
 





ABSTRAKT 
Cílem této práce je navrhnout optoelektronický snímač polohy, který by určoval 
aktuální polohu měřicí linky. Tuto polohu je potřeba určovat velice přesně. Nejdříve je 
práce směrována na seznámení se snímači polohy, které se používají při automatizaci. 
Práce studuje parametry odporových, indukčních, kapacitních, optoelektronických a 
ultrazvukových snímačů. Následně si vybírá integrovaný optoelektronický snímač 
ADNS-5020, realizuje s ním obvod pro snímání polohy a dále je realizována část pro 
zpracování a přenos signálu ze snímače do PC s obvodem FT232RL. 

Výsledkem této práce je návrh obvodu snímajícího polohu měřicí linky a 
předávajícího data o poloze do PC, dále měřicí program ovládající navrhnutý obvod a 
zpracovávající naměřená data rozložení napětí, případně proudu na měřicí lince do 
tabulek a grafů s možností výpočtu činitele odrazu a impedance. 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 
Snímač polohy, optoelektronický snímač, převodník USB, automatizovat, rozložení 
napětí. 

 

ABSTRACT 
The aim of this semestral work is design optoelectronic positional sensor, which can 
measure current position of measuring line. This position has to be measure very 
precisely. At first the work describes positional sensors used in automatization. Work 
study parameters of resistance,  inductance, capacity, optoelectronic and ultrasound 
sensors. Subsequently work choose integrated optoelectronic sensor ADNS-5020, 
realize with ADNS-5020 circuit for measuring position and realize part processing 
transmission of signal from sensor to PC with integrated circuit FT232RL. 

The results of this work are design measuring and transfering circuit for 
optoelectronic positional sensor, measuring program which have control over designed 
circuit. Measuring program process measured data of voltage possibly current 
distribution on the line and create tables and graphs with calculation reflection 
coefficient and impedance from data. 

 

KEYWORDS 
Positional sensor, optoelectronic sensor, convertor USB, automatize, voltage 
distribution. 
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ÚVOD 
Polohu určitého předmětu, výšku hladinu kapaliny či písku je potřeba určovat v mnoha 
odvětvích průmyslu, obchodu, zemědělství apod. Velkou částí využití snímačů polohy 
je implementace do určitého automatizovaného procesu. Existují různé druhy snímačů 
polohy. Optoelektronické snímače dnes patří nejen do oblasti automatizační techniky, 
ale lze se s nimi setkat i v prostředcích běžného použití, jako jsou například laserové 
měřicí přístroje vzdálenosti, čidla pohybu u zabezpečovacích systémů nebo myši k PC.  

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout optoelektronický snímač polohy pro 
měřicí linku jejíž délka je 610 mm a posuv probíhá mechanicky, dále realizovat obvod 
pro propojení snímače s PC a nakonec naprogramovat software, který bude obstarávat 
komunikaci mezi optoelektronickým snímačem a PC. Dále bude zaznamenávat a 
vyhodnocovat naměřená data v podobě grafů či tabulek. Původně probíhalo určování 
polohy jezdce měřicí linky manuálně odečítáním vzdáleností na pomocné měřící 
stupnici. Takové měření bylo velice přesné, ale velmi zdlouhavé a neproduktivní. Tyto 
nevýhody by měl navrhnutý optoelektronický snímač odstranit. 

Hlavně kvůli malé měřené vzdálenosti by bylo vhodné vybrat optoelektronický 
inkrementální snímač např. z optické myši. U tohoto snímače je jen potřeba zajistit 
jednotný povrch pod snímačem. Způsobů je mnoho, záleží jaké rozhranní PC je 
upřednostňováno. V dnešní době je nejuniverzálnější rozhranní USB.  

Při návrhu bylo preferováno co nejjednodušší zapojení obvodu, minimální rozměry 
a s tím také spojené co nejnižší náklady na konstrukci zapojení.  
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1 MOŽNOSTI SNÍMÁNÍ POLOHY 

1.1 Odporové snímače 

Jsou to téměř nejjednodušší snímače polohy. Jejich základem je použití odporových 
potenciometrů. Poloha předmětu, kterou chceme určit je svázána s polohou jezdce 
potenciometru, který se posouvá po odporové dráze a tím mění odpor na svorkách 
potenciometru. Tato dráha je umístěna na izolační nosné podložce a je tvořena buď 
navinutým izolovaným smaltovaným drátem (např. z manganinu), nebo nekovovým 
vodivým materiálem, nejčastěji vodivým plastem označovaným CP (Conductive Plastic 
– vodivé plnidlo zalisované v termoplastu). Výhodou vodivého plastu oproti 
smaltovaného drátu, který má vyšší zatížitelnost a robustnost, je vysoká rozlišovací 
schopnost a dlouhá životnost.  

1.1.1 Vyhodnocovací obvody 
Odporové snímače lze do obvodu zapojit buď sériově (reostaty) nebo paralelně 
(potenciometry). V sérii zapojený reostat změnou odporu mění proud tekoucí obvodem. 
Tyto snímače se ale kvůli své výstupní charakteristice (hyperbolická a neprocházející 
nulou) moc nepoužívají. Paralelně zapojený potenciometr je napěťový dělič, tudíž se se 
změnou polohy jeho jezdce mění napětí na výstupu. Tento typ snímačů se používá 
hojně a vyhodnocovací obvody bývají zapojeny podobně jako u měření odporů. 
Používají se výchylkové a můstkové metody Obr. 1.1.1. 

 

Obr. 1.1.1 Můstková metoda odporového snímače 

1.2 Kapacitní snímače 

Změnou polohy snímaného předmětu zároveň měníme kapacitu kondenzátoru. Kapacita 
se mění pomocí relativní permitivity εr, změny překrytí plochy elektrod S nebo 
vzdálenosti elektrod d. 

Kapacitní snímače mívají standardně kapacitu od jednotek po stovky pF, ta je 
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srovnatelná s kapacitou přívodních kabelů a proto je potřeba je maximálně potlačit. 

1.2.1 Můstkové metody 
Používají se většinou pro rozdílové snímače. Metoda je v podstatě podobná jako u 
můstkové metody odporových snímačů. Jeho zapojení je na Obr. 1.2.1. 

 

Obr. 1.2.1 Můstkové zapojení kapacitního snímače polohy (převzato z [1]). 

1.2.2 Zpětnovazební obvody 
Zapojením kapacitního snímače do zpětné vazby operačního zesilovače lze dosáhnout 
lineární závislosti výstupního napětí na poloze, neboli vzdálenosti elektrod UV = f(d). 
Když zanedbáme vstupní proud i (i = 0), tak lze říci, že výstupem zesilovače je 
amplitudově modulované střídavé napětí. Obálka tohoto napětí sleduje změnu mezery d. 
Zapojení potlačuje parazitní kapacity přívodů CP1 a výstupu CP2 díky tomu, že je 
kapacita mezi dvěma plochami dána vztahem  

U

Q
C

∆
= , (1) 

kde Q je vzájemně vázaný náboj a ∆U rozdíl potenciálů ploch. 

1.2.3 Rezonanční obvody 
Jsou výhodné při potřebě určování malých změn kapacity snímače. Tuto změnu 
můžeme vyhodnotit dvěma způsoby. Buď měřením napětí na výstupu rezonančního 
obvodu řízeného změnou jeho impedance nebo měřením frekvence oscilací obvodu. 

Rezonanční frekvenci paralelního obvodu lze při malém útlumu určit 
Thomsonovým vztahem 

LC
f r

2π

1= , (2) 

ve kterém je fr rezonanční frekvence obvodu, L indukčnost cívky a C kapacita 
kondenzátoru. 
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Při této metodě se rezonanční obvod který je na Obr. 1.2.2 naladí mimo rezonanční 
kmitočet, např. na frekvenci f1. Změnou kapacity kondenzátoru se zároveň bude měnit 
naladěná frekvence obvodu a tím se bude i zvyšovat, případně snižovat výstupní napětí. 
Výstupní voltmetr lze přímo cejchovat na kapacitu. 

 

Obr. 1.2.2 Kapacitní snímač polohy s proměnným kondenzátorem v rezonančním obvodu. 

1.3 Induk ční snímače 

Zároveň se změnou polohy se mění vlastní indukčnost cívky nebo vzájemná indukčnost 
dvou cívek (transformátorové snímače). Jako i ostatní, tak i tyto snímače jsou zapojeny 
do elektrického obvodu. Indukční snímače můžeme dělit do těchto skupin: s otevřeným 
nebo uzavřeným magnetickým obvodem, s feromagnetickým jádrem nebo bez něj. 

1.3.1 S otevřeným magnetickým obvodem 
Indukčnost cívky se mění zároveň s posuvem feromagnetického jádra, které je spojeno 
s měřeným předmětem. Výhoda této metody je možnost měření větší změny polohy 
s tím je spojena nevýhoda většího počtu závitů, menší citlivost.  

1.3.2 Transformátorové snímače polohy 
Využívá se u nich vyhodnocování změny vzájemné indukčnosti dvou cívek. Primární 
vinutí se napájí střídavým napětím a v sekundárním vinutí se indukuje napětí podle 
posunutí jádra transformátoru. Většinou jsou sekundární vinutí dvě a bývají zapojeny 
diferenčně podle schématu na Obr. 1.3.1. Velikost výstupního napětí Uvýst záleží na 
poloze jádra a je dáno vztahem 

20
2

20
1

výst UUU −= , (3) 

kde je Uvýst výstupní napětí, 1U20 napětí na první cívce sekundárního vinutí 
transformátoru a 2U20 druhá cívka. 
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Obr. 1.3.1 Principiální nákres a schéma transformátorového snímače polohy (převzato z [1]). 

1.3.3 S uzavřeným magnetickým obvodem 
Impedanci cívky můžeme měnit změnou délky siločáry ve vzduchové mezeře nebo 
v magnetiku, plochou magnetického obvodu, či proměnnou permeabilitou µi. V praxi se 
využívá změna délky nebo plochy vzduchové mezery. 

Změna vzduchové mezery - vzduchová mezera musí být malá, proto má její změna 
nevýhodu v malých měřicích rozsazích změny polohy (jednotky µm) a také proto, že 
chceme měřit jen v lineární části převodní charakteristiky.  

