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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

JOCHEC, J. Energetické zdroje MR: Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robotiky, 2015, 49 s. Vedoucí práce: Ing. Ján Babjak, PhD. 

Bakalářská práce se zabývá energetickými zdroji mobilních robotů. V práci byla nejprve 

provedena kompletní rešerše v současné době dostupných typů akumulátorů a krátká rešerše 

inteligentních nabíječek. Následně byly postupně specifikovány všechny požadavky na 

energetický subsystém robotu a jeho jednotlivé části. Bylo zjištěno, že současné inteligentní 

nabíječky nepokrývají potřeby kladené mobilní robotikou na bateriový management. 

Praktickou částí práce pak bylo navržení komplexního energetického subsystému, který splňuje 

specifikované požadavky. Návrh byl následně realizován na platformě Arduino a vývojovém 

modulu pro bateriový management firmy Texas Instruments. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

JOCHEC, J. Power Sources for Mobile Robotics: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Robotics, 2015, 49p. 

Thesis head: Ing.Ján Babjak, PhD. 

This Bachelor thesis deals with power sources for mobile robotics. First, a complete research 

for the thesis was performed among currently available battery types and then a brief research 

of smart battery chargers. Subsequently, all requirements for energy subsystem of a robot and 

its parts were specified step by step. The result of this research was that contemporary smart 

battery chargers cannot satisfy mobile robotics battery requirements. In the practical part of this 

thesis, complete energy subsystem was designed, that implement all specified requirements. 

Consequently, the project was realized on the Arduino platform and a battery management 

evaluation module from Texas Instruments company.  
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Seznam použitých zkratek a terminů 

Zkratka Význam 

COM 

EEPROM 

EVM 

FET 

GND 

IO 

MR 

OZ 

PC 

Sériový port (RS-232) 

Paměť pro uchování systémových nastavení 

Vývojový modul / Evaulation Module 

Tranzistor řízený polem /Field Effect Transistor 

Zem, neboli (-) / Ground 

Integrovaný obvod 

Mobilní Robot / Mobilní Robotika 

Operační Zesilovač 

Počítač, ať už osobní nebo jako řídicí systém 

RAM Operační paměť - po vypnutí se vymaže 

RC Model Rádiem řízený model / Radio Controlled model 

USB 

 

 

 

Universální sériová sběrnice 

 

Termín 

Binární (proměnná) 

Defaultní 

Hexadecimální (proměnná) 

Pull UP Rezistory 

 

Význam 

Nabývá hodnoty 0 nebo 1 

výchozí 

Nabývá hodnoty 0-F 

Jsou nezbytné pro funkci sběrnice I2C, zapojují se 

vždy mezi SDA a SCL a kladné referenční napětí 

Subsystém 

 

Dílčí prvek systému 
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1 Úvod 

1.1 Zadání 

Zadáním bakalářské práce je v první fázi vypracování rešerše dostupných energetických 

zdrojů pro mobilní robotiku. Druhá fáze bude zaměřena na specifikaci všech požadavků, 

kladených na energetický subsystém mobilních robotů, které budou následně podrobně 

rozpracovány a výsledky stručně shrnuty v požadavkovém listu. Ve třetí fázi této práce bude 

nejprve navrženo technické řešení energetického subsystému na základě výše specifikovaných 

požadavků. Následně pak bude toto řešení realizováno z konkrétních modulů, oživeno a 

testováno. 

1.2 Úvod do problematiky napájení mobilních robotů 

Do jaké míry je mobilní robot opravdu mobilní, nezávisí pouze na jeho schopnosti prostupu 

terénem, ale také na tom, jak velké má pole působnosti. Tento prostor je omezen především 

kapacitou zdroje, ze kterého je robot napájen. Jinými slovy, robot má pouze takový dojezd jaký 

mu jeho zdroj dovolí. Zdrojem v mobilní robotice myslíme systém, který dodává do řídicího 

systému a pohonných jednotek robotu potřebnou energii. Energie může být v různé formě, 

nejčastěji je však využívána energie elektrická. Řídicí systém pak rozhodne, zda bude energie 

využita k pohybu robotu, pro odběr vzorku, manipulace s objekty či jinou činnost. 

2 Rešerše energetických zdrojů MR 

Protože elektrickou energii nelze přímo efektivně skladovat, jsou tímto zdrojem nejčastěji 

akumulátory. Akumulátorů máme řadu různých druhů lišících se nejen svým chemickým 

složením a rozmanitými fyzikálními vlastnostmi ale také svou cenou, která může hrát při jejich 

výběru významnou roli. 

Následující rešerše se bude zabývat jednotlivými dostupnými typy akumulátorů od 

nejstarších po nejnovější, jejich výhodami, nevýhodami a využitím. Závěrem budou jejich 

vlastnosti do tabulky a zvolen nejvhodnější typ pro aplikace v mobilní robotice. 
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2.1 Akumulátory Pb, Olověné 

Přestože jsou olověné akumulátory nejstarším konvenčně používaným akumulátorem 

vůbec, jsou hojně využívány dodnes. Podepisuje se na tom především automobilový průmysl. 

Výhodou olověného akumulátoru je schopnost dodat při zátěži velký špičkový proud, čehož je 

využíváno při startování automobilů. Další výhodou je jeho nenáročnost při nabíjení, Pb 

akumulátor dokáže pojmout i poměrně vysoké napěťové špičky z alternátoru aniž by došlo 

k jeho zničení, čímž v automobilu současně slouží jako ochrana. Největší nevýhodou je 

samozřejmě jeho hmotnost, protože je tvořen olověnými deskami. Dalšími nevýhodami jsou 

velké rozměry, nízká kapacita a na dnešní dobu již poměrně dosti nízký počet realizovatelných 

nabíjecích cyklů. Kromě automobilového průmyslu bývá olověný akumulátor využíván 

například jako záložní zdroj v systémech UPS a všude tam, kde není kladen důraz na hmotnost. 

Na obrázku můžeme vidět gelový olověný akumulátor, ve kterém je na rozdíl od 

automobilového akumulátoru tekutá kyselina sýrová nahrazena gelem. 

 

 

Obr. 2.1 – Olověný akumulátor [1] 

 

Olověný akumulátor 

Výhody Nevýhody 

Poměrně velký špičkový vybíjecí proud Vysoká hmotnost 

Nenáročný na nabíjení Nízká životnost 

  Velké rozměry 

 

Tab. 2.1 – Olověný akumulátor [1] 
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2.2 Akumulátory Ni-Mh, Nikl-Metalhydridové 

Ni-Mh akumulátory byly často používány v 90. letech 20. století. Nejčastěji jsme se s nimi 

mohli setkat v podobě tehdy revolučních, nabíjecích tužkových baterií. Stále tyto akumulátory 

můžeme nalézt vestavěné v některých starších přístrojích nebo ve formě oněch nabíjecích 

tužkových článků. Jejich výhodou je vyšší počet nabíjecích cyklů než u olověných akumulátorů. 

Bohužel jejich velkou nevýhodou je, že trpí takzvaným paměťovým efektem. Paměťový efekt 

je způsoben tím, že akumulátor začneme nabíjet ve stavu, kdy ještě není zcela vybitý. Takový 

akumulátor pak značně ztrácí svou kapacitu. Tomuto efektu můžeme částečně zabránit 

formátováním, které je však časově i energeticky náročné, protože se musí akumulátory nejprve 

zcela vybít a pak úplně nabít, a to opakovaně v nejméně třech cyklech, aby bylo dosaženo 

požadovaného obnovení kapacity. Za zmínku stojí také dosti značené samovybíjení, 

charakteristické pro tento tip tužkových článků. 

 

  
Obr. 2.2 - Článek Ni-Mh [2] 

 

 

Akumulátor Ni-Mh 

Výhody Nevýhody 

Vyšší životnost Paměťový efekt 

Menší rozměry Ztráty při nabíjení - formátování 

  Velká hmotnost 

 

Tab. 2.2 – Akumulátory Ni-Mh [2] 
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2.3  Akumulátory Ni-Cd, Niklo-kadmiové 

Ni-Cd akumulátory jsou také starším typem akumulátoru, v dnešní době již velmi málo 

používaným. Můžeme je ale stále nalézt v některých modelech ručního elektrického nářadí, 

jako jsou aku-vrtačky. Jejich hlavní nevýhodou je jejich hmotnost a také paměťový efekt stejně 

jako u akumulátorů Ni-Mh. Další nepříjemnou vlastností je zahřívání při přebití, které může 

způsobit výrazné snížení kapacity. Na druhou stranu lze tuto vlastnost použít jako informaci 

pro nabíječku, aby články dále nenabíjela a odpojila je. Ni-Cd akumulátory byli v minulosti 

používány ve velkém množství mobilních zařízení, jako jsou mobilní telefony, fotoaparáty, 

notebooky a také jsme je mohli najít v podobě nabíjecích tužkových článků. Tento typ 

akumulátorů má však jednu nespornou výhodu. Na rozdíl od všech ostatních známých typů 

akumulátorů články Ni-Cd můžeme zcela vybít a v tomto stavu ponechat třeba i delší dobu. 

Dokonce se doporučuje tento typ akumulátoru uchovávat ve vybitém stavu. 

