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ABSTRAKT 
Táto bakalárska práca sa zaoberá riešením časomiery pre motokáry prostredníctvom 

infračerveného žiarenia. Práca obsahuje návrh a realizáciu výsledného systému časomiery. 

Finálny systém časomiery, pozostávajúci z infračerveného vysielača a prijímača, prijíma 

adresu, ktorú následne vyhodnocuje pomocou aplikácie v počítači. V teoretickej časti, 

práca popisuje riešenie prípadného vzniku kolízií pri prejazde kontrolným bodom. 

Časomiera pre motokáry dokáže vyhodnocovať najrýchlejších jazdcov, časový rozdiel 

medzi nimi a priemernú rýchlosť počas pretekov. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
Infračervená komunikácia, Modulácia, Infračervený vysielač, Infračervený prijímač, 

Motokáry, Protokol, Mikrokontrolér, USB. 

 

 

 

ABSTRACT 
This bachelor thesis deals with the solution of timekeeper for karts through infrared 

radiation. The work includes the design and implementation of the resulting timekeeping 

system. The final timekeeper system, consisting of an infrared transmitter and receiver, 

receives an address that is then evaluated by the application on the computer. In the 

theoretical part, the thesis describes the solution of possible collisions at the check point. 

The timekeepers for karts can evaluate the fastest riders, the time difference between them 

and the average speed during races. 

KEYWORDS 
Infrared communication, Modulation, Infrared transmitter, Infrared receiver, The karts, 

The protocol, Microcontroller, USB. 
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ÚVOD 
Jazda na motokáre je veľmi obľúbenou formou zábavy pre ľudí v každom veku. Aj 

ja si pri vhodnej príležitosti rád sadnem do motokáry a vyskúšam si množstvo zábavy a 

adrenalínu, ktorý tieto malé autíčka prinášajú. Práve toto bola hlavná inšpirácia 

realizácie zariadenia, ktoré dokáže merať čas pri motokárových pretekoch. 

V tejto bakalárskej práci sa budem zaoberať riešením časomiery pre motokáry 

pomocou infračerveného žiarenia. Bežne je známa infračervená komunikácia pri 

diaľkových ovládačoch, a ja som sa rozhodol použiť túto komunikáciu pri prejazde 

motokár kontrolnými bodmi a následnom meraní medzičasov pri prejazde jednotlivými 

kontrolnými bodmi na trati. Problematika infračervenej komunikácie je zaujímavá 

predovšetkým kvôli nízkym nákladom na spracovanie daného zariadenia určeného k 

meraniu času. V tejto oblasti môže byť pre nás lákavé aj to, že infračervené svetlo sa 

nachádza v oblasti neviditeľných vlnových dĺžok pre ľudské oko. Avšak k hlavným 

úskaliam infračervenej komunikácie patrí vo veľkej miere závislosť od prekážok, a pri 

meraní tak môžu vznikať rôzne kolízie, ktoré je potrebné riešiť, či už hardvérovo alebo 

softvérovo.  

Cely systém časomiery pre motokáry pozostáva z infračerveného vysielača a 

prijímača. Infračervený vysielač je navrhnutý tak, aby vysielal adresu podľa 

vytvoreného protokolu, pričom je napájaný z batérie motokáry. Druhá časť systému, 

infračervený prijímač, slúži na dekódovanie adresy a prostredníctvom USB rozhrania 

posiela dáta do počítača, čím je zároveň aj napájaný z počítača. 

Obsahom prvej kapitoly je teoretický úvod do problematiky infračerveného 

žiarenia a spôsob fungovania infračervenej komunikácie. Kapitola Návrh zariadenia sa 

zaoberá popisom elektrotechnických schém jednotlivých častí výsledného systému, 

funkciou použitých súčiastok a dôležitým návrhom protokolu adresovania 

infračerveného signálu. V nasledujúcej kapitole je vyriešené programové vybavenie 

jednotlivých častí časomiery. Popisuje princíp funkcie infračerveného vysielača a 

prijímača a fungovanie aplikácie Časomiera v počítači. Kapitola Testovanie systému 

obsahuje popis záverečného testovania výsledného systému. Záver ponúka zhrnutie 

získaných výsledkov a ciele, resp. možnosti vylepšenia výsledného systému. 
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1 TEÓRIA A DANÁ PROBLEMATIKA 
V tejto kapitole bude zhrnuté a popísané infračervené žiarenie, komunikáciu 

pomocou tohto žiarenia. Ďalej budem popisovať aj jednotlivé dôležité parametre pri 

použití infračervenej komunikácie ako sú dosah, prípadne výhody a nevýhody 

infračervenej komunikácie. 

1.1 Infračervené žiarenie 
Infračervené žiarenie je elektromagnetické žiarenie, ktoré pracuje s vlnovou dĺžkou 

väčšou ako viditeľné svetlo, resp. kratšou ako mikrovlnné žiarenie. Názov infračervené 

znamená "pod červenou", keďže červená farba ma najdlhšiu vlnovú dĺžku z viditeľného 

svetla. Infračervené žiarenie tvorí v spektre žiarenia 3 dekády a má vlnovú dĺžku od 760 

nm do 1 mm. Za objaviteľa tohto druhu žiarenia je považovaný William Herschel. V 

roku 1800 meral teplotu v červenej oblasti spektra a podľa toho dal pomenovanie 

tomuto žiareniu.  

Každý predmet v okolí, živé organizmy a vesmírne objekty sú zdrojom 

infračerveného žiarenia. Všetky telesá s teplotou menej ako 4000 Kelvinov, maximum 

ich žiarenia vysielajú v infračervenej oblasti. Atmosféra našej Zeme infračervené 

žiarenie na veľké vzdialenosti pohlcuje. Hranicu medzi infračerveným žiarením             

a viditeľným svetlom nemožno presne definovať, pretože vychádza z citlivosti ľudského 

oka.  

Infračervené žiarenie môžeme využívať v telekomunikáciách (prenos informácii), v 

spektroskopii (detekcia vlastností materiálov), na nočné videnie, v oblasti meteorológie 

(astronomické a meteorologické satelity) a na liečebné účely. [1] 

1.2 Infračervený prenos 

1.2.1 Základný popis 
Infračervený prenos môžeme považovať za základný druh bezdrôtovej 

komunikácie. Prenos s použitím infračerveného žiarenia sa používa u veľkého počtu 

rôznych aplikácií. Typické použitie môžeme vidieť pri diaľkových ovládačoch od 

televízorov. Hlavnými znakmi tohto typu bezdrôtovej komunikácie je bezpečný dátový 

prenos, priama viditeľnosť a veľmi malá bitová chybovosť, ktorá ju robí veľmi 

efektívnou. Pri IR prenose vysielame a prijímame modulované IR svetlo s vlnovou 

dĺžkou 840 – 960 nm. V súčasnosti sa objavuje už nový štandard, ktorý pokrýva pásmo 
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700 – 1600 nm. Modulácia signálu je potrebná kvôli tomu aby sa zabránilo okolitému 

rušenie. Prijímač následne odfiltruje všetky signály s inou frekvenciou a tak spracuje iba 

požadovaný signál. [2] 

Komunikácia je tvorená vysielačom, ktorým sú IR LED diódy alebo IR laserové 

diódy. O príjem informácií sa starajú prijímače, na ktoré sa používajú fotodiódy alebo 

integrované obvody s tromi vývodmi. Výrobcovia vyrábajú zostavy (vysielač + 

prijímač) použiteľné priamo v elektronických aplikáciách. V súčasnej dobe je prenos 

pomocou IR odsúvaný Bluetooth prenosom, ktorý rieši hlavnú nevýhodu 

infračerveného prenosu - potrebu priamej viditeľnosti. 

1.2.2 Infračervený vysielač 
Ako infračervený vysielač používame infračervenú diódu (viď Obr. 1.1), ktorá 

vysiela infračervené svetlo v rozsahu infračervenej frekvencie. To znamená, že 

nedokážeme vidieť infračervené svetlo našimi očami, pretože vlnová dĺžka 

infračerveného žiarenia je mierne za vlnovou dĺžkou viditeľného svetla (vlnová dĺžka je 

700 nm – 1 mm). Napriek tomu infračervené žiarenie má rovnaké vlastnosti ako 

viditeľné svetlo, čiže môže byť zaostrené, odrazené a polarizované ako viditeľné svetlo. 

S výnimkou toho, že IR dióda vyžaruje infračervené žiarenie, vyzerá a funguje ako 

normálna LED dióda. Dôležitým parametrom je uhol vyžarovania IR diódy                 

(20 ° – 60 °). Dosah IR diódy hrá tiež významnú úlohu a závisí od typu vysielača a od 

výrobcu. Niektoré vysielače majú dokonca dosah až niekoľko kilometrov. [3] 

 

Obr. 1.1 Infračervená dióda 

1.2.3 Infračervený prijímač 
Infračervený prijímač prijíma modulované infračervené svetlo vysielané 

infračerveným vysielačom a mení svoj výstup. Ako infračervené prijímače používame 

integrované obvody, ktoré majú tri vývody – zem, napájanie a výstup (viď Obr. 1.2). 
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Najrozšírenejšie je použitie IO IR prijímača TSOP, ktorý je k dispozícii v rôznych 

frekvenčných pásmach (napr. TSOP 1730, TSOP 1738 atd. – posledné dve číslice 

interpretujú frekvenciu v kHz, tzn. že demoduluje signál na danej frekvencii). [4] 

 

Obr. 1.2 Rôzne typy IR prijímačov TSOP [5] 

1.2.4 Dosah IR prenosu 
Dosah infračerveného prenosu záleží predovšetkým na vlastnostiach a parametroch 

vysielacej a prijímacej diódy. Dôležitá je vlnová dĺžka v rozsahu 840 nm – 960 nm. 

