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ABSTRAKT 

Práce se zabývá návrhem řídícího systému pro řízení invalidního vozíku. Rozebrány jsou 

různé varianty řídícího systému a vyhodnoceny jejich výhody a nevýhody. 

Při získání informace o poloze vozíku se podařilo vytvořit pouze inkrementální snímače pro 

výpočet této polohy. 

 

ABSTRACT 

Project deals with design of a control system for control of electric vehicle for disabled 

persons. The project represents a feasibility study that will be used for construction of 

a real system. 

For gaining information about position of the vehicle, it was managed to create only 

incremental sensor for calculation these position. 
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1. ÚVOD 

Tělesně postižení jsou díky elektrickým invalidním vozíčkům mobilnější než 

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

ztěžuje zapojení se do života s větším okruhem lidí. 

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

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

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

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

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

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

invalidní vozík bez nutnosti jakékoliv lidské pomoci a umožnit tak hendikepovaným 

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

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

jehož blokové schéma je na obrázku 1.. 

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

mající tyto funkce: 

− Plynulá regulace rychlosti a směru jízdy vozíku, 

− Výstražný zvukový signál 

− Stav akumulátorů indikovaný LED diodami 

− Nastavení maximální rychlosti 

− Zapínání osvětlení vozíku 

Druhým prvkem je inteligentní výkonná řídící jednotka, která dekóduje 

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

pohyb se přenáší přes převodovku na pevná kola čtyřkolového diferenciálně řízeného 

podvozku. Motory jsou také opatřeny elektromagnetickou brzdou zajišťující 

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

i ručně což umožní pohyb vozíku odtlačením pomocí jiné osoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1 

 

Oba prvky řídícího systému komunikují obousměrně na sběrnici s neznámým 

komunikačním protokolem. 
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2.1 POPIS PWM – PULSNÍ ŠÍŘKOVÁ MODULACE 

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

regulace otáček motoru s konstantním momentem, kterého nelze dosáhnout pomocí 

klasické regulace napětím. Princip spočívá v rychlém spínání napájecího napětí 

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

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

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

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

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

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

slyšitelného zvuku. 
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3. VZNIK PROBLEMU A JEHO MOŽNOSTI 

ŘEŠENÍ 

Pro zvýšení samostatnosti našich tělesně postižených občanů je nutné řídit 

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

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

sledování překážek a snímače pro zjišťování aktuální polohy vozíku pomocí 

reflexních snímačů pokud možno umístěných v motoru. 

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

tohoto řízení, která spočívá v následujících řešeních. 

3.1 NÁHRADA K ŘÍŽOVÉHO OVLADA ČE. 

V případě náhrady křížového ovladače jiným námi sestaveným řídícím 

obvodem a ponechání stávající výkonné jednotky je nutné zjistit komunikační 

protokol.  

a) Zjistil jsem informace o použitých integrovaných obvodech 

v křížovém ovladači: 

− BU2090 – 12-ti bitový převodník sériové komunikace na 

paralelní – propojen s indikačními LED diodami na ovladači 

− L46R - paměť EEPROM 1Kbit (64x16bitů) 

− H8-3334 – mikroprocesor firmy Hitachi 

a výkonné řídící jednotce: 

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

− 10393 – dvojitý analogový komparátor 

− 4051 – 8-mi kanálový analogový multi/demulti plexer 

− 4093 – 4x 2 vstupový hradlo NAND 

− uPD78P368 – mikroprocesor firmy NEC  

ale žádný z těchto obvodů se svou funkcí a obvodovým zapojením 

nepodobá používaným komunikačním standardům jako jsou např.: 

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

dílčích částí křížového ovladače a výkonné řídící jednotky a jejich 

propojení viz Obr.3. 

 

Obr.3 

 

c) Pomocí osciloskopu jsem provedl měření na jednotlivých kontaktech 

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

 

Obr.4b - Signál na kontaktu č.2 
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Obr.4c – detail signálu na kontaktu č.2 

 

Obr.4d –signál na kontaktu č.4 
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Obr.4e – detail signálu na kontaktu č.4 

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

je asi 1,1 kHz a amplituda 11V. 

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

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

o kterých nic nevíme.  

Ze všech těchto informací, nelze více zjistit, řešení je nepoužitelné 

3.2 NÁVRH NOVÉHO ŘÍZENÍ INVALIDNÍHO VOZÍKU 

V současné době již máme náhradu za křížový ovladač, je to již dříve 

zakoupený vývojový kit FOXboard mající komunikační rozhraní ethernet, RS232, a 

USB, proto je návrh zaměřen pouze na výkonnou řídící jednotku. 

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

výhodou jakákoliv úprava hardwaru nebo softwaru, která nám přizpůsobí řídící 

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

prvním testování vyhovovala přesně dané aplikaci.  
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Velkou nevýhodou tohoto řešení je velká časová náročnost, proto přistoupíme 

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

z chybějících prvků výkonné řídící jednotky pokud to bude nutné. 

