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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Práce se zabývá návrhem, realizací a ověřením funkce řídicí jednotky pasivního tempomatu. 

Nejdříve jsou identifikovány potřebné vstupy, výstupy a regulátor řídicí jednotky. Dále je 

rozebrán návrh elektroniky, volba procesoru, napájení a dalších použitých součástek. 

Následuje rozbor řídicího algoritmu naprogramovaného v C/C++. Nakonec je ověřena 

funkčnost sestavené řídicí jednotky s nahraným algoritmem na řízení spalovacího motoru. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Pasivní tempomat, PID regulátor, ECU, Sběrnice CAN, Řízení spalovacího motoru 

ABSTRACT 

The thesis deals with the design, realisation and functional verification of an electronic cruise 

control unit. Required inputs, outputs and controller of the control unit are identified first. 

The design and layout of the electronical components, including the processor, power supply 

and other necessary hardware is discussed. The algorithm for the control unit is developed in 

C/C++ and thoroughly analysed. The functionality of the cruise control unit equipped with 

the algorithm is verified through a case study performed on a combustion engine. 

KEYWORDS 

Cruise control, PID controller, ECU, CAN bus, Combustion engine control 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
Spotřeba paliva a komfort během jízdy jsou pro řidiče důležité, zejména při cestování na dlouhé 

vzdálenosti. Vezmeme-li v úvahu celosvětově rozsáhlou dálniční síť a rozšířené automobily 

s automatickou převodovkou, jako vhodné řešení se nabízí použití tempomatu [1]. 

Za vynálezce tempomatu je označován inženýr Ralph R. Teetor, který paradoxně sám kvůli 

slepotě nikdy automobil neřídil. Roku 1950 si nechal patentovat mechanické zařízení 

k udržování rychlosti, které fungovalo na základě kladení odporu plynovému pedálu, šlo tedy 

zpočátku spíše o limitér. K myšlence ho údajně dovedla zbytečně dynamická jízda jeho častého 

šoféra, ale spíše šlo o vliv zavedení maximální rychlosti 35 mil za hodinu v USA během druhé 

světové války kvůli úspoře paliva. Dále lobboval za zařazení tohoto „Speedostatu“ do výbavy 

u výrobců automobilů, k čemuž poprvé došlo roku 1958 v luxusním voze Chrysler Imperial [2], 

dále následovaném roku 1959 vozy značky Cadillac, kde byl nazván od té doby užívaným 

označením „Cruise control“ [3]. 

V 60. letech 20. století byly nabízeny tempomaty poskytující pouze proporcionální regulaci. To 

znamenalo, že došlo k plnému otevření škrticí klapky, pokud skutečná rychlost vozidla poklesla 

o (6 až 10) mph pod požadovanou rychlost. Tyto první tempomaty neposkytovaly udržení stálé 

rychlosti, a kvůli její mechanické volbě nezvyšovaly bezpečí ani komfort. Mírné zlepšení přišlo 

v 70. letech se zavedením páček, které ovládaly tempomat elektronicky [4]. 

Pasivní tempomat neboli elektronický regulátor rychlosti vozidla, jak jej známe dnes a který je 

předmětem této diplomové práce, byl umožněn až díky rozvoji v mikroelektronice v 80. letech 

[4]. Úkolem této práce je návrh a sestavení elektroniky a naprogramování jednoduché řídicí 

jednotky pasivního tempomatu. Navržený regulátor čte informace z palubní informační sítě 

vozidla a signálem do hlavní řídicí jednotky udržuje uživatelem zadaný parametr rychlosti. 

Od 90. let jsou na trhu systémy adaptivních tempomatů (ACC), které díky datům z řady 

snímačů umožňují udržovat konstantní vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla, a jsou tak 

dalším krokem k autonomním automobilům [5]. 

Na trhu už je v současné době vysoký počet komplikovaných řídicích jednotek, které odvádějí 

výbornou práci z hlediska regulace, ale jejich řídicí algoritmy a elektronika podléhají firemním 

utajením [6]. Pro stacionární aplikace využití automobilových spalovacích motorů (například 

kogenerační jednotky, laboratorní výzkum a vývoj) by však bylo potřeba tyto řídicí algoritmy 

upravit, nebo do nich některé funkce přidat. Proto je tato práce potřebná z hlediska zjištění, 

jestli má smysl vyvíjet externí zařízení, která plní požadované funkce vně řídicí jednotky na 

základě vstupů a výstupů z palubní sítě vozidla, potažmo z řídicí jednotky motoru.  

Mezi zaměstnavateli se zvyšuje poptávka po absolventech, kteří mají komplexní znalosti nejen 

ze strojírenství, ale i elektrotechniky, programování a řídicích systémů [7]. Proto jsem využil 

příležitosti nabývání mezioborových znalostí, které tato práce nabízí. 
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1 UDRŽENÍ RYCHLOSTI VOZIDLA 
Pasivní tempomat slouží k udržení uživatelem zadaného parametru rychlosti. V případě použití 

tempomatu ve vozidle jde o udržení konstantní rychlosti vozidla, při stacionárně využitém 

motoru jde zpravidla o udržení konstantních otáček klikové hřídele. V této kapitole bude 

pojednáváno pouze o tempomatu ve vozidle, který si pro vysvětlení funkce rozdělíme na tři 

části – vstupy, regulátor a výstupy.  

 

1.1 VSTUP INFORMACE O RYCHLOSTI 

Nejdůležitější vstupní informací je regulovaná veličina, tedy skutečná rychlost vozidla. Tu lze 

získat několika způsoby, ze kterých budou dále rozebrány první dva: 

• Z řídicí jednotky ABS/ASR 

• Z řídicí jednotky automobilu přes sběrnici CAN 

• Výpočtem z otáček klikového hřídele a převodových poměrů mezi motorem a koly 

• Dalšími způsoby, jako je například snímání polohy ukazatele rychlosti tachometru [8] 

 

1.1.1 Z ŘÍDICÍ JEDNOTKY ABS/ASR 

Protiblokovací systém brzd (ABS) potřebuje ke své funkci snímat otáčky všech kol, jejichž 

srovnáním vyhodnocuje prokluz každého jednotlivého kola. Při prudkém brzdění pak systém 

zasahuje rychlou sekvencí odbrzdění a přibrzdění, čímž zabrání zablokování kol a umožní tak 

přenášet brzdnou sílu mezi kolem a vozovkou. Systém regulace prokluzu kol (ASR) naopak 

slouží k zabránění prokluzu kol hnací nápravy při prudké akceleraci a funguje na principu 

snížení výkonu motoru [9]. Oba tyto systémy mají společné snímače otáček jednotlivých kol a 

řídicí jednotku. 

Otáčky jsou snímány z ABS kroužku, spojeného s nábojem kola nebo brzdovým kotoučem, 

jedním ze tří používaných druhů snímačů [10]: 

• Magnetický indukční snímač (též pasivní) na zubovém ABS kroužku 

• Hallův snímač (též aktivní) na zubovém ABS kroužku 

• Hallův snímač na magnetickém ABS kroužku 

Magnetický indukční snímač s otevřeným magnetickým obvodem generuje při otáčení kola 

sinusový signál střídavého napětí, jehož frekvence i amplituda vzrůstají s rostoucí rychlostí 

vozidla, což je nevhodné z hlediska přenosu elektrického výstupního signálu. To lze vyřešit 

použitím dražšího magnetického indukčního snímače, založeného na Wiegandově jevu (jádro 

cívky složené z různě magneticky tvrdých materiálů), jehož amplituda výstupního signálu je 

nezávislá na otáčkách díky konstantním velikostem změn magnetického pole [11]. 
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Hallův snímač funguje na principu Hallova jevu (vznik elektrického napětí příčně ve vodiči, 

kterým podélně protéká proud, odchylovaný magnetickým polem kolmým ke směru proudu 

[11]) a generuje napětí obdélníkového průběhu s konstantní amplitudou. Hallův snímač může 

snímat otáčky zubového ABS kroužku, obdobného ke kroužku k magnetickému snímači, 

s počtem zubů v řádu desítek, různícím se dle výrobce a modelu vozu [12]. Nejmodernější 

z aktuálně používaných variant je snímání otáček magnetického kroužku ABS, pod jehož 

hladkým povrchem se střídají pólové dvojice feromagnetického materiálu [13].  Počet pólů se 

používá většinou v rozmezí 86 až 100 [12]. Magnetický kroužek bývá často axiální a integrován 

do vnitřního kroužku ložiska. Pro návrh řídicí jednotky tempomatu budu uvažovat Hallův 

snímač na magnetickém kroužku s výstupním digitálním obdélníkovým signálem s jednou 

náběžnou a jednou sestupnou hranou na pólovou dvojici. 

 

 

Obr. 1 Umístění snímače a kroužku ABS na náboji kola [10] 

Obr. 2 Hallův snímač na zubovém ABS kroužku (vlevo) a na magnetickém ABS kroužku (vpravo) [10] 
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1.1.2 ZE SBĚRNICE CAN 

Sběrnice CAN je sériový komunikační protokol dle normy ISO 11898 používaný v převážné 

většině moderních automobilů. Jejím účelem je zajištění jednotné komunikace mezi 

elektronickými zařízeními. Použitím sběrnice CAN je výrazně snížena délka kabeláže 

k propojení těchto zařízení. Poskytuje vysokou přenosovou rychlost a funkčnost i v prostředí 

silného rušení. Je realizována kroucenou dvojlinkou, jejíž impedanci na koncích vyrovnávají 

odpory 120 Ω.  

Zprávy vysílané po sběrnici CAN mají přesně stanovenou délku a strukturu danou aktuálním 

standardem CAN 2.0B [14]. Po sběrnici je přenášeno velké množství zpráv, proto je nutné 

přijímat jen ty zprávy, které navržená řídicí jednotka využije. Pro navrženou řídicí jednotku 

volím získání informace o rychlosti právě ze sběrnice CAN. O elektrickém připojení na sběrnici 

je pojednáno v kapitole 2.3 a o přijímání zpráv v kapitole 3.4. 

 

1.2 VSTUPY VOLBY UŽIVATELE 

Řidič ovládá standardně požadavek na rychlost automobilu stlačením pedálu plynu, od čehož 

mu chceme použitím tempomatu ulevit, takže je nutné zvolit jiný ovládací prvek. Zároveň není 

vhodné tempomat využívat ve všech jízdních režimech, proto musí být funkce tempomatu 

vypnutelná. Jako řešení se v moderních automobilech s pasivním tempomatem používá systém 

tlačítek na levé páčce pod volantem. Uspořádání tlačítek se podle výrobce a modelu různí, ale 

když si na něj řidič zvykne, umožňuje mu komfortní ovládání tempomatu bez přerušení 

sledování okolní dopravní situace. Pro názornost bude dále vysvětleno ovládání na páčce ve 

vozu Škoda Octavia 3. generace, které je obdobně řešeno také u dalších vozidel koncernu VW 

podobného roku výroby [15]. 

 

 

Na obr. 3 nahoře je přepínač zapnutí/vypnutí funkce tempomatu (A) s mezipolohou (Cancel) 

pro dočasné přerušení regulace. Tlačítko (B) slouží ke zvyšování požadované rychlosti (+) po 

kroku 1 kmh-1 při krátkých stisknutích, při dlouhém stisku se rychlost plynule zvyšuje, dokud 

není tlačítko uvolněno – v okamžiku uvolnění je uložena skutečná rychlost vozidla k regulaci. 