V můstkovém zapojení lze dosáhnout dvojnásobné citlivosti a zmenšení nelinearity 
převodní charakteristiky. Rozsah až 1mm. 

Proměnná plocha vzduchové mezery – pro střední velikosti posunutí (až do 10 
mm). Převodní charakteristika je lineární jen při dodržení podmínek: ∆x << b , d << b 
nebo opět můstkovým (diferenčním) uspořádáním. 

1.3.4 Fázový posuv dvou elektrických signálů (induktosyn) 
Pro měření větších změn polohy jsou vhodné transformátorové snímače, založeny na 
fázovém posuvu dvou elektrických signálů. Primární vinutí jsou mechanicky posunutá a 
napájena navzájem posunutými napětími jak je vidět z obrázku Obr. 1.3.2. Poloha se 
vyhodnocuje fázovým posuvem sekundárního napětí proti jednomu z primárních napětí.  

Jezdec induktosynu je složen ze 2 meandrovitých vinutí posunutých od sebe 1,25 
násobkem meandru a je spojen z měřeným předmětem. Při překrývání primárních a 
sekundárního meandru je výstupní napětí maximální. Při posuvu o λ/4 je napětí nulové a 
při dalším posuvu o λ/4 je napětí opět maximální, ale s opačnou fází. 
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Obr. 1.3.2 Princip induktosynu (dvě primární vinutí a jedno sekundární) (převzato z [1]). 

1.4 Optoelektronické snímače 

Tyto snímače jsou založeny na šíření elektromagnetických vln (světelných paprsků). 
Jejich velkou výhodou je to, že měření probíhá bezkontaktně i na velké vzdálenosti, 
jsou odolné proti rušení hlukem a vysokofrekvenčním elektromagnetickým polem a 
měření lze opakovat několikrát za sekundu, z čehož vyplývá jejich velká rychlost. Lze 
je použít ke všemožným aplikacím jak pro měření, detekci překážek, určování určité 
barvy (citlivost snímače je různá pro různé barvy) či bezpečnostní prvky řazené do 
bezpečnostních systémů. 

1.4.1 Absolutní snímače 
Absolutní snímače dokáží „téměř“ přímo měřit vzdálenost objektu či kapaliny. „Téměř“ 
přímo proto, že se vzdálenost musí přepočítat např. z fázového posuvu signálů, z času 
projití světla určitou dráhou apod. Podmínkou jejich užívání je zajištění odrazu 
vysílaného paprsku světla od předmětu nebo kapaliny ke které měříme vzdálenost. 
Obecně lze tuto kategorii snímačů rozdělit na tři různé druhy. Metoda triangulace, 
měření fázového posuvu a šíření impulzů. Jednotlivé metody jsou popsány níže a jsou 
seřazeny podle jejich dosahu. 

a) měření s použití triangulace 

Triangulace je metoda zjišťování souřadnic objektu nebo jeho vzdálenosti. Využívá 
se při ní trigonometrického výpočtu. Jak je vidět z obrázku Obr. 1.4.1 známe polohu 
dvou bodů a to vysílače a přijímače a neznámou polohy měřeného předmětu. Z těchto 
bodů se sestrojí pomyslný trojúhelník ve kterém známe vnitřní úhly, které svírají 
odvěsny s přeponou a také vzdálenost mezi přijímačem a vysílačem. Následně můžeme 
podle trigonometrických vzorců určit vzdálenost měřeného předmětu.  

U této metody se detekční oblast snímače mění mechanicky změnou úhlu natočení 
vysílače a přijímače. Nevýhodou je možnost detekovat jen v určité vymezené oblasti od 
snímače. Výhodou je velmi velká přesnost až 0,5µm, proto se používají pro snímání 
velmi malých změn vzdáleností (drážky, zápichy na hřídeli apod.). 
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Obr. 1.4.1 Znázornění triangulační měřicí soustavy (převzato z [2]).  

b) měření založené na fázovém posuvu 

Založeny na principu fázového posuvu mezi vyslaným a přijatým světelným 
paprskem. Vysílaný signál bývá nepřetržitě vysílán a sinusově modulován. Po navrácení 
signálu zpět ke zdroji má modulační obálka jiný fázový rozdíl než u vysílaného signálu. 
Tento princip je využíván u většiny světelných dálkoměrů.  

V podstatě nelze měřit fázové rozdíly větší než 2π. V závislosti na velikosti 
modulační frekvence je velká přesnost měření. Modulační frekvence se u běžných 
dálkoměrů pohybují okolo 10 – 60 MHz. 

Blokové schéma snímače založeného na fázovém posuvu je na Obr. 1.4.2. Zdroj 
světla vygeneruje sinusový signál o frekvenci F, který je přiveden do modulátoru. 
Modulátor signál amplitudově namoduluje na nosný signál o frekvenci f. Dále je tento 
modulovaný signál vysílán přes optický systém na měřený předmět, na blokovém 
schématu označený jako odrazný systém. Od něho se signál odrazí a přivede se opět 
přes optický systém na demodulátor, kde se demoduluje. Blok označený jako indikátor 
je fázoměr, který porovná fázové posunutí přijímaného od vysílaného signálu. 
Z fázového posuvu se následně vyhodnotí vzdálenost d měřeného předmětu. 

 

Obr. 1.4.2 Blokové schéma snímače založeného na fázovém posuvu dvou optických impulsů 
(převzato z [3]). 

c) technika šíření impulsů 

Tyto snímače jsou založeny na měření doby průchodu světla dráhou k měřenému 
předmětu. Jejich výhodou je rychlost měření, rozsah měření je od jednotek až po tisíce 
metrů). Většinou je vysílač i přijímač světla umístěn na jednom místě, proto se měří 
doba za kterou světelný paprsek urazí dvojnásobnou dráhu, než je vzdálenost 



 8 

k měřenému předmětu. Většinou se k vysílání impulsů o délce kolem 1ns, používají 
laserové diody. Protože je rychlost světla velmi velká (c = 3.108 m.s-1) a požadovaná 
přesnost měření vzdálenosti také velmi vysoká, musí se čas měřit velmi přesně. 
Obvykle je přesnost čítačů kolem 10 ps (1.10-11 s). 

Na obrázku Obr. 1.4.3 je blokové schéma příkladu impulsního snímače 
vzdálenosti. Vysílač vyšle vygenerovaný impuls, jehož část se odrazí do foto-detektoru, 
ten sepne čítač, který začne odměřovat čas. Světelný paprsek se odrazí od měřeného 
předmětu a následně ho přijme přijímač s foto-detektorem, který zastaví čítač. Změřená 
doba se následně vyhodnotí a vypočítá se vzdálenost s. 

 

Obr. 1.4.3 Blokové schéma snímače využívajícího techniku šíření světelných impulsů 
(převzato z [3]). 

V následující tabulce Tab. 1 je uveden přehled typů absolutních optoelektronických 
snímačů. 

Tab. 1 Přehled srovnání typů absolutních optoelektronických snímačů (převzato z [4]) 

 Triangulace Měření fázového 
posuvu 

Šíření impulsů 

Dosah Až 10 m Až 200 m V řádech km 
Přesnost (závisí na 

době měření a 
výkonu vysílače) 

Asi 0,1 % při malém 
dosahu 

V řádech mm nebo 
přesnější 

V řádech mm 

Aplikace v 
průmyslu 

Určování průměru Systémy nastavování 
polohy 

Laserové snímače 

Přednosti Jednoduchá a levná 
instalace, rozlišování 
několika předmětů 

Jednoduchá instalace, 
velká přesnost 

Velký dosah při 
zachování velké 

přesnosti: možnost 
rozlišit několik 

předmětů 

1.4.2 Inkrementální snímače 
Snímače inkrementální přímo nesnímají absolutní vzdálenost, ale snímají relativní 
vzdálenost vztaženou k určitému počátečnímu bodu měření. Tyto snímače tedy dokáží 
určovat jen velmi malou vzdálenost mezi jedním bodem měření a druhým. V praxi se 
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používají v podstatě 2 druhy. Inkrementální snímač, který zaznamenává změny polohy 
sekvenčním snímáním povrchu nad kterým se pohybuje a druhý typ snímající 
odražení/neodražení paprsku světla od snímaného povrchu. Na tomto povrchu je buď 
v konstantních vzdálenostech umístěn černý (neodražení paprsku) nebo bílý (odražení 
paprsku) proužek, nebo je vyvrtán (neodražení) či nevyvrtán (odražení paprsku) otvor. 

 

a) snímač zaznamenávající změny polohy sekvenčním snímáním povrchu 

Jak již bylo řečeno princip snímání je založen na optické technologii, která 
zaznamenává změny v poloze sekvenčním snímáním povrchu. Tímto snímačem lze 
snímat posunutí ve dvou osách X i Y. Čidlo obsahuje malý CCD snímací čip 
(miniaturní kameru), do kterého je přes optickou soustavu (čočky) a vhodného osvětlení 
(LED dioda) přiváděn obraz povrchu, po kterém se pohybuje. Obraz je dále zpracován 
DSP procesorem. Ten generuje informaci o velikosti posunu a jeho směru tím, že posílá 
na výstup snímače dva signály, z jednoho lze určit vzdálenost a z fázového posuvu mezi 
prvním a druhým lze určit směr pohybu (viz.snímač HDNS-2000). Další možností je 
ukládat vzdálenost posuvu do polohových registrů, ze kterých lze tyto informace číst 
(viz.snímač ADNS-5020 2.3). 

Tyto snímače se běžně vyrábějí v integrované podobě a používají se s minimem 
externích součástek nejčastěji v optických myších. 

• Popis určení vzdálenosti a směru  s čidlem HDNS-2000 

Toto je dříve používaný typ snímače pro optické myši. Čidlo HDNS-2000 
umožňuje navíc použít dvoukanálový kvadraturní výstup, viz. Obr. 1.4.4 a je tedy 
možno získat informaci o poloze v příslušném směru přímo na výstupech integrovaného 
obvodu, nezabalenou do datového rámce. 

