
 

 



 

 



 

 

Abstrakt v českém jazyce 
 

Tato práce pojednává o návrhu samobalancujícího podvozku typu segway. Seznamuje  

s principem vozítek segway, originálními modely a řešením dalších osob. Pro simulaci 

využívá matematický model pro určení vlastností senzorů. Výběrem způsobu měření 

náklonu a jeho realizací za pomocí snímačů. Dále se zabývá motory pro pohánění 

modelu, vstupně/výstupní kartou a PC desky pro zpracování signálů ze senzorů. Jejich 

propojením a uchycením na konstrukci. 
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Abstrakt v anglickém jazyce 
 

This thesis treatise about design self-balancing wheelframe type of segway. Introduces 

the principle of segway, the original models and solutions other people. The simulation 

uses a mathematical model to determinate the characteristics of senzore. Selection the 

method of measuring the angle and implementation with the help of sensors. 

Furthermore, deal with engines for moving of model, multifunction I/O card and 

desktop board for processing signal from sensors. Their connections and attechments on 

the construction.   
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1. ÚVOD 
 

Cílem práce je navrhnout samobalancující podvozek typu segway. Princip 

„segway“ spočívá v tom, že se celá soustava otáčí kolem osy kol. Systém se snaží 

udržet rovnováhu (kyvadlo ve svislé poloze) za pomoci horizontálního pohybu 

zprostředkovávající poháněná kola. Tento princip řízení se využívá pro vozítka 

určená pro tělesně či zdravotně postižené. 

U navrhovaného modelu máme dle zadání omezenou maximální hmotnost na 

25kg a maximální rychlost na 5km/h. Tato omezení slouží pro bezpečnost. Model by 

měl být schopen autonomně udržet rovnováhu bez zásahu člověka. Pro řízení je 

zapotřebí znát velikost naklonění soustavy. V této práci uvažujeme nad způsoby 

měření, následnou realizací senzorů, výběrem komponentů a celkovou konstrukcí.  
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2. ORIGINÁLNÍ VOZÍTKO SEGWAY 
 

Tato kapitola vychází ze zdrojů : [1], [2] 

 

Vozík Segway je dvoustopé vozítko fungující na principu inverzního kyvadla. 

Segway PT (Personal Transporter) představil Dean Kamen.  

Originální vozítko Segway je navrhován s velkým ohledem na bezpečnost. 

Poloha se vyhodnocuje s frekvencí 100Hz, což je rychleji než dokáže lidský mozek 

myslet. Stabilizaci zajišťují tři gyroskopy (u novějších modelů pět gyroskopů). 

Avšak pro detekci naklánění všemi směry postačují 3 gyroskopy, dva navíc jsou pro 

případ že by některý přestal fungovat. V případě selhání všech součastně, zajistí 

stabilitu dva akcelerometry alespoň do doby bezpečného zastavení. Dané kritérium 

platí i pro poruchu motoru, který svým zdvojeným vinutím eliminuje případ poruchy 

prvního vinutí. Senzory navíc dodávají dodatečnou výpočetní sílu, díky tomu mohou 

být informace rychleji zpracovány, zvládne udělat rychlé úpravy a zabrání tak 

případnému přepadnutí. Řízení obstarávají dvě identické mikroprocesorové 

elektronické desky s plošnými spoji, z nichž jedna je záložní. 

Dvojice elektromotorů, napájena párem baterií, se může  otáčet nezávisle na 

druhém kole a s různou rychlostí. Když se Segway nakloní dopředu, motory se 

rozjedou dopředu stejnou rychlostí, aby zabránili případnému převážení. Když by 

řidič naklonil řidítka na stranu, rychlost jednoho z motorů se změní vůči druhému. 

Pokud by stál na místě, tak po naklonění řidítek by motory jely navzájem opačným 

směrem. 

Zatáčení se provádí otočnými držadly řídítek (Série p, XT,GT) nebo pomocí 

naklánění řidítek na stranu u Série i a x, které jsou výkyvné přímo u plošiny a na 

řízení mnohem pohodlnější. 

Nosnost vozíku se pohybuje v rozmezí 45-110 kg, s užitečnou zátěží až 118kg. 

Doba nabíjení baterií se liší použitou kapacitou. Výrobce udává 10 hod. K ovládání 

funkcí slouží podsvětlený barevný LCD displej umístěný na řidítkách. Informuje o 

stavu baterie, rychlosti a stabilitě. Rozsah provozních teplot je -10° až 50°C . 
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Bezkartáčové ss motory s výkonem 2hp jsou nejvýkonnějšími sériově 

vyráběnými motory. Díky permanentním magnetům mají malé rozměry a dosahují 

vysokých otáček, až 8000ot.min. Na každém kole je použita zvláštní převodovka s 

převodovým poměrem 1:21. Baterie se dodávají ve dvou kapacitách 4,5 a 6,2Ah. Z 

těchto velikostí vyplývá malý odebíraný proud. Pro daný výkon motoru musí být 

napětí baterií poměrně velké. Článek Li-ion baterie má svorkové napětí 3,3V. 

Baterie obsahuje 184 článků, což dává v sérii 607V. Při 3h provozu je možné 

odebírat průměrně 2,07A. 

   

Segway se vyrábí v několika sériích podle zaměření uživatele: 

 

Model i2 je konstruován, tak aby se vypořádal s různými povrchy. Má 

zabudovaný bezpečnostní zařízení, které zabrání před odcizením. Zabudovaná 

nastavitelná řidítka a také je vybaven bezdrátovým ukazatelem, který sleduje stav 

baterií, rychlost a vzdálenost. Model obsahuje Saphion lithium-ionové baterie, které 

zprostředkovávají na jedno nabytí dojezd až 36km (v závislosti na povrchu a na 

způsobu jízdy). Tyto baterie se snadno udržují a mají dlouhou životnost. 

 

Model x2 je konstruován na vyšší výkony. Obsahuje nízkotlaké pneumatiky 

které eliminují otřesy. Širší rozvor zvyšuje stabilitu na nerovném povrchu. Zvládá 

písek, trávu štěrk, hlínu a další. Tento model není určen na běžné městské chodníky. 

Dále model x2 obsahuje robustní blatníky a totožné baterie s modelem i2. 
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Model i2 x2 

Maximální rychlost: 20 km/h 20 km/h 

Celková nosnost:: 118 kg 118 kg 

Rozvor: 63 x 63 cm 67cm x 84 cm 

Váha: 47.7 kg 54.4 kg 

Typ baterie: 
Dvě Saphion® lithium-

ionové baterie 

Dvě Saphion® lithium-

ionové baterie 

Životnost baterie: 
Do 38 km, podle terénu a 

stylu jízdy. 

Do19km , podle terénu a 

stylu jízdy. 

Motory: 
Dva bezkomutátorové 

stejnosměrné servomotory 

Dva bezkomutátorové 

stejnosměrné 

servomotory 

Kola: 
35 cm sklem vyztužený 

termoplast 
25 cm hliníková kola 

Pneumatiky: 
48 cm nepíchnutelné 

pneumatiky 

17.7 cm široké 

nízkotlakové pneumatiky 

Výška plošiny: 21 cm 24.13 cm 

Výška podvozku: 7.6 cm 11.43 cm 

Display: 
Infokey bezdrátový 

ovladač 

Infokey bezdrátový 

ovladač 

Tabulka 2.1Porovnání modelů i2 a x2 

Starší modely 

 

Model i180 obsahuje už moderní baterie Saphion, které na jedno nabití ujedou 

až 38km. U tohoto modelu je možné mít i levnější baterie NiMH, které ovšem 

snižují dojezd na pouhých 20km. Maximální rychlost u většiny typů zůstává stejná 

20km/h i maximální zátěž a to 118kg. Rozvor je 48 x 64 cm a samotná váha vozítka 

je 38kg. 
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Pro co nejlepší stabilizaci je navržen model XT. Obsahuje nízkotlaké 

pneumatiky stejně jako model x2. Jsou zde také prvky pro větší ochranu řidiče 

samotného a to hliníkové nárazníky a nastavitelná řidítka. Rozvor činí 53 x 77 cm a 

samotná váha vozítka je 45kg. 

Model GT je postaven na základu i180 pro snazší přepravu na golfových 

hřištích. Pro přizpůsobení se golfovým potřebám je zde zvýšen tah kol. Rozvor je 84 

x 94 cm a hmotnost samotného vozítka činí 43kg. Vzdálenost, kterou člověk ujede 

na jedno nabití se liší podle terénu. Na golfovém hřišti činí 22km a mimo až 39km. 

Nejlehčí a nejmenší ze všech modelů je p133. Lehce se přenáší a je konstruován 

pro pohyb mezi chodci a koly. Tento model je vybaven pouze NiMH baterie, které 

obstarávají energii na 16km. Maximální zátěž je 96kg. Rozvor činí 41 x 55 cm a 

váží pouhých 32kg. 