Při jejím výběru musíme uvažovat tyto parametry: 

a) Technické parametry motoru viz. Příloha 1 

− Rozsah napájecího napětí musí být v souladu s napájením motoru. 

− Schopnost dodání potřebného proudu do motoru 

b) Funkce řídící jednotky 

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

kvadrantové řízení 

− Řízení dvou motorů (2 kanály) 

− Minimální odpor polovodičových přechodů spínacích tranzistorů 

(Výstupní napětí) 

− Nadproudová ochrana 

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

nebo2 uživatelský výstupy zatížitelný proudem 0,35A pro 2 brzdy 

− Vstupy pro signály z incrementálního snímače (IRC) výhodou 

c) Komunikační protokol jednotky 

− Je dán možnostmi výše uvedeného FOXboardu pro naše účely 

stačí RS232, kterou ještě dnes má většina průmyslových modulů. 

d) Obchodní podmínky  

− Dostupnost jednotky v ČR 

− Možnost reklamace v případě poruchy jednotky 

− Cena jednotky 

Výše uvedené parametry tvoří rychlý a efektivní postup při hodnocení 

jednotlivých řídících jednotek různých výrobců. 
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3.3 VLASTNÍ HODNOCENÍ 

Nyní představím některé konkrétní modely výkonných řídících jednotek: 

 

3.3.1 ADS-50-10 

Výrobce: MAXON MOTOR 

 

Obr.5 

parametry Výrobce potřebné 

Napájecí napětí Ucc [V] 12-50 24 

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

Nadproudová ochrana ano ano 

Výstupní proud trvalý Ic [A] 10 16 

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

Počet řízených motorů [ks] 1 2 

Vstup RS232 ne ano 

Vstup incrementálního snímače ano ano 

Výkonné uživatelské výstupy  0 1-2 

Dostupnost v ČR ano ano 
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Zhodnocení: 

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

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

z tabulky.Také by jsme porušily záruční podmínky. 

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

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

3.3.2 MARS2 

Velmi zajímavými vlastnostmi se může pochlubit výkonná řídící jednotka 

vyráběná u nás firmou PiKRON. 

parametry Výrobce potřebné 

Napájecí napětí Ucc [V] 18-36 24 

Výstupní proud trvalý Ic [A] 5 16 

Nadproudová ochrana ano ano 

Počet řízených motorů [ks] 3 2 

Vstup RS232 ano ano 

Výkonné uživatelské výstupy 4 1-2 

Vstup incrementálního snímače ano ano 

Dostupnost v ČR ano ano 

 

Zhodnocení: 

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

hodnotou. 

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

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

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

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

naše účely. 
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3.3.3 AX1500(BP) 

Výkonná řídící jednotka s podobnými vlastnostmi a přijatelnou cenou. 

Výrobce: ROBOTEQ 

 

Obr.6 

parametry Výrobce potřebné 

Napájecí napětí Ucc [V] 12-40 24 

Výstupní odpor tranzistoru [mΩ] 10 dostatečné 

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

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

Nadproudová ochrana ano ano 

Počet řízených motorů [ks] 2 2 

Vstup RS232 ano ano 

Výkonné uživatelské výstupy 1 1-2 

Vstup incrementálního snímače na přání ano 

Dostupnost v ČR ne ano 

cena $275 přijatelná 
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Zvláštní funkce: 

Doposud jediný výrobce, který uvádí princip časování výstupních tranzistorů 

na kterém popisuje tyto zvláštní funkce: 

− možnost rekuperace – dobíjení v případě nezatížené hřídele motoru 

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

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

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

tak zatížena svým vnitřním odporem. To způsobuje brzdění motoru a 

tím i celého vozíku. 

Zhodnocení: 

Výkonná řídící jednotka splňuje téměř všechny požadavky. Jen zakoupení je 

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

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

s nákupem v USA. 

Obchodní podmínky jsou jedny z nejdůležitějších parametrů pro které není 

použitelnost výkonné řídící jednotky možná. 
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3.3.4 Sabertooth 2x25 

 

Obr.7 

parametry Výrobce potřebné 

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

Výstupní odpor tranzistoru [mΩ] 1,3 velmi dobré 

Výstupní proud trvalý Ic [A] 25 16 

Výstupní proud maximální IMAX  
[A] 

50 80 po dobu 5s 

Nadproudová ochrana ano ano 

Počet řízených motorů [ks] 2 2 

Vstup RS232 ano ano 

Výkonné uživatelské výstupy 0 1-2 

Vstup incrementálního snímače ne ano 

cena 3124,- dobré 

Dostupnost v ČR ano ano 

Zhodnocení: 

Výkonná řídící jednotka má všechny vlastnosti a zvláštní funkce jako 

předchozí model a ještě dvě zvláštní funkce navíc jako je: 

− odolnost proti zkratu 

− změna směru otáček motoru bez nutnosti zastavení chodu motoru. 
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Srovnání s předchozími modely řídících jednotek: 

− vyšší výstupní proud 

− ztráty na spínacích tranzistorech jsou téměř 10x menší 

− příznivá cena 

− dostupnost vČ̌R 

 

Svými vlastnostmi výkonná řídící jednotka splňuje všechny hlavní 

požadavky.  
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3.4 TESTOVÁNÍ MOŽNOSTI SNÍMÁNÍ OTÁ ČEK 

Mít vestavěné snímače přímo v motoru dnes není nic neobvyklého. 

