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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací nového vzdáleného řídícího panelu a řídící 

jednotky pro průzkumné vozidlo, které slouží k prozkoumání nedostupných a nebezpečných 

prostor. Vzdálený řídící panel je používán k řízení průzkumného vozidla a zobrazování informací 

získaných průzkumným vozidlem o neznámém prostředí a to vše bezdrátově, na dálku. Výsledkem 

celé bakalářské práce je menší vzdálený řídící panel i řídící jednotka s nižší spotřebou elektrické 

energie a vyšší výdrží při provozu z baterie. 

Klíčová slova  
i.MX31,Formica, DPS,základní deska, rozhraní, porty, periférie 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis describes the design and implementation of a new control panel and remote 

control units for reconnaissance vehicle used to explore dangerous and inaccessible areas. The 

remote control panel is used to control exploration vehicle and displaying information obtained by 

reconnaissance vehicle unfamiliar area and do so wirelessly, at a distance. The result of all this 

work is smaller control panel and remote control unit, which consumes less electricity and lasts 

longer on battery power supply. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

ADC   – (Analog-Digital Converter), analogově digitální převodník 

ATA   − Advanced Technology Attachment 

CAN  − Controller Area Network 

DPS  − Deska plošných spojů 

FIFO   – (First In, First Out), speciální paměť 

FIFO  − First In, First Out 

GPIO  − General Purpose Input/Output 

HMI   − Human machine interface 

I2C  − Inter-Integrated Circuit 

LCD  − Liquid crystal display 

LED  − Light-emitting diode 

NAND  − Typ pamětí s blokovým zápisem 

NOR  − Typ paměti s bajtovým zápisem 

PWM  − Pulse-width modulation 

RS232  – Standardní pro seriové rozhraní 

RT   − Real time 

RTC   − Real-time clock, 

SD Card − Secure Digital card 

SDRAM − Synchronous dynamic random access memory 

SMD  − Surface Mount Devices 

SMT  − Surface mount technology 

SPI  − Serial Peripheral Interface 

TFT   − Thin film transistor 

Through – hole – Technologie montáže elektronických součástek 

UART   − (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) 

 USB  − Universal Serial Bus 

USB OTG − USB On-The-Go 

Wi-Fi  – (Wireless Fidelity), komunikační standard pro lokální bezdrátové sítě 
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1. Úvod 
V životě mohou nastat situace, kdy je zapotřebí nahlédnout do míst, která jsou člověku nedostupná, 

vzdálená nebo dokonce natolik nebezpečná, že by mohlo dojít k ohrožení lidského života. V těchto 

případech je vhodné uživatele vybavit zařízením, které místo něj bude získávat informace o již 

zmiňovaných vzdálených místech. Jako dané zařízení může být použito průzkumné vozidlo, které 

musí být dále doplněno o ruční mobilní zařízení, poskytující propojení mezi uživatelem a vozidlem 

(HMI). Jako ruční mobilní zařízení je použit vzdálený řídící panel. Pomocí vzdáleného řídícího 

panelu je možno získávat na dálku informace z průzkumného vozidla o prozkoumané oblasti anebo 

také můžeme vysílat příkazy, které má průzkumné vozidlo provést. Komunikace mezi vozidlem a 

panelem probíhá bezdrátově.  

Hlavní úlohou průzkumného vozidla je použití v nedostupných a nebezpečných prostorách. 

Proto je zapotřebí, aby vozidlo i panel obsahovaly baterie, z kterých budou tato jednotlivá zařízení 

napájena. Jelikož během provozu nebude možné dobíjet baterie ve vzdáleném řídícím panelu ani v 

průzkumném vozidle, je nutností, aby spotřeba obou přístrojů byla co nejnižší a aby panel a vozidlo 

měli co největší výdrž v pohotovostním režimu na jedno nabití baterií. Důležité jsou také rozměry 

vzdáleného řídicího systému. Nejideálnější bude-li panel malý, přenosný, půjde pohodlně držet 

v ruce a bude se s ním snadno manipulovat.     

Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací menšího vzdáleného řídícího panelu a menší 

řídící jednotky průzkumného vozidla s nižší spotřebou elektrické energie. Řešení této práce spočívá 

v návrhu a realizaci nové základní desky pro vzdálený řídící panel i řídící jednotku průzkumného 

vozidla, která nahradí stávající základní a rozšiřující desku vývojové sestavy i.MX31 LiteKit. 

Použitím nové základní desky dojde k zmenšení rozměru vzdáleného řídícího panelu a řídící 

jednotky průzkumného vozidla, a také dojde k částečnému snížení spotřeby u obou zařízení. 

Spotřeba bude dále snížena úpravou firmwaru.  

 Současná bakalářská práce navazuje na  předchozí práce. Před tím než bude započata práce 

na návrhu nové základní desky, je nutné se seznámit se stávajícím vzdáleným řídícím panelem a 

průzkumným vozidlem, k tomuto slouží kapitola 2. V ní se popisuje, že jádro řídícího panelu a 

průzkumného vozidla tvoří vývojový kit i.MX31 LiteKit .Dále kapitola popisuje co je to vestavěný 

systém, z jakých modulů je panel a vozidlo složeno, k čemu slouží, jaké externí periférie jsou 

k panelu a vozidlu připojeny a pomocí jakých rozhraní jsou periférie připojeny k základní desce 

panelu a vozidla. 

 V kapitole 3 je popsán vývojový kit i.MX31 LiteKit s procesorem ARM od firmy Freescale. 

Vývojový kit obsahuje tři hlavní desky, desku s procesorem, základní desku s porty a rozšiřující 

s doplňujícími porty a rozhraními. Dále jsou v této kapitole popsány základní parametry i.MX31 

LiteKit jako například rychlost procesoru, velikosti paměti a jiné. Kapitoly 2 a 3 jsou pojaty jako 

teoretické kapitoly.  

    Informace o tom jakým způsobem bude dosaženo snížení spotřeby elektrické energie a 

zároveň zmenšení rozměru základní desky u vzdáleného řídícího panelu a řídící jednotky 

průzkumného vozidla jsou uvedeny v kapitole 4. V této kapitole již dochází k řešení stanovených 

bodů zadání a cílu .  
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 Jednou z nejdůležitějších je 5 kapitola. Hned v úvodu této kapitoly jsou uvedeny základní 

informace o použitých portech a rozhraních, a zároveň je popsán návrh schématu nové základní 

desky, na kterou bude připojena deska i.MX31 SOM-LV obsahující procesor a pamětí. Při návrhu 

schématu je nutno zvážit jaké porty a rozhraní budeme na nové desce požadovat. Také je potřeba 

vybrat vhodné součástky a konektory, které budou použity na nové desce.  Při návrhu se vycházelo 

hlavně z detailního popisu desky SOM-LV a ze schématu původní základní desky 

z i.MX31LiteKit. 

V kapitole číslo 6 je popsána stručně teorie o plošném spoji, dále pak návrh rozložení nové 

základní desky, rozmístění jednotlivých součástek a konektoru. Návrh  DPS je v této kapitole 

rozdělen na tři verze, podle měnících se požadavků na novou základní desku v průběhu návrhu. 

V další kapitole číslo 7 je popsána realizace a oživení nové základní desky. Kapitola také 

popisuje problémy spojené s realizací a oživením desky a následně i řešení těchto problémů. V této 

kapitole je kompletně popsán postup oživení nové základní desky a testování 

s připojenými  perifériemi použitými v ovládacím panelu (LCD,Wifi, joystick).   

Poslední kapitola číslo 8 se zabývá návrhem a realizací krabičky pro nový ovládací panel a 

řídící jednotku průzkumného vozidla. V kapitole číslo 9 jsou shrnuty výsledky celé této bakalářské 

práce.  
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2. Stávající vzdálený řídící panel a řidící 

jednotka průzkumného vozidla 
V této kapitole je stručně pomocí blokových schémat popsán původní vzdálený řídící panel a 

průzkumné vozidlo. Informace o tom, co vzdáleny řídící panel a průzkumné vozidlo obsahují a 

pomocí jakých komunikačních rozhraní, sběrnic a portů mezi sebou jednotlivé části, komunikují, je 

potřeba znát pro vytvoření seznamu požadavků kvůli dalšímu vývoji. 

2.1. Co je to vestavěný systém? 

Vestavěný systém (zabudovaný systém, embedded systém) je jednoúčelový systém, ve kterém je 

řídící počítač zcela zabudován do zařízení, které ovládá. Na rozdíl od univerzálních počítačů, jako 

jsou osobní počítače, zabudované počítače jsou většinou jednoúčelové, určené pro předem 

definované činnosti. Vzhledem k tomu, že systém je určen pro konkrétní účel, mohou tvůrci 

systému při návrhu optimalizovat pro konkrétní aplikaci a tak snížit cenu výrobku.  

Vestavěné systémy jsou často vyráběny sériově ve velkém množství, takže úspora bývá 

znásobena velkým počtem vyrobených kusů. Na rozdíl od všeobecně použitelného počítače 

(například osobního) embedded systémy jsou navrženy pro konkrétní činnosti. Některé také 

pracují v reálném čase, tzn., že zpoždění činnosti nebo akce ovládané řídícím procesorem může 

mít fatální následky nebo poruchu činnosti [1].  

2.2. Stávající vzdálený řídící panel  

Tato kapitola popisuje, z čeho se stávající vzdálený řídící panel skládá, co obsahuje a technický 

popis jednotlivých částí. Vzdáleny řídící panel poskytuje vzdálenou obsluhu přes Human-

Machine Interface (HMI). Je to ruční zařízení střední velikosti s LCD dotykovým displejem a 

joystickem. 

 

Obr. 1 Vzdálený řídící panel 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADstroj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Osobn%C3%AD_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aplikace
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Re%C3%A1ln%C3%BD_%C4%8Das&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Procesor
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Vzdálený řídicí systém poskytuje: 

 monitorování a řízení průzkumného vozidla 

 zobrazování informací ze senzorů 

 vložení a aktualizace mapy 

 nastavení cílové pozice pro automatický režim 

 manuální řízení prostřednictvím joysticku (gamepadu) 

 diagnostiku všech údajů, grafy historických hodnost a nápovědu 

Uživatel může mít buď plnou kontrolu nad řízením autonomního průzkumného vozidla, 

nebo může pouze vyslat cílovou pozici. Uživatel ovládá vozidlo přes barevný dotykový panel. 

Aplikace poskytuje intuitivní uživatelské rozhraní se sadou tlačítek, textových displejů a 

obrazovek. Mezi řídící jednotkou vozidla a vzdáleným řídicím systémem se přenáší velké 

množství dat. Tato data byla rozdělena podle funkce a setříděna, aby například společné hodnoty 

senzorů byla s ostatními senzory. Existují zde ale i data, která by měl mít uživatel stále na očích a 

nemusel je složitě hledat [12]. 

2.2.1. Architektura vzdáleného řídícího panelu 

Srdcem vzdáleného řídícího panelu je vývojová deska i.MX31 LiteKit s výkonným procesorem 

Freescale i.MX31 a ARM architekturou [13]. K tomuto vývojovému kitu jsou připojeny zbylé 

periférie. Vzdálený řídící panel komunikuje s vozidlem přes WiFi modul OWSPA311, který je 

připojený na sériové rozhraní UART. K paralelnímu 60 pinovému portu je připojen barevný 

dotykový LCD displej s rozlišením 640×480 bodů a 262 tisíci barvami. Dále k rozhraní USB je 

možné připojit pro manuální řízení gamepad nebo joystick. Ethernet a rozhraní RS232 slouží 

pro nahravání aplikace do paměti a vzdálenému ladění. Pamětová karta SD slouží jako uložný 

prostor na kterém se nachází systémové soubory s grafickou aplikací. 

 

Obr. 2 Architektura vzdáleného řídicího panelu 

Rozměry vzdáleného řídícího panelu: 

 Šířka- 200 mm 

 Délka- 245 mm 
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2.2.2. Dotykový LCD displej  

Jedná se o LCD displej 6.4“VGA Display kit od firmy Logic. Součástí displeje je také čtyř-

vodičova odporová dotyková folie. Displej se připojuje k desce i.MX31 pomocí 60 pinového 

konektoru z kterého je také napájen a není nutné další extérní napájení. Posvícení displeje je 

realizováno pomoci katodových trubic, které jsou napájený z invertoru [13]. Celý displej je pak 

napájen ze základní desky i.MX31 (Application Baseboard).  