 
Obr. 2.3 - Článek Ni-Cd [3] 

 

Akumulátor Ni-Cd 

Výhody Nevýhody 

Vysoká životnost Paměťový efekt 

Malé rozměry Zahřívání při přebití 

Netrpí podbitím Velká hmotnost 

 

Tab. 2.3 – Akumulátory Ni-Cd [3] 
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2.4 Akumulátory Li-Ion, Lithium-Iontové 

Články typu Li-Ion jsou v současné době jedním z nejpoužívanějších typů akumulátorů. 

Tímto akumulátorem je osazena většina notebooků, mobilních telefonů, digitálních fotoaparátů 

a jiné elektroniky pro každodenní použití. Jejich hlavní předností je vysoká kapacita při nižší 

hmotnosti a velikosti článku než je tomu u předchozích dvou typů. Tento typ akumulátoru se v 

praxi chová opačně než jeho předchůdci. Netrpí paměťovým efektem ale je náchylný na podbití, 

což je jeho největší nevýhodou. Podbitím Li-Ion článku může snadno dojít k jeho úplnému 

zničení, proto je třeba tomuto podbití předcházet. K tomu slouží nejrůznější elektronika 

integrovaná většinou přímo v zařízení, které akumulátor využívá, nebo dokonce v samotném 

pouzdře akumulátoru. 

 
Obr. 2.4 - Článek Li-Ion [4] 

 

Akumulátor Li-Ion 

Výhody Nevýhody 

Vyšší životnost Náchylnost na přebití 

Menší rozměry Náchylnost na podbití 

Nízká hmotnost  

 

Tab. 2.4 – Akumulátory Li-Ion [4] 
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2.5 Akumulátory Li-Pol, Lithium-Polymerové 

Li-Pol akumulátory můžeme označit za vylepšené akumulátory typu Li-Ion a považujeme 

je za nejpokročilejší ze všech předchozích typů. Akumulátory jsou lehké a bez paměťového 

efektu jako jejich předchůdce. Rozdíl je však v jejich složení. Li-Pol akumulátory již neobsahují 

tekutý elektrolyt, ale kapalina v nich byla nahrazena gelem. To se výrazně podepisuje na 

hmotnosti a finálním tvaru článků, ve kterém je lze vyrobit. Díky tomu jsou tyto akumulátory 

tenčí než jejich předchůdce, ale to se bohužel negativně podepisuje na jejich ceně. Proto tento 

typ nalezneme nejčastěji ve výrazně dražších mobilních zařízeních.  Další jejich výhodou je 

schopnost akumulátoru dodat velké špičkové proudy, a to až v desítkách násobku kapacity. 

Také zanedbatelné samo-vybíjení činí Li-Pol články aktuálně nejvyspělejším typem 

akumulátoru. Tyto akumulátory je však potřeba citlivě nabíjet aby nedocházelo k přebití a 

zničení akumulátoru. Náchylné jsou rovněž na podbití, proto je zde kladen velký důraz na 

ochranou elektroniku. Při překročení provozních hodnot jen o desetinu voltu, je akumulátor 

často nenávratně zničen. Další nevýhodou těchto akumulátorů je riziko vzplanutí nebo dokonce 

exploze při zkratu nebo mechanickém poškození. Tento fakt opět zvyšuje nároky na ochrannou 

elektroniku a zacházení s akumulátorem. 

 

Obr. 2.5 - Článek Li-Pol [5] 

 

Akumulátor Li-Pol 

Výhody Nevýhody 

Vysoká životnost Náchylnost na přebití 

Menší rozměry Náchylnost na podbití 

Velmi nízká hmotnost Riziko exploze při zkratu 

Velké špičkové proudy  

 

Tab. 2.5 – Akumulátory Li-Pol [5] 
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2.6 Akumulátory LFP (Li-Fe-Po4), Lithium-Železo-Fosfátové 

Akumulátory Li-Fe-Po4 jsou aktuálně nejnovějším typem na trhu. Přestože byly původně 

vyvinuty pro průmyslové účely, brzy se rozšířily i do civilního sektoru a nyní jsou bez problémů 

k dostání u mnoha dodavatelů. Tento typ disponuje řadou výhod, jako je vysoká kapacita, 

zanedbatelné samovybíjení a velký počet realizovatelných nabíjecích cyklů. Výhodou je také 

absence žíravin, což z článků LFP dělá ekologičtější než jeho předchůdci. Za zmínku stojí také 

jejich téměř lineární stárnutí, které umožňuje tyto články využívat i po překročení 

garantovaného množství nabíjecích cyklů. Jeho nevýhodou je však pravděpodobnost 

předčasného selhání při opakovaném plném nabíjení a vybíjení. Z toho plynou větší nároky na 

ochrannou elektroniku. Další podstatnou nevýhodou je vyšší hmotnost v porovnání 

s předchůdcem Li-Pol, což omezuje využití v mobilní robotice. Tento tip akumulátoru má však 

mnohem nižší hmotnost než olověný akumulátor, proto se stále častěji využívá jako jeho 

náhrada nejen u automobilů ale především v stacionárních aplikacích jakou jsou záložní zdroje 

nebo „ostrovní elektrárny“. Stále častěji se však s tímto akumulátorem můžeme setkat také 

v mobilních aplikacích, kde nejsou nároky na hmotnost tak zásadní a důraz je kladen spíše na 

životnost, jako jsou například elektro-kola, koloběžky atd.  

 

Obr. 2.6 - Článek Li-Fe-Po4 [6] 

Akumulátor Li-Fe-Po4 

Výhody Nevýhody 

Velká životnost Nároky na ochrannou elektroniku 

Zanedbatelné samovybíjení Vyšší hmotnost v porovnání s Li-Pol 

Lineární stárnutí  

Ekologie  

 

Tab. 2.6 – Akumulátory Li-Fe-Po4 [6] 
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2.7 Volba akumulátoru pro aplikace v mobilní robotice 

Z výše uvedených typů akumulátorů je nyní potřeba vybrat ten optimální. Budou tedy 

porovnány jejich fyzikální vlastnosti a následně zvolen optimální typ. Nejprve je ale třeba 

stanovit požadavky, které mobilní robotika klade. 

Požadavky na akumulátor pro mobilní roboty: 

1) Nízká hmotnost 

2) Vysoká kapacita 

3) Dlouhá životnost 

4) Malé rozměry 

Z bodu 1. a 2. vyplývá, že akumulátor by měl mít co nejvyšší poměr uchované energie ku 

hmotnosti, tedy co nejvíce [Wh/kg]. Bod 3. je jasně definován jako počet realizovatelných 

nabíjecích cyklů. Přihlédnutím k bodům 2. a 4. získáme další jednotku [Wh/l], udávající poměr 

uchované energie ku objemu akumulátoru. Cílem tedy bude vybrat typ, který bude splňovat 

výše uvedené požadavky. Bude tedy potřeba nejprve vyčíslit parametry jednotlivých 

akumulátorů a porovnat je v tabulce. 

Typ / Značení 
Napětí na 

článek [V] 

Energie/hmotnost 

[Wh/kg] 
Energie/objem[Wh/l] 

Životnost 

[cyklů] 

Olověný (Pb) 2 20 - 40 40 - 50 500 - 800 

Ni-Mh 1,2 30 - 120 140 - 300 500 - 2000 

Ni-Cd 1,2 40 - 70 50 - 150 cca 2000 

Li-Ion 3,7 100 - 200 240 - 530 400 - 1200 

Li-Pol 3,7 100 - 265 330 - 730 500 - 1000 

Li-Fe-Po4 3,2 90 - 150 220 - 330 2000 + 

Tab. 2.7 – fyzikální vlastnosti akumulátorů[7] 

Z tabulky je patrné, že aktuálně nejlepší poměr uchované energie ku hmotnosti vykazují 

akumulátory Li-Pol a současně jsou také nejmenší. V životnosti samozřejmě vítězí jednoznačně 

akumulátory Li-Fe-Po4, které lze využívat dokonce i po překročení garantovaného počtu 

nabíjecích cyklů, díky jejich téměř lineárnímu stárnutí. Avšak jejich hmotnost je aktuálně stále 

příliš vysoká pro aplikace v mobilní robotice. Také cena Li-Fe-Po4 je stál přibližně 2x vyšší než 

cena Li-Pol akumulátoru při zachování stejné kapacity. 

Z výše uvedených důvodů je tedy pro mobilní robotiku optimálním typem akumulátor Li-Pol. 
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2.8 Rešerše inteligentních nabíječek  

U jednotlivých akumulátorů bylo mnohdy zmíněno, že vyžadují ochrannou elektroniku, 

zvláště pak u novějších typů. Co všechno má tato elektronika zajišťovat bude později náplní 

této práce, avšak aby bylo možno výsledek této práce porovnat s již existujícími výrobky na 

trhu, bude nejprve vytvořena krátká rešerše inteligentních nabíječek.  

Inteligentní nabíječka je zařízení, které dokáže akumulátor složený z více článků efektivně 

nabít a přitom mu zajistit veškerou potřebnou ochranu proti přebití, nadproudu, nevyváženosti 

a někdy i přehřátí. Toto zařízení je obvykle vybaveno výkonovým i servisním konektorem, 

jehož funkce bude později podrobně popsána. Servisních konektorů bývá obvykle několik, aby 

mohla nabíječka nabíjet akumulátory s různými počty článků.  