 

Obr. 1.4.4 Příklad kvadraturního signálu z čidla HDNS-2000 

Ze signálu Xb lze určit relativní změnu polohy a ze signálu Xa, který je vždy o pul 
periody posunut dopředu nebo dozadu vůči Xb, o jejím směru. Stejný princip funguje i 
ve směru druhé osy. Po zpracování těchto signálů v mikroprocesoru získáme relativní 
změny polohy v rovině. Maximální frekvence kvadraturního signálu je 12.5 kHz. Od 
této frekvence se pak odvíjí maximální doporučená rychlost pohybu 30 cm za sekundu. 
Při nerespektování těchto hodnot ztrácí čidlo svoje rozlišení, které výrobce udává jako 
400cpi, tedy 400 inkrementů na 25,4 mm, při vzdálenosti od snímané plochy 2,4 mm, 
což odpovídá 15,74 inkrementů na 1mm. Takže 1 inkrement na portu Xb se rovná 
vzdálenosti  0,0635 mm. Směr určíme ze signálu Xa, který buď předbíhá nebo se 

Xa 

Xb 

t 
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zpožďuje oproti signálu Xb. 

• Popis určení vzdálenosti a směru  s čidlem  ADNS-5020 

Počet změřených inkrementů je u tohoto snímače ukládána do registrů polohy 
v kladné nebo záporné hodnotě, záleží na tom jestli se posuv odehrává na jednu nebo 
druhou stranu. Tento obvod je podrobně popsán dále v kapitole 2.3. 

 

b) snímač rozlišující odražení/neodražení paprsku světla  

Takové snímače se ve velké míře používají v robotice např. pro určení natočení 
kola robota, ujeté vzdálenosti nebo pro sledování určité dráhy vytyčené černou páskou 
na podlaze apod. Tento snímač lze vyrobit docela jednoduše např. z vysílací infradiody 
a přijímací fotodiody nebo fototranzistoru. Infradioda vysílá světelný paprsek ve spektru 
infračerveného světla. Když je nad černým proužkem světlo se odrazí méně nebo téměř 
vůbec a když je nad bílým proužkem, tak se světlo odrazí, fototranzistor se otevře a na 
výstupu obvodu se objeví impulz. 

1.5 Ultrazvukové snímače 

Tyto snímače pracují podobně jako optoelektronické snímače polohy založené na 
odrazu světla. Na rozdíl od nich jsou ale ultrazvukové snímače založeny na odrazu 
ultrazvuku. Blokové schéma obvodu je na obrázku Obr. 1.5.1. Nyní si popíšeme jeho 
činnost. Vyhodnocovací obvod (většinou mikroprocesor) zahájí vysílání generovaných 
pulzů vysílačem. Tyto pulzy jsou velmi krátké okolo 10-20 period ultrazvukového 
signálu. Frekvence signálu je dána rezonancí užitého měniče ve vysílači a pohybuje se 
řádově v kHz. Napřed se vyšle jen jeden impulz. Zároveň s vysláním impulzu se začne 
odměřovat čas, za který se vyslaný impulz objeví na přijímači. Tyto pulzy se odrazí od 
zaměřovaného předmětu a dále jsou přijímány přijímačem, který převádí mechanické 
vlnění na elektrické. Následně mikroprocesor vyhodnotí dobu od vyslání po příjem 
impulzu, která je lineárně závislá na vzdálenosti objektu a zjistí jestli je tento impulz 
opravdu odrazem impulzu vyslaného. Tento celý „koloběh“ se opakuje. 

Jako vysílač ultrazvuku se používá magnetostrikční měnič pro nízké frekvence 
nebo piezoelektrický měnič pro vysoké frekvence, založen na inverzním 
piezoelektrickém jevu. 

 
Obr. 1.5.1 Blokové schéma ultrazvukového snímače polohy (převzato z [1]). 
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1.6 Zhodnocení vlastností a výhod jednotlivých druhů 
snímačů 

Každý druh z uvedených snímačů polohy má svoje výhody a samozřejmě i nevýhody. 
Pro určení použití určitého druhu snímače bychom měli zvážit všechny vlastnosti 
snímače, především použitelnou vzdálenost a odolnost vůči rušení podle toho, v jaké 
aplikaci budeme snímač používat a co od něho očekáváme. Celkové shrnutí odolnosti 
jednotlivých druhů senzorů proti různým druhům rušení lze vyčíst z Obr. 1.6.1. Na 
obrázku Obr. 1.6.2 jsou uvedeny rozsahy jednotlivých druhů snímačů.  

1.6.1 Rozsahy použitelných vzdáleností 
Jak je vidět, tak pro obecné použití už od vzdálenosti desetiny milimetru po desítky 
metrů lze použít optoelektronické snímače. Pokud nám stačí nejmenší možná měřená 
vzdálenost nad 10 mm, tak lze použít ultrazvukové snímače. Induk ční snímače mají 
omezený rozsah použití od setin mm až po desítky cm, kvůli konstrukčnímu řešení 
cívek a transformátorů. Na snímače se nevyplatí konstruovat velké cívky či 
transformátory, bylo by to velmi nákladné, proto se na větší vzdálenosti používají jiné 
snímače.  Odporové snímače v tabulce ani obrázku nejsou uvedeny, ale můžeme je 
použitelností přirovnat k indukčním snímačům. Kapacitní snímače se používají 
v rozsahu od cca 1mm až po desítky mm. Jejich rozsah je taktéž omezen konstrukcí, 
podobně jako u indukčních. 

 

Obr. 1.6.1 Rozsahy jednotlivých druhů snímačů vzdálenosti (indukční jsou zde uvedeny jako 
induktivní) (převzato z [4]).
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1.6.2 Odolnost proti rušení 
V tabulce Obr. 1.6.2 je shrnuta odolnost jednotlivých druhů snímačů. Indukční snímače 
lze použít v podstatě kdekoliv, jen proti rušení vysokofrekvenčním elektromagnetickým 
polem mají střední odolnost. Také kapacitní snímače mají nízkou odolnost proti tomuto 
rušení. Optoelektronické jsou naopak vhodné pro použití v prostředí s rušením 
vysokofrekvenčním elektromagnetickým polem a také v hlučném prostředí. Naopak 
oproti nim se ultrazvukové snímače kvůli jejich principu snímání vzdálenosti 
nepoužívají v hlučném prostředí a také mají střední odolnost vůči změnám teploty. 

 

Obr. 1.6.2 Tabulka odolnosti různých druhů snímačů vzdálenosti proti rušení (indukční jsou 
zde uvedeny jako induktivní) (převzato z [4]). 
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2 OPTOELEKTRONICKÝ SNÍMA Č PRO 
SNÍMÁNÍ POLOHY M ĚŘÍCÍ LINKY 

2.1 Požadované parametry a funkce snímače polohy měřicí 
linky 

V tabulce Tab. 2 jsou zapsány základní požadované parametry snímače polohy, kterých 
je potřeba dosáhnout. Ty jsou odvozeny z vlastností měřicí linky na níž je měření 
polohy prováděno. 

Tab. 2 Přehled základních požadovaných parametrů navrhovaného snímače polohy 

Snímaná vzdálenost cca 60 cm 
Rozlišení snímače < 0,5 mm 

Možnost posunu sondy (snímače) zprava doleva a zleva doprava (inkrementování a 
dekrementování polohy) 

Přenos získaných dat o poloze sondy do PC a následné zpracování těchto dat do tabulky, 
příp.grafu 

Mechanické upevnění snímače k „posuvníku“ sondy 
Dostatečná rychlost snímání (posuv snímače“rukou“) 

2.2 Výběr optoelektronického snímače 

Pro použití v této práci byl vybrán „nový typ“ inkrementálního optoelektronického 
snímače polohy z optické myši firmy Logitech s označením RX 250, který vyrábí firma 
Avago Technologies Limited a jeho označení je ADNS-5020. 

Důvod výběru tohoto snímače byl dán jeho cenou (vyjmutím z „levné“ optické 
myši), požadavky na přesnost a následné nejjednodušší zpracování dat, které tento 
snímač poskytuje.  

2.3 Snímač ADNS-5020 

Zde jsou uvedeny jen nejdůležitější informace o obvodu ADNS-5020 potřebné pro tuto 
práci, ostatní lze vyhledat v datasheetu obvodu [5]. 

ADNS-5020 je malý optický inkrementální snímač, který se běžně používá 
v optických myších a trackballech. Dále se samozřejmě dá použít i pro různé další 
aplikace, kde je potřeba inkrementálně měřit vzdálenost. Snímač je vytvořen pro práci 
ve spektru červeného světla, na které je nejcitlivější. Proto se s ním používají červené 
LED diody. ADNS-5020 je schopný detekovat pohyb až do rychlosti 20 palců/s. 
K tomu má integrovaný oscilátor a výstup pro LED diodu ke snížení počtu vnějších 
součástek. LED dioda se používá typ HLMP-ED80, se kterou tvoří kompletní a 
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kompaktní snímací systém, kde není použito žádných pohybujících se součástí, to 
znamená vysokou spolehlivost. Obvod se programuje přes 3-vodičovou sériovou linku. 
Obvod je uložen v osmi-pinovém pouzdru DIP. 

 Obvod k detekci pohybu využívá Image Acquisition System (IAS - Obrazový 
přírůstkový systém) a Digital Signal Processor (DSP – Digitální signálový procesor). 
Systém detekuje změny v pozici rámcovým optickým snímáním povrchu a následným 
matematickým určováním směru a velikosti posuvu z rozdílů jednotlivých snímků. 

 IAS získává mikroskopické obrazy snímaného povrchu přes čočky a světelný 
systém. Tyto obrazy jsou zpracovány v DSP a tím získány hodnoty posuvů ve dvou 
osách ∆X a ∆Y. Tyto hodnoty lze číst z registrů přes sériovou linku. 

Snímač dokáže určovat směr ve dvou osách X a Y, ale v této práci stačí určování 
posuvu jen v jedné ose, proto druhou osu ignorujeme. 

2.3.1 Parametry optoelektronického snímače ADNS-5020 
Přesnost, neboli rozlišení snímače ADNS-5020, se pohybuje okolo 1000 dpi. Z toho 
vyplývá, že každý inkrement, který snímač provede znamená vzdálenost od předešlého 
25,4 µm. Tato vzdálenost je však závislá na vzdálenosti snímače od povrchu nad kterým 
se pohybuje a také na samotném materiálu tohoto povrchu. Typická vzdálenost od 
povrchu, která se používá je 2,4 mm. 