Vyrobit si tyto snímače tzv. na míru s ohledem na provedení vozíku a prostor 

pod krytem motoru je už mnohem zajímavější a proto jsem během výběru provedl 

test snímání otáček pomocí reflexních snímačů na jednom z motorů. 

3.4.1 Postup testování 

- výroba provizorního držáku pro snímače 

- vyfrézování dvou otvorů o šířce 10mm do kovového krytu brzdy 

- namalování jedné reflexní provizorní plošky bílou barvou 

- uchycení snímačů na desku plošného spoje jejich zapojení 

- měření kolektorového proudu při plném vybuzení infračervených LED 

diod v závislosti na vzdálenosti, která je těžce odhadnutelná a měřitelná  

 

Testy, které jsem provedl ukázaly, že signály ze snímačů jsou velmi slabé a je 

nutné je pro další zpracování zesílit.  
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4. PROFESIONALIZACE SNÍMA ČŮ OTÁČEK 

4.1 POŽADAVKY NA SNÍMANÉ SIGNÁLY 

Vzhledem k provedení již dříve zhotoveného prototypu snímačů je nutné 

změnit jejich konstrukci tak abychom dostaly signály s těmito parametry: 

- napěťová úroveň signálu musí vyhovovat napěťovým úrovním TTL 

logiky 

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

otáčení motoru jak ukazuje Obr. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.8: Tvar signálu s rozlišením směru pohybu vozíku 

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

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

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

svém chodu zahřívá. 

- Frekvenční stabilita - signál nesmí výrazně změnit svůj tvar a napěťovou 

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

reflexních bodů na brzdném kolečku. Tím bude dána také přesnost 

snímání polohy a rychlosti vozíku. 

- Odolnost vůči tvaru a změně vzdálenosti brzdného kolečka v rozsahu 

asi 1mm. Tyto nepřesnosti jsou dány výrobcem motoru.  

- Odolnost proti rušení – použitím stíněného kabelu a elektronických 

součástek s vyšší odolností proti rušení. 

u(t) 
[V]  

t[s] 

t[s] 

t[s] 

t[s] 

u(t) 
[V]  

Pohyb vpřed Pohyb vzad 
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4.2 NÁVRH ZAPOJENÍ SNÍMA ČŮ A TVAROVA ČE 

S ohledem na prostor pod krytem motoru lze při použití SMD součástek 

umístit tvarovače signálu pod tento kryt a tím zvýšit odolnost proti rušení už tak 

slabého signálu ze snímačů proti variantě umístění tvarovače v jednotce pro 

vyhodnocení pozice a orientace vozíku . 

Velikost SMD rezistorů je zvolena předem dle velikosti otvoru pro DPS 

snímačů, která je 4mm x 9,6mm (Příloha 8 horní obrázek) a s ohledem na osazení 

ruční metodou na velikost 0603 viz. Příloha 3 

Obvod zapojení snímačů (viz. Příloha 7) je převzat z katalogového listu 

snímačů (viz. Příloha 2). 

Uspořádání snímačů na Obr.9 jsem zvolil s ohledem na uspořádání elektrod 

jednotlivých snímačů a jednoduchost návrhu DPS.  

 

Obr.9: Uspořádání snímačů na DPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPS IR 

Vysílač 

IR 

Přijímač 

 

 

Snímač OC2 

IR 

Vysílač 

IR 

Přijímač 

 

 

Snímač OC1 

d=7,6mm 
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4.2.1 Popis principu snímačů 

Princip je velice jednoduchý. V jednom pouzdře je integrována infračervená 

LED dioda jako vysílač infračerveného záření a fototranzistor jako přijímač 

infračerveného záření (dále jen záření). 

Proud procházející fototranzistorem závisí na množství odraženého 

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

zdroj světla obsahuje spektrum infračerveného záření. 

 

Množství odraženého záření závisí na: 

- Množství záření emitované zdrojem - proudu IF infračervené LED diody 

- barvě snímaného objektu 

- vzdálenosti od snímaného objektu 

- okolní teplotě  

- kolektorovém rezistoru 

- úhlu dopadu infračerveného záření 

 

4.2.2 Popis principu tvarovače 

Pro úpravu signálů ze snímačů jsem použil zapojení (viz. Příloha 6) 

s dvojitým komparátorem (viz Příloha 5) a zdrojem referenčního napětí s obvodem 

TL431 (viz. Příloha 4), který je možné nastavit pomocí dvou rezistorů dle vzorce 

uvedeného v Příloze 4. 