 

Obr. 3 Použity LCD dotykový displej 

Základní parametry: 

 Úhlopříčka 6.4 palce  

 Rozlišení 640x480 pixelů 

 262 tisíc barev 

 Odporová dotyková fólie 

 Osvětleni pomoci katodových trubic 

Rozměry LCD displeje: 

 Výška- 12 mm 

 Šířka- 175 mm 

 Délka- 127 mm 

2.2.3. Použité porty a rozhraní 

Použité rozhraní a porty z i.MX31 LiteKit pro vzdálený řídicí panel:  

 RS232 (ladění) 

 Ethernet (ladění),  

 UART (WIFI modul) 

 USB (Game Pad) 

  SD paměťová karta 

 60 pinový konektor pro dotykový LCD displej  
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2.3. Stávající průzkumné vozidlo  

Průzkumné vozidlo lze použít pro orientaci jak v otevřeném, tak uzavřeném prostoru. Je 

vybaveno skupinou senzorů pro měření vzdálenosti, teploty, tlaku a jiných, které umožňují lepší 

detekci prostředí a které pomáhají odhadnout případné nebezpečí. Zařízení je schopno se 

přesunout na požadovanou pozici. 

 

Obr. 4 Umístění řídící jednotky na průzkumném vozidle  

2.3.1. Architektura průzkumného vozidla 

Řízení průzkumného vozidla je navrženo jako distribuovaný řídicí systém. Ten je složen z 

několika samostatných modulů, které jsou umístěny přímo na vozidle a většina z nich spolu 

komunikují prostřednictvím průmyslové sběrnice CAN [l2]. Řídící jednotka, tedy hlavní modul 

vozidla, není připojena ke sběrnici CAN, ale přes sériové rozhraní UART k správě napájení a 

modulu CAN Master. Dále je k řídící jednotce pomocí sériového rozhraní připojen Wifi modul. 

K řídící jednotce je také pomocí sběrnice Ethernet připojen laserový senzor SICK LMS100, 

který slouží pro měření vzdálenosti překážek kolem vozidla. Tedy úkolem řídící jednotky je 

navázání spojení se vzdáleným řídícím panelem, různé výpočty trasy, vyhodnocování překážek 

a zadávání příkazů ostatním modulům. 

 

Obr. 5 Architektura průzkumného vozidla 

Rozměry řídící jednotky průzkumného vozidla: 

 Šířka-160  mm 

 Délka-245mm 
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2.3.2. Použité rozhraní a porty 

Použité rozhraní a porty z i.MX31 LiteKit pro průzkumné vozidlo:  

 RS232 (ladění), SD paměťová karta 

 Ethernet (SICK LMS100), UART (WIFI modul) 

 UART (správa napájení + CAN Master) 

2.4. Shrnutí nevýhod stávajících řešení  

Jak je známo z předchozích kapitol, tak vývojový kit i.MX31 LiteKit  se skládá ze tří hlavních 

desek a to jsou Application Baseboard (základní deska), SOM-LV(procesor) a Expansion 

Breakout Board (rozšiřující deska). Ve stávajícím vzdáleném řídícím panelu a průzkumném 

vozidle, jsou použity z vývojového kitu všechny tři desky. Hlavní části kitu, která musí být vždy 

použita, je deska s procesorem i.MX31 SOM-LV. Použití základní a rozšiřující desky 

v původním zapojení u panelu a vozidla bylo nutností, protože z obou desek byly používány porty 

a rozhraní, ale bylo to jen minimum portu a rozhraní, které nám spojení základní a rozšiřující 

desky nabízelo. 

Nevýhody spojení základní a rozšiřující desky: 

 velké rozměry desek 

 minimum využitých portu a rozhraní (velká část nevyužitých portu a rozhrani) 

 větší spotřeba (více obvodu) 

Tyto nevýhody mají za následek to, že stávající vzdálený řídící panel a řídící jednotka 

průzkumného vozidla jsou příliš velké, špatně se s ním manipuluje a také mají vyšší spotřebu 

elektrické energie. Řešení těchto problému je popsáno v kapitole 4.  
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3. Platforma ARM Freescale i.MX31 LiteKit  
V této kapitole jsou popsaný základní informace o vývojové sadě i.MX31 LiteKit použité ve 

vzdáleném ovládacím panelu a řídící jednotce průzkumného vozidla. 

3.1. Vývojový kit i.MX31 LiteKit  

Jak je známo z předchozí kapitoly řídící jednotkou průzkumného vozidla a vzdáleného řídícího 

panelu je vývojová deska i.MX31 LiteKit. Vývojový kit obsahuje tří hlavní desky. Základním 

jádrem je deska SOM-LV s procesorem Freescale® ARM 1136JF-S i.MX31 , pamětmi a dalšími 

obvody. Deska SOM-LV je umístěna na základní desce „Application Baseboard“. Základní deska 

„Application Baseboard“ rozšiřuje procesor o spoustu rozhraní a portů např. USB konektory, 

konektor pro LCD displej, ATA konektor, Ethernetový port, RS232,audio vstup a výstup, 

napájecí konektor 5Va sloty pro paměťové karty. Jako poslední deska je zde rozšiřující deska 

„Expansion Breakout Board“, která se také připojuje na základní desku „Application Baseboard“ 

a rozšiřuje tuto desku o další periférie a porty jako jsou USB porty, sériové a paralelní rozhraní, 

SPI,I2C a jiné. Do vývojového kitu lze nahrát operační systém např. Linux Timesys,Windows 

CE, Windows Embedded CE [13]. 

Vývojový kit obsahuje tří hlavní desky: 

 Application Baseboard (základní deska) 

 SOM-LV(procesor) 

 Expansion Breakout Board (rozšiřující deska) 

 

Obr. 6 Vývojový kit i.MX31 LiteKit [14] 

Základní parametry i.MX31 LiteKit :  

 Frekvence procesoru 532 MHz 

 Paměť SDRAM 64MB, Paměť NAND 64MB 

 Paměť NOR 2MB, CompactFlash®, MMC/SD 

 Ethernet, LCD, audio vstup/vystup,  3xUART,RS232 

 USB host, USB OTG, USB debug device, ATA 

Rozměry jednotlivých desek:  

 SOM-LV (59.1 x 76.2 x 7.9 mm) 

 Application Baseboard (146.1 x 158.8 x 17.1 mm) 

 Expansion Breakout Board  
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3.2. i.MX31 Application Baseboard 

Popis rozhraní a jednotlivých portů původní základní desky „Application Baseboard“ je dodán 

v  příloze (Příloha VIII.). 

Ze stávajícího schématu desky „Application Baseboard“ se vycházelo při návrhu schéma 

nové základní desky pro desku s procesoru SOM-LV. Toto schéma základní desky je přiložené 

PDF v příloze (Příloha I.).  

3.3. Popis desky procesoru „SOM-LV“  

Základním jádrem celého vývojového kitu je deska SOM-LV s procesorem Freescale® ARM 

1136JF-S i.MX31 . Tato deska dále obsahuje paměti SDRAM, NAND a NOR, obvody pro USB, 

Ethernet a další. Deska SOM-LV je připojena na základní desku „Application Baseboard“ pomoci 

dvou konektoru (480 pinů) od výrobce Samtec. Na desce SOM-LV jsou umístěny dva konektory 

BTH-120-01-L-D-A, které se zastrčí do dvou konektoru BSH-120-01-L-D-A umístěných na 

základní desce. Konektory jsou umístěny vedle sebe s určitým rozestupem. Přesné rozmístění 

konektoru na desce SOM-LV je potřeba znát pro nový návrh plošného spoje základní desky[14]. 

Na obrázku (Obr. 7) je zobrazeno blokové schéma desky SOM-LV. 

 

Obr. 7 i.MX31-10 SOM-LV blokové schéma[Příloha II.] 

Pro návrh nové základní desky pro desku s procesorem SOM-LV je potřeba detailně znát 

pořadí a význam jednotlivých pinů konektoru. Detailní popis desky i.MX31 SOM-LV s popisem 

jednotlivých pinu a rozměry je v PDF v příloze (Příloha II.). 
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4. Úpravy pro dosažení vyšší výdrže a 

minimalizace 
Tato kapitola popisuje to, jakým způsobem je dosaženo snížení spotřeby a tím dosažení vyšší 

výdrže kitu použitého ve vozidle a ve vzdáleném řídícím panelu. Dobré řízení spotřeby elektrické 

energie je důležité v každém vývojovém kitu a systému. Ve vestavěných systémech jde obvykle o 

jednu z nejkomplikovanější oblastí kvůli dramatickému účinku, který má vliv na provozní náklady, 

výkonnost systému, použitelnost a celkovou spokojenost zákazníka. Existuje spousta možností od 

hardwarových a softwarových úprav, jak snížit spotřebu vývojového kitu. Důležitým faktorem 

kromě snížení spotřeby u vývojového kitu je také velikost kitu, která ovlivní ergonomii panelu a 

dobrou manipulaci s ním. A proto se kapitola krom snížení spotřeby vývojového kitu, zabývá také 

minimalizací rozměrů kitu a tím i vzdáleného řídícího panelu.  

Minimalizace a snížení spotřeby vývojového kitů je rozděleno do dvou skupin: 

 hardwarové úpravy 

 softwarové úpravy 

4.1. Hardwarové úpravy  

Hlavním úkolem této práce je zvýšit výdrž a minimalizovat velikost vzdáleného řídícího panelu a 

řídící jednotky průzkumného vozidla. Na základě informací z kapitoly 2 a 3 o vzdáleném řídícím 

panelu, průzkumném vozidle, vývojovém kitu i.MX31 LiteKit  a připojených periférií, bylo 

rozhodnuto, že bude navrhnuta nová menší základní deska, obsahující jen potřebné porty a 

rozhraní, na kterou opět přijde připojit deska s procesorem i.MX31 SOM-LV.  

Nová základní deska tedy nahradí stávající zapojení základní a rozšiřující desky 

z vývojového kitu i.MX31 LiteKit. Snížením počtu portu a rozhraní na nové základní desce, 

dojde ke snížení spotřeby a zmenšení velikosti nové základní desky. Zmenšení rozměru nové 

základní desky se docílí také tím, že se použijí menší konektory pro porty a rozhraní než u 

původního zapojení. Snížení spotřeby nové základní desky bude mít za následek vyšší výdrž 

vzdáleného řídícího panelu a průzkumného vozidla. A použití menší základní desky způsobí to, 

že rozměry ovládacího panelu a řídící jednotky budou menší a tím i manipulace s nimi bude lepší. 

4.2. Softwarové úpravy  

Na i.MX31 existuje mnoho různých softwarových konfigurací, které výrazně ovlivní výkon a 

spotřebu sestavy např.: základní frekvence procesoru, frekvence sběrnice, režimy správy napájení 

(Run, Počkej, Dřímota, Zastavení a Klidový režim), režimu napájení periférii, obsluhy přerušení a 

nastavení zobrazení displeje (rozlišení, podsvícení, obnovovací frekvence, počet pixelu, atd.). 

Tato nastavení jsou inicializována rutinou při spuštění softwaru, ale může to být i později 

změněnou v operačním systému a softwarové aplikaci. Podrobnější informace o tom, jak lze 

snížit SW spotřebu i.MX31 SOM-LV jsou v příloze (Příloha II.)  
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5. Návrh schéma 
Tato kapitola popisuje návrh schéma nové základní desky, ale ještě předtím než se s návrhem 

začne, budou zde popsány základní informace o perifériích a rozhraních použitých na nové 

základní desce [8-11]. K tomu byl vytvořen stručný popis těchto základních informace o perifériích 

a rozhraních použitých na desce, který je v příloze v elektronické podobě (Příloha X. [8-11].).   

5.1. Návrh a požadavky  

Při návrhu nového schéma základní desky je potřeba dobře nastudovat schéma stávající základní 

desky dodané v balíčku i.MX31 LiteKit, a také pořadí a vyznám jednotlivých pinů i.MX31 SOM-

LV, která se připojuje na základní desku. Schéma stávající základní desky je v příloze (Příloha I.) 

a detailní popis i.MX31 SOM-LV s procesorem je v příloze (Příloha II.). Před návrhem nového 

schématu základní desky pro i.MX31 SOM-LV je nutné si předem určit, které periférie, porty, 

rozhraní, konektory tlačítka atd.., budou potřeba na nové základní desce. A také je důležité říci si, 

kde všude bude základní deska použita. Po přezkoumání využití stávající základní desky bylo 

rozhodnuto, že nová základní deska bude použita ve vzdáleném řídícím panelu, v průzkumném 

vozidle jako řídící jednotka a popřípadě také bude použita v laboratoři pro výuku. 