Ďalším dôležitým a rozhodujúcim parametrom je žiarivosť diódy IE v jednotkách W/sr, 

ktorá nám udáva výkon vyžarovaný v optickej osi. Citlivosť prijímacej diódy pre určitú 

špičkovú vlnovú dĺžku vyjadruje minimálna hodnota intenzity ožiarenia EImin udávaná v 

jednotkách W/m2. Infračervené žiarenie je z LED vysielané žiarivosťou IE pod určitým 

uhlom (uvádzaný výrobcom) a výkon, ktorý dopadá na jednotku plochy (EI) bude klesať 

s druhom mocninou vzdialenosti od zdroja rt v metroch. Medzi danými veličinami platí 

nasledujúci vzťah:  

                                                               𝐸𝐸𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝐸𝐸
𝑟𝑟𝑡𝑡2

  .                                                                      (1) 

Zo zistených parametrov vysielacej a prijímacej diódy môžeme vypočítať teoretickú 

maximálnu vzdialenosť vzťahom: 

                                                        𝑟𝑟𝑡𝑡 = � 𝐼𝐼𝐸𝐸
𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

  .                                                           (2) 

Maximálna prenosová vzdialenosť sa môže zväčšiť v prípade, že sa zväčší žiarivosť 

vysielacej diódy alebo pri použití prijímacej fotodiódy s nižšou hodnotou 

detekovateľného ožiarenia. Pri výbere diódy a ovplyvňovaní dôležitých parametrov je 

potrebné rešpektovať príslušné normy ochrany ľudského zraku (IEC 60825 alebo 

EN60825 – Safety of Laser Products). [3] 
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1.2.5 Výhody a nevýhody IR 
Výhody infračerveného prenosu sú nasledovné: 

• bezpečný spôsob komunikácie, pretože komunikácia smeruje k bodu, ktorý je 

priamo viditeľný, číže nie je možné aby medzi dáta niekto prenikol a poškodil 

ich 

• infračervené zariadenia majú nízku spotrebu (dlhšia výdrž batérie) 

• IR zariadenia sú lacnejšie. 

Medzi nevýhody IR prenosu patria: 

• problematické ovládanie vecí, ktoré nie sú priamo viditeľné vysielacím IR 

zariadením 

• môžeme naraz riadiť iba jedno zariadenie 

• aj keď nedokážeme vidieť infračervené žiarenie, môže dôjsť k poškodeniu očí, 

pokiaľ je vysielaný väčší počet signálov. [6] 

1.3 Modulácia 
Modulácia je proces, kedy dochádza ku zmene niektorej z vlastností nosnej vlny 

podľa zmien modulačného signálu. Každý striedavý signál je charakterizovaný tromi 

základnými parametrami: amplitúda, frekvencia a fáza kmitov. Nosný signál 

ovplyvňujeme modulačným signálom s cieľom prenesenia informácie. Modulačný 

signál tvorí signál v základnom pásme napr. analógový signál z mikrofónu, televíznej 

kamery alebo číslicový (digitálny) signál. K modulácii existuje opačný dej nazývaný 

demodulácia. Zariadenie vykonávajúce moduláciu je modulátor, naopak demoduláciu 

vykonáva demodulátor. Prístroj, ktorý vykonáva oba procesy je modem. [7] 

1.3.1 Druhy modulácie IR žiarenia 
Pri kódovaní a prenášaní dát je pre nás dôležité zaistenie dostatočnej bezpečnosti 

dátového prenosu. Dáta môžeme vysielať mnohými spôsobmi kódovania nosného 

optického žiarenia. V súčasnej dobe používame výhradne digitálny prenos. Niektoré 

spôsoby modulácie boli prijaté v podobe štandardov. Existujú štyri najčastejšie spôsoby, 

ktorými môžeme prenášať jednotlivé bity. 
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Impulzná modulácia  

Je jedným z najjednoduchších spôsobov kódovania dát prenášaných infračerveným 

žiarením. Princíp tejto modulácie môžeme popísať rozdelením signálu na rovnako veľké 

časové okná ako môžeme vidieť na obrázku 1.3. V danom okne sa buď objaví, alebo 

neobjaví impulz konštantnej dĺžky (podstatne menšia ako dĺžka časového okna). Výskyt 

impulzu je považovaný za logickú nulu a bez impulzu vyjadruje logickú jednotku. 

Problémom býva synchronizácia pri prenose bloku jednotkových bitov, kde sa používa 

tzv. bit-stuffing, kedy po určitom počte bitov 1 je vysielaný navyše jeden bit 0, ktorý je 

následne na prijímacej strane potrebné odstrániť. 

 

Obr. 1.3 Princíp impulznej modulácie [8] 

FSK modulácia (frequency shift keying)  

Je to veľmi bezpečná forma prenosu. Princípom tejto modulácie je modulovanie 

bitov pomocou dvoch frekvencií (viď Obr. 1.4). Nevýhoda je vyššia cena zariadenia, 

vyššia náročnosť na energiu a pomalší prenos dát. Z týchto dôvodov sa táto modulácia 

používa len výnimočne v systémoch, ktoré požadujú vysokú bezpečnosť prenosu. 

 

Obr. 1.4 FSK modulácia [9] 
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Bi-phase modulácia  

Spočíva v rozdelení signálu na tzv. časové okná. Tieto časové okná majú rovnakú 

veľkosť a pre zisťovanie daného bitu sa uvažuje zmena úrovne signálu vo vnútri tohto 

okna. Keď je zmena kladná (z logickej 0 na logickú 1)  bit je vyhodnotený ako logická 

jednotka, v opačnom prípade ako logická nula, čo je zobrazené na obrázku 1.5. Táto 

modulácia sa používa často, napr. RC-5 kód, ktorý sa používa v diaľkových ovládačoch 

európskej elektroniky. [8] 

 

Obr. 1.5 Podstata Bi-phase modulácie [8] 

Impulzne šírková modulácia 

Princíp je opäť založený na rozdelení signálu do časových okien, ktoré sú rovnako 

dlhé (viď Obr. 1.6). Ide teda o signál s konštantnou periódou, kde sa mení strieda (tj. 

pomer dĺžky impulzu k dĺžke medzery v jednej perióde). V zahraničnej literatúre sa 

strieda nazýva Duty Cycle. [10] 

 

Obr. 1.6 Znázornenie impulzne šírkovej modulácie [10] 

1.3.2 Prenosové protokoly 
Ako som spomínal v predchádzajúcej kapitole niektoré z modulácií boli prijaté a sú 

používané v podobe štandardov, resp. protokolov. Medzi tieto prenosové protokoly, 

ktoré boli vyvinuté hlavne pre diaľkové ovládače spotrebnej elektroniky patria protokol 

RC-5 (toggle bit) a NEC protokol (navádzací kód). Oveľa širšie využitie infračerveného 

žiarenia predstavuje IrDA protokol, ktorý je rozdelený na niekoľko vrstiev, z ktorých 

každá tvorí a plní svoju určitú funkciu. Protokol IrDA má široké využitie, používa sa 
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okrem diaľkových ovládačov aj pri mobilných telefónoch, počítačoch, kamerách, 

tlačiarňach a lekárskych prístrojoch. [11] 

1.4 Komunikácia s počítačom 
Komunikácia s počítačom môže prebiehať rôznymi spôsobmi. Medzi spôsoby 

môžeme zahrnúť komunikáciu pomocou kabeláže, kde zaraďujeme najrozšírenejšiu 

komunikáciu prostredníctvom USB alebo ethernetom. Druhým spôsobom je bezdrôtová 

komunikácia, ktorá je dnes čím ďalej tým viac rozšírená. Medzi bezdrôtovú 

komunikáciu patrí komunikácia pomocou Wi-Fi alebo Bluetooth. Komunikáciu s PC by 

bolo užitočné najmä kvôli vonkajšiemu prostrediu riešiť bezdrôtovo, no kvôli zložitosti 

v oblasti Wi-Fi, bude moje zariadenie komunikovať s počítačom prostredníctvom USB. 

Pomocou USB bude prijímač odosielať dáta do PC, kde bude možné zobrazenie a 

kontrola získaných, resp. zmeraných dát. Z tohto dôvodu bude USB zbernica popísaná 

bližšie v nasledujúcej podkapitole. 

1.4.1 Zbernica USB  
Z angličtiny Universal Serial Bus je štandard sériovej zbernice, ktorá je určená 

predovšetkým na pripojenie rôznych periférií k počítaču. Prvé USB bolo vyvinuté v 

spolupráci firiem Hewlett-Packard, Intel, Lucent, Nec, Microsoft a Philips v roku 1994. 

