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MAREK, H. Využití bezdrátové technologie pro konfiguraci a monitorování reálných úloh. 

Ostrava, Katedra ATŘ-352 VŠB-TU, 2010, 50 s. Vedoucí diplomové práce: Škuta, J. 

 

 

Cílem této diplomové práce bylo vytvořit mobilní model ovládaný z nadřazené aplikace. 

Komunikace s modelem je realizována pomocí bezdrátové sítě WiFi. Řídicí aplikace je 

naprogramována v systému Control Web 5. Součástí modelu je kamera, přenášející živý obraz 

z modelu do řídicí aplikace. Vytvořený uživatelský manuál je dokumentován v příloze 

diplomové práce. 

 

 

 

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

MAREK, H. The usage of wireless technology for configuration and monitoring of real-time 

tasks. Department of Control Systems and Instrumentation, Technical University of Ostrava, 

2010, 50 pages. Master thesis Supervisor: Škuta, J.  

 

 

The target of this master thesis was to create a mobile model controlled by a master 

aplication. The communication with the model is run using a wireless network WiFi. The 

control application is programmed using Control Web 5 system. One of the parts of the model 

is a camera, which transfers a live picture from the model into the control application. The 

users manual is documented in the enclosure of the master thesis. 
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Použité zkratky a ozna čení 

ASCII American Standard Code for Information Interchange 

CMOS Complementary Metal–Oxide–Semiconductor 

CTS Clear To Send  

DIP Dual in-line package 

EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory 

ERS Equivalent Series Resistance 

FET Field Effect Transistor 

fps Frames per second 

HTML HyperText Markup Language 

HTTP Hypertext transfer protocol 

I2C Inter-Integrated Circuit 

ICSP In-Circuit Serial Programming 

IP Internet Protocol 

LAN Local Area Network 

LCD Liquid Crystal Display 

LED light-emitting diode 

Li-pol Lithium-ion polymer battery 

NiMH Nickel metal hydride battery 

PWM Pulse Width Modulation 

RAM Random access memory 

RTS Ready To Send 

SMD Surface-mounted device 

SPI Serial Peripheral Interface 

TCP Transmission Control Protocol 

UART Universal asynchronous receiver/transmitter  

USB Universal Serial Bus 

WEP Wired Equivalent Privacy 
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Úvod 

Sítě WiFi jsou dnes nejrozšířenějším typem bezdrátových sítí. Hromadná výroba 

umožnila snížení ceny čipů a způsobila jejich značné rozšíření. Dnes lze komunikaci WiFi 

najít nejen v osobních počítačích, ale i např. v mobilních telefonech, spotřební elektronice 

nebo v průmyslových aplikacích. Bezdrátové sítě lze využít nejen ke spojení počítačů, ale i 

k řízení mobilních zařízení. To sebou přináší značné výhody, především díky snadnému 

vybudování bezdrátové infrastruktury a jednoduchému provozu. S výhodou lze použít pestrou 

nabídku bezdrátových modulů v průmyslovém provedení od různých výrobců, k zabudování 

do stávajících zařízení, do té doby připojených metalickým vedením. Tím se takové zařízení 

stává skutečně mobilní, závislé pouze na dosahu bezdrátové sítě a kapacitě mobilního zdroje. 

 Se zvyšováním rychlosti přenosu dat v bezdrátových sítích bylo umožněno přenášet i 

obraz v dostatečné kvalitě, aby je bylo možné využít jako zpětnou vazbu při ovládání 

mobilních zařízení. To sebou přináší nový rozměr řízení mobilních aplikací, kdy má operátor 

i vizuální kontrolu prováděných akcí, aniž by musel být procesu přímo přítomen. Globální 

propojení počítačů pomocí internetové sítě pak umožňuje dálkové řízení systémů připojených 

do této sítě kdekoliv ve světě. 

Tato práce se zabývá vytvořením mobilního modelu ovládaného z nadřazeného počítače. 

K přenosu dat bude využito připojení do bezdrátové sítě WiFi. Z řídicí aplikace bude ovládán 

pohyb modelu.  Model bude obsahovat kameru, která bude předávat obrazová data nadřazené 

aplikaci a další senzory snímající hodnoty elektrických i neelektrických veličin. Na počítači 

bude spuštěna aplikace vytvořená v systému Control Web, která umožní řízení modelu a bude 

zobrazovat obraz z kamery a hodnoty veličin ze zabudovaných senzorů. 
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1 Návrh úlohy 

Úkolem této diplomové práce bylo navrhnout a realizovat úlohu umožňující 

oboustranný přenos dat mezi reálným modelem a řídicím systémem s využitím WiFi 

technologie. Po zvážení všech možností jsem se rozhodl vytvořit pohyblivý model, ovládaný 

pomocí příkazů odesílaných z řídicího počítače. Model by měl také obsahovat různé senzory a 

měřená data odesílat zpět řídicímu počítači k dalšímu zpracování.  Aby bylo možné pohyb 

modelu ovládat i mimo dosah pohledu operátora, měl by být model vybaven také kamerou 

přenášející aktuální obraz do řídicího počítače.  

1.1 Mechanická konstrukce 

Při návrhu mechanické konstrukce modelu jsem se soustředil především na jednoduché 

a spolehlivé řešení. V úvahu připadalo vytvořit buď malý a lehký model, který bude určen 

především pro pohyb po rovném povrchu bez překážek, nebo větší, robustní model, který se 

vyrovná i s nerovnostmi povrchu, případně se bude moct pohybovat i mimo budovu. 

Vzhledem k tomu, že model bude ovládán dálkově pomocí WiFi sítě a měl by se 

pohybovat i mimo stanoviště operátora, zvolil jsem druhou možnost. Výsledný model by měl 

být dostatečně velký, aby mohl obsahovat zamýšlenou kameru, dostatečně silnou pohonnou 

jednotku a přiměřenou zásobu energie, uloženou v bateriích. V průběhu práce na návrhu se 

naskytla možnost přidat k modelu také robotické rameno. Toto rameno by také bylo ovládáno 

z řídicí aplikace. Proto jsem výsledné rozměry modelu přizpůsobil velikosti ramene.  

 

Obr.1   Model robotického ramena Velleman KSR10 [GM Electronic, 2009] 

 

Rameno je zhotoveno z plastů a má 5 stupňů volnosti. Je dodáváno jako stavebnice. [GM 

Electronic, 2009] 
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Při volbě principu pohonu a řízení modelu jsem se rozhodoval mezi variantou řiditelné 

a hnané nápravy, jako u normálního auta, nebo diferenciálního řízení, kdy jsou nápravy pevné 

a pohyb se řídí rozdílem rychlostí otáčení kol. V úvahu jsem bral především dostupnost 

jednotlivých dílů, jejich cenu a také složitost konstrukce. Po zvážení všech hledisek jsem 

zvolil konstrukci modelu s pevnými nápravami a diferenciálním řízením. Tento typ řízení 

umožňuje i použití pásů pro zvětšení styčné plochy s povrchem. Pro zamýšlené použití 

modelu především uvnitř budovy jsem raději zvolil pohon koly. Aby se minimalizovalo tření 

způsobené použitým typem řízení, které vzniká při zatáčení smykem, je vhodné kola umístit 

co nejblíže sobě. Kromě pohonných jednotek bude uvnitř modelu umístěná řídicí a výkonová 

elektronika včetně akumulátorů, dodávajících modulu potřebnou elektrickou energii. Na horní 

straně modelu by měla být umístěná kamera a informační displej. Pro lepší představu o 

vzhledu modelu jsem vytvořil v programu VariCad vizualizaci zamýšleného modelu. 