Použití nové základní desky:  

 Ve vzdáleném řídícím panelu 

 V průzkumném vozidle jako řídící jednotka  

 V laboratoři k výuce (univerzální použití) 

Po provedení analýzy, kde bude nová základní deska použita, bude dále podle jejího použití 

sestaven seznam portu a rozhraní, které bude nová deska obsahovat. Z druhé a třetí kapitoly je 

zřejmé, jaké porty a rozhraní je potřeba pro vzdálený řídící panel a průzkumné vozidlo. K těmto 

rozhraním budou dále přidána další rozhraní a porty pro větší univerzálnost desky pro účely užití 

v laboratoři. Doplněné porty: 

 SPI, I2C,Line IN, Line OUT, USB OTG 

Nová základní deska potřebuje pro svou funkčnost i další důležité součásti jako je napájecí 

zdroj a další. Proto na desku byly přidány součásti, které jsou nutné pro funkčnost celé desky. 

K těmto součástem patří napájení, konektory pro připojení desky SOM-LV, a další součásti 

desky. Zde je zobrazen konečný seznam všech portu, rozhraní, konektorů a dalších důležitých 

prvků, kterou bude nová základní deska obsahovat. 

Konečný seznam toho, co bude nová základní deska obsahovat:  

 RS232, Ethernet, SPI, I2C, Line IN, Line OUT 

  SD pamětová karta, USB Host, USB OTG, 2x UART 

 LCD dotykový displej, Napájení  

 Konektory pro připojení desky i.MX31 SOM-LV  

 Další prvky desky  

Schéma navržené základní desky je v příloze (Příloha V.) a seznam navržených a použitých 

součástek pro tuto desku je v příloze (Příloha VI.). 
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5.2. Návrh jednotlivých části základní desky  

Návrh jednotlivých části schématu základní desky je rozdělen do podkapitol: komunikační 

rozhraní, line in/out,SD pamětová karta, LCD displej, napájení a další.  

5.2.1. Komunikační rozhraní 

V této kapitole je popsán návrh použitých komunikačních rozhraní na základní desce.  

5.2.1.1. RS232 

Je to sériové rozhraní pro přenos informací a komunikací mezi dvěma zařízeními. V případě 

pro použití ve vzdáleném řídícím panelu a řídící jednotce průzkumného vozidla, slouží RS232 

pro ladění softwarů na desce SOM-LV. Na desce SOM-LV je hlavní sériové rozhraní 

UART_A, z kterého je pak na základní desce pomoci převodníků z TTL na RS232 úroveň 

vytvořeno sériové rozhraní  RS232 .Rozhraní UART_A opět využívá FIFO. V původním 

zapojení bylo použito sedmi drátové propojení (RxD,TxD,GND,DTR,RTS a CTS) s úplným 

řízením toků s konektorem CANNON 9. Jako převodník z TTL na RS232 úroveň zde byl 

použit  ISL83386EIVZ. Z důvodu minimalizace je místo devíti pinového konektoru 

CANNON 9 použit tři pinový konektor PSH02-03WG . Pro odladění je tři voličové 

(TxD,RxD a GND) sériové rozhraní RS232 dostačující a konektor PSH02-03WG zabere 

oproti CANNON 9 mnohem méně místa. Jelikož se nepodařilo najít převodník 

ISL83386EIVZ, byl zvolen jako náhrada převodník ICL3232CVZ .Signály pro ICL3232CVZ 

jsou vyvedeny z konektoru  J1. Ve schématu se nachází RS232 na konektoru z označením P1 . 

Rozhraní: RS232 

Označení ve schématu: P1 

Číslo pinu Popis pinu 

1 GND 

2 RS232_RX 

3 RS232_TX 

Tab. 1 Popis pinu konektoru RS232 

Použité piny pro RS232 z i.MX31 SOM-LV : 

Konektor + číslo pinu  Název pinu  I/O Napětí Popis  

J1 152 VREF_UARTA O 2.7V Výstup referenčního napětí pro UART1 

J1 158 uP_UARTA_RX I 2.7V Příjem dat signálů pro UART1 

J1 160 uP_UARTA_TX O 2.7V Vysílaní dat signálů pro UART1 

5.2.1.2. Ethernet 

Toto komunikační rozhraní Ethernet, slouží ve vzdáleném řídícím panelu pro ladění softwarů 

na desce SOM-LV a v řídící jednotce průzkumného vozidla slouží pro komunikaci 

s laserovým čidlem SICK LMS100. Ethernetové rozhraní s konektorem RJ-45 a kroucenou 

dvojlinku je standardním  rozhraním. Na konektor RJ45 je přímo vyvedena přijímací a vysílací 

linka ze SOM-LV a také je na konektor RJ45 přivedeno napájení a zem GND. Dle referenční 

příručky k SOM-LV je potřeba použít konektor RJ45 s oddělovacím transformátorem. Ve 

schématu se nachází Ethernet na konektoru z označením P3 . 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/RJ-45
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kroucen%C3%A1_dvojlinka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kroucen%C3%A1_dvojlinka
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%AD%C5%A5ov%C3%A1_karta
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Popis Ethernetu:  

 Označení konektoru ve schématu: P3 

Konektor + 

číslo pinu  
Název pinu  I/O Napětí Popis  

J1 14 ETHER_TX+ O 3.3V 

Vysílací linka (10/100Mb/s) spojena s diferenciální dvojici s 

ETHER_TX (-). Vyžaduje externí magnetismus. 

J1 16 ETHER_TX- O 3.3V 

Vysílací linka (10/100Mb/s) spojena s diferenciální dvojici s 

ETHER_TX (+). Vyžaduje externí magnetismus. 

J1 18 ETHER_RX+ I 3.3V 

Přijímací linka (10/100Mb/s) spojena s diferenciální dvojici 

s ETHER_RX (-). Vyžaduje externí magnetismus. 

J1 20 ETHER_RX- I 3.3V 

Přijímací linka (10/100Mb/s) spojena s diferenciální dvojici 

s ETHER_RX (+). Vyžaduje externí magnetismus. 

J1 22 LAN_LED2 O 3.3V 

Aktivní v nule. Indikuje platné připojení k síti Ethernet 

(indikuje činnost) 

J1 24 LAN_LED1 O 3.3V 

Aktivní v nule. Indikuje provozní rychlost, a to buď  10Mb 

nebo 100Mb připojení. 

J1 26 VREF_ETHERNET O NA 

AC připojený na GND. Výstup z SOM-LV, který řídí 

impedanci sítě a magnetismus 

Tab. 2 Použité piny pro Ethernet z i.MX31 SOM-LV 

5.2.1.3. SPI 

Rozhraní SPI, je určeno především pro připojení vnějších obvodů k mikrokontroléru nebo pro 

vzájemnou komunikaci mezi mikrokontroléry. Ve vzdáleném řídícím panelu a řídící jednotce 

průzkumného vozidla rozhraní SPI, není použito, ale z důvodu větší univerzálnosti základní 

desky je SPI vyvedeno na pěti pinový konektor PSH02-05WG. Na konektor PSH02-05WG 

byli vyvedeny čtyři signály (SCLK,MOSI,MISO,SS) a jedna společná zem (GND). Signál SS 

slouží pro výběr slave obvodu. SPI je použito na SOM-LV pro komunikaci s EEPROM a 

MC13783 kodekem na desce SOM-LV. Podrobnější informace o rozhraní SPI, jsou uvedeny v 

i.MX31 referenční příručce. Jelikož je již SPI používáno SOM-LV, nemáme k dispozici čtyři 

signály pro výběr obvodu (SS) ale pouze jen dva. Na desce je však vyveden pouze jeden signál 

pro výběr obvodu (SS). Ve schématu se nachází, SPI na konektoru z označením K1 . 

Rozhraní: SPI 

Označení ve schématu: K1 

Číslo pinu Popis pinu 

1 GND 

2 SPI CS0 

3 SPI RX 

4 SPI TX 

5 SPI SCLK 

Tab. 3 Popis pinu konektoru SPI 

 Použité piny pro SPI z i.MX31 SOM-LV : 

Konektor + 

číslo pinu  
Název pinu  I/O Napětí Popis  

J1 222 uP_SPI_CS0 O 1.8V SPI výběr obvodu 0 výstup (SS) 

J1 224 uP_SPI_RX I 1.8V SPI přijímací vstup (MISO) 

J1 226 uP_SPI_TX O 1.8V SPI vysílací výstup (MOSI) 

J1 228 uP_SPI_SCLK I/O 1.8V SPI sériový hodinový signal 

 

 



- 14 - 

 

5.2.1.4. I2C 

I2C je multi-masterová sériová sběrnice, která je používána k připojování nízko rychlostních 

periférií k základní desce. Opět jak v minulém případě u rozhraní SPI, není sběrnice I2C 

použita ve vzdáleném řídícím panelu a řídící jednotce průzkumného vozidla, ale z důvodu 

větší univerzálnosti základní desky je I2C vyvedena na čtyř pinový konektor PSH02-04WG. 

Deska i.MX31 SOM-LV má možnost vyvést dva externí  I2C porty. Oba porty obsahují 

signály CLK a DATA a mají 2.2K pull-up rezistory. Podrobnější informace o I2C, jsou v 

i.MX31 referenční příručce. Ve schématu se nachází I2C na konektoru J5 . 

Rozhraní: I2C 

Označení ve schématu: J5 

Číslo pinu Popis pinu 

1 GND 

2 I2C1 DATA 

3 I2C1 CLK 

4 VREF I2C1 

Tab. 4 Popis pinu konektoru I2C 

Použité piny pro I2C z i.MX31 SOM-LV : 

Konektor + 

číslo pinu  
Název pinu  I/O Napětí Popis  

J1 144 VREF_I2C1 O 2.8V Výstup referenčního napětí pro signály I2C Data a Clk  

J1 146 I2C1_DATA I/O 2.8V 

I2C datový signál (SDA) kanál 1. Tento signál má pull-up 

rezistory z referenčního napětí na desce. 

J1 148 I2C1_CLK I/O 2.8V 

I2C hodinový signál (SCL) kanál 1. Tento signál má pull-up 

rezistory z referenčního napětí na desce. 

5.2.1.5. USB 

 Univerzální sériová sběrnice (USB) je v dnešní době jedním z nejpoužívanějších rozhraní 

v počítačích a proto na nové základní desce nesmí toto rozhraní chybět. Deska i.MX31 SOM-

LV podporuje jeden USB 2.0 vysokorychlostní host port a jeden USB 2.0 On-the-Go (OTG) 

port, který může fungovat jako hostitel nebo zařízení/klient. Oba porty mohou pracovat s 

rychlostí až 480Mb/s. Signály pro oba USB porty jsou přivedeny na dvoukanálový výkonový 

přepínač MIC2076-2YM  s ochranami,  z kterého vedou dané signály  již na konektory USB.  

5.2.1.5.1. USB Host  

V případě použití rozhraní USB Host ve vzdáleném řídícím panelu je rozhraní použito pro 

připojení gamepad nebo joysticku k řídícímu panelu pro manuální mód řízení. V řídící 

jednotce průzkumného vozidla není USB Host použito, ale využití určitě najde. Jelikož USB 

patří mezi nejpoužívanější rozhraní tak k minimalizaci konektoru nedošlo a je zde použit 

klasický čtyř pinový USB konektor Host typu A. Ve schématu se nachází USB Host na 

konektoru z označením J11. 

Popis USB Host:  

 Označení konektoru ve schématu: J11 

 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Multi-master&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9riov%C3%A1_komunikace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sb%C4%9Brnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Periferie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_deska
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Konektor + 

číslo pinu  
Název pinu  I/O Napětí Popis  

J1 33 USB2_D+ I/O 3.3V 

USB Host D+ signál je diferenciální vedení s USB2_D-. 

Vedení by mělo mít 90 ohmů diferenciální impedanci. 

J1 35 USB2_D- I/O 3.3V 

USB Host D- signál je diferenciální vedení s USB2_D+. 

Vedení by mělo mít 90 ohmů diferenciální impedanci. 

J1 37 USB2_nOC I 3.3V USB Host nOC aktivní v nule  

J1 39 USB2_PWR_nEN O 3.3V 

USB Host PWR nEN aktivní v nule, povoluje napájení. 

Umožňuje napájení externího USB zařízení. 