Data, která poskytuje snímač ADNS-5020, jsou dostupná přímo jako čísla 
v digitální formě. Ze snímače můžeme číst nebo nastavovat jeho parametry a číst 
informace o pohybu pomocí synchronní sériové linky. Sériová linka je tří-vodičová. 

V tabulce Tab. 3  je výčet parametrů snímače ADNS-5020. 

 

Tab. 3 Parametry optoelektronického snímače ADNS-5020 

Protože je snímač inkrementální, můžeme s ním snímat v podstatě nekonečnou vzdálenost 
Rozlišení snímače >= 25,4 µm 

Lze s ním pohybovat doleva i doprava (kladná/záporná hodnota inktrementů) 
Vzdálenost od snímaného povrchu 2,4 mm 

Snadné zjištění polohy snímače – podle počtu inkrementů (vzdálenosti od výchozí polohy) 
z registrů polohy 

Přenos dat přes 3-vodičovou sériovou linku (pěti-voltová logika) 
Snímač lze získat i s mechanickým uchycením – z optické myši 

Rychlost snímání  do 20 palců/s (50,8cm/s) 
Hodinový signál sériové linky maximálně 1 MHz 

 

2.3.2 Popis pouzdra obvodu ADNS-5020 
Popis funkcí jednotlivých pinů obvodu ADNS-5020, jehož pouzdro s piny je vidět na 
obrázku Obr. 2.3.1, je uveden v tabulce Tab. 4. 
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Obr. 2.3.1 Pouzdro obvodu ADNS-5020 (převzato z [5]). 

Tab. 4 Výčet jednotlivých pinů obvodu ADNS-5020, jejich označení, typ a popis funkce 

PIN OZNAČENÍ TYP POPIS 
1 SDIO Vstupně-výstupní Sériová linka 
2 XY_LED Výstup LED indikace 
3 NRESET Vstup Reset (aktivuje se 

nízkou úrovní) 
4 NCS Vstup Povolení činnosti 

sériové linky (aktivuje 
se nízkou úrovní) 

5 VDD5 - Napájení 
6 GND - Zem 
7 REGO Výstup Výstup regulátoru 
8 SCLK Vstup Hodinový signálu 

 

2.4 Přenos dat z ADNS-5020 

Jak již bylo napsáno, tak přenos dat je sériový, tří-vodičový. Účel každého z těchto 
vodičů je popsán níže v tabulce Tab. 5. 

Tab. 5 Význam jednotlivých pinů sériové linky snímače ADNS-5020 

Význam jednotlivých pinů sériové linky snímače ADNS-5020 
NCS Vstupní pin, kterým se povoluje činnost sériové linky. Pro povolení sériového 

přenosu (aktivace sériového portu) na něj musí být přivedena nízká úroveň, jinak je 
SDIO zapojeno jako High Z a SCLK je ignorováno. 

SCLK Vstupní pin, na něž se přivádí hodinový signál z nadřazeného systému – v našem 
případě z FT232R. 

SDIO Vstupně-výstupní pin, přes který se přenášejí data. 
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2.4.1 Operace zápisu dat 
Napřed se aktivuje pin NCS na nízkou úroveň. Tato operace sestává ze dvou posílaných 
bytů na pin SDIO. První byte je složen ze sedmi bitů pro adresu a jednoho bitu (MSB), 
který indikuje směr dat. Druhý byte obsahuje data. Snímač ADNS-5020 čte z pinu 
SDIO na vzestupnou hranu hodinového signálu SCLK. Operace je znázorněna na Obr. 
2.4.1. 

 

Obr. 2.4.1 Znázornění opera zápisu u obvodu ADNS-5020 (převzato z [5]). 

2.4.2 Operace čtení dat 
Je vždy zahájena nadřízeným systémem a sestává ze dvou bytů posílaných opět přes pin 
SDIO. První byte odesílá nadřízený systém a obsahuje adresu registru, který chceme 
číst (nejvyšší bit určuje jestli chceme z daného registru ADNS-5020 číst nebo zapisovat 
– „0“ znamená čtení a „1“ znamená zápis). Druhý byt posílá ADNS-5020, ten obsahuje 
data z určeného registru. Bity se vysílají při každé sestupné hraně hodinového signálu 
SCLK. Operace je znázorněna na Obr. 2.4.2. 

 

Obr. 2.4.2 Znázornění opera čtení u obvodu ADNS-5020 (převzato z [5]). 

Detaily signálů z Obr. 2.4.2 – detail „A“ konec odesílání adresy z nadřízeného 
systému do ADNS-5020 Obr. 2.4.3, detail„B“ konec odesílání dat z ADNS-5020 do 
nadřízeného systému Obr. 2.4.4. 
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Obr. 2.4.3 DETAIL „A“ operace posílání adresy z nadřízeného systému do ADNS-5020 
(převzato z [5]). 

 

Obr. 2.4.4 DETAIL „B“ operace posílání dat z ADNS-5020 do nadřízeného systému (převzato 
z [5]). 

2.4.3 Mód zvaný BURST MODE 
Toto je speciální mód sériové linky, který zkracuje dobu potřebnou ke čtení dat o poloze 
snímače na minimum. Tímto je dosaženo větší rychlosti čtení dat ze snímače bez 
nutnosti specifikovat při každé „čtecí operaci“ adresu registru, ze kterého chceme data 
číst a také bez času zpoždění, který je mezi adresovým a datovým bytem.  

Burst mód se aktivuje odesláním požadavku ke čtení z Motion_Burst registru. 
ADNS-5020 na tento požadavek odpoví postupným odesíláním dat z těchto registrů: 
Delta_X, Delta_Y, SQUAL, Shutter_Upper, Shutter_Lower, Maximum_Pixel and 
Pixel_Sum. Přenos těchto dat může být kdykoliv ukončen, ale až po odeslání prvního 
bytu a to dat z Delta_X registru. Ukončení přenosu se provede vzrůstem logické úrovně 
na „1“ na pinu NCS. Dokud není přenos ukončen, tak je ADNS-5020 nedostupný pro 
jakékoliv další operace. Na Obr. 2.4.5 je uveden chod hodinového signálu při Burst 
módu. 
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Obr. 2.4.5 Ukázka hodinového signálu při Burst módu, kde po adresování registru 
Motion_Burst je potřeba přerušit na dobu tSRAD hodinový (převzato z [5]). 

2.4.4 Reset ADNS-5020 při připojení napájení 
ADNS-5020 v sobě nemá integrován automatický reset při připojení napájení. Díky 
tomuto musí být při každém zapnutí obvodu na pin NRESET přivedena logická „0“ 
nebo musí být zapsána hodnota 0x5a do registru 0x3a.  

2.4.5 Důležité registry snímače ADNS-5020 

 

Obr. 2.4.6 Popis registru Delta_X do kterého se ukládá počet inkrementů podle posunutí čidla 
(převzato z [5]). 

 

 

Obr. 2.4.7 Popis registru Motion_Burst, který aktivuje mód Burst (převzato z [5]). 
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Obr. 2.4.8 Popis registru Chip_Reset, který resetuje celý obvod při startu (převzato z [5]). 

2.5 Uspořádání celého vyhodnocovacího obvodu 

Samozřejmě obvod pro vyhodnocení polohy se neskládá jen z obvodu ADNS 5020, ale 
i z dalších součástí, jak je vidět ze schématu typického zapojení Obr. 2.5.1. Kolem 
snímače jsou 4 kondenzátory a jedna foto-luminiscenční dioda (LED), v našem případě 
se jedná o diodu HLMP-ED80. Dále je v tomto obvodu zapojen mikropočítač, který 
obstarává komunikaci se snímačem a dalším nadřazeným systémem. V mojí práci je 
mikropočítač nahrazen obvodem FT-232R, který je popsán v další kapitole. 

 

 

Obr. 2.5.1 Zapojení vyhodnocovacího obvodu podle výrobce ADNS-5020 (převzato z [5]). 
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Na následujícím obrázku je pohled na uspořádání jednotlivých prvků (snímače, 
LED, čoček a podpůrných desek), tak jak se většinou používají v optických myších. 
Z tohoto obrázku je zřejmé, že typická vzdálenost snímače od snímaného povrchu (2,4 
mm) je vždy zaručena, pokud je základní deska položena přímo na snímaném povrchu. 

 

Obr. 2.5.2 Pohled na uspořádání jednotlivých prvků tak jak jsou umístěny na desce v myši 
(převzato z [5]). 
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3 MODUL PRO ZPRACOVÁNÍ A P ŘENOS 
SIGNÁLU Z ČIDLA DO PC 

Možností jak přenést data ze snímače ADNS-5020 je více, pro jednoduchost byl vybrán 
obvod FT232. Obvod existuje ve více verzích, nejjednodušší bylo použít „nový“ typ 
FT232RL, ve kterém jsou integrovány všechny ostatní součástky (krystal, rezistory 
atd.), které jsou pro chod tohoto obvodu potřebné (ve dřívějších verzích tyto součástky 
bylo nutné k obvodu externě připojit). Díky tomuto obvodu lze ovládat signály sériové 
linky (TXD, RXD…) přímo z počítače přes ovládací knihovnu (DLL) a dnes již 
nejrozšířenější rozhranní USB (Universal Serial Bus). Obvod dokáže pracovat 
v různých režimech např. v asynchronním Bit Bang módu, kterého bude využito při 
konstrukci snímače polohy. Na Obr. 2.5.1 je uvedeno pouzdro a schematická značka 
tohoto obvodu. 

 

Obr. 2.5.1 Pouzdro obvodu FT232RL a jeho schematická značka (převzato z [6]). 

3.1 Parametry obvodu FT232R 

Tento obvod je převodník z USB (Universal Serial Bus) na sériové rozhranní UART, 
ale má samozřejmě i mnoho dalších využití. Oproti starším převodníkům nové FT232R 
velice zjednodušuje navrhování systémů pro převod z USB na sériové rozhranní tím, že 
má integrovánu paměť EEPROM, potřebné rezistory, napájecí filtry a také obvod 
hodinového signálu, čímž odpadá nutnost použití externího krystalu. 