Hlavným cieľom vyvinutia USB bolo zbavenie sa všetkých skôr používaných sériových 

a paralelných portov, ktoré neboli dostatočne štandardizované a potrebovali veľké 

množstvo ovládačov. Počas vývoja USB sme mohli poznať verzie 0.7, 1.0, 1.1 a verziu 

2.0, ktorá sa používa s revíziami dodnes. Dnes poznáme už aj verziu 3.0, ktorá má 

oproti USB 2.0  dvojnásobnú rýchlosť. Pri USB je potrebné spomenúť aj rôzne typy 

používaných konektorov – mini USB, mikro USB, B-typ a A-typ (viď Obr. 1.7). USB 

sa využíva najmä na pripojenie tzv. Human Interface Devices, kde patria myši, 

klávesnice a joysticky. Ďalšie využitie USB je v zariadeniach, ktoré využívajú port len 

na napájanie – nabíjačky na mobilné telefóny. [12] 
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Obr. 1.7 Logo USB a jednotlivé typy konektorov [13] 

1.4.2 Komunikačný protokol USB 
Ako som spomínal v jednej z predchádzajúcich kapitol, ide o externú zbernicu, po 

ktorej sa prenášajú dáta sériovo (polo duplexne) s použitím dvoch signálových vodičov, 

kde využívame diferenčné kódovanie.  

Na fyzickej úrovni sú komunikujúce zariadenia prepojené systémom point to point 

(jeden kábel prepája iba dva susedné uzly – riadiaci uzol a host controller). Na logickej 

úrovni možno hovoriť o skutočnej zbernici, kde riadiaci uzol môže komunikovať s 

akýmkoľvek pripojeným zariadením. [14] 

V prípade USB sa dáta prenášajú pomocou zmeny stavu dátových liniek (vývody 

D+ a D-). Rozoznávame dva stavy – J a K. Prenos súboru bitov je zakódovaný metódou 

NRZI, ktorej princíp je pomerne jednoduchý – bit s hodnotou nula reprezentuje zmenu 

stavu medzi J a K, resp. zmena stavu medzi K a J, zatiaľ čo bit s hodnotou jedna 

znamená, že stav dátovej linky sa nezmenil, čo je znázornené na obrázku 1.8.  

Aby bola zaručená synchronizácia prenosu dát, v prípade že sa pri súbore bitov 

objaví za sebou šesť jednotiek (šesťkrát po sebe sa stav nezmení), naviac bude vložený 

bit s logickou nulou (vynútenie zmeny stavu linky). Toto obidve komunikujúce strany 

môžu využiť k vzájomnej synchronizácii času. Pokiaľ sa vyskytne na prenosovej linke 

sedem po sebe idúcich jednotiek, bude sa to považovať za chybu. 

 

Obr. 1.8 Pôvodné kódovanie NRZI (neinverzné) [15] 
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2 SPÔSOB MERANIA A RIEŠENIE KOLÍZIÍ 
Motokáry prechádzajú počas pretekov určitými úsekmi, ktoré možno označiť ako 

kontrolné body. V našom prípade by mal postačovať kontrolný bod umiestnený pri 

prejazde cieľom. Motokáram, ktoré budú vysielať svoje priradené adresy bude možné 

zmerať medzičasy, a na konci sa ich súčtom ukáže celkový čas.  

Výsledný systém časomiery je tvorený infračerveným vysielačom (IR LED diódy 

umiestnené na obidvoch stranách motokáry) a infračervenými prijímačmi umiestnenými 

na protiľahlých stranách trate.  

Pri prejazde kontrolným bodom, resp. cieľom môžu nastať rôzne situácie poprípade 

kolízie v závislosti od počtu motokár v danom mieste trate. Motokáry sa v cieli môžu 

predchádzať a následne môže dochádzať ku kolíziám medzi signálmi vysielanými z 

motokár. Preto je nutné prípadné kolízie riešiť buď softvérovo (naprogramovaním) 

alebo hardvérovo (spôsob umiestnenia meracích prvkov).  

V nasledujúcich podkapitolách sa pokúsim popísať jednotlivé možnosti a riešenia 

daných otázok ohľadom vyskytujúcich sa kolízií. 

2.1 Prejazd jednej motokáry 
Pri prejazde jednej motokáry kontrolným bodom nevznikajú takmer žiadne kolízie. 

Môžu vzniknúť iba nepredvídateľné problémy s osvetlením okolia, ale kvôli tomu 

motokára prechádza vedľa prijímača počas určitého časového intervalu, ktorý je 

dostatočný na prečítanie adresy motokáry. IR vysielač motokáry vysiela adresu v 

určitom časovom intervale a pri prejazde kontrolným bodom musí byť IR prijímačom 

zaznamenaná aspoň jedenkrát. V popisovanom prípade nebude zohrávať dôležitú  úlohu 

ani vzdialenosť od infračerveného prijímača, pretože ide o prechod iba jednej motokáry 

(napr. ak bude vzdialenosť od prijímača na pravej strane menšia ako požadovaná 

vzdialenosť, automaticky vzdialenosť od prijímača umiestneného na protiľahlej strane 

bude určite väčšia, čiže vysielač posiela adresu ešte dlhší časový interval). Keďže pri 

prechode jednej motokáry sú k dispozícii obidva vysielače aj prijímače na obidvoch 

stranách nevzniknú žiadne problémy, čo je zrejmé z obrázku 2.1. 
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Obr. 2.1 Názorná ukážka prejazdu jednej motokáry 

2.2 Vzájomné predchádzanie dvoch motokár 
V predchádzajúcej podkapitole som spomínal prejazd jednej motokáry. Keďže vo 

veľkej väčšine sa na trati nachádza väčšie množstvo motokár, môže dôjsť k 

vzájomnému predchádzaniu motokár. Pri našich parametroch pretekárskej dráhy je 

možné predchádzanie najviac dvoch motokár. Trať ma šírku približne 4 až 6 metrov. Pri 

predbiehaní dvoch motokár, ak to šírka trate dovoľuje, môže dôjsť k nechceným 

kolíziám medzi motokárami, poprípade k haváriám, nebezpečným nárazom do bočných 

bariér a podobne. V tomto prípade, kedy sa budú môcť vzájomne predchádzať dve 

motokáry, bude dochádzať predovšetkým ku kolíziám medzi signálmi vysielanými 

jednotlivými motokárami. Preto je potrebné tieto kolízie riešiť rôznymi opatreniami a v 

nasledujúcej podkapitole sa túto problematiku snažím popísať a vyriešiť. 

2.2.1 Umiestnenie prijímačov na protiľahlých stranách 
Pri tomto spôsobe riešenia jednotlivých kolízií budú prijímače umiestnené na 

obidvoch protiľahlých stranách trate. Infračervené vysielače nachádzajúce sa na oboch 

stranách motokár budú vysielať signál pod daným uhlom vyžarovania. Tento signál 

rozoznajú počas prechodu kontrolným bodom niekoľkokrát, avšak bude dochádzať ku 

kolíziám pri vzájomnom predchádzaní motokár.  



12 
 

Tento problém môžeme vyriešiť tak, že pokiaľ by signál z jedného vysielača 

detekoval signál vysielaný z druhej motokáry, obidva vysielače by prestali vysielať, čo 

môžeme vidieť na obrázku 2.2. Tým pádom by fungovali a vysielali signál iba vysielače 

po stranách motokár, a tieto signály by už vzájomne nekolidovali. Čiže prijímače by 

prečítali informácie z prislúchajúceho infračerveného vysielača. V tomto prípade by 

bola nutná hardvérová úprava infračerveného vysielača (pridaný spôsob detekcie 

infračerveného signálu), doplnená o potrebné úpravy v programovej časti vysielača. 

 

 

Obr. 2.2 Možnosť prejazdu dvoch motokár 

Druhý spôsob riešenia, s umiestnením infračervených prijímačov na protiľahlých 

stranách dráhy, by mohol byť realizovaný s použitím vynulovania stavu prijímačov po 

určitom čase. Prijímač by mohol prijať rovnakú adresu určitý počet ráz a následne by už 

čakal na odlišnú adresu, ktorú by dokázal správne prijať. Počet prijatých adries by bol 

presne stanovený a rovnako časová rezerva pre posielanie a prijatie novej adresy by 

bola dostačujúca, zvolená podľa výpočtov doby trvania prejazdu daným kontrolným 

bodom, resp. cieľom. 
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2.2.2 Použitie klapky alebo clony na IR vysielači 
Alternatívou pri riešení príslušných kolízii je umiestnenie klapky alebo clony do 

oblasti IR LED diódy, kedy by sme uhol vyžarovania zmenšili (z 45 ° na 22,5 °). Na 

obrázku 2.3 je zobrazená táto situácia, kedy by infračervené svetlo prenikalo iba 

smerom dopredu. Týmto by dochádzalo k podstatne kratším a menším kolíziám 

signálov, keďže vysielače by nevysielali smerom dozadu, a tam by sa nežiaduce kolízie 

neuskutočnili.  