 

Obrázek 2.1: Originální modely Segway 
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Obrázek 2.2: Konstrukce i2 (vlevo), Model x2 (vpravo) 
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3. NÁVRHY KONSTRUKCE 
Tato kapitola vychází ze zdrojů : [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9] 

 

Obrázek 3.1: Segway T. Blackwella 

Trevor Blackwell pro sestrojení Segwaye v roce 2002 využil ne tak moderní ale 

za to levnější součástky. První verzi napsal v jazyce Python a pro komunikaci s čidly 

využil sériovou linku. Program běžel v jazyce C na desce s 8 bitovým 

mikrokontrolérem s pouhými 500 řádky programu. 
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Pro pohon zvolil stejnosměrné motory s převodovkou využívajících se 

v pojízdných křeslech. Segway je napájen 20 kusy 6 jádrovými NiMH bateriemi 

vytvořené pro RC auta. Tyto baterie mají ideální řešení pro RC hračky. 8 bitový 

kontrolér od Atmel, běžící pod jazykem C, posílá motorům signál o změnu rychlosti 

přes sériový port. Kontrolér má 16 MOSFETů díky nímž udržuje vyšší proudy a 

baterie mohli napájet motory. Jeden keramický gyroskop pro detekci naklonění 

řidítek, který se využívající v leteckém modelářství helikoptér pro stabilizaci ocasu. 

A jeden 2-osý akcelerometr pro korekci odchylek. 

Je zde jeden důležitý rozdíl mezi postavením experimentálního a komerčního 

segwaye:  Segway pro veřejný prodej má mnoho ochranných prvků, zabránění 

naklonění 45° a více, vypínací kontakt při jízdě bez řidiče a další. Tyto detaily jsou 

důležité a řidič na vozítku bez těchto ochranných prvků může tvrdě dopadnou na 

zem a zranit se.  

Mechanickou konstrukci zvolil co možná nejjednodušší, kovový plát jako 

plošina na kterou jsou ze spodu namontované motory a dvě kovové kapsy pro 

baterie.  

Ovládací panel udělal jako plechovou krabičku s knoflíky pro otáčení a 

nastavení rovnováhy. Je zde i kontakt pro vypadnutí řidiče, který ovšem není příliš 

adekvátní. Kontrolu odpojením kontaktů zavedl i do programu.  

Motory jsou v pojízdných křeslech napájené 24V ale Blackwell chtěl dosáhnout 

vyšších rychlostí tak napájí motory 36V. Této hodnoty dosáhl propojením 5 

standardních 7,2 voltových RC auto baterií do série. Baterie mohou být odpojeny 4 

kontakty pro bezpečnost a pro nabití. Použil nabíječ Astroflight model 112, který 

posílá 5A nabíjecí proud na 40V nabíjejícího napětí.  

Po třech letech se rozhodl za pomoci přátel sestrojit druhou verzi. První změna, 

kterou provedl, se týkala kol. Originální kola z 1. verze měli průměr 35cm, pěnovou 

náplň a přijatelný válcový odpor. Nová kola zvolil větší s průměrem 50m. Dále 

změnil tloušťky plechů a celkový vzhled, tím vyměnil asi 80% materiálu pro snížení 

váhy. Díky novým kolům dosáhl segway vyšších rychlostí až o 43% a zvedlo 

vzdálenost konstrukce od země. Tenší pneumatiky umožnili snazší přístup přes práh 

dveří. 
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Obrázek 3.2.: Konstrukce Blackwella verze 1 

 

Vyměnil také dvoukanálový ovladač motorů za dva jednokanálové ovladače 

OSMC (Open Source Motor Controller). Výhody OSMC jsou, příjímání PWM 

signálu přímo z microkontroléru. Nemohl dostatečně rychle zjišťovat stav baterií za 

pomoci měření napětí a tak zvolil nepřímé měření za pomoci odporu baterií, který 

s vybíjením narůstá. 

Také vyměnil gyroskop s akcelerometrem. Gyroskop zvolil silikonový CRS03-

02 kde je nižší šum a je imunní vůči otřesům. Dále použil akcelerometr  ADXL 105 

(spíše 102), rozdíl je pouze v prahovém nasycení. Tyto nové snímače mají také 

rychlejší vzorkování měřené veličiny.   
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Obrázek 3.3: Segway verze 2 

Vyměnil i baterie za modernější od Panasonic ( HHR-6500 D cells).  Tyto 

baterie jsou více kvalitní a mají menší odpor. 60 kusů těchto baterií opět spojil 

paralelně po 30 pro získání jmenovitého napětí 36V. K segway přidal ještě 

technologii bluetooth pro změny parametrů pomocí notebooku. 

Ohledně otáčení segwaye upustil od otáčení knoflíkem a zakomponoval točení 

s řidítky. S řidítky se nenaklání, ale otáčí dokola. Pro zjišťování míry natočení slouží 

snímač kroutícího momentu. Ve snímači dochází vlivem kroucení a ohybu 

kovového plíšku ke změně odporu. 

Pro ochranu baterií umístil kolem kovové pláty zamezující poškození. 

Konstrukce vypadá mnohem lépe než v 1. verzi, kde vyčnívali dráty. Řidítka vyrobil 

z hliníkové tyče obdélníkového průřezu. Bezpečnostní prvky v základě ponechal 

stejné ale přidal ještě kontrolu baterií s ohledem na rychlost. 
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 Verze 1 Verze 2 

rychlost 14,5 [km/h] 24 [km/h] 

váha 40 kg 31,8 kg 

otáčení otáčení knoflíku otáčení řidítek 

Tabulka 3.1: Porovnání modelů Trevora Blackwella 

Je tu mnoho dalších konstrukcí od amatérů a mnoho z nich se nechalo inspirovat 

právě prací Trevora Blackwella. Například Malcolm Faed použil stejně jako 

Blackwell systémové napětí 36 Voltů dále 24V stejnosměrné motory 

s permanentními magnety, pro řízení zvolil dva PWM kanály a pro napájení zvolil 

tři gelové 12V baterie. S tímto návrhem dosáhl rychlosti 16km/h. 

 

Vzniklo i několik různých variant. Někteří zvolili lehčí materiál jako dřevo pro 

snížení váhy konstrukce. Jeden z nich Geoffrey D. Bennett který se inspiroval prací 

Trevora Blackwella a využil pro konstrukci dřevo. 

 

Obrázek 3.4: Segway G.D.Bennetta 
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Ovládání motorů ponechal na OSMC. Pro běh programu využil 8-bitový 

mikrokontrolér Atmel ATMega16. Jako snímače využil ADXL203 (akcelerometr) a 

ADXRS401 (gyroskop).  

Další verze od Tonyho Ozrelica využívá dvouosý akcelerometr  MXR2999G pro 

jeho nízký šum a nižší cenu. Pro měření náklonu museli přidat ADXRS300. Pro 

řízení využili PID regulátor u kterého nastavili hodnoty tak, aby vyhovovali 

jednomu řidiči. Když tedy vozík zkusil řídit někdo jiný, výsledky nebyli 

odpovídající. Pro ovládání motorů slouží čtyři MOSFETy zapojeny do H – můstku. 

Pro napájení zvolili 12V 10AH SLA baterie. Objevil jsem i verzi, která má dvě 

kyvadla pro řízení každého motoru zvlášť. Zde využil dva ss motory 

s permanentními magnety 24VDC/250W (MY1016) a baterie zvolil 4 lead-acid 

baterie (12V/12AH) 

 

Obrázek 3.5: Návrh Tonyho Ozrelica 

Někteří konstruktéři zvolili nekonvenční řešení s jedním kolem jako je EniCycle 

nebo návrh od Bena Smithera. Ben Smither zvolil koncepci kyvadla na široké 
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pneumatice pohybující se na strany. Člověk na tomto stroji nemůže jet vpřed, pouze 

vpravo / vlevo. EniCycle je výjimečné elektricky poháněné vozítko, které ovšem na  

rozdíl od Segwaye potřebuje určitou průpravu pro ovládání. EniCycle totiž stejně jako 

segway řídí pohyb vpřed a vzad pomocí změny těžiště (naklonění řidiče, jak je vidět 

na stránkách uvedené v použité literatuře ). Zatáčení se ovšem provádí podobně jako 

na jízdním kole. Člověk se potřebuje naučit při zatáčení naklánět a vracet se zpět 

(stejně jak na kole), jelikož EniCycle nemůže zabránit pádů na stranu. 

               

                

 

 

 

Obrázek 3.6: EniCycle (vlevo) návrh Smithera (vpravo) 
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4. MATEMATICKÝ MODEL 
 

Tato kapitola vychází ze zdroje : [19] 

 

Začneme sestavením pohybových rovnic. Pro zjednodušení budeme uvažovat 

pohyb vozítka pouze po rovině, obě kola jedou stejně, působí na ně stejný moment a 

hmotnost kyvadla a řidiče soustředíme do těžiště . Nejdříve určíme rychlost pohybu 

kyvadla. Tato rychlost závisí na translační rychlosti kola x  a obvodové rychlosti 

kyvadla Lv 21 . 