 

Obr.2   Vizualizace navrženého modelu 

 

Pro pohon modelu budou použity 4 stejné komutátorové motory s přídavnou 

převodovkou, které zajistí modelu dostatečný výkon k překonání běžných překážek. 

Konstrukce celého podvozku bude vytvořena z hliníkových profilů a plechů především 

kvůli nízké hmotnosti a možnosti využití jako chladič výkonových součástek. Vzhledem 

k velikosti modelu bude podvozek zkonstruován jako tuhý rám bez odpružení. Taková 

konstrukce je jednoduchá a lehká, přitom dostatečně robustní a pevná, často používaná u 

stavebních strojů jako jsou čelní smykové nakládače. 
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1.2 Elektrické zapojení 

Srdcem celého modelu by měl být jednočipový počítač plnící funkci ovládání motorů a 

sběru dat z jednotlivých senzorů a jejich přenos do řídicí aplikace. Vzhledem k tomu, že jsem 

již dříve pracoval s jednočipovými počítači PIC firmy Microchip, zvolil jsem pro tuto 

konstrukci tento typ. Použitý jednočipový počítač by měl obsahovat všechna zamýšlená 

rozhraní, realizovaná hardwarově přímo na čipu. Softwarové provedení rozhraní jako I2C 

nebo UART je náročné především z hlediska časování a přerušení. Z nabízeného sortimentu 

jsem zvolil PIC16F873A, který by měl poskytovat dostatečný výkon a všechny potřebné 

rozhraní, jako I2C, UART, SPI. Počítač dále obsahuje digitální vstupně/výstupní linky a A/D 

převodník, umožňující připojit množství periférií pro tuto aplikaci. Mikrokontrolér se vyrábí 

v pouzdře DIP s 28 vývody 

 

Tab. 1   Parametry použitého jednočipového počítače PIC16F873A    

Paměť programu 7Kb FLASH 

Paměť RAM 368 b 

Paměť EEPROM 256 b 

Komunikace 1xUART 

1xI2C/SPI 

Analogové vstupy 5xA/D 10 bitů 

PWM výstup 2x10 bitů 

Čítače 2x8 bitů 

1x16 bitů 

 

K tomuto jednočipovému počítači budou připojeny další podpůrné obvody, především 

výkonové budiče, převodníky signálů a inteligentní senzory. Počítač bude také řídit činnost 

robotického ramene. Pro zobrazení žádaných údajů by měl být model vybavený 

alfanumerickým inteligentním displejem. Na displeji se mohou zobrazovat údaje z použitých 

senzorů, přehled komunikace mezi modelem a řídicí aplikaci, nebo jiné údaje generované 

obslužným programem. 
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Obr.3   Blokové schéma navrženého modelu 

 

Protože použitý jednočipový počítač není schopen zpracovávat obraz ze zamýšlené 

kamery, je nutné toto řešit jako samostatný modul. Tento modul zpracuje obraz z připojené 

kamery a převede ho na datový proud, který bude řídicí aplikace schopna zobrazit.  

Zpracování příkazů přenášených po WiFi síti je možné v zásadě dvěma způsoby. Buď 

zpracovávat přicházející datové pakety přímo jednočipovým počítačem, nebo využít hotový 

převodník, simulující na straně řídicí aplikace některé standardní rozhraní. První varianta je 

velmi náročná na výkon jednočipového počítače a rychlost zpracování. Navíc použité 

podprogramy jsou tak rozsáhlé, že by už pro vlastní program nezbyla volná paměť. 

Druhá varianta využívá převodník WiFi/UART, vytvářející na straně řídicí aplikace 

virtuální sériový port a na straně jednočipového počítače nabízí standardní signály sériového 

rozhraní. Toto řešení je vhodnější, protože umožňuje jednoduše vyměnit stávající řídicí desku 

za jinou, používající i jiný jednočipový počítač, jako Atmel AVR, HCxx firmy Freescale, 

nebo mikrokontroléry s jádrem x51. Navíc přináší další výhody, především při ladění 

aplikace, kdy je možné řídicí jednotku připojit přímo na sériový port počítače jen přes 

přizpůsobení úrovní.  
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2 Technické prost ředky 

Při volbě technických prostředků byl brán ohled především na dostupnost jednotlivých 

dílů pro případné opravy. Všechny použité mechanické i elektrické díly jsou standardně 

dostupné v maloobchodní síti, případně na internetu. 

2.1 Pohonná jednotka 

Pro pohon modelu jsem zvolil stejnosměrný komutátorový motor s přídavnou 

převodovkou. Pohon je realizován čtyřmi stejnými pohonnými jednotkami, z niž každá 

pohání jedno kolo. Ovládací elektronika řídí vždy oba motory na jedné straně současně. 

Rychlost otáčení je řízena pulsně – šířkovou modulací.  

Použitý motor Crouzet 82862006 je komutátorový motor s přídavnou převodovkou 

určený do náročnějších aplikací. Výstupní hřídel je umístěná v kluzných bronzových 

pouzdrech, což zajišťuje dlouhodobou životnost. [Farnell, 2004] 

 

Parametry motoru: 

Převodový poměr 95,4:1 

Rychlost otáčení 45 ot/min 

Napětí   24V 

Proud na prázdno 70mA 

Proud při 0 ot/min 1,1A 

Hmotnost  160g 

 

Obr.4  Motor Crouzet 82862006 [Farnell, 2004] 
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Pro zjištění rychlosti otáčení je vždy jeden motor na každé straně vybaven 

inkrementálním snímačem otáčení. Inkrementální snímač jsem zvolil především pro jeho 

jednodušší konstrukci. Pro generování jednotlivých pulsů snímače otáčení jsou použity 

Hallovy sondy. Výstupní napětí Hallových sond je závislé na intenzitě a směru magnetického 

pole. Výstupní napětí v řádu mV je potřeba vhodným způsobem upravit pro připojení k čítači 

pulsů. Výstupy Hallových sond jsou připojeny ke komparátoru LM339, který zde zastává 

úlohu zesilovače a přizpůsobení výstupu. Aby bylo možné zjistil kromě rychlosti otáčení také 

jeho směr, jsou použité vždy dvě Hallovy sondy, vzájemně posunuté o určitý úhel, tak aby 

jejich výstupní signál byl vzájemně posunutý o polovinu doby délky výstupního pulsu.  

Obr.5  Výstupní signál ze snímačů otáček 

 

Použitá kola jsou určena pro rádiem řízené modely v měřítku 1:8. Mají průměr 

115mm. Kola mají gumovou pneumatiku s terénním vzorkem, umožňující spolehlivý pohyb 

po většině povrchů. Při maximálních otáčkách použitého motoru se může model pohybovat 

rychlostí 0,3m/s. [RCM-Pelikán, 2009]  

 

Obr.6   Kolo Buggy Hole Shot M2 1:8  

sonda 1 

sonda 2 

t/2 

t 

t 
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Pro připevnění pohonné jednotky k podvozku jsem zvolil montáž pomocí distančních 

sloupků. Toto řešení umožňuje nastavení žádané vzdálenosti pneumatiky kola od podvozku 

např. při změně velikosti použitého kola.  

 

Obr. 7   Řešení upevnění pohonné jednotky 

 

Celý podvozek je sestaven z hliníkových profilů. Toto řešení umožňuje snížit celkovou 

hmotnost modelu, navíc je s výhodou využito k odvedení tepla výkonových součástek řízení 

motorů a spínaného zdroje. Technické výkresy jednotlivých částí podvozku jsou uvedeny 

v přílohách. 