Avšak ku kolíziám bude dochádzať i tak, a danú spornú situáciu môžeme vyriešiť 

softvérovo. Hneď ako prijímač príjme zlú, resp. kolidujúcu adresu (dve nezmyselne 

spojené adresy) danú informáciu by neuvažoval a zahodil by ju, no v momente kedy 

zistí jednu adresu, túto informáciu príjme a vyhodnotí ju ako správnu. V tom prípade by 

ju prijímač uvažoval pri ďalšom spracovaní časov, poprípade medzičasov. 

 

 

Obr. 2.3 Riešenie kolízií vysielaných signálov 

2.2.3 Infračervená brána 
Pomerne spoľahlivým spôsobom by bolo riešenie takzvanou infračervenou bránou. 

Za infračervenú bránu možno považovať jednu, resp. dve fotodiódy alebo integrované 

obvody TSOP umiestnené v určitej výške nad dráhou. Môj prijímač TSOP 4838 má 

uhol snímania do 90 °, čiže umiestnený v dostatočnej výške dokáže zaznamenať celú 
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šírku trate (4 – 6 metrov). Podľa šírky trate je možný výpočet výšky umiestnenia 

fotodiódy nad traťou. Infračervený vysielač by bol jeden na prednej časti motokáry a 

vysielal by smerom hore, čo je znázornené na obrázku 2.4. Bolo by potrebné použiť 

clonu na IR vysielač, čím by sme čiastočne zamedzili uhol vyžarovania IR diódy a 

vysielač by vysielal iba do smerov – dozadu a dopredu, vysielanie do strán by bolo 

clonou zamedzené. Fotodióda nainštalovaná nad dráhou by bez väčších problémov 

dokázala prijať a vyhodnotiť jednotlivé adresy motokár, ktoré by boli použiteľné pre 

ďalšie spracovanie a vyhodnocovanie medzičasov a finálnych časov.  

 

 

Obr. 2.4 Prejazd motokár infračervenou bránou 
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3 NÁVRH ZARIADENIA 
Pri návrhu rôznych elektrických zariadení je potrebné najskôr zistiť a určiť si 

potrebné vlastnosti a hraničné parametre zariadenia, ktoré je nutné dosiahnuť. Na úvod 

kapitoly zobrazujem zjednodušený diagram popisu komunikácie medzi zariadeniami 

systému infračervenej časomiery (viď Obr. 3.1). V tejto kapitole ďalej uvádzam popis 

jednotlivých častí kompletného systému IR časomiery. K návrhu zariadenia patrí 

predovšetkým schematický návrh zariadenia. Keďže infračervený signál bude vysielať 

určitú adresu, vytvoril som dostatočne bezpečný a spoľahlivý protokol adresovania 

infračerveného signálu, kde bolo dôležité vypočítať jednotlivé parametre, podľa ktorých 

som sa riadil v nasledujúcom postupe tvorby zariadenia. V tejto časti teda uvádzam 

schematický návrh jednotlivých častí zariadenia, príklady výpočtov potrebných 

vyhovujúcich súčiastok zariadenia a protokol adresovania IR signálu. 

 

Obr. 3.1 Diagram popisujúci vzájomnú komunikáciu medzi jednotlivými systémami 

3.1 Infračervený vysielač 
Táto časť systému IR časomiery vysiela infračervený signál, ktorý je modulovaný a 

využíva navrhnutý protokol adresovania IR signálu. Pri návrhu vysielača som 

postupoval podľa znalostí a vlastností infračerveného prenosu, ktoré som popisoval v 

predchádzajúcich kapitolách. Toto zariadenia pozostáva z niekoľkých dôležitých 
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súčiastok a komponentov, ktorých výber a parametre bolo veľmi dôležité správne zvoliť 

po vykonaných teoretických výpočtoch. Na obrázku 3.2 je zobrazené schematické 

zapojenie jednotlivých súčiastok IR vysielača. Uvádzam zhrnutie a výpočet parametrov 

dôležitých súčastí tohto zariadenia. 

 

Obr. 3.2 Schematický návrh IR vysielača, IR LED diódy, mikrospínače, externý kryštál, 
blokovacie kondenzátory a ICSP konektor 

Mikrokontrolér PIC18LF4550 

Riadiacou jednotkou a najdôležitejšia súčasť, ktorá zabezpečuje samotnú činnosť 

zariadenia je  mikrokontrolér od spoločnosti Microchip s názvom PIC18LF4550. Ide o 

8-bitový mikrokontrolér so 44 vývodmi, ktoré umožňujú množstvo funkcií (bližšiu 

špecifikáciu možno nájsť v technickom liste daného mikrokontroléra. V mojom návrhu 

a zapojení som použil z dôvodu úspory miesta na doske plošného spoja puzdro 

TQFP44. K správnej funkcii mikrokontroléra som k obidvom napájacím vývodom 

použil blokovacie kondenzátory podľa doporučenia výrobcu s hodnotami 100 nF. 

Ošetril som vývod MCLR slúžiaci na reset zariadenia, ku ktorému som paralelne           
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k napájaniu pripojil rezistor s hodnotou 10 kΩ. Programovanie MCU prebiehalo 

pomocou vyvedeného ICSP konektora. 

Externý kryštál 

Ďalšou dôležitou súčiastkou je kryštál, ktorý slúži na stabilizovanie frekvencie 

elektronického oscilátora. [16] Použil som externý kryštál s frekvenciou 20 MHz od 

spoločnosti TXC so špecifickým označením 7M-20.000MAAJ-T. Podľa dostupných 

informácii v technickej dokumentácii som pre správnu činnosť oscilátora použil 

pripojenie 15 pF kondenzátorov. [17] 

7 segmentový displej 

V navrhovanom zariadení si bude môcť jazdec zvoliť svoje číslo ľubovoľne v 

rozsahu od 00 až 99. Tým pádom som použil dva 7 segmentové displeje so spoločnou 

anódou od firmy BRIGHT LED ELETRONICS CORP s názvom BS-A552RD o výške 

zobrazovaného čísla 14,20 mm. Displeje sú ovládané dvomi mikrospínačmi, z ktorých 

každý ovláda jeden 7 segmentový displej (viď Obr. 3.3). Prvý mikrospínač 

inkrementuje číslo a druhý naopak dekrementuje číslo na displeji, čo zaisťuje pomerne 

rýchlu voľbu požadovaného čísla. Pri zapojení bola dôležitá voľba predradných 

rezistorov pripojených na jednotlivé segmenty k vývodom mikrokontroléra: 

   𝑈𝑈𝑅𝑅 = 𝑈𝑈𝑀𝑀 − 𝑈𝑈𝑆𝑆 = 5 𝑉𝑉 − 2,5 𝑉𝑉 = 2,5 𝑉𝑉,   (3) 

kde UR je napätie na rezistore, UM je napájacienapätie mikrokontroléra a US je 

napätie na 7 segmentovom displeji. Zo zistenej hodnoty UR, môžeme po vydelení 

prúdom na segmente IS vypočítať požadovanú hodnotu rezistora: 

    𝑅𝑅 = 𝑈𝑈𝑅𝑅
𝐼𝐼𝑆𝑆

= 2,5 𝑉𝑉
10 𝐼𝐼𝑚𝑚

= 250 Ω .           (4) 

Výpočtom som zistil použitie rezistorov s minimálnou hodnotu 250 Ω, avšak z dôvodu 

zložitého získania presnej hodnoty rezistora som zvolil s určitou rezervou hodnotu    

330 Ω, ktorú jednoduchšie zoženiem a i životnosť segmentov sa predĺži. [18] 
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Obr. 3.3 Návrh multiplexovaného 7-segmentového displeja 

Kvôli inkrementácii a dekrementácii čísla na 7-segmentovom displeji som použil 

multiplexovanie dvoch 7-segmentovych displejov. Multiplexovanie znamená, že v 

skutočnosti sa prepína iba jeden displej, ale MCU ich prepína s periódou, ktorá je mimo 

zotrvačné vlastnosti oka. [19] Najjednoduchší spôsob prepínania displejov je pomocou 

tranzistora. Ja som použil PNP tranzistor BC557C, ku ktorému bolo potrebné vypočítať 

a pripojiť rezistor so správnou hodnotou. Najskôr som urobil výpočet prúdu bázou 

tranzistora, kde kolektorový prúd Ic podelíme zosilňovacím činiteľom tranzistora hFE: 

𝐼𝐼𝑏𝑏 = 𝐼𝐼𝑐𝑐
ℎ𝐹𝐹𝐸𝐸

= 100 𝐼𝐼𝑚𝑚
300

= 333 µ𝑚𝑚.          (5) 

Potom som zistil výsledný odpor báze Rb: 

𝑅𝑅𝑏𝑏 = 4,7 𝑘𝑘𝑘𝑘 => 𝑈𝑈𝐶𝐶𝐸𝐸−𝑈𝑈𝐵𝐵𝐸𝐸
𝑅𝑅𝑏𝑏

> 333 µ𝑚𝑚.                             (6) 

Nakoniec som overil, či prúd po použití rezistora Rb s danou hodnotu bude dostačujúci 

pre multiplexovanie 7 segmentového displeja: 
5 𝑉𝑉 − 0,7 𝑉𝑉

4,7 𝑘𝑘𝑘𝑘
~ 915 µ𝑚𝑚 > 333 µ𝑚𝑚. 

