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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

HOFMAN, D. Monitorovací jednotka provozních veličin: bakalářská práce. Ostrava:    VŠB 

– Technická univerzita Ostrava, Univerzitní studijní programy, Katedra automatizační 

techniky a řízení, 2015, 45 s. Vedoucí práce: Škuta, J. 

 

Úlohou této bakalářské práce je navrhnout funkční monitorovací jednotku, která se dá použít 

do formule SAE/Student. Jednotka snímá provozní veličiny jako výchylky ramen náprav, 

rychlost vozidla a zrychlení. V práci se zaobírám i samotným způsobem, jakým se data 

získávají. Po určení způsobu snímání vybírám mikroprocesor, který tvoří srdce monitorovací 

jednotky. Ten snímá analogové/digitální veličiny a ty primárně ukládá na SD paměťovou 

kartu. Po nahrávání, data, která jsou uložená na paměťové kartě, uživatel načte pomocí 

podpůrného softwaru. Tento software je od firmy National Instruments a jedná se o LabView. 

Pomocí něj, uživatel komfortně ovládá funkce čtení z paměťové karty a konfiguraci jednotky. 

Přenos dat z paměťové karty do počítače je uskutečněn přes sériovou linku.  

Klíčová slova: SD paměťová karta, data logger, LabView, sérová linka, formule 

SAE/Student.  

 

ANOTATION OF BACHELOR THESIS 

HOFMAN, D. The Monitoring Unit of Operating Parameters: Bachelor Thesis. Ostrava: 

VŠB – Technical University of Ostrava, University Study Program, Department of Control 

Systems and Instrumentation, 2015, 45 p. Thesis head: Škuta, J. 

 

The task of this thesis is to design a functional monitoring unit that can be used in Formula 

SAE/Student. The unit scans operating parameters as deflection of control arm, speed of 

vehicle and acceleration. In bachelor research, I am dealing with ways of shooting operating 

parameters, because this information is basic for choice of a microprocessor. So, after 

determination of these ways, I have chosen a single-chip microprocessor, which is a heart of 

the unit. Microprocessor captures analog / digital values and those primarily stores to the SD 

memory card. After storing, data are ready to be load by user in a support environment. The 

software or environment is called LabView, developed by a National Instruments company. 

Through this, user can easily manipulate with functions as reading from SD memory card or 

with configuration of shooting. Data transfer from SD memory card is realized via serial port 

communication.   

Key words: SD memory card, data logger, LabView, serial communication, formula 

SAE/Student.  
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Seznam použitých značek a symbolů 

 

A/D   Analogově digitální převod   

A7260 Typ akcelerometru od firmy FREESCALE 

ATMega Mikroprocesor od firmy Atmel 

AVR Architektura mikroprocesorů Atmel 

C Označení kondenzátorů  

CISC Architektura instrukční sady 

CMOS Technologie integrovaných obvodů 

CON1 Konektor 

CPU Centrální počítačová jednotka 

Č/Č Čítač/časovač 

DIP28 Typ pouzdra mikroprocesoru 

DIP40 Typ pouzdra mikroprocesoru 

D Označení diod ve schématu 

D/A  Digitálně-analogový převod 

Datalogger Záznamová jednotka 

DPS Deska plošných spojů 

EEPROM Typ paměti 

EPIC    Architektura instrukční sady 

Excel    Tabulkový procesor od firmy Microsoft 

Flash Typ paměti 

HCTL  Dekodér od společnosti AVEGO Technologies 

CHA Kanál A od potenciometru HRPG series 

CHB Kanál B od potenciometru HRPG series 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=EPIC&action=edit&redlink=1
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HRPG Elektronický potenciometr od firmy AVEGO Technologies 