Tab. 5 Použité piny pro USB Host z i.MX31 SOM-LV  

5.2.1.5.2. USB OTG 

Ve vzdáleném řídícím panelu a řidící jednotce průzkumného vozidla rozhraní USB OTG  

není použito, ale z důvodu větší univerzálnosti základní desky je USB OTG vyvedeno na 

pěti pinovou konektorovou kolikovou lámací jednořadou lištu S1G5. Na lištu S1G5 bylo 

vyvedeno pět signálu a opět také přes MIC2076-2YM  . Ve schématu se nachází lišta se 

sběrnicí USB OTG pod označením J8. 

Rozhraní: USB OTG 

Označení ve schématu: J8 

Číslo pinu Popis pinu 

1 GND 

2 USB1 ID 

3 USB1 D+ 

4 USB1 D- 

5 USB1 VBUS 

Tab. 6 Popis pinu konektoru USB OTG 

Použité piny pro USB OTG z i.MX31 SOM-LV : 

Konektor + 

číslo pinu  
Název pinu  I/O Napětí Popis  

J1 19 USB1_ID I/O 5.0V 

USB 2.0 OTG ID signál určuje host/device zařízení s externího 

USB.  

J1 21 USB1_VBUS I 5.0V 

USB 2.0 OTG VBUS signál indikuje, že na řadič je připojen 

externí USB Host, stejně tak poskytuje energii k zařízení 

J1 23 USB1_nOC I 3.3V USB 2.0 OTG nOC aktivní v nule  

J1 25 

USB1_PWR_n

EN O 3.3V 

USB 2.0 OTG PWR nEN aktivní v nule , povoluje napájení. 

Umožňuje napájení externího USB zařízení. 

J1 27 USB1_D+ I/O 3.3V 

USB OTG D+ signál je diferenciální vedení s USB1_D-. Vedení 

by mělo mít 90 ohmů diferenciální impedanci. 

J1 29 USB1_D- I/O 3.3V 

USB OTG D- signál je diferenciální vedení s USB1_D+. Vedení 

by mělo mít 90 ohmů diferenciální impedanci. 

5.2.1.6. UART 

Deska SOM-LV obsahuje tři rozhraní UART, z toho první UART_A  je použito pro RS232. 

Zbývající UART_B a UART_C jsou vyvedený z desky přímo na konektory v CMOS úrovni a 

ne v úrovni RS232 (jak je v případě UART_A). Rozhraní UART je vysokorychlostní sériové 

rozhraní, které používá FIFO a je schopno odesílat a přijímat sériová data současně. U 

rozhraní UART_B a UART_C může být přenosová rychlost nastavena na nejběžnější sériové 

přenosové rychlosti. Rozhraní UART_B a UART_C jsou ve stávajícím použití vývojového 

kitu vyvedeny na rozšiřující desku. Na nové základní desce budou konektory pro UART_B a 

UART_C vyvedeny přímo, takže nebude potřeba používat rozšiřující desku.  
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Rozhraní UART_B a UART_C jsou použity jak ve vzdáleném řídícím panelu tak i 

řídící jednotce průzkumného vozidla, a slouží k připojení Wifi modulu a modulu napájení a 

CAN. Opět je použito pouze tří vodičového zapojení. Rozhraní UART_B a UART_C jsou 

připojeny na dvě tři pinové konektorové kolikové lišty S1G3. Ve schématu se nachází lišty 

s rozhraním UART_B a UART_C pod označením J6 a J7. 

Rozhraní: UART_B 

 

Rozhraní: UART_C 

Označení ve schématu: J6 

 

Označení ve schématu: J7 

Číslo pinu Popis pinu 

 

Číslo pinu Popis pinu 

1 GND 

 

1 GND 

2 UARTB RX 

 

2 UARTC RX 

3 UARTB TX 

 

3 UARTC TX 

Tab. 7 Popis pinu konektoru UARTB a UARTC 

Použité piny pro UART_B a UART_C z i.MX31 SOM-LV : 

Konektor + číslo pinu  Název pinu  I/O Napětí Popis  

J1 126 uP_UARTC_RX I 2.8V Příjem sériových dát signálu pro CSPI3 UART 

J1 128 uP_UARTC_TX O 2.8V Vysílaní sériových dát signálu pro CSPI3 UART 

J1 132 uP_UARTB_RX I 2.7V Příjem sériových dát signálu pro UART 2 

J1 134 uP_UARTB_TX  O 2.7V Vysílaní sériových dát signálu pro UART 2 

5.2.2. Line IN a Line OUT 

i.MX31 procesor má synchronní sériové rozhraní (SSI), které podporuje AC97 a I2S .Pomocí 

tohoto rozhraní obsahuje SOM-LV deska I2S audio kodek MC13783 od Freescale. Z kodeku 

pak jsou k použití signály Line IN/OUT [14]. Audio vstup/výstup není ve vzdáleném řídícím 

panelu ani v řidící jednotce průzkumného vozidla použit. Postupem času by ale bylo možné 

využít audio vstup a audio výstup na audio komunikaci mezi objekty u průzkumného vozidla a 

objekty u vzdáleného řídícího panelu. A proto jsou na základní desce vyvedeny tyto signály na 

tři pinové konektory PSH02-03WG , ale také je to z důvodu větší univerzálnosti základní desky. 

V původní základní desce i.MX31 Aplications baseboard byly audio vstup a audio výstup 

vyvedeny na 3.5mm stereo jacky, ale jsou nahrazeny menšími výše uvedenými konektory 

PSH02-03WG .Na konektory je vyvedeny pravý i levý kanál vstupu a výstupu a dvě společné 

země. Ve schématu se nachází, Line IN na konektoru z označením J10 a Line OUT na 

konektoru z označením J9  . 

Rozhraní: Line IN 

 

Rozhraní: Line OUT 

Označení ve schématu: J10 

 

Označení ve schématu: J9 

Číslo pinu Popis pinu 

 

Číslo pinu Popis pinu 

1 GND 

 

1 GND 

2 CODEC INL 

 

2 CODEC OUTR 

3 CODEC INR 

 

3 CODEC OUTL 

Tab. 8 Popis pinu konektoru Line IN a Line OUT 

Použité piny pro Line IN a Line OUT z i.MX31 SOM-LV : 

Konektor + 

číslo pinu  
Název pinu  I/O Napětí Popis  

J2 222 CODEC_INL I 2.7V CODEC levý kanál Line IN  

J2 224 CODEC_INR I 2.7V CODEC pravý kanál Line IN 

J2 226 CODEC_OUTL O 2.7V CODEC levý kanál Line OUT 

J2 228 CODEC_OUTR O 2.7V CODEC pravý kanál Line OUT  
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5.2.3. SD pamětová karta  

Pamětová karta SD slouží na základní desce jako úložný prostor se systémovými soubory 

s grafickou aplikací.  Původní deska obsahovala CF kartu i SD/MMC karty. Jelikož je CF karta 

pomalejší, nová základní deska bude obsahovat pouze SD paměťovou kartu. Další možnost bylo 

nahradit klasickou SD kartu mikro SD kartou, ale jelikož nebyly zjištěny přesné informace o 

zámcích a detekci karty u paměťového slotu a také o hardwarových přerušeních ze slotu karty, 

z toho důvodu nebyla mikro SD karta použita. Je použit stejný slot na SD paměťovou kartu jako 

v původním zapojení. Ve schématu se nachází SD karta na slotu z označením J4. 

Popis SD karta:  

 Označení slotu ve schématu: J4 

Konektor + 

číslo pinu  
Název pinu  I/O Napětí Popis  

J1 113 uP_nIRQD I 2.7V 

Aktivní v nule . Software je používá jako hardwarové 

přerušení. Tento signál je s pull up odporem 10K. 

J1 115 uP_nIRQC I 1.8V 

Aktivní v nule . Software je používá jako hardwarové 

přerušení. Tento signál je s pull up odporem 10K. 

J2 80 VREF_MMC/SD1 O 2.8V MMC/SD1 referenční výstupní napětí 

J2 82 SD1_DATA3 I/O 2.8V MMC/SD1 datový signál 3 

J2 84 SD1_DATA2 I/O 2.8V MMC/SD1 datový signál 2 

J2 86 SD1_DATA1 I/O 2.8V MMC/SD1 datový signál 1 

J2 88 SD1_DATA0 I/O 2.8V MMC/SD1 datový signál 0 

J2 90 SD1_CMD I/O 2.8V MMC/SD1 řídící signal 

J2 94 SD1_CLK I/O 2.8V MMC/SD1 hodinový signal 

Tab. 9   Použité piny pro SD paměťovou kartu z i.MX31 SOM-LV  

5.2.4. Barevný LCD dotykový displej 

Procesor i.MX31 má vestavěný řadič LCD podporující displeje STN, barevné STN, HRTFT a 

TFT displeje o barevném rozlišení až 800x600x18-bitovém. Signály z i.MX31 LCD řadiče jsou 

organizovány po bitech. Deska SOM-LV používá navíc MC13783 integrovaný řadič pro 

dotykový displej. Tento řadič obsahuje 13ADC převodníků a to (TSC) slouží k podpoře 

standardu 4drátových odporových dotykových displejů.  Integrovaný řadič je připojen k CPU 

přes rozhraní CSPI [13]. 

 Na stávající základní desce je použit 60 pinový kolíkový konektor na propojení z LCD 

displejem. Jelikož 60 pinový konektor zabírá mnoho místa na desce a je využito pro zvolený 

TFT displej jen okolo 35 pinů, bylo rozhodnuto tento konektor nahradit novým 40 pinovým 

konektorem. Jako nový konektor, bude použit čtyřiceti pinovy ZIF (FPC) konektor 

XF2M40151A. Tento konektor je oproti původnímu mnohonásobně menší. K propojení mezi 

těmito konektory se používá 40 žílový plochý kabel s roztečí mezi žílami 0.5mm. Jelikož 

použitý displej obsahuje 60 pinový konektor a na desce je použit 40 pinový ZIF konektor, je 

nutné vytvořit redukci k propojení displeje a desky. Barevný dotykový LCD displej je použit ve 

vzdáleném řídícím panelu. Ve schématu má LCD konektor označení J12. 

Popis LCD :  

 Označení konektoru  LCD ve schématu: J12 
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Konektor 

+ číslo 

pinu  

Název pinu  I/O Napětí Popis  

J1 153 LCD_DON O 1.8V GPIO k dispozici pro uživatele  

J1 161 LCD_PANEL_PWR O 1.8V 

GPIO k ovládání  LCD softwaru na zapnuti LCD displeje 

před zapnutím LCD jednotky řizeni 

J1 163 

LCD_BACKLIGHT

_PWR O 1.8V 

GPIO k ovládání  LCD softwaru na zapnuti LCD 

podsvícení displeje před zapnutím LCD jednotky řizeni 

J1 165 HSYNC O 1.8V LCD Horizontal Sync signal 

J1 167 VSYNC O 1.8V LCD Vertical Sync Signal 

J1 168 PWM0 O 2.8V PWM vystup 0 pro řizeni podsvětlení displeje 

J1 171 LCD_DCLK O 1.8V LCD hodinový vzorkovací signal 

J1 175 LCD_MDISP O 1.8V Signal pro zapnuti TFT LCD řídicí jednotky 

J1 183 VREF_LCD O 1.8V Referenční napětí pro LCD rozhraní 

J1 186 TOUCH_LEFT I max2.7V Dotyková obrazovka levý vstupní signál 

J1 188 TOUCH_RIGHT I max2.7V Dotyková obrazovka pravý vstupní signál 

J1 192 TOUCH_BOTTOM I max2.7V Dotyková obrazovka dolní vstupní signál 

J1 194 TOUCH_TOP I max2.7V Dotyková obrazovka horní vstupní signál 

Tab. 10 Použité piny pro řízení LCD ze SOM-LV 

K tomu abychom mohli původních 60 pinu zredukovat na 40 pinu, bylo zapotřebí zjistit 

funkci jednotlivých pinů 60 pinového konektoru a také toto, které piny jsou potřeba pro 

správnou funkci TFT displeje.LCD displej je napájen 5V přímo ze základní desky. Popis a 

rozmístění pinu původního 60 pinového konektoru je v PDF příloze (Příloha III.).  