 

 

Obrázek 4.1: Zjednodušený model vozíku Segway 

 

Definování důležitých veličin  

 

m1   

m2  hmotný bod reprezentující kyvadlo a zátěž 

Ek  kinetická energie systému 
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Ep  potenciální energie systému 

L  délka kyvadla 

r  poloměr kola 

J  moment setrvačnosti kola 

M  moment aplikovaný na kolo 

g  tíhové zrychlení 

 

 

X složka rychlosti kyvadla: 

coskx vxv    

                                                        cos Lxvx                                              (3.1) 

Y složka rychlosti kyvadla: 

sinky vv   

                                                           sinLvy                                                  (3.2) 

 

 

Z rovnic 3.1 a 3.2 dostaneme výslednou rychlost kyvadla v: 
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                              )sin(coscos2 222222    LxLxv                          (3.3) 

 

Pomocí Lagrangeových rovnic II. druhu sestavíme pohybové rovnice.  
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Pro dosazení do Lagrangeových rovnic napřed musíme určit kinetickou, potenciální 

energii a práci. Pro rychlost kola platí.  
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           (3.6) 

 

Potenciální energie je 

 

mghE
Lh

p 
 cos

 

                                                       cosmgLE p                                                  (3.7) 

 

Abychom doplnili celou Lagrangeovu rovnici musíme jěště vyjádřit práci. 

 

 MMA   

                                                         





  

r
xMA                                                (3.8) 

 

Pro doplnění Lagrangeových rovnic musíme dopočítat derivace 
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Nyní už můžeme doplnit Lagrangeovy rovnice 3.4 a 3.5. 
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Doplnění rovnice 3.4 
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Doplnění rovnice 3.5 
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Po úpravách dostaneme 

 

                                 sincos1 2

2
2

22

1  L
rm

ML
rm

J
m
mx 








              (3.9) 

 

                                                sincos
2

g
Lm

MLx                            (3.10) 

 

 

 

 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 
 26 

5. SOUČÁSTKY 
Tato kapitola vychází ze zdrojů : [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18] 

 

5.1 OPTICKÝ DISTANČNÍ SENZOR 
Jedno z možných měření náklonu je za pomoci optického měření vzdálenosti. 

Samozřejmě by bylo zapotřebí zvolit nejlepší úhel naklonění snímače s ohledem na 

jeho vlastnosti. VUT nám zapůjčila optický distanční senzor od firmy IFM electronic 

model O1D105. 

 

5.1.1 Optický distanční snímač IFM O1D105 

 Tento snímač má mnoho nastavitelných funkcí  a vlastností. Přehled je uveden 

v následující tabulce vlastností. 

Měřící rozsah [m] 0,2 … 10 
(vztaženo na bílý papír 200 x 200 mm,90 % remise) 

Průměr světelné skvrny [mm] 6 ( Snímací vzdálenost = 10 m ) 
Měřící frekvence [Hz] 1...33 

Provozní napětí [V] 18...30 DC 
Proudový odběr [mA] < 150 

Proudová zatížitelnost [mA] 2 x 200 
Ochrana proti zkratu Taktovaný 

Odolné proti přepólování ano 
Odolné proti přetížení ano 

Typ životnosti [h] 50000 
Displej Spínací stav     2 LED žlutá 

Provoz              LED zelená 
Okolní teplota [°C] -10 … 60 

Třída krytí IP 65, III 
Materiál pouzdra Pouzdro: Litý zinek; čelní okénko: sklo; 

LED-okénko: Polykarbonát 
Analogový výstup 

Proudový výstup [mA] 
Maximální zátěž [Ω] 
Napěťový výstup [V] 
Minimální zátěž [Ω] 

 
4 …20 podle IEC 61131-2 

250 
0 … 10 podle IEC 61131-2 

5000 
El. mag. kompatibilita EN 60947-5-2 

Připojení M12 konekt.připojení 
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Upozornění Pozor: laserové světlo 
Výkon <= 4,1 mW vlnová délka 650 nm 
Puls 1,3 ns 
Nenahlížet do paprsku 
Zabránit kontaktu s laserovým světlem 
Laserová třída 2 
napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus 

Tabulka 5.1: Vlastnosti optického distančního senzoru O1D105 

Napájení se připojuje podle EN 50178, SELV, PELV. IFM má mnoho dalších 

funkcí a nastavení podrobněji popsané v datasheetu [21]. 

Pro zvolení náklonu se musíme ještě podívat na tabulku přesnosti a 

opakovatelnosti měření (Tabulka 5.3). 

Opakovatelnost / Přesnost                     ( měřící frekvence 15 Hz ) 

Opakovatelnost měřených hodnot Přesnost Rozsah [mm] 

Bílá  

( 90% remise) 

Šedá 

( 15% remise) 

Bílá  

( 90% remise) 

Šedá 

( 15% remise) 

200…1000  ± 4,5 mm ± 6,0 mm ± 15,0 mm ± 16,0 mm 

1000…2000  ± 5,0 mm ± 8,0 mm ± 15,0 mm ± 18,0 mm 

2000…4000 ± 16,0 mm ± 19,0 mm ± 25,0 mm ± 30,0 mm 

4000…6000 ± 24,0 mm ± 33,0 mm ± 35,0 mm ± 45,0 mm 

6000…10000 ± 50,0 mm -- ± 65,0 mm -- 

Tabulka 5.2: Opakovatelnost a přesnost změřených hodnot 

 

5.1.2 Výpočet a návrh náklonu snímače 

Kdybychom chtěli použít tento optický snímač musíme si zvolit náklon. Ideálním 

řešením by bylo použití dvou snímačů na každou stranu jeden, tím bychom snížili 

potřebný rozsah. Na následujících obrázcích můžete vidět případy, které mohou 

nastat. 
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Obrázek 5.1: Případy které nastávají 

Pro zvolení ideálního náklonu si napřed řekneme co známe. Náklon snímače α si 

budeme volit po 5° do 60° (maximum jsme si zvolili díky náklonu na druhou stranu, 

kde by větší úhel způsobil už neměřitelnou vzdálenost. Pro začátek jsme si zvolili 

rozsah pohybu kyvadla ± 20°, s 60° náklonu by celkový úhel měření narostl na 80° a 

s větším by se přiblížil k 90°.).  

Známe: α  20° … 60°    Chceme vypočítat: X 

  β́ 110° … 70°  

  L 910 mm 
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Pro výpočet využiji větu o shodě trojúhelníků „usu“. 

                                               
 sinsinsin

ZXL
                        (5.8) 

Z vnitřních úhlů trojúhelníku a β́ vyplývá: 

                                )180(180180               (5.9) 

A nyní můžeme vypočítat měřenou vzdálenost X podle 5.8. 

                              
)]180(180sin[

)180sin(.
sin
sin.










 LLX                    (5.10) 

Následuje tabulka vypočtených hodnot. 

β́ [°] 
α [°] 

110 105 100 95 90 85 80 75 70 

Rozsah 

[mm] 

5 885 893 900 907 913 921 928 935 944 58 

10 868 882 896 910 924 939 954 970 987 119 

15 858 879 900 921 942 965 989 1015 1044 186 

20 855 882 910 939 968 1000 1035 1073 1116 261 

25 858 893 928 965 1004 1047 1094 1147 1209 351 

30 868 910 954 1000 1051 1107 1170 1243 1330 462 

35 885 935 989 1047 1111 1183 1267 1367 1491 606 

40 910 970 1035 1107 1188 1282 1394 1532 1710 800 

45 944 1015 1094 1183 1287 1410 1562 1758 2023 1080 

50 987 1073 1170 1282 1416 1580 1792 2080 2500 1513 

55 1044 1147 1267 1410 1587 1813 2121 2570 3304 2260 

60 1116 1243 1394 1580 1820 2145 2620 3396 4924 3808 

Tabulka 5.3: Vypočtené hodnoty 

Pozn.: Při výpočtech zanedbáváme prodloužení L 

Pro zvolení náklonu musíme dbát na minimální a maximální měřenou vzdálenost 

a  podle toho zjistíme z Tabulky 5.2, které hodnoty platí. Nejedná se nám tu až tak o 

přesnost, ale o znovu změřitelnost. Počáteční odchylku bychom odstranili při 

testování. Osobně bych vybral 40° nebo 45°, kde se rozmezí pohybuje kolem 1 

metru, takže by se případný rozsah (napěťový 0V - 10V či proudový 4mA - 20mA) 

rozložil na tuto velikost. Také zde rozdíl jednoho úhlu (při naklonění vlevo β́ = 110, 
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109 ) činí 11 mm což by podle Tabulky 5.2 vyhovovalo (rozmezí 1000 - 2000 mm je 

minimální hodnota 8 mm). Navrhl jsem tak uchycení pomocí kterého se dá do jisté 

míry sklon paprsku nastavovat. 

Bohužel toto řešení za použití optického snímače polohy má mnoho nevýhod: 

 V dráze měření nesmí být žádná překážka či nerovnost povrchu, tato 

nerovnost by byla změřena a vyhodnocena jako rychlá změna úhlu. Tím 

by se vozík choval adekvátně k změně úhlu, který ve skutečnosti nenastal. 

 Jedna z největších nevýhod je vysoká cena, díky které jsem ji nezahrnul 

do prvotního návrhu. 

 Snímač nedokáže měřit při zaměření na materiály podobné zrcadlu. 

(V případě například střepu zrcadla by nedokázal změřit vzdálenost) 

 Díky snímači na kyvadle je velmi pravděpodobné poškození při testování. 

 Nebezpečí zásahu světelného paprsku do očí. 

Důsledkem jsme se rozhodli optický distanční senzor nepoužít. 
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 5.2 ANALOG DEVICES, INC.  
Firma Analog Devices, Inc. (dále jen AD) je přední výrobce integrovaných 

obvodů pro analogové i digitální aplikace v oblasti zpracování signálů. Firma má 

sídlo v USA ve státě Massachusetts, výrobní závody se nacházejí v USA, Irsku, na 

Filipínách, Taiwanu a ve Velké Británii.  

