba lokalizovat jednotlivé Tagy mezi stacionárními 

čtečkami umístěnými na hlídaných vozidlech a zařízeních stavby. Pro zajištění 

bezpečnosti zde budeme využívat hlavně schopnosti obvodu DW1000 měřit 

vzdálenost mezi čtečkou a Tagem. Princip zajištění bezpečnosti spočívá v detekci 

pracovníka, který by se dostal nebezpečně blízko právě k monitorovanému stroji. 

Systém tedy bude vystavěn na přesnosti obvodu v měření vzdálenosti. Pro lokalizaci 

pomocí UWB máme k dispozici šest kanálů v pásmu od 3,5 GHz do 6,5 GHz. Každý 

z těchto kanálů se však může chovat jinak z hlediska vysílacích výkonů 

a maximálního dosahu. Ohledně využívaných frekvencí splňuje toto rádio podmínky 

pro použití v Evropě i v  USA, tedy splňuje normy ETSI (European 

Telecommunication Standards Institute) a FCC (Federal Communications 

Commission). Nicméně je třeba rádio samotné také správně nastavit aby požadavky 

těchto norem splňovalo. 
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Tab. 1: Přehled kanálů DW1000 

Kanál Frekvence [MHz] Šířka pásma [MHz] 

1 3494,4 499,2 

2 3993,6 499,2 

3 4492,8 499,2 

4 3993,6 1331,2 

5 6489,6 499,2 

7 6489,6 1081,6 

 

 První výhodou využití UWB je velká šířka pásma, kterou můžete vidět 

v tabulce. Toto nám umožňuje přesně detekovat příjem paketu a tím být schopni 

přesně změřit dobu letu paketu. 

Druhá výhoda UWB spočívá v tom, že každý prostor aplikace je jiný. 

Na místě, kde má být systém nasazen, může být zvýšené rušení na určité 

frekvenci, ať už vlivem Wifi nebo jiných bezdrátových zařízení. Takto tedy můžeme 

přizpůsobit systém aktuálním podmínkám v terénu na míru. 

 Princip měření vzdálenosti u tohoto obvodu funguje na principu velmi 

přesného měření času cesty paketů vzduchem od vysílače k cíli a zpět 

tzv. Time of flight. 

2.2.2 NA5TR1 

NA5TR1 na rozdíl od předchozího obvodu DW1000 není UWB a pracuje fixně pouze 

na pásmu 2,45 GHz. Toto má však svoje výhody i nevýhody. Na jednu stranu je síť 

vystavěná na tomto systému jednoduchá z hlediska realizace, protože by všechny 

Tagy pracovaly na stejné frekvenci a tak byly také všechny vidět každou čtečkou. 

Tato vlastnost je pro tuto aplikaci žádoucí. Nicméně DW1000 umožňuje mít několik 

systémů pracujících na stejném místě, ale neinterferujících mezi sebou. Tedy by 

jedna čtečka viděla pouze Tagy pracující na její frekvenci. Jednou z výhod NA5TR1 

je větší dosah a také větší prostupnost přes překážky oproti DW1000. 

 Čip, který bych pro tuto aplikaci využil je NA5TR1 od firmy Nanotron 

Technologies. [7] Přesnost tohoto obvodu dosahuje při lokalizaci v režimu zvýšené 

přesnosti toleranci menší než je 1m. Pro tuto aplikaci by jej tedy bylo možné využít 

v případě, že bychom vyvolávali alarm o možné nebezpečné situaci již ve větší 

vzdálenosti od monitorovaného vozu, třeba 2 – 3 m. 

Jednou z výhod tohoto obvodu je také jeho malý rozměr 7 x 7 mm a velmi 

malé množství potřebných pasivních součástek okolo samotného obvodu. Výrobce 

udává také velmi nízkou spotřebu a tedy vhodnost obvodu pro použití v malých 

přenosných zařízeních na baterii. Pouzdro, ve kterém se obvod dodává 
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je podobných rozměrů jako u DW1000, ale jedná se o VFQFPN-48. Jde o prakticky 

stejné pouzdro jen s drobnými technologickými rozdíly. 

 Samotné měření vzdálenosti zde probíhá pomocí techniky, kterou vynalezla 

samotná firma Nanotron, a to SDS-TWR (Symetrical Double Sided Two Way 

Ranging). Tato technika funguje na stejném principu jako u obvodu 

DW1000, a to v měření doby letu paketu od čtečky k Tagu a zpět. NA5TR1 má možné 

dva režimy rangingu, jeden s normální přesností a druhý se zvýšenou přesností. 

Normální režim, mimo samotný režim, má k dispozici možnost paralelně 

s rangingem přenášet data. Režim zvýšené přesnosti neumožňuje přenášet 

při rangingu data a celou šířku pásma využívá pouze pro samotný ranging 

tak, aby dosáhl zvýšené přesnosti. 

 

Tab. 2: Přehled kanálů NA5TR1 

Kanál Frekvence 

[MHz] 

Šířka pásma na ranging  [MHz] Šířka pásma [MHz] 

1 (EU) 2412 83 22 

2 (EU) 2442 83 22 

3 (EU) 2472 83 22 

1 (USA) 2412 83 22 

2 (USA) 2437 83 22 

3 (USA) 2462 83 22 

 

 Jak již bylo zmíněno, z této tabulky můžete vidět dostupné kanály, na kterých 

toto rádio může pracovat. Kanály jsou umístěny velmi blízko sebe a tak v případě 

přítomného rušení nebude mít změna kanálu velký vliv na kvalitu přenosu. 

2.3 Volba hlavního procesoru 

Při volbě vhodného procesoru pro tuto aplikaci bylo třeba hledat procesor 

s potřebnými komunikačními rozhraními, dostatečným výkonem a dostatečnou 

pamětí, aby se do něj dal nahrát řídící program.  

2.3.1 Řada MKL17 

Vhodným pro tuto aplikaci se jeví procesorová řada MKL17 od výrobce Freescale. 

Tyto procesory mají, jako jeden z hlavních parametrů velmi nízkou spotřebu, [3] což 

bude pro toto zařízení napájené z baterie velmi vhodné z hlediska výdrže na jedno 

nabití. Další předností těchto procesorů je také možnost multiplexování různých 

funkcí na jednotlivé piny. Díky této vlastnosti lze téměř jakýkoli pin tohoto 

procesoru využít jako obyčejný GPIO (General purpose input-output), tedy může být 

použit na řízení jakékoli jednoduché periferie. Poslední z parametrů je velikost 
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paměti FLASH pro uložení programu. Každá série těchto procesorů se vyrábí 

v několika verzích s různou velikostí této paměti. Každá řada se také liší v celkovém 

počtu pinů. Abychom zde nemuseli použít doplňující IO-expandéry, bude třeba 

zvolit procesor, který bude mít všechny požadované vlastnosti pro použití v tomto 

zařízení. 
 

Tab. 3: Uvažované procesory pro tuto aplikaci 

Procesor ARM Pouzdro Počet IO 

MKL17Z256VFT4 ARM® 

Cortex®-M0+ 

QFN-48 (7x7) 40 

MKL17Z256VLH4 ARM® 

Cortex®-M0+ 

64-LQFP 

(10x10) 

54 

MKL17Z256VFM4 ARM® 

Cortex®-M0+ 

32-QFN (5x5) 28 

 

Procesory zmíněné v tabulce byly zvažovány pro použití v tomto zařízení. Volba 

právě těchto procesorů vycházela hlavně z jejich velikosti paměti 

FLASH, tedy paměti programu a to 256 kB. Tato velikost je potřebná zejména kvůli 

UWB rádiu, které pro svoji obsluhu používá knihovny požadující více místa 

v paměti. Dalším parametrem pro výběr byl počet GPIO pinů pro obsluhu všech 

ostatních periferií umístěných na výsledném zařízení. V poslední řadě rozhodovala 

také řada procesoru, která je v tomto případě L. Řada L je velmi vhodná pro aplikace 

napájené z baterie, protože vyniká nízkou spotřebou. 

 Procesor, který jsem se pro toto zařízení rozhodl vybrat je v tabulce 

na druhém místě a to pro jeho počet GPIO a jeho pouzdro. S 54 GPIO by tento Tag 

měl vystačit i v případě potřeby přidání doplňujících komponent u dalších verzí. 

Pouzdro tohoto modelu procesoru je vhodné pro prototypy a to zejména kvůli 

přístupnosti pinů zvenčí a faktu, že pod procesorem se nenachází velká pájecí plocha 

pro připojení zemnícího signálu a je zde tedy i možnost vést jiné signály, i když 

z hlediska rušení je třeba se této možnosti vyvarovat. 

 První procesor v tabulce by se pro tuto aplikaci dal také zvolit, nicméně 

se jedná o pouzdro QFN, které má pod sebou velkou zemnící plochu pro připájení 

procesoru k DPS (Deska plošného spoje). Také má tento procesor méně GPIO 

než jeho zvolená alternativa ze stejné série. V případě, že se po zhotovení 

a otestování první verze ukáže, že dostupný počet GPIO na tomto procesoru 

je dostatečný, bude možné jej využít. Poslední procesor na třetím místě je opět 

parametrově shodný, ale má nejméně GPIO ze všech uvažovaných alternativ. 
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Tento procesor by se proto dal použít pouze v případě, že bychom využili dodatečné 

IO-Expandéry. 

 

2.3.2 Řada LPC17 

Tyto procesory vynikají velkým výkonem, množstvím dostupných rozhraní 

a také nízkou spotřebou. Výrobcem těchto procesorů je firma NXP. Procesory nabízí 

také v omezené míře možnost přesměrovat své piny tak, aby plnily různé funkce. 

Tato řada procesorů připadá v úvahu zejména kvůli velikosti dostupné paměti. 