 

Obr. 8 Zapojení nového 40 pinového konektoru pro LCD   

Signály potřebné pro TFT displej:  

 R0-R5, G0-G5, B0-B5 

 LCD_HSYNC , LCD_VSYNC 

 LCD_DCLK , LCD_MDISP 

 LCD_DON , LCD_PWM 

 LCD_VDDEN , LCD_VEEEN 

 5V, 3.3V , DGND 

 TOUCH RIGHT, LEFT , TOP, BOTTOM  

 

V následujících tabulkách jsou popsány použité piny ze SOM-LV , které slouží 

paralelnímu přenosu dat jednotlivých barevných RGB složek displeji. 
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Použité piny pro červenou složku R displeje z i.MX31 SOM-LV : 

Konektor + 

číslo pinu  
Název pinu  I/O Napětí Popis  

J2 188 R0 (LD12) O 1.8V 

LCD R0 - R5 datové bity při 

provozu v 16bpp 5:6:5 

barevném režimu (R0 -Red 

LSB , R5 -Red MSB) 

J1 185 R1 (LD13) O 1.8V 

J1 187 R2 (LD14) O 1.8V 

J1 191 R3 (LD15) O 1.8V 

J1 193 R4 (LD16) O 1.8V 

J1 195 R5 (LD17) O 1.8V 

Použité piny pro barevnou složku G z i.MX31 SOM-LV : 

Konektor + 

číslo pinu  
Název pinu  I/O Napětí Popis  

J1 197 G0 (LD6) O 1.8V 

LCD G0 - G5 datové bity při 

provozu v 16bpp 5:6:5 

barevném režimu (G0 -Green 

LSB , G5 -Green MSB) 

J1 199 G1 (LD7) O 1.8V 

J1 201 G2 (LD8) O 1.8V 

J1 203 G3 (LD9) O 1.8V 

J1 205 G4 (LD10) O 1.8V 

J1 207 G5 (LD11) O 1.8V 

Použité piny pro barevnou složku B z i.MX31 SOM-LV : 

Konektor + 

číslo pinu  
Název pinu  I/O Napětí Popis  

J2 182 B0 (LD0) O 1.8V 

LCD B0 - B5 datové bity při 

provozu v 16bpp 5:6:5 

barevném režimu (B0 -Blue 

LSB , B5 -Blue MSB) 

J1 211 B1 (LD1) O 1.8V 

J1 213 B2 (LD2) O 1.8V 

J1 215 B3 (LD3) O 1.8V 

J1 217 B4 (LD4) O 1.8V 

J1 219 B5 (LD5) O 1.8V 

5.2.5. Napájení  

Deska SOM-LV je napájena z více různých napájecích vstupu např. MAIN_BATTERY, 5V, 

3.3V_IN, 3.3V_uP_BATT. Vstup MAIN_BATTERY je hlavním zdrojem energie pro SOM-

LV. Tento vstup musí mít napětí od 2,7 V až do 4,2 V, nejvhodnější je však pro tento vstup 

použít stabilizované napětí 3.3V. Na desce SOM-LV se nachází napájecí řídicí jednotka  

MC13783  napájená právě tímto napětím. Důležité je udržovat MAIN_BATTERY nad 

minimální úrovní napětí (2.7V). Napájení  3.3V_IN je použito pro napájení periférii. Napětí 

3.3V_uP_BATT slouží k napájení RTC potřebnému k řízení spotřeby [14].  

Původní základní deska byla napájena pomocí vstupního napětí 5V  přivedeného 

z externího spínaného zdroje a obsahovala lineární 3.3V stabilizátory pro napájení procesoru a 

periférii.  

Nová základní deska bude napájena z 9-14V, protože bude obsahovat spínaný zdroj a 

lineární stabilizátor. Spínaný zdroj bude mít vstupní napětí 9-14V s výstupním napětím 5V. Na 

výstup spínaného zdroje je připojen lineární stabilizátor a pár obvodu napájených z 5Vspolu 

s LCD displejem. Lineární stabilizátor má na vstupu přivedeno 5V a výstupní napětí z 

lineárního stabilizátoru je 3.3V. Toto napětí 3.3 V je pak rozvedeno po desce k napájení periférii 

a procesoru. Jako spínaný zdroj je na desce použit LM2595S a jako lineární stabilizátor je 

použit LF33CDT. Napájení pro základní desku je přivedeno na konektor P2 . 
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Následující tabulka (Tab. 11) obsahuje všechny piny desky SOM-LV , které budou 

napájeny napětím 3.3V z lineárního stabilizátoru LF33CDT .   

Konektor + 

číslo pinu  
Název pinu  I/O Napětí Popis  

J1 172 3.3V_uP_BATT I 3.3V 

Externí vstup, který napájí řídicí jednotku 

napájení a RTC.  

J1 180,182 3.3V_IN I 3.3V Externí 3.3 V napájení. Tento signál napájí 

3.3Vkomponenty na desce. J1 184 3.3V_IN I 3.3V 

J1 204,206 MAIN_BATTERY I max. 4.6V Externí napájecí vstupní zdroj. Tento signál 

by měl být napájen přímo z baterie nebo z 

pevného 3.3V regulovaného napájecího 

zdroje 

J1 208,212 MAIN_BATTERY I max. 4.6V 

J1 214 MAIN_BATTERY I max. 4.6V 

Tab. 11 Použité piny pro 3.3V napájení i.MX31 SOM-LV 

Jelikož deska SOM-LV neobsahuje žádné nabíjecí obvody, tak má být vstup 5V  připojen 

na zem GND na základní desce. Nicméně na nové základní desce bude, z důvodu testování, 

umístěn tří pinový kolíkový konektor, na kterém je na pinu č. 1 připojena zem GND , na pinu č. 

2 je vstup pro 5V napájení desky SOM-LV a na pinu č. 3 je výstupní napětí 5V ze spínaného 

zdroje. Pomocí jumperu pak lze nastavit, co bude připojeno na vstupu 5V desky SOM-LV.  

Konektor + 

číslo pinu  
Název pinu  I/O Napětí Popis  

J1 174 5V I 5.0V 5V napájení. Pozor, prostudujte manual!!! 

Defaultně by mělo byt 5V uzemněných a 

modul napájen přes MAIN_BATTERY 

J1 176 5V I 5.0V 

J1 178 5V I 5.0V 

Tab. 12 Použité piny pro 5V napájení i.MX31 SOM-LV 

Země připojená ke vstupu DGND desky SOM-LV je společnou zemi na celé desce.   

Konektor + 

číslo pinu  
Název pinu  I/O Napětí Popis  

J1
 ,

 J
2
 

11,1,230 DGND I GND 

Země. Pro připojení digitální 

země (země GND). 

31,3,229 DGND I GND 

51,5,209 DGND I GND 

71,7,210 DGND I GND 

91,9,189 DGND I GND 

111,190 DGND I GND 

129,130 DGND I GND 

149,150 DGND I GND 

169,170 DGND I GND 

Tab. 13 Piny konektoru pro připojení země k desce SOM-LV 

5.2.6. Další součástí základní desky  

5.2.6.1. Indikace napájení, GPIO 0 a GPIO 1  

K zjištění stavu zda je základní deska zapnuta či vypnuta nám slouží LED dioda pro indikaci 

napájení, kdy se při přivedení napětí na základní desku rozsvítí LED dioda. Dále je na desce 

indikován pomocí LED diod stav GPIO 0 a GPIO1. 

Konektor + 

číslo pinu  
Název pinu  I/O Napětí Popis  

J1 216 uP_GPIO_1 I/O 1.8V Procesorové GPIO k dispozici uživateli. 

J1 218 uP_GPIO_0 I/O 1.8V Procesorové GPIO k dispozici uživateli. 

Tab. 14 Použité piny pro GPIO 0 a 1 z i.MX31 SOM-LV  
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5.2.6.2. Tlačítko Master Reset  

Pokud by došlo v průběhu aplikace k nějaké závažné chybě nebo zatuhnutí procesu, je na 

desce k dispozici tlačítko Master Reset, které provede po jeho stisku restartování celého 

systému a obnovení procesu. Master reset se dá provést, jak již bylo řečeno pomocí tlačítka 

manuálně (HW), ale taky softwarově. Softwarově lze master reset provést pomocí signálu 

GPIO_2 , tak že na  GPIO_2 přivedeme log.”1” tím se otevře tranzistor T1 a provede se 

operace master reset. Tlačítko je ve schématu označeno jako TL2.  

 Popis Master Reset:  

 Označení tlačítka ve schématu: TL2 

 Master Reset lze provést: 

o Hardwarově (tlačítko) 

o Softwarově (GPIO_2) 

Konektor + 

číslo pinu  
Název pinu  I/O Napětí Popis  

J1 227 MSTR_nRST I 1.8V 

Aktivní v nule. Externí reset vstup do SOM-LV. Tento signál je 

použit k resetování všech zařízení na SOM-LV, včetně CPU.  

Tab. 15 Použité piny pro Master Reset z i.MX31 SOM-LV  

5.2.6.3. Sonda země  

Sonda země je důležitá při oživování celé desky. Jedná se o dvojřadý šest pinový kolíkový 

konektor, na který je přivedena společná země. Při oživování pak připojíme jeden vodič 

měřicího přístroje k sondě země a druhým vodičem proměřujeme jednotlivé periférie a možné 

chyby. Ve schématu je konektor označen jako J3. 

5.2.6.4. Tlačítko Wake Up  

Pokud systém s procesorem po určité době přejde například ze stavu RUN do pohotovostního 

stavu nebo pozastaveného stavu, pomocí tlačítka Wake Up jej lze probudit z tohoto stavu a 

dostat zpět do stavu RUN. Tlačítko je ve schématu označeno jako TL1.  

Popis Wake Up:  

 Označení tlačítka ve schématu: TL1 

Konektor + 

číslo pinu  
Název pinu 

 

I/O 
Napětí Popis  

J1 13 uP_nWAKEUP I 1.8V 

Aktivní v nule. Software používá tento signál k přerušení a 

přechodu do stavu RUN z nižšího výkonového stavu.  

Tab. 16 Použité piny pro Wake Up z i.MX31 SOM-LV  

5.2.6.5. Konektory pro připojení desky i.MX31 SOM-LV  

Z předchozích kapitol je známo, že k propojení základní desky s deskou SOM-LV slouží dva 

240 pinové konektory (celkem 480 pinu).  Jelikož bude použita jen malá část portu a rozhraní 

co nám SOM-LV nabízí, využijeme jen desetinu pinu z celkového počtu 480 pinu. Ve 

schématu mají konektory J1 a J2 rozdílnou schematickou značku a obsahují jen piny, které 

jsou využity na nové základní desce. Konektory mají ve schématu označení J1 a J2.     
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6. Návrh rozložení desky plošných spojů 
V této kapitole bude z vytvořeného schématu základní desky navržen plošný spoj (DPS) pro 

základní desku, ale ještě předtím, než se začne na návrhu DPS pracovat, tak je důležité se 

seznámit s tím, co je to vůbec plošný spoj, jak postupovat při návrhu DPS, také je třeba zdůraznit 

znalost návrhového systému Formica 4.4 pro schémata a DPS. Dále je nutné se seznámit s tím, z 

čeho a jak je DPS vyrobena, jaký je rozdíl mezi jednovrstvým a vícevrstvým plošným spojem, 

druhý montáží součástek na DPS (THT,SMT) a způsoby osazení DPS součástkami.  Mezi 

nejdůležitější poznatky, se kterými je nezbytné se před návrhem DPS seznámit, patří základní 

pravidla návrhu plošného spoje a zásady, které je zapotřebí dodržovat pří návrhu DPS .Všechny 

tyto informace o DPS [2- 7], které je důležité znát ještě před návrhem DPS jsou ve vytvořeném 

dokumentu v elektronické podobě v příloze (Příloha IX. [2- 7]). 

6.1. Návrh rozložení desky plošných spojů  

Nová základní deska je navrhnuta v programu Formica Layout za  pomocí vygenerovaného 

netlistu z vytvořeného schématu v programu Formica Schematic. S programem a technologii 

DPS se bylo nutné před návrhem desky dostatečně seznámit. V programu Formica Layout je 

potřeba vytvořit knihovnu s pouzdry, které původní knihovna neobsahovala. Při návrhu byly 

kombinovány všechny tři metody návrhu DPS (metoda schématu, konektoru a centrální 

součástky viz Příloha (Příloha IX.). 