AD je průkopníkem v oblasti mikromechanických integrovaných obvodů 

(micromachined integrated circuit). V roce 1991 vyrobila první vzorky 

akcelerometrů technologií iMEMS (integrated micro electro-mechanical systém). 

Dále je v přední pozici na poli iMEMS obvodů díky 50% podílu na trhu 

s akcelerometry pro airbagy v automobilovém průmyslu, kde jejich akcelerometry 

vyhovují náročným požadavkům na kvalitu, bezpečnost a životnost (minimálně 15 

let).  

Velký pokrok a masová výroba akcelerometrů od AD pro automobilový průmysl 

umožnil další vývoj senzorů zrychlení i do jiných aplikacích a to hlavně díky 

dobrým parametrům a nízké ceně. Mimo nárazová čidla v airbagách se začali 

využívat k detekci bočního nárazu, vibrací, převrácení, stability, odbočení a 

přetížení. Dále pro brzdové systémy a pro automobilové alarmy. Díky své nižší ceně 

a hotovému snímání pohybu umožňují iMEMS senzory zrychlení dalšího rozvoje 

v aplikacích průmyslových i spotřebitelských. Využívají se k monitorování vibrací 

počítačových komponentů jako jsou pevné disky nebo základní desky, vibraci 

průmyslových strojů a zařízení, rozpoznávání pohybu u herních zařízení do ruky 

(ovladače Wii, PS3), detekci zemětřesení, korekci obrazu při náklonu LCD 

projektorů a v bezpečnostních systémech  chránicí počítače, automobily a další 

zařízení před odcizením. Začínají se prosazovat v oblasti audio techniky u aktivních 

subwooferů a v nových generacích domácích spotřebičů, v osobních navigačních 

systémech (GPS), v hračkách, v mobilech, v elektronice se zvýšenou bezpečností a 

pro trénink sportovců (spotřeba kalorií, krokoměr). 

 

 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 
 32 

5.2.1 Technologie iMEMS 

 

Technologie iMEMS je v podstatě propojení integrovaných obvodů, 

mechanických částí, akčních členů, senzorů, vyhodnocovací a řídící elektroniky na 

jeden křemíkový substrát prostřednictvím různých výrobních technologií. Hlavní 

výhodou technologie MEMS je především zmenšení rozměrů a nižší spotřeba 

energie snímačů vyrobených touto technologií. 

Technologie iMEMS nám tedy umožňuje vyrábět miniaturní až mikroskopické 

systémy složené ze snímačů, převodníků, elektrických obvodů, které tvoří iMEMS 

zařízení. Další výhody této technologie jsou vysoká mechanická odolnost a 

kompaktnost (samozřejmě vedle těch dříve zmiňovaných jako nízká cena, nižší 

spotřeba, malé rozměry). iMEMS technologie se používá při výrobě prvků do 

průmyslu, medicíny, optoelektroniky a dalších různých aplikací. Spojení 

mechanické pohyblivé struktury s vyhodnocovací digitální a analogové elektroniky 

jsou využity v akcelerometrech, gyroskopech, oscilátorech, rezonátorech a v mnoha 

dalších zařízeních. 
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 5.3 AKCELEROMETRY 
V dnešní době jsou akcelerometry velmi používané snímače. Jako primární 

veličinu měří zrychlení. Akcelerometry jsou schopny měřit dynamické zrychlení 

(síla působící v pohybu) i gravitační zrychlení. Akcelerometry se rozdělují do dvou 

základních skupin, se seismickou hmotou a proměnou kapacitou. První skupina jde 

ještě rozdělit podle principu na piezoelektrické, piezorezistivní. Dále se můžou obě 

základní skupiny členit podle počtu citlivých os a dalších vlastností. Tyto 

akcelerometry mohou měřit velmi nízké hodnoty g a vydrží i nárazově několik tisíc 

g (Shock Survival). Oblasti využití akcelerometrů lze rozdělit do skupin: 

 

Samočinné aplikace: airbagy, detekce překlopení, detekce odpojení přívodu 

paliva, detekce nárazu, brzdové systémy 

Zdravotnictví a fitness aplikace: rehabilitační přístroje, měření rozsahu tělesného 

pohybu, ergonomická zařízení, sportovní diagnostické systémy a zařízení pro 

sportovní lékařství 

Průmyslové a zákaznické aplikace: detekce pádu, ochrana pevných disků v PC, 

přenosná elektronika, stabilizace obrazu, robotika, bezpečnostní zařízení, navigace, 

černé skříňky,  kontrola lodní přepravy, akustika, kontrola rovnováhy přístrojů, 

kontrola opotřebení ložisek, monitorování seismické aktivity 

 

Se seismickou hmotou 

Piezoelektrické akcelerometry 

Piezoelektrické akcelerometry využívají piezoelektrický krystal, který generuje 

náboj úměrný mechanickému namáhání způsobenému silou působící na tento 

krystal. Velikost působící síly je závislá na velikosti zrychlení a hmotností seismické 

hmoty podle Newtonova zákona. Vnitřní elektronika pak převádí náboj na napěťový 

výstup. Tyto snímače nemohou být použity pro měření konstantního zrychlení 

protože nedokážou měřit frekvence nižší než 0.1 Hz. 

Princip spočívá v tom, že jedna strana piezoelektrického krystalu je pevně 

připevněna k základně senzoru a k protilehlé straně krystalu je připevněna seismická 

hmota. Jestliže je akcelerometr vystaven zrychlení „a“, působí seismická hmota na 
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krystal silou, jejíž velikost je dána součinem zrychlení a hmotnosti seismické hmoty. 

Síla, která působí na krystal, způsobuje generování elektrického náboje na výstupu 

senzoru. Piezoelektrický efekt tak generuje na výstupu náboj „q“, úměrný působící 

síle. Protože seismická hmota má konstantní hmotnost, výstupní signál v podobě 

náboje je úměrný akceleraci senzoru. Pokud je akcelerometr pevně upevněn 

k tělesu, měří i jeho zrychlení. Akcelerometr charakterizuje nábojová citlivost a 

napěťová citlivost. 

Piezoelektrické akcelerometry, které se používají pro měření vibrací, nárazů a 

nepřímé měření rychlostí, mají mírně rozlišné konstrukce pro zlepšení 

požadovaných vlastností. Např.: 

 

 Smykový mód – pro senzory se zvýšenou odolností na vliv teploty a parazitní 

vibrace pouzdra 

 Ohybový mód – pro měření seismické aktivity 

 Kompresivní mód – základní provedení pro průmyslové akcelerometry. 

 

Piezoelektrické akcelerometry patří mezi senzory s jednoduchou  výrobou 

díky jednodušší konstrukci. Nevýhodou jsou ale větší rozměry. 

 

 

Obrázek 5.2: Nejjednodušší schéma principu piezoelektrického akcelerometru 
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  Piezorezistivní akcelerometry 

 

Piezorezistivní akcelerometr využívá místo piezoelektrického krystalu 

piezorezistivní materiál a jeho prostřednictvím převádí sílu od seismické hmoty na 

změnu odporu. V integrovaných piezorezistivních akcelerometrech se využívá sítě 

leptaných měřících piezorezistivních snímačů zapojených do Wheatstonova můstku. 

Piezorezistivní akcelerometry mají výhodu, oproti piezoelektrickým, že mohou 

měřit i konstantní zrychlení. Ohybem se mění odpor, který je měřen. Mezi jejich 

přední vlastnosti patří: 

 malá velikost, netečné pouzdro 

 citlivost na zrychlení menší než jedna setina gravitačního zrychlení 

 velká šířka pásma, velká přesnost, lineární výstup 

 stabilní výstup přes celý rozsah výstupních teplot 

 senzor by měl být citlivý pouze na požadovanou složku zrychlení 

 nízká cena 

 

Princip snímače spočívá v tom, že hmota piezorezistivního akcelerometru je 

v podstatě zátěž na pružině. Když se rám snímače pohne, hmota má tendenci 

setrvávat v klidu až do doby, kdy napjatá pružina předá dostatek síly hmotě 

k pohybu. Síla působící na pružinu je úměrná deformaci, která je dále přímo úměrná 

měřenému zrychlení. Od akcelerometru se očekává, že bude citlivý pouze na 

zrychlení v požadovaném směru. Tato podmínka je prakticky velmi těžce splnitelná 

a proto akcelerometr, měří parazitně i zrychlení v ostatních osách. Tato nežádoucí 

citlivost v ostatních směrech vůči směru měřenému se nazývá křížová citlivost a 

způsobuje chybu měření. 

U piezorezistivních akcelerometrů se využívají takové koncepty, jako jsou 

například vícenosníkové a samotestující struktury ve spojení se společnou integrací 

s řídicími a vyhodnocujícími obvody. Piezorezistivní akcelerometry se díky svým 

vlastnostem hojně využívají. Výhodou je spodní hranice měřitelnosti blízká nule a 

vysoká citlivost. Nevýhodou pak je významná závislost výstupu na teplotě, kterou je 

však možné částečně kompenzovat samočinným testováním. 
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Akcelerometry s proměnou kapacitou 

 

Akcelerometry s proměnou kapacitou využívají převážně technologii MEMS. 