Komparátor změní svůj stav na výstupu za předpokladu, že napětí 

kolektor_emitor UCE snímače bude 

][1 VmVUU REFCE ±= .    (1) 

 

 

 

 

 

 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A M ĚŘICÍ TECHNIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

 29 

4.3 VÝROBA DESEK PLOŠNÝCH SPOJŮ (DPS) 

4.3.1 Pracovní postup výroby 

- Vytvoření modelů součástek, které nejsou ve standardních knihovnách 

programu pro návrh DPS EAGLE v4.16r2, který jsem si vybral 

- Nakreslení schémat 

- Návrh desek plošných spojů 

- Přenesení obrazce DPS (viz Příloha 8 - testování + Příloha 9 - finální 

verzi) fotocestou na cuprextit o velikosti větší než finální velikost 

- Vyleptání ve směsi kyseliny chlorovodíkové, peroxidu vodíku a vody 

- vyvrtání potřebných otvorů, zaříznutí na konečnou velikost a nalakování 

- osazení DPS dle osazovacího plánu (viz Příloha 10 - testování + Příloha 

9 - finální verzi) Vzhledem k malé velikosti součástek a DPS jsem musel 

tuto část výroby provést pod mikroskopem což mi zabralo více času, než 

jsem předpokládal. 

4.4 ÚPRAVA BRZDNÉHO KOLE ČKA PRO REFLEXNÍ SNÍMA ČE 

Kolečko je černé barvy. Na jeho obvodovou stěnu musíme namalovat 

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

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

vyšší cena. 

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

- obvod kolečka  

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

viz. Obr.9 

- jednoduchou a rychlou metodu dělení kružnice pomocí kružítka 

Výsledný počet bílých i černých plošek je roven 16. 

Výsledek úpravy ukazuje Obr.10.  
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Obr.10: Reflexní plošky na brzdném kolečku 

4.5 STANOVENÍ MAXIMÁLNÍ A MINIMÁLNÍ VELIKOSTI 

NAPĚTÍ UCE  A UREF 

Maximální velikost UREF vyplívá z vnitřního zapojení komparátoru (viz 

Příloha 5 str.2). 

Jeho velikost vypočítáme takto: 

][VUUUU FBECSREF −−=     (4) 

VU REF 8,36,06,05 =−−=  

Tato hodnota je dána prahovým napětím polovodičových přechodů: 

- B - E vstupního tranzistoru komparátoru 

- K - A diody zapojené v sérii s emitorem tohoto tranzistoru. 

Pokud bychom zvolili tuto hodnotu jako referenci, je zcela jisté, že 

komparátor přestane fungovat i při poměrně malém poklesu napájecího napětí CSU . 

S ohledem na výstupní toleranci ±4% monolitických stabilizátorů řady 7805, 

který bude pro svou jednoduchost použit musíme tuto hodnotu snížit. 

Maximální hodnotu UREF lze tedy snadno vypočítat podle 4. Nová maximální 

hodnota je VU REF 5,3= tato změna nám posune hranici funkčnosti komparátoru na 

hodnotu VUCS 7,4= . 

 

Minimální hodnota UREF vyplívá z katalogového listu napěťové reference 

TL431 (viz. Příloha 4). 

Napětí UCE  a UREF  se mohou být v rozsahu 2,5V - 3,5V. 
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4.6 VÝPOČET SOUČÁSTEK PRO OBVOD TESTOVÁNÍ SNÍMA ČŮ 

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

napětí mikrokontroléru jednotky, která bude signály zpracovávat. Hodnota tohoto 

napětí je typicky V5 => VUCS 5= . 

4.6.1 Výpočet rezistorů R7, R8,   (RLED ) pro napájení infračervené LED 

diody ve snímačí GP2S60 viz Příloha 3 

mAI F 50=  zvoleno podle katalogového listu snímače na maximální hodnotu 

s ohledem na tvar reflexního kolečka a měnící se vzdálenost mezi kolečkem a 

snímačem. 

VU F 2.1=  dle katalogového listu snímače pří mAI F 20=    

Z Obr.3 tohoto katalogového listu výrobce lze vyčíst VVU F 4,19,0 −=  při 

CCT °−°−= 7525  při mAI F 50= . 

.19,005,076

,.76076,0
50

2,15

22 WIRP

k
I

UU
R

LEDR

F

FCS
LED

⋅⋅=⋅=

Ω=Ω=−=
−

=
    (2) 

Vypočítaný výkon rezistoru je téměř dvojnásobný než hodnota, kterou uvádí 

výrobce, proto musí být rezistor složen nejvýše ze 2 ks rezistorů dvojnásobné 

hodnoty tedy 152 Ω, zapojených paralelně, a tím se zmenší proud a také výkon 
LEDRP  

na polovinu vypočtené hodnoty, což už je v toleranci s hodnotou výrobce. 