V průběhu návrhu DPS postupem času docházelo ke změnám požadavku na DPS například 

v umístění konektoru, rozměrech desky a dalším změnám. A proto byl návrh DPS  rozdělen do 

tři verzí, ve kterých došlo k důležitým změnám v návrhu a rozložení DPS. Ve skutečnosti bylo 

verzi okolo deseti, ale byly vybrány jen ty tři nejdůležitější. V jednotlivých verzích návrhu byla 

vždy jedna z metod návrhu tou hlavní metodou, zbylé metody byly v pozadí. Při návrhu DPS 

byl ve všech verzích kladen důraz na základní pravidla návrhu plošného spoje. Mezi 

nejdůležitější pravidla, která je nezbytné dodržet, patří vícebodové zemnění, vhodné rozmístění 

součástek se vzájemným rozdělením na jednotlivé bloky (napájení,I/O obvody, analogové, 

číslicové…), dodržovaní stejné vzdálenosti mezi vodivými cestami s maximální možnou 

izolační vzdálenosti a hlavně také vhodné rozmístění blokovacích kondenzátorů.  

Při návrhu rozložení součástek je třeba myslet na to, že na základní desku bude připojena 

deska s procesorem SOM-LV a proto by na základní desce pod touto deskou s procesorem 

neměly být umístěné žádné součástky, které by způsobovaly svým vyzařováním rušení desky 

SOM-LV a také žádné konektory a vysoké součástky, které by mechanicky překážely desce s 

procesorem. Na závěr je třeba na základní desku umístit konstrukční otvory pro připevnění 

desky SOM-LV na základní desku a současně montážní otvory pro upevnění základní desky do 

krabičky pro vzdálený ovládací panel. V další části této kapitoly budou popsány jednotlivé 

verze navrhnutých DPS základní desky s popisem jednotlivých změn, důležitých části a 

rozložení jednotlivých konektoru. 
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6.1.1. Verze 1 

V této verzi nebylo požadavků na DPS  příliš mnoho a nebyly příliš specifické. Mezi základní 

požadavky patří ty, které se týkají velikostí rozměrů nové desky a libovolného umístění 

součástek na obou stranách DPS . Požadavky týkající se rozměru byly takové, že velikost nové 

desky má být co nejmenší se splněním podmínky, že nová deska bude menší jak rozměry 

použitého LCD displeje. Mezi další požadavky patřilo, že DPS bude dvouvrstvá a konektory 

jednotlivých rozhraní mají byt umístěny okolo všech čtyř krajních stran DPS. A také 

součástky mohou byt umístěné na vrstvě TOP tak i BOTTOM s tím, že na vrstvě BOTTOM  

jsou umístěny napájecí zdroje.  

Z důvodu častých křížení cest je na desce použito mnoho nulových odporů, které 

slouží jako drátové propojky. Velikostí pouzder se u jednotlivých součástek lišily, ale u všech 

použitých rezistoru a kondenzátoru byly použity SMD pouzdra 0402 z důvodu minimalizace 

desky. Zde je souhrn všech důležitých požadavků a změn při návrhu. 

 Rozměry desky menší jak LCD displej 

  Dvouvrstvá DPS 

 Libovolné umístění konektorů (na všech 4 stranách) 

 Součástky umístěny na vrstvě TOP i BOTTOM (napájení na vrstvě bottom) 

 Velikost pouzdra SMD 0402 u součástek R a C 

 Pod SOM-LV minimum umístěných součástek  

6.1.2. Verze 2 

V této verzi došlo oproti předešlé verzi k zásadním změnám, jelikož byly přesně dané rozměry 

desky pro univerzální použití do krabičky. Jako krabička je použita krabička připevnitelná na 

DIN lištu WEB1001 pro desku o rozměrech 112x92 mm. Krabička WEB1001 je složena ze 

dvou bočnic mezi kterými jsou umístěny lamely o různých délkách, které se navzájem mezi 

sebou spojují. A proto je možné sestrojit tuto krabičku s libovolnými rozměry.  Z důvodu 

použití této krabičky už není možné umístit součástky vyšší jak 3mm na vrstvu BOTTOM , ale 

pouze jen na vrstvu TOP. Protože deska přijde do WEB1001 nasunout je na straně BOTTOM 

umístěno pouze pár blokovacích kondenzátoru. Umístění součástek na straně TOP je také 

výhodnější v tom, že tyto součástky bude možné kdykoliv proměřit, aniž bychom museli 

desku demontovat z krabičky. To zejména oceníme při oživováni a testování celé desky.  

Mezi zásadní změny patří také změna velikostí pouzder všech použitých rezistoru a 

kondenzátoru na desce z velikostí SMD 0402 na SMD 0805 a to z toho důvodu, že deska bude 

ručně osazována a pouzdra o velikosti 0402 by bylo náročné osadit. Umístění konektoru na 

desce také bylo pozměněno a to pouze na dvě protější užší strany. Také došlo ke změně 

označení jednotlivých pinů konektorů ve schématu a to takové, že všechny konektory mají na 

pinu číslo 1 připojenou zem GND. V této verzi byly také důkladně zkontrolovány pouzdra 

atypických součástek jako například paměťové karty, konektorů a jiných.  
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Zde je souhrn všech důležitých požadavků a změn při návrhu verze 2 

 Z SMD 0402 na 0805, Konektory pouze na 2 protějších stranách 

 Rozměry desky 112x92 (WEB1001), U konektorů pin 1 = GND 

 Součástky a konektory umístěny na vrstvě TOP (i napájení)  

6.1.3. Verze 3 – Finální verze  

V této verzi je oproti předešlým dvou verzím mnoho změn. Velmi důležitou změnou je že 

DPS bude čtyřvrstvá s tím, že vnitřní vrstvy slouží k napájení (TOP,3.3V,GND a BOTTOM) a 

zároveň poslouží jako stínění. Použití čtyřvrstvé DPS má mnoho výhod například snazší 

zemnění a napájení jednotlivých součástek. Oproti předešlým verzím došlo v této verzi 

k razantním změnám v umístění konektoru pro LCD , SD, RJ45 , USB a napájení. Důležité 

změny, které se již týkaly i druhé verze, byly ve změně umístění napájecích obvodu na stranu 

TOP. Je důležité, aby pod cívkami L1 a L2 nebyli vedeny na vrstvě TOP žádné cesty 

s digitálním signálem, protože tyto cívky patří ke spínanému zdroji a kmitají na frekvenci 

150kHz a to by způsobilo rušení digitálního signálu. Oproti druhé verzi byly také změněny 

rozměry desky z původních 112x92 mm na 134x92 mm, co má za následek rozšíření krabičky 

WEB1001 o jednu lamelu (22mm). Deska je prodloužena z toho důvodu, aby bylo možné 

paměťovou kartu na desce do slotu zasunout a vysunout, ale nebylo možné zaměnit popřípadě 

vyjmout z desky, aniž by došlo k demontáži krabičky.  

 
Obr. 9 Finální rozmístní součastek základní desky 

U jednotlivých konektorů byly přidány popisky napsané ve vrstvě TOP s názvy rozhraní 

a také s označením umístění prvního pinu konektoru. Všechny tyto popisky slouží pro 

snadnější orientaci na desce.  Na základní desku jsou také umístěny konstrukční otvory pro 

připevnění desky SOM-LV na základní desku a současně montážní otvory pro upevnění 

základní desky do krabičky pro vzdáleny ovládací panel s LCD displejem. Na závěr se na 

všech čtyřech vrstvách vylila měď a deska byla odeslána k výrobě. Konečná verze rozmístění 

portu a rozhraní na nové základní desce je na Obr. 9.  

 Čtyřvrstvá DPS , Přesunuti LCD, SD, RJ45, USB a napájení 

 Rozměry desky 134x92 (WEB1001) z důvodu SD karty   

 Umístění bodu pro tisk, konstrukčních a montážních otvorů 

 Popisky rozhraní a zemí ve vrstvě TOP, vylití mědí 

 Finální verze desky plošného spoje navržené základní desky, která byla odeslána 

k výrobě, je v příloze (Příloha XII a XIII). 
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7. Realizace a oživení desky  
Desku plošného spoje je nutné osadit postupně po částech. Proto je osazování a testování rozděleno 

do jednotlivých bloků. Jednotlivé bloky budou postupně osazovaný a testovaný popřípadě 

upravovány pro jejich správnou funkčnost. Rozdělení do jednotlivých bloků. 

 Pasivní součástky  

 Zdroje 

 Aktivní součástky  

 Testování, redukce a doladění celé desky 

 

Obr. 10 Neosazená nová základní deska i.MX31 BaseBoard 

7.1. Osazení desky a oživení zdrojů  

V této kapitole bude popsán průběh osazování nové základní desky součástkami a také bude 

popsán průběh oživení spínaného zdroje a lineárního stabilizátoru.   

7.1.1. Osazení pasivními součástkami 

Osazení konektoru J1 a J2 , sloužících pro připojení desky s procesorem na základní desku, je 

velmi složité. Jelikož konektory obsahují celkem 480 pinů s roztečí 0.5 mm, tak osazení těchto 

konektoru bylo nejsložitější. Jednotlivé piny se při pájení velmi často vzájemně mezi sebou 

slévaly a docházelo k nechtěnému spojování pinů mezi sebou. Takto vzniklé spojení nebylo 

okem příliš patrné, proto po důkladném zapájení obou konektoru J1 a J2 , je nutné u těchto 

zapájených konektoru zkontrolovat, zda nejsou jednotlivé piny mezi sebou spojeny. Kontrola 

byla provedena pomocí multimetrů s funkci akustické signalizace průchodnosti obvodu 

proměřením vždy dvou pinu umístěných vedle sebe. Pokud se během kontroly zjistilo, že 

vedlejší piny jsou navzájem spojeny, byly opětovně přepájeny, popřípadě byl z nich odsát 

nadbytečný cín. Tato kontrola byla provedena důkladně na všech 480 pinech. Pokud by ke 

kontrole nedošlo a pár pinů by bylo nežádaně spojeno, mohlo by dojít k poškození připojené 

desky s procesorem a obvodu umístěných na základní desce. 

 V dalším kroku byly osazeny pasivní součástky a konektory, které nejsou závisle na 

napájení a neovlivní tak napájecí zdroje při jejích testování. Při osazování desky pasivními 

součástkami nedošlo k žádným závažným komplikacím, krom toho, že u tlačítek pro master 

reset a wake up, byla špatně zvolena pouzdra a bylo zapotřebí při osazení tlačítka mechanicky 

poupravit. 
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7.1.2. Spínaný zdroj 5V 

Následně byl osazen na desku pěti voltový spínaný zdroj s ochrannou proti poklesu napětí na 

vstupu pod  9V. Po osazení tohoto zdroje byl postupně odlaďován. Teoreticky po připojení 

vyššího napětí než 9V  na vstup zdroje má dojít k sepnutí tranzistorů v ochranné části obvodu u 

zdroje a tím i povolení (zapnutí) spínaného zdroje. K povolení (zapnutí) spínaného zdroje Q3 

nám slouží pin č. 5 ON /OFF. Bohužel při testovaní zdroje po připojení vstupního napětí 

vyššího než 9V bylo na výstupu spínaného zdroje nulové napětí, i když na výstupu mělo být 

požadovaných  5V stabilizovaných ale nebylo, tak následovalo hledání chyby. Po důkladném 

zkontrolování osazených součástek se začalo postupně proměřovat jednotlivé piny součástek 

zdroje. Při proměřování spínaného zdroje Q3bylo zjištěno krom toho, že na výstupu zdroje není 

stále žádné napětí to, že na pátém povolovacím pinu Q3 je stejné napětí jako vstupní napětí (0-

14V) i když by mělo byt nulové při vstupním napětí vyšším jak 9V a proto nebyl spínaný zdroj 

povolen a na výstupu ze zdroje bylo nulové napětí.  

Z tohoto proměření vyplynulo, že chyba musí být někde v ochranné části zdroje. Po 

důkladném proměření ochranné části bylo zjištěno, že tranzistor T2 vůbec nespíná. Tranzistor 

T2 nespínal z toho důvodu, že byl špatně na desce otočen, byl zde prohozen emitor s 

kolektorem. Tato chyba vznikla již při návrhu tím, že bylo použito špatné pouzdro tranzistoru 

T2 s prohozeným emitorem a kolektorem. Tento problém byl vyřešen otočením T2 a přihnutím 

jednotlivých kontakt dolů. Poté již byl tranzistor osazen správně. A následně bylo opět 

připojeno na zdroj vstupní napětí v rozsahu od 0 V do 14 V. Při vstupním napětí v rozsahu od 

0V do 9V bylo výstupní napětí zdroje nulové, ale při vstupním napětí v rozsahu od 9V do 14V 

již konečně bylo na výstupu ze zdroje požadovaných 5Vstabilizovaných a pěti voltový spínaný 

zdroj fungoval správně.  