Princip je založen na změně kapacity vnitřního proměnného integrovaného 

kondenzátoru, vlivem působící síly vzniklé zrychlením pouzdra senzoru. Struktura 

obvodu obsahuje polykřemíkový mikromechanický senzor a integrované obvody 

pro zpracování signálu ze senzoru. Struktura senzoru umožňuje měřit kladná i 

záporná, gravitační i dynamické zrychlení. 

Vlastní integrovaný senzor je tvořen mikromechanickou strukturou (nosník, 

pružiny, pevné úchyty), vytvořenou na povrchu křemíkového monokrystalu. 

Křemíkové pružiny umožňují pohyb celé mechanické struktury po povrchu 

monokrystalu a zároveň kladou mechanický odpor proti síle vzniklé zrychlením. 

Prohnutí a deformace takovéto struktury je převedeno na změnu kapacity 

kondezátorů v diferenčním zapojení. Kondenzátory jsou složeny ze dvou pevných 

desek a prostřední desky pevně spojené s deformujícím se nosníkem. Takto 

realizované dva kondenzátory tvoří dělič pro dva obdélníkové signály stejné 

amplitudy vzájemně posunuté ve fázi o 180°, které budí jeho pevné desky. 

Zrychlením působícím na senzor, dojde k posunutí prostřední desky a tím dojde ke 

změně dělícího poměru. Na výstupu se objeví obdelníkový signál o amplitudě 

úměrné hodnotě zrychlení a fázi, která nese informaci o směru pohybu nosníku, tedy 

o směru působícího zrychlení. 

 

Obrázek 5.3: Princip akcelerometru s proměnou kapacitou 
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5.3.1 Vybraný akceleormetr ADXL 203  

 

Výrobcem ADXL203 je firma Analog Devices, Inc.  Tento akcelerometr je 

dvouosý digitální akcelerometr vyráběný technologií iMEMS. Mezi jeho základní 

parametry patří rozsah ±1,7g, nízká spotřeba a cena 12$ (listopad 2008). ADXL203 

je určen jak pro měření dynamických zrychlení (např. vibrací), tak pro měření 

statických zrychlení (např. gravitačního zrychlení). Akcelerometr má analogový 

výstup. Výstupní napětí je v rozmezí 0,25 - 4,75 V a je přímo úměrné zrychlení 

±1,7g. Šířka pásma ADXL203 může být nastavena od 0,5Hz do 2,5kHz pomocí 

kondenzátorů CX a CY na pinech XOUT a YOUT. Typická úroveň šumu 110µg / √Hz 

dovoluje rozpoznání signálů s minimální úrovní 1 mg při šířce pásma do 60Hz. 

ADXL203 je dostupný v hermeticky uzavřeném pouzdru LCC s 8 vývody a rozměry 

5 mm x 5 mm x 2 mm. 

 

 

Obrázek 5.4: Blokové schéma ADXL203 

 

Konstrukce 

 

Čidlo je polysilikonová povrchová struktura vyrobena na povrchu silikonové 

destičky. Polysilikonová odpružená struktura umístěná na povrch destičky poskytuje 

odpor pro zrychlující síly. Odchylka struktury využívá k měření změnu kapacity. 

Kondenzátor se skládá z pevně umístěných plátů a volně se pohybujících. Při 
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zrychlení se pohyblivé pláty pohybují, nestabilní diferenciální kondezátor mění 

kapacitu a tím mění amplitudu výstupního signálu, který je úměrný zrychlení. 

Demodulace citlivá na fázi je použita pro určení velikosti a směru zrychlení. 

Výstup demodulátoru je zesílen a přenesen do čipu skrz odpor 32kΩ. Nastavení 

šířky pásma signálu se dělá přidáním kondenzátorů. Tato filtrace zlepšuje citlivost 

měření a pomáhá předejít náhlým skokům (roztřepenosti) signálu. Pro kompenzaci 

teploty používá již zabudovaného přídavného okruhu zavádějící zabezpečující 

výkon. 

Jelikož se jedná o dvou-osý akcelerometr musíme dbát na umístění čipu. 

 

Obrázek 5.5: Orientace dvouosého akcelerometru 

 

ADXL203 byl testován a specifikován pro VS = 5V. Nicméně, může být napájen 

s nižším VS v rozmezí 3V až 6V. Díky tomu se změní parametry. Výstupy 

akcelerometru jsou poměrové, takže citlivost výstupů závisejí na napájecím napětí. 

Pro VS = 3V, typická citlivost výstupu je 560mV/g.Při nulovém zatížení je výstup 

taktéž poměrový takže nominální výstup při nule je VS / 2. 

Pin ST slouží pro přezkoušení snímače, do pinu ST se přivede VS, elektro-

statické síly jsou využity pro vysílání akcelerometru. Typický výstup je 750mg (což 

odpovídá 750mV). Záleží to ovšem na velikosti přiváděného napětí. Pokud by VS = 
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3V výstup by ukázal 150mV nebo 270mg.Tento pin nesmí být nikdy přiveden na 

napětí Vs + 0,3V, v konstrukcích se buď zanechá nepřipojen nebo se uzemní.  

Způsob a vysvětlení zmenšení rušení (šumu) v napájecím napětí a změnu šířky 

pásma je popsáno podrobněji v datasheetu ADXL203. Taky v datasheetu naleznete 

podrobný popis pinů a jejich funkci.  

 

Obrázek 5.6: Schéma ADXL203EB (vlevo) vzhled ADXL203EB (vpravo) 
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5.4 GYROSKOPY 
Gyroskopy jsou využívány pro měření a určování změny polohy, úhlové 

rychlosti nebo natočení libovolného předmětu, ke kterému jsou připevněny.   

 

Gyroskopy lze rozdělit podle použitého principu: 

 

 Mechanické 

 Kvantové 

 Jaderné 

 Elektrické 

 Optické 

 

Mechanický gyroskop (Gyroteodolit) 

 

Gyroteodolit je přístroj k přímému určování azimutů zvolených směrů. 

Gyroskop je těleso tvaru kovového prstence, nebo kovové desky rychle rotující 

kolem osy na toto těleso kolmé. Není-li gyroskop ovlivněn vnějšími silami, udržuje 

jeho rotační osa stálý směr. Pokud je setrvačník umístěn na povrchu Země, je 

unášen spolu s rotující Zemí, a tím se obecně mění směr jeho rotační osy. 

Stabilizovaný setrvačník svou osou ukazuje k severu a vytyčuje tak jedno rameno 

azimutu. Gyroskop na rozdíl od kompasu nereaguje na blízkost železných předmětů 

a vysokého napětí. 

 

Kvantový gyroskop 
 

Patří mezi zvláštní případy gyrroteodolitů, nevyužívá vlastností setrvačné 

hmoty, ale vlastností atomových jader. 
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Jaderný gyroskop 
 

Využívá principu jaderného paramagnetismu látek (voda, organické vzorky, 

helium, páry rtuti). Atomy nebo molekuly těchto látek mají v základním stavu 

magnetický moment daný spiny (vlastní moment hybnosti) jader. Orientujeme-li 

magnetické momenty jader magnetickým pólem a potom pole zrušíme, pak 

nepůsobí-li jiné magnetické pole, zachová si výsledný magnetický moment po jistou 

dobu svoji prostorovou orientaci, nezávisle na změny polohy zařízení obsahujícího 

látku. Hodnota výsledného magnetického momentu bude v důsledku relaxace 

postupně klesat. Proto se pro jaderné gyroskopy volí látky s velkými relaxačními 

časy. 

 

Optický gyroskop 
 

Optické gyroskopy jsou založeny na principu Sagnacova jevu, kdy při rotaci 

kruhového vlnovodu úhlovou rychlostí ω, v němž proti sobě obíhají dva světelné 

svazky (paprsky), je obvodová rychlost svazku ve směru ω zvyšována, a pro opačný 

směr snižována o hodnotu  

v = ω.R, tj. o obvodovou rychlost rotace vlnovodu. Optické gyroskopy lze rozdělit 

na dva druhy: 

 

 Laserové – při rotaci dochází na optické dráze interferometru ke změně 

frekvence 

 Vláknové – při rotaci dochází na optické dráze interferometru k fázovému 

posunu 

 

Princip MEMS gyroskopů 
 

MEMS gyroskopy jsou integrovaný podobně jako klasické součástky obsahující 

mimo samotný snímač i celou škálu vyhodnocovacích obvodů a logiky. Výstup je 

pak analogový, digitální nebo obojí. Gyroskopy jsou primárně určené k měření 
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úhlové rychlosti. Měřená rychlost otáčení objektu je v jednotkách stupeň za sekundu 

(°/s).  Rotaci je možné měřit vzhledem k jedné ze tří os: z – svislá osa (yaw axis), y 

– příčná osa (pitch axis), x – podélná osa (roll axis). Gyroskopy vyráběné jako 

integrované obvody pracují na principu Coriolisovy síly. 

 

Coriolisova síla 

 

Coriolisova síla působí na libovolný objekt, který se pohybuje rychlostí 

„v“ v soustavě kolem osy rotace rychlostí „w“.  