 

Obr. 2.8 – Inteligentní nabíječka iMaxRC B4 [8] 

Inteligentní nabíječka na obrázku 2.8 je často využívaný model mezi RC modeláři, kteří 

využívají akumulátorové bloky Li-Ion a Li-Pol ve svých modelech. Nabíječka nabízí možnost 

nabíjet až 4 článkový akumulátor proudem až 200mA na článek. Hodí se tedy především pro 

menší akumulátorové bloky. Její cena se pohybuje okolo 11€, což je v přepočtu asi 300Kč. 

Následující nabíječka už patří k těm výkonnějším a slibuje proud až 30A při maximálním 

počtu deseti vyvažovaných článků tipu Li-Ion, Li-Pol, nebo LFP.  
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Na obrázku 2.9 si můžeme všimnout také rozbočovače pro různé servisní konektory, který 

je obsahem balení většiny větších nabíječek. 

 

Obr. 2.9 – Inteligentní nabíječka Turnigy Reaktor [9] 

Inteligentní nabíječky tedy dokáží bezpečně nabít akumulátorový blok. Pokud však 

uvažujeme jejich využití v MR, znamená to, že po každém vybití akumulátoru jej musíme 

vymontovat z robotu, připojit na nabíječku, nabít a znovu namontovat a připojit. Tento způsob 

využití akumulátoru může být u složitých systému časově velmi náročný, navíc při něm není 

zajištěna žádná ochrana akumulátoru při vybíjení. To může být nebezpečné nejen pro 

akumulátor, ale i pro celý robot, vezmeme-li v úvahu riziko exploze Li-Pol při zkratu. Dále 

tento systém neumožňuje nijak monitorovat aktuální stav zbývající energie v akumulátoru.  

 

Na základě těchto požadavků kladených MR nad rámec dostupných inteligentních 

nabíječek bude dalším obsahem této práce specifikace a upřesnění jednotlivých požadavků a 

následné navržení komplexního energetického subsystému, který bude schopen tyto požadavky 

splnit. 
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3 Požadavky na komplexní energetický subsystém 

3.1 Akumulátorové bloky 

Energetické systémy různých mobilních zařízení bývají obvykle tvořeny akumulátorem 

složeným z několika článků. Za předpokladu že je potřeba dodat do systému větší napětí než je 

napětí jednoho článku, řadíme články sériově do bloků. Pokud je naopak potřeba vyšší kapacity 

než poskytuje jeden článek, zapojíme články do bloku paralelně. Řadíme-li jednotlivé články 

do bloků, jejich negativní vlastnosti se znásobují. Akumulátorovým blokem je myšlena 

libovolná sériová, paralelní či sérioparalelní kombinace jednotlivých článků. Typickým 

příkladem je baterie notebooku, která je u většiny standardních modelů tvořena sério-paralelní 

kombinací nejčastěji šesti článků. Je to z důvodu potřeby vyššího provozního napětí baterie, 

než je napětí jednoho článku a současně i potřeby vyšší kapacity. V oblasti mobilní robotiky 

tomu bude zrovna tak. Standardním provozním napětím v rozvodné síti mobilních robotů bývá 

obvykle 24V. 

3.1.1 Určení počtu článků v akumulátorovém bloku 

Aby bylo dosaženo požadované napájecí napětí 𝑈𝑝𝑝 = 24𝑉, musíme nejprve určit počet 

článků. V rešerši vyšel jako nejvhodnější článek Li-Pol, který má nominální napětí 𝑈𝑐 = 3,7𝑉. 

Dle následujícího vztahu tedy určíme počet článků 𝑛. 

𝑈𝑝 = 𝑈𝑐 ∙ 𝑛 

𝑛 =  
𝑈𝑝

𝑈𝑐
=

24

3,7
= 6,5 ≅ 7 

Po dosazení do následujícího vztahu je jasné, že bude potřeba sedmi článkový 

akumulátorový blok. Nominální napětí celého bloku 𝑈𝑝𝑎𝑐𝑘 tedy bude: 

𝑈𝑝𝑎𝑐𝑘 = 𝑈𝑐 ∙ 𝑛 

𝑈𝑝𝑎𝑐𝑘 = 3,7 ∙ 7 = 25,9𝑉 

Nyní je ještě potřeba určit napěťový rozsah, ve kterém bude akumulátor pracovat. Vycházet 

se přitom bude z napěťového rozsahu jednoho Li-Pol článku který je obvykle v intervalu 3𝑉 ÷
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4,2𝑉. Nutno však podotknout že tento napěťový rozsah závisí na typu použitého elektrolytu, 

proto se může napříč jednotlivými výrobci v řádu desetin voltu lišit. 

𝑈𝑐𝑀𝑎𝑥 = 3𝑉, 𝑈𝑐𝑀𝑖𝑛 = 4,2𝑉 

𝑈𝑝𝑀𝑎𝑥 = 𝑈𝑐𝑀𝑎𝑥 ∙ 𝑛 = 4,2 ∙ 7 = 29,4𝑉 

𝑈𝑝𝑀𝑖𝑛 = 𝑈𝑐𝑀𝑖𝑛 ∙ 𝑛 = 3 ∙ 7 = 21𝑉 

Výsledné napětí akumulátorového bloku se tedy bude pohybovat v rozsahu od 21𝑉 do 

29,4𝑉. Pokud by bylo potřeba stabilně zachovat napětí 24V, nebo aby celkové napětí alespoň 

nepřekročilo tuto hodnotu, bylo by nutné doplnit konstrukci zdroje o DC-DC měnič. 

3.1.2 Problematika nabíjení a vybíjení 

Jelikož nabíjení je chemický proces závislý z velké části na teplotě, může v průběhu 

vybíjení a nabíjení takového akumulátorového bloku časem dojít k nevyváženosti jednotlivých 

článků. Je to způsobeno tím, že jsou články zapojeny do série, teče jimi tudíž konstantní proud 

a celkové napětí se na nich tedy rozloží úměrně jejich vnitřnímu odporu, podle Ohmova zákona. 

Vnitřní odpor každého článku je závislý především na jeho teplotě, a tato teplota se může článek 

od článku lišit. Například bude-li jeden článek blíže k nabíječce při nabíjení, vlivem odpadního 

tepla z výkonové elektroniky nabíječky vzroste vnitřní odpor článku a při konstantním 

nabíjecím proudu vzroste i jeho napětí. Nabíječka tedy po překročení mezní hodnoty napětí 

celého bloku ukončí nabíjení i přesto, že některé články nejsou ještě zcela nabity. Naopak při 

vybíjení může dojít ke zničení některého ze článků podbitím pod jeho kritickou hodnotu napětí.  

 

Obr. 3.1 - Nevyváženost článků v akumulátorovém bloku [10] 

Na obrázku 1A můžeme vidět plně nabitý akumulátorový blok, kde kóta Maximum 

Runtime určuje provozní napěťový rozsah všech článků. Z obrázku 1B vyplývá, že prostřední 

článek již dosáhl nejnižší povolené hodnoty a celý blok byl odpojen, přestože v sousedních 

článcích je ještě zbytková nevyužitá energie. Na obrázku 1C můžeme vidět naopak nevyužitou 
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kapacitu článků při nabíjení, jinými slovy, článek vlevo je již plně nabitý, zatímco zbývající 

články mají ještě nevyužitou kapacitu. Tento efekt je velmi nežádoucí především u větších 

bloků sestavených z článků typu Li-Ion nebo Li-Pol. Je tedy jasné, že každý akumulátorový 

blok by měl být vybaven integrovanou ochrannou elektronikou, která včas odpojí celý blok při 

překročení mezních hodnot napětí. To ale nestačí.  

3.1.3 Bateriový management 

Pokud chceme zachovat akumulátorové bloky co nejdéle v provozu, je potřeba zavést 

následující pojmy:  

1) Vyvažování článků – tedy zajištění stejného napětí na všech článcích v 

bloku, anglicky „cell balancing“  

2) Bateriový management – odvětví elektroniky zabývající se péčí o 

akumulátorové bloky, anglicky „battery management circuits“. 

Jedná-li se pouze o jeden článek, je potřeba zajistit pouze ochranu proti přebití a podbití. 

K tomuto jednoduchému bateriovému managementu často slouží ochranné obvody integrované 

přímo ve článcích, viz obr. 3.2. 

 

Obr. 3.2 – jedno článkový ochranný obvod [11] 

Pokud se však jedná o více článkový blok, musí obvody bateriového managementu zajistit 

nejen ochranu každému jednotlivému článku, ale také musí být schopny články mezi sebou 

vyvažovat. Tato varianta je již o něco složitější, a proto obvykle nebývá integrována přímo do 

akumulátorového bloku, ale je integrována buď v zařízení, které akumulátor využívá nebo je 

součástí inteligentní nabíječky, a zajištuje tedy pouze ochranu při nabíjení. 

Má-li však ochranná elektronika články v bloku vyvažovat a měřit jejich napětí, je potřeba 

aby měla přístup ke každému článku zvlášť.  
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Akumulátorové bloky k tomu přizpůsobené pak bývají kromě dvou výkonových vodičů (+ 

červený) a (- černý) vybaveny ještě takzvaným servisním konektorem, viz obr. 3.3. 

 

Obr. 3.3 - příklad zapojení servisního konektoru [12] 

Tento konektor vyvádí vodiče zapojené přímo mezi jednotlivé články, nebo jejich paralelní 

n-tice v sérii a můžeme jej použít jak pro přemosťování jednotlivých již plně nabitých článků 

při nabíjení, tak k napěťové kontrole a ochraně proti podbití při vybíjení. Pokud má tedy 

akumulátorový blok tento konektor vyveden, je to velkou výhodou a životnost i kapacita 

takového akumulátoru může být správnou servisní elektronikou značně zvýšena. Nutno 

podotknout, že servisní konektor není výkonově zatížitelný a neslouží tedy jako výstup pro 

připojení zátěže ani pro nabíjení velkými proudy. 