Bohužel spíše zápornou vlastností u této řady je to, že má-li procesor velkou paměť 

programu, je sám o sobě velkých rozměrů. Každopádně nejedná se o pouzdra QFN, 

která mají pod sebou velkou pájecí plochu, která z prostoru pod procesorem udělá 

nepoužitelný kus DPS pro vedení spojů. Spoje by se pod procesorem vést neměly 

kvůli možnému rušení, ale někdy není jiné cesty než zde nějaký signál vést. Pouzdra 

bez této plošky mnohdy ulehčují některé problematické situace. V zařízeních, kde je 

zapotřebí velký výkon procesoru a může tak docházet k jeho zahřívání, je 

přítomnost této pájecí plochy nezbytná pro lepší odvod tepla. 

 
Tab. 4: Možné procesory z řady LPC17 

Procesor ARM Pouzdro FLASH Počet IO 

LPC1768FET100Y ARM® 

Cortex®-M3 

TFBGA-100 

(9x9) 

512 kB 70 

LPC1758FBD80Y ARM® 

Cortex®-M3 

LQFP-80 

(14x14) 

512 kB 52 

LPC1756FBD80Y ARM® 

Cortex®-M3 

LQFP-80 

(14x14) 

256 kB 52 

 

 Díky požadavkům na paměť FLASH skrze implementaci UWB rádia připadají 

v úvahu tyto procesory, které mají dostupnou paměť FLASH 256 kB a více. 

Z hlediska dostupných pinů GPIO, je v této aplikaci možné použít kterýkoli 

z procesorů vypsaný v tabulce. Pro tuto aplikaci by se pravděpodobně nejvíce hodil 

procesor na druhém či třetím místě v tabulce. Pokud bychom použili procesor, který 

je v tabulce na posledním místě a posléze došli ke zjištění, že 256 kB FLASH není 

dostatečných, mohli bychom tento procesor pouze přeobsadit za typ umístěný 

v tabulce na druhém místě. Takto bychom nemuseli, kvůli potřebě využít procesor 
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s větší pamětí FLASH, překreslovat celou DPS a pouze bychom vyměnili použitý 

procesor. Tato možnost se musí vždy při návrhu nového zařízení zohlednit.  

 Procesor, který je v tabulce na prvním místě, je pro prototyp zcela 

nepoužitelný kvůli svému pouzdru. Pouzdro BGA nelze zapájet správně bez pomocí 

speciální pájecí stanice nebo pomocí strojové osazovací linky. 

2.3.3 Procesory Nordic 

Procesory od výrobce Nordic jsou velmi výkonné a nabízí široké spektrum 

dostupných rozhraní. Mimo užití v telekomunikacích, díky dostupnému rozhraní 

i2s, zde výrobce nabízí přímo i integrované 2,4 GHz rádio. Ke zprovoznění tohoto 

rádia stačí prakticky pouze připojit anténu. Rádio podporuje Bluetooth® 

lowenergy. Využití v tomto Tagu by bylo přímo žádoucí. Mimo UWB rádio 

pro lokalizaci a ISM rádia pro komunikaci bychom zde mohli mít také Bluetooth 

rádio. Takto by poté bylo možné Tag spárovat s mobilním telefonem. Spojení 

s telefonem by umožnilo využití dalšího zařízení na varování v případě nebezpečí. 

Přehrával-li by si pracovník na telefonu do sluchátek hudbu, mohl by mu ji telefon 

zastavit a přehrát výstražný tón. Mimo užitečné funkce je zde možnost z Tagu udělat 

mimo jiné i krokoměr, ale tato funkce zde postrádá smysl. 

 
Tab. 5: Přehled procesorů Nordic 

Procesor ARM Pouzdro FLASH Počet IO Spotřeba RX 

nRF52832-QFAA-

R7 

ARM® 

Cortex®-M4 

QFN-48 

(7x7) 

512 kB 32 5,3 mA 

nRF51822-QFAC-

R7 

ARM® 

Cortex®-M0 

QFN-48 

(7x7) 

256 kB 31 16 mA 

nRF51422-QFAC-

R7 

ARM® 

Cortex®-M0 

QFN-48 

(7x7) 

256 kB 31 16 mA 

nRF51822-QFAA-

R7 

ARM® 

Cortex®-M0 

QFN-48 

(7x7) 

256 kB 31 6,3 mA 

 

 V tabulce lze vidět ty nejdůležitější parametry zvažované v případě výběru 

z těchto procesorů. Tyto procesory lze samozřejmě zakoupit také v jiných 

pouzdrech, ale tato pouzdra se nedají ručně jednoduše osadit na DPS. Poslední 

sloupec v tabulce ukazuje spotřebu procesoru v provozu při příjmu. Spotřeba 

a počet GPIO jsou zde ty nejdůležitější a tak by pro toto zařízení bylo nejvhodnější 

využít procesor, který se nachází na prvním místě v tabulce. Nabízí nejmenší 

spotřebu, největší paměť a nejvíce GPIO ze všech ostatních. 

 Jediným nedostatkem u těchto procesorů je právě nedostatek GPIO. 

V případě, že by tento procesor byl v zařízení použitý, museli bychom využít 
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dodatečného IO-Expandéru, který by tento nedostatek kompenzoval. Nicméně 

pravděpodobné je, že na Tagu nebude dostatek místa na to, abychom mohli využít 

celou plochu DPS na umístění tolika součástek. 

2.3.4 Modul DWM1001 

Jak již název napovídá, jedná se o modul od firmy Decawave, který zahrnuje samotné 

UWB rádio v podobě obvodu DW1000. Tento modul je na trhu novinkou. Možné 

použití tohoto modulu spočívá v tom, že jeho součástí je mimo UWB rádio také 

procesor od výrobce Nordic Semiconductor. Mimo UWB rádio tento modul tedy 

zahrnuje i procesor, který v tomto případě obsahuje také Bluetooth rádio. 

 Užitím modulu bychom takzvaně zabili dvě mouchy jednou ranou 

a na samotnou DPS Tagu bychom museli umístit pouze IO-Expandér, paměti, 

Akcelerometr, ISM rádio a obě nabíječky. 

 
Obr. 2: Modul DWM1001 

  

Na obrázku můžete vidět model modulu. Rozměr modulu je 26 x 19 mm, tedy jde 

o relativně malý modul vzhledem k tomu, co vše je jeho součástí. Orientace UWB 

a Bluetooth antény na stejnou stranu by učinila umístění modulu do vhodné polohy 

jednodušší, než kdyby byly antény na jiných místech. Celý modul má na okraje 

vyvedeno dohromady 20 pinů, které zahrnují napájení a GPIO piny procesoru. Mimo 

nutnost použití doplňujícího IO-Expandéru pro pokrytí všech signálů přítomných 

na zařízení je zde hlavní nevýhoda v právě použité UWB anténě. Na rozdíl 

od modulu DWM1000 je zde použita anténa v podobě nákresu na DPS. Tato anténa 

je dle datasheetu uzpůsobena pro funkci na frekvenci 6,5 GHz. [8] Kvůli tomuto faktu 

bychom ztratili možnost využít plný potenciál UWB rádia a museli bychom použít 
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pouze kanály 5 a 7, které na této frekvenci operují. Nicméně dosah na těchto 

kanálech není takový, jaký je možný na nižších frekvencích. 

2.4 Zapojení celého zařízení 

V této kapitole bych shrnul výběr periferií od komunikačních rozhraní až po paměti, 

které bude zařízení obsahovat. Mimo zvolené typy vybraných periferií  bude 

uvedeno i jejich přesné zapojení uvnitř Tagu. 

Na následujícím obrázku je znázorněno blokové zapojení Tagu. Lze zde vidět 

každou z důležitých součástí tohoto zařízení včetně rozvodu napájení 

do jednotlivých částí Tagu. 

 

 
Obr. 3: Blokové schéma zapojení celku 

2.4.1 Paměti 

V tomto zařízení jsou k dispozici dvě externí paměti. FLASH, pro možnost přehrání 

FW (Firmware) přes bezdrátové rozhraní a dále paměť EEPROM (Electrically 

Eraseable Programable Read Only Memory) pro ukládání konfigurace zařízení, 

která se nebude často měnit.  

 Paměť FLASH použitá v zařízení je AT25SF041A-SSHD-B. Jedná se o 4 Mb 

paměť, připojenou k řídícímu procesoru pomocí rozhraní SPI (Serial Peripheral 

Interface). Tato paměť se zde použije pro ukládání některých proměnných, 
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ale hlavní účel této paměti je zde kvůli přehrávání FW v procesoru bez použití 

programátoru. 

 

 
Obr. 4: Zapojení paměti FLASH 

 

 Paměť EEPROM použitá v zařízení je 25AA320A-I/MS. Jedná se o 32 kb 

paměť připojenou k řídícímu procesoru také pomocí rozhraní SPI. Účel této paměti 

je zejména k uchovávání konfigurace a proměnných, které se často nepřepisují 

či jsou to konstanty. 

 
Obr. 5: Zapojení paměti EEPROM 

2.4.2 ISM rádio 

Pro toto zařízení jsem pro bezdrátovou komunikaci na frekvenci 866 MHz zvolil 

rádio SX1211 od výrobce Semtech. Toto rozhraní bude na zařízení sloužit 

pro komunikaci mezi jednotlivými Tagy nebo pro vzdálené nastavování či kontakt 

se stacionárními čtečkami, které se pravděpodobně umístí na každý monitorovaný 

stroj v oblasti použití. 

V budoucnu by rozhraní mohlo také sloužit pro vzdálenou aktualizaci FW 

zařízení. Nicméně jej lze také využít pro měření vzdáleností a to pouze v omezené 

míře za pomoci měření síly signálu. [2] Tato funkce je na SX1211 zahrnuta, 
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ale nebude využita, protože pro účely zajištění bezpečnosti budeme spoléhat 

na přesnější UWB lokalizaci za pomoci obvodu DW1000. 