I2C  Typ sběrnice  

IC1 Označení integrovaného obvodu 

ICSP Typ programování integrovaného obvodu  

IDE Vývojové prostředí pro programování 

JP Označení jumprů  

Kit  Označení sady nástrojů jako celku 

LabView  Grafický programovací jazyk a prostředí od firmy Nalional 

Instruments 

LCD   Displej z tekutých kristalů 

LPT Označení vstupně/ výstupních portů 

Mega 2560 Druh Arduino kitu 

Mega ADK Druh Arduino kitu 

MXD2020EL Akcelerometr firmy MEMSIC 

OSC Označení oscilátoru 

OZ Operační zesilovač 

PC4WK025 Typ drátového potenciometru od firmy AB Elektronik 

PIC Obecné označení mikroprocesoru od firmy Microchip 

PIC12F675 Typ mikroprocesoru od firmy Microchip 

PIC18F452 Typ mikroprocesoru od firmy Microchip 

PLCC Typ pouzdra mikroprocesoru 

Port Vstupně výstupní brána mikroprocesoru; x nahrazuje písmena  

 A, B, C, D, E, 

PRESTO Programátor od firmy ASIX 

PWM Pulsní šířková modulace 

Q1 Krystal 
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R Označení rezistorů ve schématu 

RA5 Pin využívaný při komunikaci po SPI rozhraní; port C 

RAM Typ paměti pro krátkodobé ukládání dat 

RB0 Vstupní pin pro signál ze snímače rychlosti; port B 

RC3 Pin využívaný při komunikaci po SPI rozhraní; port C 

RC4 Pin využívaný při komunikaci po SPI rozhraní; port C 

RC5 Pin využívaný při komunikaci po SPI rozhraní; port C 

RC6 Pin využívaný při komunikaci po sériové lince; port C 

RC7 Pin využívaný při komunikaci po sériové lince; port C 

RE1 Spouštěcí pin nahrávání na SD kartu; port E 

RISC Instrukční architektura mikroprocesoru 

ROM Typ paměti pro dlouhodobé ukládání dat 

RS-232  Komunikační protokol 

SAE   Sdružení automobilových inženýrů 

SD Typ paměťové karty 

SP Zkratka; sériový port  

SPI Typ sběrnice  

SRAM Typ paměti pro krátkodobé ukládání dat 

SSP Synchronní sériový port 

SV Dutinková lišta 

TMR Označení čítačů/časovačů mikroprocesorů PIC 

 

TQFP Typ pouzdra mikroprocesoru 

U1 Označení stabilizátoru napětí ve schématu 

UNO Typ kitu od společnosti Arduino 

USART Synchronně – asynchronní rozhraní sériové komunikace 
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USB Typ sběrnice 

VLIW Architektura instrukční sady 

Watchdog Časovač resetující běh programu při zaseknutí 

X4 Patice na SD kartu 

 

A(g) Zrychlení získané výpočtem z PWM signálu [m.s
-2

]  

𝑁 Počet závitů cívky indukčního snímače       [-] 

Pz Ztrátový výkon potenciometru [W] 

T1 Čas trvání logické jedničky PWM signálu [s] 

T2 Perioda PWM signálu [s] 

ui(t) Indukované napětí na indukčním snímači [V] 

 

 

 

  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=VLIW&action=edit&redlink=1
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Úvod  

 V moderním pojetí techniky se dnes vše snažíme nahrazovat něčím samostatným, 

automatickým. S tímto cílem pracuje velké množství techniků a inženýrů. Představa toho, že 

něco pracuje samo, je velmi hluboko zakořeněna v minulosti. Již staří Řekové stavěli chrámy, 

jež se samostatně otevíraly. Ovšem v moderním světě se k samotnému procesu 

automatizování připojuje navíc jeden obor a to je měření. 

 Cílem bylo navrhnout a realizovat monitorovací jednotku provozních veličin formule 

SAE/Student. Jednotka by měla fungovat jako záznamník naměřených hodnot – data logger. 