 

Obr. 3.4 – Elektronika pro bateriový management [13] 

Řídící elektronika má tedy za úkol hlídat na jednotlivých článcích v bloku napětí, aby 

nedošlo k vybití pod určitou stanovenou mez, a současně má zajistit jejich vyvažování – 

balancing. Tato elektronika bývá často součástí přímo bateriového modulu, na obr. 3.4 můžeme 

vidět otevřený akumulátorový blok pro digitální fotoaparát. V praxi rozlišujeme 2 způsoby 

vyvažování článků, a to pasivní a aktivní.  
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3.1.4 Pasivní způsob vyvažování 

Pasivní vyvažování akumulátorového bloku je obvykle prováděno při jeho nabíjení, resp. 

v závěrečné fázi nabíjení, kdy už alespoň jeden článek dosáhl nejvyššího mezního napětí. 

Metoda je založena na principu přemosťovacích „bypass“ rezistorů, přes které jsou články 

s vyšším napětím řízeně vybíjeny.  

 

Obr. 3.5 – Schéma a princip pasivního vyvažování [14] 

Následně je celý blok opět sériově dobíjen a akce se opakuje tak dlouho, dokud nejsou 

napěťové úrovně všech článků v požadovaném rozsahu, jak je patrné z následujícího grafu na 

obr. 3.6. Napětí VDiff_Start představuje počáteční napěťový rozdíl na začátku vyvažovacího cyklu, 

červená křivka a modrá křivka znázorňují průběhy napětí dvou článků během vyvažování a 

napětí VDiff_End je maximální cílový rozdíl napětí jednotlivých článků v celém bloku. 

 

 

Obr. 3.6 – Graf vyvažování článků [15] 
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Tato metoda je využívána u většiny konvenčně vyráběných inteligentních nabíječek. 

Jedinou nevýhodou této metody je fakt, že veškerá energie využitá k vyvažování je přeměněna 

na teplo, což je neefektivní, zvláště pokud je akumulátorový blok s takovým systémem osazen 

v zařízení schopném rekuperace, jako je například elektro kolo. Pro potřeby mobilní robotiky, 

kde je rekuperace většinou prakticky nemožná, je však tato metoda vhodná. 

3.1.5 Aktivní způsob vyvažování 

Tato metoda je daleko efektivnější než metoda předchozí, přináší však sebou zvýšenou 

složitost zapojení a větší množství součástek, což se samozřejmě podepíše na celkové ceně 

konstrukce. Asi nejlepším příkladem aktivního vyvažování je již patentovaná technologie 

PowerPumpTM kterou lze realizovat některými k tomu určenými integrovanými obvody 

společnosti Texas Instruments. Jakmile integrovaný obvod detekuje nevyváženost článků 

v bloku, spustí vyvažovací cyklus technologie PowerPumpTM , která pomocí externích 

součástek cívky a kondenzátoru „přelévá“ energii mezi jednotlivými články s vysokou 

účinností. Schéma zapojení i funkce celého systému je patrná z následujícího obrázku, kde 

šipka ukazuje směr proudu v jednotlivých fázích „přelévání“ energie. 

 

Obr. 3.7 – Aktivní vyvažování článků - schéma [16] 

Hlavní výhodou této technologie je možnost vyvažovat články nejen při nabíjení, ale také 

při vybíjení. Nutno však podotknout, že se to vyplatí až u akumulátorových bloků s velkými 

kapacitami, protože běžný akumulátorový blok ve stavu kdy je jeden ze článků na spodní 

napěťové hranici již v sobě neuchovává dostatečně velké množství energie, aby se ji vyplatilo 

mezi články znovu „přerozdělit“ a tím je opět vyvážit. Uplatnit tento systému v mobilní robotice 

by tedy měl smysl až u konstrukcí s opravdu vysokými kapacitami akumulátorů složených 

z mnoha článků. Navíc jak již bylo zmíněno, je také výrazně dražší a složitější než systém 

pasivní. 
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3.1.6 Dostatečná kapacita 

Aby byl mobilní robot opravdu mobilní, a mohl vykonávat úkoly v dostatečné vzdálenosti 

od operátora nebo autonomně monitorovat rozsáhlé území, musí být vybaven akumulátorem o 

dostatečné kapacitě. Kapacita akumulátoru je stanovena na základě výkonu pohonných 

jednotek a operačního času pro konkrétní aplikaci mobilního robotu. Je-li tedy výkon 

stejnosměrného proudu definován jako 𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼, kde napětí považujeme za konstantní (ideální 

akumulátor), pak je kapacita definována dle vztahu: 

𝐶 = 𝐼 ∙ 𝑡 

Kde 𝐶 je kapacita v Ah, 𝐼 je proudu v A a 𝑡 je provozní čas v hodinách. Např. akumulátor o 

kapacitě 2000mAh dokáže teoreticky dodávat robotu buď proud 2A po dobu jedné hodiny, nebo 

např. 500mA po dobu 4 hodin. To samozřejmě platí pouze do hodnoty maximálního vybíjecího 

proudu, který je obvykle definován jako násobek kapacity. Např. 15C při kapacitě 2000mAh 

znamená vybíjecí proud až 30A. Proudy dosazované do vzorce mohou být aproximovány 

aritmetickým průměrem dlouhodobě měřených hodnot proudu. Stejný vzorec bude v další části 

práce využit pro odhad zbývajícího provozního času. 

3.1.7 Komunikace se systémem řízení 

Energetický subsystém mobilního robotu má za úkol neustále dodávat do rozvodné sítě 

proud potřebný k provozu všech ostatních subsystémů. Operátor, případně i řídicí systém 

robotu, jedná-li se o mobilní robot schopen autonomní činnosti, by měl být neustále informován 

o aktuálním stavu energie v akumulátorech. Vyvstává tedy potřeba kalkulace zbývající energie, 

výpočet zbývajícího provozního času a také komunikace mezi energetickým subsystémem a 

systémem řízení robotu. K tomuto účelu se obvykle využívá systémová sběrnice robotu, např.: 

RS232, RS486, CAN … 

3.1.8 Dobré fyzikální vlastnosti a životnost akumulátoru 

Fyzikální vlastnosti energetického subsystému vycházejí z vlastností použitého 

akumulátoru. Akumulátor Li-Pol nabízí při nízké hmotnosti poměrně vysokou kapacitu. 

Životnost tohoto typu je rovněž dostatečná. 
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4 Požadavkový list – shrnutí a specifikace 

Komplexní energetický subsystém tedy bude složen z několika částí a měl by zajišťovat 

následující funkce: 

 Měření napětí a proudu odebíraného z akumulátorového bloku 

 Ochrana proti podpětí 

 Ochrana proti přepětí 

 Ochrana proti zkratu 

 Autonomní vyvažování všech článků při nabíjení – pasivní vyvažování 

 Zpracovávat data o využití energie akumulátoru 

 Komunikovat s řídicím systémem robotu 

Dále je třeba shrnout vlastnosti, které by měl energetický subsystém mít a které se týkají 

především specifikace samotného akumulátoru: 

 Nízká hmotnost 

 Vysoká kapacita 

 Dlouhá životnost 

 Malé rozměry 

Těmto vlastnostem odpovídá již zmíněný akumulátor typu Li-Pol. Dále: 

 Napětí 24V – více článkový akumulátor 

 Kapacita alespoň 5000mAh 

S přihlédnutím k výše uvedeným požadavkům bude tedy stanovena struktura 

komplexního energetického subsystému. Energetický subsystém tedy bude zahrnovat tyto tři 

základní části: 

1. Akumulátorový blok složený ze sedmi článků typu Li-Pol 

2. Elektroniku zajišťující bateriový management – tedy ochranné, měřicí a vyvažovací 

obvody 

3. Mikroprocesor – pro měření akumulátoru a komunikaci s řídicím systémem robotu 
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5 Technické řešení energetického subsystému 

Na základě výše uvedených požadavků bude nyní navrženo konkrétní technické řešení 

komplexního energetického subsystému, a to v následujícím pořadí: 

1. Volba komponent 

2. Propojení a oživení 

3. Vytvoření řídícího algoritmu pro mikroprocesor 

4. Odladění a testování celého systému 

Postupně budou zvoleny tyto komponenty: Akumulátor, obvody zajišťující bateriový 

management, mikroprocesor a další periferie. Vybíráno bude nejprve ze součástek již 

dostupných na Katedře robotiky VSB-TUO a teprve potom z on-line katalogů firem.  

5.1  Akumulátor 

Vzhledem k tomu, že akumulátor dodaný Katedrou robotiky vyhovuje stanoveným 

požadavkům, bude využit jako jeden z komponentů. Jedná se o Li-Po akumulátorový blok firmy 

Hyperion. 

 

Obr. 4.1 – Akumulátorový blok [17] 

Akumulátor je možno pořídit za €138, což je v přepočtu přibližně 3800Kč. Parametry 

tohoto akumulátorového bloku jsou uvedeny v následující tabulce. 