 

 
Obr. 6: Zapojení SX1211 

 

 

 
Obr. 7: Rozložení ISM rádia 

 

 Na předcházejícím obrázku lze vidět, jak je na zařízení realizováno zapojení 

SX1211. Rozložení komponent tohoto rádia vychází zcela z technické dokumentace 

dodávané výrobcem a to z důvodu toho, abychom se vyvarovali chybám 

způsobeným nevhodným rozložením vysokofrekvenčních částí, které v podobných 

případech bývají velmi náchylné na změny. 
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Obr. 8: Katalogové rozložení SX 1211 

 

 Na předcházejícím obrázku lze vidět rozložení součástek dle technické 

dokumentace. Můžeme tedy vidět, že při návrhu bylo toto rozložení dodrženo 

co nejpřesněji. Jediným rozdílem jsou velikosti pouzder pasivních součástek zde 

použitých. V případě, že by bylo třeba, například vyměnit typ tlumivky, jsou 

pro ruční pájení vhodnější součástky velikosti 0603 namísto 0402, které jsou 

v katalogovém zapojení použity. 

2.4.3 UWB rádio 

Po pečlivé úvaze bylo zvoleno rádio DW1000 a to právě kvůli samotnému UWB. 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.2.1, je možno toto rádio přizpůsobit situaci v terénu 

z hlediska přítomného rušení. Možný alternativní obvod NA5TR1 je již relativně 

zastaralý a je možné, že výrobce brzy ukončí jeho životní cyklus a tak by jeho užití 

pro tuto aplikaci nebylo příliš vhodné. Posledním důvodem byla přesnost, která je 

u DW1000 téměř o řád lepší než u obvodu NA5TR1. 

 
Obr. 9: Zapojení UWB rádia 
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 Již zmíněný obvod se dá zakoupit v hotové formě jako modul s anténou, který 

stačí pouze zakomponovat do nového zařízení. Přesnost lokalizace se odvíjí 

od úspěšnosti komunikace, která je ovlivněna správnou volbou komunikačního 

kanálu, ale také parametry použitých součástek. Důvodem proč zde nebyl použit 

modul nesoucí obvod DW1000 byl ten, že na modulu se nachází krystal 38,4 MHz, 

který má větší toleranci přesnosti. Zapojení použité na tomto Tagu vychází 

ze zapojení doporučeného společností Decawave s rozdílem pouze v použitém 

krystalu 38,4 MHz, který je v tomto případě přesnější než ten využitý na modulu. 

Dalším rozdílem je poloha antény. Kvůli dostupnému prostoru na zařízení jsem byl 

nucen anténu vytočit o 90° tak, aby doléhala na kraj DPS. Tyto dva rozdíly jsou 

hlavní, které mohou ovlivnit výsledné parametry zařízení. 

 

 
Obr. 10: Sekvence zapínání UWB rádia 

 

 Na předcházejícím obrázku můžete vidět požadovanou sekvenci signálů 

a napájení při zapínání DW1000. Na prvním řádku je znázorněna hlavní napájecí 

větev, která je v našem případě 3,0 V. Tato větev je zde spínána signálem DW_PWR 

z procesoru. Na druhém řádku je znázorněn časovací signál z již zmíněného 

oscilátoru, který zodpovídá a velmi ovlivňuje dosah lokalizačního rádia. Tento 

krystal v našem případě není nikterak ovládán, a tedy je vždy přítomen. Na dalším 

řádku je znázorněna napájecí větev VDDLDODA, která má úroveň 1,8 V a je zde 

zajištěna pomocí DCDC měniče. Tento DCDC měnič je řízený signálem EXTON, který 

je řízen přímo DW1000 a tím pádem se o tyto dva signály nemusíme takřka vůbec 

starat. Posledním průběhem je zde signál RESET, který je také řízen přímo 

procesorem. 
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Obr. 11: Orientace UWB antény a celkové rozložení DW1000 

 

 Na předcházejícím obrázku lze vidět ústupek, který bylo nutné 

provést, abychom do omezeného prostoru umístili všechny potřebné součásti 

tohoto lokalizačního rádia. Pro přehlednost nejsou na obrázku vidět prokovené 

otvory. 

 

 
Obr. 12: Doporučené rozložení z technické dokumentace pro DW1000 

 

 Na předcházejícím obrázku lze vidět doporučené rozložení součástek v okolí 

obvodu DW1000. Navržené zapojení použité v zařízení z tohoto rozložení 

vychází, ale opět zde byly provedeny úpravy velikostí pouzder součástek či jejich 

pozice vzhledem k umístění celého rádia. 
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2.4.4 Akcelerometr 

Akcelerometr zvolený pro toto zařízení je dostupný FXLS8471QR1. Akcelerometr 

zde bude snímat změny v polohách os X, Y a Z. Při náhlé změně těchto hodnot 

by mělo být možné detekovat pád pracovníka či jinou případnou nebezpečnou 

situaci a odeslat o tom zprávu. 

 Dále pak bude možné, aby zařízení detekovalo delší dobu stabilní polohy 

a přepnulo se do úsporného režimu. Tato funkce zajistí delší dobu životnosti 

na jedno nabití, protože pokud je Tag odložen někde ve skříni po konci pracovní 

doby není třeba jej lokalizovat a tak se tato funkce může vypnout. 

 
Obr. 13: Osy akcelerometru 

 

 Na obrázku můžete vidět osy, které akcelerometr monitoruje. [4] 

Vyhodnocováním údajů z akcelerometru lze tedy rozpoznávat situace jako je chůze, 

běh či právě pád. Tento člen, tedy reprezentuje úplně základní prvek ochrany jeho 

nositele. Nicméně toto není jediný zdroj údajů o člověku, který jej používá, zařízení 

může třeba jen spadnout na zem a nesmí se spustit alarm. Jedná se tedy jen ryze o 

základní část ochrany nositele. 

 

 
Obr. 14: Zapojení akcelerometru 
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2.4.5 Nabíječka baterie a baterie 

Pro nabíjení a monitorování stavu baterie je zde k dispozici nabíječka BQ24079RGT. 

Baterie použitá v tomto Tagu bude Li-Ion s kapacitou 250 mAh. Baterie má již 

ochranu integrovanou a je její součástí, tedy není třeba bateriovou ochranu 

umisťovat na Tag samotný. 

 

 
Obr. 15: Zapojení bateriové nabíječky 

 

Tato nabíječka umožňuje návrháři zařízení nastavit proud, jakým bude baterie 

nabíjena a také celkový maximální proud, který si může nabíječka na vstupu 

ze systému vzít. Tyto dvě proměnné se nastavují pomocí rezistorů R53 a R59 

na předcházejícím obrázku zapojení. Tyto rezistory jsou připojeny k pinům ILIM 

a ISET, kde ISET nastavuje nabíjecí proud a ILIM pak maximální vstupní proud. 

Výpočet rezistoru na pin ISET provedete pomocí následujícího vzorce [5] 

 

𝑅𝐼𝑆𝐸𝑇 =
𝐾𝐼𝑆𝐸𝑇

𝐼𝐶𝐻𝐺
=

890

0,130
= 6846,15 Ω,      (1) 

 

kde KISET proměnnou naleznete v datasheetu nabíječky a je rovna 890 AΩ. Dále 

pak ICHG je žádaný proud nabíjení, v našem případě 130 mA. Na výslednou 

vypočtenou hodnotu je potřeba najít hodnotu rezistoru z řady s hodnotou 

co nejbližší té vypočtené. V mém případě byla nejblíže hodnota rezistoru 8600 Ω. 
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Dále volbu vhodného rezistoru na vstup ILIM provedete pomocí následujícího 

vzorce 

 

𝑅𝐼𝐿𝐼𝑀 =
𝐾𝐼𝐿𝐼𝑀

𝐼𝐼_𝑀𝐴𝑋
=

1525

0,5
= 3050 Ω,      (2) 

 

kde KILIM je konstanta uvedená v datasheetu pro hodnotu vstupního proudu 

pod 500 mA. Proměnná II_MAX je žádanou hodnotou maximálního vstupního proudu. 

V našem případě byl žádaný maximální vstupní proud kolem 500 mA. 

Na vypočítanou hodnotu jsme museli opět najít nejbližší hodnotu z řady rezistorů. 

Vybraná rezistivita z řady nejblíže vypočtené hodnotě je 3300 Ω. Museli jsme volit 

hodnotu vyšší, protože jejím snižováním by došlo k překročení proudu 500 mA 

a museli bychom počítat s jinou konstantou KILIM. Při vybrané hodnotě bude 

maximální vstupní odpor roven 462 mA. 

Další užitečnou funkcí této nabíječky je možnost vypnout nabíjení pokud 

se baterie nenabije do určité doby od zahájení nabíjení. Tuto dobu nastavíme 

pomocí rezistoru připojeného na signál TMR na nabíječce. Pro nastavení maximální 

doby nabíjení je zde následující vzorec 

 

𝑅𝑇𝑀𝑅 =
𝑡𝑀𝐴𝑋𝐶𝐻𝐺

10∗𝐾𝑇𝑀𝑅
=

6,25∗3600

10∗48
= 46875 Ω,     (3) 

 

kde hodnota tMAXCHG je délka nabíjení v sekundách. Proměnná KTMR je opět 

uvedena v datasheetu a má velikost 48 s/kΩ. Požadovaná maximální doba nabíjení 

je tedy 6,25 h. Pokud se baterie nenabije proudem 130 mA do této doby, nabíječka 

přestane nabíjet a je víceméně jasné, že se někde stala chyba nebo je baterie na konci 

své životnosti a je třeba ji vyměnit. 

Pro případ, že by mnou vybrané baterii zkončila životnost a přestala se 

vyrábět, bude součástí Tagu také možnost ochranu baterie osadit dle potřeby. 

Primárně se však tato ochrana nebude na zařízení osazovat a bude se předpokládat, 

že je součástí baterie. Zvolená baterie byla vybrána hlavně kvůli jejím kompaktním 

rozměrům, které umožní její snadné umístění v tomto malém zařízení. 
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Obr. 16: Zapojení volitelné bateriové ochrany 

 

 Funkce této ochrany spočívá v tom, že v případě zkratu na výstupu této 

ochrany dojde k odpojení záporného pólu baterie od zbytku zařízení. Pro opětovné 

uvedení do provozu bude třeba zařízení umístit na nabíječku nebo třeba pinzetou 

spojit záporný pól baterie se signálem GND, tedy přemostit ochranu a ta poté 

zůstane v otevřeném stavu do dalšího zkratu. 