Z možných data loggerů na trhu si lze vybírat od těch, které snímají teplotu pro domácí 

použití až po průmyslové, zaznamenávající procesy při výrobě. Tyto záznamníky se využívají 

také při motor sportu, zejména ve Formuli 1. Mezi nejznámější výrobce těchto zařízení je 

firma McLaren. Tyto jednotky jsou velmi výkonné a drahé    

Práce je tedy ubíraná směrem vlastní konstrukce. Jelikož se jedná o dílčí část na 

projektu formule SAE/Student, potom provozní veličiny budou zadány podle požadavků 

konstruktérů. Poté je vybrán mikroprocesor a vytvořen algoritmus záznamu. 
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1 Definice provozních veličin 

Formule SAE je název pro studenty navrženou formuli v rámci univerzit. Jedná se o 

konstrukční soutěž mezi studenty. Její počátky sahají do roku 1981 v USA. Od roku 1998 

existuje evropská odnož – Formule Student. 

Obě soutěže mají identická pravidla. Každý rok se pořádá 8 jednotlivých soutěží po 

celém světě. Hlavní myšlenka této soutěže je vytvořit takovou formuli, jež by mohla být 

zadaná jakoukoliv automobilovou firmou. Zadáním je vytvořit vůz pro automobilového 

nadšence na víkendové jízdy. Tedy se záměrem, aby vůz byl levný, spolehlivý se snadnou 

údržbou. A také výkonný. Vše se děje s plánem dokázat vytvořit 1000 takovýchto vozů za 

rok, s tím že se vše bude demonstrovat na jediném prototypu [SERVER INSITUTU 

DOPRAVY, 2014]. 

 

Obr. 1.1 Vizualizace projektu Formule SAE/Student [INSITUTU DOPRAVY, 2014] 

 

V rámci této bakalářské práce se bude provádět dílčí část. A tou je monitorování 

provozních veličin. Jelikož je to dílčí část, tak bylo nutné se domluvit s ostatními týmy, které 

na studentské formuli pracují, co je možné monitorovat. Po konzultacích s konstruktéry se 

došlo k závěru, že požadované veličiny budou výchylka ramen náprav, zrychleni – podélné a 

příčné, a rychlost. Jedná se o požadavky, které se slučují s moderní Formulí 1.   
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1.1 Měření výchylky ramene nápravy 

Při výchylce ramen, bude zaznamenáván pohyb – úhel natočení ramene. Proto jsem 

zvolil v tomto případě využití potenciometrů. Realizace, po konzultaci s konstruktéry, bude 

uskutečněna za pomocí zapouzdřených potenciometrů. Ty by měly být umístěny v ose čepu 

ramene. Jako možné využití vidím v potenciometru drátovém a elektronickém.  

 

A) Potenciometrické měření 

Výchylka ramena se bude snímat na základě změny elektrického napětí. Tedy bude se 

snímat elektrická veličina. Potenciometr zde pracuje jako dělič napětí. Mění-li se tento poměr, 

potom můžeme toto napětí snímat a přepočítávat na stupně.  

 

 
Obr. 1.2 Schéma měření výchylky nápravy [AUTOLEXIKON, 2011] 

Vhodnou volbou budou lineární potenciometry, kdy se napětí dělí v závislosti na 

otočení lineárně. Na trhu se můžeme setkat s typy potenciometrů, jako jsou: drátové či 

s nanošenou odporovou vrstvou. Přednější jsou drátové. Proto budou vhodnou volbou. 

Cenově jsou dražší. 

 

 Vhodným typem potenciometru by mohl být PC4WK025. Jedná se o 22K Ω lineární 

mono drátový potenciometr se ztrátovým výkonem Pz = 5W. Tolerance je 10%. S úhlem 

rotace 280°. Od firmy AB Elektronik [GM ELEKTRONIC A, 2013]. 
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Obr. 1.3 Potenciometr PC4WK025 [GM ELEKTRONIC A, 2013] 

 Volba využití drátového potenciometru skýtá tři možnosti, jak dané napětí, které lze 

snímat z jeho nožek, přenášet. A to sice: 

1. přímo přes kabely na A/D převodník mikroprocesoru/monitorovací jednotky,  

2. využít předřadný mikroprocesor s A/D převodníkem a posílat sériově diskrétní 

informace, které by mikroprocesor/ monitorovací jednotka snímala na vstupních 

portech, 

3. využít předřadný mikroprocesor s A/D převodníkem a na straně mikroprocesoru D/A 

převodník, který pro mikroprocesor převede data na analogovou veličinu, kterou 

následně mohu převést zpět pomocí mikroprocesoru na digitální. 