Infračervená dióda 

Zapojenie IR vysielača obsahuje dve infračervené diódy pripojené cez predradný 

odpor na vývod mikroprocesora. IR diódy som pripojil na vývody mikrokontroléra, 

ktoré obsahujú funkciu PWM modulácie, čím som jednoduchšie softvérovo navrhol 
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adresovanie IR signálu podľa navrhnutého protokolu. V prípade spomínaného použitia 

PWM modulu CCP som nemusel použiť niektorí z časovačov MCU, ale využil som 

jednoduché zapínanie a vypínanie modulu CCP pre určitý časový interval, čím som 

zefektívnil tvorbu IR protokolu. Keďže mikroprocesor pracuje na napätí 5 V, musíme 

uvažovať úbytok napätia na IR dióde a vyriešiť túto situáciu použitím odporu. Pri 

výpočte odporu, ktorý bude potrebný pre naše zapojenie najskôr vypočítam napätie na 

rezistore: 

                                 𝑈𝑈𝑅𝑅 = 𝑈𝑈𝑀𝑀 − 𝑈𝑈𝐷𝐷 = 5 𝑉𝑉 − 1,2 𝑉𝑉 = 3,8 𝑉𝑉.                     (7) 

Potom zo známych hodnôt napätia na rezistore a prúdu pretekajúceho diódou určíme 

hodnotu rezistora: 

    𝑅𝑅 = 𝑈𝑈𝑅𝑅
𝐼𝐼𝐷𝐷

= 3,8 𝑉𝑉
20 𝐼𝐼𝑚𝑚

= 190 Ω .                                               (8) 

Zistil som, že musím použiť rezistor s hodnotu aspoň 190 Ω. S určitou rezervou som 

zvolil rezistory o odpore 220 Ω, ktoré sú dostupnejšie. [18] 

Regulátor napätia 

IR vysielač bude umiestnený na motokáre. Z toho dôvodu budem toto zariadenie 

napájať z batérie motokáry, ktorej hodnota podľa zistených informácií je 12V. Preto 

bolo nutné navrhnúť regulátor napätia. Po odporučení vedúcim som použil monolitický 

integrovaný obvod LM317T s puzdrom TO220, ktorý je navrhnutý tak, aby dodával 

viac ako 1,5 A záťažového prúdu s nastaviteľným výstupným napätím v rozmedzí 1,2 V 

až 37 V. Výstupné napätie sa volí pomocou odporového deliča, čím je obvod 

jednoduchý. Dôležitý je práve výpočet odporového deliča (R2/R1) [20] pre požadované 

výstupné napätie Vout:  

    𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡 = 1,25 . �1 + 𝑅𝑅2
𝑅𝑅1
�,                       (9) 

kedy po dosadení nasledovných hodnôt jednotlivých veličín (Vout = 5 V, R1 = 270 Ω) 

získame hľadanú hodnotu: R2 = 810 Ω. Aby sme dosiahli čo najpresnejšiu hodnotu 

výstupného napätia, použil som rezistor z rady E12 s hodnotu 820 Ω. V zapojení 

LM317T na obrázku 3.4 som použil niekoľko filtračných kondenzátorov, ktoré slúžia 

ako širokopásmový filter pre napájanie a eliminuje vplyv indukčností prívodov od 

napájacieho zdroja a napájacieho konektora. Nakoniec je tu použitá tlmivka, ktorá je 

používaná k blokovaniu signálov vyššej frekvencie a blokovaniu rýchlej zmeny prúdu. 
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Obr. 3.4 Schéma navrhnutého regulátora napätia 

3.2 Infračervený prijímač 
Toto zariadenie tvorí v systéme časomiery najdôležitejšiu funkciu. Jeho úlohou je 

správne prijať IR signál vysielaný IR vysielačom, ktorý následne dekóduje a posiela do 

počítača. Komunikácia s počítačom je realizovaná prostredníctvom USB rozhrania, 

ktoré navyše aj napája IR prijímač. Pre jednoduchosť, USB pripojenie vytvára sériový 

port, pomocou ktorého komunikuje IR prijímač s počítačom. 

 

Obr. 3.5 Schéma IR prijímača a jednotlivých častí 

 



21 
 

Pri návrhu infračerveného prijímača som rovnako postupoval z teoretických 

výpočtov, poprípade z údajov získaných od výrobcu, resp. z technickej dokumentácie. 

Činnosť zariadenia zabezpečuje rovnako ako v prípade IR vysielača mikrokontrolér 

PIC18LF4550, ktorého voľba bola jednoznačná práve kvôli vstavanej funkcii na 

použitie USB rozhrania (vývody D+ a D-). V návrhu tohto zariadenia som rovnako 

použil z dôvodu minimalizácie rozmerov dosky plošného spoja puzdro TQFP so 44 

vývodmi. K správnej funkcii mikrokontroléra bolo nevyhnutné použitie dvoch 

blokovacích kondenzátorov s hodnotou 100 nF. Na vývod MCLR som paralelne k 

napájaniu pripojil rezistor s hodnotou 10 kΩ. Schematický návrh spomínaných 

použitých súčiastok sa nachádza na obrázku 3.5. 

Z dôvodu použitia USB komunikácie bolo potrebné použiť externý oscilátor o 

frekvencii 20 MHz. Konkrétne som použil externý SMD kryštál s frekvenciou 20 MHz 

od firmy TXC, ku ktorému som pripojil kondenzátory s doporučenou hodnotou 15 pF.  

Najdôležitejšou súčiastkou tejto časti je integrovaný obvod, ktorý dokáže prijímať 

infračervený signál. Ako prijímač som zvolil TSOP4838 s tromi vývodmi, ktorý som 

zapojil podľa doporučeného zapojenia od výrobcu na obrázku 3.6 [21], tzn. použil som 

kondenzátor s hodnotu 4,7 µF paralelne pripojený k napájaciemu vývodu IR prijímača 

TSOP 4838 pre minimalizáciu rušení z napájania. Pre správnu funkciu IR prijímača je 

dôležitý aj rezistor s hodnotou 100 Ω a využil som aj voliteľný 10 kΩ rezistor. [22]  

 

Obr. 3.6 Doporučené zapojenie integrovaného obvodu TSOP 4838 [21]  

Výsledné zapojenie infračerveného prijímača obsahuje už spomínaný USB 

konektor, ktorý zabezpečuje komunikáciu s počítačom. USB konektor je pripojený na 

vývody D- a D+ MCU. Ide o USB konektor od spoločnosti KEYSTONE, je to konektor 

typu A s bližšou špecifikáciou USB 2.0, ktorá je pre daný systém, využitie a náročnosť 

dostačujúca. [23] Vývod VBUS na MCU je ošetrený 470 nF kondenzátorom práve kvôli 

použitiu rozhrania USB. Zapojenie na obrázku 3.7 obsahuje feritový bead a filtračný 
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kondenzátor s hodnotou 100 nF, ktoré slúžia na potlačenie rušivých interferencií a 

impulzov z napájania. 

 

Obr. 3.7 Zapojenie USB konektora IR prijímača 

3.3 Protokol adresovania signálu 
Mojím cieľom bolo vysielať IR diódou určitú informáciu, čiže infračervený signál 

ktorý je vysielaný je modulovaný, a prenáša do prijímača danú adresu motokáry. Z toho 

dôvodu bolo nevyhnutné vytvoriť spoľahlivý IR protokol, ktorý som aplikoval v 

zariadení infračerveného vysielača. K tvorbe a následným výpočtom výsledného 

odpovedajúceho protokolu pre vysielanie infračerveného signálu bolo potrebné zistiť 

podrobnosti o motokárach, pretekárskej dráhe a určiť si vyhovujúce hraničné parametre. 

Tieto vlastnosti a medzné parametre som zhrnul v prehľadnej tabuľke 1. 

Tab. 1 Hraničné parametre na trati 

Parameter Stanovená hodnota 

Maximálna rýchlosť – vmax 60 km/h 

Šírka trate 4 až 6 metrov 

Maximálny počet motokár 12 motokár 

Maximálny počet motokár pri predbiehaní 2 motokáry 

Minimálna vzdialenosť motokáry od kontrolného bodu 1 meter 

 

        Pri určovaní týchto vlastností som čerpal informácie od dráhy s motokárami v 

Brne. [24] Keďže som niektoré informácie získal iba približné prispôsobil som ich k 

daným situáciám. Najproblematickejšia a veľmi dôležitá pre môj projekt je vzdialenosť 

motokáry od kontrolného bodu, od ktorej závisí počet vyslaných a prijatých adries danej 

motokáry, a teda spoľahlivosť celého systému.  
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Maximálna vzdialenosť v našom prípade nehrá významnú úlohu, keďže dosah IR 

vysielača je do 10 metrov a šírka trate je 4 – 6 metrov. Naopak potrebné je vyriešiť 

otázku o minimálnej vzdialenosti motokáry od kontrolného bodu (čím menšia 

vzdialenosť, tým kratšiu dobu informácií IR prijímač zachytí). Takže som zvolil určitú 

vzdialenosť, od ktorej sa odvíjali ďalšie moje výpočty. 