Nejbližší vyšší hodnota výrobní řady těchto rezistorů je 160 Ω, ale v době 

objednání nebyla dostupná skladem, vybral jsem hodnotu 180Ω. 

Hodnota rezistorů R7, R8, = R10, R11  = 180Ω. 
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4.6.2  Výpočet kolektorového rezistoru R6 (RC) optotranzistoru 

snímače 

Tento výpočet budeme muset trochu idealizovat.  

- Předpokládejme, že odrazná plocha je zrcadlo, tak jak to uvádí katalogový 

list snímače. 

- proud kolektoru CI  budeme muset také odhadnout z výstupní 

charakeristiky kde nejsou hodnoty při tak velkém proudu FI  uvedeny 

- Sestavit obvod a provést test včetně měření 

- Provedení přepočtu na základě naměřených hodnot a úprava zapojení 

 

Odhad dle výstupní charakteristiky (viz.Obr.5 Přílohy 2) - tranzistor by se 

mohl otevřít až na CI =1,9mA 

Při vzdálenosti 1,5mm od zrcadla je to asi jen 35% tohoto proudu  

mAI CVYP 665,0235,0 =⋅=  při pokojové teplotě tj. asi 25°C 

Pro VUCE 2=  

Ω=−=
−

= k
I

UU
R

CVYP

CECS
C 5,4

665,0

25
&    (3) 

Nejbližší vyšší hodnota ve výrobní řadě E24 je 4,7kΩ 

Hodnota rezistorů R6  = R9 = 4,7kΩ. 

 

Osazení DPS dle osazovacího plánu (viz Příloha 10 horní obrázek- 

testování + Příloha 11 - finální verzi). 
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4.7 TESTOVÁNÍ OBVODU ZAPOJENÍ SNÍMA ČŮ 

 Protože kolečko je ukryto pod kovovým pouzdrem brzdy je manipulace 

s DPS, její upevnění, změření vzdálenosti značně pracné. 

Vytvořil jsem si tedy model kolečka (viz Příloha 12), na kterém jsem provedl 

testy vlivu vzdálenosti na kolektorový proud snímače IC . 

4.7.1 Zjišt ěné nevýhody při prvním testu zapojení a jejich odstranění 

- Rezistory R7, R8,  v obvodu infračervené LED diody se nadměrně hřejí 

- Odhadovaná teplota je vyšší než 40°C což je asi tak teplota, kterou trvale 

snese člověk. Na rezistorech se prst nedal udržet 

-  toto teplo ohřívá celou DPS a tím i snímače 

- změna relativní hodnoty IC dle charakteristiky (viz. Příloha 2 Obr.8) je 

pokles asi o 18% při 50°C proti 25°C 

- překročení dovolené hodnoty IF při teplotě 40°C-50°C (viz. Příloha 2 

Obr.1). 

Motor při svém chodu na prázdno se zahřeje asi tak na 40°C, proto je 

jakékoliv další zahřívání součástek nežádoucí vzhledem k výše uvedeným změnám 

jejich parametrů. 

Z důvodu rozměrů invalidního vozíku a práce kolegů na části projektu jsem 

nemohl změřit teplotu motoru při zatížení. 

 

Odstranění nevýhod 

Odstranění jednoho z páru rezistorů R7, R8, a tím také jednoho z páru R10, R11  

se zmenší proud FI  podle zpětného výpočtu z 2 na: 

.079,0021,0180

,.21021,0
180

2,15

22 WIRP

mAA
R

UU
I

LEDR

LED

FCS
F

⋅⋅=⋅=

==−=
−

=
  (4) 

Teplota rezistoru se také sníží a ten je o málo teplejší než 25°C. 

Můžeme tedy počítat s větším oteplením motoru v zátěži a zároveň bychom 

mohli vyhovět podmínce dovoleného proudu FI  při vyšších teplotách. 

Výsledné hodnoty rezistorů: RLED = R7=R10=180Ω 
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4.7.2 Zjišt ěné nevýhody při druhém testu zapojení a jejich odstranění 

- velké rozdíly mezi napětími UCE optotranzistorů obou snímačů ukazuje 

Tab.1 a Tab.2. 

Tab.1:  

Hodnoty napětí při denním světle v místnosti bez odrazové (reflexní) plochy 

Snímač OC1 OC2 
UCE [V] 3,75 2,83 

 

Tab.2:  

Hodnoty napětí při zastíněných snímačích bez odrazové (reflexní) plochy 

Snímač OC1 OC2 
UCE [V] 4,72 3,87 

 

Naměřené hodnoty plynou z uspřádání snímačů na DPS jak ukazuje Obr.9. 

Nižší hodnoty napětí UCE snímače OC2 jsou dány dopadem většího množství 

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

OC1.  

