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Abstrakt   
 

Účelem této bakalářské práce je vytvoření alternativního řešení již existujícího měřicího 

systému pro soutěž „Napájeni Sluncem“, pořádanou VŠB – Technickou univerzitou v Ostravě. 

Řešení má být založeno na technologii Bluetooth a také virtuálním sériovém portu. Jako 

ústřední část bude použit mikroprocesor Atmel. Výsledným produktem bakalářské práce by měl 

být prototyp měřicího systému, který po nezbytných úpravách a optimalizacích bude použit pro 

výrobu menší série. Součástí řešení bakalářské práce je i návrh jednoduchého software pro 

ověření správnosti funkce komunikačního rozhraní.  

 

 

Klíčová slova: Bluetooth, C#, Connect Blue, laserová závora, Atmel, Atmega16, 
virtuální sériový port.  
 

 

 

 

 

 

Abstract 
 

The aim of this bachelor work is to create alternative solution of existing measuring 

system for competition  „Powered by Sun“, organized by VŠB – Technical University of 

Ostrava. Solution should be based on Bluetooth technology and virtual serial port too. As 

central piece of this project will be used microprocessor made by Atmel. Final product of 

bachelor work should be measuring system prototype, which, after necessary adaptations and 

optimalizations, will be used for manifacturing of small set. Elementary software for confirm 

rightness communication functions of communication interface is also a part of bachelor work.    

 

 

Keywords: Bluetooth, C#, Connect Blue, laser bar, Atmel, Atmega16, virtual serial port. 

 



Seznam použitých symbolů a zkratek 
 

AP - access point – přípojné místo sítě 

DPS - deska plošných spojů 

PC – personal computer – osobní počítač 

SSID - Service Set Identifier – identifikátor bezdrátové sítě 

WEP - Wired Equivalent Privacy – soukromí bezdrátových sítí  

WiMAX- Worldwide Interoperability for Microwave Access – celosvětová součinnost pro  

  mikrovlný přístup 

WPA - Wi-Fi Protected Access – Wi-Fi chráněný přístup 
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Úvod 

1.1.  Zadání bakalářské práce 
 

Výsledný produkt bakalářské práce byl vytvořen za účelem efektivnějšího provozu 

měřicího přípravku soutěže „Napájeni Sluncem“. Důvodů pro návrh nového měřicího systému 

je ale více: 

 

• odstranění přebytečné kabeláže  

• možnost použít pouze jeden PC k sběru dat z více měřících stanic (klient-server) 

• soustředění naměřených dat v databázi na jednom PC 

1.2.  Zhodnocení zadání 
 

V rámci bakalářské práce je nutné zvolit vhodný procesor, vytvořit plošný spoj pro 

tento procesor a vybrat technologii bezdrátového přenosu dat a konkrétní modul použitelný 

v bakalářské práci. Výběr bezdrátového modulu by měl proběhnout i s ohledem na přijímací 

zařízení v PC (tzn. aby nebylo nutné toto zařízení vytvářet, ale aby bylo dostupné v obchodní 

síti).   

Je také třeba vytvořit software pro ovládání mikrokontroléru a jednoduchý obslužný 

program do PC.  

Jako výhodný se jeví fakt, že všechny prvky soutěžních dráhy zůstávají nezměněny, 

změna se týká pouze  ovládacího panelu drah, na který jsou napojena čidla.  

1.3.  Obsah jednotlivých kapitol 
 

Obsah bakalářské práce je rozdělen do pěti hlavních částí. V části Teoretické řešení je 

popsána soutěž „Napájeni Sluncem“ a také mechanismus výběru použitého bezdrátového 

rozhraní. V praktické části řešení je popsán použitý hardware, mimo programovacího 

rozhraní. Kapitola softwarové řešení  popisuje návrh, případně strukturu softwarové části 

bakalářské práce. Závěrečné části Testování a Zhodnocení popisují výsledky a přínos 

bakalářské práce.   
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2 Teoretická část řešení 

2.1.  Soutěž „Napájeni sluncem“ 

2.1.1. Základní informace o soutěži 
 

Projekt na půdě Vysoké školy Báňské – Technické univerzity (dále jen VŠB-TUO) 

probíhá již od roku 2003. Tento projekt má dva hlavní cíle. Jednak upozornit mládež a 

dospívající na alternativní zdroje energie, ale hlavně motivovat studenty středních škol ke studiu 

na VŠB-TUO - FEI. 

Ve své podstatě se jedná se o závody sluncem či vodíkovými články poháněných 

vozidel, k nimž VŠB-TUO poskytuje základní stavebnici. Na jednotlivých školách (družstvech) 

a soutěžících je, do jaké míry se spokojí se základním výkonem a vzhledem vozidla. Tvořivost 

je omezena pravidly, připojenými v příloze. 

2.1.2. Průběh soutěže s ohledem na řešení bakalářské práce 
 

Obr. 1 Schematické znázornění řešené úlohy 
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Vyhodnocení pořadí soutěžících se solárními roboty bude provedeno na základě 

porovnání časů průjezdu robotů soutěžní tratí v jednotlivých kolech. Vítězí ten soutěžící, jehož 

robot projel soutěžní trať nejrychleji - byl mu naměřen nejkratší čas průjezdu mezi startovní a 

cílovou čarou. V případě rovnosti obou časů o pořadí rozhodne třetí jízda s omezeným 

osvětlením na soutěžní trati na polovinu. Vyhodnocení pořadí soutěžících s vodíkovými roboty 

bude provedeno na základě porovnání vzdálenosti ujeté dráhy roboty v jednotlivých kolech. 

Počítá se nejdelší ujetá dráha z obou kol. Vítězí ten soutěžící, jehož robot ujel nejdelší 

vzdálenost. V případě rovnosti vzdáleností rozhodne třetí jízda případně los.  [1]   

 

Z výše uvedeného je jasně patrné, že bakalářská práce se týká pouze vozidel 

poháněných fotovoltaickými články,  neboť soutěžní vozidla poháněná vodíkovými články 

závodí v rámci jiné soutěže.   

Pokud bychom z pohledu soutěžícího popsali „závod“, mohli bychom to učinit takto: 

„Soutěžní stroj“ je umístěn před startovní čáru, vyznačenou na dráze. Po uvedení do klidu je  

Obr. 2 Příklad závodního vozidla 

vozidlo uvolněno, díky čemuž je zaznamenána jeho přítomnost prvním čidlem. Tímto je 

spuštěno měření času. Vozidlo pokrčuje bez zásahu soutěžícího po dráze do doby, kdy je 

zaznamenáno druhým čidlem, které zastaví měření času. Po ukončení měření jsou naměřená 

data odeslána k zápisu do počítače, kde jsou zanesena do přehledu.  