Parametry akumulátorového bloku Hyperion CX G3 LiPo 

Počet článků 7 

Kapacita 5000 [mAh] 

Typické celkové napětí bloku 25,9 [V] 

Typické napětí jednoho článku  3,7 [V] 

Maximální vybíjecí proud 25C = 125[A] 

Maximální nabíjecí proud (pro rychlonabíjení) 5C = 25 [A] 

Minimální povolené napětí na článek 3,0 [V] 

Maximální povolené napětí na článek 4,2 [V] 

Tab. 4.1 – Parametry akumulátoru [8] 
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5.2 Bateriový management  

Jakou roli mají obvody bateriového managementu v komplexním energetickém 

subsystému již bylo podrobně popsáno v předchozí části práce. V následující části bude kladen 

důraz na konkrétní aplikaci jednoho vybraného obvodu a testování jeho funkcí v praxi. 

5.2.1 Integrovaný obvod bq77PL900 

Vzhledem k tomu, že bateriový management je velmi specifický obor elektroniky, není 

na trhu příliš mnoho obdobných nebo dokonce duplicitních integrovaných řešení, jako tomu 

bývá u jiných druhů integrovaných obvodů. Výběr toho správného IO tedy záleží především na 

funkcích a parametrech, které IO nabízí a na jejich shodě s výše specifikovanými požadavky. 

K tomuto účelu byl zvolen integrovaný obvod bq77PL900 společnosti Texas Instruments, 

který nabízí všechny výše uvedené funkce a ochrany. 

 

Obr. 5.1 – IO bq77PL900 [18] 

 

IO bq77PL900 zahrnuje: 

 Bateriový management pro 5 – 10 článků Li-Ion nebo Li-Pol 

 Dva funkční módy: Host mode a Stand alone mode 

 Automatické vyvažování článků při nabíjení proudem až 250mA 

 Ochrany proti přebití, podbití a zkratu nastavitelné v paměti EEPROM 

 Digitální přepínač článků pro jejich samostatné měření 

 Operační zesilovače pro měření celkového napětí a proudu 

 Analogové výstupy měřených veličin v napěťovém tvaru 

 Zdroj referenčního napětí 3,3V a 5V do 25mA 

 Periferie pro měření teploty 

 Komunikační sběrnici I2C 
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5.2.2 Vývojový modul 

Protože se IO bq77PL900 vyrábí pouze v miniaturním SMD provedení, bylo by 

testování tohoto obvodu na nepájivém poli nemožné. K obvodu je navíc potřeba několik 

dalších externích součástek, které jsou nezbytné pro jeho správnou funkci nebo ji nějakým 

způsobem doplňují. Z tohoto důvodu vyvinula společnost Texas Instruments vývojový modul 

k tomuto obvodu, na kterém je možné snadno ověřit funkce, které tento IO nabízí. Vývojový 

modul byl dodán Katedrou robotiky VSB TUO. 

 

Obr. 5.2 – vývojový modul s popisem součástek [19] 

Deska vývojového modulu obsahuje: 

1) IO bq77pl900 v provedení SMD 

2) Trojici jumperů k nastavení počtu připojených článků, viz konfigurace [3, str. 30] 

3) Dvojici tranzistorů FET k spínání výstupu při nabíjení 

4) Dvojici tranzistorů FET ke spínání výstupu při vybíjení 

5) Šroubovací svorkovnice servisního konektoru pro připojení až deseti článků  

6) Výkonové vstupní a výstupní svorky 

7) Bočník – rezistor o hodnotě 1mΩ pro měření proudu 

8) Analogové piny pro měření proudu a napětí 𝑉𝑂𝑈𝑇 a 𝐼𝑂𝑈𝑇 

9) Vývody referenčního napětí 

10) Vývody sběrnice I2C 

Ostatní součástky (vyrovnávací kondenzátory, pull-up rezistory pro sběrnici I2C, …)
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5.2.3 Arduino 

Stejně jako IO bateriového managementu je v provedení SMD, bývá i většina 

mikroprocesorů v tomto provedení. To samozřejmě opět znemožňuje práci s procesorem jako 

takovým a je třeba nejprve program vyzkoušet a odladit „nanečisto“ než bude k procesoru 

navržena deska plošných spojů a procesor do ní osazen. K tomuto účelu složí například 

vývojový kit Arduino, který je dostupný v mnoha různých verzích. K testování jsem využil 

Arduino MEGA osazené osmibitovým procesorem ATmega 2560 firmy Atmel, který je dobře 

viditelný na obrázku 5.3 ve středu desky Arduina. 

 

 

Obr. 5.3 – Arduino MEGA [20] 

 

Parametry - Arduino MEGA 2560 r3  

Programová paměť FLASH 256[kB] 

Paměť RAM 8 [kB] 

Paměť EEPROM 4 [kB] 

Počet I-O digitálních pinů / z toho PWM 54 / 15 

Počet analogových vstupů 16 

Přesnost AD převodu 10 [bit] 

Vstupní napěťový rozsah 7 - 12 [V] 

Frekvence krystalu 16 [Mhz] 

 

Tab. 5.1 – Arduino MEGA - parametry [9] 
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5.2.4 Schéma zapojení 

Schéma na obrázku 4.3 ukazuje vzájemné propojení výše uvedených prvků mezi sebou. 

 

Obr. 5.4 – Schéma zapojení [21] 

Popis zapojení: 

Výkonové svorky akumulátorového bloku jsou připojeny na vstup EVM označený jako 

Battery, servisní konektor je připojen postupně ke svorkám N1 až 7P s tím, že svorky 7P až 10P 

jsou mezi sebou vzájemně propojeny. Výstupní svorky pro připojení zátěže jsou označeny 

PACK. Piny IOUT a VOUT jsou z EVM přivedeny do Arduina na analogové vstupy AO a A1 

a slouží k měření proudu a napětí. K správnému měření je nutné připojit referenční napětí 5V z 

EVM na pin AREF Arduina. Digitální piny 33 a 35 Arduina jsou připojeny na SDATA a SCLK, 

protože EVM již obsahuje osazené „pull-up“ rezistory, je zcela zajištěna komunikace po I2C 

sběrnici mezi EVM a Arduinem. Referenční zem GND EVM je propojena s GND Arduina a 

EEPROM pin EVM je uzemněn, aby nedošlo k nechtěnému přepisu dat. 
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5.2.5 Oživení a komunikace po I2C 

Po připojení akumulátorového bloku a propojení Arduina s vývojovým modulem dle 

schématu na obr. 5.4 bylo potřeba nejprve celé zapojení oživit. Postupoval jsem tedy podle 

pokynů v katalogových listech EVM [4]. Aby vůbec začal EVM nějak fungovat, je potřeba jej 

nejprve „probudit“ a to buď krátkým zkratováním svorek BATTERY+  a PACK+, za 

předpokladu, že je připojený akumulátor alespoň trochu nabitý, nebo připojením napětí 

v rozsahu 7,5𝑉 ÷ 𝑈𝑝𝑀𝑎𝑥. V tomto případě je to tedy rozsah 7,5𝑉 ÷ 29,4𝑉. Po připojení napětí 

obvykle přeskočí malá jiskra, dokazující úspěšné nabití výstupních kondenzátorů. Pro ověření 

činnosti IO lze naměřit napětí 5V a 3,3V na referenčních výstupech EVM proti centrální zemi 

GND. 

Aby mohla fungovat komunikace po sběrnici I2C, je potřeba aby se někde na této sběrnici 

nacházely tzv. „Pull-Up“ rezistory. Jedná se o dvojici rezistorů zapojených mezi zdrojem 

referenčního napětí +5V a oběma piny SDATA i SCLK. Tyto rezistory jsou již součástí EVM, 

takže je není nutno externě připojovat. Pro zajištění komunikace Arduina s EVM jsem využil 

softwarovou knihovnu pro sběrnici I2C SoftI2CMaster.h, protože hardwarová knihovna 

Arduina Wire.h nepodporuje komunikaci s NACK bitem který je EVM vyžadován, viz obr 5.5. 

 

Obr. 5.5 – Komunikace I2C s NACK [22] 

5.2.6 Tabulka registrů a hodnot – práce s IO 

Ovládání bq77PL900 po I2C sběrnici probíhá na základě zápisů hodnot do registrů 

v RAM paměti IO. Aby bylo možné ovládat všechny funkce IO a monitorovat jeho stav, je 

nutné vědět do kterých registrů je potřeba zapsat jakou hodnotu a co daná hodnota přesně 

znamená. K tomu poslouží následující tabulka 4.3, která je zkráceným výpisem  z katalogových 

listů IO. Místa vyplněná v tabulce hodnotou 0 neobsahují žádnou proměnnou. Význam 

jednotlivých proměnných bude uveden vždy při práci s konkrétní proměnnou v následující části 

práce. 
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Adr.registru  
RAM [hex] 

Hodnota bitu [bin] 

7 6 5 4 3 2 1 0 

0x00 CHG DSG VGOOD OVTEMP UV OV OCD SCD 

0x01 FS PFALT 0 0 GPOD CHG DSG LTCLR 

0x02 IGAIN VGAIN 0 0 0 0 HOST SHDN 

0x03 CBAL10 CBAL9 TOUT BAT PACK IACAL IAEN VAEN 

0x04 CBAL8 CBAL7 CBAL6 CBAL5 CBAL4 CBAL3 CBAL2 CBAL1 

0x05 0 CAL2 CAL1 CAL0 CELL4 CELL3 CELL2 CELL1 

 

Tab. 5.2 – Tabulka registrů v RAM a hodnot [10] 

Pokud tedy chceme zjistit stav IO nebo nějak upravit jeho funkci, zapíšeme do 

příslušného registru takovou binární hodnotu, aby na místě dané binární proměnné v tabulce 

byla číslice 1. Například chceme-li pouze přepnout IO do Host-Mode, zapíšeme do registru 

0x02 binární číslo 00000010. Tím jsme hodnotu proměnné HOST změnili na 1 a nyní je obvod 

v Host-Mode. Pokud chceme naopak zjistit hodnotu nějaké proměnné v paměti, dotazem na 

příslušný registr obdržíme binární číslo a porovnáním s tabulkou zjistíme binární hodnoty 

příslušných proměnných a tedy i aktuální stav IO. Chceme-li například zjistit, jestli v obvodu 

nedošlo ke zkratu, pošleme po I2C sběrnici dotaz, co se nachází na adrese registru 0x00. Pokud 

obdržíme například 00000001, víme že SCD = 1, a tedy že ke zkratu došlo. 