Obr. 3 Ovládací páčka pasivního tempomatu ve vozu Škoda Octavia [16] 
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Zároveň slouží tlačítko (B) k obnovení regulace na dříve zadanou rychlost (RES). Pokud není 

rychlost zadána (s každým vypnutím zapalování se smaže), převezme se k regulaci aktuální 

rychlost vozidla. Tlačítko (C) funguje jako (B) pro snižování rychlosti, funkce (SET) slouží 

k regulaci na rychlost, kterou vozidlo právě jede v okamžiku stisku tlačítka (C) [16]. 

 

1.3 VSTUPY INFORMACE O STISKU PEDÁLŮ 

Když je potřeba snížit rychlost vozidla pomocí brzd, funkce tempomatu musí být ihned 

vypnuta. Pokud je tempomat ve vozidle s manuální převodovkou, je u starších systémů také 

nutné, aby se funkce tempomatu vypnula po stlačení spojkového pedálu. Jinak by se otáčky 

motoru nekontrolovatelně zvýšily a mohlo by dojít k jeho poškození [16]. 

Navržená řídicí jednotka je zařazená mezi plynový pedál a hlavní řídicí jednotku automobilu. 

V případě vypnutí regulace rychlosti tempomatem tak musí řídicí jednotka tempomatu přijatý 

signál od pedálu plynu beze změny přeposlat hlavní řídicí jednotce, viz obr. 4. U některých 

tempomatů funguje přechodné sešlápnutí plynového pedálu při regulaci tempomatem 

k dočasnému zvýšení rychlosti, která se po uvolnění plynového pedálu opět vrátí na 

regulovanou hodnotu. Toho lze s výhodou využít například při předjížděcím manévru. 

 

Snímače pedálů jsou namontovány u systémů „po drátě“ (drive-by-wire, brake-by-wire, …). 

Tyto systémy řízení nemají přímou mechanickou vazbu mezi pedálem a ovládanou soustavou, 

jak tomu bylo u dřívějších vozidel. Snímače snímají dráhu, případně úhel natočení pedálu, a 

převádí je na elektrický signál. Tyto snímače fungují na principu odporového děliče napětí 

(potenciometru). Napětí je tak úměrné poloze nebo úhlu natočení a vzniká analogový výstupní 

signál, v automotive aplikacích v rozmezí (0 až 5) V [17]. 

Kvůli diagnostice přerušeného vodiče a zkratu se nevyužívá plný rozsah napětí pro přenos 

signálu, ale pouze jeho část (0,5 až 4,5) V. Nižší napětí než 0,5 V na výstupu signalizuje 

přerušené vedení vodiče a vyšší napětí než 4,5 V signalizuje zkrat na větvi obvodu snímače 

[17]. Pedál akcelerace a brzdový pedál jsou snímány v úhlovém rozsahu (0 až 30) ° a zdvih 

nastavovače spojky v rozsahu (0 až 50) mm. 

Obr. 4 Schéma zařazení řídicí jednotky tempomatu s tokem analogového signálu pedálu akcelerace 
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1.4 REGULÁTOR 

Ústřední částí řídicí jednotky tempomatu je regulátor. Slouží k řízení systému, který je 

ovlivňován vnějšími vyrušeními, a využívá zápornou (stabilizující) zpětnou vazbu. Záporná 

zpětná vazba je prakticky měření výstupu systému, které je přivedeno před regulátor, kde se 

rozdílem žádosti a výstupu získá regulační odchylka (e). Na základě regulační odchylky 

zpracuje regulátor akční zásah (u, hodnota řízení), kterým řídí systém, viz schéma: 

 

Pro navrhovanou řídicí jednotku jsem zvolil diskrétní lineární proporcionálně-integračně-

derivační (PID) regulátor bez použití matematického modelu. Diskrétní proto, že bude regulace 

probíhat v určitých časových krocích číslicově mikrořadičem (MCU). Lineárními se označují 

PID regulátory, i když jsou ve skutečnosti lineární jen v pásmu proporcionality [19]. Místo 

matematického modelu bude použito ruční nastavení regulátoru. 

Obr. 5 Příklad konstrukce snímače pedálu akcelerace s viditelnými 

odporovými drahami potenciometru [18] 

Obr. 6 Obecné schéma regulátoru 
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PID regulátor se skládá ze tří složek: proporcionální, integrační a derivační. Proporcionální 

složka zesiluje současnou regulační odchylku, což propůjčuje regulátoru dynamiku. Integrační 

složka je úměrná integrálu regulační odchylky, tedy zohledňuje minulost jejího průběhu. 

Derivační složka je úměrná směrnici tečny (derivaci), tedy v podstatě zjišťuje, jak by se 

v budoucnu mohl systém chovat. Tyto tři složky jsou sečteny a tvoří tak hodnotu řízení. 

 

Každá ze složek regulátoru má svou konstantu, jejíž velikostí se určuje míra vlivu této složky. 

Stanovení konstant PID regulátoru je největším problémem PID regulace. K jejich zjištění 

existuje nespočet metod [20][21], ze kterých žádná nestanoví optimální hodnoty konstant. Pro 

regulátor navržené řídicí jednotky budou konstanty stanoveny experimentálně, tedy ve 

stochastickém režimu, což je v dnešní době stále nejpoužívanější způsob. 

Aby některá ze složek PID regulátoru nenabyla příliš vysoké hodnoty, přiřadil jsem každé 

z nich maximum. Dále je zařazeno i maximum hodnoty řízení. Složky mohou pro snižování 

žádosti dosahovat záporných hodnot, proto maximům odpovídají minima jejich záporně vzatou 

hodnotou. Bez omezení by se mohl u I složky vyskytnout jev zvaný „wind-up“, kdy se po 

dosažení maximální hodnoty řízení složka I nadále zvyšuje a při snížení požadavku nebo zátěže 

jí tak trvá příliš dlouhou dobu, než na snížení zareaguje [22][23]. 

Obr. 7 Schéma PID regulace s rovnicemi složek 
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UDRŽENÍ RYCHLOSTI VOZIDLA 

 

 

Pro regulátor řídicí jednotky tempomatu je žádostí požadovaná rychlost a výstupem skutečná 

rychlost. Regulační odchylkou je tedy rozdíl požadované a skutečné rychlosti. Hodnota řízení 

(akční zásah) je signál stlačení pedálu akcelerace. Systémem je motor a potažmo celé vozidlo, 

vyrušení jsou změny jízdních odporů. 

 

1.5 VÝSTUPY 

Hlavním výstupem řídicí jednotky tempomatu je signál stlačení plynového pedálu. Jak již bylo 

uvedeno v kapitole 1.3, v případě vypnutí regulace rychlosti tempomatem musí řídicí jednotka 

tempomatu přijatý signál od pedálu plynu beze změny přeposlat hlavní řídicí jednotce. Pokud 

je regulace zapnutá, vysílá regulovaný signál akčního zásahu ve stejném tvaru, jako by 

přicházel od pedálu akcelerace. Podrobněji bude tento výstup popsán v dalších kapitolách. 

Pro informaci řidiči je třeba signalizovat na palubní desce funkci regulace tempomatem a 

zobrazovat požadovanou rychlost. U Škody Octavie III je to řešeno následujícím způsobem: 

A – rychlost je nastavená, ale regulace neprobíhá; B – probíhá regulace; C – rychlost není 

nastavená; D – závada v systému. 

  

Obr. 8 Schéma PID regulace s maximálními hodnotami složek 

Obr. 9 Signalizace stavu tempomatu s požadovanou rychlostí na palubní desce [16] 
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2 ELEKTRONIKA ŘÍDICÍ JEDNOTKY 
Elektronikou řídicí jednotky je v tomto případě zjednodušeně vhodné zapojení procesoru jako 

aktivně řídicího členu se všemi potřebnými vstupy a výstupy. Elektrický obvod byl navržen ve 

freewarové verzi programu EAGLE 7.7.0, která též umožňuje návrh plošného spoje do 80 cm2, 

což je postačující [24]. 

Z důvodu vhodných periferií (sběrnice CAN 2.0B, analogově-digitální a digitálně-analogové 

převodníky), nízké ceny (100,- Kč) [ST:M] a následujících parametrů byl pro řídicí jednotku 

zvolen procesor STM32F303K8T6 [25]: 

 

Rychlost: 

Šířka přenosu dat: 

Pracovní napětí (Uref): 

Operační paměť: 

Flash paměť: 

 

72 MHz 

32 bit 

3,3 V 

12 KB SRAM 

64 KB 

Jde o mikrořadič (MCU) s jádrem ARM Cortex-M4, který je poslední generací ARM procesorů 

pro vestavěné (embedded) systémy. Byl vyvinut jako levná platforma pro MCU implementace 

se sníženým počtem pinů a nízkou spotřebou energie, zatímco poskytuje dostatečný výpočetní 

výkon a pokročilou odezvu na přerušení (interrupts) [26]. 

 

Při profesionální aplikaci by byl zapojován do obvodu přímo procesor, s programovacím 

prostředím např. v software STM32Cube nebo TrueStudio, které jsou oba zdarma pro uživatele 

platformy STM32, ale pro účel této práce je jako výhodnější řešení zvolena vývojová deska.  

Obr. 10 Procesor STM32F303K8T6 zvolený pro řídicí jednotku tempomatu [27] 
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2.1 VÝVOJOVÁ DESKA 

Dříve byla pro aplikace mimo sériovou výrobu problémem nutnost složité komunikace 

s procesorem, ke které bylo potřebné drahé externí zařízení. Jako první s řešením přišel projekt 

Arduino, který vytvořil platformu vývojových desek s procesory AVR. Vývojová deska 

obsahuje potřebné součástky k propojení s výstupním konektorem a pro komunikaci přímo 

s PC, kdy je do paměti nahrán program obdobným způsobem jako na flash disk [28]. Arduino 

je stále nejznámější platformou vývojových desek, ale programuje se v nástavbě na 

programovací jazyk C. 

Po konzultaci s vedoucím práce byla kvůli nízké ceně (240,- Kč), možnosti programování 

přímo v jazyce C ve volně dostupném cloudovém kompileru Mbed firmy ARM a vhodnosti pro 

aplikaci zvolena deska platformy STM Nucleo32 s již zmíněným procesorem 

STM32F303K8T6 firmy STMicroelectronics. Zvolená vývojová deska obsahuje pro 

komunikaci s PC konektor mikro USB, a kromě hlavního procesoru ještě ze spodní strany 

pomocný ST-Link/V2 [29]. Dále mimo resetovacího tlačítka a třech signálních LED diod (dvě 

poskytují informaci o napájení, třetí je uživatelská) obsahuje devět 12bitových analogově-

digitálních převodníků (ADC) a tři 12bitové digitálně analogové převodníky (DAC) 

s příslušnými piny konektoru Arduino Uno rev. 3 kompatibilního, označenými na následujícím 

obrázku broskvovou barvou [30]. 

 

Obr. 11 Rozložení pinů použité vývojové desky s procesorem STM32F303K8T6 [30] 
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Vzhledem k potřebě vyčítání údaje rychlosti vozidla z palubní sítě dále využijeme dva piny 

určené k propojení s CAN převaděčem, a to přijímací pin PA_11 (RD, read data) a vysílací pin 

PA_12 (TD, transmit data). 