 

2.1.3. Počet soutěžících 
 

Jak bylo výše uvedeno, jedním z faktorů pro návrh měřícího systému je počet účastníků 

soutěže. Zejména vzhledem ke faktu, že měřící systém by měl zároveň s časem soutěžícího 

zaznamenat i jeho soutěžní číslo. Reálný počet soutěžících se pohybuje okolo cca 200, 

předpokládaný počet účastníků pro návrh systému tedy bude v řádu stovek.  
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2.2. Výběr bezdrátové technologie pro bakalářskou práci 

2.2.1. Prostředí 
 

Víceúčelová hala VŠB-TUO  se v pohledu bakalářské práce mění na abstraktní plochu, 

kde mezi vysílačem a přijímačem je vzdálenost maximálně 50m. Zároveň je však na této 

imaginární ploše přítomno rušení dvojího druhu: 

 

• přítomnost školní sítě Wi – Fi 

• pohyb osob mezi vysílačem a přijímačem 

2.2.2. Bezdrátové technologie 
 

Technologie, jejichž užití je teoreticky možné: 

 

• Wi-Fi 

• WiMax 

• Bluetooth 

• Zig-Bee 

2.2.3. Bližší údaje o jednotlivých možných variantách spojení 

 

2.2.3.1 Wi-Fi 
 

Wi-Fi patří mezi nejrozšířenější bezdrátová rozhraní. Z toho plyne i velký výběr 

součástí. Komunikace probíhá  zejména v bezlicenčním pásmu 2,4GHz. Je definována 

standardem IEEE 802.11.  

Přenos na větší vzdálenosti (řádově stovky metrů) je problematický. Výsledkem snahy o 

zlepšení kvality přenosu Wi-Fi na delší vzdálenosti je technologie WiMAX. 

V současné době je na trhu velké množství zařízení pracujících se standardem Wi-Fi, 

proto je vhodné vybírat certifikovaná zařízení, aby byla zaručena kompatibilita. 

  

Wi-Fi může vytvářet dva základní síťové modely: 

• Ad Hoc - jedná se o propojení dvou účastníků, kteří mají rovnocennou pozici, 

typicky jde o malé sítě. 

• Infrastrukturní síť – síť ve které je (ale nemusí být) více připojovacích AP 

(Access point)  bodů, vysílajících stejné SSID, které si uživatel může 

vybírat (např. podle síly signálu). Pokud více AP v jedné oblasti užívá 

stejné SSID, je uživatel připojován ke konkrétnímu AP podle síly 

signálu (= roaming).  
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Obr. 3 Schéma síťových modelů technologie Wi-Fi 

 

Zásadní pro každou síť je identifikátor SSID, který slouží k rozlišení jednotlivých sítí. 

Pokud bychom zakázali aktivní vysílání SSID z přípojného bodu, pak je nutné pro napojení se 

k síti toto SSID zadat při nastavování sítě manuálně, což je dnes jeden ze základních druhů 

zabezpečení. Na podobném principu funguje i přístup pomocí WEP klíčů, které jsou staticky 

přiděleny. Jejich vyšším stupněm je WPA, kdy jsou sice také přiděleny WEP klíče, ale ty jsou 

za pomoci externího programu měněny. Dále je možné provádět v AP kontrolu MAC adres 

připojených klientů, ti ovšem musejí být definováni předem.               

[2] 

Z hlediska bakalářské práce je toto rozhraní problematické, neboť v předpokládaném 

místě působení je přítomna přinejmenším školní síť, což by mohlo způsobovat potíže při 

konfiguraci zařízení. Dále je také nevhodný požadovaný vysoký napájecí výkon.                                                                                     

 

2.2.3.2 WiMax 
 

Jak bylo již výše uvedeno, Wi-MAX je uvažován jako náhrada Wi-Fi. Funguje na 

standardu IEEE 802.16. Může pracovat v pásmu 2-11GHz a jeho přenosové schopnosti 

prozatím končí u hodnoty 1Gbit/s.  

Zajímavou tuto technologii činí její velký dosah. Teoretický dosah je uváděn (v 

ideálních podmínkách) až 70 km, v praxi dosahuje při přímé viditelnosti i 20km a při umístění 

v městské zástavbě bez přímé viditelnosti mezi vysílačem a přijímačem je dosah v řádu 

kilometrů.                                                                                                                                                     

                 [3] 

 

U WiMAX definujeme dva typy struktury sítě. 

• PMP (Point to Multipoint) 

• Mesh 
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Technologie WiMAX také disponuje metodou formování paprsku. Tato metoda pracuje 

s algoritmem posunu fáze a proto díky množství antén vysílače umožní zvolit nejlepší cestu 

mezi vysílačem a přijímačem.                                                                        [3] 

 

2.2.3.3 Bluetooth 
 

Specifikace Bluetooth je postavena na základě protokolu IEEE 802.15.1. Pracuje 

v pásmu 2,4GHz, jako ostatně i jiné technologie. Díky průběžnému vývoji existuje několik 

vývojových verzí, počínaje 1.0 a konče verzí 4.0 uvedenou koncem loňského roku. Snahou 

vývojářů je zvýšení rychlosti přenosu (v3.0 –  údajně až 24Mb/s), při zachování jeho stability a 

zároveň snížení energetických nároků zařízení.  

 

Podstatnou při výběru Bluetooth zařízení je jeho výkon. Dělí se dle dosahu a má tři hodnoty: 

• Class 1 – dosah až 100 m; výkon 100 mW 

• Class 2 – dosah 10 m; výkon 2,5 mW 

• Class 3 – dosah 1 m; výkon 1 mW                                  [4] 

 

Z tohoto rozdělení je patrné k jakým účelům jsou dané třídy určeny a také v jakých 

zařízeních je výhodné je použít.  

Každé zařízení má definovanou svoji adresu (obdoba MAC). Bluetooth umožňuje jak 

komunikaci mezi dvěma zařízeními, tak i mezi větším počtem zařízení. A to jak při oboustranné 

komunikaci, tak i v režimu master-slave, kdy zařízení předávají data do jednoho bodu ke 

zpracování. Na řídicí zařízení může být simultánně připojeno sedm dalších zařízení (případně 

více zařízení, ke kterým se přistupuje v periodických intervalech).  

U Bluetooth rozlišujeme tři síťové modely. Point – to point je nejjednodušší spojení 

mezi dvěma zařízeními. V zapojení Multi Slave zařízení master postupně komunikuje 

s několika podřízenými zařízeními. Síťový model Scatternet je obdobou infrastrukturního 

modelu u Wi-Fi.  