 

2.2 Ovládání motor ů 

Model obsahuje čtyři pohonné jednotky, jsou však řízeny vždy dvě jednotky současně, 

proto není nutné řídit každou samostatně. Řízení otáček použitých jednotek lze nejlépe 

realizovat pulsně – šířkovou modulací PWM (Pulse Width Modulation), kdy výkonové budiče 

se nacházejí jen ve stavech sepnuto/rozepnuto a nevznikají tak takové ztráty, jako v lineárních 

regulátorech, kdy se přebytečná energie mění v teplo. Při návrhu jednotky řízení motorů jsem 

zvolil raději použití výkonových můstků v integrovaném provedení. Použitá řídicí jednotka 

obsahuje dva výkonové kompletní můstky 3590 výrobce Allegro, osazeny koncovými FET 

tranzistory. Maximální napájecí napětí je 36V a spínaný proud 2,8A. Čipy v sobě integrují i 



VŠB-TU Ostrava  Horymír Marek 

   17  

výstupní záchytné diody, řídicí logiku i zdroje napětí pro horní tranzistory můstku. Proti 

případnému přetížení obsahují čipy i tepelnou a nadproudovou ochranu. 

 

Obr.8   Blokové schéma koncového stupně Allegro 3950 [Allegro, 2010] 

  

Tímto se celá konstrukce výkonového stupně značně zjednodušuje. Vzhledem k tomu, 

že maximální proud protékající jedním motorem je 1,1A , lze na jeden výkonový stupeň 

připojit dva motory. Výkonové stupně jsou ovládány jednočipovým počítačem PIC16F873A, 

který s řídicí jednotkou komunikuje po sběrnici I2C. Jednotka dále vyhodnocuje impulsy 

z inkrementálních senzorů, osazených na motorech. [Devantech, 2010] 

Jednotka je napájená napětím 24V a má svůj vlastní stabilizátor 5V pro logické 

obvody. Ve stavu dodávaném výrobcem je jednotka určena pro ovládání motorů o napětí 

max. 12V. Proto byla jednotka upravena výměnou nevyhovujících součástek pro použití 

s napájecím napětím 24V. Byla to především výměna kondenzátorů, a přizpůsobení 

napěťových děličů. Jednotka byla nastavena do režimu komunikace po sběrnici I2C. Modul 

obsahuje celkem 4 I2C konektory, umožňuje tedy jednoduše připojit další zařízení 

komunikující po této sběrnici. 

 



VŠB-TU Ostrava  Horymír Marek 

   18  

 

Obr.9   Dvojnásobný ovládač motorů MD25 [Devantech, 2010] 

 

2.3 Převodník UART/Ethernet 

Převodník UART/Ethernet je realizován modulem Nano SocketLAN firmy 

ConnectOne. Nano SocketLAN je secure embedded Ethernet modul, umožňující připojenému 

zařízení připojit se do IP sítě přes 10/100BaseT Ethernet LAN. Je založen na iChip™ 

CO2144 IP Communication Controller™ a 10/100BaseT Ethernet Phy. Modul pracuje 

v režimu SerialNET Serial to LAN Bridge – jako transparentní můstek mezi sériovým 

UARTem a Ethernet LAN, tedy přenos UART přes LAN, s vysokou rychlostí 3Mbps. 

[ConectOne, 2009] 

 

 

Obr.10   Miniaturní modul Nano SocketLAN [ConectOne, 2009] 

Na modulu převodníku UART/Ethernet byl testován přenos dat ze vzdáleného 

počítače na sériový port modulu. Komunikace byla ověřena v základních rychlostech 9600 -
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115200 Bd. Převodník pracuje pouze v režimu 8 bitů, 1 stop bit, bez parity. Základní 

testování bylo provedeno pomocí programu Hyperterminal protokolem Telnet. Pomocí 

virtuálního sériového portu byl ověřen výstup dat ze systému Control Web pomocí 

zabudovaného ASCII ovládače. Virtuální sériový port byl vytvořen programem HW Virtual 

Serial Port, který lze zdarma získat na adrese www.hwgroup.cz. [HW group, 2003] 

 

Obr. 11    Virtuální sériový port 

 

Modul vyžaduje napájení 3,3V a i výstupní signály mají logické úrovně v tomto 

rozsahu. Proto bylo k modulu vyrobeno přizpůsobení logických úrovní pro 5V úroveň. 

Přídavná deska také obsahuje lineární stabilizátor 3,3V, potřebný k napájení modulu. Na 

konektor modulu jsou vyvedeny signály Rx, Tx, RTS, CTS. Schéma zapojení přizpůsobení 

logických úrovní a obraz desky plošných spojů je umístěn v příloze.  

 

2.4 WiFi modul 

Pro připojení do bezdrátové sítě WiFi je použitý modul QEC 6AV094 osazený 

procesorem Realtek RTL8186 a bezdrátově komunikuje podle standardu 802.11b/g. Tento 

modul bývá osazený v bezdrátových routerech různých výrobců. Použitý modul pochází 

z routeru StraightCore  WRT312. Modul umožňuje pracovat v mnoha režimech. Obsahuje 3 

nezávislá síťová rozhraní. Má 5 ethernetových konektorů a výstup na externí anténu. Je 

napájen napětím 12V s proudovým odběrem 250mA. Modul umožňuje zabezpečit přenos 

šifrováním WEP. [StraightCore, 2007] 
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V tomto projektu pracuje modul v režimu stanice nebo přístupový bod. Do modulu byl 

nahrán firmware verze 1.5.6, který se po testování zdá nejspolehlivější, což potvrzují i 

zkušenosti jiných uživatelů v různých diskuzích na internetu. Pokud je model ovládán pouze 

jedním počítačem, je modul nastaven do režimu Ad-hoc. Při práci v síťové infrastruktuře 

pracuje v režimu stanice. V tomto režimu je možné modul připojit do školní WiFi sítě 

TUONET-MAC. Oba konfigurační soubory jsou součástí dokumentace. 

 

 Obr.12   WiFi modul QEC 6AV094 

 

Protože se procesor modulu při své činnosti dost zahřívá, byl doplněn chladičem. 

Stávající kontrolní LED diody byly vyměněny za provedení SMD a umístěny z druhé strany, 

tak aby byly při otevřeném víku modelu dobře viditelné. Jeden z portu integrovaného switche 

byl vyveden vně modelu, pro snadnější připojení ethernetového kabelu. 

 

 Obr.13   Upravený WiFi modul s chladičem 
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2.5 Kamera 

Pro přenos obrazu z modelu byla zvolena IP kamera Genius IP Cam Secure 300R. Toto 

řešení bylo zvoleno, protože použitý mikrokontrolér PIC16F873A neumožňuje zpracování 

obrazu z kamery. Kamera se skládá ze dvou desek plošných spojů. Na první desce je osazen 

snímací čip v provedení CMOS HV1731R a USB most Sonix SN9C120AG. Druhá deska 

obsahuje jednočipový počítač s procesorem Davicom DM91686P s operačním systémem 

Linux, starající se o převod signálu z kamery na datový proud a komunikaci v síti Ethernet. 

Velikost snímacího čipu je 1/6“ a dává barevný obraz v maximálním rozlišení 640x480 při 15 

sn/s. Kamera obsahuje IR LED, umožňující přisvětlit snímanou scénu při nedostatečném 

osvětlení. Kamera je napájená ze zdroje 5V a má proudový odběr 600mA. [Genius, 2008] 

 

 

Obr.14   IP kamera Genius IP Cam Secure 300R [Genius, 2008] 

 

Pro použití v modelu byl modul kamery vymontován z původní krabičky a deska 

s procesorem umístěna dovnitř modelu. Ven byl vyveden standardní USB-A konektor, ke 

kterému lze připojit libovolnou USB kameru se stejným USB mostem Sonix SN9C120AG. 