 

Obr. 12 Legenda k rozložení pinů vývojové desky [30] 

 

Pro digitální vstupy použijeme některé ze zbývajících pinů. Digitální vstup/výstup 

přijímá/vysílá nuly realizované napětím země (GND), a jedničky realizované operačním 

napětím. Analogový vstup/výstup oproti tomu pracuje se škálou napěťových hladin, jejichž 

počet lze jednoduše zjistit: 

𝑝𝑜𝑐ℎ𝑙 = 212 = 4096, (1)  

kde pochl je počet hladin (záměrně není použito běžné označení počtu „n“ kvůli možné záměně 

s otáčkami), 2 je počet hodnot, kterých může nabýt jeden bit a 12 je délka informace v bitech, 

se kterou operuje analogově-digitální převodník (ADC). Tímto počtem hladin je rozvrstveno 

pracovní napětí procesoru v rozlišení: 

𝑈ℎ𝑙 =
𝑈𝑟𝑒𝑓

𝑝𝑜𝑐ℎ𝑙
, (2)  

kde Uhl je napěťové rozlišení, Uref pracovní (referenční) napětí procesoru. Po dosazení: 

𝑈ℎ𝑙 = (
3,3

4096
)  𝑉 =̇ 8,06 ∙ 10−4 𝑉, (3)  

získáme napěťové rozlišení čili napětí odpovídající jedné hladině analogově-digitálního 

převodníku. Jelikož je rozlišení dostatečně nízké vůči přítomnému napěťovému šumu a 

požadované přesnosti, můžeme ho zanedbat a analogový signál uvažovat jako spojitý. 

V programovém prostředí je analogový signál veden nezávisle na hodnotě pracovního napětí 

procesoru poměrově v rozsahu 〈0,1〉. Pokud bychom tak potřebovali zjistit skutečné napětí 

analogového signálu, stačí tuto hodnotu poměrového napětí vynásobit pracovním napětím. 
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2.2 NAPĚTÍ A NAPÁJENÍ 

Ve vozidle je nejběžnější elektrická síť o jmenovitém napětí 12 V, která má provozní napětí 

14 V [31]. Z této sítě volíme napájení pro řídicí jednotku tempomatu a na této napěťové hladině 

taktéž fungují spínače na ovládací páčce. 

Dále je v automobilech běžná síť 5 V, na které fungují snímače a palubní síť CAN a pro kterou 

je v současné době nejvíce volně dostupných elektrických schémat a nabízených součástek 

[32]. 

Jak je uvedeno výše, zvolený mikrokontroler pracuje na napětí 3,3 V, ale je takzvaně 5 V 

tolerantní, takže na něj můžeme pro zjednodušení přivádět 5 V vstupy. Napájet lze 

mikrokontroler všemi těmito třemi uvedenými hladinami, zvoleno bylo napájení 5 V na 

příslušný pin [29]. 

Požadavky na zvýšení rychlosti zpracovávání dat vedou ke zmenšování tranzistorů 

používaných k výrobě mikrokontrolerů. Jejich větší integrace kvůli nižší ceně vede také 

k menším rozměrům. Menší tranzistory pak mají nižší průrazné i napájecí napětí, proto jsou 

dnes napěťové hladiny 5 V často nahrazovány 3,3 V, a dokonce 1,8 V pro zařízení s vysokou 

hustotou [33]. 

 

2.2.1 PŮVODNÍ VERZE NAPÁJENÍ 

Řídicí jednotku tempomatu napájíme ze sítě 12 V. Původní schéma vychází ze záměru napájet 

řídicí jednotku z konektoru sběrnice CAN napětím 5 V, což byl záměr chybný. Dále nebyla 

uvažována tolerance vývojové desky na 5 V, tudíž byl k redukci napětí na 3,3 V pro napájení 

mikrokontroleru a operačních zesilovačů zvolen lineární zdroj LD1117AV33 [34], jehož 

výhodou je nízká cena. Zároveň je využití lineárního zdroje nevýhodné z hlediska maření 

energie na teplo. Pokud bychom využili lineární zdroj k převodu napětí z baterie na 5 V při 

předpokládaném odběru 1 A, tepelný výkon bude následující:  

𝑃𝑜𝑑𝑝 = (𝑈𝐵𝐴𝑇 − 𝑈𝑀𝐶𝑈) ∙ 𝐼𝑜𝑑, (4)  

kde Podp je tepelný výkon, UBAT pracovní napětí autobaterie, UMCU napětí pro napájení vývojové 

desky a Iod odebíraný proud řídicí jednotkou tempomatu. Po dosazení: 

𝑃𝑜𝑑𝑝 = (14 − 5) ∙ 1 𝑊 = 9 𝑊, (5)  

vychází tepelný výkon příliš vysoký a teplo bychom nebyli schopni přirozenou konvekcí 

z místa lineárního zdroje odvést při zachování vlastností plošného spoje. Možností řešení je 

napětí z autobaterie před lineárním zdrojem snížit pomocí spínaného zdroje. Pokud už ale 

zařadíme do obvodu spínaný zdroj, není nutné využít zdroj lineární. Ve finálním schématu tudíž 

použijeme pouze zdroj spínaný. 
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2.2.2 POUŽITÉ SCHÉMA NAPÁJENÍ 

K převodu napětí byl použit spínaný zdroj TSR 1-2450 od výrobce Traco Electronic. 

Z přivedeného napětí v rozsahu (6,5 až 36) V generuje napětí 5 V [36]. Před ním je pro 

jednoduchou ochranu proti přepólování sériově vložena dioda D4 typu 1N4007. Ta parazitně 

snižuje napětí v následujícím obvodu o své dopředné napětí UF = 1 V. Výhodou této klasické 

diody je vysoké průrazné napětí v závěrném směru (až 1 kV) [37]. 

Následuje paralelně připojený ochranný transil SMJC24CA (maximální napětí 24 V, 

obousměrný). Tento transil se využívá k ochraně citlivých elektronických zařízení před 

napěťovými špičkami přechodných napětí [38].  

 

Dále je před spínaným zdrojem paralelně umístěna dvojice kondenzátorů, a to keramický C1 o 

kapacitě 100 nF a maximálním napětí 50 V [39] a elektrolytický C2 o kapacitě 100 µF a 

maximálním napětí 35 V [40], které jsou za zdrojem zrcadlově duplikovány z důvodu vzniku 

napěťových špiček při spínání spínaného zdroje. Keramický kondenzátor slouží k odrušení 

šumů vysokých frekvencí (tzv. horní propust), elektrolytický naopak k odrušení frekvencí 

Obr. 13 Pro aplikaci nevhodný lineární zdroj (vlevo) a použitý spínaný zdroj TSR 1-2450 (vpravo) 

[35] 

Obr. 14 Elektronické schéma napájení řídicí jednotky s vývody 12 V a 5 V v programu EAGLE 
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nízkých (tzv. dolní propust). Hodnoty byly zvoleny z řady E6 podle skutečných aplikací na 

řídicích jednotkách KTM [32] a na základě výpočtů. 

Mezi kondenzátory před spínaným zdrojem je umístěna Schottkyho dioda D3 typu SB540 

(maximální proud 5 A a napětí 40 V). Schottkyho dioda má na rozdíl od klasické diody výrazně 

nižší dopředné napětí (maximálně UF = 0,55 V při proudu 5 A), na druhou stranu také výrazně 

nižší průrazné napětí v závěrném směru (již uvedených 40 V) [41]. Dále je paralelně ke 

spínanému zdroji zařazena další dioda 1N4007, tentokrát v závěrném směru, kvůli ochraně 

spínaného zdroje při případném zkratu na větvi obvodu s vývojovou deskou [32]. 

 

2.3 PŘIPOJENÍ NA SBĚRNICI CAN 

Kvůli čtení informací z palubní informační sítě vozidla je třeba vyřešit funkční a zároveň 

bezpečné propojení mikrokontroleru se sběrnicí CAN. Jak již bylo uvedeno v kapitole 

2.1 Vývojová deska, využijeme přívod vstupního signálu na pin PA_11 (RD) a vývod 

výstupního signálu z pinu PA_12 (TD). Dvojlinka CAN sběrnice bývá často velmi dlouhá, takže 

se její kabely chovají jako induktory. Proto se na jejich koncích vkládají rezistory daného 

odporu 120 Ω (dle značení rezistorů 120R) k vyrovnání impedance kabelů, aby se předešlo 

fázovému posunu signálů [42]. Jelikož ale dopředu nevíme, jestli bude navržená řídicí jednotka 

koncovým zařízením, je odpor R1 odnímatelný. 

 

Vývojová deska nemá implementovaný CAN převaděč, proto mezi ni a konektor zařadíme 

převaděč MCP2561 [43]. Ten má z osmi pinů dva napájecí (VDD připojíme na 5 V, VSS na zem 

(GND)), dva pro připojení na sběrnici CAN (CANH pro CAN High a CANL pro CAN Low) a mezi 

nimi nevyužitý SPLIT pin pro vývod referenčního napětí VDD/2. Dále má převaděč dva piny 

pro propojení s vývojovou deskou (TXD, transmitter data input pin, pro data odeslaná 

z mikrokontroleru na sběrnici a RXD, receiver data output pin, pro přijímání dat do 

mikrokontroleru ze sběrnice) a standby mode input pin (STBY), který slouží k volbě mezi dvěma 

módy činnosti. „Normal“ mód je zvolen přivedením nulového potenciálu (GND) na pin. 

„Standby“ mód je zvolen přivedením napětí VDD (v našem případě 5 V, kterými je napájen 

převaděč) a slouží k vyřazení vysílače a vysokorychlostní části přijímače ke snížení spotřeby 

energie. Vzhledem k tomu, že potřebujeme pouze číst informace z palubní informační sítě, ne 

Obr. 15 Elektronické schéma připojení řídicí jednotky na sběrnici CAN v programu EAGLE 
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na ni vysílat, na STBY pin přivedeme napětí VDD [43]. Ve volně dostupných schématech se 

často setkáme s předchozí verzí převaděče, MCP2551, který však STBY pin postrádá. 

 

Před převaděčem je umístěna sekvence elektronických součástek sloužících k ochraně 

převaděče a vyladění šumu signálu z CAN sběrnice, převzatá ze schématu elektronické řídicí 

jednotky MC33905 SBC sortimentu Analog devices firmy Freescale Semiconductor [32]. 

Z důvodu ochrany před elektrostatickým výbojem je zařazena ochranná ESD dioda 

PESD1CAN. Jelikož elektrostatický výboj v laboratorních podmínkách nepředpokládáme a 

montáž SMD součástky na nepájivé pole je obtížná, do zkušebního obvodu nebyla dioda 

PESD1CAN použita. 

Kondenzátory C9 a C10 o kapacitách 220 pF a tlumivka souhlasného napětí (common mode 

choke) B82789c223n2 slouží k odrušení šumu. 

Obr. 16 Blokový diagram CAN převaděče MCP2561 [43] 
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2.4 VÝSTUPNÍ ZESILOVAČE 

Jelikož procesor řídicí jednotky tempomatu pracuje v rozmezí (0 až 3,3) V a signál pedálu 

akcelerace v rozmezí (0 až 5) V, je nutné výstupní analogový signál zesílit. K tomu použijeme 

operační zesilovač (dále OZ). Jedná se o součástku s integrovaným obvodem, která generuje 

velmi vysoké zesílení vstupního signálu Au. Abychom získali přesnou hodnotu zesílení, 

zařadíme paralelně k OZ zpětnovazební rezistor RZP. Klasický OZ má dva vstupy – invertující 

(-) a neinvertující (+), dále výstup zesíleného napětí U2 a dva vývody pro napájení (+ Ucc, - Ucc): 

 

Zvolil jsem bipolární operační zesilovač LM358AP založený na bipolárních tranzistorech, se 

dvěma operačními zesilovači v jedné součástce (kvůli zdvojenému výstupu analogového 

signálu pedálu akcelerace) [45]. Vzhledem k použití nesymetrického OZ byl na vývod - Ucc 

přiveden společný nulový potenciál (GND) a na vývod + Ucc napájecí napětí 12 V. Od zesilovače 

nepožadujeme inverzi signálu, proto použijeme jeho neinvertující zapojení. Zesílení 

neinvertujícího OZ vypočteme [44]: 

𝐴𝑢 =
𝑈2

𝑈1
=

5

3,3
= 1,5, (6)  

kde Au je zesílení OZ, U1 je vstupní a U2 výstupní napětí analogového signálu. Dále odvodíme 

z Ohmova zákona a rovnice (6): 

𝑈1 = 𝑅1 ∙ 𝐼, 𝑈2 = (𝑅1 + 𝑅𝑧𝑝) ∙ 𝐼, (7)  

kde I je proud, R1 odpor vstupního rezistoru a Rzp odpor zpětnovazebního rezistoru, 

𝐴𝑢 =
𝑈2

𝑈1
=

(𝑅1+𝑅𝑧𝑝)∙𝐼

𝑅1∙𝐼
=  

𝑅1+𝑅𝑧𝑝

𝑅1
=  1 +

𝑅𝑧𝑝

𝑅1
, (8)  

z čehož: 

𝐴𝑅 =
𝑅𝑧𝑝

𝑅1
= 𝐴𝑢 − 1 = 1,5 − 1 = 0,5, (9)  

kde AR je poměr zpětnovazebního a vstupního rezistoru. Rezistory zvolíme z řady E6, na což 

jsem vytvořil tabulku, jejíž nejdůležitější část je na následujícím obrázku. 