 

Obr. 4 Schéma síťových modelů technologie WiMAX                                        [3] 
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Obr. 5 Síťové modely rozhraní Bluetooth 

 

Vzhledem k faktu, že v pásmu 2,4GHz operuje více sítí najednou, disponuje Bluetooth 

metodou kmitočtových skoků. Jedná se o technologii, při níž dochází ke skokové změně 

komunikační frekvence po 1Mhz a tím je zajištěn přenos i v místech, kde působí jiné sítě. 

V našich podmínkách se používá 79 skoků (různých frekvencí), přičemž za sekundu proběhne 

1600 těchto skoků. V provozu jsou tyto aktivity monitorovány a řízeny zařízením master.  

 

2.2.3.4 Zig-Bee 
 

 

Roku 2002 byla založena společnost ZigBee Alliance, která zastřešuje firmy pracující 

na technologii ZigBee. Standard ZigBee je oficiálně uznán roku 2004 a je definován pomocí 

IEEE 802.15.4.  Je určen pro komunikaci velkého počtu zařízení nízkou rychlostí. Díky svým 

vlastnostem umožňuje, aby zařízení, která ji používají, měla nižší výkon oproti Wi-Fi. Na rozdíl 

od Bluetooth umožňuje připojit v aktivním režimu k jednomu bodu až 255 podřízených 

zařízení.  Je typickým představitelem  sítě PAN (Personal Area Network – je spíše kladen důraz 

na kvalitu připojení, než na rychlost), podobně jako u Bluetooth. Běžný dosah může činit i 75 

metrů.Umožňuje komunikaci mimo přímou viditelnost a to na frekvencích 2,4GHz, 858 MHz a 

v pásmu 920-928MHz. Díky nízké přenosové rychlosti a naopak vysoké spolehlivosti je ZigBee 

vhodné pro průmyslové použití.  

Zařízení ZigBee se dělí do tří kategorií. Koordinátory sítě (servery), které mohou 

vykonávat i zbylé dvě funkce a jsou určeny k nastavení vlastností sítě. Další je směšovač 

(neboli plně funkční koncové zařízení), který slučuje několik základních zařízení, slouží také 

k rozšíření sítě. Třetím typem je zařízení s redukovanou funkčností, které může být použito 

pouze jako koncové zařízení. 

Snahou o maximální úsporu energie je motivována schopnost „uspávat“ koncová 

zařízení a přistupovat k nim jen v periodicky se opakujícím časovém intervalu (cca 15ms – 15 

min). Tento způsob periodického přístupu je umožněn i tím, že v případě, kdy je cílový objekt 
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„uspán“, jsou data uložena v dočasném úložišti a jsou přenesena až při aktivním stavu cílového 

objektu. 

V sítích na základě Zigbee můžeme rozeznat tři základní síťové topologie.  

• hvězdicovou s jedním centrálním uzlem 

• stromovou, výhodnější při větší vzdálenosti modulů 

• síť (mesh) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvky v síti mají adresu danou šedesátičtyřbitovým kódem, případně jeho kratší 

šestnáctibitovou variantou. Samozřejmě je navíc ještě každá síť vybavena svým ID, které je 

výhodné v místě, kde by mohlo dojít k překrývání s jinou sítí. 

Výhodou pro možné v bakalářské práce užití je fakt, že běžně dostupné moduly ZigBee 

pracují s napájecím napětím do 5V.  

2.2.4. Zhodnocení a zdůvodnění výběru 
 

Z výše zmíněných bezdrátových technologií připadají v úvahu Bluetooth a Zig-Bee. 

Určujícím kritériem se stala finanční i časová dostupnost. Zig-Bee je velmi úsporná a nová 

technologie, ale finanční dostupnost ho vyřazuje z výběru. Samotný Zig-Bee modul je sice 

cenově srovnatelný s Bluetooth modulem, rozdíl v řádu stovek Kč je ale dán nutností použít 

druhý Zig-Bee modul na straně PC. Naopak u Bluetooth modulu není potřebný vývoj přijímače 

do PC (a jeho obslužného software) a zároveň disponuje dostatečným vysílacím výkonem 

k provedení daného úkolu.  

 

Obr. 6 Modely uspořádání sítě technologie ZigBee                 [5] 
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3 Praktická část řešení 
 

3.1.  Technické požadavky 
 

Je požadována minimální velikost plošného spoje, přítomnost ovládacích prvků 

(tlačítek) na provozním obalu, volitelně také přítomnost zobrazovacího prvku (LED display).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požadavky na mikrokontrolér zahrnují pouze nutnost většího množství vstupů vzhledem 

k přítomnosti LED displeje a tlačítek. Požadavky na paměť a vlastní výkon jsou vzhledem 

k plánovanému programu minimální. Jako výhodné se jeví použití jedné úrovně napětí pro 

napájení Bluetooth modulu a mikrokontroléru. Limitujícím faktorem návrhu DPS je pouze 

velikost konstrukční krabičky U-KP25, přičemž výška (A) = 37 mm, šířka (B) = 68 mm a 

hloubka (C) = 129mm. Orientační rozměr pro vytvářenou desku plošných spojů je 61 x 122 

mm. 

 

3.2.  Bezdrátový modul 
 

 

Obr. 8  OEMSPA řady 311   [7] 

Obr. 7 U-KP25           [6] 
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Jako přenosová část aplikace byl zvolen Bluetooth model OEMSPA311i-04 od firmy 

ConnectBlue. Konkrétně se zde jedná o přípravek k náhradě sériového portu (RS232) 

technologií Bluetooth. Rozhraní Bluetooth je obsaženo ve verzi 2.0. K zařízení je možné (po 

konfiguraci) přistupovat jako k běžnému sériovému portu. Patří do první třídy výkonu, výrobce 

udává výkon 7dBm / 5mW. Ideální dosah modulu činí (dle výrobce) 150 metrů, rozsah 

napájecího napětí vyhovuje rozsahu napětí vyžadovaném mikrokontrolérem, tj. 3-6V. Modul je 

v průmyslovém provedení, jeho velikost činí 16 x 36 x 2,4 mm a tato konkrétní verze disponuje 

integrovanou anténou. Připojení vodičů je možné pomocí pájecích ploch na dolní straně 

modulu. K usnadnění montáže je modul od výroby dodáván s dvěma montážními otvory o 

rozměru 2 x Ø2.30. Výrobcem je doporučováno modul neumisťovat do bezprostřední blízkosti 

kovových součástí, či vodičů.  

Modul je taktéž vybaven vývody na LED vyznačující aktuální stav modulu. Některé 

z mnoha verzí modulu mají tyto LED i přímo obsaženy, ostatní pouze disponují pájecími 

ploškami. Konkrétní modul OEMSPA311i-04 užitý v bakalářské práci je vybaven pouze 

pájecími ploškami. S ohledem na umístění modulu do nitra montážní krabičky a jeho užití bylo 

rozhodnuto tyto stavové LED diody neosazovat. 