Na obrázku 3.8 je znázornený výpočet, resp. význam použitých skratiek veličín. 

 

Obr. 3.8 Znázornenie výpočtu a použitých skratiek veličín 

Časový interval x, kedy je IR signál viditeľný pre centrálnu jednotku (prijímač) 

vypočítame pomocou: 

  𝑡𝑡𝑡𝑡 22,5 ° =
𝑥𝑥
2

𝑠𝑠𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
 => 𝑥𝑥 = 𝑡𝑡𝑡𝑡 22,5 ° . 1 . 2                (10) 

    𝑥𝑥 = 0,828 𝐼𝐼. 

Následne podľa zisteného časového intervalu x zistíme čas prejazdu t: 

𝑣𝑣𝐼𝐼𝑚𝑚𝑥𝑥 = 60 𝑘𝑘𝐼𝐼 ℎ => 16,667𝐼𝐼 𝑠𝑠⁄⁄   (prevod medzi jednotkami rýchlosti) 

                                      𝑡𝑡 = 𝑥𝑥
𝑣𝑣𝐼𝐼𝑚𝑚𝑥𝑥

 . 1 = 0,828
16,667

 . 1 => 𝑡𝑡 = 49,71 𝐼𝐼𝑠𝑠        (11) 

 

Po zistení týchto dôležitých veličín som mohol pokračovať k tvorbe spomínaného 

protokolu. Z predchádzajúcich výpočtov som získal potrebné parametre pre protokol 

adresovania infračerveného signálu. Pri tvorbe nasledujúceho protokolu som 

kombinoval vlastnosti jednotlivých protokolov pre prenos infračerveného žiarenia, ktoré 

sa používajú v diaľkových ovládačoch (konkrétne NEC).  

        Môj protokol prenosu infračerveného signálu je založený predovšetkým na 

rozlišovaní vzdialenosti jednotlivých impulzov bitov správy. Každý impulz ma dĺžku 
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300 µs pri nosnej frekvencii 38 kHz (T = 26,3 µs). Vieme povedať, že každý impulz je 

vyplnený dávkou viac ako 11 pulzov nosnej frekvencie. Logické bity sa prenášajú 

nasledovne (viď. Obr. 3.9): 

• Logická "0" – 300 µs impulz, po ktorom nasleduje 300 µs voľný priestor, s 

celkovým časom vysielania 600 µs 

• Logická "1" – 300 µs impulz nasledovaný 900 µs prázdnym miestom, s 

celkovým časom vysielania 1,2 ms. [25] 

 

 

Obr. 3.9 Reprezentácia logických úrovní jednotlivých bitov [25] 

Správa prenášaná infračerveným vysielačom je zložená z niekoľkých častí. Táto 

správa sa skladá z nasledovných častí: 

• ŠTART bit s dĺžkou 3 ms (10-násobok dĺžky trvania impulzu logického 

dátového bitu 

• priestor 1,5 ms 

• 8-bitová adresa pre infračervený prijímač 

• 8-bitová logická negácia adresy 

• koncový impulz 300 µs, ktorý signalizuje koniec správy. 

V prípade môjho protokolu prenášam 8 bitovú adresu, ktorou môžem v prípade potreby 

zakódovať až 256 motokár. Rozlišovanie jednotlivých logických bitov je teda riešené 

rôznou vzdialenosťou medzi jednotlivými impulzmi. Prenosový protokol začína 

ŠTART bitom s dĺžkou 3 ms, po ktorom nasleduje pauza 1,5 ms. Rámec adresy má v 

tomto prípade konštantnú dĺžku, adresa je vysielaná dvakrát. Prvýkrát posielam adresu v 

normálnej podobe a po druhýkrát negáciu danej adresy (viď Obr. 3.10). Táto 

redundancia adresy nám slúži k zabezpečeniu prenosu proti rôznym chybám. 
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Obr. 3.10 Popis protokolu adresovania infračerveného signálu 

Podľa predchádzajúcich výpočtov času prejazdu zistenej vzdialenosti a 
navrhnutého IR protokolu prenosu dát som určil počet odoslaných a prijatých adries 
prijímačom. Keďže posielame 2 bajty správy musíme uvažovať 16 logických bitov dát, 
podľa čoho určíme celkový čas prenášanej správy daným protokolom. Čiže 16-bitová 
správa vyžaduje na prenos celkový čas 18,9 ms. Tento čas vždy obsahuje 8 logických 
"0" a 8 logických "1". Na predchádzajúcom obrázku 3.10 posielam konkrétne adresu v 
binárnom kóde 0b00000000, po ktorej nasleduje negácia adresy 0b11111111. 

        𝑇𝑇 = 𝑇𝑇Š𝑇𝑇𝑚𝑚𝑅𝑅𝑇𝑇 + 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑚𝑚𝑈𝑈𝑃𝑃𝑚𝑚 + 𝑇𝑇𝑆𝑆𝑃𝑃𝑅𝑅Á𝑉𝑉𝑚𝑚                                       (12) 

𝑇𝑇 = 3 𝐼𝐼𝑠𝑠 + 1,5 𝐼𝐼𝑠𝑠 + (8 × 600 µs + 8 × 1,2 𝐼𝐼𝑠𝑠) = 18,9 𝐼𝐼𝑠𝑠 

Z tohto výpočtu môžeme zjednodušene povedať koľko adries (približne 3 adresy) bude 
možné prečítať za zistený časový úsek, čím je zvýšená spoľahlivosť celého systému. 

3.4 Komunikácia s počítačom 
Komunikáciu pomocou USB využívam na strane infračerveného prijímača. IR 

prijímač cez USB prenáša dáta do počítača a zároveň je USB aj napájaný. V oblasti 

programu IR prijímača, kvôli robustnosti USB rozhrania a potreby iba jednoduchého 

využitia tohto rozhrania vytváram akúsi emuláciu virtuálneho sériového portu  ̶  USB 

trieda CDC. [26] Bližšie túto problematiku popisujem v programovej časti systému. 
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Obr. 3.11 Zjednodušený diagram popisujúci posielané dáta do PC 

Komunikácia do počítača prebieha spôsobom, keď infračervený prijímač prijíma 

adresy vysielané z infračerveného vysielača, dekóduje ich podľa stanoveného protokolu 

a pomocou spomínanej USB komunikácie posiela do počítača. Pre zjednodušenie 

prístupu k PC, USB vytvára virtuálny sériový port, kedy si následne prijaté dáta 

skontrolujem na hypertermináli. Najskôr som na kontrolu správne prečítaných adries 

použil voľne dostupný terminál sériového portu Hercules 3.2.8 od HW Group. Po 

otestovaní správne dekódovaných dát som vytvoril program časomiery motokár 

spustiteľný v operačných systémoch Windows. Program vytvára vlastné prostredie 

časomiery, prijímanie adries motokár a následné vyhodnotenie jednotlivých pretekárov. 

Tento program časomiery som vytvoril vo vývojovom prostredí Visual Studio 2017. 

Podľa diagramu na obrázku 3.11 možno zjednodušene popísať spôsob posielania 

dát do počítača. Keď IR prijímač správne prečíta adresu vysielanú IR vysielačom do 

počítača posiela hlavičku a adresu danej motokáry, ktorá je následne upravená do 

požadovanej formy (dvojciferné číslo jazdca). Pri nasledovnom prijímaní adresy 

dochádza k vyhodnoteniu medzičasu jednotlivých motokár vo vytvorenej aplikácii a po 

splnení zvolených parametrov v aplikácii (počet jazdcov a kôl) prebehne vyhodnotenie 

finálneho času každej motokáry. 
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4 KONŠTRUKCIA ZARIADENIA 
Konštrukčný návrh kompletného systému pozostáva z DPS infračerveného 

vysielača a prijímača. Tieto dosky plošných spojov boli navrhnuté v programe EAGLE. 

Návrh DPS nebol ovplyvnený žiadnymi prísnymi normami ani štandardmi. Obidve DPS 

sú dvojvrstvové, pričom bol použitý materiál FR-4 s povrchovou úpravou HAL a zelená 

nespájkovacia maska. Pre zefektívnenie návrhu som využil rozliatie medi na spodnú 

BOTTOM stranu dosiek plošných spojov, čím som vytvoril spoločnú zem (GND) pre 

všetky súčiastky. Pomocou prokovov s priemerom 0,35 mm som následne jednotlivé 

požadované súčiastky pripojil na zem. Veľkú dôležitosť pri návrhu obidvoch DPS som 

kládol na čo najbližšie umiestnenie blokovacích kondenzátorov a externého kryštálu k 

MCU. Ostatné súčiastky boli umiestnené ľubovoľne, resp. podľa logického hľadiska 

výsledného zariadenia. Šírku vodičov som použil vo všetkých prípadoch rovnakú – 0,4 

mm, okrem napájacích vodičov kde som z praktického dôvodu použitia napájacieho 

napätia použil šírku vodičov 0,7 mm (IR prijímač), resp. 0,9 mm (IR vysielač). Dosky 

plošných spojov boli vyrobené u českého dodávateľa, kedy bol dôležitý termín dodania 

hotových DPS aj na úkor vyššej ceny. Dosky boli navrhnuté samostatne, no pre výrobu 

boli zlúčené do jedného panelu o veľkosti 115 x 72 mm. Pri objednávke a výrobe bol 

použitý z ekonomického hľadiska POOL servis, kedy obidve DPS boli vyrobené na 

jednom paneli oddelené drážkou (2 mm).  