Ad1 ) Tato metoda je nejjednodušší, ale za to nejvíce náchylná na rušení. Během provozu se 

na drát muže nanést rušení. Což v důsledku znamená nepřesnost. 

 

Obr. 1.4 Blokové schéma zapojení potenciometr a mikroprocesor 
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Ad2) Metoda by patřila, k mnohem přesnější, zato nákladnější a konstrukčně náročnou. Celé 

pouzdro a potenciometrem a předřadným mikroprocesorem s A/D převodníkem by se 

nacházelo právě na rameni nápravy. Předřadný mikroprocesor by převedl napětí takto vzniklé 

na drátovém potenciometru do digitální podoby a sériově poslal do monitorovací jednotky.  

Vhodným typem mikroprocesoru by byl některý z řady PIC12 (např.: PIC12F675).  

 

Obr. 1.5 Blokové schéma přenosu signálu z potenciometru 

 Ad3) Poslední metoda je ta vůbec nejsložitější a proto ji osobně zařazuji jako poslední 

možnost, jak bych postupoval při řešení převodu napětí a následném přenosu informace od 

potenciometru k mikroprocesoru. Data takto získaná A/D převodem z předřadného 

mikroprocesoru putují sériově k demultiplexoru, poté dojde k D/A převodu a následně 

proběhne zpětně A/D převod samotným mikroprocesorem/ monitorovací jednotkou. Výhodou 

beze sporu bude, že se monitorovací jednotka nebude muset skládat informaci zpět na 

paralelní.  

 

Obr. 1.6 Blokové schéma přenosu signálu z potenciometru přes podpůrné obvody 

 

  



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

17 

 

B) Měření elektronickým potenciometrem 

Jedná se konkrétně o elektrooptický potenciometr HRPG series od firmy AVAGO 

Technologies. Oproti klasickému tedy funguje na principu optického snímání. Využívá se 

typicky v zapojení s dekodérem HCTL – 20xx [GM ELEKTRONIC B, 2014]. V podstatě se 

jedná o IRC snímač využívající elektrooptický princip. 

 

 

Obr. 1.7 Potenciometr HRPG series [GM ELEKTRONIC B, 2014] 

 

 

Obr. 1.8 Typické zapojení potenciometru a dekodéru [GM ELEKTRONIC B, 2014] 

 Princip měření spočívá v rozdílu mezi začátkem periody na kanálu CHA a kanálu 

CHB. Ve své podstatě dekodér počítá dobu, jaká je mezi dvěma náběžnými hranami signálů. 

Ta je přímo úměrně rovna úhlu natočení. Tuto hodnotu převádí dekodér HCTL buď na 12 -ti 

či 16 -ti bitovou hodnotu, kterou předává dále (obr. 8 - host processor).   

 

Obr. 1. 9 Znázornění průběhů mezi potenciometrem a dekodérem [GM ELEKTRONIC B, 

2014] 
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Volba využití elektronického potenciometru skýtá dvě možnosti, jak daný úhel natočení 

přenášet. A to sice: 

1. přímo z HCTL dekodéru přes multiplexor do mikroprocesoru/monitorovací jednotky,  

2. nebo stejně jak, jak v případě drátového potenciometru, poté, kdy by byl signál 

převeden na sériový, se na straně monitorovací jednotky upraví zpět na paralelní a zde 

buď přivedl přes D/A převodník na analogový vstup použitého mikroprocesoru, nebo 

přímo přivede na vstupní brány mikroprocesoru. 