 

 
Obr. 17: Rozložení součástek bateriové ochrany 

 

 Rozložení součástek obstarávajících ochranu baterie před zkratem mělo 

jednu jedinou podmínku a to, aby bylo vše blízko u sebe a dimenzované na 

případnou proudovou špičku. Nicméně v případě, že ochrana funguje správně, 

nemělo by k jakékoli proudové špičce, co by mohla ohrozit systém, dojít. 
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2.4.6 Bezdrátová nabíječka 

Pro možnost bezdrátového nabíjení je zde obvod P9025AC. Tento obvod umožní, 

aby se Tag nabil na bezdrátové nabíječce standardu Qi. Díky této nabíječce nebude 

potřeba pro nabíjení Tagu žádné speciální pracoviště nebo nabíječka, ale postačí 

třeba nabíječka na mobilní telefon. Zařízení bude tedy možné používat téměř 

kdekoli, kde jej bude potřeba. 

 

 
Obr. 18: Zapojení bezkontaktní nabíječky 

 

 Zapojení této nabíječky vychází z  referenčního designu 

s tím, že veškeré části, které pro tuto aplikaci nepožadujeme, nejsou využity. Jedna 

z nevyužitých možností je komunikace Tagu s nabíječkou, tedy identifikace zařízení 

na nabíječce pro toto zařízení, záleží pouze na nabíjecí funkci. 

 Tak jako většina podobných obvodů nabízí i tento obvod několik svých 

parametrů k upravení pomocí vhodných hodnot rezistorů. Jednou z funkcí 

je například detekce cizích objektů mezi vysílačem a přijímačem. Je zde pár 

předdefinovaných kombinací, které je možné nalézt v  datasheetu nabíječky, ale je 

možné je mírně upravit pomocí vzorců, které výrobce uvádí. V našem případě je 

potřeba u nabíječky nastavit offset takový, aby počítala se ztrátami při přenosu skrz 

plast krabičky, ve které Tag bude umístěn. V případě tohoto Tagu zvolíme hodnotu 

rezistoru na pinu FOD2 rovnu 30 kΩ. Tato hodnota řekne nabíječce, aby počítala se 

ztrátou vlivem zapouzdření zařízení zhruba 200 mW. Hodnotu tohoto rezistoru je 
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potřeba po výrobě a otestování prvního prototypu nastavit podle ztrát na konkrétní 

krabičce. 

Důležitější funkcí nabíječky je její ochrana před přehřátím, kterou nelze 

nastavovat, ale je zde i ochrana před překročením výstupního proudu pomocí 

rezistoru připojeného na pin s názvem RLIM. Výpočet tohoto odporu je možný 

pomocí následujícího vzorce [6] 

 

𝐼𝐿𝐼𝑀 =
45000

𝑅𝐿𝐼𝑀
=

45000

30000
= 1,5 𝐴,       (5) 

 

 kde ILIM je proud dodávaný nabíječkou, při kterém chceme, aby se nabíječka 

vypnula. RLIM je pak rezistor, který jsme na pin připojili pro dosažení požadované 

proudové hranice. Nabíječka v případě, že na pin připojíme rezistor s nižší hodnotou 

jak 25 kΩ, nastaví svůj výstupní proud na maximum, tedy na 2 A. V našem případě 

výstupem této nabíječky napájíme nabíječku baterie Tagu. Ve chvíli kdy nabíječka 

nabíjí baterii je z výstupu této nabíječky napájeno celé zařízení. Maximální výstupní 

proud je zde nastaven na 1,5 A, což by mělo plně dostačovat pro pokrytí potřeb 

zařízení a nepřetěžování nabíječky. 

 

 
Obr. 19: Rozložení bezdrátové nabíječky 

 

 Rozložení této nabíječky zde vychází přímo z vývojové desky prodávané 

výrobcem tohoto modulu tak, aby nebyla účinnost a jiné parametry ovlivněna 

rozložením součástek na desce samotného zařízení. 
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2.4.7 Napájecí zdroj 

Pro napájení všech prvků zařízení je zde jedno LDO (Low-dropout regulator) 

s výstupními parametry 3.0 V a výstupním proudem 250 mA. Toto LDO je zapojeno 

na výstupu bateriové nabíječky. Jedná se o Low-noise provedení, tedy by měl být 

výstupní šum nízký či téměř nulový. Šum by mohl mít špatný vliv na funkci UWB 

rádia z hlediska snížené přesnosti a zvýšené chybovosti. Těmto vlivům je třeba 

se vyvarovat již ve stádiu vývoje zařízení. Napětí 3.0 V je zvoleno kvůli bateriovému 

napájení tak, aby tento zdroj napájení nepodlehl vlivu vybíjející se baterie moc brzy 

a zachovaly se všechny funkce v provozu, co nejdéle to bude možné. 

 
Obr. 20: Zapojení hlavního napájecího zdroje 

 

Hlavní funkcí tohoto LDO je stabilizovat napětí, které dodává napájecí baterie 

prostřednictvím nabíječky na definovanou úroveň. Kdybychom zde toto LDO 

neměli, pak by nám napájecí napětí kolísalo se stavem baterie od 4,2 V až po 3,0 V. 

Toto kolísání by se pravděpodobně projevilo na UWB a ISM (industrial, scientific 

and medical) části Tagu, nehledě na to, že některé prvky mají maximální napájecí 

napětí menší než 4 V. 

Důvodem pro použití LDO v tomto zařízení je několik. Prvním důvodem 

je rozměr a množství součástek potřebných pro správnou funkci LDO. V tomto 

případě je potřeba pouze umístit kondenzátory na vstup a výstup LDO kvůli filtraci 

a stabilizaci napětí na jeho vstupu a výstupu. Druhým důvodem je, že se jedná 

o přenosné malé zařízení, které nepotřebuje zdroj s výstupním proudem na úrovni 

několika ampér. V případě, že bychom použili spínaný zdroj, bylo by potřeba mít 

okolo něj spoustu součástek jako výkonový induktor, děliče napětí pro nastavení 

úrovně výstupního napětí a dalších parametrů a velké kondenzátory na vstupu 

a výstupu. Třetím důvodem byl parametr související s oběma předchozími 

a to je cena. Vyšší proud zvedá vždy cenu zdroje a také okolní součástky navyšují 

cenu navrhovaného zdroje. Posledním důvodem, proč zde nevyužít spínaného 

zdroje byl napěťový pokles. U baterií napájených zařízení chceme využít co nejvíce 

celý cyklus baterie a to by nám velký úbytek napětí na samotném zdroji velmi 

zkomplikoval. 
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2.4.8 Signalizační LED, Alarm a Tlačítko 

Mimo ostatní LED, které pouze signalizují funkce periferií je zde k dispozici jedna 

LED pouze pro účely testů a signalizaci stavů při vývoji. Dále jsou zde dvě a dvě LED 

pro signalizaci provozu a stavu zařízení, které budou vidět při pohledu zvenčí 

na zakrabičkované kompletní zařízení. Tyto LED budou umístěny tak, aby byla 

signalizace viditelná ze dvou různých poloh zařízení. 

 Zmíněné ostatní LED zde signalizují stav nabíjení baterie, která je přímo 

řízená nabíječkou. Další LED je řízená bezdrátovou nabíječkou a signalizuje její 

bezchybný provoz. Poslední pár LED je připojený k obvodu DW1000 a signalizuje 

stav vysílání a bezchybný příjem. 

 

 
Obr. 21: Zapojení signalizačních LED 

 

 Dále se zde pro účel akustické signalizace nachází PIEZO bzučák, který zajistí 

případně zvukové upozornění na rizikovou nebo nebezpečnou situaci. 

Tato signalizace je zde kvůli možnosti, že by LED na Tagu mohly být zakryty či kvůli 

slunečnímu svitu nepříliš viditelné. 

 

 

 
Obr. 22: Zapojení PIEZO bzučáku pro akustickou signalizaci 

 

 Pro případ, že by si pracovník potřeboval přivolat pomoc, pokud by došlo 

k nehodě mimo monitorované prostory, je zde k dispozici tlačítko. Alarm se vyvolá 

delším přidržením tohoto tlačítka tak, aby nemohlo dojít ke spuštění alarmu 

omylem. 
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Obr. 23: Zapojení tlačítka 

 

 Jedná se o úhlové SMD tlačítko, které je možné umístit na okraj plošného 

spoje. Pro zvýšení pevnosti jsou zde dva piny, které zasahují do samotné DPS  

za účelem zvýšení stability a také aby při osazování bylo tlačítko vždy umístěno 

na stejné místo. 

 

3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Výběr vhodného zapouzdření 

Pro tuto aplikaci je důležité, aby výsledné zařízení mělo rozměry kapesního 

přehrávače hudby či malého rádia. Toto zařízení by totiž měl mít pracovník neustále 

při sobě. Nosit by jej tedy mělo být možné v náprsní kapsičce tak, aby byl z hlediska 

signálu v otevřeném prostoru. Lokalizace a měření vzdálenosti by pak fungovalo 

přesněji a na větší vzdálenost. 

 Nicméně veškeré univerzální či přenosné krabičky, které lze nalézt 

v internetových obchodech nemají prvky, které jsou pro tuto aplikaci potřeba. Je zde 

potřeba otvor pro zvuk z PIEZO bzučáku, průsvit pro signalizační LED a také prvek 

pro stisknutí tlačítka alarmu. 