Druhá deska obsahující snímací čip byla připevněna na robotické rameno modelu a s první 

deskou propojena USB kabelem. Při otáčení robotického ramena se otáčí i kamera a 

umožňuje se tak „rozhlédnout“, bez nutnosti otáčet celým modelem. I když má optika kamery 

ve srovnání s jinými podobnými kamerami poměrně krátké ohnisko, bylo by vhodné nahradit 

ji optikou s ještě větším úhlem záběru. To by umožnilo lepši orientaci v okolí modelu, která 

při použití delšího ohniska chybí. 
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Obr.15   Modul USB kamery Sonix SN9C120AG 

 

Byla ověřena i funkčnost přenosu obrazu s USB kamerou Gembird CAM44U 

obsahující stejný čip Sonix, bohužel pro nevhodnou konstrukci nemohla být na modelu 

použita. Protože modul pro zpracování obrazu je postaven na systému Linux a umožňuje 

aktualizaci firmware, je možné změnou konfiguračních souborů a ovladačů, přizpůsobit 

modul pro použití s USB kamerou s jinou čipovou sadou.  

 

 

 

Obr.16   Modul zpracování obrazu z USB kamery 
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2.6 Zdroj 

Celý mobilní model je napájen z bateriového zdroje o napětí 24V. Jednotlivé součásti 

však vyžadují nižší napájecí napětí, proto je součástí modelu i modul zdroje, který vyrábí 

potřebná napětí. Protože proudový odběr jednotlivých modulů, především kamery a WiFi 

modulu, je větší, zvolil jsem pro stavbu zdroje impulsní regulátory napětí. Oproti lineárním 

regulátorům napětí, kde se přebytečná energie mění v teplo, jsou impulsní regulátory mnohem 

efektivnější. Regulátory pracují v režimu sepnuto/rozepnuto, proto zde vzniká mnohem méně 

ztrátového tepla. Tato výhoda je ovšem vykoupena složitější konstrukcí s použitím 

indukčností a kapacit s nízkým sériovým odporem ERS. Pracovní frekvence spínaných 

regulátorů se pohybuje v řádu desítek kHz. Ze zdroje 24V je pomocí integrovaných 

stabilizátorů získáváno napětí 12V s maximálním proudovým odběrem 1A a napětí 5V 

s maximální proudovým odběrem 3A. Činnost stabilizátorů byla ověřena na univerzální desce 

plošných spojů.  

 

Obr.17   Testování zdroje na univerzální desce plošných spojů 

 

Pro použití v modelu byl následně vytvořen návrh plošného spoje v programu EAGLE. 

Na desce je osazeno více výstupních konektorů pro obě napětí pro případné napájení dalších 

rozšiřujících modulů. Výkonové součástky jsou umístěny ze strany spojů, aby bylo možné 

využít plech povozku modelu jako chladič. Stabilizátory jsou k plechu připevněny přes 

silikonovou izolační podložku pro lepší odvod ztrátového tepla ze součástky. 
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Obr.18   Zdroj napětí 5V a 12V 

 

 

Obr.19   Zdroj napětí – strana spojů 

2.7 Akumulátor 

K napájení celého modelu je potřeba napětí 24V. Při volbě vhodného zdroje energie 

jsem vybíral ze tří druhů akumulátorů. Především to byl olověný gelový akumulátor. Tyto 

akumulátory se vyrábějí o napětí 6V nebo 12V. Kapacity olověných akumulátorů se pohybují 

od 0,8Ah až do řádu desítek Ah. Tyto akumulátory jsou hermeticky uzavřeny a mohou 

pracovat v libovolné poloze. Jejich nevýhodou je vyšší hmotnost v poměru ke kapacitě. 

Další možností je použít akumulátory NiMH. Akumulátory se vyrábějí jako jednotlivé 

články o různých rozměrech. Napětí jednoho článku je 1,2V. V současné době je nejlepší 

poměr ceny a kapacity u článku rozměru AA. Nevýhodou použití těchto článků je složitější 



VŠB-TU Ostrava  Horymír Marek 

   25  

nabíjení, kdy je potřeba kontrolovat napětí každého článku a paměťový efekt, kdy při nabíjení 

po neúplném vybíjecím cyklu klesá kapacita. Poslední ze zamýšlených druhů je článek Li-pol. 

Tyto moderní články bez paměťového efektu nabízí nejvyšší poměr kapacity k rozměru. 

Články se vyrábějí v různých rozměrech i tvarech o napětí 3,7V. Nevýhodou je vyšší cena a 

především složité dobíjení, kdy je potřeba hlídat nepřekročení napětí 4,2V na článek. 

Po zvážení všech vlastností jednotlivých článků jsem nakonec zvolil olověný 

akumulátor. V modelu budou použity dva akumulátory o celkovém napětí 24V. Pro zjištění 

potřebné kapacity jsem sečetl příkon všech modulů obsažených v modelu. 

 

Tab. 2   Příkon jednotlivých částí modelu 

WiFi modul 2,4W 

Modul kamery 3,2W 

Převodník UART/Ethernet 0,5W 

Řídicí deska 0,2W 

Pohyb robotického ramene 3W 

Pohyb modelu, 70% maximální rychlosti 29W 

 

Po sečtení příkonů jednotlivých částí modelu, jsem zvolil olověné akumulátory o 

kapacitě 2,3Ah. Celkový příkon modelu při běžné činnosti je asi 35W. Při účinnosti použitého 

zdroje 80-85% a kapacitě použitých akumulátorů 55Wh je zaručen provoz minimálně jednu 

hodinu.  

 

 

Obr.20   Použitý olověný akumulátor 12V/2,3Ah 
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2.8 Senzor náklonu modelu  

Aby bylo možné zjistit podélný a příčný náklon modelu, je řídicí deska osazena 

akcelerometrem. Akcelerometr měří působící zrychlení, které může být původu gravitačního 

nebo způsobené nerovnoměrným pohybem. Z poměru gravitačního zrychlení ve dvou osách 

lze zjistit náklon modelu, integrací všech tří os lze získat vektor okamžité rychlosti a další 

integrací polohu. V modelu se akcelerometr používá pouze pro měření statického zrychlení, 

způsobeného gravitačním působením Země.  

Použitý senzor MMA7260 je tříosý akcelerometr, integrovaný senzor zrychlení od 

firmy Freescale. Je určen pro napájecí napětí 2.2-3.6V. Může měřit ve čtyřech rozsazích ±1.5 

až ±6g, které se přepínají vstupními signály G1 a G2. Výstupním signálem je napětí. Při 

nulovém zrychlení v příslušné ose je výstup polovina napájecího napětí senzoru. [Freescale, 

2005] 

 

 

Obr.21   Akcelerometr Freescale MMA 7260 na vývojové desce [Freescale, 2005] 

 

2.9 Senzor teploty 

 Jako senzory teploty jsou použity digitální teplotní senzory Dallas DS18B20. Obvod 

DS18B20 je digitální teplotní senzor, nejčastěji vyráběný v pouzdře TO-92 se třemi vývody. 