7.1.3. Stabilizovaný zdroj 3.3V 

V dalším kroku byl osazen 3.3V lineární stabilizátor Q4 , který je napájen ze spínaného pěti 

voltového zdroje. Při proměření napájeného lineárního stabilizátoru Q4 ze spínaného zdroje, 

bylo zjištěno, že výstupní napětí je nulové a že stabilizátor odebírá proud 0.7A i když k němu 

není připojena žádná zátěž. A z toho vyplývalo, že je někde na desce zkrat mezi 3.3V a zemi. Po 

důkladném pátraní po zkratu na desce bylo zjištěno, že problém je již ve schématu u konektoru 

ethernetu u pinů CT1a CT2. Na tyto piny bylo pomoci nulových odporu připojeno napětí 3.3V a 

zároveň i zem a zkrat byl nalezen. Jelikož bylo použito stejné schéma zapojení ethernetu jak na 

původní desce, tak zrovna zde byla chyba nejméně pravděpodobná. Zkrat byl odstraněn 

odpájením nulových rezistoru R15 ,R16 , R19 a R20.A při prohlednutí původní desky bylo 

zjištěno, že odpory R15 ,R16 , R19 a R20 na původní desce nejsou osazené. Po odstranění 

nulových odporu u ethernetu již na desce mezi 3.3V a zemi zkrat nebyl a výstupní napětí 

lineárního stabilizátoru bylo 3.3V a stabilizátor fungoval správně. Dále následovalo proměření 

desky, zda jsou 3.3V tam kde mají být. 

7.1.4. Aktivní součástky  

Po ověření funkčnosti obou zdrojů byla osazena deska aktivními součástkami napájenými ze 

stabilizovaného a spínaného zdroje. 
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7.1.5. Konektor Ethernet  

Před osazením konektoru RJ45 na desku bylo zjištěno, že je v seznamu objednaných součástek 

chyba a byl objednán konektor RJ45 bez oddělovacího transformátoru i když je nutné použít  

RJ45 s oddělovacím transformátorem s převodním poměrem 1:1. Bohužel bylo navrženo i 

pouzdro na dps pro tento nevhodný konektor RJ45bez oddělovacího transformátoru. A tak bylo 

zapotřebí najit vhodný konektor RJ45 s oddělovacím transformátorem s převodním poměrem 

1:1, stejnou roztečí a umístěním pinů a také se stejným zapojením oddělovacího transformátoru. 

 Po usilovném prozkoumání desítek různých konektoru RJ45  nebyl nalezen žáden 

vyhovující konektor, zkoumané konektory měli buď stejné zapojení oddělovacího 

transformátoru a různé umístění a rozteč pinu nebo stejné umístění a rozteč pinu, ale jiné 

zapojení oddělovacího transformátoru. Nakonec byl zvolen konektor RJ45 s oddělovacím 

transformátorem (TYCO 5-6605758-1), který je připojen na desku pomocí sedmi žílového 

plochého kabelu. 

 

                 Obr. 11 Schéma zapojení konektoru ethernet na DPS 

7.1.6. Redukce RS232 

Po dokončení osazení celé desky byla vytvořena redukce k rozhraní RS232.Redukce je tvořena 

konektorem PFH02-03P a konektorem  CANNON 9, které jsou navzájem mezi sebou propojeny 

třemi vodiči. Redukce slouží k propojení tři pinového konektoru PSH02-03 , který je umístěn na 

desce a konektoru CANNON 9 umístěného v PC. 

7.2. Oživení a otestování desky  

V této podkapitole je popsán průběh testování základní desky s procesorem a ostatními 

perifériemi. 

7.2.1. Testování desky  

Poté co byla deska kompletně osazena, byla připojena ke zdroji (12V) a na desce na 

konektorech J1 a J2  byly proměřovány napětí na jednotlivých pinech a průběžně porovnávaný 

s hodnotami uvedenými v katalogu desky SOMLV  (Příloha II.). Katalogové a naměřené napětí 

se shodovaly a tak bylo možné připojit desku s procesorem SOM-LV na základní desku, již s 

menšími obavami, že by mohlo dojít k poškození desky SOM-LV. Deska SOM-LV  přesně 

seděla v konektorech J1 a J2 na nové základní desce.  

 

http://www.gme.cz/cz/pfh02-03p-p800-085.html
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Po připojení desky SOM-LV  na základní desku bylo otestováno pomocí komunikačního 

rozhraní RS232, zda dochází ke komunikaci mezi PC a vývojovým kitem (základní deska s  

SOM-LV). Komunikace mezi RS232 na PC a RS232 na vývojovém kitu probíhala v pořádku a 

tak se přešlo k dalšímu kroku.  

 

Obr. 12 Kompletně osazena základní deska připravena k otestování a oživení 

7.2.2. Komplikace s SD kartou 

V dalším kroku byla vložena do vývojového kitu paměťová SD karta se systémovými soubory a 

s grafickou aplikací a stále byl sledován na PC v konzoli pomocí RS232 průběh komunikace a 

načítání systémů vývojového kitu. Při spuštění vývojového kitu proběhla inicializace zavaděče 

v  pořádku až do chvíle, kdy měl systém začít komunikovat s paměťovou kartou, v té chvíli 

systém vyhodil chybovou hlášku „Kernel Panic“. Což znamená, že systém nemůže z mimořádně 

závažné příčiny pokračovat v činnosti, zastaví svůj běh a vypíše v konzoli důvod vzniku 

mimořádného stavu, což byla v tomto případě nemožnost připojení se k paměťové kartě a 

kořenovému  filesystémů. Tedy problém byl někde u SD karty na základní desce. Byly 

proměřeny cesty mezi konektorem J2  a slotem SD karty, vše v pořádku. Také byly přepájeny 

znova jednotlivé piny slotu SD karty. Ale systém opět po spuštění kitu při načítání SD karty 

zahlásil chybovou hlášku „Kernel Panic“. Systém stále nechtěl komunikovat s SD kartou.  

 

                Obr. 13 Opravené piny konektoru J2 

Následovalo proměření jednotlivých pinu slotu SD karty pomocí osciloskopu při zapnutém 

kitu. Toto měření bylo prováděno jak na nové základní desce s SOM-LV tak i na původní 

základní desce s SOM-LV  a výsledky byly navzájem porovnávaný. Při měření bylo zjištěno, že 

na nové základní desce s SOM-LV jsou na pinech slotu SD karty nulové referenční napětí a 

datové signály, oproti původní základní desce s SOM-LV kde referenční napětí na slotu karty 

dosahovalo hodnoty 3.3V a na datových pinech docházelo k přenosům dat, což bylo dobré. 

Problém byl tedy nalezen. Referenční napětí dodávané z desky SOM-LV paměťové kartě na 

základní desce bylo nulové a proto pamětová karta nefungovala. A proto je chyba někde 

v propojení základní desky a desky SOM-LV.  

http://www.abclinuxu.cz/slovnik/filesystem
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Po důkladném prohlednutí konektoru J2 na základní desce bylo zjištěno, že na J2 jsou 

zatlačené piny dovnitř konektoru a tím pádem nedochází k propojení (ke kontaktu) těchto 

protlačených pinů s piny konektoru desky SOM-LV. Poškozené piny konektoru J2  jsou piny na 

které je zrovna připojen slot SD karty a proto není na SD kartě požadované referenční napětí a 

systém není schopen navázat spojení s SD kartou. Takováto chyba na konektoru mohla být od 

výroby, případně mohla vzniknout během osazování desky.  

Nyní bylo na výběr více možnosti jak daný problém vyřešit a to buď vyměnit konektor J2   

nebo osadit celou novou základní desku anebo pokusit se poškozené miniaturní piny částečně 

opravit. Nakonec byla zvolena varianta pokusit se zatlačené piny částečně opravit úpravami 

konektoru pomocí lámacího nožíku. Opravený konektor J2 je na obrázku (Obr. 13). Po dlouhé a 

titěrné úpravě se oprava tímto způsobem povedla a došlo tak k propojení poškozených pinů na 

základní desce s deskou SOM-LV. Po provedení opravy J2 a následném spuštění vývojového 

kitu systém naběhl v pořádku, navázal spojení s paměťovou kartou a začal, sní načítat 

systémové soubory a grafickou aplikací. 

7.2.3. LCD 

Tato kapitola popisuje návrh a realizaci potřebné redukce pro LCD displej a následné oživení 

LCD displeje s redukcí a základní deskou s procesorem.    

7.2.3.1. LCD displej – redukce  

Jelikož je na nové základní desce použit pro připojení LCD displeje z důvodu minimalizace 40 

pinový FFP/FPC konektor a na  LCD displeji je použit 60 pinový konektor MLW60 pro 

plochý kabel, je tedy nutné vytvořit redukci k propojení displejem a základní desky. 

 

Obr. 14 Redukce pro LCD displej (TOP,BOTTOM) 

Při návrhu schéma jsou krom konektoru MLW60 a FFP/FFC  v zapojení také kolikové 

lišty, kdy pomocí jumperu bude možné zvolit, zda bude displej napájen se základní desky 

anebo externího zdroje. Dále je v zapojení navíc nulový odpor u pinu pro řízení jasu displeje, 

takže je možné řídit jas displeje pomoci PWM se základní desky (0R0 je použit) anebo místo 

nulového odporu se na pin připojí trimr a jas lze řídit pomocí trimru změnou velikosti napětí. 

Jak kolikové lišty, tak i nulový odpor slouží na redukci k odladění LCD displeje. 

Při návrhu desky redukce ze 40 pinového konektoru na 60 pinový je zapotřebí dobře 

zvážit umístění a otočení obou konektoru na desce, tak aby nebyl ani plochý 60 žílový kabel 

ani 40 pinový ZIF kabel zbytečně skroucen popřípadě jinak zohýbaný. Deska je oboustranná o 

rozměrech 82x25mm a její fotografie je na obrázku (Obr. 14.). Schéma i navržená DPS 

redukce pro LCD displej je příloze (Příloha XIV.).  
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7.2.3.2.  Oživení a testování LCD 

Předtím než byl LCD displej připojen k nové desce pomocí redukce a otestován, tak byl 

změřen proud odebíraný displejem z původní desky. Bylo zjištěno, že  LCD displej odebírá ze 

zdroje při 5V okolo 1.4A , a z toho odebírá 1.3A podsvětlení displeje a 100mA řidiči jednotka 

displeje [13]. Jelikož ze spínaného zdroje LM2595S  použitého na nové desce lze odebírat 

maximální proud  1A (po otestování na elektronické zátěži dodá LM2595S i 1.5A ) a pro 

napájení desky spolu s LCD displejem je zapotřebí okolo 1.9A při 5V, tak nelze LM2595S 

použit pro napájení desky spolu s displejem a je nutné spínaný zdroj vyměnit za výkonnější 

s maximálním odebíraným proudem okolo 2-3 A. Z důvodu velkého odebíraného proudu 

displeje také není možné napájet displej s desky přes ZIF kabel (maximální zatížení vodiče 

0.5A ), ale přes vhodnější vodiče s větší proudovou zatížitelnosti. Na redukci tedy pomocí 

jumperu bude nastaveno 5V napájení displeje z extérního zdroje a na pády dvě a tři bude 

připojen dvoužilový vodič s napětím 5V vyvedených s externího zdroje nebo z výstupu 

spínaného zdroje z desky. 

 

Obr. 15 Testování ovládacího panelu  

Při testování funkčnosti LCD displej s deskou, byl displej i základní deska napájena ze 

dvou samostatných zdrojů. LCD displej pomocí 5V vyvedených s externího zdroje a základní 

deska s procesorem pomocí 5V z již řečeného LM2595S umístěného na základní desce. Při 

prvním spuštění desky s displejem, displej jen „problikl“ a nic nezobrazoval a nesvítil. Po 

proměření jednotlivých signálu LCD displej, bylo zjištěno, že data s procesoru jsou odesílaná 

a přijímána na displej jenže displej stále nesvítil a nic nezobrazoval. Napájení displeje 3.3V a 

5V bylo v pořádku. A bylo zjištěno, že problém je s povolením displeje. Na redukci u pinu 

povolení podsvětlení displeje byl „studený spoj“. Po opravě studeného spoje se již displej 

rozsvítil a správně zobrazoval spuštěnou grafickou aplikaci s tím, že pomocí odporové 

dotykové folie na displeji bylo možné grafickou aplikaci ovládat. 
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7.2.4. Výměna spínaného zdroje  

Jak již bylo v předchozí kapitole řečeno, použitý spínaný zdroj LM2595S není schopen dodávat 

dostatečně velký proud (okolo 1.9A) k napájení LCD displeje a zároveň základní desky 

s procesorem. A proto je potřeba jej vyměnit za výkonnější zdroj s maximálním odebíraným 

proudem okolo 2-3 A.  