 Pro zařízení jsem se proto rozhodl využít krabičku, kterou firma CUTTER 

Systems používá pro obdobné zařízení využívané v průmyslu. Toto zapouzdření 

nabízí tři místa s průsvitem, do kterých je možné umístit LED, aby svit byl vidět 

zvenčí. Dále nabízí prostor sloužící pro stisk tlačítka a také otvor pro umístění PIEZO 

bzučáku. Nicméně se jedná o box pro jiné zařízení a tak se bude muset přizpůsobit 

novému designu buďto DPS nebo krabička samotná. Původní zařízení obsahovalo 
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pouze nenabíjecí baterii, ISM rádio, PIEZO, LED, Procesor a tlačítko. Nové zařízení 

bude obsahovat tedy podstatně více věcí na ploše o téměř stejné rozloze. 

 

 
Obr. 24: 3D model krabičky Tagu 

 

 Na obrázku můžete vidět 3D model kompletně složeného 

a zakrabičkovaného Tagu, který bude u sebe pracovník nosit.  

3.2 Parametry DPS 

Z hlediska složitosti návrhu tohoto zařízení bylo nutné využít čtyřvrstvé technologie 

DPS.  Mimo čtyři vrstvy pro kreslení cest bylo také nutné při návrhu využít 

technologie slepých a pohřbených prokovů tak, aby v případě, že cesta prochází 

z vrstvy 1 na vrstvu 2, nebyl otvor skrze celou DPS, ale pouze mezi těmito dvěma 

vrstvami. Využití této technologie značně ulehčuje tvorbu celého zařízení, nicméně 

komplikuje jeho výrobu. 

 Materiál, ze kterého je DPS vyrobena, je standardní FR-4. Tento materiál 

se při tvorbě plošných spojů využívá ve většině případů, není-li třeba dodržet 

speciální parametry DPS. 

 

 
Obr. 25: Parametry DPS 

 

 Na obrázku lze vidět, jak vypadají zmíněné slepé a pohřbené prokovy, 

které byly při návrhu plošného spoje použity. Dále jsou zde vidět i nastavené 
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tloušťky jednotlivých vrstev mědi a také izolace mezi vrstvami. Toto nastavení 

je zvoleno podle doporučených parametrů DPS uváděných v datasheetu UWB rádia 

použitého na tomto zařízení tak, aby žádným způsobem neovlivňovalo negativně 

šíření signálu z antény. Kdy vrstva č. 2 je vrstvou napájecí a tak je co nejdále 

od antény a UWB rádia, zatímco vrstva č. 15 je vrstvou zemnící a tak je blízko 

anténní části UWB rádia. 

 

 
Obr. 26: Rozměr a tvar DPS 

 

 Na obrázku můžete vidět navrhovaný rozměr a tvar DPS navrhovaného Tagu. 

Tvar byl uzpůsoben vnitřnímu rozměru vybraného zapouzdření. Již zmíněné 

původní zařízení, které tento box používá, má poloviční rozměry a tak v návrhu 

nového Tagu musíme provést úpravy pouze kvůli tvaru boxu. Hlavní 

změnou, která nejvíce ovlivnila návrh zařízení, bylo uzpůsobení DPS oddělovací 

přepážce, která v původním zařízení oddělovala elektroniku od baterie. 

3.3 Navržené řešení 

V rámci této práce byl již navržen a vyroben první prototyp tohoto Tagu. Parametry 

DPS tohoto zařízení jsou zmíněny v kapitole věnující se těmto parametrům 

potřebným pro tvorbu tohoto zařízení. 

 Na následujících obrázcích je zobrazen celý návrh vrstvu po vrstvě. První 

z obrázků je první vrstva a dále budou pokračovat postupně vrstvy až po poslední. 
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Obr. 27: První vrstva TOP 

 

 První strana osazená součástkami. Tato vrstva obsahuje hlavní 

procesor, paměti, akcelerometr, dvě LED, nabíječku baterie, bateriovou ochranu 

a bezkontaktní nabíječku. 

 

 
Obr. 28: První vnitřní vrstva L2 

 

 Vrstva s rozlitým polygonem zemnící vrstvy, sloužící pro lepší rozvedení 

signálu GND (Ground) po celé DPS. 
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Obr. 29: Druhá vnitřní vrstva L15 

 

 Vrstva sloužící pro rozvedení signálu +3 V. Tato vrstva rozvádí hlavní 

napájení do všech míst na DPS a je k němu tedy jednoduchý přístup z takřka 

každého bodu na zařízení. 

 

 
Obr. 30: Poslední vrstva BOTTOM 

 

 Toto je druhá strana DPS obsahující součástky. Zde jsou osazena především 

obě dvě rádia, která se na tomto zařízení nachází, UWB a ISM, dále pak LDO, tlačítko 

a zbylé dvě signalizační LED. Po uvážení bylo na tomto zařízení použito rádio 

DW1000 a to z důvodu větší přesnosti a také toho, že pravděpodobně bude na trhu 

dostupné déle než jeho druhá méně přesná alternativa NA5TR1. 
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3.4 Doplňující možnost lokalizace 

Pro případ, že by se dělník nacházel mimo oblast pokrytou UWB mobilními čtečkami 

umístěnými na hlídaných vozidlech, by bylo vhodné na tomto zařízení použít 

technologii, která nepotřebuje další místní infrastrukturu. 

 Tuto možnost by v tomto Tagu mohl zajišťovat dodatečný GPS (Global 

positioning System) modul. Nicméně z důvodu omezeného prostoru v krabičce, 

by tento modul musel být připojen k hlavní DPS Tagu pomocí například konektoru 

nebo pomocí krátkých drátků. 

 Takto by tedy byl Tag schopen zjistit svoji lokaci téměř kdekoli na světě. 

V této aplikaci by se jednalo pouze o dodatečný prvek lokalizace dělníka 

na pracovišti. 

 
Obr. 31: Možné umístění modulu s GPS 

 

 Na obrázku je znázorněn prostor, do kterého bude možné umístit malý 

modul s GPS přijímačem. Modul se tedy bude nacházet mezi samotnou elektronikou 

Tagu a stěnou krabičky. Bude třeba dbát na to, aby jeho umístění neovlivňovalo 

UWB a ISM anténu nebo aby tyto antény neovlivňovaly anténu GPS modulu. 

 



 30 

 
Obr. 32: Možná podoba GPS modulu pro Tag 

 

 Předcházející obrázek naznačuje možné řešení modulu s GPS. DPS modulu 

má rozměr takový, aby zapadla do volného prostoru mezi elektronikou a stěnou 

krabičky. Na pravém okraji se pak nachází pájecí body pro připájení krátkých drátků 

na propojení Tagu s modulem. V tuto chvíli je propoj navržen pro připojení pomocí 

zmíněných drátků, ale v pozdějších verzích by zde mohl být konektor, který by 

spojení modulu s hlavní deskou Tagu učinil jednodušší. 

3.5 Možná budoucí rozšíření 

První prototyp tohoto zařízení již splňuje všechny požadavky ze zadání, ale je zde 

pár možných rozšíření, která by se dala v tomto zařízení aplikovat. Možná rozšíření 

se týkají jak komunikace tak i upozornění dělníka na nebezpečnou situaci. 

 První možné rozšíření této aplikace by mohlo být z pohledu bezpečnosti 

rozšíření indikátorů nebezpečné situace. V aktuálním návrhu je zde upozornění 

realizováno vizuálně pomocí signalizačních LED, které jsou umístěné 

na protilehlých stranách tak, aby bylo možné jejich stav zahlédnout ve dvou různých 

polohách Tagu. Možné polohy jsou tlačítkem směrem nahoru nebo tlačítkem 

směrem dolů tak, aby pracovník mohl tlačítko v případě potřeby jednoduše 

stisknout. Dále zde máme akustickou signalizaci pomocí jednoho PIEZO bzučáku. 

Máme zde tedy realizovanou audio-vizuální signalizaci nebezpečného stavu. 

Nicméně můžeme předpokládat, že pokud bude mít dělník Tag umístěný v náprsní 

kapsičce nebo bude Tag vystaven přímému slunečnímu svitu, bude signalizace 

pomocí LED nepříliš dobře viditelná. Jestliže by k této situaci došlo a dělník by měl 

zrovna nasazena sluchátka kvůli okolnímu hluku, byla by jak světelná tak i akustická 

ochrana zcela bez účinku. Právě kvůli této možnosti bychom mohli do novější verze 

Tagu zakomponovat také vibrační motorek. Takto by byla signalizace nebezpečného 

stavu zajištěna pomocí světelné, akustické a nově také vibrační metody. Takto 
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by tedy dělník měl signalizaci nebezpečného stavu zaregistrovat i v případě 

přítomnosti přímého slunečního svitu a sluchátek. 

 

 
Obr. 33: Možné připojení vibračního motorku 

 

 Druhé možné rozšíření by mohlo rozšířit komunikační schopnosti Tagu. 

Aktuálně zde máme pro možnost bezdrátové komunikace ISM rádio, které funguje 

jen, pokud je v jeho okolí čtečka, která by jeho zprávy byla schopná zachytit. Zde se 

tedy nabízí možnost toto rádio vyměnit za novější verzi, která mimo komunikaci 

přes ISM pásmo nabízí také další možnosti. Byla by zde tedy možnost stávající model 

ISM rádia SX1211 vyměnit za novější typ SX1272, který nabízí také možnost využití 

sítě IoT (Internet of Things). [7] Takto by se Tag byl tedy schopen připojit na sítě 

Sigfox nebo LoRa (Long Range). Méně náročné požadavky na hardware zařízení má 

síť LoRa, která je mimo jiné open-source a tak by její zprovoznění mohlo být 

jednodušší. Sítě IoT již mají v dnešní době pokrytou téměř polovinu světa. Platí se 

zde za objem odesílaných dat a také jak často k odesílání dochází. Tato funkcionalita 

by v kombinaci s GPS modulem umožňovala vystopovat Tag téměř kdekoli v Evropě, 

kde je pokrytí IoT sítěmi. V dnešní době jsou tyto sítě velmi oblíbené a trh je téměř 

zaplaven různými výrobky, které na těchto sítích operují. Tedy je jen otázkou 

času, než bude jejich pokrytí úplně všude. 