Senzor s nadřazeným systémem komunikuje pomocí sběrnice 1-Wire. Rozlišení teplotního 

senzoru je 12bitů, tedy 0,0625°C. Přesnost je 0,5°C v teplotním rozsahu -10°C až +85°C a 

2°C v celém teplotním rozsahu obvodu, tedy -55°C až +125°C. Použité senzory pracují v 9 

bitovém režimu s rozlišením 0,5°C a dobou převodu 100ms. [Maxim, 2009] 
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Obr.15   senzor teploty Dallas DS18B20 [Maxim, 2009] 

 

Obr.22   Vnitřní blokové schéma senzoru DS18B20 [Maxim, 2009] 

2.10 Zobrazovací jednotka 

Pro zobrazení stavu modelu je řídicí jednotka osazena znakovým LCD displejem. Jedná se o 

inteligentní displej s řadičem HD44780. Zobrazuje 1 řádek po 16 znacích. Displej využívá ke 

komunikaci s řídicím počítačem osmibitovou sběrnici a čtyři řídicí signály. Vzhledem 

k omezenému počtu vývodů použitého jednočipového počítače PIC16F873A, komunikuje 

displej po čtyřbitové sběrnici s multiplexovaným přenosem dat řídicím počítačem komunikuje 

po čtyřbitové sběrnici. [GM Electronic, 2009] 

 

Obr.23   Maticový LCD displej MC1601H-SBLW [Seeedstudio, 2010] 
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2.11 Robotické rameno 

V průběhu práce na návrhu se naskytla možnost přidat k modelu také robotické rameno. 

Dodávaná stavebnice obsahuje 5 pohonných jednotek, skládajících se z motoru a převodovky. 

Motory použité v těchto jednotkách nebyly svými parametry vhodné pro použití v modelu. 

Původní stavebnice je navržena pro provoz ze dvou baterií 1.5V pro každý směr. Parametry 

motorů jsou proto 3V a maximální proud 2.5A. Pro ovládání takových motorů by byly, 

vzhledem k maximálnímu proudu, potřeba poměrně výkonné budící stupně. Navíc se takové 

budící stupně již nevyrábějí v integrovaném provedení v přijatelné ceně, proto by bylo nutné 

řešit koncové stupně z diskrétních součástek. Proto byly původní motorky vyměněny za 

rozměrově stejné motorky, ale s napájecím napětím 12V a maximálním proudem 500mA. 

 K ovládání takových motorů již lze využít běžně dostupné integrované budící stupně 

jako např. L293 nebo BA6209, obsahující kromě koncového stupně i řídicí logiku. Pro 

zvýšení životnosti a snížení tření mezi plastovými převody byly převodovky při výměně 

motorů promazány suchým mazacím sprejem s obsahem teflonu. 

 

 

Obr.24   Pohonná jednotka robotického ramene. 
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3 Aplikace pro ovládání modelu 

Control Web je otevřený komponentový průmyslový řídicí a informační systém 

reálného času pro operační systémy Microsoft Windows 95 a vyšší a také pro embedded 

systémy na bázi Microsoft  Windows CE. Control Web  koncepčně vychází z osvědčené 

architektury svého předchůdce Control Panel. K dispozici jsou jako v jiných SCADA/HMI 

systémech všechny komponenty nutné k tvorbě vizualizačních aplikací, navíc ale přidává 

skutečnou programovatelnost a otevřenou, komponentovou architekturu. Systém Control Web 

umožňuje práci v reálném čase. Každý vstupně/výstupní kanál je čten přesně v době, kdy jej 

nějaký virtuální přístroj požaduje. Real-time časování je přesně monitorováno a řízeno. 

Systém umožňuje sekvenční řízení procesů. Virtuální přístroje mohou být aktivovány v 

přesně definovaném čase a v přesně definované sekvenci. Control Web umožňuje tvorbu 

distribuovaných řešení a tím zpřístupnění libovolného datového elementu všem spojeným 

aplikacím po libovolné TCP/IP síti včetně internetu. Dále je zde možnost vizualizace 

technologií prostřednictvím internetových standardů HTTP a HTML. Control Web obsahuje 

plnohodnotný HTTP server dynamicky tvořící stránky podle stavu a umožňuje 

prostřednictvím HTTP a HTML technologii i řídit. 

 

 

Obr.25   Vývojové prostředí Control Web 5 
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Pro ovládání modelu byla navržena aplikace v prostředí Control Web verze 5. Protože 

se model skládá ze dvou logických celků, podvozek a robotické rameno, byla i aplikace pro 

přehlednější uspořádání rozčleněna do dvou základních panelů. První panel umožňuje ovládat 

pohyb modelu. Dále se na panelu zobrazuje živý obraz z vestavěné kamery a hodnoty veličin 

senzorů obsažených v modelu. Druhý panel opět zobrazuje obraz z kamery, obsahuje ale jen 

ovládací prvky pro ovládání robotického ramene. Po přepnutí na panel ovládání robotického 

ramene se model zastaví a nelze ovládat pohyb modelu. 

 

3.1 Panel pohybu modelu 

Uspořádání prvků panelu pohybu modelu je rozčleněno do logických celků. Protože 

komunikace neprobíhá soustavně, ale v intervalech 200ms, jsou i jednotlivé zobrazovací 

přístroje postupně aktualizovány v těchto intervalech. Obraz z kamery je aktualizován pomocí 

komponentu ActiveX nezávisle na časovači.    

 

Obr.26   Panel ovládání pohybu modelu 
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3.1.1 Zobrazení veli čin ze senzor ů 

Náklon modelu 

Model obsahuje akcelerometr Freescale MMA7260 měřící statické zrychlení modelu. 

To je zobrazováno jako příčný a podélný náklon modelu. Vedle grafického zobrazení náklonu 

zobrazuje panel i hodnotu náklonu ve stupních. Protože akcelerometr citlivě reaguje i na 

dynamické zrychlení modelu při pohybu, jsou hodnoty náklonu přesné, jen pokud je model 

v klidu. 

 

Obr.27   Zobrazení náklonu modelu 

 

Teplota 

Model obsahuje dva senzory Dallas DS1820 komunikující po sběrnici Onewire. 

Hodnoty teplot z těchto senzorů jsou zobrazovány společně s velikostí napětí napájecí baterie. 

Senzory můžou být díky delším kabelům umístěny kdekoliv v modelu, případně můžou měřit 

teplotu vně modelu. Napětí napájecích baterii je měřeno A/D převodníkem obsaženém 

v jednočipovém počítači PIC16F873 umístěném na desce ovládání motorů.  

 

Obr.28   Zobrazení teplot senzorů a napětí baterie 

 

Ujetá vzdálenost 

Vždy jeden motor na každé straně modelu je osazen snímačem pohybu. Tento snímač 

nedává jen informace o rychlosti otáčení motoru, ale i o směru otáčení. Impulsy z těchto 

snímačů zvyšují nebo snižují obsahy čítačů vytvořených v jednočipovém počítači PIC16F873 

umístěném na desce ovládání motorů. Hodnotu čítačů je možné kdykoliv vynulovat 

stisknutím tlačítka RESET. Ujetá vzdálenost je zobrazována v metrech 

 

Obr.29   Zobrazení hodnot čítačů převedenou na ujetou vzdálenost 
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3.1.2 Ovládání pohybu modelu 

Protože byl model navržen pro diferenciální řízení, je nepřímočarý pohyb modelu 

zajišťován rozdílem rychlostí otáčení kol po stranách modelu. Toto lze provést nastavením 

rychlosti dvěma samostatnými ovládacími prvky, kdy uprostřed je nulová poloha a motor 

stojí. Posunutím ovladače vřed nebo vzad se motor roztočí požadovaným směrem. Takovým 

způsobem jsou ovládány pásové stroje (bagry, nakládače, sněžné rolby) a smykové kolové 

nakládače. K ovládání tímto způsobem je potřeba v jednom okamžiku měnit rychlost obou 

stran pohonu současně. Proto, aby bylo možné ovládat model jednodušeji, vytvořil jsem 

pomocí komponentu DRAW přístroj, který lze ovládat myší a simuluje ovládání pomocí 

joysticku. Podle polohy červeného bodu, nacházejícího se v přístroji, jsou vypočteny rychlosti 

motorů na obou stranách modelu. Změnou polohy bodu pomocí myši se změní poměr 

rychlosti otáčení obou párů motorů a tím i rychlost a směr pohybu modelu.  