Obr. 17 Vstupy a výstup operačního zesilovače (vlevo) a neinvertující zapojení operačního zesilovače 

(vpravo) [44] 
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Nejbližší dosažitelný poměr rezistorů z řady E6 k vypočtenému AR je tedy přibližně 0,4853, 

označených v tabulce na obrázku zeleně. Kvůli nízkému ztrátovému výkonu na rezistorech 

jsem zvolil Rzp = 330 Ω a R1 = 680 Ω (značení 330R a 680R), tedy zesílení: 

𝐴𝑢 = 1 +
330

680
≅ 1,485, (10)  

a výstupní napětí: 

𝑈2 = 𝐴𝑢 ∙ 𝑈1 = 1,485 ∙ 3,3 𝑉 ≅ 4,9 𝑉. (11)  

 

Obr. 18 Tabulka k volbě rezistorů z řady E6 podle jejich vzájemných poměrů pro operační zesilovače 

výstupního analogového signálu pedálu akcelerace (zeleně) a výstupního digitálního signálu kontrolky 

funkce tempomatu (modře) 

Obr. 19 Elektronické schéma zapojení neinvertujících operačních zesilovačů na výstupu analogového 

signálu zdvojeného vedení pedálu akcelerace 
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Obdobně lze použít operační zesilovač jako spínač, což jsem využil pro rozsvěcení a zhasínání 

kontrolky funkce tempomatu na přístrojové desce. Místo analogového signálu přivedeme na 

neinvertující vstup digitální signál z pinu PB_3 uživatelské LED diody na vývojové desce. 

Zvolil jsem LED diodu 5102H5-12V se zabudovaným rezistorem pro montáž do panelu [46] a 

podle výše uvedeného postupu zvolil Rzp = 1000 Ω a R1 = 330 Ω (značení 1k a 330R), tedy 

zesílení: 

𝐴𝑢 = 1 +
1000

330
≅ 4,03, (12)  

a výstupní napětí: 

𝑈2 = 𝐴𝑢 ∙ 𝑈1 = 4,03 ∙ 3,3 𝑉 ≅ 13,3 𝑉. (13)  

Operační zesilovač však může zesílit maximálně na napětí, kterým je napájen, proto je 

kontrolka spínána nejvýše jmenovitým napětím 12 V. 

 

2.5 ODDĚLENÍ DIGITÁLNÍCH VSTUPŮ OPTOČLENEM 

Z bezpečnostních důvodů je vhodné oddělit obvody vstupních digitálních signálů od části řídicí 

jednotky s vývojovou deskou. K tomu byl použit optočlen, součástka skládající se z fotodiody 

a fototranzistoru. Fototranzistor má otevřenou bázi, takže má součástka jen 4 vývody, a to 

anodu (+) a katodu (-) fotodiody a kolektorový a emitorový vývod fototranzistoru. Vstupní 

signál přichází na anodu fotodiody, která podle průchozího proudu svítí na bázi fototranzistoru, 

který tak otevře pro průchod proudu ve směru od kolektorového do emitorového vývodu.  

Obr. 20 Elektronické schéma zapojení neinvertujícího operačního zesilovače pro spínání kontrolky na 

přístrojové desce  
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Na základě širokého přenosového poměru proudu (50 % < CTR < 600 %) a vysokého 

maximálního napětí kolektor–emitor (UCEO = 70 V) byl zvolen optočlen HCPL-817-000E [47]. 

Jak již bylo uvedeno, optočlen je součástka ovládaná proudem, proto je nutné vložit fotodiodě 

předřadný rezistor. Jeho odpor je dán dopředným proudem IF [48]:  

𝑅 =
𝑈𝐼𝑁−𝑈𝐹𝑚𝑎𝑥

𝐼𝐹
, (14)  

kde R je odpor předřadného rezistoru, UIN je jmenovité napětí digitálního vstupu, UFmax 

maximální dopředné napětí fotodiody a IF dopředný proud. Maximální dopředné napětí je UFmax 

= 1,4 V a předpokládaný dopředný proud IF = 30 mA pro jmenovité napětí 12 V, potom: 

𝑅 =
12−1,4

0,03
≅ 353 𝛺, (15)  

čemuž je z řady E6 nejblíže 330R, takže odpor předřadného rezistoru pro 12 V digitální vstupy 

z ovládací páčky tempomatu volím 330 Ω. 

 

Obdobně pro jmenovité napětí 5 V a předpokládaný dopředný proud IF = 15 mA: 

𝑅 =
5−1,4

0,015
= 240 𝛺, (16)  

čemuž je z řady E6 nejblíže 220R, zvolený pro digitální vstupy ovládací páčky tempomatu. 

Obr. 21 Schéma optočlenu – vlevo fotodioda, vpravo fototranzistor 

Obr. 22 Elektronické schéma zapojení jednoho z digitálních vstupů jmenovitého napětí 12 V ovládací 

páčky tempomatu odděleného optočlenem. 
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Jak je zřejmé z uvedených schémat, kvůli oddělení optočlenem je potřeba napájet větev 

fototranzistoru napětím 5 V pro vývojovou desku. Toto oddělení napěťových hladin mimoděk 

ušetřilo potřebu odporového děliče napětí pro 12 V digitální vstupy. 

Rezistory R13, R15 a R17 v předchozích schématech jsou tzv. „pull up“ rezistory, sloužící 

k zajištění digitální nuly na pinu digitálního vstupu, pokud fototranzistorem neprochází proud. 

Jejich hodnota je zvolena na 2,2 kΩ, odpovídající značení rezistoru 2k2. 

Po zapojení obvodu na nepájivé pole bylo zjištěno, že jsou digitální vstupy načítány s opačnou 

reakcí, než bylo požadováno. Tento problém byl způsoben použitím kolektorového výstupu, 

který signál invertuje. Řešením tedy byla změna kolektorového výstupu za emitorový. 

 

Obr. 23 Elektronické schéma zapojení digitálních vstupů snímačů stlačení spojkového a brzdového 

pedálu oddělených optočleny 

Obr. 24 Rozdíl přenosu digitálního signálu přes optočlen s emitorovým a kolektorovým 

výstupem [49] 
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3 ŘÍDICÍ ALGORITMUS 
Řídicí algoritmus pracuje v reálném čase a je implementován na vývojovou desku STM32F303 

s poměrně nízkými paměťovými parametry uvedenými v předchozí kapitole, proto je vytvořen 

nízkoúrovňovým programovacím jazykem C. Výrobce vývojové desky nabízí pro uživatele 

bezplatné programovací prostředí v C/C++, progresivní online kompiler Mbed firmy Arm 

Limited [50]. Mbed nabízí nejen potřebné knihovny funkcí, ale i širokou databázi pro konkrétní 

procesory, rozsáhlou uživatelskou síť a nápovědu [51]. Z těchto důvodů byl Mbed OS 2 zvolen 

pro tvorbu řídicího algoritmu. 

 

Zkompilovaný program je pro nahrání do vývojové desky stažen jako soubor s příponou bin 

(viz elektronická příloha Tempomat.NUCLEO_F303K8.bin) a díky prostředí „drag‘n’drop“ 

jednoduše nahrán do její flash paměti. Poté je ihned spuštěn, jeho znovuspuštění je možné 

tlačítkem reset.  

 

3.1 SKLADBA PROGRAMU 

Algoritmus pracující v reálném čase je možné koncipovat dvěma způsoby: 

• Nekonečná smyčka 

• Systém přerušení vykonávající synchronní a asynchronní akce [52] 

Pasivní tempomat pracující v nekonečné smyčce není příliš výhodný vzhledem k diagnostice 

chyb, náročnosti na paměť, a byl již vytvořen na platformě Arduino pro vozidlo Škoda Felicia 

[8]. Proto byla po konzultaci s vedoucím práce zvolena skladba se systémem přerušení (ISR), 

kde synchronními akcemi jsou smyčky (ticker) vykonávané pravidelně na určitých 

frekvencích a asynchronními akcemi přerušení vyvolané vnějšími vstupy, většinou náběžnou 

(0→1, rise) nebo sestupnou (1→0, fall) hranou digitálního vstupního signálu. Dále je 

Obr. 25 Ukázka prostředí online kompileru Mbed použitého k tvorbě řídicího algoritmu [51] 
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přerušení vyvoláno příchozí zprávou ze sběrnice CAN přes převaděč. Systém přerušení je 

definován ve funkci nastaveni(), která je spuštěna hned na začátku hlavní funkce main() 

(řádky kódu 471 až 536). 

 

Tab. 1 Prvky systému přerušení 

Synchronní přerušení Asynchronní přerušení 

Název Význam Frekvence [Hz] Název Podmínka 

Smyčka 50 Hz 
Analogové 

vstupy 
50 

Páčka + 0→1/1→0 

Páčka - 0→1/1→0 

Smyčka 20 Hz PID regulátor 20 Páčka vypnuto 0→1/1→0 

Smyčka 1 Hz 
Výpis do 

terminálu 
1 

Snímač spojky 0→1 

Snímač brzdy 0→1 

 

Ve finální podobě by se sériová komunikace s počítačem (hlavní řídicí jednotkou) omezila 

pouze na přenos zpráv po sběrnici CAN o aktuální rychlosti, stisku plynového pedálu a 

chybových hlášeních. Pro ladění parametrů PID regulátoru a ověření funkčnosti však bylo třeba 

zprostředkovat širší komunikaci s obsluhujícím uživatelem skrze terminál.  

V hlavní (přerušované) nekonečné smyčce while(1) proto probíhá sériová komunikace 

s počítačem. Jako terminál byl využit freewarový program TeraTerm z důvodu kompatibility a 

doporučení v příručce Mbedu [53][54].  

 

Ve sloupcích jsou ve smyčce 1 Hz vypisovány měřené veličiny, řádky mimo ně mají 

informativní charakter nebo pochází z uživatelského vstupu. 

Obr. 26 Náhled výpisu sériové komunikace s PC v terminálu TeraTerm z části měření č. 4 
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Z důvodu dostupného ověření funkčnosti byl algoritmus přepracován z verze se skutečnou 

rychlostí vozidla, získanou načítáním pulsů z řídicí jednotky ABS/ASR a obvodem kola, na 

verzi s otáčkami motoru. Vyjmuté části algoritmu týkající se získání rychlosti z pulsů jsou 

s vysvětlujícími komentáři uvedeny v příloze VII. 

 

3.2 UŽIVATELSKÝ VSTUP 

Jelikož by bylo časově náročné po každé změně hodnot program znovu kompilovat a nahrávat 

do řídicí jednotky, byl vytvořen ladicí systém se sadou příkazů, který je nahraný přímo na 

vývojové desce. Není tak třeba žádného externího ladicího zařízení. 