Přesný popis toho, co která hodnota v tabulce znamená je k dohledání v katalogových 

listech IO [3, str. 41]. 

 

Seznam adres a popis registrů v RAM IO: 

0x00 – STATUS – Udává stav IO, všechny hodnoty jsou jen pro čtení 

0x01 – OUTPUT CONTROL – Slouží k ovládání výstupu 

0x02 – STATE CONTROL – Slouží k nastavení zesílení OZ a módu IO 

0x03 – FUNCTION CONTROL – Umožňuje zapínat a vypínat funkce IO 

0x04 – CELL BALANCE – Zapíná a vypíná vyvažování jednotlivých článků 

0x05 – CELL SEL – Slouží k výběru článku pro měření 
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5.2.7 Funkční módy a inicializace 

Jak již bylo zmíněno IO bq77PL900 má dva funkční módy, a to Stand Alone Mode a 

Host Mode. Po „probuzení“ se IO automaticky nachází v Stand Alone Mode, ve kterém nejsou 

přístupné měřící vývody, a obvod funguje zcela autonomně. Aby bylo možno s obvodem 

pracovat, je třeba jej přepnout do Host Mode, a to po každém případném odpojení obvodu od 

akumulátoru. V programu Arduina je tedy potřeba začít inicializací tohoto módu ihned po 

spuštění programu.  

K tomu slouží následující část okomentovaného zdrojového kódu: 

 

Obr. 5.6 – Komunikace I2C – zdrojový kód Arduina [22] 

Volaná funkce writei2c má dva parametry, a to 0x02, což je hexadecimální tvar adresy 

registru v RAM paměti IO a B11000010, což je binární tvar čísla, které funkce do tohoto 

registru zapisuje. Definice této funkce je podrobně okomentována ve finálním zdrojovém kódu 

v příloze [1]. Tato část zdrojového kódu tedy demonstruje, jakým způsobem je možné s IO 

skrze Arduino pracovat.  

Inicializace 

Z tabulky 4.3 tedy vyplývá, že zápisem čísla 11000010 do registru 0x02 jsme současně 

provedly tyto 3 úkony: 

HOST = 1 – Aktivace Host-Mode 

IGAIN = 1 – Zesílení OZ pro měření proudu nastaveno na 50 

VGAIN = 1 – Měřítko OZ pro měření napětí nastaveno na 0,2 
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Tím ale inicializace nekončí. Je ještě třeba povolit měření a určit co se bude měřit. Do registru 

0x03 bude tedy zapsáno číslo 00010011, což znamená: 

VAEN = 1 – Operační zesilovač pro měření napětí povolen 

IAEN = 1 – Operační zesilovač pro měření proudu, resp. napětí na bočníku povolen 

BAT = 1 – Na pinu VOUT se bude měřit celkové svorkové napětí akumulátoru 

V závěrečné fázi inicializace je potřeba otevřít vstupní i výstupní FET a tím umožnit jak 

nabíjení, tak vybíjení akumulátoru. K tomu je nutné zapsat na adresu registru 0x01 hodnotu 

00000110, tedy: 

DSG = 1 – FET pro vybíjení otevřen 

CHG = 1 – FET pro nabíjení otevřen 

Tím je tedy počáteční inicializace hotova a nyní je IO připraven k měření celkového 

napětí a proudu. Jak již bylo zmíněno, měření napětí a proudu probíhá analogově, to znamená, 

že napěťový signál je přiveden na nějaký konkrétní pin a tam je možno změřit jeho hodnotu 

v určitém rozsahu. Na EVM k tomu slouží piny IOUT a VOUT propojeny s AD převodníky 

Arduina následujícím způsobem: 

IOUT – A0 – Měření proudu 

VOUT – A1 – Měření napětí 

5.2.8 Měření a výpočty 

Měření proudu  

Měření proudu bude realizováno následujícím způsobem. Nejprve bude přečten vstup 

AD převodníku, tedy celé kladné číslo 𝐼𝐴𝐷 nabývající hodnoty (0-1023). Poté bude 

vypočtena hodnota proudu 𝐼𝑝𝑎𝑐𝑘 v 𝐴 podle následujících vztahů vycházejících z katalogového 

listu [3, str. 33]: 

𝐼𝑝𝑎𝑐𝑘 =  
𝑉𝐶𝑈𝑅𝑅

𝑅𝑆𝐸𝑁𝑆𝐸 ∙ 𝐼𝐺𝐴𝐼𝑁
=

𝑉𝐶𝑈𝑅𝑅

𝑅𝑆𝐸𝑁𝑆𝐸 ∙ 𝐼𝐺𝐴𝐼𝑁
 

𝑉𝐶𝑈𝑅𝑅 = (𝐼𝐴𝐷 − 𝐾𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝐼𝐴𝐷) ∙
5

1023
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Kde 𝑉𝐶𝑈𝑅𝑅 je měřená hodnota napětí na rezistoru bočníku, 𝐾𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝐼𝐴𝐷 je kalibrační konstanta, 

která odstraňuje napěťový offset operačního zesilovače, 𝑅𝑆𝐸𝑁𝑆𝐸  je odpor bočníku a 𝐼𝐺𝐴𝐼𝑁 je 

zesílení OZ pro měření proudu. 

Hodnoty proměnných byly určeny následujícím způsobem: 

𝐾𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝐼𝐴𝐷 = 223 – Tato hodnota byla určena experimentálně měřením nulového 

proudu. Nulový proud tedy odpovídá této hodnotě AD převodu. 

𝑅𝑆𝐸𝑁𝑆𝐸 = 0,001[Ω] – Odpor bočníku určený z parametrů EVM [4], a současně 

napsaný přímo na rezistoru na DPS EVM. 

𝐼𝐺𝐴𝐼𝑁 = 50 – Zesílení operačního zesilovače, nastaveno zápisem do RAM IO na tuto 

hodnotu, viz. inicializace. 

Výstupní hodnota 𝐼𝑝𝑎𝑐𝑘 tedy vypovídá o aktuálním proudu, který protéká bočníkem 

na EVM. Tento proud však může mít různé znaménko, podle toho zda dochází k nabíjení nebo 

vybíjení. Vybíjecí proud teče v kladném smyslu, zatímco nabíjecí proud je záporný. Rozsah 

měřitelného proudu je určen následujícím vztahem: 

𝐼𝑉𝑀𝐴𝑋 = 𝐼1𝐾 ∙ (1023 −  𝐾𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝐼𝐴𝐷) = 0,096 ∙ (800) = 76,8 𝐴 

𝐼𝑁𝑀𝐴𝑋 = 𝐼1𝐾 ∙ (−𝐾𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝐼𝐴𝐷) = 0,096 ∙ (−223) = −21,4 𝐴 

Kde 𝐼𝑉𝑀𝐴𝑋 je maximální měřitelná hodnota vybíjecího proudu, 𝐼𝑁𝑀𝐴𝑋 je maximální 

měřitelná hodnota nabíjecího proudu a 𝐼1𝐾 = 0,096𝐴 je experimentálně určená hodnota proudu 

odpovídající jednomu kroku AD převodníku.  

Výsledný měřitelný rozsah proudu je tedy: 

(𝟎 ÷ 𝟐𝟏, 𝟒 𝐀 ) pro nabíjení 

(𝟎 ÷ 𝟕𝟔, 𝟖 𝐀) pro vybíjení 

Měření napětí 

Následně bude změřeno celkové napětí akumulátorového bloku. Zápisem do registru v 

RAM IO bylo již při inicializaci zvoleno měření celkového napětí, takže nyní stačí pouze 

odečíst hodnotu z AD převodníku, a provést následující výpočet: 

𝑈𝑃𝐴𝐶𝐾 = (𝑈𝐴𝐷 + 𝐾𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑈𝐴𝐷) ∙ 𝑉𝐺𝐴𝐼𝑁 ∙
5

1023
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Kde 𝑈𝑃𝐴𝐶𝐾 je výsledné měřené napětí akumulátorového bloku ve V, 𝑈𝐴𝐷 je naměřená 

hodnota AD převodníku, 𝐾𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑈𝐴𝐷 je napěťový offset operačního zesilovače a 𝑉𝐺𝐴𝐼𝑁 je 

zisk operačního zesilovače. 

Hodnoty proměnných byly určeny následujícím způsobem: 

𝐾𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑈𝐴𝐷 = 4 – tato hodnota byla určena experimentálním měřením nulového 

napětí, tedy při odpojeném akumulátoru. 