Dle použité TTL logiky (3,3 V / 5 V) je nutné upravit zapojení dle uživatelského 

manuálu (viz obr.9). Zároveň je nutné upravit úroveň napájení modulu (3,3 V / 5 V) podle 

použité logiky TTL. 

 

Obr. 9   Zapojení TTL logiky modulů řady OEMSPA 311      [8] 
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3.3.  Mikrokontrolér a vlastní plošný spoj 
 

Při tvorbě DPS padl prvotní výběr na mikrokontrolér MC68HC908EY16A firmy 

Freescale.  Čip disponuje dostatečným množstvím vstupů / výstupů a jeho napájecí napětí 

souhlasí s napájecím napětím Bluetooth modulu. Po určitých komplikacích popsaných dále bylo 

rozhodnuto vytvořit DPS s obdobným zapojením, jen upravenou na použití mikrokontroléru 

Atmega16 firmy Atmel. 

 

Obr. 10   Schéma funkčního propojení mikrokontroléru na DPS 

3.3.1. Varianta Freescale 
 

Vlastní zapojení na desce není komplikované. Mimo relativně běžných řešení (tlačítka, 

LED diody,...) vycházel autor z manuálů hlavních prvků. To se týká zejména integrovaného 

obvodu 78HCT08 na pinech propojených s bezdrátovým modulem, odporů a kondenzátorů 

připojených k mikrokontroléru, měniči vstupního napětí, měniči 5/24V a sedmisegmentovým 

displejům.  
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Obr. 11   Schéma DPS s mikrokontrolérem Freescale 

V průběhu návrhu docházelo ke změnám jak prvků, a to jak dle požadované 

funkce/výkonu, tak i s ohledem na velikost jejich pouzdra. Jedná se zde například o výměnu 

regulátoru napětí 78L05 (0,1A) za 78M05 (0,5A); použití menších rezistorů – pouzdro 0603 

namísto 0805. V konečné fázi při umisťování součástek došlo k vypuštění tří bitového dekodéru 

(ovládání 7seg. displejů)  74HCT137 jako zbytečného a jeho nahrazení čtyřmi digitálními 

výstupy. 

Celkem je na mikrokontroléru 24 vstupních / výstupních pinů. Dva jsou použity pro 

komunikaci s bezdrátovým modulem (RxD, TxD). Čtyři další jsou použity pro připojení 

programovacího rozhraní mikrokontroléru, osmi piny jsou řízeny LED displeje. Dva piny jsou 

napojeny na digitální výstup z čidel, čtyři obsluhují tlačítka a přes tři další jsou spínány LED 

diody. Celkem je tedy použito dvacet tři z dvaceti čtyř možných I/O. Pokud by na DPS byly 

požadovány další vstupy/výstupy, bylo by nutné použít buď driver na LED displeje, nebo jiný 

mikrokontrolér. Čidla měla být zapojena přes dva devítipinové konektory CANON. 
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Obr. 12  DPS Freescale 

 

Tlačítka byla vybrána s ohledem na větší zátěž při soutěži, vybraný typ disponuje 

garantovanou výdrží 100 000 cyklů. 

Vzhledem k jistým problémům při práci s DPS a připojováním pomocí programovacího 

rozhraní bylo rozhodnuto o vytvoření varianty DPS s mikrokontrolérem Atmel. 

 

3.3.2. Varianta Atmel 
 

Tato konečná varianta DPS vychází z původní desky s mikrokontrolérem Freescale. 

Došlo však k několika změnám. Dva dvojmístné sedmisegmentové displeje byly vyměněny za 

jeden čtyřmístný. To umožnilo snížení počtu vodivých cest na DPS. Byly vyvedeny další 

vývody k Bluetooth modulu (RESET, DTR, DSR). Napájení modulu Bluetooth je signalizováno 

zelenou LED diodou. Spínání měniče napětí 5/24V pro napájení čidel je upraveno tak, aby 

mohlo být ovládáno z mikrokontroléru. Došlo také ke změně konektorů pro připojení čidel – na 

typ RJ11. Výhodou proti předchozí variantě je zvýšení počtu pinů, použitelných pro různé 

funkce. K mikrokontroléru je připojen externí oscilátor o frekvenci 8 MHz. 

 

  

Obr. 13   DPS Atmel 
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Obr. 14   DPS s mikrokontrolérem Atmega16 
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Pin Název Využití v úloze 

1 PB5 MOSI Programátor 

2 PB6 MISO Programátor 

3 PB7 SCK Programátor 

4 RESET  Reset 

5 VCC  VCC 

6 GND  GND 

7 XTAL2  Oscilátor 

8 XTAL1  Oscilátor 

9 PD0 RXD Sériová linka (RxD) 

10 PD1 TXD Sériová linka (TxD) 

11 PD2 INT0 Vstup - čidlo_1 

12 PD3 INT1 Vstup - čidlo_2 

13 PD4 OC1B Tlačítko_4 

14 PD5 OC1A Tlačítko_3 

15 PD6 ICP1 Tlačítko_2 

16 PD7 OC2 Tlačítko_1 

17 VCC  VCC 

18 GND  GND 

19 PC0 SCL Ovládání napájení 24V 

20 PC2 SDA LED - oranžová 

21 PC1 TCK LED - zelená 

22 PC3 TMS LED - červená 

23 PC4 TDO Displej_4 

24 PC5 TDI Displej_3 

25 PC6 TOSC1 Displej_2 

26 PC7 TOSC2 Displej_1 

27 AVCC  VCC 

28 GND  GND 

29 AREF   

30 PA7 ADC7 Displej - segment_A 

31 PA6 ADC6 Displej - segment_B 

32 PA5 ADC5 Displej - segment_C 

33 PA4 ADC4 Displej - segment_D 

34 PA3 ADC3 Displej - segment_E 

35 PA2 ADC2 Displej - segment_F 

36 PA1 ADC1 Displej - segment_G 

37 PA0 ADC0 Displej - segment_H 

38 VCC  VCC 

39 GND  GND 

40 PB0 XCK/T0  

41 PB1 T1  

42 PB2 AIN0/INT2 SPA311 - DTR 

43 PB3 AIN1/OC0 SPA311 - DSR 

44 PB4 SS SPA311 - Reset 

Tab. 1 Využité vstupy a výstupy mikrokontroléru Atmega16 
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Nicméně, po zkušenostech z provozu, by bylo (zejména z prostorových důvodů) 

vhodnější použít místo dvou konektorů RJ11 jeden konektor CANON a rozdělit vedení 

k čidlům až mimo vlastní DPS.  