3.1.1 Možnost konfigurace nastavení I/O pinů 
 Integrovaná EEPROM dovoluje nastavení funkce CBUS sběrnice, inverze signálů atd. 
CBUS pinů je 5. Tyto konfigurovatelné funkce jsou: 

1. TXDEN – povolení přenosu při použití obvodu u aplikace s RS485 

2. PWREN# - regulace napájení pro vyšší napájecí napětí při napájení ze sběrnice 
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3. TXLED# - pulzování LED diody pří přenosu dat 

4. RXLED# - pulzování LED diody pří příjmu dat 

5. TX&RXLED# - pulzování LED diody pří příjmu a vysílání dat 

6. SLEEP# - indikuje při přechodu zařízení do pozastaveného režimu 

7. CLK48 / CLK24 / CLK12 / CLK6 - 48MHz, 24MHz, 12MHz, a 6MHz 
nastavení výstupního hodinového signálu 

Tyto funkce lze nastavit pro každý z CBUS pinů v integrované EEPROM paměti. 
Ta se programuje přímo přes USB sběrnici programem od výrobce viz. [6]. 

3.1.2 Asynchronní Bit Bang mód se snímacími impulsy RD# a WR# 

Bit Bang mód znamená, že se osm UART linek přepne z obvyklého módu rozhranní na 
osmibitový obecný vstupně-výstupní port. Datové pakety mohou být vysílány do 
zařízení nebo mohou být sekvenčně podle interního hodinového signálu přijímány ze 
zařízení. 

 Tento mód je zde uveden se snímacími impulsy. Bit Bang mód byl u FT232R 
vylepšen o vyvedení snímacích impulsů vně obvod. Ty mohou být použity pro povolení 
časování externí logiky. 

3.1.3 Synchronní Bit Bang mód 
FT232R podporuje kromě asynchronního, také synchronní bit bang mód. Synchronní je 
odlišný od asynchronního v tom, že I/O piny rozhranní jsou čteny jen při zápisu do 
zařízení. Tím se zjednodušší obslužný program.   

  

3.1.4 Funkce jednotlivých bloků obvodu FT232R 
Na Obr. 3.1.2 je blokové schéma obvodu FT232R. Funkce jednotlivých bloků jsou 
popsány níže. 

• Internal EEPROM – interní EEPROM pamět se používá k ukládání 
identifikačního čísla, sériového výrobního čísla obvodu, řetězce 
popisujícího obvod a další různé konfigurační popisy pro USB. Dále se 
používá pro nastavení funkce CBUS sběrnice. Naprogramovat jednotlivé 
hodnoty lze přímo přes sběrnici USB a program MPROG dostupný přímo 
na stránkách výrobce. 

• 3.3V LDO Regulátor – regulátor generující referenční napětí 3,3 
V potřebný pro USB komunikaci 

• USB Transceiver – zprostředkovává komunikaci přes USB 

• USB DPLL – generuje hodinový signál a datové signály pro blok SIE 

• Internal 12MHz Oscillator – interní oscilátor s frekvencí 12MHz, generující 
referenční hodinový signál 
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• Clock Multiplier / Divider – z frekvence 12MHz generuje 48,12 a 6MHz 
potřebné pro některé bloky 

• Serial Interface Engine (SIE) – převádí sériová data z USB na paralelní a 
naopak 

• USB Protocol Engine – řídí tok dat z USB do UART 

• FIFO RX Buffer – přechodně ukládá data posílaná z USB do UART 

• FIFO TX Buffer – přechodně ukládá data posílaná z UART do USB 

• UART FIFO Controller – ovládá přenos dat přes FIFO RX a TX Buffer 

• Baud Rate Generator – určuje rychlost UART komunikace v baudech 

 

 

Obr. 3.1.2 Blokové schéma vnitřního zapojení obvodu FT232R (převzato z [6]). 

Napájení obvodu je možné realizovat různými možnostmi. Ty jsou podrobně 
popsány v datasheetu obvodu [6]. Ve schématu zapojení v příloze A.1 je použito 
napájení přímo ze sběrnice USB.  
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4 MĚŘENÍ NA VLNOVODNÉ LINCE 

4.1 Metoda měření 

Celé měřicí pracoviště pro měření rozložení vlnění na vedení je zobrazeno na Obr. 
4.1.1. Skládá se z mikrovlnného generátoru G, proměnného atenuátoru A, zátěže Z 
kterou je vedení zakončeno, milivoltmetru mV a samotné vlnovodné linky, na které se 
provádí měření. 

 

Obr. 4.1.1 Blokové schéma měřicího pracoviště měření rozložení vlnění (převzato z [7]) 

Po měřicí lince se pohybuje vozík, na kterém je upevněna sonda měřicí velikost 
napětí v místě ve kterém se právě nachází. Dále je ve vozíku rezonátor a detektor, který 
převádí snímané vysokofrekvenční napětí indukované v sondě na jednodušeji měřitelné 
nízkofrekvenční nebo stejnosměrné napětí. 

Když pohybujeme vozíkem se sondou podél vedení, napětí za detektorem se mění 
v závislosti na velikosti intenzity pole. Touto metodou můžeme určit kmitny (maxima) a 
uzly (minima) stojatého vlnění na vedení. Jejich polohy lze určit pomocí stupnice 
upevněné na lince nebo právě navrhnutým měřicím optickým systémem viz.kapitola 
5.1. 

4.1.1 Rozložení napětí a proudů na vedení 
Odraz vln u vedení může vzniknout jak na zátěži, tak v místě zdroje. Přímá vlna sestává 
ze součtů všech vln, které se šíří od zdroje k zátěži, zpětná vlna sestává ze součtů všech 
vln šířících se od zátěže ke zdroji. Skládáním těchto vln neboli interferencí vzniká 
stojatá vlna na vedení. Výsledné napětí a proud jsou různá podél vedení a jsou nezávislá 
na čase. 

Ve vzdálenosti ζ od konce vedení je napětí a proud 

)()()( ζζζ UUU +=  (4) 

)()()( ζζζ III −=  (5) 
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kde je )(ζU  a )(ζI  napětí a proud přímých vln, )(ζU  a )(ζI  napětí a proud zpětných 
vln. Do následujících vzorců můžeme dosadit přímo napětí nebo proud na konci vedení. 

)sinh(..)cosh(.)( γζγζζ kovk IZUU +=  (6) 

)sinh()cosh(.)( γζγζζ
ov

k
k Z

U
II +=  (7) 

kde Uk a Ik jsou napětí a proud na konci vedení, Zov je charakteristická impedance 
vedení, ζ je vzdálenost od konce vedení a γ je měrná vodivost prostředí. Lze je přepsat 

pro kratší vedení s malými ztrátami při sinh(γζ) ≅ j.sin(αζ) na: 

)sin(...)cos(.)( αζαζζ kovk IZjUU +=  (8) 

)sin(.)cos(.)( αζαζζ
ov

k
k Z

U
jII +=  (9) 

kde je α je měrná fáze vlny na vedení. Podél vedení se napětí a proud mění harmonicky. 
Vždy je ve vzdálenosti ζ od konce vedení impedance Z(ζ) rovna poměru napětí a proudu 
v této vzdálenosti. 

)(

)(
)(

ζ
ζζ

I

U
Z =   (10) 

kde Z(ζ) je impedance na niž se transformuje impedance zátěže ZK. Činitel odrazu ρ(ζ) 
v místě ζ lze vyjádřit pomocí této impedance Z(ζ) a charakteristické impedance vedení 
Zov. 

ov

ov

ZZ

ZZ

+
−=

)(
)(

)(
ζ
ζζρ  (11) 

Zpětně lze z tohoto vztahu vypočítat impedanci v místě ζ dle tohoto vzorce 

)(1

)(1
.)(

ζρ
ζρζ

−
+= ovZZ  (12) 

Na Obr. 4.1.2 je zobrazeno rozložení napětí na vedení se ztrátami. Je z něho patrné, 
že se napětí přímé vlny zmenšuje exponenciálně směrem od začátku vedení k jeho konci 

– zátěži, kde má velikost  kU
r

. Snižování napětí se děje kvůli ztrátám na vedení. Na 

zátěži se část energie spotřebuje a část odrazí zpět. Charakter odraženého napětí je opět 

exponenciální. Na začátku vedení má hodnotu pU
s

, která je menší oproti pU
r

o ztráty na 

vedení a energii na zátěži. 



 26 

 

Obr. 4.1.2 Rozložení napětí a proudu na vedení (převzato z [7]) 

Směrem od konce vedení k jeho začátku se poměr napětí přímé a zpětné vlny ρ  

zmenšuje. Stejné je to i s poměry proudů. Na vedení vznikají minima a maxima napětí a 
proudů jak je vidět z Obr. 4.1.2, ty vznikají sčítáním neboli interferencemi přímé a 
zpětné vlny. Maximum Umax je v kmitně a lze ho definovat jako součet napětí přímé a 
zpětné vlny, 

)1.(max ρ+=+= UUUU  (13) 

kde U  je napětí přímé vlny, U  je napětí zpětné vlny a ρ  je činitel odrazu. Naopak 

minimum Umin je v uzlu a vzniká rozdílem těchto napětí. 

)1.(min ρ−=−= UUUU . (14) 

 V maximu napětí je minimum proudu. Jednotlivé uzly resp. kmitny napětí jsou od sebe 
vzdáleny o λv/2. Poměr stojatých vln je definován jako poměr napětí v kmitně a uzlu jak 
ukazuje následující vzorec. Mění se v rozsahu 1 ≤ σ < ∞. 

ρ
ρ

σ
−
+

==
1

1

min

max

U

U
 (15) 

kde Umax je maximum napětí, Umin je minimum napětí a |ρ| je modul činitele odrazu. 
Modul činitele odrazu se mění v rozmezí 0 ≤ ρ  ≤ 1 a je určen rovnicí 

1

1

+
−=

σ
σρ  (16) 

kde σ je poměr stojatých vln. Fáze činitele odrazu je definována rovnicí 
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gmx λππϕ /4+=  (17) 

kde xm je vzdálenost uzlu od místa připojení zátěže a λg je vlnová délka napětí 
generátoru. 

