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Abstract: This paper deals with the design of tracked vehicle with metal detector. The paper includes 

information about the mechanical design of the vehicle. As an integral part of this work is a design of 

metal detector, which is used here. The paper contains electrical diagram of the metal detector and its 

connection to the main control unit. It also contains the block scheme, which shows the connection 

between each of the components. 
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1. ÚVOD 

Když se stane nehoda v muničním skladu, v jejímž důsledku vybuchne, tak neexploduje všechna 

munice, která v něm byla uložena. Spousta nábojů silou výbuchu je pouze vymrštěna do okolí a 

v ten moment se z nich stávají smrtící nástrahy. Pomocí tohoto dálkově řízeného vozidla by se dala 

čistit oblast v okolí výbuchu, aniž by byl člověk nějak ohrožen na životě (samozřejmě za 

předpokladu, že vozidlo bude několikanásobně větší). 

2. ZAPOJENÍ  

2.1 KONSTRUKCE 

Obrázek číslo 1 zobrazuje blokové schéma zapojení dálkového ovládání vozítka. Obrázek číslo 2 

zobrazuje blokové schéma zapojení vozítka. 

Na vytvoření podvozku byla použita kovová konstrukce. Podvozek se skládá z platformy, která je 

lemovaná okraji tak, aby nám vytvořila prostor, kam se následně uloží řídící jednotka, a další 

prvky. Pod zadní částí platformy jsou uchycené dva stejnosměrné motory pro pohyb.  

Pro uchycení dalších komponentů (Arduina, H-můstku L298N, plošného spoje detektoru, relé, 

baterie a hledací cívky) jsme museli vytvořit speciální desky a držáky, do kterých se následné 

uchytí. Mechanická konstrukce je patrná z obrázku číslo 3.  

 

Obrázek 1: Blokové schéma vysílače 
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Obrázek 2: Blokové schéma vozítka 

 

 

Obrázek 3: ROVER s detektorem kovů 
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2.2 POHYBOVÝ DETEKTOR KOVŮ 

Na tomto projektu byl použit pohybový detektor kovů, který umí automatickou kalibraci. Vždy po 

jeho zapnutí se zkalibruje na okolní prostředí, tato kalibrace je závislá na základě nastavení jeho 

citlivosti (řádově desítky sekund). Nalezení kovového předmětu nám je indikováno výstražným 

zvukem a rozsvícením LED D3, tato indikace trvá, dokud se detektor nezkalibruje i na daný 

kovový předmět (do pár sekund). Zapojení detektoru je na obrázku číslo 4. 

 

Obrázek 4: Schéma zapojení detektoru kovů 

Použitý detektor kovů funguje na principu vířivých proudů. Tranzistor T1 s diodou D1 a rezistorem 

R1 slouží pro stabilizaci napájecího napětí pro celý obvod. Tranzistor T2 společně s kondenzátory 

C2, C3, C4 a hledací cívkou L1 funguje jako oscilátor. Cívka kolem sebe vytváří 

elektromagnetické pole, vždy když je v blízkosti pole nějaký elektricky vodivý kov, tak vznikají 

vířivé proudy, které odebírají cívce energii. Tato změna se projeví poklesem napětí na vstupu 

operačního zesilovače a posléze vzroste napětí na jeho výstupu. K tomuto vstupu je paralelně 

připojen kondenzátor C8, který nám po chvíli zase vyrovná napětí na původní hodnotu. Operační 

zesilovač je zde použit jako komparátor (porovnává hodnoty napětí na vstupu) [1]. 

Kvůli nesourodosti napěťových hladin detektoru kovů a Arduina byl vytvořen odporový dělič 

vytvořený z rezistoru R14 a Zenerovy diody D4 se Zenerovým napětím 5,1 V. Pomocí výstupního 

napětí z tohoto děliče je Arduino schopné zaregistrovat nalezení předmětu a zastavit ROVER, aby 

na daný předmět nenajel. Arduino detekuje změnu napětí na Zenerově diodě, kterou následně 

vyhodnocuje [2]. 

 

Obrázek 5: Napěťový dělič 

2.3 VYLEPŠENÍ PRO VYUŽITÍ V TERÉNU 

Do budoucna plánuji vylepšit dálkové ovládání, vytvořením pouzdra, kde budou uloženy všechny 

komponenty. A vylepšil bych program, aby se s vozítkem lépe a snadněji manipulovalo. Jako 

užitečné se jeví vybavení vozítka kamerou, pro jeho ovládání a řízení i na větší vzdálenosti. Po 

detekci kovového předmětu, by vozítko automaticky pořídilo fotku místa a poslalo ji zpět 
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operátorovy společně s GPS souřadnicemi daného místa. K tomu je zapotřebí vybavit vozítko 

komunikací, která je určená na velké vzdálenosti. 

3. ZÁVĚR 

ROVER bych vylepšil o novou konstrukci navrženou na míru potřebám. Upravil bych rozložení 

jednotlivých prvků, kvůli snazšímu přístupu. Také tento přijímač bych vybavil všesměrovou 

anténou. Navrhnul bych systém, který by při režimu přesunu vždy nadzvednul hledací cívku, aby 

nevadila při přesunu. Dále by se dal vybavit GPS modulem pro automatický pohyb, aby se mu 

zadali souřadnice trasy nebo plocha, kterou má projet. 
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