 

Obr. 4.1 Ukážka konštrukcie infračerveného vysielača 
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Obr. 4.2 Ukážka konštrukcie infračerveného prijímača 

 

  



29 
 

5 PROGRAMOVÁ ČASŤ SYSTÉMU 
V tejto časti práce chcem popísať problematiku softvéru celkového výsledného 

systému. Používam vystihujúce ukážky kódov z jednotlivých časti systému – 

infračervený vysielač, prijímač a vyhodnocujúci program v počítači. Jednotlivé časti 

kódov sú okomentované, ale v stručnosti popisujem najdôležitejšie prvky. Softvér pre 

infračervený vysielač a prijímač som vytvoril vo vývojovom prostredí programu 

MPLAB IDE 8.92, pričom na naprogramovanie mikrokontrolérov som použil 

programátor ICD2. 

5.1 Program infračerveného vysielača 
Pri programovaní IR vysielača som používal kvôli špecifickým funkciám prekladač 

XC8. Vytvorený program pre infračervený vysielač sa skladá z niekoľkých dôležitých 

častí, ktorých zjednodušený popis možno vidieť v diagrame na obrázku 5.1. V úvode 

programu je množstvo inicializačných príkazov, či už pre 7 segmentový displej alebo IR 

LED diódy, mikrospínače či nastavenie externého kryštálu a obsluhu prerušenia. 

Ovládanie 7 segmentových displejov zabezpečuje obsluha prerušenia. V hlavnej slučke 

programu ovládam IR LED diódy, ktorými sú prenášané dáta podľa vytvoreného 

protokolu. Tu využívam vstavaný modul CCP, ktorý umožňuje PWM moduláciu IR 

diód, [27] čím je naprogramovaný použitý IR protokol. Nakoniec sa v hlavnej slučke 

nachádza ovládanie 7 segmentových displejov dvomi mikrospínačmi. Pretekár si môže 

pomocou tlačítok môže na displeji nastaviť ľubovoľné číslo v rozsahu od 00 do 99, 

ktoré bude následne prenášané ako adresa motokáry. 

 
Obr. 5.1 Diagram popisu činnosti IR vysielača a jednotlivých častí 
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5.2 Programová časť infračerveného prijímača 
V programe infračerveného prijímača bolo potrebné riešiť dekódovanie 

prichádzajúcej adresy z IR vysielača a USB komunikáciu s počítačom. Na dekódovanie 

prijímaného  IR signálu som využil stavový automat prispôsobený na vytvorený IR 

protokol. Po správnom prijatí a dekódovaní všetkých 16 bitov správy, IR prijímač 

ukladá hodnotu a posiela ju cez USB do počítača. USB komunikáciu som vyriešil 

pomocou triedy CDC USB rozhrania, čím bol emulovaný sériový port. Na USB 

komunikáciu som využil vstavané knižnice od spoločnosti Microchip a upravil pre 

potreby vytváraného systému. Konkrétne som pri programovaní používal kompilátor 

CCS C, v ktorého adresári boli všetky potrebné knižnice a funkcie potrebné pre správnu 

komunikáciu s počítačom a samotnú triedu CDC USB rozhrania. [28] 

 
Obr. 5.2 Diagram znázorňujúci fungovanie IR prijímača 

V priloženom diagrame na obrázku 5.2 môžeme vidieť činnosť MCU 

infračerveného prijímača a činnosť jednotlivých súčastí zariadenia. V časti komunikácie 

MCU s počítačom je potrebná inicializácia USB, pripojenie dôležitých knižníc pre USB 

komunikáciu a následne dochádza k posielaniu dát do počítača. 
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Obr. 5.3 Stavový diagram - dekódovanie IR protokolu 

Pri prijímaní a dekódovaní rôznych signálov a informácií je obľúbené a efektívne 

použitie stavových automatov. [29] Z toho dôvodu som pri IR senzore našiel efektívne 

využitie práve spomínaného stavového automatu. Stavový automat vo forme stavového 

diagramu zobrazeného na obrázku 5.3, je založený na zmene logickej úrovne na IR 

senzore (integrovaný obvod TSOP 4838). Ďalej som si stanovil vyhovujúce počítadlo 

(count), ktoré postupne rozoznáva začiatok správy (ŠTART bit), prechádza na ďalší 

stav, rozpozná pauzu a nasleduje kódovanie jednotlivých bitov. V prípade dlhšej pauzy 

vráti a zapíše logickú 1, naopak v prípade kratšieho voľného priestoru logickú 0. V 

prípade nesprávnej dĺžky impulzu sa vracia do pôvodného iniciačného stavu 0. Ak 

dôjde k správnemu zápisu 16 bitov do IR_CODE, nastáva koniec správy a dekódovací 

proces sa vráti do pôvodného stavu a pokračuje ďalší dekódovací proces celej 

prenášanej správy vytvoreným IR protokolom. 

5.3 Program Časomiera 
Infračervený signál prenášaný IR vysielačom, prijímaný IR prijímačom a posielaný 

do počítača, je potrebné ďalej spracovať do výslednej podoby časomiery. Z toho 

dôvodu som vytvoril program Časomiera, ktorý pracuje pod systémom Windows. Tento 

program som vytvoril vo vývojovom prostredí programu Visual Studio 2017, pričom 

som použil programovací jazyk C#. [30] Vytvorený program je členený na viacero 
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častí. Základný systém časomiery tvorí komponent StopWatchTimer – časovač, ktorý 

zabezpečuje meranie jednotlivých medzičasov a výsledných finálnych časov motokár. 

Ďalej je tu niekoľko textových poli, ktoré slúžia na voľbu parametrov pretekov, čítanie 

informácií zo sériového portu a zobrazenie konečných výsledkov. Hlavný riadiaci 

komponent celého merania času je SerialPort, prostredníctvom ktorého sa IR prijímač 

pripája k PC, čím môžeme prijímať vysielané dáta aj v PC a ďalej ich spracovať. 

 
Obr. 5.4 Diagram znázorňujúci činnosť aplikácie Časomiera 

Výsledný systém časomiery funguje nasledovne: najskôr si vyberieme dostupný 

virtuálny sériový port, na ktorom je pripojené naše zariadenie (COM7), nastavíme počet 

jazdcov, počet kôl a dĺžku trate. Výber potvrdíme a stlačením tlačidla ŠTART sa začnú 

preteky – spustí sa časovač, motokáry na určité zaužívané znamenie odštartujú. Po 

prejazde motokár cieľom resp. kontrolným bodom je prijatý signál IR prijímačom, ktorý 

ho následne posiela do PC a v našom programe vyskočí prvý medzičas a poradie 

jazdcov. Toto sa opakuje až do prejazdu posledného pretekára záverečným kolom, kedy 

sa časovač zastaví. Potom sa prijaté dáta uložia do textového súboru, odkiaľ sú následne 

programom prečítané, a v textovom poli na to určenom môžeme vidieť finálny výsledok 

pretekov. Vo výsledkoch môžeme vidieť poradie a číslo jednotlivých motokár, výsledný 

čas a časový rozdiel medzi pretekármi a nakoniec priemernú rýchlosť motokár v km/h, 

čo je možné vidieť na obrázku 5.5. 
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Obr. 5.5 Úvodné rozhranie aplikácie Časomiera 

Na predchádzajúcom obrázku sme mohli vidieť úvodné zobrazenie aplikácie po jej 

spustení. Po zapnutí časomiery (tlačidlo START) začali preteky a po prejazde všetkých 

motokár počtom zvolených kôl sa výsledky uložia do textového súboru (tlačidlo VIEW 

RESULTS) a následne prebehne vyhodnotenie pretekov. Na obrázku 5.6 sa tieto 

výsledky zobrazujú v oblasti FINAL RESULTS a môžeme vidieť pri prvých troch 

pretekároch symbolické zobrazenie získaných pohárov (zlato, striebro, bronz). 

 

Obr. 5.6 Vyhodnotenie výsledkov ukončených pretekov 
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6 TESTOVANIE SYSTÉMU 
Po návrhu a realizácii systému som v poslednej fáze bakalárskej prace systém 

infračerveného vysielača a prijímača otestoval. Najskôr som v domácich podmienkach 

testoval dosah IR signálu a podmienky prijatia signálu. Na IR prijímač v prípade 

správneho prijatia adresy zablikala zvolená LED dióda. Dosah som testoval postupným 

odďaľovaním IR vysielača od prijímača. V prípade prijatia som podľa blikajúcej LED 

diódu identifikoval úspešný prenos signálu. Zistil som maximálny dosah 3 metre, 

pričom môžeme povedať, že tento systém vyhovuje stanoveným požiadavkám trate pre 

motokáry (šírka trate je 4 – 6 m).  

Podľa testovania som zistil, že IR prijímač správne prijíma signál v prípade, že je 

naň priamo namierený IR vysielač, tzn. že je v rovnakej výške a podľa uhla vyžarovania 

prijíma signál v danom časovom intervale, ktorý bol vypočítaný v časti návrhu IR 

protokolu. IR signál bol správne prenášaný rovnako za denného svetla a aj v tmavom 

prostredí.  