4.1.2 Vedení můžeme rozdělit podle zapojení: 

• Nakrátko  – vedení, které je zakončeno impedancí Zk = 0 Ω, což znamená, že i 
napětí na zátěži je nulové. Jeho rozložení i rozložení proudu na vedení je dáno 
rovnicemi 

)sin(...)( αζζ kov IZjU =  (18) 

)cos(.)( αζζ kII =  (19) 

Charakteristická impedance Zov je rovna poměru napětí a proudu v místě 
kmitny a jejich fázový posuv je π / 2. Na zátěži je činitel odrazu ρk = -1 a poměr 
stojatých vln σ → ∞. 

 

 

Obr. 4.1.3 Vedení nakrátko (převzato z [7]) 

• Naprázdno – vedení, které je zakončeno impedancí Zk → ∞, což znamená, že 
proud do zátěži Ik = 0. Rozložení napětí a proudu na vedení je určeno těmito 
rovnicemi 

)cos(.)( αζζ kUU =  (20) 

)sin(..)( αζζ
ov

k

Z

U
jI =  (21) 

Na zátěži je činitel odrazu ρk = 1, poměr stojatých vln je opět σ → ∞. 
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Obr. 4.1.4 Vedení naprázdno (převzato z [7]) 

• Se zakončením reálnou zátěží – impedance zátěže je Zk = Rk. Na konce vedení 
zakončeného touto impedancí je buď kmitna napětí (pokud Rk > Zov) nebo 
kmitna proudu (při Rk < Zov). Vedení je zakončené přizpůsobenou zátěží pokud 
se impedance na konce vedení rovná charakteristické impedanci vedení (Zk = 
Zov) a při tom je na vedení jen přímá vlna. Fáze napětí a proudu se směrem ke 
konci vedení zpožďuje podle součinu αζ. 

 

 

Obr. 4.1.5 Vedení se zakončením reálnou zátěží (převzato z [7]) 

• Zakončení reaktancí – impedance je rovna Zk = jXk. Jak je vidět na Obr. 4.1.6 
je v uzlech napětí i proud nulový. Modul činitele odrazu je 1=ρ , poměr 

stojatých vln je σ → ∞. Na vedení je rozložení proudu podobné jako u vedení 
naprázdno až na to, že není na konci nulový a je dán vztahem  

k

k
k jX

U
I =  (22) 

Vedení je v podstatě prodlouženo o ∆l, které je dáno vztahem 









−=∆

k

ov

X

Z
l arctan  (23) 
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Obr. 4.1.6 Vedení zakončené reaktancí (převzato z [7]) 
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5 ZAPOJENÍ SNÍMA ČE, PROGRAM A 
MĚŘENÍ 

5.1 Zapojení snímače pro snímání polohy měřicí linky 

Na Obr. 5.1.1 je principielní blokové zapojení snímače polohy měřící linky.  

 

 

Obr. 5.1.1 Blokové schéma principielního zapojení snímače polohy měřící linky 

 

Inkrementální snímač polohy ADNS-5020 snímá povrch pod měřicí linkou a 
zaznamenává velikost posunutí do příslušných registrů. Nadřízený obvod FT232R  se 
stará o komunikaci mezi počítačem PC a obvodem ADNS-5020. Obvod FT232R se 
používá v Bit Bang módu popsaném v kapitole 3.1.2. Tento mód změní port používaný 
pro sériový přenos na vstupně-výstupní port, jehož piny lze číst nebo nastavovat dle 
potřeby. Programem z PC lze přes knihovnu dodávanou výrobcem obvodu FT232R 
ovládat vstupně-výstupní port. Přes něj se adresuje registr Motion_Burst, čímž se spustí 
Burst mód obvodu ADNS-5020 popsaný v kapitole 2.4.3 a přes FT232R lze bez 
přerušení číst data o změně polohy měřící linky. Ty se ukládají, následně 
zpracují obslužným programem a zobrazí v tabulce a případně i grafu. 

 

5.1.1 Snímač polohy 
Snímač polohy s dalšími nutnými součástkami je umístěn v plastové krabičce U-KM27 
s úchyty. Její rozměry jsou: výška:24mm, šířka:47mm, hloubka: 66 mm Její DPS zde 
není uvedena, protože byla vyjmuta z optické myši a upravena pro umístění do 
krabičky. 

Obslužný 
program v 

PC 

DLL  – pro 
FT232R (Bit 
Bang Mode) 

PC (USB 
řadič) 

 

FT 232 R 
(komunika-

ce s PC) 

E2PROM 
(sériové číslo, 
výrobce atd.) * 

ADNS-5020 
(inkrementální 

snímač 
polohy) 

*  u FT 232 R je integrovaná do pouzdra 

Měřicí linka 
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5.2 Komunikace s PC 

5.2.1 Instalace ovladačů do PC 
Pro ovládání obvodu FT232R je potřeba nainstalovat VCP (pro ovládání zařízení 

jako virtuálního sériového portu) nebo D2XX ovladače. D2XX ovladač umožňuje 
mnohem větší možnosti ovládání obvodu, použití např.Bit Bang módu. Proto je nutné 
ho nainstalovat. 

1. Stáhnout samoinstalační program pro instalaci ovladačů ze stránek výrobce 
obvodu - CDM20600.exe (obsahuje VCP i D2XX ovladače) 

2. Otevřít jej – tím se automaticky nainstaluje ovladač do PC. 

D2XX (FTD2XX.dll) - ovladač umožňující ovládacímu programu komunikovat 
s FT232R. Pro použití v ovládacím programu je ještě potřeba integrovat soubor 
FTD2XX.lib, bez kterého by ovládání nebylo možné. 

Po připojení obvodu k počítači (přes USB) se obvod bude automaticky hlásit jako 
USB Serial Converter. Od tohoto okamžiku je možné obvod ovládat pomocí programu 
popsaného v kapitole 5.2.3. 

5.2.2 Naprogramování EEPROM obvodu FT232R 
Opět na stránkách výrobce obvodu lze stáhnout program FTProg pro konfiguraci 

integrované EEPROM paměti obvodu FT232R. Pro jeho správné fungování je potřeba 
instalovat Microsoft .NET Framework 2.0.  

 

Obr. 5.2.1 Program FTProg 
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Pomocí tohoto programu Obr. 5.2.1 bylo nastaveno produktové identifikační číslo 
Obr. 5.2.2, maximální odběr (vysoko-odběrové IO), název výrobce a popis zařízení Obr. 
5.2.3. Ostatní hodnoty není v podstatě potřeba měnit. 

 

Obr. 5.2.2 Nastavení VID a PID 

  

Obr. 5.2.3 Nastavení jména a sériového čísla zařízení 

Ve správci zařízení lze nalézt jméno, umístění a popis připojeného zařízení. 

 

Obr. 5.2.4 Identifikace snímače polohy ve správci zařízení 
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5.2.3 Ovládací program 
Ovládací program byl naprogramován v jazyce C++. Aby bylo možno použít 
dynamickou knihovnu ftd2xx.dll, umístěnou v systémovém adresáři, je nutné přidat do 
projektu soubor ftd2xx.h. 

Níže jsou uvedeny použité funkce pro ovládání obvodu FT232R. Pod specifikací 
funkce je ukázáno použití funkce v programu. Každá z těchto funkcí vrací hodnotu 
FT_OK pokud proběhne v pořádku, v opačném případě se vrací FT error. 

 

FT_OpenEx – tato funkce otevře specifikované zařízení, v tomto případě 
specifikováno podle popisu a vrací ftHandle, které je dále použito pro komunikaci 
s otevřeným zařízením. Také lze otevřít více zařízení jejich rozlišením podle sériového 
čísla, popisu nebo umístění. 

Použití funkce:  
ftStatus=FT_OpenEx("FT232R USB UART",FT_OPEN_BY_DES CRIPTION, 

&ftHandle);  

Parametry funkce: 

"FT232R USB UART" – popis zařízení, které chceme otevřít 

FT_OPEN_BY_DESCRIPTION – určuje, že se zařízení otevře podle jeho popisu 

&ftHandle – ukazatel na proměnnou, kde je následně handle uložen (dále se s ním 
přistupuje k otevřenému zařízení. 

 

FT_Close – příkaz, který zavře otevřené zařízení. 

Použitý příkaz: ftStatus = FT_Close(ftHandle);  

Parametry funkce: 

ftHandle – handle zařízení. 

 

FT_SetBitMode – příkaz nastavující parametry BitBang módu. 

Použitý příkaz: ftStatus=FT_SetBitMode(ftHandle,0x17,0x01);  

Parametry funkce: 

0x17 – zvolená bitová maska jednotlivých vstupně-výstupních pinů obvodu 
FT232R. Tato hodnota určuje, které piny jsou nastaveny jako vstupní a které jako 
výstupní. Bit nastavený na log.0 nastavuje pin související s tímto bitem jako vstup a bit 
nastavený na log.1 nastavuje pin související s tímto bitem jako výstup. V tomto případě 
jsou vstupní piny nastaveny jak ukazuje následující Tab. 6. 
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Tab. 6 Nastavení pinů obvodu FT232R 

Hodnota bitu 0x01 0x02 0x04 0x08 0x10 0x20 0x40 0x50 
Číslo pinu 

obvodu 
1 5 3 11 2 9 10 6 

Nastavená 
bitová maska 

(0x17) 

1 1 1 0 1 0 0 0 

Funkce pinu Výstup Výstup Výstup Vstup Výstup Vstup Vstup Vstup 

 

0x01 – hodnota nastaveného módu. V tomto případě je to nastavení asynchronního 
BitBang módu. 

     

FT_SetBaudRate – nastavuje baudovou rychlost, u BitBang módu je to rychlost 
posuvu příjmové a vysílací fronty otevřeného zařízení. 

Použitý příkaz: ftStatus = FT_SetBaudRate(ftHandle,115200);  

Parametry funkce: 

115200 – hodnota baudové resp. rychlosti posuvu fronty  

 

FT_Write  – příkaz zapisující data do zařízení (jaká data se mají poslat na výstupní 
piny). Před tímto příkazem musí být zapsány data do proměnné „data“, jinak by mohlo 
dojít při pokusu o odeslání k chybě. 

Použitý příkaz: ftStatus = FT_Write(ftHandle, &data, 1, &pocet);  

Parametry funkce: 

&data – ukazatel na proměnnou, ve které jsou data, která se mají odeslat. 