 

 

Obr. 15  Blokové schéma DPS 

 

Původně bylo uvažováno o napájení celého zařízení z baterie. V praxi by to však 

znamenalo použít kvalitní baterii 9V, vzhledem k faktu, že je použit stabilizátor 5V/1A. Při 

využití všech výstupů by se totiž mohl odebíraný proud dostat až k hodnotě 0,6A.    

3.4.  Čidla 
 

Hlavním vstupem úlohy jsou údaje o průchodu předmětu ze dvou digitálních senzorů. 

Na jejich základě probíhá měření času v úloze a jeho následné odeslání do PC. Vzhledem 

k vyššímu napájecímu napětí čidel bylo nutné na DPS osadit měnič napětí 5/24. V úloze jsou 

užita dvě čidla řady SMTR3000, přičemž každé z nich tvoří systém světelné závory.  
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Obr. 16   Čidla řady SMTR 3000     [9] 

 

V původním návrhu (Freescale) měla být čidla napojena na devítipinové konektory 

CANON. V konečném řešení budou ale čidla napojena na konektory typu RJ11. 

 
Položka technická specifikace Technická specifikace 

Vysílací dioda Ga As Al (880nm) 
Teplota okolí - provoz ( IEC 68-2-14 ) od -20°C do +50°C 
Napájecí napětí 10 -30 VC 
Odběr proudu vysílač / přijímač 30mA / 8mA při 30 VDC 
Zatížení výstupu / spínací frekvence 100mA / 125Hz 
Doba reakce zap / vyp 4ms / 6ms 
Krytí ( IEC 529 ) IP 67 
Vibrace ( IEC 68-2-6 ) 1,5mm špička / špička, 10-55 Hz 
Úder ( 68-2-27 ) 30 g 
Odolnost proti slunečnímu záření 35.000 luxů pod úhlem 20° 
Elektromagnetická kompaktibilita EN 50081 + EN 50082 

Tab. 2    Specifikace čidel SMTR3000              [9] 

  
 

3.5.  Bluetooth modul na straně PC 
 

Pro komunikaci s úlohou byl vybrán USB Bluetooth modul firmy Micronet, konkrétně 

typ SP936 V2. Modul disponuje verzí 2.0 (výkonová třída 1) Bluetooth rozhraní – stejně jako 

OEMSPA 311i, připojený k DPS.   
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Obr. 17   Micronet  SP936          [10] 

4 Softwarové řešení 

4.1.  Návrh řešení 
 

Důležitá pro tvorbu programu je úvaha o prioritách jednotlivých částí výsledného 

programu a jejich sladění s periferiemi kontroléru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 Vývojový diagram pro tvorbu programu mikrokontroleru 

 

Výše uvedený vývojový diagram je přínosem pro lepší orientaci ve všech třech stavech, 

kterými bude program procházet. Zároveň je třeba si uvědomit, že po celou dobu musí být na 

displejích viditelné zvolené číslo závodníka.  
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4.2.  Programovací rozhraní 
 

Mikrokontrolér je k PC připojen pomocí programátoru PONYPROG a sériového 

kabelu. Na obrázcích 18-20 je znázorněno napojení jednotlivých vodičů po programovací cestě 

COM port – PONYPROG – DPS.  

 

 

Obr. 19  Schématické znázornění připojení programátoru PONYPROG k DPS 

 

 
Obr. 20   Vyvedené programovací piny na DPS (ve stejné orientaci jako na obr.18)  
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Pin na konektoru 
 COM 

Barva vodiče 
programátoru 

Pin na hlavní 
desce 

3 modrá RST 
4 bílá MOSI 
5 žlutá GND 

6,7 fialová SCK 
8 šedá MISO 
 zelená VCC 

Tab. 3 

 
Obr. 21  Devítipinový konektor linky RS232 (pro ilustraci tab.3) 

 
 

4.3. Programování mikrokontroleru 
 

Programování probíhá přes sériovou linku počítače, pomocí programátoru 

PONYPROG. Vlastní tvorba zdrojového kódu proběhla v programu AVR Studio. Testování 

periferií (sériové rozhraní, tlačítka,…) bylo simulováno v programu Helmi´s AVR Periphery 

Simulator. 

 

4.3.1. Požadovaná funkce 
 

Program má definovány tři stavy: 

 

A) Výchozí stav – je spuštěn při zapnutí přípravku. Svítí červená LED. Pomocí 

tlačítek + a – nastavujeme číslo závodníka a zároveň ho zobrazí na čtyřmístném LED 
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displeji (možná účast až 9999 účastníků). Při stisku tlačítek +/- je proměnná čísla 

závodníka zvětšena/zmenšena o 1. Po stisku tlačítka START program přejde do stavu 

B. 

 

B) Příprava – zde proběhne doba určená k přípravě vozidla ke startu. Svítí žlutá 

LED. Po překonání čidla na počátku dráhy program přejde do stavu C. V případě 

zrušení startu se stiskem tlačítka RESET  program vrátí zpět do stavu A.  

 

C) Závod – začíná protnutím paprsku světelné závory na počátku dráhy. Tím je 

spuštěn časovač. Měření času ukončí průjezd vozidla před druhým snímačem na konci 

dráhy. Naměřený čas je poté společně s číslem závodníka odeslán do modulu Bluetooth 

a odtud je přenesen do PC. V průběhu svítí zelená LED. V případě zrušení závodu se 

stiskem tlačítka RESET  program vrátí zpět do stavu A.  

 

 

Z hlediska řešení bakalářské práce je nedůležitější stav C. Zde se probíhá jak měření 

doby průjezdu drahou, tak i odeslání sériovou linku do modulu Bluetooth a z toho následně do 

počítače, shromažďujícího pomocí vhodného software naměřená data. Je více než vhodné 

ošetřit program tak, aby přecházel plynule mezi stavy a nedošlo k situaci, kdy bude aktivní více 

než jeden stav.  

 

4.3.2. Vytváření zdrojového kódu 
 

Prvotním úkolem je vytvoření rutiny k obsluze displejů. A to tak, aby bylo možné 

současně zobrazovat různá čísla. V zdrojovém kódu je také ošetřeno zobrazení záporných čísel 

(místo záporného čísla je zobrazena 0), obdobně je vyřešeno přetečení displejů (číslo větší než 

9999), kdy je zobrazena opět 0.   