Pro snadnější ovládání obsahuje model také dva posuvné ovladače. Vertikálním se 

mění rychlost všech motorů současně bez změny poměru otáčení. Horizontální posuvný 

ovládač mění poměr rychlostí motorů. Tlačítko se šipkou nastaví po kliknutí rychlosti všech 

motorů na stejnou hodnotu, model se potom pohybuje přímým směrem. Tlačítko stop zastaví 

všechny motory a přesune červený ovládací bod do výchozí pozice ve středu přístroje. 

 

Obr.30   Přístroj DRAW pro snadnější ovládání modelu 

 

Hodnoty nastavených požadovaných rychlostí zobrazují přístroje v dolní části panelu. 

Rychlosti jsou zobrazovány pro každý pár kol samostatně. Rychlost je uvedena v m.s-1 

 

Obr.31   Zobrazení požadovaných rychlostí jednotlivých kol 
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Kontrola komunikace 

Pro kontrolu komunikace je v pravém horním rohu panelu přístroj, zobrazující 

přenášený textový řetězec. Protože má řídicí jednočipový počítač pouze omezenou rychlost a 

malou vyrovnávací paměť, jsou ovládací textové řetězce posílané v intervalech 200ms. 

 

Obr.32   Kontrola komunikace a přenášený řetězec 

3.2 Panel ovládaní robotického ramene 

Pro ovládání robotického ramene byl vytvořen samostatný panel. Po aktivaci tohoto 

panelu je zablokováno ovládání pohybu modelu a model se zastaví. Ovládání pohybu 

robotického ramene je realizováno pomocí tlačítek. Dvojice tlačítek vždy ovládá pohyb 

jednotlivých kloubů ramene, otáčení ramene a otevíraní/zavírání čelistí. Vzhledem 

k omezenému počtu vývodů řídicího jednočipového počítače, je ovládání jednotlivých budičů 

motorů robotického ramene realizováno pomocí dekodéru 1z10, proto je možné v jedné chvíli 

ovládat pouze jeden motor. Po stisknutí tlačítka se aktivuje příslušný koncový stupeň a motor 

se dá do pohybu žádaným směrem. Protože je kamera mechanicky spojena se základnou 

robotického ramene, lze pohybem základny vpravo nebo vlevo změnit také směr pohledu 

kamery. 

 

Obr.33   Panel ovládání robotického ramene 
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3.3 Popis komunika čního protokolu 

Pro komunikaci mezi modelem a řídicím počítačem je použit textový komunikační 

protokol. Komunikaci zahajuje vždy řídicí počítač odesláním příkazu. Model jej po přijetí 

zašle pro kontrolu zpět počítači a povel vykoná. Pro zvýšení spolehlivosti jednoznačného 

zpracování povelu, je zvolena pevná délka odesílaného povelu v délce 4 bajty. Povel začíná 

malým písmenem určujícím typ povelu. Následují 2 znaky vyjadřující hodnotu 

v hexadecimálním tvaru. Povoleny jsou číslice 0-9 a velké písmena A-F. Povel je ukončen 

ASCII znakem <CR>. Podrobný popis komunikačního protokolu včetně popisu přenášených 

dat je v příloze E - Návod na ovládání modelu a popis komunikačního protokolu. 

 

Tab. 3  Formát přenášeného povelu  

Bajt č.1 Bajt č.2 Bajt č.3 Bajt č.4 

Typ povelu malým 

písmenem 

Horní polovina přenášené 

hodnoty v hexadecimálním 

vyjádření 

Dolní polovina přenášené 

hodnoty v hexadecimálním 

vyjádření 

ASCII znak <CR> 

Decimálně – 13 

Hexadecimálně 0x0D 

 

Seznam použitých povelů 

 

r  Ovládání rychlosti a směru otáčení páru kol na pravé straně modelu. 

 

l Ovládání rychlosti a směru otáčení páru kol na levé straně modelu. 

 

g Načtení hodnot z akcelerometrů. 

 

t Načtení hodnot z teplotních senzorů. 

 

o Načtení hodnot čítačů otáčení kol a napětí baterie. 

 

s Reset čítačů . 

 

w Pohyb robotického ramene 
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4 Praktická konstrukce modelu 

Velikost a celkovou konstrukci modelu jsem přizpůsobil především rozměrům použitých 

motorů a napájecích akumulátorů. Vzhledem k tomu, že je celá konstrukce z hliníku, snažil 

jsem se využít ji vhodným umístěním osazovaných desek k chlazení výkonových součástek. 

4.1 Podvozek  

Činnost motorů použitých k pohonu jsem nejprve prověřil na testovacím podvozku, 

vyrobeném ze zbytků hliníkových profilů. Chtěl jsem především ověřit chování modelu při 

zatáčení, kdy jdou nápravy do smyku a také chování modelu při zatížení použitými 

akumulátory. Bylo zjištěno, že podle předpokladu je vhodné umístit nápravy co nejblíže sobě. 

 

 

Obr.34   Testovací podvozek 

 

Díly pro podvozek jsem vyrobil z hliníkových profilů podle předem připravených 

výkresu nakreslených v programu VariCad. Vzhledem k obtížné svařitelnosti hliníku, jsou 

k sobě všechny díly upevněny šrouby. Použité rotační součásti jsem vyrobil na zapůjčeném 

soustruhu, stejně jako odfrézovaní děr a úhlů v použitém materiálu.  

Boční stěny podvozku jsou vyrobeny z profilu L. Vzhledem k tomu, že jsou k nim 

připevněné motory a nesou vlastně celou hmotnost modelu, zvolil jsem rozměr L60x20x5. Na 

tuhosti těchto dílů závisí pevnost celého modelu. 
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Obr.35   Konstrukce upevnění motorů 

 

Konstrukce celého podvozku má tvar vany. Použité pohonné jednotky jsou umístěny 

tak, že obvod kola přesahuje přední část podvozku a umožňuje modelu překonat i poměrně 

velké překážky. Obě strany podvozku jsou spojeny čtyřmi profily L 10x15x1. Ke spodnímu 

plechu jsou připevněny výkonové součástky ovládání motorů a zdroje.  

 

Obr.36   Kompletní podvozek bez pohonných jednotek 

 

Pro připevnění pohonné jednotky k podvozku jsem zvolil montáž pomocí distančních 

sloupků. Toto řešení umožňuje nastavení žádané vzdálenosti pneumatiky kola od podvozku. 

Protože jsou jednotlivé sloupky uspořádány přesně do čtverce, lze snadno na modelu 

pootočením celé jednotky změnit světlost modelu, případně rozvor náprav. 

 

 



VŠB-TU Ostrava  Horymír Marek 

   37  

 

Obr.37   Detail uchycení pohonné jednotky 

 

Protože pláště motorů jsou vyrobeny s větší toleranci, jsou použité pohonné jednotky 

k podvozku připevněny třemi šrouby v přední části převodovky. Toto řešení umožňuje při 

případné opravě vymontovat motor i s převodovkou bez zbytečného rozebíraní celého 

modelu. Po sundání kola s pneumatikou stačí pouze povolit 4 inbusové šrouby a rozpojit 

konektor uvnitř modelu.  