1 – počet bytů, která mají být odeslána 

&pocet – ukazatel na proměnnou, do které bude zapsán počet odeslaných bytů. 

 

FT_ResetDevice – resetuje zařízení. 

Použitý příkaz: ftStatus = FT_ResetDevice(ftHandle);  

 

FT_GetBitMode – čtení stavu vstupně-výstupního portu. 

Použitý příkaz: ftStatus = FT_GetBitMode(ftHandle, &buffer);  

Parametry funkce: 

&buffer – ukazatel na proměnnou, do které se uloží aktuální stav portu. 

Popis pinů obvodu FT232R připojených k obvodu ADNS-5020 je v Tab. 7. 
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Tab. 7 Popis pinů navzájem propojených obvodů 

Obvod FT232R 
Hodnota bitu 0x01 0x02 0x04 0x08 0x10 0x20 0x40 0x50 
Číslo pinu 

obvodu 
1 5 3 11 2 9 10 6 

Nastavená 
bitová maska 

(0x17) 

1 1 1 0 1 0 0 0 

Funkce pinu Výstup Výstup Výstup Vstup Výstup Vstup Vstup Vstup 
Obvod ADNS-5020 

Název pinu SCLK NRESET NCS SDIO 
(in) 

SDIO 
(out) 

- - - 

Funkce pinu Hodinový 
signál 

Reset 
sériové 
linky 

Povolení 
sériové 
linky 

Sériová 
data 

(příjem) 

Sériová 
data 

(vysílání) 

Tyto 3 piny obvodu 
FT232R nejsou použity. 

 

5.2.4 Popis komunikačního kódu programu 

Deklarace globálních proměnných: 
int i; 
DWORD pocet; 
UCHAR data; 
UCHAR buffer; 
UCHAR PosilanaData = 0x03; 

Proměnná „i“ je určena pro cykly for, do proměnné „pocet“ se ukládá počet 
vyslaných bytů dat, „data“ jsou data odesílaná obvodem FT232R na vstupně-výstupní 
port, „buffer“ je proměnná, do které se ukládá vyčtená hodnota portu obvodu a 
„PosilanaData“ je byte posílaný na pin SDIO. 

 

Dále je ve výpisu kódu označena část, která otevírá a nastavuje obvod FT232R pro 
komunikace v asynchronním BitBang módu.  

Tato část se skládá z příkazů: 

 FT_OpenEx – otevření obvodu 

 FT_ResetDevice – reset obvodu 

 FT_SetBitMode – nastavení BitBang módu 

 FT_SetBaudRate – nastavení rychlosti fronty 

 

Následuje nastavení všech výstupních pinů na log.1 

data = 0x17; 
ftStatus = FT_Write(ftHandle, &data, 1, &pocet); 

 

Dále je nutné obvod ADNS-5020 resetovat. To lze udělat čtením z resetovacího 
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registru jak již bylo zmíněno dříve nebo nastavením pinu NRESET do log. 0 a vzápětí 
do log. 1. To provedeme těmito příkazy: 

 

data = 0x11; 
ftStatus = FT_Write(ftHandle, &data, 1, &pocet); 
data = 0x13; 
ftStatus = FT_Write(ftHandle, &data, 1, &pocet); 

 

Pro komunikaci obvodu FT232R s obvodem snímače ADNS-5020 byla napsána 
následující část kódu, který je umístěn ve funkci časovače Timer1. Program byl napsán 
dle pokynů výrobce obou použitých obvodů. 

for (i = 0; i < 8; i++) { 
 
 if (PosilanaData & 0x80) Pole[i] = 1;  //je log.1 na 0x08 
 else Pole[i] = 0;                   //v bytu Posil anaData? 
 PosilanaData <<= a;      //bitovy posuv bytu 
 
 if (Pole[i] == 0) {          //maskování bitu 0x10  do "Byte" 
  Byte = Byte & 0xef; //zm ěna na log.0 
 } 
 else Byte = Byte | 0x10;     //zm ěna na log.1 
 
//--------------SEND ADRESS BYTE------------------- ---------------- 
 
  Byte = Byte & 0xfe;  //SCLK = 0 
  ftStatus = FT_Write(ftHandle, &Byte, 1, &pocet);  

 

  Byte = Byte | 0x01;  //SCLK = 1 
  ftStatus = FT_Write(ftHandle, &Byte, 1, &pocet);  

 

  Byte = Byte | 0x01;  //SCLK = 1 
  ftStatus = FT_Write(ftHandle, &Byte, 1, &pocet);  

 

  if (i == 7) goto Read;  //skok pri posl.bitu na R ead 
  else Byte = Byte & 0xfe; //SCLK = 0 
  ftStatus = FT_Write(ftHandle, &Byte, 1, &pocet);  
 } 
//-----------END SEND ADRESS BYTE------------------ ---------------- 
Read: Byte = Byte | 0x01;  //SCLK = 1->cekani na pr ijem 
  ftStatus = FT_Write(ftHandle, &Byte, 1, &pocet);  
 
//-------------READ DATA BYTE---------------------- ---------------- 
 for (i = 0; i < 8; i++) { 
  Byte = Byte & 0xfe; //SCLK = 0 
  ftStatus = FT_Write(ftHandle, &Byte, 1, &pocet);  

 

  Byte = Byte & 0xfe; //SCLK = 0 
  ftStatus = FT_Write(ftHandle, &Byte, 1, &pocet);  
  Byte = Byte | 0x01;  //SCLK = 1 
  ftStatus = FT_Write(ftHandle, &Byte, 1, &pocet);  
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  ftStatus = FT_GetBitMode(ftHandle, &buffer); //pr ijem 
  
  Byte = Byte | 0x01;  //SCLK = 1 
  ftStatus = FT_Write(ftHandle, &Byte, 1, &pocet);  
 
//----UKLADANI PRIJIMANEHO BYTU----- 
  if (buffer & 0x08) Data = Data | 0x01;   //sepsan i log.1 
  else Data = Data & 0xfe;      //0xfe = neg. 0x01 

//sepsani log.0 
  if (i != 7) Data <<= a; 
  } 
 if (Data > 127) {           //vyhodnoceni prijmut. cisla 
  Pohyb = Data - 256; 
 } 
  else Pohyb = Data; 

 

V tabulce Tab. 8 je naznačena komunikace z předchozích příkazů pro odeslání 
bajtu do ADNS-5020. Následující příjem bajtu z tohoto obvodu je obdobný. 
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Tab. 8: Odeslání adresy 0x03 registru delta X do obvodu ADNS-5020. 
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5.2.5 Kalibrace a výpočet vzdálenosti 
Z optického snímače se čte číslo, které udává počet inkrementů od původní počáteční 
hodnoty. Tento počet je nutné převést na konkrétní vzdálenost až po kalibraci snímače, 
kterou se určí jaké vzdálenosti se rovná jeden inkrement. 

Před samotným měřením je potřeba optický snímač polohy kalibrovat. Kalibrace se 
provádí proto, že se rozlišení snímače mění podle toho, nad jakým povrchem se snímání 
provádí jak již bylo zmíněno a také jakou rychlostí se se snímačem pohybuje, což je 
velice individuální. Pro zajištění největší přesnosti je doporučeno pohybovat se 
snímačem rychlostí cca 10 mm/s. 

Kalibrace se provádí tak, že se projede se snímačem celou linkou od začátku 
vedení po konec vedení, tam se zastaví a pomocí změřené vzdálenosti pro rozlišení 500 
dpi a znalosti skutečné změřené vzdálenosti se přepočítá koeficient, kterým se násobí 
počet změřených inkrementů pro rozlišení daného povrchu nad kterým se snímá. 
Výpočet koeficientu je na tomto vzorci 

 

PZ KlLK *)/(=   [mm] (24) 

 

kde K je nový vypočítaný koeficient, L je změřená délka linky s původním 
koeficientem 0,0508 mm při kalibraci, lZ znamená skutečnou délku linky, která je 610 
mm a KP je původní koeficient 0,0508 mm odvozený z rozlišení snímače 500 dpi. 

Po kalibraci se s vypočítaným koeficientem počítá změřená vzdálenost na lince a to 
podle tohoto vzorce 

KIL *=   [mm] (25) 

kde L je změřená vzdálenost, I je počet inkrementů, které se čtou z ADNS-5020 a K je 
vypočítaný koeficient pro tu konkrétní měřící linku. 

5.2.6 Rozlišení při snímání různých povrchů 
Snímač byl v základním nastavení, měl nastaveno rozlišení 500 dpi, změřené 
inkrementy byly proto přepočítány na toto rozlišení. Výsledná průměrná hodnota pro 
každý materiál je v milimetrech, hodnota 100 mm znamená přesně rozlišení 500 dpi. 
Vyšší hodnota znamená větší rozlišení a menší znamená menší rozlišení, hodnoty 
rozlišení a vzdálenosti jsou lineárně závislé. 

 Před snímáním byl snímač polohy ADNS-5020 upevněn co nejlépe v krabičce. 
Pro měření vzdálenosti bylo použito pravítko a snímačem bylo pohybováno ručně podél 
pravítka. Samozřejmě při tomto měření mohly vzniknout chyby, proto se každý povrch 
měřil třikrát a následně byl vypočítán průměr z těchto tří hodnot. Cílem tohoto 
otestování bylo vzájemné porovnání vhodnosti povrchů pro měření tímto snímačem, ne 
určení jejich konkrétních vlastností. Chyby mohly nastat při velmi rychlém pohybu a 
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také ne příliš přesné vzdálenosti snímače od snímaného povrchu. Výsledky měření jsou 
zaznamenány v tabulce Tab. 9. 

Tab. 9: Rozlišení snímače ADNS-5020 na různých površích. 