 

wvmFc  ..2  

 

 

Obrázek 5.7: Jednoduchý příklad působení Coriolisovy síly 

 

Jednoduchý příklad je na obrázku 5.7, kde se objekt pohybuje určitou rychlostí 

v od středu rotujícího kruhu k jeho okraji. Přitom na ni působí vzrůstající 

Coriolisova síla, která má maximální velikost u kraje kotouče. Stejná síla tak působí 

na všechny hmotné objekty na naší planetě, protože ta je právě takovou soustavou 

otáčející se pravidelně kolem své osy. Podle vzorce pak na severní polokouli působí 

ve směru hodinových ručiček, na jižním v protisměru. Na rovníku je síla nulová. 

Praktický důsledek lze například pozorovat v točení víru.  
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Konstrukce 

Technologie iMEMS využívá jak elektronické obvody tak mechanické 

mikrosoučástky. Základ gyroskopu tvoří rezonující struktura (resonationg mass) 

upevněná v rámu (inner frame), která se vlivem vlastní mechanické rezonance 

pohybuje v uvedeném směru kolmém na směr otáčení. Při tom vzniká Coriolisova 

síla úměrná úhlové rychlosti otáčení, která stlačí vnější pružiny rámu a způsobí 

vzájemný posuv měřících plošek fungující jako elektrody vzduchových 

kondenzátorů. Výstup je tedy změna kapacity úměrná úhlové rychlosti otáčení °/s. 

 

Gyroskopy MEMS se využívají k: 

 

 Detekci a měření rotačního pohybu 

 Zpřesňování pozice systému GPS 

 Zjišťování změny polohy, detekce pohybu 

 Měření náklonu 

 Měření setrvačnosti 

 Detekci převrácení automobilu  

 Navádění a řízení raket 

 atd. 

 

Vybral jsem ADXRS401 díky jeho velké citlivosti, kompenzaci teploty, malé 

velikosti a přijatelné ceny. Nevýhodou je menší rozsah, který by ale podle modelu 

měl stačit.  

 

5.4.1 Gyroskop ADXRS401 

 

Gyroskop ADXRS401 je vyroben firmou Analog Device podobnou technologii 

MEMS. Gyroskop má rozměry 7mm x 7mm x 3mm. Výstupní signál, svorky 1B, 

2B z blokového schématu, je napětí úměrné úhlové rychlosti v rozmezí ±75°/s . Pro 

menší poměrový faktor můžeme použít jeden vnější rezistor. Vnější kondenzátor se 
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použije pro nastavení šířky pásma. Ostatní vnější kondenzátory jsou zapotřebí pro 

zbylé operace. 

V pouzdře jsou zakomponovány teplotní čidla pro kompenzaci závislosti 

citlivosti na teplotě. Digitální přezkušovací vstup elektro-mechanicky podnítí 

senzory pro řádný operační test senzoru a zpracujícího okruhu signálu. Napětí nad 

absolutním maximem může způsobit trvalé zničení zařízení. Tyto hodnoty napětí 

zničí zařízení tehdy pokud při operaci nebo jiné situaci zařízení překročí indukované 

napětí v operační části. 

Blokové schéma můžete vidět na obrázku 5.8. Základem obvodu je samotný 

snímač (Rate Senzor), ke kterému vedou rezonanční obvody (Resonator Loop) a 

obvody pro zpracování výstupního signálu ( Coriolis signal channel). Dále pouzdro 

obsahuje nábojovou pumpu (Charge Pump), pro generování náboje do rezonančních  

obvodů (pro uvedení do pohybu), testovací obvody pro test funkčnosti (Self Test), 

teplotní snímač a referenční zdroj napětí. Gyroskopy z řady ADXRSxxx mají 

analogový výstup na dvojici pinů RATEOUT, které dávájí lineární napětí v rozsahu 

0.25 V až 4.75 V přímo úměrné měřenému úhlovému zrychlení. 

ADXRS401 pracuje na principu rezonátorového gyroskopu. Dvě polysilikonové 

snímací struktury, které obsahují chvějící se rám, který je elektrostaticky uveden do 

rezonance. To produkuje nezbytný rychlostní element, který způsobuje během 

změny úhlu vznik Coriolisovy síly. Výsledný signál je napájený sériově spojeným 

zesilovačem a demodulátorem pro rozsah výstupního elektrického signálu. Čidlo je 

navrhnuto aby nereagovalo na vnější síly a vibrace.  

Jediné co ADXRS401EB (Evaluation Board) potřebuje pro správnou funkci je 

napájející napětí. Vysoko frekvenční šum a přechodné děje mohou spolu 

v digitálním napájecím obvodu způsobit nepřiměřený efekt v operacích zařízení. Pro 

připojení  ADXRS401 k napětí jsou zapotřebí dva oddělené kondenzátory 1µF na 

pinech AVCC a PDD. Tyto kapacity by měli být umístěny co nejblíže k pinům před 

napájení. Tento krok by měl minimalizovat šum. Vybrali jsme uz hotovou 

integrovanou destičku od výrobce, jelikož bychom nedosáhli takových vzdáleností. 

Detailnější popsání otázky šumu a nastavení je v datasheetu ADXRS401. 
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Obrázek 5.8:Blokové schéma ADXRS401 s nutnými externími součástkami 

 

 

Obrázek 5.9: Schéma ADXRS401EB (vlevo) Popis pinů (vpravo) 
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5.5 MOTORY 
Nejvhodnějším typem motoru pro danou aplikaci je stejnosměrně buzený 

bezkartáčový motor s vestavěnou převodovkou. Pro zhotovení vozíku byly 

poskytnuty motory MAXON 319615 (756480) o činném výkonu 20W a 

převodovkou 100:1. Jmenovité napájecí napětí 24V. Jsou osazeny encodérem 

s vlastním napájením 5V. I přes vynaložené úsilí se nepodařilo k tomuto typu 

sehnat datasheet. Podle podobných motorů by měl zvládat tento motor 

s převodovkou moment 2Nm. Podle vypočtených možností uchycení a umístění 

součástek by tento moment měl stačit. 

Motory jsou řízeny pulzně šířkovou modulací (PWM) dvěmi jednotkami 

MOT-1. 

 

Obrázek 5.10: Použitý motor 

5.5.1 Výpočty optimalizace motorů 

Napřed zjistíme jestli motory unesou (rozpohybují) konstrukci. Výkon je 

definován jako množství vykonané práce za jednotku času. Pro okamžitý výkon platí. 

 

                                  vFvFvF
dt
dsF

dt
dWP t .cos....

 




                            (5.1) 

 

Kde  Ft označuje složku síly ve směru pohybu 

 α úhel mezi vektorem rychlosti a působící síly 
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V případě rotačního pohybu platí: 

 

                                                              .MP                                                     (5.2) 

 

Pro motory je nejobtížnější rozpohybovat konstrukci z klidu do pohybu. Tuto sílu 

symbolizuje Valivý odpor Fr. 

 

Obrázek 5.11: Valivý odpor 

                                                 
R
FF n

r                                                     (5.3) 

Kde ξ je rameno valivého odporu 

  Fn je kolmá tlaková síla mezi tělesy (tíha tělesa)  

  R je poloměr průřezu tělesa 

 

Pro zjednodušení jsme všechnu hmotnost přesunuli do osy kola a rameno 

valivého odporu zvolili konstantu 0,0016 m určenou pro styk pryžových kol se 

suchým asfaltem. Tuto hodnotu jsem zvolil, jelikož hodnotu pro styk pryžových kol 

s linoleem jsem nenašel a nevím, kde všude bude vozík testován či ukazován, tak 

jsem zvolil co možná největší. Naše konstrukce váží 10kg ale do vzorce započítáme i 

případných 5kg závaží m = 15kg. 

                                                       gmFn .                                                     (5.4) 

 

dosadíme-li 5.4 do 5.3 dostaneme Valivý odpor konstrukce. 
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                                   N
R
FF n

t 481,1
159.0

81,9.150016,0                               (5.5) 

 

Výkon tedy je  (max v = 5 km/h = 1,388 m/s) 

                                                      vFP t .                                                        (5.6) 

Po dosazení dostaneme 

                                         WP 06,2388,1.481,1                                           (5.7) 

 

Tento výkon je tedy zapotřebí, ale naše motory daleko přesahují tento minimální 

výkon a za použití dvou motorů (pro každé kolo) se tento výkon ještě rozdělí. 

 

 

Obrázek 5.12: Zobrazení napájecích kontaktů 

 

Obrázek 5.13: Zobrazení skládání encodéru k motoru 
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5.6 ENCODÉR  
 

Motory mají vestavěný MR encodér typ ML s napájením VCC = 5V dává 

signály A, B, I a jejich negace. Osazují se jím motory s průměrem 25 – 40 mm o 

výstupní frekvenci až 1kHz v závislosti na  . 

  

Pin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Signál - VCC GND - A neg A B neg B I neg I 

Tabulka 5.4: Vývody 

 

 

Obrázek 5.14: MR encodér 

 

Obrázek 5.15 : Signály encodéru 
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5.7  VÝKONOVÝ MODUL MOT-1 
 

Tato kapitola vychází ze zdroje : [20] 

 

Jednotka MOT-1 je určena pro řízení ss motorů v pulzním režimu – PWM. 

Standardní výkon 100W (40V; 2,5A), max. 160W (40V; 4A) s přídavným 

nuceným chlazením. 