 Třetí možné rozšíření by bylo použití IR (Infra Red) LED v Tagu. Tato LED 

by sloužila k  identifikaci Tagu. Toto rozšíření vzniklo proto, že řidič 

monitorovaného a hlídaného vozidla bude mít u sebe také tento Tag. Díky čemuž 

by mohlo docházet k tomu, že systém vyhodnotí řidiče jako dělníka v nebezpečném 

prostoru podle změřené vzdálenosti a spustí alarm. Abychom takovýmto situacím 

předešli, budou nové verze vybaveny IR vysílačem, který bude vysílat číslo Tagu, aby 

byla čtečka hlídající vozidlo schopna rozlišit, že jde o řidiče a ne o dělníka 
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v nebezpečí. Ve vozidle tedy bude umístěna čtečka IR tak, aby detekovala číslo 

Tagu, který má u sebe řidič a případný spolujezdec. 

 

 
Obr. 34: Možné zapojení úhlové SMD IR LED 

 

 Dalším z možných doplňujících rozšíření může být barometr, který bude 

měřit atmosférický tlak. Měření tlaku by zde neplnilo funkci předpovídání počasí, 

ale změnu nadmořské výšky. Tato možnost poskytne dodatečné údaje pro správnou 

lokalizaci. V případě, kdy se pracovník přiblíží k hlídanému místu, by čtečka 

na vozidle věděla pouze jeho vzdálenost. Nicméně je možné, že pracovník se nachází 

za hlídaným vozidlem, ale pracuje ve výkopu nebo na mostě. V tomto případě 

je alarm bezdůvodný a tuto situaci by vyřešil právě barometr, který by identifikoval, 

že se pracovník nachází sice za vozidlem, ale pod nebo nad jeho úrovní a je tedy 

v prostoru kde jej vozidlo nikterak neohrožuje. 

 

 
Obr. 35: Možné zapojení barometru 
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3.6 Měření provedená na Tagu 

V  této kapitole budou shrnuty všechny praktické testy provedené 

na Tagu, od měření výdrže baterie přes chování napájecích zdrojů při vysílání 

a příjmu UWB rádia nebo vysílacího výkonu Tagu. Dále pak také způsob uchycení 

Tagu na pracovníka a další. 

3.6.1 Měření proudového odběru 

V této kapitole bych shrnul naměřené proudové průběhy na zařízení. V první části 

bude zobrazen proudový odběr za běžného provozu.  

 

 
Obr. 36: Zapojení napájení 

 

 Tento obrázek znázorňuje zjednodušené zapojení napájení celého Tagu. Účel 

tohoto obrázku je pouze v naznačení dvou bodů, na kterých bylo měření prováděno. 

 

 
Obr. 37: Spotřeba při běžném provozu 

 

 Na předcházejícím obrázku je vidět proudová spotřeba, ke které na Tagu 

dochází každou 1 sekundu kdy je aktivní UWB rádio. Průběhy jsou zde zobrazeny 

dva. Červený průběh reprezentuje proud odebíraný přímo z baterie Tagu. 

Druhý, žlutý průběh, je proud odebíraný z LDO, které z napětí baterie dělá 3 V. 
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Zvolené LDO má velmi malý úbytek napětí a to 140 mV. Díky této vlastnosti je Tag 

v provozu i při téměř vybité baterii o napětí 3 V. V Tagu bude zahrnuta pojistka, aby 

se přepnul do režimu nízké spotřeby okolo 50 uA v případě, že napětí baterie klesne 

pod 3 V. V tuto chvíli se již začíná pomalu snižovat i napětí na výstupu LDO a všechny 

prvky Tagu by se již nemusely chovat správně. 

Obě předcházející měření byly záznamy z běžného provozu zařízení. Nicméně 

v určitých případech zde může dojít k vyvolání alarmu, kdy se například zařízení 

vyskytne v monitorované oblasti. Stav alarmu má za následek několikanásobné 

zvýšení proudové spotřeby celého zařízení. Na následujícím obrázku lze vidět 

průběh proudového odběru v případě alarmu. 

 

 
Obr. 38: Spotřeba při alarmu 

 

 Na obrázku lze vidět tři podobné průběhy spotřeby Tagu. Proudový odběr 

č. 1. je odběr na Tagu první verze, kde v případě alarmu dochází pouze 

k akustickému alarmu ve formě bzučáku a také blikání LED.  Zatímco průběhy č. 2. 

a č. 3. jsou z druhé verze Tagu, která již zahrnuje vibrační motorek a je tedy vidět 

znatelný nárůst proudové spotřeby. Průběhy č. 2. a č. 3. se liší pouze způsobem, 

jakým je spínán vibrační motorek. V průběhu č. 2. je motorek spínán pomocí PWM 

(Pulsní šířková modulace) o frekvenci 2 kHz se střídou 1:1. Takto tedy není využito 

plného potenciálu motorku, ale pocitový dojem proti vibracím z motorku řízeného 

pomocí stejnosměrného signálu je téměř nerozeznatelný.  Na průběhu č. 3. tedy lze 

vidět proudový odběr, když je motorek spínaný již zmíněným stejnosměrným 

signálem. 
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Při testech bylo vyzkoušeno, jak dlouho vydrží plně nabitá baterie v Tagu, když 

je na něm vyvolaný alarm. Tag vydržel 5 hodin s vyvolaným alarmem v režimu č. 2. 

z předchozího obrázku, tedy s vibracemi i s akustickou signalizací alarmu. 

3.6.2 Měření výdrže baterie 

Tato kapitola zcela vychází z měření provedených v předcházející kapitole. 

Následující obrázek je pouze orientační. 

 

 
Obr. 39: Rozdělení bloků naměřeného proudu 

 

 Pomocí hodnot naměřených v předcházejícím obrázku byla vytvořena 

tabulka, ve které je vidět doba trvání, průměrná hodnota proudu a jejich součin 

pro následný výpočet doby provozu na baterii. Průběh proudu použitý pro tyto 

výpočty je proud odebíraný přímo z baterie. 

 
Tab. 6: Naměřené hodnoty proudu a jejich doba trvání 

Usek 1 2 3 mezera 

t [s] 0,006385 0,010424 0,002316 0,980 

I [A] 0,0215 0,155 0,0657 0,000167 

I*t [As] 1,37*10-4 1,62*10-3 1,52*10-4 1,64*10-4 

 

 Z této tabulky lze součtem hodnot z posledního řádku tabulky vypočítat 

celkovou spotřebu. Provedeme-li tedy součet, zjistíme, že spotřeba Tagu 

je 2,07 mAs. S touto získanou hodnotou již můžeme bez problému vypočítat, 
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jak dlouho nám bude Tag teoreticky fungovat na jedno plné nabití v případě, že 

v něm bude využita baterie o kapacitě 250 mAh tedy 900000 mAs. Poté již 

jednoduchým dělením dojdeme k číslům uvedeným v následující tabulce. 

 
Tab. 7: Výdrž zařízení na jedno nabití 

Celková výdrž 

435 030,87052 sekund 

7 250,51451 minut 

120,84191 hodin 

5,03508 dní 

3.6.3 Měření vysílacího výkonu UWB rádia 

Měření v této kapitole jsou prováděna pomocí přenosného spektrálního analyzátoru 

firmy Rohde & Schwarz, konkrétně modelem FSH-8. Tento spektrální analyzátor je 

připojen krátkým koaxiálním kabelem k uzavřenému TEM-Cellu firmy TESCOM, 

konkrétně TC-5060A tak, aby do měření nezasahovaly signály zvenčí. 

Nicméně první měření na prototypu proběhlo tak, že se na krátký koaxiální 

kabel na jeden konec připojil Tag, namísto UWB antény, a druhý konec se připojil 

ke spektrálnímu analyzátoru. 

 

 
Obr. 40: Záznam měření vysílacího výkonu pro kanál 3 

 

 Na předcházejícím obrázku je vidět záznam z měření vysílacího výkonu UWB 

rádia vysílajícího v tomto případě na kanále číslo 3. Měření bylo provedeno v režimu 

Zero Span, který použitý spektrální analyzátor podporuje. Tento režim umožňuje 

zobrazit průběh výkonu v čase a nikoli v závislosti na frekvenci. Pro měření výkonu 

pulsů, které Tag vysílá opakovaně, je tento režim měření velmi vhodný. Výhoda 

tohoto režimu také spočívá v možnosti změření délky trvání datové části 
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paketu, která je v případě následujícího obrázku od značky M2 po značku M1. 

Velikost a tedy i délka paketu se dá nastavit. 

 

 
Obr. 41: Záznam měření vysílacího výkonu kompletního Tagu 

 

 Na předcházejícím obrázku je vidět záznam z měření vysílacího výkonu na již 

kompletním Tagu v měřícím TEM-Cellu. Jednalo se o kompletní Tag druhé verze, kde 

je vysílací výkon ovlivněn přítomností baterie a vibračního motorku. Tento vysílací 

výkon byl před měřením nastaven v Tagu na maximum a je ho možné bez jakýchkoli 

obtíží snížit, kdyby překračoval povolenou mez. 

 

 
Obr. 42: Záznam měření vysílacího výkonu v režimu CW 

 

Na předcházejícím obrázku jde vidět záznam měření vysílacího výkonu UWB 

rádia v režimu CW (Continuous-Wave), tedy režimu kdy rádio vysílá neustále. Tento 

režim se využívá zejména pro měření vysílacích výkonů na obdobných zařízeních. 

Jak již bylo zmíněno, změřený vysílací výkon velmi záleží na umístění Tagu uvnitř 

měřícího TEM-Cellu a proto pro případ opakovaných měření je zapotřebí přípravku, 
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který zajistí, že každý měřený kus se bude nacházet na stejném místě. Na tomto 

obrázku již není spektrální analyzátor v režimu Zero Span. Šířka pásma je zde 

nastavena na 7 MHz tak, aby byl zaznamenaný průběh zřetelně viditelný. V tomto 

režimu je již vidět závislost výkonu na frekvenci. 