 

 

Obr.38   Připevněna pohonná jednotka se senzorem otáčení 
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4.2 Elektronické obvody 

Kromě použitých hotových modulů byly pro model zhotoveny další potřebné 

elektronické moduly. K modulu přizpůsobení logických úrovní, modulu převodníku 

Ethernet/UART, snímači otáček motoru a zdroji byly navrženy a zhotoveny desky plošných 

spojů. 

4.2.1  Výroba desky plošných spoj ů 

Použité desky byly zhotoveny fotocestou na jednostranném plošném spoji. Volba 

rozměru byla přizpůsobena možnostem bezplatné verze programu EAGLE 4.13r1 

Professional, ve kterém byly návrhy desek zhotoveny. Obrazec plošných spojů byl podle 

zapojení částečně vygenerován autorouterem a částečně ručně. Tento způsob byl zvolen, aby 

nebylo potřeba použít oboustranný plošný spoj a redukoval se počet drátových propojek.  

Výroba takovéto jednostranné desky není náročná a dá se zhotovit i v amatérských 

podmínkách. Také byla ověřena výroba desky přenesením obrazce spojů vytištěných 

laserovou tiskárnou na voskovaný papír. Papír lze získat ze samolepící fólie. Pro výrobu 

jednostranných plošných spojů je tato metoda použitelná s velmi dobrými výsledky. Tento 

způsob však neumožňuje výrobu oboustranné desky plošných spojů v odpovídající kvalitě, 

protože neumožňuje přesné umístění obrazce na plošný spoj a soutisk s druhou stranou 

plošného spoje.  

Po vyleptání v roztoku chloridu železitého je desku potřeba zbavit zbytku krycího laku 

acetonem a ošetřit proti oxidaci roztokem kalafuny v lihu. Po vyvrtání děr je možné desku 

osadit součástkami podle obrázku v příloze.  

4.2.2 Modul zdroje 

Celý mobilní model je napájen z bateriového zdroje o napětí 24V. Jednotlivé součásti 

však vyžadují nižší napájecí napětí, proto je součástí modelu i modul zdroje, který vyrábí 

potřebná napětí. Protože proudový odběr jednotlivých modulů především kamery a WiFi 

modulu je větší, zvolil jsem pro stavbu zdroje impulsní regulátory napětí. Ze zdroje 24V je 

pomocí integrovaných stabilizátorů získáváno napětí 12V s maximálním proudovým odběrem 

1A a napětí 5V s maximální proudovým odběrem 3A. 

Činnost stabilizátorů byla ověřena na univerzální desce plošných spojů, následně byl 

vytvořen návrh plošného spoje v programu EAGLE. Na desce je osazeno více výstupních 

konektorů pro obě napětí pro případné napájení dalších rozšiřujících modulů. 
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Obr.39   Osazený modul zdroje 

 

4.2.3 Modul řídicího po čítače 

Tato deska nebyla vzhledem k složitosti vyrobena na navrženém plošném spoji, ale 

zapojena na univerzální desce plošných spojů. Modul obsahuje jednočipový počítač 

PIC16f873A, modul akcelerometru a výkonové budiče motorů robotického ramene. Na desce 

jsou dále umístěny konektory pro připojení teplotních čidel DS1820, maticového LCD 

displeje MC1601H-SBLW a konektor pro sériové programování počítače přímo v zapojení. 

Dále deska obsahuje konektor pro připojení signálu z převodníku Ethernet/UART a I2C port 

pro komunikaci s modulem ovládání motorů.  

 

Obr.40   Osazený modul řídicího počítače 
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Deska je dále osazena diodami LED, sloužícími jako indikace ovládání motorů robotického 

ramene. Pod připevněným chladičem se nacházejí 3 integrované výkonové budiče. Tyto 

budiče ovládají motory robotického ramene. 

Programové vybavení použitého jednočipového počítače PIC16F873A má za úkol 

komunikaci jednotlivých připojených zařízení s převodníkem Ethernet/UART. Vzhledem ke 

složitosti programových rutin používaných při komunikaci je obslužný program napsaný 

v programovacím jazyce MikroBasic for PIC od firmy MikroElektronika. Tento vývojový 

nástroj v sobě obsahuje optimalizované knihovny pro komunikaci s jednotlivými rozhraními. 

Výhodou je, že je možné do programového kódu vložit i části programu napsané 

v Assembleru.  

Hotový zkompilovaný programový kód ve standardním formátu HEX a do 

jednočipového počítače byl nahrán pomocí programátoru ASIX Presto přes ICSP rozhraní, 

které se nachází na horní straně modelu. Pro snadnější manipulaci byl vyroben programovací 

kabel pro přímé propojení modelu a programátoru. 

 

Obr.41   Vývojové prostředí MikroBasic for PIC 
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4.3 Programování jedno čipového po čítače PIC16F873A 

Pro snadnější programování použitého jednočipového počítače obsahuje model 

konektor ICSP pro sériové programování přímo v modelu, bez nutnosti vyjímat 

mikrokontrolér z patice. K programování jsem využil programátor PRESTO firmy Asix. 

Programátor se připojuje k počítači přes rozhraní USB a nepotřebuje přídavné napájení.  

 

Obr.42   Programátor Asix PRESTO [Asix, 2010] 

Protože se k programátoru dodává pouze univerzální kabel, vyrobil jsem kabel 

s vhodnými konektory na jednoduché propojení programátoru a modelu. 

4.4 Sestavení modelu 

Po zkompletování všech elektronických částí jsem přešel ke konečnému sestavení 

modelu. Rozměry použitých elektronických modulů a jejich umístění bylo přizpůsobováno už 

v průběhu stavby mechanických dílů a podvozku. Všechny moduly jsou umístěny tak, aby 

byly snadno přístupné. Model je navržen tak, aby bylo možné demontovat většinu částí 

samostatně, aniž by bylo nutné rozebírat celý model. Použité konektory byly zvoleny tak, aby 

nemohlo dojít k záměně.  

 

 

Obr.43   Umístění použitých konektorů modelu 

Konektor Ethernet Konektor externí 
WiFi antény 

Konektor a 
kontrolka 
nabíjení 

Hlavní vypínač 
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Spodní část modelu je osazena deskou řízení motorů a deskou zdroje. Výkonové 

součástky těchto dílů jsou připevněny přes izolační podložku k podvozku. Pro lepší odvod 

tepla jsou styčné plochy natřeny teplovodivou pastou pro montáž chladičů.  

 

Obr.44   Vnitřní uspořádání spodní části modelu 

 

V horní části modelu se nachází moduly řídicí desky a převodníku UART/Ethernet a z 

druhé strany modul WiFi a modul kamery. Model robotického ramene, displej a USB kamera 

umístění na horním víku se s modelem propojují pomocí konektorů, umístěných na řídicí 

desce. 

 

Obr.45   Vnitřní uspořádání horní části modelu 
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Obr.46   Pohled na kompletní sestavený model 

 

 

 

5 Testování modelu 

Při vlastním testování modelu jsem se soustředil především na stabilitu přenášených dat 

(povelů a obrazu) a jízdní vlastnosti modelu. 

Testování spolehlivosti přenosu v bezdrátové síti jsem testoval v režimech infrastruktura 

a Ad-hoc. V režimu infrastruktura jsem vytvořil přístupový bod, ke kterému jsem bezdrátově 

připojil jak model, tak i počítač s běžící aplikaci v systému Control Web. Test byl proveden 

ve WiFi režimu 802.11b s rychlosti připojení 11Mbps a také v režimu 802.11g s rychlostí 

připojení 54Mbps. V okolí nebyly zachyceny žádné další WiFi sítě, které by mohly 

komunikaci narušovat. Při testování jsem hodnotil zpožďování přenosu jednotlivých paketů 

pomocí příkazu PING, tak také subjektivní dojem z ovládání modelu. Bylo zjištěno, že časy 

odezvy pomoci příkazu PING nepřesahovaly 4ms, bez jakýchkoliv výpadků. Přenos povelů 
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byl spolehlivý, bez znatelného zpoždění. Při přenosu obrazu se projevovalo určité zpoždění, 

které s postupem doby připojení částečně narůstalo z počátečních cca 100ms až na asi 0,5s. 