 

Odstranění nevýhod 

Je nutné mezi snímače vložit přepážku z takového materiálu, aby se snímače 

neovlivňovaly a aby světlo nebylo pohlcováno. Pro svou dobrou tvárnost a barvu 

jsem zvolil bílý silikonový tmel po jehož aplikaci tento nežádoucí jev téměř zmizel. 
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4.7.3 Zjišt ěné nevýhody při třetím testu zapojení a jejich odstranění 

Nyní změříme nepřímou metodou závislost proudů kolektorů IC jednotlivých 

snímačů na vzdálenosti od reflexní plochy, kterou je jedna z bílých plošek popsaných 

v kap. 4.4. 

Pozici snímačů vzhledem ke kolečku ukazuje Obr.11. 

 

Obr.11: Pozice snímačů vzhledem ke kolečku 

Tab.3: naměřené hodnoty napětí na kolektorových rezistorech R6  a R9 

Vydálenost d [mm] 1 1,6 2,6 3,2 

U_R6  [V] 0,71 0,51 0,28 0,2 

U_R9  [V] 1,72 1,18 0,6 0,45 

Tab.4: přepočtené hodnoty napětí z Tab.3 na kolektorové proudy snímačů 

Vydálenost d [mm] 1 1,6 2,6 3,2 

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

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

 

OC1 OC2 

DPS 

L L 

brzdné 

kolečko 

d 
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Nevýhody plynoucí z Tab.4  

a) velké rozdíly kolektorových proudů jednotlivých snímačů při stejných 

vzdálenostech a to i přes jejich symetrickou pozici vzhledem ke kolečku 

=> projev vlivu zdroje záření snímače OC1 na fototranzistor snímače 

OC2. 

b) Napětí UCE obou snímačů (které lze snadno vypočítat) při otevřených 

tranzistorech jsou příliš blízko napětí UCS. Tato nevýhoda je blíže popsána 

v kap. 4.5 při výpočtu maximální velikosti UREF pro tvarovač signálů. 

 

Odstranění nevýhod 

a) Otočení snímače OC2 tak aby zdroje záření byly u sebe jak to ukazuje 

Obr.12 

 

Obr.12: Změna orientace snímače OC2 

S touto změnou musíme změnit i DPS pro zapojení snímačů. 

Pro účely testování jsem DPS ponechal a změnu zapojení jsem provedl 

pomocí tenkých vodičů opět pod mikroskopem. 

Vliv této úpravy je popsán v kap.4.7.4 

b) Přepočet kolektorového rezistoru R6 (RC) optotranzistoru snímače pro 

nejvyšší testovanou vzdálenost viz. kap.4.7.5 

 

 

 

 

 

DPS  

 

Snímač OC2 

IR 

Přijímač 

IR 

Vysílač 

IR 

Vysílač 

IR 

Přijímač 

 

 

Snímač OC1 

d=7,6mm 
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4.7.4 Vliv změny uspořádání snímačů na kolektorové proudy CI  

Tab.5: naměřené hodnoty napětí na kolektorových rezistorech R6  a R9 

Vydálenost d [mm] 1 1,6 2,6 3,2 

U_R6  [V] 0,72 0,58 0,37 0,31 

U_R9  [V] 0,82 0,61 0,38 0,32 

Tab.6: přepočtené hodnoty napětí z Tab.5 na kolektorové proudy snímačů 

Vydálenost d [mm] 1 1,6 2,6 3,2 

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

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

 

Z Tab.6 jsou zřejmé mnohem menší rozdíly kolektorových proudů 

jednotlivých snímačů při stejných vzdálenostech. To nám umožní použití jednoho 

zdroje referenčního napětí pro 2 kanály tvarovače signálů. 

 

4.7.5 Přepočet kolektorového rezistoru R6 (RC) optotranzistoru 

snímače pro nejvyšší testovanou vzdálenost 

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

kap. 4.5 ) jsem zvolil hodnotu spíše menší než je střed intervalu pro případné 

potřebné zvětšení vzdálenosti mezi snímači a kolečkem při kterém dojde ke 

zmenšení množství odraženého infračerveného záření do fototranzistoru a tím ke 

zmenšení proudu IC a zvýšení napětí UCE . 

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

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

8,25
&  

Při výpočtu je nutné pracovat s nejmenší hodnotou proudu IC (viz. Tab.6 ) při 

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

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

tvarovače signálu. 

Výsledné hodnoty rezistorů: RC = R6=R9=33,2kΩ 
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Výsledné průběhy signálů ze snímačů po odstranění nevýhod ukazuje Obr.13 

 

 

Obr.13: Výstupní signály ze snímačů bez tvarovače 
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4.8 VÝPOČET SOUČÁSTEK PRO OBVOD TVAROVA ČE 

4.8.1 Výpočet rezistorů pro nastavení referenčního zdroje 

Zapojení obvodu napěťové reference (viz. Příloha 6) je převzato z Přílohy 4 

Obr.2. Tento obvod pracuje jako zenerova dioda s nastavitelný výstupním napětím, 

které budeme označovat Jako výrobce obvodu VKA.  