 

 

Obr. 22   Popis jednotlivých segmentů na displeji 
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Segment  Pin portu A  
a 7 
b 6 
c 5 
d 4 
e 3 
f 2 
g 1 

DP 0 

Tab. 4  Přiřazení segmentů displeje k pinům procesoru 

 
Použité piny portu A Číslo 

2,3,4,5,6,7 0 
5,6 1 

1,3,4,6,7 2 
1,4,5,6,7 3 
1,2,5,6 4 

1,2,4,5,7 5 
1,2,3,4,5 6 

5,6,7 7 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 8 

1,2,5,6,7 9 

Tab. 5  Definování čísel 0-9 

Dále je třeba definovat funkce tlačítek. Podle umístění byly funkce voleny takto: 
 

Pin mikrokontroléru Umístění na DPS Funkce 
PIND4 vpravo dole - 
PIND5 vpravo nahoře + 
PIND6 vlevo dole RESET 
PIND7 vlevo nahoře START 

Tab. 6    Funkce tlačítek na DPS  

Taktéž je nutné povolit externí oscilátor 8 MH. To je provedeno nastavením 
security bitů. Podle manuálu kontroléru je nastavení následující: 

 
FUSE 

CKOPT CKSEL3 CKSEL2 CKSEL1 CKSEL0 SUT1 SUT0 
1 1 1 1 1 1 0 

Tab. 7   Povolení externího oscilátoru 
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 Pro úplnost je třeba k tabulce 7 dodat, že „0“ znamená nastaven a „1“ 
nenastaven.  
 

S ohledem na nastavení Bluetooth modulu a frekvenci kontroléru se nastaví 
vlastnosti sériového portu na: 57600 bit/s, 8bit, no parity, 1 stop bit. Spolu povolením 
vysílače / přijímače a nastavením dvojnásobné rychlosti (U2X=1; při tomto nastavení je 
menší chyba přenosu) to tedy bude zapsáno ve zdrojovém kódu: 
 
volatile uint16_t BaudRate = 16; // baudrate pro 57600 
 UCSRA |= ( 1 << U2X );  // dvojnasobna rychlost 
 UCSRB |= ( 1 << RXEN ) | ( 1 << TXEN);  // povoleni prijimace a vysilace 
 UCSRB |= ( 1 << RXCIE ); // povoleni preruseni od prijimace 
 UCSRC |= ( 1 << URSEL ) | ( 3 << UCSZ0 ); // 8-bit, no parity, 1 stop bit 
 UBRRH |= BaudRate >> 8; 
 UBRRL |= BaudRate & 0x00FF; 
 

 Hodnotu proměnné pro baudrate (=16) získáme z manuálu mikrokontroléru Atmega16: 

 

fOSC=8.0000 MHz 

U2X=0 U2X=1 

Baud 

rate 

(bps) UBBR Error UBRR Error 

2400 207 0.2 % 416 0.1 % 

4800 103 0.2 % 207 0.2 % 

9600 51 0.2 % 103 0.2 % 

14,4k 34 -0.8 % 68 0.6 % 

19,2k 25 0.2 % 51 0.2 % 

28,8k 16 2.1 % 34 -0.8 % 

38,4k 12 0.2 % 25 0.2 % 

57,6k 8 -3.5 % 16 2.1 % 

76,8k 6 -7.0 % 12 0.2 % 

115,2k 3 8.5 % 8 -3.5 % 

230,4k 1 8.5 % 3 8.5 % 

250k 1 0.0 % 3 0.0 % 

0,5M 0 0.0 % 1 0.0 % 

1M - - 0 0.0 % 

Tab. 8   Hodnoty Baudrate pro f =8 MHz       [11]  

 
Při testování bylo zjištěno, že odesílaná čísla (naměřený čas, číslo soutěžícího) je 

nutné převést na ASCII znaky. Toho bylo dosaženo příkazem:  
 

sprintf(text3,"%d",pocet) 
 

kdy je číselná hodnota „pocet“ převedena na pole znaků „text3“. Zároveň byl 
pro snazší následné zpracování mezi obě číselné hodnoty přidán oddělovací znak „/“. 

 
Také je nutné si vhodně definovat krok timeru, kterým je měřen čas průjezdu. To 
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dosáhneme použitím vzorce: 
 

( ) ( )

180000
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8000000

1
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111

7

arg

−=

−⋅÷=








÷=
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−

clockett ffA

 

         [12] 
  

 

  Z tohoto výpočtu definujeme parametry časovače 1: 

 
TCCR1B |= ( 1 << WGM13 ) | ( 1 << WGM12 ); 

 TCCR1A |= ( 0 << WGM11 ) | ( 0 << WGM10 ); 

 ICR1 = 10000 - 1; // top pro citac 

 TCCR1B |= ( 0 << CS12 ) | ( 1 << CS11 ) | ( 0 << CS10 );  // clk/8 

 TIMSK |= ( 1 << TICIE1 ); // povoleni preruseni IC 

 sei();// globalni maska preruseni 

 

 Pokud bychom měli popsat výše uvedené parametry – časovač je v režimu CTC (mode 

12). Protože nám vyšla maximální hodnota kroku časovače 80000, použijeme děličku fclk/8, 

čímž tuto hodnotu upravíme na výše uvedené 10000. Musíme také povolit přerušení vyvolané 

časovačem (TICIE1). Posledním krokem je aktivace skriptu globální masky přerušení. Pak 

stačí do přerušovací rutiny napsat instrukce, které se při přerušení budou vykonávat. 

 
SIGNAL ( SIG_INPUT_CAPTURE1 ) 

{cas=cas+1;} 

 

 V případě přerušení vyvolaného časovačem se zvýší hodnota čas o jedničku. Toto 

přerušení je s ohledem na požadavek přesnosti a na výše uvedené nastavení časovače nastane 

každých deset milisekund.Běh časovače ukončíme změnou registru TCCR1B na hodnotu 

0b0000000. 

Vlastní zdrojový kód je obsažen na přiloženém CD. 

 

4.3.3. Helmi´s AVR Periphery Simulator 
 

Toto rozhraní posloužilo při ladění programu mikrokontroléru. Jedná se o software 

poskytovaný zdarma (http://www.helmix.at/hapsim/). Jeho užití je vhodné, pokud pracujeme 

s výstupy mikrokontroléru. Práce s tímto programem je jednoduchá. Otevřeme náš projekt 

v AVR Studiu, zkompilujeme a spustíme simulovaný běh v PC. Poté otevřeme  Helmi´s AVR 

Periphery Simulator. Vybereme si z výběrového seznamu periferie, které chceme emulovat – na 

výběr jsou led diody, tlačítka, klávesnice, LCD displej a terminál. Pro použitím stačí jen 
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nastavit vybrné periferie na adresy pinů mikrokontroléru.     

         

 

4.4.  Vytvoření obslužného programu v PC 

4.4.1. Vývojové prostředí 
 

Jako vývojové prostředí bylo zvoleno rozhraní C#, respektive program Microsoft Visual 

C# Studio 2005 ve verzi Express (tzn. freeware). Program budu ve formátu Windows 

Application, která disponuje prvky standardního Windows rozhraní. 