Výkonovým členem jednotky je budící můstek SGS-Thompson sloužící k 

minimalizaci součástek nutných pro realizaci spínače. Řídící vstupy IN1,IN2 slouží 

pro ovládání spínání tranzistorových půlmostů, ENABLE vybírá režim činnosti 

obvodu. Řídící vstupy jsou odděleny od výkonové části rychlými  TTL 

kompatibilními optočleny. Přes obvod mohou být vedeny signály inkrementálního 

snímače otáček motoru J1-5. Modul se připojuje k řídícímu systému 10 žilovým 

PFL konektorem. 

 

Napájení:    12-35 V 

Spínací proud:  2,5 A 

Proudová pojistka: 4 A 

Spínací kmitočet:  až 25 kHz 

Rozměry modulu:  75x40x35 mmm [délka x šířka x výška] 
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Obrázek 5.16: Schéma jednotky MOT-1 

 

 

Obrázek 5.17: Rozložení součástek na plošném spoji 
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5.8  PC DESKA 
 

Jedná se o malou Mini-ITX desku společnosti Intel vhodná do menších PC 

sestav. Při výrobě byl kladen důraz na nízkou spotřebu a tichý provoz.  

Deska je osazena novým úsporným procesorem Intel Atom, který zajišťuje 

výborný poměr mezi výkonem a spotřebou. Paměť RAM lze rozšířit až na 2 GB 

prostřednictvím jednoho modulu. Celá řada konektorů pro připojení dalších periferií 

či jeden vnitřní slot pro další rozšíření jsou dnes již samozřejmostí. 

 

Form Factor   

 Mini-ITX, kompatibilní microATX (171.45 x 171.45 mm) 

Procesor   

 Osazený Intel Intel Atom 230 s 533 MHz systémovou sběrnicí 

Paměť 

 Jeden 240-pinový DDR2 SDRAM Dual Inline  (DIMM) slot 

 Podpora DDR2 533 MHz a DDR2 400 MHz DIMM 

 Maximální paměť: 2 GB 

Chipset: 

 grafický řadič Intel 82945GC 

 ICH7 Intel 82801GB I/O 

Audio  

 4-kanálový (2+2) audio subsystém využívající zvukový kodek Realtek 

ALC662  

Video 

 integrovaná grafika Intel GMA950 

LAN 

 síťová karta Realtek RTL8102EL LAN 

 10/100 Mbit/sec  
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Možnosti připojení vnějších periférií 

 6x USB 2.0 

 2x SATA 

 1x VGA 

 1x sériový port 

 1x paralelní port 

 1x ATA IDE rozhraní (UDMA 33, ATA-66/100) 

 1x PS/2 pro klávesnici a myš 

BIOS 

 Intel 

 Podpora pro pokročilou konfiguraci  a napájecí rozhraní (ACPI), Plug and 

Play, a SMBIOS  

 

Další technologie 

 Podpora pro PCI Local Bus (podrobněji v datasheetu) 

 Upevnění pro podporu RAM   

 Probuzení po PCI, RS-232 
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5.9 PC KARTA MF614 
 

MF 614 multifunkční vstupně/výstupní karta je konstruována pro spojení 

počítače se skutečnými analogovými signály. MF 614 obsahuje 12 bit A/D 

převodníky se vzorkovací frekvencí 100 kHz, 4 programově oddělitelné  vstupy  a 8 

kanálu vstupujících do multiplexeru, 4 nezávislé 12 bitové D/A převodníky, 8 

bitový digitální vstupní a výstupní port, 4 vstupy inkrementálních snímačů a 5 

čítačů/časovačů. Karta je konstruovaná na kontrolní aplikace a optimalizovaná na 

používání v Real Time Toolboxu nacházející ho se v programu MatLab. 

 

Vlastnosti 

 Osm 12-bitových analogových vstupů 

 Čtyři 12-bitové analogové výstupy 

 Vzorkovací frekvence až do 100 kHz 

 8 digitálních vstupů, 8 digitálních výstupů 

 Programovatelné vstupní rozsahy A/D převodníku 

 4 vstupy inkrementálních snímačů (diferenciální) 

 5 čítačů/časovačů 

 Nízká spotřeba 

 Ovladač pro Real Time Toolbox pro MATLAB 

 Ovladač pro Real-Time Windows Target 

 Ovladač pro xPC Target 

 Ovladač pro Windows 
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Aplikace 

 Měření stejnosměrných napětí 

 Připojení převodníků a snímačů 

 Měření vibrací a přechodových jevů 

 Řízení a monitorování procesů 

 Snímání a analýza průběhu 

 Vícekanálový sběr dat 

 Simulace v reálném čase 

 Programovatelný napěťový výstup 

 Měření polohy 

 Servosystémy 

 Pulzně-šířková modulace 

 Měření frekvence 

 Měření času 

 Generování pulzů/frekvence 

 Čítání pulsů 
Technické parametry 

 Analogové vstupy 

Kanály: 8 single-ended 

A/D převodník: 12-bitový, doba převodu 10 microsec. 

Vstupní rozsahy: ±10 V; ±5 V; 0-10 V; 0-5 V 

Spouštění: programově 

Ochrana vstupů: max. ±16 V trvale 

 Analogové výstupy 

Kanály: 4 kanály, 12-bitů 

Výstupní rozsah: ±10 V 

Výstupní proud: 10 mA max. 
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 Digitální vstupy/výstupy 

Vstupní linky: 8, s úrovněmi TTL 

Výstupní linky: 8, s úrovněmi TTL 

 Časovač/čítač 

Časovač: 9513 

Rozlišení: 50 ns 

 Vstupy inkrementálních snímačů 

Vstupní kanály: 4, single ended nebo diferencialní 

Vstupy: A, B, Index 

Vstupní frekvence: max 2.5 MHz 

 Všeobecné údaje 

Odběr proudu: 
100 mA ; +5 V, 50 mA ; +12 V, 50 

mA ; -12 V 

Pracovní teplota: 0 to 50 °C (32 to 140 °F) 

Konektor: 2 x DB-37 

Sběrnice: PCI 
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6. POSTUP ŘEŠENÍ 
 

Kostru modelu jsme chtěli využít z předchozího pokusu o realizaci v rámci 

projektu předmětu Základy robotiky. Konstrukce sestává z  4mm tlustého 

hliníkového plechu o rozměrech 300x450x140 mm. Nákres této konstrukce můžete 

vidět v příloze 11.2. Váha podvozku činila 3,3kg a celková váha s kyvadlem 3,8kg. 

Bohužel tato konstrukce byla nepraktická. Model segway má jeden důležitý rozdíl 

od originálního vozítka Segway.  

Originální vozík má těžiště umístěné pod osou kol, pro jednoduší a lepší 

regulaci. Umožňuje mu to speciální převodovka zkonstruovaná pro snížení těžiště. 

Díky tomuto zásahu ulehčují i nástup a stání v klidu pro řidiče. U modelu by těžiště 

hmotnosti mělo být nad osou. V původním modelu bylo těžiště umístěno do osy kol. 

Po té, co si nejspíš původní konstruktéři uvědomili chybu, přidělali k podvozku další 

část pro přenesení těžiště nad osu. Tento čin měl ovšem za následek znemožnění 

využití prostoru v podvozku, kromě vložení a upevnění motorů. 

Navrhl jsem tak novou konstrukci (viz příloha 11.3). Zde můžeme pevně 

uchopit baterie, výkonové členy, motory i snímače. V původním plánu měla být 

konstrukce ze železného plechu o tloušťce 1,5mm. Podvozek by tak měl hmotnost  

2kg. Díky nedostatku materiálu jsem byl nucen vytvořit konstrukci z plechu o 

tloušťce 2mm. Hmotnost podvozku tak vzrostla na 2,7kg. Kyvadlo jsem zvolil také 

ze železa. Celková váha tak vzrostla na 4kg. Je sice těžší než konstrukce z hliníku 

ale umožňuje pevnější a bezpečnější uchycení baterií a snímačů. (Na hliníkové 

konstrukci by baterie museli být uchyceny na kyvadlu a odtud vést všechny kabely.) 

Každý motor je uchycen čtyřmi šrouby a pohání kolo o průměru 25cm. Pro 

lepší ovládání modelu by bylo výhodnější pohánět kola s větším průměrem, ale přes 

vynaložené úsilí jsme lepší kola nesehnali. Při práci s motory jsem si všiml 

konstrukční vady. Napájecí kontakty se velmi lehce lámou. Tento konstrukční 

nedostatek je způsoben ztenčenými napájecími ploškami za plastovým krytem (viz 

obrázek 5.11: Zobrazení napájecích kontaktů).  

Když se kontakty skutečně ulomí je velmi obtížné je vyměnit. Je zapotřebí 

postupně rozdělat enkodér (viz obrázek 5.12: Zobrazení součástí encodéru). Zde je 
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zapotřebí být více jak opatrný, jelikož jedna ze součástí enkodéru je velmi křehké 

magnetické kolečko. Po opatrném vyjmutí tohoto kolečka už lze kontakty 

bezproblémů, po odšroubování následného plastového krytu, připojit. Poté enkodér 

zpátky složit. 