3.6.4 Měření dosahu UWB rádia 

Měření provedená v této kapitole probíhala na otevřeném prostoru cyklostezky, 

která byla pro tento účel velmi vhodná vzhledem k tomu, že bude Tag použitý ve 

venkovních podmínkách a nikoli uvnitř budovy. Část cyklostezky, na které je možné 

provádět měření na přímou viditelnost, má délku 350m 

 

 
Obr. 43: Graf měření dosahu UWB rádia na první verzi tagu 

 

 Na předcházejícím grafu lze vidět záznam z měření dosahu UWB rádia 

a měření vzdálenosti. Z grafu je patrné, že při vzdálenostech 30 m a více již 

lokalizace občas vynechává. Tento problém je způsoben prostorem v okolí antény, 

kde se nachází rozlitý zemnící polygon a také bezpočet součástek. Anténa pro lepší 

a bezchybnější funkci vyžaduje mít své okolí prázdné, tedy kompletně 

bez součástek, cest a také různých signálových polygonů. V následující verzi Tagu 

byla tato chyba napravena a prostor v okolí antény již neobsahuje žádnou z výše 

uvedených položek. 
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Obr. 44: Graf měření dosahu UWB rádia na druhé verzi tagu 

 

Po opravě anténní oblasti již lze vidět zlepšení v dosahu, ale také v úspěšnosti 

měření vzdálenosti. K výpadkům u této nové verze již téměř nedochází a navíc má 

rádio nyní více jak čtyřnásobný dosah než u první verze Tagu. 

Dalším krokem v měření na nových verzích bylo otestovat měření vzdálenosti, 

pokud je Tag umístěn na místě, kde jej bude pracovník nosit. 

 

 
Obr. 45: Graf měření dosahu UWB rádia při nošení Tagu v náprsní kapse 

 

Z předcházejícího grafu je patrné, že v případě, kdy Tag umístíme do náprsní 

kapsy, je jeho dosah velmi omezen. Je možné, že zatlumení je způsobeno tělem 

v bezprostřední blízkosti od Tagu. Vzhledem ke krátkému dosahu byla tato možnost 

umístění zavržena. 
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Obr. 46: Graf měření dosahu UWB rádia při nošení Tagu na helmě 

 

Po zvážení možných umístění bylo jako nejvhodnější místo zvoleno umístit 

Tag na helmu. Na helmě je anténa UWB rádia přirozeně na nejvyšším místě a co 

nejdále od těla, které by mohlo signál tlumit, ale zároveň i blízko, aby Tag mohl 

pomoci zajistit bezpečí jeho nositeli. Tag bude na helmě upevněn pomocí 

průmyslového suchého zipu, který zajistí, aby Tag náhodou neodpadnul od helmy. 

Jelikož má zařízení malé rozměry, je jeho hmotnost na helmě téměř 

nerozpoznatelná a nebude tak jeho nositeli nikterak vadit či bránit při práci. 

Tag je na helmě umístěn v zadní části tak, aby nevadil v případě, že pracovník 

bude nosit sluchátka proti hluku. Na grafu tedy můžete vidět, jak se Tag chová 

na helmě, kdy v první půlce grafu je Tag na straně helmy, která je směrem ke čtečce 

měřící vzdálenost a ve druhé půlce grafu je Tag na straně opačné, tedy je krytý částí 

helmy samotné. Z grafu je ale patrné, že na poloze téměř nezáleží a ke ztrátám 

docházelo zejména na velké vzdálenosti. Nicméně v této aplikaci záleží hlavně 

na vzdálenostech do 30 m. 

3.6.5 Měření dosahu ISM rádia 

Tato měření probíhala stejně, jako měření v předcházející kapitole s tím rozdílem, 

že zde se měřil dosah komunikačního ISM rádia. Toto rádio neumí nikterak měřit 

vzdálenost, proto byla vzdálenost měřena pomocí GPS. Mobilní byla čtečka s GPS, ale 

Tagy se nacházely na jednom pevném místě a byl na nich spuštěn komunikační test 

proti mobilní čtečce. Měřil kolik a na jaké vzdálenosti zachytila čtečka paketů ze 

stacionárních Tagů. Tyto údaje byly zaneseny do následujícího grafu. 
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Obr. 47: Graf měření dosahu komunikačního ISM rádia 

 

Ze všech provedených testů bylo patrné, že ke zvýšení ztrátovosti ISM rádia 

začalo vždy docházet po překročení vzdálenosti 100 m. Komunikace do vzdálenosti 

100 m měla vždy ztrátovost v přijatelných mezích. V okolí 100 m se ztrátovost 

pohybovala kolem 25 %. Pro vzdálenost 50 m a méně byla komunikace téměř 

bezchybná. 

3.6.6 Měření bezdrátové nabíječky 

Jak již bylo zmíněno, Tag se bude nabíjet pomocí bezdrátové nabíječky. Tento 

způsob nabíjení umožňuje zařízení nabíjet bez potřeby konektorů nebo zařízení 

nějak rozebírat. Díky této vlastnosti si Tag zachovává dostatečný stupeň odolnosti 

vůči vlhkosti a vodě v případě deště. Nabíječka bude velmi malých rozměrů a bude 

ji možno připevnit na Tag zvenčí bez potřeby jej sundávat z helmy samotné. 

Upevnění nabíječky na Tag bude zajišťovat dvojice neodymových magnetů, které 

zajistí, že cívka v Tagu bude sedět přesně na cívku v nabíječce. Toto vycentrování 

zajistí, aby nedocházelo ke ztrátám v přenosu energie způsobených nepřesným 

umístěním cívek na sebe. 
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Obr. 48: Průběh proudové spotřeby nabíječky po vložení na Tag 

 

 Na přecházejícím obrázku je zobrazen průběh odebíraného proudu 

nabíječkou při vložení na Tag. Záznam zachycuje dvakrát za sebou jdoucí vložení 

Tagu na nabíječku a po chvíli jeho sundání. Díky magnetům vždy cívka dosedne 

na správné místo a tak jsou oba proudy při nabíjení srovnatelné. Proud, který 

nabíječka při nabíjení odebírá, se ve většině případů pohybuje kolem 450 mA. 

 

 
Obr. 49: Průběh proudové spotřeby při nepřesném přiložení nabíječky 

 

 Na předcházejícím obrázku lze vidět proudovou spotřebu nabíječky, když je 

Tag na ní přiložen chybně a poté posunut do správné polohy. Správný proudový 
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odběr je v oblasti označené kurzorem, kde je průměrná hodnota proudu kolem již 

zmíněných 450 mA. 

 

 
Obr. 50: Průběh proudové spotřeby při nepřesném přiložení nabíječky 

 

 Ne vždy se však chybné umístění projeví jako nižší spotřeba. V tomto případě 

narostla proudová spotřeba na téměř 650 mA. Tag by se i v tomto případě byl 

schopný nabíjet, ale docházelo by zde ke zvýšeným tepelným ztrátám, což by také 

mohlo vyústit v přehřátí Tagu, který by zastavil dobíjení. V případě nevhodného 

umístění by také před odpojením nabíjení pomocí tepelné ochrany mohlo dojít 

k tepelnému poškození krabičky. 

3.7 Upevnění Tagu 

Ze všech možných uvažovaných míst, kde by mohl pracovník Tag nosit, vyšla 

na základě provedených testů a měření nejlépe helma. Helma naskýtá velmi vhodné 

umístění i z hlediska UWB antény, která se tak bude nacházet na co nejvyšším místě 

a tak jejímu signálu nebude nic bránit. Dále je zde také velmi dobře přístupné 

tlačítko pro případ, že jej bude třeba stisknout.  
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Obr. 51: Umístění suchého zipu na helmě 

 

 Umístění Tagu na helmu musí být pevné, ale rozebíratelné pro případ 

výměny Tagu nebo helmy samotné z důvodu poškození.  Proto byl pro upevnění 

na helmu použit průmyslový suchý zip, který je odolný vůči případné vlhkosti 

a povětrnostním podmínkám. Stejný typ i tvar suchého zipu se také bude nacházet 

na samotném Tagu, aby jej bylo možné na helmu upevnit. 

 

 
Obr. 52: Umístění suchého zipu na Tagu 

 

Pomocí tohoto upevnění se zajistí, že Tag samovolně neodpadne z helmy 

pracovníka. Celek je sestaven tak, aby se Tag jednou nasadil na zvolenou helmu 

a poté na ní již zůstal připevněn a nebylo jej třeba sundávat. Opakované sundávání 

a nasazování na helmu by mohlo způsobit neopatrným zacházením odlepení zipu 
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z helmy nebo Tagu samotného, případně i zanesení nečistot do zipu. Nečistoty v zipu 

mohou způsobit jeho menší pevnost. 

 

 
Obr. 53: Bezdrátová nabíječka Tagu 

 

 Na předcházejícím obrázku je vyfocena bezdrátová indukční nabíječka pro 

Tag. Jak již bylo zmíněno v jedné z předcházejících kapitol, pro správné 

vycentrování cívek nabíječky a Tagu jsou zde dva skryté neodymové magnety. Tyto 

magnety jsou velmi malých rozměrů a jsou velmi silné. Jak již bylo zmíněno, neměl 

by se Tag z helmy sundávat a měl by na helmě zůstávat po celou dobu. Tag je ale 

samozřejmě nutné jednou za čas nabít a zde se magnety, které vycentrovávají cívky 

na sebe, použijí také k upevnění samotnému. 