4.4.2. Zdrojový kód 
 

Vzhledem k účelu aplikace není výsledný zdrojový kód komplikovaný. Hlavní zásadou, 

vzhledem k demonstračnímu účelu aplikace, je vytvoření jednoduchého a přehledného 

uživatelského rozhraní. Prvním krokem pro práci se sériovým rozhraním by mělo být připsání 

knihovny using System.IO.Ports mezi ostatní použité knihovny. Tím získáme přístup 

k obslužným příkazům sériového příkazům. Pro obsluhu sériového rozhraní jsou nutné čtyři 

základní příkazy:  
serialPort1.Open(); 

serialPort1.Close(); 

serialPort1.WriteLine(textBox1.Text); 

serialPort1.ReadLine(); 

 

Tyto příkazy složí k otevření sériového portu, uzavření portu, zápisu (z prvku textbox1) 

a čtení dat z portu. Teoreticky je toto pro práci se sériovým portem dostatečné. V praxi je však 

nutné alespoň ošetřit chybové události, jako například nemožnost užití portu z důvodu jeho 

využívání jinou aplikací. K tomu byla použita struktura TRY – CATCH, která zabrání pádu 

programu a zároveň zobrazí chybový výpis. 

 

V případě užití emulátoru sériového portu je více než vhodné přidání výběrového 

seznamu portů, aby bylo možné bez zásadních  úprav použít program pro práci s různými porty. 

Proto program disponuje rozsahem COM1-COM20. 

Vlastní zdrojový kód je obsažen na přiloženém CD. 

4.4.3. Vzhled a funkce uživatelkého rozhraní 
 

Na obrázku 22 je zobrazeno uživatelské rozhraní programu. Rozbalovací seznam 

obsahuje předem vytvořený seznam COM portů (COM1-COM8). Pod ním je taktéž předem 

definovaný seznam přenosových rychlostí. Oba seznamy mají definovanou výchozí položku, 

což zabraňuje chybovému stavu v případě, že by v tuto chvíli uživatel chtěl přistupovat 

k sériovému portu. Tlačítkem OPEN je otevřen vybraný sériový port. V tuto chvíli již není 
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možné měnit vybraný COM port (to je možné pouze pokud není některý z portů připojen). 

Naopak tlačítkem CLOSE je port uzavřen a tím je přístupný jiným aplikacím. Tlačítkem 

READ načteme obsah bufferu sériového portu do objektu textbox1. Spínač Write slouží 

k zapsání obsahu textového pole prvku textbox2 do odchozího bufferu sériového portu (a k jeho 

následnému odeslání). V textovém prvku textbox3 jsou ukládány odeslané znaky. Pomocí prvku 

EXIT dojde k ukončení běhu programu, není nutné uzavírat port pomocí CLOSE, v případě 

otevřeného portu je tento při stisku EXIT uzavřen. 

 

 

Obr. 23   Vzhled uživatelského rozhraní demonstrační úlohy 

 

Stisk tlačítka ABOUT vyvolá následující dialogové okno: 

 

 

Obr. 24  Dialog ABOUT demonstrační úlohy 
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4.5. Bluetooth modul (na DPS) 
 

Nastavení modulu OEMSPA311i-04 je možné třemi různými způsoby. Mimo jiné je 

modul vybaven piny TxD/RxD. Ty tvoří rozhraní sériové komunikace ve většině aplikací. 

Z toho plynou zmíněné tři možnosti nastavení modulu. Jednak lze modul připojit přímo 

k procesoru (či jinému prvku) na DPS, nebo lze použít rozhraní RS232 na PC a konečně po 

povolení funkce „configuration over Bluetooth“ ji lze nastavit bezdrátově. Nastavení je 

samozřejmě nutné sladit s nastavením modulu připojeného k vyhodnocovacímu počítači.  

Je nutné věnovat pozornost tomu, jakou úroveň TTL použijeme ke komunikaci 

s modulem. Je možné použít jak napěťovou úroveň 3,3V , tak i 5V. Při řešení bakalářské práci 

byly užity obě možnosti – 3,3V při spojení modulu k PC sériovou linkou a 5V při připojení na 

DPS. 

Základní nastavení sériové linky modulu – rychlost 57600 kbit/s, 8 datových bitů, 1 stop 

bit, žádná parita, hardwarové řízení toku. Právě hardwarové řízení toku by mohlo způsobit 

problém s přístupem k modulu. Kupříkladu procesor atmega16 jím přímo nedisponuje (je 

možné ho samozřejmě simulovat použitím dalších pinů procesoru připojených k Bluetooth 

modulu). Nejjednodušším řešením je proto dočasné uzemnění pinu CTS Bluetooth modulu, než 

dojde k změně nastavení řízení toku dat. Prioritou při práci s modulem bylo povolení 

konfigurace přes Bluetooth. K tomu stačí pouze přepnout modul do AT módu (odesláním znaků 

„///“) a zadáním příkazu: „AT*ACCP=1,1“. Po této úpravě není nutné zapisovat příkazy do 

modulu z mikrokontroléru nebo přes převodník ze sériové linky na PC.Při vytváření bakalářské 

práce byl ke konfiguraci použit výrobcem zdarma poskytovaný program Serial Port Adapter 

Toolbox. Práce s ním má tu výhodu, že není nutné přímo vypisovat AT příkazy. Při práci s ním 

si stačí z nabízených možností vybrat tu požadovanou (na obr.24 například vyhledávání dalších 

Bluetooth zařízení), vybrat ze seznamů požadované hodnoty a příkazem WRITE je zapsat do 

modulu. Následuje odpověď modulu OK, případně ERROR. Takto bylo upraveno nastavení 

„connection over Bluetooth“ a také „flow control“ v případě sériové linky. Pokud naopak 

chceme znát konfiguraci modulu, použijeme tlačítko READ. Není tedy bezpodmínečně nutné 

znát AT příkazy, či jejich syntaxi tak, jako kdybychom se připojovali z jiného zařízení než PC. 

Obdobně je možné upravit veškeré nastavení modulu. Dotazem na modul (Device Discovery) 

zjistíme, jaká další Bluetooth zařízení modul nalezl. Z těch potom vybereme zařízení, ke 

kterému modul připojíme. Z výběrového seznamu pak zadáme do modulu jeho jméno a adresu. 

Přidáme volbu „Always connected“, kdy se modul k našemu zařízení vždy připojí (pokud je 

dostupné). Pokud by bylo nutné provést spárování modulu OEMSPA s jiným modulem, je 

vyžadováno heslo. Výchozí nastavení tohoto hesla je „0“.  