Z enkodéru připojuji pomocí deseti žilového kabelu ke sběrnicím uzemnění 

s napětím (piny 3 a 4) a signály A, A-, B, B-, C, C-. Pro napájení a řízení motorů 

připojuji výkonové členy MOT-1. Tento člen zprostředkovává ovládání motorů za 

pomoci pulzně šířkové modulace (PWM). Pro každý motor jsou zapotřebí dva 

signály  PWM pro každý směr otáčení. U jednotek MOT-1 jsem také objevil jeden 

konstrukční problém a to v umístění otvorů pro uchycení desky plošného spoje. Ke 

dvěma otvorům uprostřed desky se nelze dostat, aniž by uživatel nemuset jednotku 

rozdělat. Tak jsem byl nucen uchytit jednotku jen za pomocí dvou rohových otvorů. 

Je tedy zapotřebí být při manipulaci a zapojování opatrný. 

Napájení vozíku bylo napřed externí za pomoci stejnosměrného zdroje, ten byl 

nahrazen dvěmi bateriemi značky Long 12V 5Ah s rozměry 90x70x101 a váhou 

1,83kg. Pro napájení snímačů pomocí baterií bychom museli použít dělič napětí, ale 

kartka MF614 umožňuje napájet zařízení 5V přímo za pomocí sběrnic, tak jsme tuto 

možnost využili. Pomocí sběrnice tedy napájíme snímače a inkrementální čidla. 

 Po důkladném seznámením s typy a zvážením předností jsem vybral pro 

měření zrychlení akcelerometr ADXL203 a pro měření změny náklonu ADXRS401. 

Akcelerometr ADXL203 jsme napřed vyzkoušeli za pomoci self testu, 

integrovaného obvodu pro test zařízení. Také jsme vyzkoušeli pohybovat samotným 

plošným spojem. Pohyb v jedné ose nebyl samozřejmě dokonalý a tak se na ose 

pohybu ukazoval správný signál a na vedlejším se ukazovali menší (zanedbatelné) 

odchylky. Akcelerometr bude umístěn v ose rotace. Ale musíme dbát na orientaci 

dle obrázku 5.4. Gyroskop můžeme umístit kamkoliv jelikož se celá soustava otáčí 

stejnou rychlostí dle definice. Podrobněji popsáno v kapitole 5.3.  

Pro řízení modelu nám byla zapůjčena řídící jednotka MARS 8, ale po 

důkladnější studii jsme zjistili že tato jednotka neumí PWM a tak jsme hledali jiné 

řešení. Vedoucí nám tedy doporučil PC kartu MF 614 (Multifunction I/O Card). Za 

pomoci této karty se vyřešily problémy s převodem veličin, navrhováním řídící 
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elektroniky a komunikace po sériové lince nastal ovšem problém s vedením signálů. 

Pro kabely napájení a vedení signálů by musely být vytvořeny ochranné prvky, které 

zamezí poškození připojeného počítače.  

Tuto nevýhodu jsme odstranili využitím PC desky  Mini-ITX Intel D945GCLF. 

Tato deska má rozměry 17,1x17,1 cm. Zbývalo mi tedy vymyslet uchycení. Vyskytl 

se ovšem problém s licencí ovladačů a tak nám byla nabídnuta deska od firmy 

GIGABYTE s označením GA-Ma74gm-S2H. Tato deska byla větší 24x24 cm, 

obsahovala už zabudované sloty pro zásuvné karty např. pro MF614. Nebylo tedy 

potřeba, zde připojovat přídavný modul jako u desky od Intelu. Pro uchycení jsem 

zvolil desku z pertinaxu připevněnou ke konstrukci svisle ke kyvadlu.  

Kdybychom věděli, že použijeme kartu od společnosti Intel, vozík bych o něco 

málo rozšířil pro její vodorovné umístění. Bohužel jsme nevěděli jestli se obnoví 

licence a tak jsem navrhl univerzální uchycení pro obě karty. Ovšem v případě 

uchycení malé karty nebude už hmotnost rozdělena rovnoměrně. Deska i 

s přídavným modulem jsou však pevně uchyceni. Při vložení karet se ale objevila 

menší vůle tak jsem přidal pomocnou opěru pro omezení pohybu karty.  

Napřed jsme vyzkoušeli ovládaní motorů, příjem dat ze snímačů a jejich 

zpracování pomocí  desky. Po úspěšných testech jsme  konstrukci složili a testovali 

přímo. Nákres sestavy můžete vidět v příloze 11.4. Při posledních testech se objevil 

problém s koly. Kola a jejich uchycení bylo převzato z dřívější práce. Upevnění 

nebylo dostačující jelikož po utáhnutí a startu testu se po pár sekundách uvolnili a 

motory se protáčeli naprázdno. Pokud nevylepšíme uchycení těchto kol, škola by 

obstarala nová. Díky nedostatku času bohužel nebyla možnost konstrukci s novými 

koly vyfotit (pokud by přišlo na řešení s novými koly). 
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Obrázek 6.1: Hliníková konstrukce (vlevo) ss zdroj a sběrnice (pravo) 

 

Obrázek 6.2: Finální vozík se součástkami 
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7. ZÁVĚR 
 

Mým cílem bylo navrhnout samobalancující podvozek typu segway. Pro 

simulaci jsem si vytvořil matematický model, který jsem sestavil za pomoci 

Lagrangeových rovnic. Po sestavení matematického modelu jsme ho nasimulovali 

v programu Simulink. Simulace ukázala, že nastavením konstant ve zpětných 

vazbách od stavových veličin, lze dostatečně regulovat kyvadlo. Při počátečním 

náklonu (poruše) se snažil model naklonění odstranit podjetím, což odpovídá 

principu vozítka segway.  

Aby vozík byl autonomní musí sám zjišťovat svůj náklon. Uvažoval jsem 

napřed měření za pomoci optického měření vzdálenosti. Tato metoda má ovšem dost 

nevýhod na svou jednoduchost. Jako druhou možnost jsem zvolil metodu inerciální 

navigace. Tato metoda spočívá v měření zrychlení či rychlosti v osách a následným 

výpočtem polohy. Pro měření náklonu jsem tak zvolil kombinaci akcelerometru 

s gyroskopem.  

Za pomoci simulace jsem zjistil maximální hodnoty a vybral akcelerometr s 

gyroskopem s ohledem na jejich princip, vlastnosti a konstrukci. Jejich funkčnost 

jsme napřed přezkoušeli samostatně a poté s PCI kartou  MF 614 komunikující přes 

Real-time Toolbox. 

Pro zjištění startovního náklonu nám poslouží dvouosý akcelerometr 

ADXL203. Zjistit náklon nám pomůže gravitační zrychlení (viz obrázek 5.5). 

Ovšem při přesném náklonu 90° systém nedokáže zjistit na kterou stranu je 

nakloněn ale tuhle hodnotu můžeme zanedbat. Při menším naklonění se gravitační 

síla rozloží a zapůsobí na druhou osu. Jelikož je celý systém v pohybu, jeho 

zrychlení by působilo na akcelerometr. Tak jsem pro změnu náklonu při pohybu 

zvolil gyroskop ADXRS401.  

Dále jsem vypočítal jestli motory zvládnou uvést konstrukci do pohybu a 

dokážou vyvinout potřebný moment. Pro vyřešení problému s vedením kabelů jsem 

pro napájení zvolil dvě baterie a pro řízení PC desku. Pro všechny komponenty 

navrhl konstrukci a jejich zapojení (viz příloha 11.4 a 11.5 ). Celková hmotnost je 

11kg takže zadaní o maximální hmotnosti nepřesahuji. 
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Příloha 11.5:        Zapojení součástek ke sběrnicím MF614 

Akcelerometr ADXL203 
ADXL203 Pin Sběrnice X1 

GND 1 AGND 9 

Osa Y 2 AD7 8 

Osa X 3 AD6 7 

Vcc 4 +5V 28 

Self Test 5 Nepřipojovat 

 

Gyroskop ADXRS401 
ADXRS401 Pin Sběrnice X1 

AVCC 1 +5V 28 

RATEOUT 2 AD2 3 

AGND 8 AGND 9 

PGND 12 GND 29 

PDD 13 +5V 28 

zbylé - Nepřipojovat 

 

Zapojení encodéru 

Encodér Pin 
Sběrnice X2 

(Motor L) 

Sběrnice X2 

(Motor P) 

N.C. (not conected) 1 Nepřipojovat Nepřipojovat 

VCC 2 +5V 28 +5V 28 

GND 3 GND 29 GND 29 

N.C. (not conected) 4 Nepřipojovat Nepřipojovat 

A- 5 IRC3A- 21 IRC3A- 14 

A 6 IRC3A+ 20 IRC3A+ 13 

B- 7 IRC3B- 23 IRC3B- 16 

B 8 IRC3B+ 22 IRC3B+ 15 

I- 9 IRC3I- 25 IRC3I- 18 

I 10 IRC3I+ 24 IRC3I+ 17 
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MOT-1 

MOT-1 Pin 
Sběrnice X1 

(Motor L) 

Sběrnice X1 

(Motor P) 

IN 1 7 DA0 20 DA2 23 

IN 2 9 DA1 21 DA3 24 

GND 10 AGND 9 AGND 9 

ENABLE 8 +5V 28 +5V 28 

- zbylé Nepřipojovat Nepřipojovat 
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