Pro zadání příkazu je třeba stisknout Enter, následně příkaz v přesné podobě zadat a znovu 

stisknout Enter. Protože je k načítání příkazu použita funkce scanf(), je poté nutné zobrazit 

uživateli, co zadal, a po zpracování příkazu vypsat, jak byl příkaz vykonán. 

 

Po dobu, kdy uživatel zadává vstupy, je potlačen výpis měřených hodnot, jak je zřejmé 

z předchozího snímku terminálu, kde z toho důvodu chybí hodnoty v časech (1597, 1601, 

1602, 1603 a 1606) s. 

 

Obr. 27 Příklad výpisu uživatelského vstupu při změně nastavení mezi měřeními č. 3 a 4 
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Tab. 2 Příkazy uživatelského vstupu 

Příkaz Vysvětlivka 

hod Vypíše zadané hodnoty 

kop=123 Konstanta P regulátoru, kde 123 odpovídá 𝑘𝑝 = 12,3 

koi=123 Konstanta I regulátoru, kde 123 odpovídá 𝑘𝑖 = 0,123 

kod=123 Konstanta D regulátoru, kde 123 odpovídá 𝑘𝑑 = 1,23 

map=123 Max. hodnota P složky regulátoru, kde 123 odpovídá  𝑚𝑎𝑥𝑝 = 123 

mai=123 Max. hodnota I složky regulátoru, kde 123 odpovídá  𝑚𝑎𝑥𝑖 = 123 

mad=123 Max. hodnota D složky regulátoru, kde 123 odpovídá  𝑚𝑎𝑥𝑑 = 123 

vma=090 Max. hodnota výstupu z regulátoru, kde 090 odpovídá  𝑣𝑚𝑎𝑥 = 90 % 

vmi=010 Min. hodnota výstupu z regulátoru, kde 010 odpovídá  𝑣𝑚𝑖𝑛 = 10 % 

 

Proměnné, které jsou upravitelné těmito příkazy, jsou proto v programu deklarované jako 

globální proměnné (řádky kódu 138 až 140), ačkoliv by šlo ve finálním provedení o konstanty, 

které by mohly být deklarovány už v preprocesoru, a tím by se ušetřila paměť. 

Příkaz je po zadání načten do pole prikaz[] jako řetězec typů char. Po kontrolním výpisu 

zadaného příkazu do terminálu je pomocí stromu přepínačů switch() a podmínek if() 

zpracovávajících první tři znaky příkazu rozhodnuto, o který příkaz se jedná. 

Pro příkazy, které mění hodnoty, jsou pomocí cyklu for() tyto hodnoty načteny (stále v typu 

char) do pole hodnota[]. Hodnota z pole je funkcí atoi() převedena na číslo typu int. 

Tomuto číslu je určena poloha desetinné čárky příslušnou násobící konstantou z preprocesoru, 

a poté je uloženo do globální proměnné konstanty dle příkazu. Původně byla místo funkce 

atoi() použita funkce atof(), převádějící hodnotu v poli rovnou na typ float, od čehož 

bylo upuštěno vzhledem k chybě přidávající za zadanou hodnotu navíc vždy číslo 7. 

 

3.3 VSTUPY A VÝSTUPY 

Do řídicího algoritmu vstupuje celkem 8 vstupů – 5 digitálních a 3 analogové. Vystupují z něj 

jen 2 výstupy, digitální a analogový. Digitální vstupy vyvolávají při změně hodnoty příslušnou 

funkci a hodnota analogových vstupů je čtena ve smyčce 50 Hz. Přerušení příjmem zprávy ze 

sběrnice CAN v této práci není zařazeno pod digitální vstupy, ale je uvedeno zvlášť v kapitole 

3.4. Digitálním výstupem je signalizace regulace tempomatu kontrolkou na přístrojové desce, 

viz závěrečná část kapitoly 2.4. Dále budou rozebrány digitální a analogové vstupy a analogový 

výstup.   
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3.3.1 DIGITÁLNÍ VSTUPY 

Digitálním vstupům tlačítek páčky tempomatu pro volbu požadavku jsou přiřazeny funkce 

pozadavek_plus() a pozadavek_minus(). Vzhledem k maximálním a minimálním 

otáčkám pro regulaci tempomatem mohou nastat při změně požadavku různé stavy: 

 

Podle nich je zvýšení nebo snížení požadavku o krok provedeno nebo vypsána chybová hláška. 

Pokud jsou při zvýšení požadavku požadované otáčky nižší než minimum, zvýšení požadavku 

se provede, aby bylo možné se z oblasti pod limitem minimálních otáček dostat zpět do 

Obr. 28 Vstupy a výstupy řídicího algoritmu. * Standardní vstup otáček je ze sběrnice CAN, analogový 

vstup slouží pro měření č. 1 a 2 ověření funkčnosti 

Obr. 29 Diagram vykonání změny požadavku 
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limitovaného rozsahu. Pro upozornění je ale i tak vypsána chybová hláška (obdobně by 

fungovalo pro snížení požadavku nad maximálními otáčkami). 

Digitální vstup přepínače regulace páčky tempomatu aktivuje při náběžné hraně signálu 

iniciační funkci zapnout() a při sestupné hraně signálu funkci vypnout(). Při vypnutí je 

globální proměnná g_vypnuto = 1 a zhasnuta kontrolka na přístrojové desce. Pro zapnutí je 

nutné splnit podmínky minimálních otáček g_Nskut > Nmin a absolutní hodnoty rozdílu 

abs(g_PID_rozdil) > Nrozdil, poté je proměnná g_vypnuto = 0 a rozsvícena 

kontrolka na přístrojové desce. 

Digitální vstup snímače stlačení spojkového a brzdového pedálu slouží k vypnutí regulace při 

detekci náběžné hrany signálu funkcí vypnout(), shodné s funkcí aktivovanou přepínačem 

funkce na páčce tempomatu. 

 

3.3.2 ANALOGOVÉ VSTUPY 

Pro načítání a vyhodnocování analogových vstupů slouží smyčka 50 Hz. Nejprve je načtena 

vnitřní teplota procesoru funkcí read(), převedena na procenta a porovnána s maximální 

procentuální teplotou zvolenou v preprocesoru. Pokud je teplota vyšší než maximum, je 

ukončena funkce regulace a vygenerována chyba Tint_max. 

Dále je načteno napětí analogového vstupu pedálu akcelerace, které je zapsáno do proměnné 

g_plyn1vstup a vyhodnoceno, jestli leží v napěťovém rozsahu odpovídajícímu (0 až 100) % 

stlačení plynového pedálu, viz podkapitola 3.3.3. 

Pokud je použit zdroj informace o skutečných otáčkách motoru z analogového vstupu, je 

načteno analogové napětí na pinu PA_0. Toto napětí je vynásobeno pracovním napětím 

procesoru, čímž je získána hodnota otáček v tisících za minutu, která je uložena do proměnné 

g_Nskut.  

 

3.3.3 ANALOGOVÝ VÝSTUP STISKU PEDÁLU AKCELERACE 

Jak už bylo uvedeno v kapitole 1.3, v případě vypnuté regulace je signál stisku pedálu 

akcelerace vstupující do algoritmu přeposlán beze změny dále do hlavní řídicí jednotky. 

Hodnota poměrného napětí je načtena funkcí read() a vyslána funkcí write(), obojí ve 

smyčce 50 Hz. Pro informaci je uživateli vypsána procentuální hodnota stlačení plynového 

pedálu. Jelikož jsou napěťové rozsahy (0 až 0,5) V a (4,5 až 5) V, resp. (0 až 0,1) a (0,9 až 1) 

poměrného napětí vyhrazeny pro diagnostiku, a zbylý rozsah (0,5 až 4,5) V, resp. (0,1 až 0,9) 

odpovídá (0 až 100) % stlačení plynového pedálu, je nutné pro tuto potřebu zavést úměru: 

%𝑝𝑙𝑦𝑛 = 125 ∙ (𝑈𝐴𝐼𝑛 − 0,1), (17)  

kde %plyn je procentuální hodnota stlačení plynového pedálu a UAIn poměrné napětí 

analogového signálu stlačení pedálu akcelerace. Konstanty úměrnosti vychází ze soustavy 

rovnic: 
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     0 = 𝑘 ∙ (0,1 + 𝑞)  

100 = 𝑘 ∙ (0,9 + 𝑞), 
(18)  

kde k a q jsou konstanty úměrnosti 125 a 0,1. Pokud je zapnutá regulace tempomatem, je 

vysílán regulovaný analogový signál stisku pedálu akcelerace. Za procentuálním výstupem 

z PID regulátoru je po aplikování exponenciálního klouzavého průměru (řádek kódu 284) 

provedeno oříznutí dolní a horní mezí poměrného procentuálního napětí (10 a 90) %, následně 

je hodnota převedena z procent na poměrné napětí a vyslána funkcí write(). Pro informaci 

uživateli je opět použito převedení této hodnoty úměrou (17) na procenta regulovaného 

sešlápnutí plynového pedálu. 

 

3.4 ČTENÍ OTÁČEK ZE SBĚRNICE CAN 

Mbed poskytuje pro komunikaci se sběrnicí CAN knihovnu CAN.h, která obsahuje potřebné 

funkce. V preprocesoru je určena hodnota přenosové rychlosti, počet CAN adres (v tomto 

případě 1) a zapnut nebo vypnut čítač přijatých zpráv. Dále je definována struktura 

CAN_data_t obsahující mj. identifikátor zprávy (ID) a datové pole na informaci ze zprávy. 

V nastaveni() je definováno ID zprávy obsahující otáčky, přenosová rychlost sběrnice a 

přiřazení ISR funkce prijata_zprava(). 

Pokud příchozí zpráva projde filtrem zadaného ID, jsou v ISR prijata_zprava() načtena 

data zprávy funkcí memcpy() a hodnota čítače zvýšena o 1. Konkrétní nastavení bylo 

přizpůsobeno protokolu výrobce řídicí jednotky motoru Emerald [55], ze kterého jsou zřejmé 

následující údaje: 

 

Přenosová rychlost: 

Přenosová frekvence: 

Standard zpráv: 

Typ identifikátoru zpráv: 

Identifikátor paketu s informací o otáčkách: 

Bajtový rozsah pro otáčky v paketu: 

Pořadí bajtů (endianita): 

1 Mbit/s 

20 Hz 

CAN 2.0B 

29bitový (rozšířený) 

0x1000 

0:1 

Big-endian 

 

Endianita je způsob, jakým jsou bajty informace řazeny v paměti. Z rodiny počítačů Motorola 

68000 pochází řazení zleva doprava, tedy tak, jak by číslo zapsal člověk. Toto řazení je 

označeno big-endian s řazením od nejvýznamnějšího bitu (MSB) po nejméně významný bit 

(LSB). Počítače rodiny Intel x86 naopak používají opačné řazení bajtů v informaci označené 

little-endian, tedy zprava doleva a bitově LSB:MSB, což je výhodnější pro ušetření operační 

paměti, která nemusí vždy načítat celé číslo, ale jen jeho část [56]. 
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Vzhledem k tomu, že procesory architektury ARM používají endianitu little-endian a řídicí 

jednotka motoru big-endian, bylo ke správné interpretaci dat potřeba přeskládat bajty pomocí 

bitového posunu. Informace o otáčkách je obsažena v prvních dvou bajtech paketu, z čehož 

vyplývá následující bitový posun (pro kontext viz řádek kódu 401): 

 

otacky = (g_CAN_data[0].data[0]<<8) + g_CAN_data[0].data[1]; 

 

kde otacky jsou lokální proměnná typu unsigned int, g_CAN_data je pole struktury 

CAN_data_t a rozměru počtu CAN adres. Pokud je tedy přijata například zpráva s datovým 

polem (60; 06; 03; C6; 00; 00; 00; 78)16, vyčtou se z ní první dva bajty (60; 06)16, vymění se 

jejich pořadí a jejich hodnota se složí za sebe, čímž vznikne hodnota proměnné otacky = 

(0660)16 min-1 = 1632 min-1. 