Použité označení rezistorů při výpočtu je dle Přílohy 6, ostatní označení je 

dle Přílohy 4 Obr.2. 

 

Výpočet rezistoru R1 : 

nAImAIVUVVUV MAXIBKACSREFKA 400,10,5,5,35,2 _ ===−==  

MAXIBKAR III _1 2 ⋅+=     (5) 

IKA – proud zvolen s ohledem na široký pracovní rozsah 1mA-100mA dle 

výrobce. 

S ohledem na velikost proudu IKA můžeme proud IIB_MAX  zanedbat a počítat 

referenční zdroj jako nezatížený. 

mAII KAR 101 ==     (6) 

( )

( ) Ω=−=−==

Ω=−=−==

250
10

5,25
5,2

150
10

5,35
5,3

1
1

1
1

R

REFCS
REF

R

REFCS
REF

I

UU
VUR

I

UU
VUR

  (7) 

R1  jsem změnil na 100Ω, který jsem měl k dispozici již z dřívějších dob. 

Vlivem této změny se změní proud IKA  dle zpětného výpočtu podle 7 takto: 

mA
UU

I

mA
UU

I

REFCS
KA

REFCS
KA

25
100

5,25

100

15
100

5,35

100

=−=−=

=−=−=
  

Dosazením hodnot s tolerancí UCS do zpětného přepočtu dle 7 lze dokázat 

stabilitu reference při změně UCS, která je dána tolerancí již výše zmíněného 

stabilizátoru napětí řady 7805. 
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Výpočet rezistoru R2 : 

VUkRVVV REFREF 5,3,7,4,055,0495,2 3 =Ω=±=  

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

Příloha 4 Obr.2) pro výpočet VKA . Dosazení maximální hodnoty za UREF  vyplívá 

z principu obvodu TL431 (viz Příloha 4). Při nulové hodnotě R2  je VKA  = VREF. 









−=⇒








+= 11 32

3

2

REF

KA
REFKA V

V
RR

R

R
VV    (8) 

Ω=






 −= kR 89,11
495,2

5,3
7,42  

Aby bylo možné UREF nastavit dle potřeby zvolil jsem jako R2 nastavitelný 

rezistorový trimr s hodnotou R2 =2,2kΩ. 

 

4.8.2 Výpočet rezistoru RC  (R4)výstupního tranzistoru komparátoru 

Z charakeristiky závislosti saturačního napětí na výstupním proudu (viz. 

Příloha 5 str.4) plyne hodnota proudu až 10mA při teplotním rozsahu -55°C - 

+125°C.Saturační napětí UCE  je v rozmezí 0,1V – 0,7V. 

Tyto napěťové úrovně plně vyhovují stavu logická 0 v TTL logice, kterou 

mikrokontroléry využívají. Stav log 1 zajišťuje rezistor RC . 

Vzhledem k malému proudu do vstupů mikrokontroléru (řádově jednotky µA) 

můžeme tento zanedbat a počítat jen s výstupním proudem. 

( )_125;551,0025,0_,1 CTpřVVUmAI SATCEC °°−∈−==  

Ω=−=
−

= k
I

UU
R

C

SATCECS
C 95,4

1

03,05_    (9) 

Hodnotu proudu IC jsem zvolil s ohledem na rušení výstupního signálu a 

rostoucí nebo klesající provozní teploty. Nejbližší nižší hodnota z výrobní řady 

rezistorů je 4,7kΩ. Jednoduchou změnou hodnot v 9 v dané toleranci lze dokázat, že 

změna hodnoty rezistoru, změna teploty a ani změna UCS  výrazně neovlivní výstupní 

stavy TTL logiky jen se nepatrně změní výstupní proud tranzistoru. Výsledné 

hodnoty: RC  = R4  = R5  = 4,7kΩ 
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4.8.3 Blokovací kondenzátor C1   

Odstraňuje vliv parazitních indukčností přívodních spojů napájecího napěti. 

Slouží jako zdroj napětí pro impulsní spotřebiče a minimalizují špičkové proudy 

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

zdrojem rušení. 

Zároveň minimalizují rušení od jiných obvodů naindukované do přívodních 

vodičů, pro jejichž vysoké kmitočty představují zkrat. 

Hodnotu kondenzátoru jsem určil ze svých praktických zkušeností. Téměř 

denně opravuji DPS z různých strojů, kde se tato kapacita v blízkosti integrovaných 

obvodů často vyskytuje. 
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4.9 TESTOVÁNÍ OBVODU TVAROVA ČE 

Pro výpočet testovací frekvence musíme znát maximální frekvenci impulzů, 

které můžeme v praxi na vozíku dosáhnout. 