Spínaný zdroj LM2595S byl nahrazen výkonnějším spínaným zdrojem LM2596S, 

z kterého lze již odebírat proud 3A, což pro napájení LCD a desky s procesorem postačí. Menší 

komplikací u LM2596S je to, že jeho výstupní napětí ze zdroje není fixní 5V ale je nastavitelné 

a je nutné ho nastavit pomocí dvou rezistoru zapojených k pinu zpětné vazby spínaného zdroje. 

U LM2596S  pro výstupní napětí 5V  byly zvoleny hodnoty odporu R1=2,4kΩ a R2=7,4kΩ. 

Rezistory R1 a R2 jsou zapojený ke zdroji dle katalogu k LM2596S [15].  

Spínaný zdroj  LM2596S má oproti  LM2595S přehozeny mezi sebou vstup s výstupem na 

pinech 1 a 2 a je nutné tyto piny před připájením upravit tak aby odpovídali rozmístění padu na 

desce. Jelikož je použit výkonnější spínaný zdroj o 2A oproti předešlému, měly by být také 

nahrazeny stávající cívky cívkami novými s větší zatížitelnosti, nicméně stávající cívky jsou 

zatížitelné do 2.2A, což pro napájení LCD a desky s procesorem postačí (1.9A ). A cívky není 

nutné vyměnit. Po výměně spínaného zdroje byl zdroj opět testován pomocí elektronické zátěže 

a bylo zjištěno, že při odebíraném proudu ze zdroje do 1.8A je výstupní napětí 5V , což je 

v pořádku, ale pří odebíraném proudu okolo 2A již vznikal na filtrační cívce L2  úbytek napětí 

okolo 0.5V. A proto jsou nakonec vodiče pro externí napájení LCD  displeje z redukce 

připojeny přímo na výstup ze spínaného zdroje LM2596S  ještě před filtrační cívku L2 a tím je 

zamezeno vzniku úbytku napětí. 

Na závěr byla opět otestována funkčnost  LCD displej se základní deskou s tím, že jak 

LCD  displej tak i základní deska s procesorem byly napájený ze stejného 5V spínaného zdroje 

LM2596S  umístěného na základní desce. Jak displej s folii tak i deska s procesorem a 

spínaným zdroje fungovaly správně. 

7.2.5. Otestování WIFI modulu, USB a Ethernetu  

Poté co byl odladěn LCD displeje se základní deskou, přišlo na řadu testování dalších periférii a 

rozhraní nové desky. Jako první bylo otestováno sériové rozhraní USB Host, na které je 

připojen USB joystick. Nejdříve bylo proměřeno, zda je na konektoru USB napětí a poté 

k desce s připojeným LCD byl připojen USB joystick. Po naběhnutí systému a zobrazení 

grafické aplikace na displeji se s joystickem začalo manipulovat, a když byl pohyb joysticku 

detekován a zobrazen na LCD displeji bylo zřejmé, že USB joystick funguje správně.     

Jako druhé zařízení k oživení a otestování je WIFI modul  OWSPA311g , který je připojen 

přes šesti pinový konektor J8 na sériové rozhraní UARTC na konektoru J7 na základní desce. 

Datové signály Rx a Tx rozhraní UARTC jsou na konektoru J7 v CMOS logické úrovní (- 0.3 V 

< VIL < 0.9 V, 2.1 V < VIH < 3.3 V). Wifi modul je napájen napětím 5V vyvedených z desky 

s konektoru J13 a odebírá v online režimu 150mA. Popis modulu OWSPA311g dodaný 

výrobcem je v přílohách (Příloha XV.). Schéma zapojení WIFI modulu se základní deskou je na 

obrázku (Obr. 16).  
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Po připojení wifi modulu k základní desce byla základní deska s procesorem a připojeným 

LCD displejem a joystickem zapnuta. Zároveň se zapnutím základní desky s připojenými 

perifériemi bylo zapnuto také průzkumné vozidlo. Poté se čekalo, zda se na LCD displeji po 

načtení systémů zobrazí v globálních datech stav komunikace „ONLINE“ a dojde k vzájemné 

komunikaci mezi vozidlem a panelem. Stav komunikace „ONLINE “ se na displeji zobrazil a 

vozidlo s panelem spolu navzájem komunikovali a předávali si data. To že je komunikace 

v naprostém pořádku bylo ověřeno ovládáním vozidla pomoci joysticku a také zobrazení 

překážek před a za vozidlem na LCD displeji [14]. 

 

Obr. 16 Zapojení WIFI modulu k základní desce 

Nakonec bylo otestováno rozhraní ethernet, ale při komunikací PC s rozhraním ethernet, 

nahlásil systém chybu a nevrátil nazpět žádnou adresu zařízení. Rozhraní ethernet je nutno ještě 

odladit.  
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8. Kontrukce krabičky 
Jelikož je nová základní deska používána ve vzdáleném ovládacím panelu i v průzkumném vozidle, 

tak byla vybrána pro ovládací panel krabička RM2095S HAMMOND a pro průzkumné 

vozidlo krabička WEB1001 připevnitelná na DIN lištu. U obou krabiček se jedná o krabičky 

plastové.   

8.1. Krabička pro průzkumné vozidlo  

V průzkumném vozidle slouží základní deska s procesorem jako řídící jednotka celého vozidla a 

bude umístěna v krabičce WEB1001 (Obr. 17). Řídící jednotka obsahuje pouze základní desku 

s procesorem. Krabička WEB1001 je složena ze dvou bočnic mezi kterými jsou umístěny lamely 

o různých délkách, které se navzájem mezi sebou spojují. A proto je možné sestrojit tuto krabičku 

s libovolnými rozměry. Z důvodu použití této krabičky už není možné umístit součástky na desce 

vyšší jak 3mm na vrstvu BOTTOM , ale pouze jen na vrstvu TOP. Z toho vyplývá, že moduly 

připojené k řídící jednotce budou připojené pouze k vrstvě TOP na desce. Základní deska o 

rozměrech 134x92mm bude vsunuta do této krabičky WEB1001 složené z dvou bočnic B1, dvou 

lamel B4 a jedné lamely B3 . 

 

Obr. 17 Krabička WEB1001 pro řidící jednotku 

8.2. Krabička pro vzdálený ovládací panel 

Vzdálený ovládací panel obsahuje kromě základní desky s procesorem, také LCD displej 

s dotykovou folií, Wifi modul, akumulátor s kapacitou 2200mAh  a přepínač pro odpojení 

akumulátoru. Tyto všechny části je zapotřebí umístit do krabičky ovládacího panelu a proto jsem 

jako krabičku ovládacího panelu zvolil dostatečně velkou plastovou krabičku RM2095S 

HAMMOND. Krabička RM2095S má krytí IP43 a rozměry 250x180x50mm a je složena ze čtyř 

částí, horního a spodního krytu a dvou bočnic.  

 

Obr. 18   Uspořádání jednotlivých části v ovládacím panelu  
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Před montáží jednotlivých části panelu bylo zapotřebí důkladně promyslet umístění části 

v krabičce a provést pár uprav jak krabičky tak jednotlivých části panelu. K nejdůležitějším 

úpravám patří snížení výšky distančních sloupku mezi LCD  a stínícím plechem LCD o 8mm. 

Tím bylo dosaženo snížení výšky LCD displeje z 3,6cm na 2,8cm .  

Bylo možné také stínicí plech LCD displeje odstranit úplně a použít menší krabičku panelu, 

jenže katodové trubice displeje vyzařují do okolí veliké rušivé signály, které by mohly ovlivnit 

chod procesoru, ale s pomocí stínicího plechu je toto rušení částečně potlačeno.  

 

Obr. 19  Kompletní vzdálený ovládací panel 

Na snížený LCD displej, který zabírá okolo 70% cele krabičky, je již možné na spodní 

stínicí plech umístit základní desku s procesorem. Redukce pro LCD displej je umístěna mezi 

LCD displejem a stínicím plechem. Všechny části panelu jsou připevněny v horním krytu 

krabičky. S krabičky je vyveden konektor pro připojení antény k wifi modulu, USB konektor pro 

připojení joysticku k panelu a také konektor pro externí napájení panelu a nabíjení akumulátoru 

bez toho aniž by došlo vytáhnutí akumulátorů ven z panelu. Přistupovat dovnitř ovládacího 

panelu bude možné po demontáži spodního krytu krabičky. Umístění jednotlivých části panelu 

uvnitř krabičky je zobrazeno i s rozměry ve schématu krabičky v příloze (Příloha XI.).  
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9. Závěr 
Úkolem bakalářské práce bylo realizovat vylepšený vzdálený ovládací panel a řídící jednotku 

průzkumného vozidla. Vylepšený ovládací panel i řídící jednotka by měly být menší a s nižší 

spotřebou energie oproti stávajícímu řešení řídící jednotky a ovládacího panelu. Průzkumné vozidlo 

spolu s ovládacím panelem bylo vytvořeno již v předešlých letech týmem diplomantů a má 

bakalářská práce na část této práce navazuje. Hlavní části stávajícího ovládacího panelu a řídící 

jednotky je vývojová sada i.MX31 LiteKit složená ze tří desek, z nichž jádro vývojové sady 

i.MX31 LiteKit tvoří deska SOM-LV obsahující procesor s ARM architekturou, pamětí a další 

potřebné obvody. Jelikož je kompletní vývojová sada i.MX31 LiteKit příliš rozměrná a je z ní 

vyvedeno mnoho portů a rozhraní, které nejsou nevyužity, což má za následek i vyšší spotřebu 

energie, rozhodl jsem se, že použiji z vývojové sady jen její jádro a to desku SOM-LV, pro kterou 

vytvořím novou základní desku obsahující jen potřebné porty a rozhraní. 

Tedy k tomu, abych úspěšně splnil body zadání bakalářské práce a stanovené cíle, jsem pro 

desku i.MX31 SOM-LV s procesorem navrhl a realizoval (vytvořil) novou základní desku, která 

způsobí snížení spotřeby a zmenšení rozměrů ovládacího panelu a řídící jednotky průzkumného 

vozidla. Nová základní deska obsahuje jen potřebné porty, rozhraní, periférie a obvody, které jsou 

využívány v řídící jednotce a ovládacím panelu a jsou důležité pro správný chod desky 

s procesorem. Toto snížení počtu vyvedených portu, rozhraní, periférií a obvodu na nové základní 

desce zapříčinilo snížení spotřeby energie základní desky.  

Nižší počet vyvedených portu a rozhraní na nové základní desce v kombinaci s minimalizaci 

použitých konektoru portu a rozhraní na desce způsobí radikální zmenšení rozměru základní desky. 

Je vhodné uvést příklad změny v minimalizaci konektoru, kdy jsem u LCD konektoru namísto 60 

pinového konektoru pro plochý kabel s roztečí 1,27 mm použil 40 pinový konektor pro plochý 

kabel s roztečí 0,5mm. 

Oproti předešlému řešení vývojového kitu s externím modulem 5V spínaného zdroje, jsem 

v průběhu vypracování bakalářské práce externí spínaný zdroj integroval na novou základní desku, 

a proto je možné základní desku napájet přímo 11.1V z akumulátoru, aniž by byla deska doplněna 

o externí zdroj. 

V rámci této bakalářské práce byly také navrženy a sestaveny krabičky pro ovládací panel a 

řídící jednotku. Zmenšení ovládacího panelu a řídící jednotky průzkumného vozidla je dosaženo 

použitím nové základní desky. U ovládacího panelu mohlo dojít k radikálnímu zmenšení rozměrů, 

ale bohužel jsem byl omezen rozměry velkého robustního LCD displeje. Použity LCD displej má i 

další nevýhody kupříkladu vysokou spotřebu elektrické energie z důvodu katodových trubic 

použitých pro podsvícení displeje. V budoucnu by bylo vhodné nahradit stávající LCD displej 

novým displejem s LED podsvícením, případně také umístit joystick pro řízení vozidla přímo na 

ovládací panel. 

Na závěr bakalářské práce bych chtěl dodat, že jsem splnil všechny body zadání a stanovené 

cíle a ovládací panel s řídící jednotkou jsou funkční.  
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