 

3.5 PID REGULÁTOR 

Příslušná teorie použitého PID regulátoru již byla rozebrána v kapitole 1.4. V algoritmu se PID 

regulace provádí ve smyčce 20 Hz na řádcích kódu 231 až 284. V podstatě jde o soustavu 

jednoduchých vzorců se sčítáním a násobením a podmínek if(). Nejdříve je zjištěno, zda jsou 

skutečné otáčky motoru nad minimální hodnotou. Dále je vypočtena regulační odchylka 

g_PID_rozdil odečtením skutečných otáček g_Nskut od požadovaných g_Npoz. Následně 

je ověřena podmínka maximální absolutní hodnoty regulační odchylky (v případě nesplnění 

některé z obou podmínek je regulace tempomatem vypnuta a generována příslušná chyba). 

Proporcionální a derivační složka PID regulátoru jsou vedeny jako lokální proměnné, integrační 

složka naopak jako globální proměnná, protože je její hodnota potřebná i pro další smyčku 

výpočtu. Každá složka je po výpočtu oříznuta zvoleným maximem (pro záporné hodnoty složky 

minimem odpovídajícím záporně vzatému maximu). Následně jsou všechny tři složky sečteny 

do proměnné g_PID_vystup a regulační odchylka zapsána do proměnné 

g_PID_rozdil_predchozi, sloužící pro výpočet derivační složky v další smyčce (kód je 

zjednodušeně uveden bez podmínek regulace a mezí složek): 

 

g_PID_rozdil = g_Npoz - g_Nskut;   // Regulační odchylka 

PID_proporcionalni = g_kp * g_PID_rozdil;  // Proporcionální složka 

g_PID_integracni += g_PID_rozdil * g_ki;  // Změna integrační složky 

PID_derivacni = g_kd * (g_PID_rozdil - g_PID_rozdil_predchozi);  

        // Derivační složka 

g_PID_vystup = PID_proporcionalni + g_PID_integracni + PID_derivacni;

        // Součet složek 

g_PID_rozdil_predchozi = g_PID_rozdil;  // Zápis regulační odchylky 

 

Jelikož nastává regulace každých pět setin vteřiny a v průběhu hodnoty skutečné rychlosti je 

nezanedbatelný šum, je dále navíc aplikován exponenciální klouzavý průměr stupně M, jehož 
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konstanty jsou předpřipravené z preprocesoru. Po průchodu exponenciálním klouzavým filtrem 

vzniká výsledná procentuální hodnota akčního zásahu PID regulátoru neboli hodnota řízení, 

uložená v lokální proměnné plyn1vystup.  

 

plyn1vystup = (g_plyn1vystup_predchozi * Mmin1 + g_PID_vystup) * Minv; 

// Exponenciální klouzavý průměr stupně M, obecný vzorec Y = (Y * (M - 1) + X) / M 

 

3.6 DIAGNOSTIKA CHYB 

Pro diagnostikování chyb byla vytvořena sada chybových hlášek, které jsou vypisovány pomocí 

funkce printf() uživateli do terminálu. Chyby mohou vzniknout v různých částech 

programu, například ve smyčkách 50 a 20 Hz, přičemž výpis do terminálu takovou 

frekvencí by terminál zahltil. Dále mohou vzniknout v obsluhách systému přerušení, ve kterých 

se funkce jako printf() nemají používat kvůli relativně dlouhému času výpisu [57][58]. 

Proto byl zvolen výpis chybových hlášení souhrnně ve smyčce 1 Hz. Za globálními 

proměnnými je definováno pole typů char chyba[] (plné nul) délky počtu chybových hlášek 

a pole konstantních ukazatelů *e[] na typ char stejné délky. Ve funkci nastaveni() jsou 

do prvků pole e[] definována znění chybových hlášek. Pokud se v některém okamžiku běhu 

programu vyskytne chyba, zapíše se na jí příslušící pozici v poli chyba[] jednička. Ve smyčce 
1 Hz je pomocí cyklu for() zjištěn aktuální počet chyb. Pokud je počet chyb větší než 0 a 

uživatel nezadává vstupy, vypíše se „ERROR“ a za ním aktuální chybové hlášky z pole e[]:  

 

 

Obr. 30 Příklad chybového výpisu v terminálu pro příliš nízké skutečné otáčky a příliš vysoký rozdíl 

mezi požadovanými a skutečnými otáčkami. 
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4 DOSTUPNÉ OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI 
Ověření funkčnosti v jedoucím automobilu není možné z hlediska možných nebezpečí, která 

hrozí v případě chyb v elektronice nebo řídicím algoritmu. Dále není zakomponování 

navrženého zařízení do automobilu možné z důvodu nesplnění homologačních předpisů a 

zákazu výrobce vývojové desky pro její použití v automotive aplikacích. Navržené zařízení 

však slouží pro ověření možnosti využití obdobné regulace v laboratorních nebo stacionárních 

podmínkách, proto výše zmíněné důvody nejsou pro využití zařízení limitující. Pro případné 

přizpůsobení na užití přímo ve voze by byl nutný další rozsáhlý vývoj ve spolupráci s výrobcem 

automobilu. 

Pro stacionární aplikaci motoru bez připojené převodovky je z hlediska regulátoru principiálně 

lhostejné, jestli čte jako vstupní veličinu skutečnou rychlost vozidla nebo otáčky motoru, 

jelikož jako výstup generuje v obou případech analogový signál odpovídající stlačení plynu a 

sleduje odezvu systému. Faktický rozdíl mezi rychlostním a otáčkovým vstupem je v řádu a 

hodnotě konstant PID regulátoru a v kroku volby rychlosti (resp. otáček) páčkou tempomatu. 

Jako dostupné ověření funkčnosti tak byla zvolena regulace otáček spalovacího motoru. Je 

všeobecně známo, že k ověření funkčnosti systémů s PID regulací se používá odezva na 

skokové změny požadavků. Skokovou změnu sice není možné vyvolat na zařízení s manuální 

volbou po krocích stiskáváním tlačítka, ale vzhledem k nízkým konstantám PID regulátoru při 

těchto počátečních ověřeních funkčnosti a vzhledem k tomu, že volba rychlosti ve skutečném 

voze probíhá také stiskáváním tlačítka [16], považuji tuto nepřesnost za zanedbatelnou. 

 

4.1 MOTOR 

K ověření funkčnosti byl využit motor Škoda 1.0 MPI s kódovým označením ARV roku výroby 

1999, umístěný v laboratoři Ústavu automobilního a dopravního inženýrství, o parametrech 

[59]: 

 

Zdvihový objem: 

Koncepce: 

Vrtání: 

Zdvih: 

Kompresní poměr: 

Počet ventilů na válec: 

Počet hlavních ložisek klikového hřídele: 

Nejvyšší výkon: 

Nejvyšší točivý moment: 

996 cm3 

Kapalinou chlazený řadový čtyřválec 

72 mm 

61,2 mm 

9,8 

2 

3 

34 kW při 4500 min-1 

72 Nm při 3000 min-1 
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Pořadí zapalování: 

Škrticí klapka: 

Palivový systém (výrobce a typ): 

 

Zapalovací soustava: 

1-3-4-2 

Elektronicky řízená 

SIMOS 3PA elektronické vícebodové 

vstřikování paliva (MPI) 

Dvoujiskrové elektronicky řízené 

zapalování se selektivní regulací klepání 

 

Motor je vybaven třícestným katalyzátorem a lambda sondou. Splňuje emisní předpis EU IV. 

V laboratoři je využíván pro svou nízkou spotřebu a kvůli možnosti indikace tlaku ve válcích 

po navrtání spalovacího prostoru. 

 

4.2 MĚŘICÍ ŘETĚZEC 

Samotný motor je řízen řídicí jednotkou Emerald a napojen na vířivý dynamometr V 125, který 

maří rotační energii ze spalovacího motoru na teplo využitím vířivých proudů. Teplo je 

odváděno vodním chladicím okruhem zkušebny. Systém motoru s dynamometrem je uložen na 

bloku tlumicího vibrace přenášené do zbytku zkušebny. K řízení dynamometru je použit 

Obr. 31 Zkušební spalovací motor Škoda 1.0 MPI ARV 
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programovatelný logický automat (PLC) SIMATIC S7-300 s nadřazeným PC zkušebního 

stanoviště, na kterém se vyhodnocují signály v programu CMSW (computer management 

system work). Regulaci otáček a momentu dynamometru řady V 125 provádí měnič 

SIEMENS 6RA70 spojený linkou PROFIBUS DP s uvedeným PLC. Datové spojení mezi PC 

a PLC je uskutečňováno po lince MIP nebo PROFIBUS DP [59]. 

 

Na řídicí jednotku motoru byl napojen systém měřicích karet od firmy National Instruments 

(NI), které jsou propojeny taktéž s PC zkušebního stanoviště a obsluhovány softwarem 

vytvořeným v programu LabVIEW vedoucím práce. Tyto karty sice vnášejí do systému další 

regulační prvek, ale je díky nim možno nastavit bezpečné limity regulace pro výstupy 

z ověřované řídicí jednotky tempomatu tak, aby například příliš nevzrostly nebo nepoklesly 

otáčky motoru. 

 

4.3 ZPRACOVÁNÍ DAT 

Naměřená data byla z terminálu logována do textového souboru, odkud byla po odstranění 

příkazů a informačních výpisů načtena do programu Microsoft Office Excel. Dále byla data až 

po výstup do grafů zpracována právě v Excelu. Nejdříve byl na data naměřených skutečných 

otáček motoru Nskut aplikován filtr symetrickým klouzavým průměrem pěti sousedních hodnot 

(tj. aritmetický průměr dvou předchozích, aktuální a dvou následujících hodnot) kvůli vyhlazení 

šumu v datech. Následně byla data Nskut a Npoz ze třech měření pro jednu změnu otáček 

přeložena přes sebe tak, aby první nárůst Npoz nastal ve stejném časovém okamžiku.  

Obr. 32 Vířivý dynamometr V 125 zkušebního stanoviště (vpravo), regulovaný měničem 

SIEMENS 6RA70 (dole), napojený na spalovací motor (vlevo) 
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Jelikož jsou data vypisována na frekvenci pouze 1 Hz a volbu Npoz lze provést stiskáváním 

tlačítka až přibližně na frekvenci 5 Hz, je pro vykreslení názorného grafu závislosti Npoz na čase 

třeba průběh požadavku zpětně dopočítat a vytvořit tak na něm „schody“, protože změna 

požadavku není lineární, ale skoková, a ihned se promítá do regulátoru. Změn otáček proběhlo 

při tomto i následujících měřeních mnoho, proto by bylo časově náročné a s jistou měrou 

chybovosti, kdyby se domnělý průběh dopočítával ručně. Vytvořil jsem proto ve vývojovém 

prostředí Excelu pomocí programovacího jazyka Visual Basic (VBA) makro nazvané 

„Kaskáda“, které průběh dopočítá automaticky a rychle. Kód makra je zařazen v příloze I a 

opatřen vysvětlujícími komentáři. 

Kaskádovitý průběh změn Npoz nemohl být kvůli ruční volbě tlačítkem u všech tří 

průměrovaných měření shodný (pro názornost jsou všechny tři neupravené průběhy Npoz 

ponechány v grafu 6 přílohy II). K získání středního průběhu Npoz tak byl pro data z každé 

vteřiny tří ekvivalentních průběhů použit medián neboli střední hodnota. 