Povrch 1. měření 
[mm]  

2. měření 
[mm]  

3. měření 
[mm]  

Průměr 
[mm]  

Rozlišení [dpi] 

Papír 

Bílý 97,4 96,5 96,2 96,7 483,5 

Černý 105,8 105,5 106,7 106,0 530,0 

Modrý  108,5 109,5 109,7 109,2 546,2 

Zelený 106,5 106,5 106,2 106,4 532,0 

Žlutý  91,3 89,4 93,4 91,4 456,8 

Červený 99,7 100,7 99,1 99,8 499,2 

Stůl (lamino) 100,7 99,4 100,3 100,1 500,7 

Měřicí linka 104,6 105,3 103,9 104,6 523,0 

Sklo nereaguje - - 

Zrcadlo nereaguje - - 

 

Z naměřených hodnot a spočítaných rozlišení pro jednotlivé povrchy či barvy je patrné, 
že největší rozlišení snímače bylo dosaženo s papírem modré barvy a nejnižšího 
s papírem žluté barvy. Bílý papír dosáhl menšího rozlišení než 500 dpi narozdíl od 
černého papíru na němž bylo rozlišení větší. Naměřené hodnoty vycházejí podle 
předpokladu od výrobce obvodu při ideální vzdálenosti snímače od povrchu 2,4 mm. 
V datasheetu [5] je uveden graf závislosti rozlišení snímače na vzdálenosti od povrchu. 
Na měřicí lince sice bylo naměřeno dobré rozlišení, ale bylo zjištěno, že se v každé části 
linky mění kvůli rozdílnému povrchu (různá čísla, díry pro šrouby) a proto se na 
snímaný povrch nalepila lepicí páska, která toto zakryla. 

5.3 Ověření vlastností navrženého obvodu měřením 

5.3.1 Postup měření 
Postup při měření je popsán níže. Ovládací prvky jsou popsány čísly v Obr. 5.3.1 a na 
Obr. 5.3.2 je vidět zapojení celého pracoviště. 

1. K počítači na kterém je nainstalován měřicí program se připojí přes port COM1 
milivoltmetr PROLINK-1B, zapne se a k portu USB se připojí snímač polohy 
(Obr. 5.3.4), který se zapne automaticky. 

2. Spustí se měřicí program. 
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3. Snímač s jezdcem linky se nastaví na začátek vedení viz. Obr. 5.3.3. 
4. Inicializuje se sériový port COM1 (tlačítko 1). 
5. Inicializuje se snímač polohy (tlačítko 2). Při správné inicializaci se objeví v poli 

vedle tlačítka „OPENED“. 
6. Nastaví se měřicí kmitočet v jednotkách MHz (tlačítko 3). Na milivoltmetru je 

možné vidět nastavený měřicí kmitočet. 
7. Snímač se zkalibruje tak, že se snímač s jezdcem linky nastaví na začátek 

vedení, stiskne se Start (tlačítko 4) a rychlostí cca 10 mm/s se jezdcem projede 
až na konec vedení. Následně se stiskne Stop (tlačítko 5), v poli vedle tlačítka se 
zobrazí nový koeficient a tím je snímač zkalibrován.  

8. Dále je možné měřit hodnoty napětí a polohy po jednom vzorku (tlačítko 6) 
nebo spustit automatické měření (tlačítko 7) v délce cca 80 s a tím proměřit 
rozložení napětí na celém vedení. 

9. Při automatickém měření je potřeba po dojetí na konec vedení ukončit měření 
(tlačítko 9). 

10. Následně je možné vykreslit z naměřených hodnot graf (tlačítko 10) a také 
vypočítat parametry: PSV a impedanci připojené zátěže (tlačítko 9). 

11. Pro nové měření (od bodu 7) je možné naměřené hodnoty smazat a měřit od 
začátku (tlačítko 8). 

12. Naměřené hodnoty lze také uložit a v případě potřeby později načíst zpět do 
programu. K tomu slouží položky v menu Soubor/Ulož resp. Soubor/Načti 
(tlačítko 12). Hodnoty se ukládají do textového souboru s příponou *.txt. 

 

Obr. 5.3.1 Okno měřicího programu s popisky ovládacích prvků 
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Obr. 5.3.2 Kompletní měřicí pracoviště s linkou a optickým snímačem 

 

Obr. 5.3.3 Pohled na optický snímač připojený k jezdci měřicí linky 



 43 

 

Obr. 5.3.4 Obvod snímače polohy komunikující s PC 
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5.3.2 Změřené ukázkové charakteristiky 
Grafy rozložení napětí na vedení dlouhém 610 mm jsou uvedeny níže. Měřené 
závislosti napětí na vzdálenosti jsou měřeny od začátku vedení k jeho konci, z čehož 
vyplývá, že hodnota vzdálenosti 0 mm odpovídá začátku vedení a hodnota 610 mm jeho 
konci. Graf z měření vedení nakrátko je uveden na Obr. 5.3.5 a z měření naprázdno na 
Obr. 5.3.6. Jemné nepřesnosti charakteristik jsou způsobeny nestejnoměrnou rychlostí 
posuvu snímače polohy a malou rychlostí měření milivoltmetru. 

 

Obr. 5.3.5 Rozložení napětí na vedení zapojeném nakrátko 

 

Obr. 5.3.6 Rozložení napětí na vedení zapojeném naprázdno 
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6 ZÁVĚR 
V této bakalářské práci byly prostudovány možnosti snímání polohy snímači 
založenými na odporových, indukčních, kapacitních, optoelektronických a 
ultrazvukových principech. Byly shrnuty jejich možné rozsahy použití a odolnost proti 
různým vlivům rušení. Následně byly více prostudovány optoelektronické snímače, 
které vynikají rozsahem použitelným pro měření. Pro realizaci snímače polohy byl 
vybrán integrovaný snímač ADNS-5020 komunikující po sériové lince a ukládající 
změnu polohy do svých vnitřních registrů. Tento výběr korespondoval s požadavky 
levné realizace a přesnosti, které tento snímač splňuje. Jeho rozlišení je 500 dpi. 

Dále byl popsán obvod FT232R, sloužící pro komunikaci mezi PC a obvodem 
snímače ADNS-5020. FT232R byl vybrán proto, že se jedná o nejjednodušší realizaci 
propojení sběrnice USB a obvodu snímače. Obvod má integrovánu většinu součástek 
potřebných pro jeho činnost v jediném pouzdru a lze pomocí programu v PC přímo 
ovládat jeho vstupní a výstupní piny. 

V práci byla popsána metoda měření rozložení napětí a proudu na vlnovodném 
vedení a následné výpočty impedance, činitele odrazu, poměru stojatých vln a napětí 
v uzlech i kmitnách, které byly použity v měřicím programu. Zároveň s měřením polohy 
snímače se měří i napětí na vedení. Pro co nejpřesnější měření bylo nutné snímat polohu 
i napětí co nejrychleji. 

Snímač polohy byl umístěn do krabičky, upevněn k měřící lince a propojen 
obvodem pro komunikaci s PC. V příloze A.1 je uvedeno schéma zapojení celého 
obvodu snímače polohy. Byl naprogramován program v jazyce C++, který zajišťuje 
čtení a zápis jednotlivých bajtů do obvodu snímače a vyhodnocení získaných dat. 
Rozlišení snímače je různé pro různé struktury a barvy povrchu, proto bylo změřeno 
rozlišení snímače při snímání nad různými povrchy. Měření koresponduje s udávanými 
hodnotami výrobce. Největší rozlišení snímače 546,2 dpi bylo dosaženo s papírem 
modré barvy a nejnižšího 456,8 dpi s papírem žluté barvy. 

Nakonec byly vytvořeným programem změřeny ukázkové charakteristiky při 
zapojení vedení nakrátko a naprázdno. Tyto charakteristiky odpovídají teoretickým 
předpokladům rozložení napětí na vedení. 

Nevýhodou tohoto řešení snímání polohy je závislost rozlišení snímače na 
vlastnostech povrchu nad kterým se snímač pohybuje, což lze vyřešit kalibrací linky. 
Další nevýhodou je závislost jemnosti (přesnosti) snímání polohy na rychlosti posuvu a 
také na rychlosti zpracování změřeného napětí z milivoltmetru, který měření zpomaluje. 
Rychlost posuvu by mohla být vyřešena instalací motorku, který by snímačem 
pohyboval konstantní rychlostí po celou dobu měření. Pokud by bylo vyžadováno 
jemnější měření, tak by bylo vhodné vyměnit milivoltmetr Prolink-1B za rychlejší. 
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SEZNAM SYMBOL Ů, VELI ČIN A ZKRATEK 
 

CCD Charge-coupled device, zařízení s vázanými náboji 

DLL Dynamic-link library, dynamicky spojená knihovna 

DSP Digital signal processor, digitální signálový procesor 

EEPROM Electronically erasable programmable read-only memory, 
elektricky mazatelná pamět ROM  

PC Personal computer, osobní počítač 

UART Universal asynchronous receiver/transmitter, asynchronní sériové 
rozhranní 

USB Universal serial bus, universální sériová sběrnice 
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A NÁVRH ZA ŘÍZENÍ 

A.1 Obvodové zapojení 
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A.2 Deska plošného spoje obvodu komunikace s PC – top 
(strana součástek) 

 
 

Rozměr desky 63 x 21,5 [mm], měřítko M1:1 

A.3 Osazovací schéma obvodu komunikace s PC – top 
(strana součástek) 

 
 

Rozměr desky 63 x 21,5 [mm], měřítko M1:1 
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B SEZNAM SOUČÁSTEK 
 

Označení Hodnota Pouzdro Popis 
R0 0 Ω 1206 Rezistor SMD 
R1  4,7 kΩ 1206 Rezistor SMD 
L1 100 uH 1206 Cívka SMD 
C1 2,2 uF B Tantalový kondenzátor SMD 
C2 100 nF 1206 Keramický kondenzátor SMD 
C3 100 nF 1206 Keramický kondenzátor SMD 
C4 2,2 uF B Tantalový kondenzátor SMD 
C5 100n 1206 Keramický kondenzátor SMD 
C6 4,7 uF Radiální 5029 Elektrolytický kondenzátor 
C7 0,1 uF 0050 731 104 Keramický kondenzátor 
C8 3,3 uF Radiální 5029 Elektrolytický kondenzátor 
C9 0,1 uF 0050 731 104 Keramický kondenzátor 
D1 HLMP-ED80 K0T00 LED dioda 
IO1 FT232RL 28-LD SSOP USB-UART převodník 
IO2 ADNS-5020 DIP8 Snímač polohy 
S1 SWDIP DIP8 Přepínač DIP 

KON1 USB-B 
MUSB-B5-S-RA-

TSMT 
Konektor mini USB typ B, 5pin, 

SMD 
KON2 RM 137-06-R-G Vidlice zahnutá do DPS 

 