𝑉𝐺𝐴𝐼𝑁 = 50 – Zesílení operačního zesilovače, nastaveno zápisem do RAM IO na tuto 

hodnotu, viz. inicializace. 

Veškeré měření a výpočty bude tedy provádět Arduino, výstupní hodnoty budou uloženy 

v jeho operační paměti a případně na požadavek řídicího systému odeslány po sériové lince. 

Následující část kódu zapsaného do Arduina ukazuje, jak je měření realizováno: 

 

Obr. 5.7 – Měření – zdrojový kód Arduina [23] 

Na obrázku 5.7 můžeme vidět část hlavní smyčky programu Arduina kde je realizováno 

měření. Výpočty jsou zapsány zjednodušeně, resp. vše co mohlo být spočítáno předem je přímo 

dosazeno pouze jako číslo, aby se program již nezatěžoval zbytečnými výpočty. Na začátku 

hlavní smyčky je funkcí millis() nastaveno časování programu. Jak je tedy patrné z následující 

podmínky, měření probíhá každých 10ms, takže v paměti Arduina jsou data každou periodu 

aktualizována. Proměnné typu float, tedy desetinného čísla, 𝑈𝑃𝐴𝐶𝐾 a 𝐼𝑃𝐴𝐶𝐾 jsou v programu 

definovány jako globální proměnné, je k nim tedy možno přistupovat z libovolné funkce. 

Funkce void loop() je hlavní smyčkou programu a vše v ní zapsané probíhá periodicky 

s nejvyšší možnou rychlostí. 
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5.2.9 Komunikace s PC 

Aby bylo možné měřená data zpracovávat a například z nich vytvořit graf, případně je jinak 

vyhodnocovat, je potřeba přenést tato data do řídicího PC robotu, nebo do jiného připojeného 

PC. K tomu v tomto případě slouží sériová linka Arduina, která je pomocí integrovaného USB 

převodníku přivedena do PC. Pro komunikaci byl vytvořen jednoduchý protokol, který 

komunikuje pomocí odesílání jednoho bytu, v mém případě jednoho znaku, z PC do Arduina. 

Díky tomu je možné program jednoduše ovládat i pomocí obyčejného terminálu integrovaného 

ve vývojovém prostředí Arduino IDE. 

 

Obr. 5.8 – Komunikace s PC – zdrojový kód Arduina [24] 

Na obr. 5.8 je zobrazena interní funkce komunikacePC(). Úkolem této funkce je přijímat 

příkazy z řídícího PC a provádět požadované operace. Tato funkce je v hlavní smyčce volána 

při každém cyklu, takže její odezva je velmi rychlá. Řídícím prvkem ve funkci je příkaz 
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switch, který podle příchozího bytu inByte odešle okamžitě po sériové lince zpět data. Pokud 

tedy pošleme na sériový port Arduina písmena „uiM“ v tomto pořadí, obdržíme následující 

výpis. 

 

Obr. 5.9 – Komunikace s PC – Výstup na COM port [25] 

Pokud bychom zadali jiný znak, obdržíme zprávu „Spatna volba!“, jak je určeno 

v defaultním bloku příkazu switch. Tento způsob měření je však poněkud neprofesionální, proto 

byla vytvořena klientská aplikace, která funkce tohoto terminálu podstatně vylepšuje. 

5.2.10 Program pro PC 

K vytvoření aplikace pro OS Windows bylo využito vývojové prostředí Microsoft Visual 

Studio 2013, a programovací jazyk Visual Basic. Celý zdrojový kód programu i samotný 

spustitelný soubor Bateriovy Management 1.0.exe je součástí projektu v příloze [3]. 

 

Obr. 5.10 – Aplikace Bateriový Management 1.0 [26] 
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Ihned po spuštění programu jsme vyzváni k výběru komunikačního portu z rozbalovací 

nabídky, ve které je obsažen seznam portů dostupných v počítači. Následně stiskneme tlačítko 

připojit a tím otevřeme příslušný sériový port a vymažeme obsah terminálu pro příchozí 

komunikaci. Současně se tím aktivují ostatní tlačítka, která připojení vyžadují, viz obr. 5.10. 

 

Obr. 5.11 – Aplikace PC - připojeno [27] 

Nyní máme přístup k měření a můžeme měřit dvěma způsoby. Buď pomocí trojice tlačítek 

nad terminálem jednorázově vypíšeme hodnoty, nebo spustíme měření do souboru. Pod 

terminálem se nachází tlačítko, které smaže jeho obsah. Následující obrázek ukazuje 

jednorázové měření do terminálu doplněné ještě o výpočet zbývající kapacity akumulátoru. 

 

Obr. 5.12 – Aplikace PC – měření do terminálu [28] 
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Podle záporného znaménka u proudu můžeme určit, že akumulátor je právě dobíjen proudem 

1,2A. Protože Arduino provádí měření a odesílání výsledků pouze s minimálním zpožděním, 

hodnoty v terminálu by měly odpovídat aktuálním hodnotám v momentě stisku daného tlačítka. 

Pokud je však nutné hodnoty dlouhodobě zaznamenávat, je pro jejich další zpracování 

potřeba zapsat je do souboru. K tomu slouží tlačítko Spustit měření do souboru. Pokud je 

měření spuštěno, komunikace stále probíhá v terminálu, takže můžeme vidět aktuálně měřenou 

hodnotu. Všechna ostatní tlačítka jsou deaktivována, aby nemohlo dojít k nechtěnému 

ovlivnění, nebo přerušení zápisu do souboru. Měření je prováděno s krokem 100ms, tedy 10 

vzorků za sekundu. Následující obrázek znázorňuje průběh měření. 

 

Obr. 5.13 – Aplikace PC – měření do terminálu [29] 

Stisknutím tlačítka Zastavit měření do souboru je zápis do souboru ukončen a soubor uzavřen. 

Následně kliknutím na tlačítko Odpojit můžeme přerušit komunikaci a uvolnit tak sériový port.  

Jako typ textového souboru jsem zvolil soubor .csv, kde jsou hodnoty ukládány do sloupců 

oddělených středníkem při standardním řádkování. Výsledkem je tedy soubor Mereni.csv, který 

je možno otevřít například v aplikaci Excel a data v něm přímo analyzovat. Samozřejmě pokud 

je na PC standardně nastaven desetinný oddělovač čárka, je nutné nejprve soubor otevřít 

v poznámkovém bloku a pomocí funkce Najít a nahradit změnit všechny výskyty tečky na 

čárku. Obvykle se až poté soubor otevře v Excelu korektně. 
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Na začátku souboru je umístěna hlavička, která obsahuje datum a přesný čas začátku 

měření, vzorkovací rychlost měření a samozřejmě i nadpisy sloupců s hodnotami včetně 

jednotky. Dále pak pokračují data ve dvou sloupcích. 

 

Obr. 5.14 – Výstup Excel – Hlavička [30] 

Data takto seřazená v tabulce je nyní možno dále zpracovávat, například vykreslením grafu 

průběhu proudu viz. obr 5.15 atd.. Protože je v hlavičce uveden přesný čas začátku měření a 

rychlost vzorkování, je možné ke každé hodnotě přiřadit přesný čas, kdy byla naměřena.  

 

 

Obr. 5.15 – Výstup Excel – Graf [31] 

Graf byl vytvořen postupným přidáváním a ubírání proudu digitálního regulovatelného zdroje 

skokově po 100mA, nejprve pomalu, a pak rychle, jak ukazuje špička vpravo. Při pomalém 

zvedání nabíjecího proudu jsou na levé špičce jasně patrné sto miliampérové skokové změny. 

Celý graf je v záporné ose y, což dokazuje, že jde opravdu o nabíjení. 
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5.2.11 Odhad zbývajícího času 

Důležitou informací pro operátora mobilního robotu je také zbývající čas, po jaký může 

ještě s robotem pracovat. Tento čas určují dvě základní veličiny, a to zbývající kapacita 

akumulátoru a aktuální odebíraný proud. Protože odběr proudu může být velmi proměnlivý, 

nemá smysl provádět výpočet času každých několik milisekund, jako měření proudu a napětí, 

postačí výpočet každou minutu. Algoritmy pro odhad času jsou samy osobě velmi složitá 

problematika, protože žádný akumulátor není ideální. Relativně přesný odhad by měl brát ohled 

například i na teplotu akumulátoru. Pro výpočet odhadu baterie bude proto využit následující 

algoritmus, který pouze počítá množství dodané energie při nabíjení, a předpokládá, že stejné 

množství bude akumulátor schopen dodat. Je tedy jasné, že tento odhad je nutné brát s rezervou. 

Výpočet zbývající kapacity akumulátoru 

Aby bylo možné určit zbývající čas, je nutné nejprve určit zbývající kapacitu akumulátoru. 

K tomu slouží následující část zdrojového kódu vložená v hlavní smyčce programu Arduina: 

 

 

Obr. 5.16 – Zdrojový kód Arduina – výpočet kapacity [32] 

 

Nejprve je určen aritmetický průměr proudu za posledních 5 měření, aby byl eliminován 

případný rozptyl. Následně je proveden výpočet kapacity, jako podíl průměrné hodnoty proudu 

za odpovídající jednotku času. Konstanta 72 byla vypočtena jako 
3600

5∙10
=

3600

50
 kde čitatel určuje 

počet sekund v hodině a jmenovatel odpovídá počtu milisekund mezi jednotlivými průběhy 

příkazu. 
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Odhad zbývajícího času 

Nyní jsou tedy k dispozici všechny potřebné veličiny. Následující zdrojový kód ukazuje 

jednoduchý algoritmus k výpočtu předpokládaného zbývajícího času. 