 

4.4 MĚŘENÍ Č. 1 

Nejprve byla z důvodu zjednodušení z řídicího algoritmu vyřazena část čtoucí otáčky motoru 

ze sběrnice CAN a otáčky přicházely analogovým signálem z měřicích karet NI, které zprávy 

ze sběrnice CAN překládaly na (0 až 3,3) V analogový signál tak, že napětí 1 V odpovídalo 

otáčkám 1000 min-1, viz obr. 14. Z tohoto důvodu byla regulace omezena shora provozním 

napětím procesoru 3,3 V, tedy otáčkami 3300 min-1. 
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Kladný vodič analogového signálu otáček byl přiveden na pin PA_0 s ADC převodníkem, který 

se uvolnil nevyužitím druhého analogového vstupu pedálu plynu. K odrušení šumu jsem zvolil 

paralelní připojení keramického kondenzátoru o kapacitě 100 nF, viz obr. 34. 

  

Analogový výstup plynového pedálu byl díky zesílení operačním zesilovačem a softwarové 

regulaci na základě příkazů limitů bezrozměrného analogového napětí vmin a vmax udržován ve 

standardizovaném rozmezí napětí 〈0,5 𝑎ž 4,5〉 𝑉, které odpovídá sešlápnutí plynového pedálu 

〈0 𝑎ž 100〉 %. Záporné vodiče napájení, analogového výstupu plynu a vstupu otáček byly 

spojeny na společný nulový potenciál (viz černá svorka „společná zem“). 

Obr. 34 Paralelně připojený kondenzátor k odrušení šumu analogového vstupu otáček 

Obr. 33 Fotografie nepájivého kontaktního pole s označenými vstupy a výstupy pro měření č. 1 a č. 2 
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Nejdříve byl ověřen přenos signálu z manuálního pedálu akcelerace, zjednodušeného 

potenciometrem na nepájivém kontaktním poli. Tento přenos musí být funkční, pokud není 

funkce regulátoru zařazena (funkce tempomatu vypnuta). 

 

Z části záznamu na obr. 35 je zřetelných několik informací: 

• Signál pedálu akcelerace je při vypnuté regulaci přenášen dál v měřicím řetězci. 

• Otáčky motoru (Nskut) mají několikavteřinové zpoždění za impulsem stisku pedálu 

akcelerace. 

• Pod nastavenou hranicí minimálních otáček pro regulaci vzniká opodstatněně chyba 

„Nmin“, zabraňující spuštění regulace tempomatem. Obdobně byl ověřen výpis dalších 

diagnostikovaných chyb. 

• Pokud je potenciometr pedálu akcelerace přetočen pod hranici odpovídající napětí 

analogového signálu 0,5 V, vzniká diagnostická chyba drat_upadl. Softwarově je 

však vysílán upravený signál odpovídající tomuto nebo zvolenému minimálnímu 

napětí. 

• Hodnota nastavených požadovaných otáček (Npoz) nemá žádný vliv na systém, pokud 

je regulace tempomatem vypnuta. 

 

Následně byly experimentálně zvoleny konstanty PID regulátoru a maxima složek PID 

regulátoru pro první měření (pro ověření bez D složky, tedy přesněji PI regulátoru): 

 Tab. 3 Zvolené parametry pro měření č. 1 

Konstanta Hodnota 
Maximum 

složky 
Hodnota 

Limit bezrozměrného 

výstupního napětí 
Hodnota 

Proporcionální 

kp 4 ∙ 10-8 
Proporcionální 

maxp 0,25 
Maximální napětí 

vmax 0,9 

Integrační 

ki 8 ∙ 10-8 
Integrační 

maxi 0,4 
Minimální napětí 

vmin 0,1 

Derivační 

kd 0 
Derivační 

maxd 0   

 

Obr. 35 Ověření přenosu signálu sešlápnutí pedálu akcelerace (ilustrační část záznamu z terminálu) 
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Z tab. 3 je zřejmé, že hodnoty konstant PID regulátoru mají příliš nízký řád hodnoty. Prvním 

důvodem je, že otáčky skutečné a požadované, ze kterých se počítá rozdíl jako regulační 

odchylka vstupující do regulátoru, jsou v řádu tisíců. Druhým důvodem je poměrně vysoká 

frekvence regulace 50 Hz v porovnání s odezvou regulovaného systému v řádu jednotek vteřin. 

Aby tedy byla za těchto podmínek regulace plynulá, je nutné použít konstanty velmi nízkých 

řádů. Problematika převádění nové zadané hodnoty konstanty při ladění již byla diskutována 

v kapitole věnující se řídicímu algoritmu, proto zde jen zmíním, že kód pro další měření byl 

upraven tak, aby konstanty mohly nabývat vyšších řádů při obdobně plynulé regulaci.   

Kvůli výše zmíněnému limitu regulovatelných otáček motoru 3300 min-1 byly pro ověření 

regulace zvoleny tři změny požadovaných otáček znázorněné na obr. 36, a to zvýšení 

z 1700 min-1 na 2200 min-1 (světle šedá), z 2000 min-1 na 2500 min-1 (tmavě šedá) a 

z 2000 min-1 na 3000 min-1 (černá). Aby měla naměřená data dostatečnou výpovědní hodnotu, 

bylo měření odezvy na každou změnu provedeno minimálně třikrát. Zvýšením samozřejmě 

odpovídala snížení, která ale kvůli obdobné výpovědní hodnotě a přehlednosti grafů v přílohách 

nebyla pro měření č. 1 do diplomové práce zařazena. 

 

Z grafů 1 a 2 zařazených v příloze II je zřejmá nestabilita systému při otáčkách 1700 min-1, 

resp. nižších než 2000 min-1. Tato nestabilita vykazuje kolísání až ± 100 min-1, což je 

nepřijatelné. Kolísání přisuzuji dvěma hlavním důvodům. Zaprvé, při otáčkách nižších než 

2000 min-1 a nízkém přítomném zatížení je natočení škrticí klapky v řádu jednotek procent, 

proto v sacím potrubí vznikají neustálené jevy díky vysoké citlivosti na nízké odchylky 

natočení škrticí klapky.  

Obr. 36 Změny požadovaných otáček při měření č. 1 
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Zadruhé, mezi řídicí jednotkou tempomatu a motorem jsou zařazeny další dva regulační prvky 

(karty NI, řídicí jednotka motoru), které zřejmě s řídicí jednotkou tempomatu v tomto režimu 

regulují proti sobě. Dále je v grafech 1 a 2 viditelný lokální pokles po zvýšení Npoz okolo t = 

30 s, který je viditelný v menší míře i u ostatních grafů v příloze II. Lokální poklesy jsou 

způsobeny lidským faktorem tak, že zvýšení Npoz proběhlo bohužel vždy těsně před zahájením 

sestupné fáze kolísání, která se poté promítnula do průběhu nárůstu otáček. Tuto chybu lze 

odstranit zvýšením Npoz v jiných fázích kolísání. 

V grafech 3 a 4 přílohy II je přítomný překmit otáček nad nově zvolené požadované otáčky 

přibližně o 150 min-1. Z průběhu za překmitem je však zřejmé, že je toto kmitání postupně 

výrazně utlumeno. Překmit je způsoben pouze PI regulací bez derivační složky, která by při 

správném naladění měla překmit odstranit. Nepřítomnost překmitu v grafech 5 a 6 je způsobena 

zvoleným bezpečnostním limitem otáček 3000 min-1 v programu CMSW, nad kterým je motor 

přibrzděn připojeným vířivým dynamometrem. Díky tomu je dosaženo náběhu během Δt ≈ 17 s. 

Náběh skutečných otáček od zvýšení požadavku do ustálení na požadované úrovni je pro 

průběhy bez regulace dynamometrem Δt ≈ 30 s, což je pro aplikaci v automobilu, kde 

požadujeme rychlou odezvu, nepřijatelné; pro stacionární aplikaci to naopak není závažný 

problém. Dlouhý náběh je způsoben nízkými zvolenými konstantami regulátoru. 

 

4.5 MĚŘENÍ Č. 2 

V přípravě měření č. 2 proběhla úprava řídicího algoritmu tak, aby byly zmírněny nedostatky 

z měření č. 1. Optimalizace vedla směrem zvýšení řádu konstant PID regulátoru: 

Obr. 37 Natočení 10 % elektronické škrticí klapky při měření 
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• Frekvence regulace byla snížena z 50 Hz na 20 Hz a frekvence načítání analogových 

vstupů ze 100 Hz na 50 Hz. 

• Řád hodnoty řízení (výstup z PID regulátoru) byl zvýšen z desetinného čísla 

odpovídajícího bezrozměrnému výstupnímu napětí na hodnotu v procentech. 

• Řád otáček Npoz i Nskut byl snížen z tisíců na jednotky a typ Npoz změněn na float. 

Snížením jejich řádu se snížil i řád regulační odchylky vstupující do regulátoru. 

Procentuální výstup hodnoty řízení je za PID regulátorem při překročení limitů oříznut 

minimálním napětím vmin nebo maximálním napětím vmax, které jsou od přípravy tohoto měření 

taktéž procentuální.  

Tab. 4 Zvolené parametry pro měření č. 2 

Konstanta Hodnota 
Maximum 

složky 
Hodnota 

Limit bezrozměrného 

výstupního napětí 
Hodnota 

Proporcionální 

kp 0,5 
Proporcionální 

maxp 20 
Maximální napětí 

vmax 90 % 

Integrační 

ki 0,02 
Integrační 

maxi 20 
Minimální napětí 

vmin 10 % 

Derivační 

kd 0 
Derivační 

maxd 0   

 

Měřeny, zaznamenány, zpracovány a vykresleny do grafů v příloze III byly odezvy Nskut na 

zvýšení Npoz z 2000 min-1 na 2900 min-1 a odpovídající snížení z 2900 min-1 na 2000 min-1. 

Průběh na 2900 min-1 byl opět ovlivněn regulací dynamometrem. Jak je zřejmé z grafu 8, 

zvýšení požadavku z 2000 min-1 na 2900 min-1 proběhlo v různých fázích kolísání, které se poté 

v míře odpovídající fázi při zvýšení promítnulo buď pokračováním poklesu (řada II), nebo jen 

lokálním snížením míry náběhu (řady I, III a IV). Po Δt ≈ 6 s od zvýšení požadavku již však 

všechny čtyři průběhy nezávisle na fázi počátečního kmitání kopírují se zanedbatelnou 

odchylkou shodný průběh. 

Z grafu 10 je patrné zpoždění snižování Nskut za Npoz o průměrně 2 s, což je způsobeno celkovým 

zpožděním reakce měřeného řetězce a časem potřebným k volbě požadavku. Opětovné 

rozkmitání na 2000 min-1 má pro všechny měřené případy stejný tvar průběhu a velikostí 

amplitudy je srovnatelný s měřením č. 1. Náběh regulace v grafech 7 až 10 se pohybuje okolo 

Δt ≈ 17 s, bylo tedy dosaženo stejné doby náběhu jako při měření č. 1 v grafech 5 a 6.  