Po testu v nezatížené síti jsem bezdrátově připojil další počítač, ze kterého jsem na první 

počítač kopíroval velké soubory. Odezvy sítě stouply na průměrných 10ms, ale nepřesáhly 

30ms. V přenosu povelu se toto zatížení sítě znatelně neprojevilo, ale přenos obrazu se začal 

zpožďovat víc, až na hranici 1s. Občas se stalo, že se obraz na 3-5s zastavil a potom se zase 

rozjel. Práci v síťové infrastruktuře jsem testoval i ve WiFi síti VŠB TUONET-MAC. Použitý 

WiFi modul umožňuje v režimu klient změnit MAC adresu. Proto byla adresa nastavena 

podle zařízeni registrovaného v síti TUONET-MAC. Model se bez problému připojil a dostal 

z DHCP serveru přidělenou adresu. V modulu byly přesměrovány používané porty na adresy 

vnitřní sítě modelu, odpovídající převodníku Ethernet/UART a kameře. Počítač se spuštěnou 

řídicí aplikací byl připojen do sítě TUONET-EAP. Aplikace navázala bez problému spojení 

s modelem. Odezvy modelu se při testování příkazem PING pohybovaly v rozmezí 30-100ms. 

Zpoždění přenosu povelů bylo maximálně 0,5s, ale občas se stalo, že komunikace na malou 

chvíli úplně vypadla a model byl nedostupný. Toto trvalo asi 3s, potom se zase přenos 

obnovil. Protože je model naprogramován tak, aby se zastavil, pokud nepřijde v rozmezí 2s 

žádný povel, projevoval se výpadek v síti zastavením modelu. Obraz z kamery se choval 

stejně, jako při testování doma v zatížené síti s tím, že při výpadku komunikace se 

samozřejmě zastavil i obraz. 

Testování v režimu Ad-hoc sem provedl jak doma v nezarušeném prostředí, tak i ve 

škole, kde je v dosahu vždy množství sítí. V tomto režimu vždy trvá déle než počítač 

s modelem navážou spojení. Tato doba se pohybovala mezi 20 – 40s. Po navázaní spojení 

probíhala komunikace již bez problému. Zpoždění přenosu povelů bylo neznatelné, přenos 

obrazu se zpožďoval maximálně o 0,5s. Stejně i v prostorách školy nebyl s komunikací 

problém, jen obraz se občas na cca 1s zadrhnul.  

Jízdní vlastnosti modelu jsem testoval jak uvnitř budovy, tak i venku. Pohyb uvnitř 

budovy byl bez problému. Jediný povrch , který není pro pohyb příliš vhodný je koberec. 

Model bez problému překoná prahy dveří. Venku jsem testoval pohyb po chodníku a v trávě. 

Model je schopný zdolat překážku vysokou až 7cm (obrubník), dokáže se pohybovat i ve 

vysoké trávě. Vyzkoušel jsem také jízdu do svahu se sklonem cca 30°. Protože je těžiště 

modelu umístěno velmi nízko, nehrozí při tomto sklonu převrácení. 
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Obr.47   Test překonávání překážky 

 

 

Obr.48   Testování modelu ve vysoké trávě 
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6 Závěr 

 V diplomové práci byly navrženy a zhotoveny díly, které byly použity ke stavbě 

mobilního modelu. Ve většině případů byl pro stavbu mechanických částí modelu použit 

hliník, především pro jeho nízkou hmotnost, dostatečnou pevnost a snadné opracování. 

Vzhledem k dobré tepelné vodivosti hliníku je spodní část konstrukce s výhodou využita jako 

chladič výkonových součástek modulu ovládání motorů a také pro odvod tepla ze spínaného 

zdroje. 

 Po stránce obvodového zapojení elektronických modulů byl upraven a otestován 

modul ovládání motorů pro použití se zvolenými pohonnými jednotkami při napájení 

z bateriového zdroje 24V. Dále byl zhotoven spínaný zdroj napětí 5V a 12V, potřebný pro 

napájení WiFi modulu, kamery a řídicí jednotky. Činnost zdroje byla otestována na 

univerzální desce plošných spojů. Byla zkonstruována deska přizpůsobení napěťových úrovní 

a zdroje 3,3V pro modul převodníku Ethernet/UART. Byly navrženy a zkonstruovány 

snímače polohy motorů s využitím Hallových sond. Do použitého WiFi modulu byl nahrán 

aktuální firmware a provedeno nastavení do požadovaného režimu.  

 Ve vývojovém prostředí MikroBasic byl vytvořen program pro použitý jednočipový 

počítač, koordinující komunikaci jednotlivých připojených periférií.  

 V další části této diplomové práce byla vytvořena aplikace v sytému Control Web, 

umožňující ovládání pohybu modelu a robotického ramene spolu se zobrazením obrazu 

z kamery a hodnot z jednotlivých senzorů. Byl vytvořen návod pro používání této aplikace, 

včetně popisu komunikačního protokolu. 

  Po zkompletování celé úlohy byla především testována spolehlivost přenosu povelů 

z řídicí aplikace spuštěné na počítači do modulu převodníku připojeného přes modul 

bezdrátového WiFi klienta. Testování probíhalo v režimu Ad-hoc a režimu stanice, kdy byl 

model připojen do školní bezdrátové WiFi sítě TUONET-MAC. Wifi komunikace v režimu 

Ad-hoc probíhala bez větších problémů. Zpoždění přenosu ovládacích povelů bylo jen v řádu 

desítek ms, proto jej lze u tohoto projektu zanedbat. U přenosu obrazu se projevilo především 

pomalejší zpracování dat kamerou, protože množství přenášených obrazových dat není tak 

velké, aby to mělo zásadní vliv na přenos. Bylo zjištěno, že kamera po restartu několik minut 

odesílá obraz se zpožděním téměř zanedbatelným (< 100ms), ale se zvyšující se dobou 

připojení narůstá toto zpoždění až přibližně k 500ms. Toto zpoždění je pro ovládání modelu 
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ještě stále přijatelné, pokud by však bylo potřeba rychlejší odezvy, bylo by nutné zvolit jinou 

IP kameru s výkonnějším procesorem pro zpracování obrazu. 

 Při testování komunikace v režimu stanice se projevilo především vyšší zatížení sítě, 

což mělo za následek zpožďování jak obrazu, tak i přenášených povelů až na hranici použití.  

Další možnosti rozšíření funkcí modelu vidím především v doplnění dalších senzorů, 

především senzorů pro měření vzdálenosti a detekci překážek. V úvahu připadají 

ultrazvukové senzory vzdálenosti s dosahem až do 20m, nebo optické odrazové senzory, 

pracující v infračerveném spektru s dosahem do 1m. Tyto moderní senzory jsou již vybaveny 

převodníky a s řídicím počítačem komunikují pomocí standardních komunikačních protokolů. 

Další ze senzorů rozšiřující možnosti modelu může být elektronický kompas a gyroskop, 

které se dnes používají především v modelech letadel a vrtulníků.  

Vzhledem k tomu, že komunikace s modelem probíhá jednoduchým protokolem v textovém 

režimu, je možné řídicí aplikaci naprogramovat i v jiném vývojovém prostředí jako např. 

Visual C++ nebo Visual Basic.   
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