 

Obr. 5.17 – Zdrojový kód Arduina – výpočet zbývajícího času [33] 

Výpočet vychází z následujícího vztahu: 

𝐶𝑎𝑠 =  
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎 ∙ 60

𝐼𝑝𝑟𝑢𝑚𝑀𝑖𝑛 ∙ 1000
 

Kde 𝐼𝑝𝑟𝑢𝑚𝑀𝑖𝑛 je průměrná hodnota proudu v A za jednu minutu proto je potřeba ji převést na 

mA.  Protože je čitatel násoben konstantou 60, je výsledný čas roven celému číslu v minutách. 

Program pro PC 

Výsledky výpočtů jsou pomocí funkce komunikacePC() v programu Arduina kdykoli na 

dotaz přeneseny po sériové lince do PC. Proto byla i klientská aplikace pro OS Windows 

doplněna o tlačítko k výpisu hodnot do terminálu. Výsledek je uveden v následujícím obrázku. 

 

Obr. 5.18 – Aplikace PC – výpočty do terminálu [34] 
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Na obr. 5.18 můžeme vidět úbytek kapacity za dobu asi 2 minut při vybíjení konstantním 

proudem 0,9 A. Protože mezi kliknutím na jednotlivá tlačítka již uběhl nějaký čas, nelze brát 

hodnoty kapacity jako ekvivalentní hodnoty pro výpočet následujícího časového údaje.  

Protože je hodnota kapacity akumulátoru na začátku programu inicializována do 0, je 

nutné, aby byl celý systém spuštěn nabíjením zcela vybitého akumulátoru. Pouze tak bude mít 

toto číslo reálnou vypovídací hodnotu.  

5.2.12 OLED display 

Aby bylo možno odečítat měřené veličiny i bez nutnosti připojení Arduina k PC, je vhodné 

zvolit jako další modul zobrazovací jednotku. Zvolil jsem grafický jednobarevný OLED display 

128x64 pixelů pro sběrnici I2C. Protože tento display nepodporuje komunikaci s NACK bitem, 

nebylo možné display připojit na stávající I2C sběrnici pro EVM, ale bylo nutné vytvořit 

sběrnici novou. K tomu byla využita hardwarová knihovna Arduina Wire.h zajišťující 

komunikaci po této sběrnici. Display je tedy k Arduinu připojen následujícím způsobem. 

Display je napájen napětím 3,3V, proto je připojen k zdroji tohoto napájení integrovaném 

v Arduinu. Dále je display propojen sběrnicí I2C, tedy piny SDA a SCL, dle značení na display. 

Protože ani display ani Arduino neobsahuje Pull-Up rezistory, je nutné je připojit externě mezi 

napájení displaye a výše zmíněné piny, viz obr. 5.19 na další stránce.  

Protože práce s grafickými display je velmi zdlouhavý proces, a k pouhému vypsání textu 

je nutné nejprve definovat celou ASCI tabulku a po jednotlivých bitech zakreslit jednotlivé 

znaky, byla zvolena varianta poněkud jednodušší. Knihovna U8glib je na internetu volně ke 

stažení a nabízí poměrně široké spektrum různých zobrazovacích jednotek a možností práce 

s nimi [6]. Jedná se o opravdu velmi obsáhlou knihovnu grafických prvků, která nabízí mimo 

jiné výběr stylu písma, kreslení vektorových obrazců atd..  

Na display jsou tedy vypsány základní údaje o akumulátoru: celkové napětí, odebíraný 

nebo dodávaný proud (podle znaménka) a zbývající kapacita v akumulátoru dostupná, 

odpovídající výše uvedený výpočtům. Celé schéma zapojení včetně displaye vypadá tedy takto: 
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Obr. 5.19 – Celkové schéma zapojení s OLED displayem [35] 

 

V průběhu odlaďování programu Arduina současně pro display, i sériovou komunikaci 

s měřením do souboru v PC bylo zjištěno, že aktualizace displaye je velmi výpočetně náročná 

operace, a nelze tedy při měření rychlostí 10 vzorků za sekundu zachovat integritu dat. Jinými 

slovy data po sériové lince přicházejí se zpožděním, protože procesor Arduina ještě stále 

obnovuje display. Tato chyba byla opravena jednoduchou podmínkou, v programu Arduina viz 
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obr. 5.20 a následnou změnou v komunikačním protokolu s PC. V případě že je aktivováno 

měření do souboru je obnovování OLED displaye jednoduše „zamrazeno“ a data na display se 

po tuto dobu neaktualizují. Jakmile je měření ukončeno, je display opět zapojen do programu a 

data jsou na něm okamžitě aktualizována.  

 

Obr. 5.20 – Zdrojový kód Arduina – OLED - podmínka [35] 

Na obrázku si také můžeme všimnout, že volání funkce komunikacePC() je prováděno před 

výpisem na display, komunikace s PC má tedy před displayem přednost. Funkce draw() 

obsahuje strukturu příkazů z knihovny U8glib a je podrobně okomentována v celkovém 

zdrojovém kódu Arduina, viz příloha [1]. Celý tento blok příkazů je prováděn každých 10ms, 

což je tedy i obnovovací frekvence displaye. 

 

Hlavní uplatnění displaye má být případná analýza ať už akumulátorů připojených k robotu 

nebo z robotu vymontovaných. Protože integrace displaye přímo do zdroje robotu je poněkud 

zbytečná a nákladná, display by mohl sloužit pouze jako jakási externí jednotka pro zjištění: 

a) Stavu nabití akumulátoru – tedy zbývající kapacity 

b) Stavu napětí 

c) Měření proudu, napětí i kapacity za předpokladu, že je akumulátor připojen ke zdroji 

a nabíjen. 

OLED display by tedy připojen k zdrojovému modulu pouze v případě, že by obsluha 

požadovala výše uvedené informace. K takovému připojování a odpojování displaye za chodu 

programu by musela být cyklicky, třeba jednou za několik sekund prováděna jeho opětovná 

inicializace, aby display po odpojení a připojení nezůstal „černý“. Nebo eventuálně by mohl 

být display doplněn o tlačítko pro jeho opětovnou inicializaci.  
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6 Závěr 

Dle zadání byla nejprve vypracována rešerše, poté byly stanoveny požadavky na 

komplexní energetický subsystém a sestaven požadavkový list. V následující části práce byly 

zprvu propojeny a oživeny jednotlivé komponenty a následně podrobeny testování. Během 

realizace bylo vyřešeno mnoho problémů týkajících se komunikace po sběrnicích mezi 

jednotlivými moduly, měření a nejasností v katalogových listech. 

Na modulech byl následně odladěn program schopný spravovat energetický subsystém 

mobilního robotu. V návaznosti na tuto práci je tedy možné navrhnout a nechat vyrobit DPS 

v patřičných rozměrech zahrnující mikroprocesor, IO bq77PL900 a periferní součástky. Tento 

jediný modul pak stačí vsadit do bateriového modulu robotu spolu s akumulátorem a propojit 

výkonové a datové vodiče. Tím bude zajištěn celý energetický subsystém mobilního robotu. 

Při odlaďování programu bylo zjištěno, že desetibitové AD převodníky Arduina mají na 

daném proudovém rozsahu příliš velký krok, a nejsou tedy zcela vyhovující. Nabízí se tedy 

varianta výše zmíněnou DPS osadit externími AD převodníky s vyšší přesností. Například 

přímo firma Texas Instruments vyrábí 12bitové AD převodníky (4096 hodnot) na sběrnici SPI. 

Tyto AD převodníky jsou tedy 4x přesnější než ty integrované v Arduinu, a mohly by tedy 

měřit s krokem přibližně 25mA, což už je na daném rozsahu poměrně dobrá přesnost. 

K dalšímu řešení se také nabízí algoritmus pro výpočet času, který není aktuálně příliš 

přesný. Pro zlepšení přesnosti by bylo nutné počítat s více veličinami, napětím, teplotou atd.., 

to by však již bylo nad rámec této práce. Dalším problémem, který v průběhu řešení vyvstal je 

poněkud nízký výpočetní výkon 8bitového procesoru Arduina pro práci s displayem. Procesor 

je příliš zatížen náročnými operacemi jako je dělení desetinných čísel, obsluha dvou I2C sběrnic 

a nestíhá tedy současně obsluhu displaye. V budoucnu by tento problém mohl vyřešit přechod 

na 32bitovou platformu s podporou floating point, což by značně snížilo výpočetní čas, a 

umožnilo tedy zobrazovat data současně na display a současně je dále zpracovávat. 

Výsledky této práce by mohly být využity například jako podklady pro návrh 

energetického subsystému v projektu diplomové práce „Robot pro video detekce 

automobilových podvozků“, Bc. Marek Šostok, nebo v jiném mobilním robotu. Případně by tato 

práce mohla sloužit k laboratornímu testování akumulátorových bloků po pěti až deseti 

článcích. 
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6.1.1 Poděkování 

Děkuji vedoucímu práce Ing. J. Babjak, PhD. z Katedry robotiky VŠB-TU Ostrava za 

pomoc při vývoji terminálové aplikace ve Visual Basicu a za podporu při práci. 
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