 

 
Obr. 54: Tag na helmě s nabíječkou 

 

 Na tomto obrázku je vidět kompletní zapojení včetně připojené bezdrátové 

indukční nabíječky. Neodymové magnety, kromě centrování cívek, také udržují 

nabíječku na helmě samotné a pracovník tak pro nabití Tagu musí pouze nabíječku 

„naklapnout“ na Tag, který se tak začne nabíjet. 
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4 ZÁVĚR 

V rámci této práce bylo navrženo kompletní řešení Tagu pro zajištění bezpečnosti 

na pracovišti. Součástí návrhu je řešení pro určení polohy respektive vzdálenosti 

Tagu od nebezpečných prostor. Signalizace toho, že se Tag nachází v nebezpečném 

místě, bude probíhat světelným varováním, ale také signalizací ve formě zvukového 

a vibračního alarmu. Tím se vyloučí, že by Tag mohl být zakryt a pracovník tak alarm 

nezaregistroval. 

V kapitole 2 jsou shrnuta bezpečnostní rizika, kterým by toto zařízení mělo 

být schopné předcházet a bránit v jejich vzniku. Dále je zde popsána volba obvodu 

pro lokalizaci pomocí UWB a 2,4 GHz technologie. Předposlední část této kapitoly 

zahrnuje volbu hlavního procesoru. Při volbě procesoru musel být brán ohled 

zejména na paměť programu, počet dostupných GPIO, rozměr, spotřebu 

a dostupnost. 

V poslední podkapitole 2.4 jsou popsány všechny části zapojení tohoto Tagu. 

Je zde samostatně popsáno řešení každé části navrhovaného zařízení. V jednotlivých 

podkapitolách je popsán případný postup při nastavování určitých proměnných, 

jako jsou nabíjecí proud u nabíječky apod. 

V kapitole 3 je již praktické řešení zadaného zařízení. Popsány zde jsou 

parametry DPS použité při návrhu na uskutečnění prvního prototypu zařízení. Dále 

je zde popsáno zvolené zapouzdření tohoto zařízení. V rámci diplomové práce jsou 

v této kapitole dále shrnuta provedená měření funkce všech částí tohoto zařízení 

a také testy dosahu komunikace pomocí UWB rádia a také dosažená vzdálenost 

a přesnost měření vzdálenosti. Další z provedených měření je analýza chování 

výstupního napětí na LDO při vysílání lokalizačního rádia. Měření v této kapitole 

jsou také zaměřena na vysílací výkon samotného UWB rádia, které je pro tuto 

aplikaci nejdůležitější. Dále jsou zde také měření bezdrátové nabíječky. 

 V rámci této diplomové práce bylo tedy navrženo plně funkční zařízení podle 

požadovaného zadání. Navržené zařízení bylo navíc oproti zadání vybaveno 

vibračním motorkem, barometrem a IR LED diodou a je možné také doplnit i GPS 

modul. Dalším rozšířením je také dvojice magnetů, která slouží k přichycení a 

vycentrování cívky nabíječky na přesné místo na Tagu. Provozuschopné a funkční 

zařízení bylo po všech provedených testech nasazeno do testovacího provozu. Další 

verze Tagu mohou být, dle aktuálních požadavků, vybaveny lepším ISM rádiem pro 

využití IoT sítí. 
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Seznam symbolů, veličin a zkratek 
FEKT - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

VUT - Vysoké učení technické v Brně 

ISM - industrial, scientific and medical 

Li-Ion - Lithium-Iont 

Qi - „čí“ pochází z čínského výrazu znamenajícího „přírodní energie“ 

LED - Light emiting diode 

ARM - Advanced RISC Machine 

SMD - Surface Mount Device 

UWB - Ultra Wide Band 

SDS-TWR - Symetrical Double Sided Two Way Ranging 

GPIO - General purpose input-output 

DPS - Deska plošného spoje 

FW - Firmware 

EEPROM - Electrically Eraseable Programable Read Only Memory 

SPI - Serial Peripheral Interface 

LDO - Low-dropout regulator 

GND - Ground (Země) 

FCC - Federal Communications Commission 

ETSI - European Telecommunication Standards Institute 

IoT  - Internet of Things 

LoRa - Long Range 

PWM  - Pulsní šířková modulace 

CW  - Continuous-Wave 
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Seznam příloh 

Příloha 1 Soupis součástek (BOM) 
 

WAS_Tag_v_1_0 
Value Pouzdro Jméno Potřeba 

0R R1206 R71 1 

0R R-EU_R0603 R35, R37 2 

0R R0402 R16 1 

0R (1k) R0402 R39 1 

0R1 R-EU_R0603 R54 1 

1,2pF C0402 C17 1 

1.8pF C0603 C3 1 

1M R0402 R58 1 

1N4148-0603 D0603 D1, D2, D3 3 

1R, 1R0 R-EU_R0603 R50, R51, R1 3 

1k R-EU_R0603 R36, R46, R100, R25, R30 5 

6k8 R0402 R59 1 

1uF C0603 C5, C6 2 

3k3 R0402 R53 1 

4,7uF C-EUC0603K C87 1 

4k7 R-EU_R0603 R33, R34 2 

4k7 R0402 R32 1 

6,8nH L-EUL2012C L3, L4 2 

6k8 R0603 R2 1 

7M-38.400MEEQ-T 
7M-38.400MAAJ-
T Q1 1 

8.2nH L-EUL2012C L2 1 

8.2pF C0603 C56 1 

10k R-EU_R0603 R22, R23, R28, R48, R6 5 

10k R0402 R61 1 

10nF C-EUC0603 C86, C9 2 

10pF C0402 C35, C38 2 

3,9pF C0603 C10, C11 2 

10uF C0603 C13 1 

11,0592MHz ABMM2 CRYSTALCTS406 Q4 1 

11k 1% R0402 R17 1 

12pF C0402 C23, C24 2 

15pF C0402 C48, C51 2 

16k R0402 R18 1 

18pF C0402 C21 1 

22k R0402 R10 1 

22pF C0603 C2 1 

22uF/6V3 CPOL-EUSMCA C12 1 
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WAS_Tag_v_1_0 
Value Pouzdro Jméno Potřeba 

25AA320A-I/MS FM25 IC10 1 

27pF C0402 C18 1 

30k R0402 R15 1 

41.T70P015HLF (1191946) AL60P SP2 1 

47k R0402 R60 1 

47nF C0603 C1 1 

74LVC1G125DCK 74LVC1G125DCK IC7 1 

100R R-EU_R0603 R26 1 

100k R-EU_R0603 
R27, R29, R8, R11, R20, 
R43 6 

100k R0402 R24, R44, R56, R57 4 

100nF C-EUC0603K C25, C26, C55, C7 4 

100nH L-EUL2012C L1 1 

150R R0402_R R7 1 

150R R0603 R14 1 

150k R-EU_R0603 R66 1 

220nF C0603 C4 1 

270R R0402 R21 1 

330R R0603 R9, R12 2 

330pF C0402 C36, C39 2 

560k R0402 R45 1 

560k R0603 R19 1 

680pF C0603 C8 1 

750pF C0402 C64, C84 2 

820pF C0402 C22 1 

0603YC104KAT2A C-EUC0603K C83 1 

0603YC105KAT2A C-EUC0603K C54, C77, C91 3 

0805YD106KAT2A C-EUC0805 C34 1 

04023C104KAT2A C0402 

C14, C15, C16, C19, C20, 
C27, 
C28, C29, C30, C32, C37, 
C41, 
C42, C45, C50, C52, C53, 
C65, 
C73, C81, C88, C92 22 

06035C104KAT2A C-EUC0603K C49, C62, C76 3 

06035C104KAT2A C0603 C47 1 

08053D106KAT2A C-EUC0805 C89 1 

08053D106KAT2A C-EUC0805K C46, C57 2 

12066D476MAT2A C-EUC1206 C31 1 

AH086M555003 AH086M555003 ANT1 1 

AT25SF041A-SSHD-B 25AA080SN IC8 1 

B39871B3715U410 TA0296A FLT1 1 
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WAS_Tag_v_1_0 
Value Pouzdro Jméno Potřeba 

BAT54 BAT54 D4 1 

BC817 T-NPN-SMD Q2 1 

BQ24075RGTR BQ24075 IC13 1 

BSS138 MOSFET-N(SMD) T7 1 

C1005X7R1H333K050BB C0402 C60 1 

C1005X7R1H473K050BB C0402 C69, C70 2 

C2012X7R1A106K125AC C-EUC0805 C33 1 

DW1000 DW1000 IC6 1 

EVP-AKB11A EVP-AKB11A S1 1 

FXLS8471QR1 FXLS8471QR1 ACC2 1 

G LEDCHIPLED_0805 LED6, LED7 2 

GRM155R61E105KA12D C0402 C72 1 

GRM155R61H104KE19D C0402 C58 1 

GRM155R71H103KA88D C0402 C40, C68, C71 3 

GRM155R71H223KA12D C0402 C90 1 

GRM188R61E475KE11D C-EUC0603K 
C43, C74, C75, C78, C80, 
C85 6 

HHM1595A1 HHM1595A1 T1 1 

IRLML6402 MOSFET-P(SMD) T5, T6 2 

KPJA-2107CGCK, 
(OSG50802C1E) OSXX0802C1E LED3, LED5 2 

KPJA-2107SURCK, 
(OSR50802C1E) OSXX0802C1E LED2, LED4 2 

LCBA-601 LCBA-601 L6 1 

LL-S192VC-V1-2B LEDCHIP-LED0603 LED100 1 

LP5907MFX-3.0/NOPB LP5907-SOT IC4 1 

LXDC2HL18A-052 LXDCA2HL18A DCDC1 1 

MC0402B222K500CT C0402 C61 1 

MKL17Z256VLH4 MKL16Z128VLH4 U1 1 

10k (NCP18XH103F03RB R0603 R40 1 

P9025AC P9025AC IC5 1 

R LEDCHIPLED_0805 I.09 1 

SIT1533AI-H4-DCC-32.768E SIT1533 OSC1 1 

SX1211I084T SX1211I084T IC1 1 

UMK105ABJ474KV-F C0402 C66, C67 2 

W3013A ANT_W3013A ANT5 1 

Y LED0805 D5 1 
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Příloha 4: CD 

- Elektronická verze Diplomové práce 

- Celkové schéma zapojení 

- Nákres DPS 

- Testovací/Diagnostický FW 

 