4.9.1 Výpočet maximální dosažitelné frekvence 

Maximální otáčky motoru:   4000ot/min-1  

Počet párů plošek černá-bílá   8 

HzfMAX 3.5338
60

4000 =⋅=  

4.9.2 Vlastní test tvarovače signálu 

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

obvodu tvarovače (přechod CE optotranzistoru reflexního snímače) jsem připojil 

k signálnímu generátoru a výstupní signál jsem sledoval na osciloskopu. 

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

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

jsem provedl test překlopení obou komparátorů tvarovače. 

Na výstupu osciloskopu jsem vždy obdržel signál obdélníkového tvaru 

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

Z testu je patrná bezproblémová funkce tvarovače na první zapojení. 
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5. TESTOVÁNÍ ZKOMPLETOVANÉHO OBVODU 

INCREMENTÁLNÍHO SNÍMA ČE 

Pro testování jsem použil již zmíněný model (viz Příloha 12). 

Z důvodu klesání citlivosti při zvětšující se vzdálenosti jsem zvolil maximální 

již dříve testovanou vzdálenost, která je jistě z důvodů nerovností a uchycení kolečka 

pro náš případ postačující. 

5.1 TEST PŘI UCS = 5V A VZDÁLENOST d = 3,2mm. 

 

Nejprve při nižších otáčkách motoru modelu, které pro jednoduchost řídím 

pouze změnou napětí na motoru. Napájecí napětí snímače 5V 

 

Obr.14a: Signál ze snímačů při otáčkách motoru 200ot/min 

Z obrázku je patrné dosažení dobrého fázového posunu asi o 90°téměř jako u 

průmyslových snímačů. 
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Obr.14b: Signál ze snímačů při otáčkách motoru 2460ot/min 

Zde je opět dobrý fázový posun, ale oběvuje se zde na vodorovné hraně 

impulzu rušení. 

 Vlivu změn parametrů měření na rušení: 

- vliv zmenšení vzdálenosti snímačů od kolečka, ale bez úspěchu.. 

- zvýšení otáček na maximum. Výsledek úprav ukazuje Obr. 15. 
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Obr.14c: Signál ze snímačů při otáčkách motoru 4000ot/min 

Zde je opět dobrý fázový posun, ale také se zde oběvuje na vodorovné hraně 

impulzu rušení dalo by se říci ještě silnější. 
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5.2 TEST PŘI UCS = 4,7V A VZDÁLENOST d = 3,2mm 

 

Obr.15a: Signál ze snímačů při otáčkách motoru 810ot/min 

Zanedbáme-li již výše uvedené rušení je signál při poklesu UCS dobrý, zmenší se jen 

amplituda na hodnotu 4,5V, která nemá vliv na vstupní úroveň TTL logiky. 
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Obr.15b: Signál ze snímačů při otáčkách motoru 2470ot/min 

Opět je vidět stabilita amplitudy při zanedbání rušení. 
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5.3 ODSTRANĚNÍ CHYB V SIGNÁLECH 

Po dlouhém pátrání po rušení jsem zjistil, že rušení odpadne pří:  

- Měření každého kanálu zvlášť 

- měření přímo na DPS tvarovače bez pomocného „krátkého“ kabelu délky 

asi 1m, který jsem pro předchozí měření použil. 

 

Z obrázků je patrná měnící se šířka impulzů, která se na osciloskopu 

projevuje chvěním náběžné a sestupné hrany impulzů. 

Chvění je dáno nepřesností namalovaných reflexních bodů. 

Odstranění chvění: 

- přesnější rozdělení a namalováním reflexních bodů na nějakém strojním 

zařízení a modelu kolečka. 

- Výše popsaná úprava by šla provést i na skutečném kolečku, ale byla by 

mnohem pracnější vzhledem k nerovnostem kolečka. 
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6. ZÁVĚR 

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

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

kterou daná jednotka nemá. 

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

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

podmínky. 

 

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

která neobsahuje vstup pro incrementální snímač a nemá uživatelský výstup pro 

brzdy. 

 

Vstupy pro incrementální snímače vestavěné u některých modelů výkonných 

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

s nimi manipulovat dle potřeby pro zpracování. 

 

Vzhledem k pracné výrobě profesionální verze snímačů způsobené 

miniaturizací součástek, eliminaci vlivů okolního prostředí, prostudování 

katalogových listů součástek a také nečekané reklamace objednávky se podařilo 

dosáhnout dobrého signálu na výstupu inkrementálního snímače. 

Návrh a realizaci obvodu, který zpracuje signály ze snímačů a poskytne 

nadřazenému systému v našem případě FOXboardu informaci o poloze vozíku a 

zajistí ovládání brzd a osvětlení vozíku se mi  nepodařilo zrealizovat. 

Zabýval jsem se pouze studií několika modelů mikrokontrolérů firmy 

MICROCHIP pro výběr vhodného kandidáta pro tento obvod. 
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tranzistoru 

UCS Volt [V] Napájecí napětí 
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