 

4.6 MĚŘENÍ Č. 3 

Jelikož už byla v předchozích dvou měřeních ověřena funkce regulace při přivedení informace 

o otáčkách, je dalším krokem směrem k nezávislé regulaci motoru vyčítání této informace ze 

sběrnice CAN. V kapitole o řídicím algoritmu již byl vysvětlen systém příjmu zpráv od řídicí 

jednotky motoru po sběrnici CAN s vyřešením rozdílu endianity dat mezi zařízeními.  
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K ověření příjmu dat a jejich správné interpretace byl použit adaptér PCAN USB IPEH-002022 

s oddělujícím optočlenem [60]. Po připojení k PC a volbě v nainstalovaném softwaru výrobce 

PEAK-System byla vysílána po sběrnici CAN diagnostická zpráva s hodnotou otáček ve 

stejném formátu, v jakém ji vysílá řídicí jednotka motoru. Bylo tak možné ověřit část řídicího 

algoritmu zajišťující čtení otáček ze sběrnice CAN bez motoru v chodu.  

 

Po ověření funkce čtení Nskut ze sběrnice CAN byl konektor vyvedený z nepájivého pole 

propojen s řídicí jednotkou motoru. Tentokrát byla měřena odezva na změnu Npoz z 2000 min-1 

na 3000 min-1 a zpět. Kvůli zjištění míry překmitu po nárůstu Npoz byly zvýšeny otáčky zahájení 

regulace dynamometrem na 3500 min-1. 

Obr. 38 Adaptér PCAN USB k diagnostice zpráv sběrnice CAN [60] 
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Parametry regulátoru byly ponechány z měření č. 2 s tím rozdílem, že nyní byla přidána 

derivační složka, takže se z PI regulace stala PID regulace. Derivační složka se nikdy nepoužívá 

samotná, a v kombinaci s některou z ostatních složek nebo oběma se stále používá velmi nízká 

kvůli hrozbě destabilizace systému [20]. Dále byla zvýšena integrační složka kvůli snížení času 

náběhu, což se ukázalo jako chybný záměr kvůli výraznému překmitu. 

Tab. 5 Zvolené parametry pro měření č. 3 

Konstanta Hodnota 
Maximum 

složky 
Hodnota 

Limit bezrozměrného 

výstupního napětí 
Hodnota 

Proporcionální 

kp 0,5 
Proporcionální 

maxp 20 
Maximální napětí 

vmax 90 % 

Integrační 

ki 0,05 
Integrační 

maxi 20 
Minimální napětí 

vmin 10 % 

Derivační 

kd 0,01 
Derivační 

maxd 10   

 

Obr. 39 Fotografie nepájivého kontaktního pole s označenými vstupy a výstupy pro měření č. 3 a č. 4 
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V grafech 11 až 14 je zřetelný rychlý náběh regulace (Δt ≈ 9 s od zahájení změny Npoz), avšak 

s nepřijatelným překmitem Nskut až o 300 min-1. Kmitání okolo otáček 3000 min-1 je způsobeno 

nedostatečnou dobou setrvání Npoz na těchto otáčkách pro ustálení průběhu. 

 

4.7 MĚŘENÍ Č. 4 

Na závěr bylo provedeno měření vycházející z kladů předchozích měření. Opět byla měřena 

odezva na změnu Npoz z 2000 min-1 na 3000 min-1 a zpět se čtením otáček ze sběrnice CAN. 

Integrační konstanta byla snížena znovu na hodnotu použitou v měření č. 2. Dále byl snížen 

limit integrační složky tak, aby při daném rozmezí otáček nedocházelo k přílišné akceleraci a 

byl minimalizován efekt wind-up.  

Tab. 6 Zvolené parametry pro měření č. 4 

Konstanta Hodnota 
Maximum 

složky 
Hodnota 

Limit bezrozměrného 

výstupního napětí 
Hodnota 

Proporcionální 

kp 0,5 
Proporcionální 

maxp 20 
Maximální napětí 

vmax 90 % 

Integrační 

ki 0,02 
Integrační 

maxi 16 
Minimální napětí 

vmin 10 % 

Derivační 

kd 0,01 
Derivační 

maxd 10   

 

Z grafů 15 až 18 přílohy V je zřetelné snížení amplitudy i frekvence kmitání systému na obou 

úrovních požadovaných otáček. Překmit byl výrazně snížen tak, že má každá hodnota průběhu 

mimo oblast změny požadavku maximální absolutní odchylku nižší než 100 min-1 včetně 

překmitu. Zároveň je ale mírně prodloužena doba od zahájení změny Npoz po dosažení 

požadované hodnoty na Δt ≈ 13 s. 

V měřeních 3 a 4 tak byla úspěšně ověřena funkce řídicího algoritmu se vstupem skutečných 

otáček ze sběrnice CAN a funkční zapojení elektroniky navržené řídicí jednotky. Jak je patrné 

z průběhů grafů 1 až 18 v přílohách II až V a z výše uvedené diskuze výsledků měření, je zde 

otevřen prostor pro navazující práci týkající se ladění konstant PID regulátoru více se blížících 

optimu. Je potřeba vyřešit problém nestálosti při nízkých konstantních otáčkách a snížit dobu 

náběhu za současného eliminování překmitu. 
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ZÁVĚR 
Diplomová práce se zabývá návrhem, sestavením a ověřením funkčnosti elektronické řídicí 

jednotky pasivního tempomatu. 

V první kapitole byly rozebrány vstupy a výstupy elektronické řídicí jednotky potřebné pro 

udržení rychlosti vozidla. Byla zvolena diskrétní PID regulace s limitovanými složkami 

regulátoru a limitovaným výstupem. Zjišťování hodnoty rychlosti vozidla bylo zvoleno ze 

zpráv sběrnice CAN, ale navržená řídicí jednotka funguje i se získáváním rychlosti z pulsů nebo 

z analogového vstupu. 

Ve druhé kapitole byl popsán návrh elektronického zapojení řídicí jednotky. Byl zvolen 

procesor STM32F303K8T6, umístěný na vývojové desce STM 32 Nucleo. Dále byla navržena 

a vypočtena zapojení napájení z autobaterie přes spínaný zdroj, připojení na sběrnici CAN 

s převaděčem MCP2651, obvody s operačními zesilovači a oddělení digitálních vstupů 

optočleny. Součástky byly sestaveny na nepájivé kontaktní pole a propojeny v navržený obvod.  

Ve třetí kapitole byl popsán řídicí algoritmus, naprogramovaný v C/C++ v online kompileru 

Mbed. Skladba algoritmu je se systémem přerušení, volajících pravidelně vykonávané smyčky 

a nepravidelně funkce v reakci na digitální vstupy. Bylo vytvořeno ladicí prostředí umístěné 

přímo na procesor, sloužící pro uživatelský vstup a úpravu konstant PID regulátoru za běhu 

programu. Všechny použité programy pro vytvoření této diplomové práce jsou zdarma a volně 

dostupné. 

Ve čtvrté kapitole bylo uvedeno ověření funkčnosti na spalovacím motoru Škoda 1.0 ARV. 

Z naměřených hodnot vyplývá, že se podařilo sestrojit funkční elektronickou řídicí jednotku 

tempomatu s PID regulátorem, schopnou na základě vstupů z palubní sítě vozidla pomocí 

výstupního signálu pedálu akcelerace řídit otáčky spalovacího motoru. V případě přerušení 

regulace je signál od manuálního stisku pedálu akcelerace správně přenášen dále do řídicí 

jednotky motoru. 

Má smysl pokračovat ve vývoji podobných externích zařízení, přidávajících některé funkce 

složitým řídicím jednotkám, jejichž řídicí algoritmus podléhá firemním know-how. Je potřeba 

snížit čas náběhu regulace a přeběhy skutečných otáček, a vyřešit jejich výkyvy při nízkých 

úhlech natočení škrticí klapky. 

Navrhuji způsoby dalšího řešení ve vytvoření plošného spoje, který by oproti nepájivému 

kontaktnímu poli snížil impedanci jednotlivých spojů, ve zvážení dalších hardwarových úprav, 

a především v ladění konstant PID regulátoru blížících se optimu. 
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%plyn [%] Procentuální hodnota sešlápnutí pedálu akcelerace 

AR [-] Poměr odporů zpětnovazebního a vstupního rezistoru 

Au [-] Zesílení operačního zesilovače 

CTR [%] Přenosový poměr proudu 

e [min-1] Regulační odchylka 

I [A] Proud 

IF [A] Dopředný proud 

Iod [A] Odebíraný proud 

k [V-1] Konstanta úměrnosti 

kd [-] Derivační konstanta 

ki [-] Integrační konstanta 

kp [-] Proporcionální konstanta 

M [-] Stupeň exponenciálního klouzavého průměru 

maxd [-] Maximum derivační složky 

maxi [-] Maximum integrační složky 

maxp [-] Maximum proporcionální složky 

Nmax [min-1] Maximální otáčky 

Nmin [min-1] Minimální otáčky 

Npoz [min-1] Požadované otáčky 

Nrozdil [min-1] Rozdíl požadovaných a skutečných otáček 

Nskut [min-1] Skutečné otáčky motoru 

otacky [min-1] Lokální proměnná pro uložení hodnoty skutečných otáček 

Podp [W] Tepelný výkon 

pochl [-] Počet napěťových hladin 

q [V] Konstanta úměrnosti 

R [Ω] Odpor předřadného rezistoru 

R1 [Ω] Odpor vstupního rezistoru 

RZP [Ω] Odpor zpětnovazebného rezistoru 

t [s] Čas 

u [-] Hodnota řízení 

U1 [V] Vstupní napětí operačního zesilovače 

U2 [V] Výstupní napětí operačního zesilovače 
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UAIn [V] Poměrné napětí analogového signálu 

UBAT [V] Pracovní napětí autobaterie 

UCC [V] Napájecí napětí operačního zesilovače 

UCEO [V] Maximální napětí kolektor–emitor 

UF [V] Dopředné napětí 

UFmax [V] Maximální dopředné napětí fotodiody 

Uhl [V] Napěťové rozlišení 

UIN [V] Jmenovité napětí digitálního vstupu 

UMCU [V] Napájecí napětí vývojové desky 

Uref [V] Pracovní napětí procesoru 

vmax [%] Maximální poměrné napětí hodnoty řízení 

vmin [%] Minimální poměrné napětí hodnoty řízení 

Δt [s] Doba náběhu regulace 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

3PA  Třetí generace 

ABS  Protiblokovací brzdový systém 

ACC  Adaptivní tempomat 

ADC  Analogově digitální převodník 

ASR  Systém regulace prokluzu hnací nápravy 

C  Kondenzátor 

C/C++  Programovací jazyk C/C++ 

CAN  Control Area Network 

CMSW  Systém počítačového řízení 

D  Dioda 

DAC  Digitálně analogový převodník 

DC  Stejnosměrný proud 

E6, 12, 24  Řady hodnot parametrů elektronických součástek 

EAGLE  Jednoduše aplikovatelný grafický editor schémat 

ECU  Elektronická řídicí jednotka 

Err  Chyba 

ESD  Elektrostatický výboj 

ID  Identifikátor 

ISO  Mezinárodní organizace pro strandardizaci 

ISR  Obsluha systému přerušení 

LD  Nízká spotřeba 

LED  Elektroluminiscenční dioda 

LSB  Nejméně významný bit 

MCU  Mikrokontroler 

MPI  Vícebodové vstřikování 

MSB  Nejvýznamnější bit 

NI  National Instruments 

OS  Operační systém 

OZ, OA  Operační zesilovač 

PC  Osobní počítač 

PID  Proporcionálně-integračně-derivační 

PLC  Programovatelný logický automat 
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Q  Optočlen 

R  Rezistor 

RD, RXD  Přijímač dat 

RES  Obnovit 

SET  Stanovit 

SMD  Součástka montovaná na plošný spoj 

STBY  Pohotovost 

STM  STMicroelectronics 

TD, TXD  Vysílač dat 

USB  Univerzální sériová sběrnice 

VBA  Visual Basic 

VDD  Pin napájecího napětí 

VSS, GND  Pin napětí nulového potenciálu 

VW  Volkswagen 
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