K nastavení modulu je možné najít mnoho podrobného materiálu. Při tvorbě bakalářské 

práce nebyly tyto materiály zapotřebí, neboť v modulu bylo změněno pouze několik ze 

základních nastavení a rozšiřující funkce nebyly třeba. Za všechny zdroje uveďme alespoň 

stránky prodejce modulů (http://www.spezial.cz/), kde je v sekci „Aplikační poznámky“ 

podrobně popsáno několik aplikací těchto Bluetooth modulů. 
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Obr. 25   Příklad komunikace s Bluetooth modulem  

4.5.1. Nastavení z mikrokontroléru 
 

V případě, že je modul již připojen vodiči k DPS, je možné programovat ho pomocí AT 

příkazů po sériové lince (TxD, RxD). Pokud již není nastaveno jinak, je výchozí nastavení 

sériové komunikace kontroléru uvedeno výše. Programování probíhá jako běžné odesílání 

řetězce znaků. Při řešení bakalářské práce touto cestou autor narazil na problém v syntaxi 

příkazů, kdy Bluetooth modul na příkazy psané dle manuálu nereagoval. Modul byl proto 

napojen na sériový port PC, což tento problém eliminovalo.  

4.5.2. Nastavení z PC – sériový port 
 

Přístup k modulu je možný přes převodník RS232/TTL. Modul podporuje TTL úrovně 

3,3V a 5V. Při řešení bakalářské práce byl použit převodník nabízený firmou Papouch s.r.o. . 

Samotný převodník je jednoduché konstrukce. Je vytvořen tak, aby mohl být umístěn uvnitř 

konektoru devítipinového CANON. Z převodníku jsou vyvedeny jen signály RxD a TxD, což 

však bylo dostatečné. Modul by měl být napájen ze signálů DTR a RTS sériové linky, případně 

připojením vnějšího zdroje napětí k převodníku (výrobcem udávané rozpětí 3,4-5,7 V).     
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Obr. 26    Funkční schéma použitého RS232/TTL převodníku [13] 

 Připojení vodičů k převodníku je možné přes čtyři kontaktní plochy. Modul není 
vybaven LED diodami indikujícími funkci.  
 Po připojení k modulu stačí použít standardní terminál obsažený ve Windows nebo 

programy Basic Wizard případně Serial Port Adapter Toolbox. 

 

 

Obr. 27   Foto převodníku RS232/TTL – Papouch s.r.o. [13] 

4.5.3. Nastavení pomocí rozhraní Bluetooth 
  

Tento způsob je ze všech možných ten nejjednodušší. K této variantě autor bakalářské 

práce směřoval od samého začátku práce s Bluetooth modulem. Stačí aby byl modul napájen a 

neprobíhala přes něj žádná komunikace. Z PC se k modulu připojíme jako k jakémukoliv 

jinému Bluetooth zařízení. Aktivujeme virtuální sériový port. Pak už stačí tento port použít 

obdobně jako v předchozím případě – tj. užít terminál, případně programy Basic Wizard nebo 

SPA Toolbox.  
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4.6. Bluetooth modul (na straně PC) 
 

Tento Bluetooth modul bude data pouze přijímat. Pro správnou funkci výsledku 

bakalářské práce stačí zadat adresu tohoto zařízení do Bluetooth modulu na DPS. Taktéž je 

nutné aby tento přijímající modul byl zapnut a měl vytvořen virtuální port připojený k modulu 

OEMSPA 311.  

5 Testování  

5.1.  Testování hardware 

5.1.1. Test USB Bluetooth modulů v PC 
 

K testu byly použita USB zařízení Ednet MBD-C4.20-2 a Micronet SP936 V2. Cílem 

testu bylo ověření správné funkce programu pro obsluhu sériového portu i v režimu spojení 

Bluetooth.  

Základním problémem se stal samotný ovládací software pro Bluetooth zařízení, 

přičemž nebylo možné použít ovladače implementované do Windows XP na obou testovacích 

PC. Bylo tedy nutné zajistit si nové ovladače a po několika pokusech se typ definitivně ustálil 

na BlueSoleil v6.4.290.0 (ve shareware verzi).  

Test proběhl formou odesílání a přijímání znaků / řetězců ve vytvořeném obslužném 

programu. Při testu se vyskytla nutnost upravit vyvinutý přijímací program. Na jednom 

z počítačů byl totiž díky instalovaným aplikacím přidělen Bluetooth virtuální sériový port 

COM15. Proto proběhla jednoduchá úprava obslužné aplikace z rozsahu COM1-COM8 na 

rozsah COM1-COM20. 

5.1.2. Test hardware na DPS včetně Bluetooth modulu 
 

Funkční části na DPS byly otestovány a shledány bez závad. Totéž se týká Bluetooth 

modulu OEMSPA 311i. 

5.2.  Testování software 

5.2.1. Test obslužného programu v PC 
  

Vzhledem k faktu, že PC byl vybaven dvěma sériovými porty, bylo možné tyto propojit. 

Spuštěním dvou instancí programu potom bylo dosaženo oboustranné komunikace. Přenos 

znaků probíhal bez komplikací, pouze při použití jiných programů pro příjem docházelo 

k vypisování znaku znamenajícího zalomení řádku. Toto však nastávalo pouze při komunikaci 

s některými z jiných programů na obsluhu sériového portu. Ve vlastní bakalářské práci tento jev 

nenastal. 
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 Software byl testován i při propojení dvou PC Bluetooth sériovou linkou, ale o tom více 

v příslušné kapitole (5.1.1.).   

5.2.2. Test programu mikrokontroleru 
 

Test programu byl proveden a byl úspěšný. Je však třeba uvést, že v době testu nebyl 

osazen měnič 5V/24V a také digitální čidla (jejich činnost byla simulována jedním z tlačítek).  

5.3.  Test celku 
 

Test celku proběhl úspěšně. Po přepnutí do režimu 2 (žlutá led) bylo simulováno projetí 

vozidla čidly. Následně pak byl časový údaj společně s číslem závodníka odeslán pomocí 

Bluetooth modulu do PC.  
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6 Zhodnocení výsledku bakalářské práce 
 

Bakalářská práce byla vytvořena za účelem zefektivnění měření časů při závodech 

Napájeni Sluncem. Ačkoli první řešení nebylo dotaženo do konce, druhá varianta je funkční a 

při soutěži se jistě uplatní. Zařízení je dle zadání schopno měřit čas s přesností na setiny 

sekundy.  

Výsledek bakalářské práce potvrdil předpoklad o zjednodušení obsluhy měřicího 

zařízení. V případě poklesu ceny Bluetooth modulu (nyní cca 660 – 1000 Kč) se dá 

předpokládat četnější využití této technologie v podobných aplikacích při nahrazení sériového 

rozhraní.  
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