Potom som testoval maximálnu rýchlosť , kedy IR prijímač dokáže reagovať na 

príjem IR dát. IR vysielač som pevne umiestnil do auta a IR prijímač bol upevnený na 

druhom pevnom bode. Zistil som maximálnu rýchlosť 50 km/h kedy IR prijímač 

reagoval na príjem IR signálu. Tým možno konštatovať, že som sa priblížil k stanovenej 

hodnote rýchlosti 60 km/h. Reakciu som testoval aj pri nižších rýchlostiach, kedy som 

najväčšiu stabilitu systému získal pri rýchlostiach 30 – 35 km/h. Z tohto dôvodu je 

nutné poznamenať že pri testoch som zistil správnu reakciu systému IR prijímača a 

vysielača, ktorá je ale obmedzená rýchlosťou a dosahom.  

Keďže tento systém som testoval vo vonkajšom prostredí, najväčší vplyv na príjem 

a správnu identifikáciu signálu mali poveternostné podmienky a IR prijímač bol výrazne 

ovplyvňovaný slnečným žiarením. 

V dnešnej dobe množstvo motokárových dráh je umiestnených v rozľahlých 

halách, kde je minimalizovaný vplyv vonkajšieho prostredia, ako je najmä slnečné 

žiarenie a ďalšie nepriaznivé poveternostné podmienky. Čiže spoľahlivosť a stabilita 

vytvoreného systému IR časomiery by v uzavretých priestoroch haly vzrástla. 
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7 ZÁVER 
Cieľom bakalárskej prace bolo navrhnúť a realizovať systém časomiery pre 

motokáry, ktorý umožňuje merať časy, resp. medzičasy prostredníctvom infračerveného 

žiarenia. Tento systém pozostáva z infračerveného vysielača a prijímača. Pri návrhu IR 

vysielača som sa zameral na prenos IR signálu podľa vhodného protokolu, ktorý som 

taktiež vytvoril. Z dôvodu, že IR vysielač bude umiestnený na motokáre som využil 

jeho napájanie z batérie motokáry. Následne som navrhol protokol pre prenos IR 

signálu, pri ktorom som kládol dôraz na dostatočný časový interval, počas ktorého 

prijímač dokáže zachytiť IR signál. IR prijímač bol navrhnutý, tak aby komunikoval s 

počítačom – posielanie prijatých dát do počítača a zároveň aby bol napájaný z počítača, 

preto som využil USB rozhranie. Pre finálne spracovanie prijatých dát v počítači som 

vytvoril aplikáciu Časomiera. Aplikácia umožňuje ukladať namerané výsledky do 

textového súboru, z ktorého sa následne vyhodnotí poradie jazdcov, finálne časy 

pretekárov, strata na najlepšieho pretekára a priemerná rýchlosť počas pretekov. 

V teoretickej časti bakalárskej prace som popísal spôsoby a  možnosti merania 

pomocou IR žiarenia. Následne som riešil možnosti vzniku kolízií pri prejazde 

kontrolným bodom, pričom som popísal spôsob riešenia kolízií . 

Po vyrobení dosky plošných spojov IR vysielača som zistil chybu nesprávneho 

pripojenia jednotlivých segmentov na MCU, čo som vyriešil prerušením nesprávnych 

ciest a následnou úpravou spojov pomocou spájkovacej stanice.  

V záverečnej fáze bakalárskej práce som výsledný systém otestoval za použitia 

auta, na ktorom bol pevne umiestnený IR vysielač. IR prijímač som upevnil na pevný 

bod, čím som zaistil jeho stabilitu. Pri testovaní som sa snažil, čo najviac prispôsobiť k 

reálnym podmienkam pri pretekoch motokár. 

Vo výsledku som po celkovom návrhu a otestovaní zariadenia získal funkčný a 

použiteľný koncept časomiery pre motokáry. Pri porovnaní stanovených parametrov, 

som testovaním získal dostatočný dosah IR signálu, IR signál je prenášaný podľa 

vytvoreného protokolu a dosiahol som aj priblíženie k stanovenej maximálnej rýchlosti. 

Cieľom do budúcnosti zostáva vytvoriť predovšetkým zaujímavý vonkajší vzhľad 

výsledného systému pomocou dostupných technológií. V neposlednom rade by som 

chcel zlepšiť stabilitu daného systému, k čomu patrí zvýšenie maximálnej rýchlosti, pri 

ktorej IR prijímač dokáže zachytiť IR signál, zlepšiť dosah a samotnú reakciu IR 

prijímača. 
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ZOZNAM SYMBOLOV, VELIČÍN A 

SKRATIEK 
 
Bi-phase Dvojfázový 

CCP   Capture/Compare/PWM module 

CDC  Communications Device Class – Trieda komunikačných zariadení 

COM  Communication port – Komunikačný port 

DPS   Doska plošného spoja 

EImin   Minimálna hodnota intenzity ožiarenia 

FSK   Frequency shift keying – Kľúčovanie frekvenčným posuvom 

HAL  Hot Air Leveling – Povrchová úprava DPS 

ICSP  In Circuit Serial Programming – Sériové programovanie v obvode 

IE  Intenzita žiarenia 

IO  Integrovaný obvod 

IR   Infrared – Infračervený 

IrDA   Infrared Data Association 

LED   Light-Emitting Diode – Dióda vyžarujúca svetlo 

MCLR  Master Clear Reset – Vývod, ktorý spúšťa externý reset 

MCU  Microcontroller Unit – Mikrokontrolér 

NRZI   Non-Return to Zero Inverted – Typ kódovania prenášaných bitov 

PC   Počítač 

PWM  Pulse Width Modulation – Pulzne šírková modulácia 

rt  Vzdialenosť od zdroja 

SMD  Surface-Mount Device – Súčiastka pre povrchovú montáž 

t  Čas prejazdu 

TQFP  Thin Quad Flat Pack – Puzdro s vývodmi po 4 stranách 

UART  Universal Asynchronous Receiver Transmitter – Univerzálny   

  asynchrónny prijímač vysielač 

USB   Universal Serial Bus – Univerzálna sériová zbernica 

vmax   Maximálna rýchlosť motokáry 
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A SCHÉMY ZARIADENIA 

A.1 Schematické zapojenie obvodu IR vysielača 
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A.2 Schematické zapojenie obvodu IR prijímača 
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B DOSKY PLOŠNÝCH SPOJOV 
B.1 Návrh DPS IR vysielača 

 

Prvá časť obrázku DPS IR vysielača je strana TOP a druhá časť je strana BOTTOM 

B.2 Návrh DPS IR prijímača 

 

Prvá časť obrázku DPS IR prijímača je strana TOP a druhá časť je strana BOTTOM 
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B.3 Osadzovací plán DPS IR vysielača 

 

Rozmery dosky 60 x 72 [mm] 

B.4 Osadzovací plán DPS IR prijímača 

 

Rozmery dosky 40 x 53 [mm] 
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C ZOZNAM POUŽITÝCH SÚČIASTOK 

C.1 Zoznam použitých súčiastok na IR vysielači 
 

Tab. 2 Zoznam použitých súčiastok na IR vysielači 

Názov súčiastky Hodnota Puzdro 
U1 PIC18LF4550 TQFP44 
U2 LM317T TO220 

Q1,Q2 BC557C TO92 
IRLED1, IRLED2 IR LED LED5MM 

LED1, LED2 LEDSML SML0805 
D1, D2 7 segmentový displej - 

spoločná anóda 
7SEG-13 

JP1 PIN-1X2 1X02 
JP2 Kolíková lišta Rozteč 2,54mm 
L1 12 uH SM-NE45 

C1, C2 15 pF 0805 
C3, C4, C5 100 nF 0805 

C6 470 nF 0805 
C7, C8 10 uF 0805 

R1 270 Ω 0805 
R2, R3, R4, R5 220 Ω 0805 

R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, 
R14 

330 Ω 0805 

R15, R16 4,7 kΩ 0805 
R17 820 Ω 0805 

R18, R19, R20 10 kΩ 0805 
S1, S2 Mikrospínač DTSM-6 
XTAL 20 MHz SMD-5X3,2 
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C.2 Zoznam použitých súčiastok na IR prijímači 
 

Tab. 3 Zoznam použitých súčiastok na IR prijímači 

Názov súčiastky Hodnota Puzdro 
U1 PIC18LF4550 TQFP44 
U2 TSOP4838 TSOP48XX 
JP1 Kolíková lišta Rozteč 2,54 mm 
J1 USB konektor USB A SMT FEMALE 
L1 BLM15H 0603 

LED1, LED2 LED SMD 0805 
S1 Mikrospínač DTSM-6 

C1, C2 15 pF 0805 
C3, C5, C7 100 nF 0805 

C4 4,7 uF 0805 
C6 470 nF 0805 

R1, R6 0 Ω 0805 
R2, R7, R20 10 kΩ 0805 

R3 100 Ω 0805 
R4, R5 220 Ω 0805 
XTAL 20 MHz SMD-5X3,2 
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