1.2 Měření rychlosti 

Tato veličina se dá změřit přímo na výstupu z převodovky. Zde je umístěn snímač 

(Hallův nebo indukční). Výstup z tohoto snímače je periodický signál, buď obdélníkový 

v případě Hallovy sondy, nebo sinusový v případě indukčního snímače.  

V každém z těchto případu, je nutné upravit signál tak, aby ho mohl mikroprocesor 

zpracovat. Tedy je potřeba zkoumat napěťové úrovně jakých dosahují tyto signály, popřípadě 

upravit průběh. S tím by mohl pomoci OZ. 

 

 
Obr. 1.10 Hallův snímač otáček [SKODA-DILY, 2014] 
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Průběh v případě Hallovy sondy uvedu na příkladu, kdy se měřily otáčky klikového 

hřídele a vačkového hřídele. 

 

 
Obr. 1.11 Spodní průběh – kliková hřídel, horní průběh – vačková hřídel. 

 

Průběh je měřen při 1500ot./min. Napěťové úrovně dosahují skokově maximálně 5V  

a minimálně 0V.  

Hallův jev se vyskytuje u polovodičových materiálů tam, kde protéká elektrický proud 

a kolmo na tento proud působí magnetický tok (magnetické pole). Potom příčně jsme schopni 

vyhodnotit napětí, které je přímo úměrné právě tomuto magnetickému toku.   
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Obr. 1.12 Hallův princip vyhodnocování magnetického toku [ELEKTRIKA, 2014] 

 

V automobilovém průmyslu se prakticky měří otáčky za pomocí změny magnetického 

toku tak, že kolem Hallovy sondy prochází střídavě magneticky vodivé těleso. Realizuje se to 

za pomocí ozubených kol. 

 Zde, pokud se před snímačem objeví zub, projde magnetický tok i tímto zubem a 

snímač vyhodnotí napětí. Pokud je zde mezera, potom se magnetický tok více rozptýlí a 

snímač vyhodnotí snížené napětí.  

 

 

 
 

 

 

Obr. 1.13 Principielní schéma vyhodnocování otáček pomocí Hallovy sondy 

 

 

  

Magnet 

Hallova sonda 

Ozubené kolo 
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Pro případ indukčního snímače uvedu následující průběh. Na něm je patrné, že má 

signál sinusový průběh.  

 

 
Obr. 1.14 Průběh napětí na indukčním snímači 

 

 Prakticky se měří stejně jako Hallův snímač. S tím rozdílem že se využívá principu 

indukce napětí na cívce.  

 

Obr. 1.15 Principielní schéma vyhodnocování otáček za pomocí indukčního snímače 

Ozubené 

kolo Magnet 

Indukční 

snímač - cívka 
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 Vyhodnocování funguje znovu na základě změny magnetického toku. Zdrojem 

magnetického toku je zde permanentní magnet. Projde-li před snímačem vodivý materiál 

v tomto případě zub kola, potom se magnetický tok více usměrní a dojde k jeho změně.       

Tu vyhodnotí snímač a na základě vztahu [KOTLÍN, 2014]: 

𝑢𝑖 𝑡 =  −𝑁
𝑑ϕ

𝑑𝑡
 [𝑉,−,𝑊𝑏, 𝑠] (1)  

kde: 

𝑢𝑖(𝑡) - indukované napětí [V],  

𝑁 - počet závitů cívky [-],  

𝑑𝜙

𝑑𝑡
 - je změna magnetického toku v čase. 

 Princip je stejný i při mezeře, kdy je magnetický tok rozptýlen. Takto se vše děje 

cyklicky a výsledkem je sinusový signál. Zde se již ovšem s rostoucíma otáčkami mění 

napětí, jelikož změna probíhá rychleji. Indukuje se tím pádem vyšší napětí.  

 Jako ošetření by se dalo použít operačního zesilovače. Výhodou je, že dosahuje 

teoreticky velkého zesílení, má velký vstupní odpor a velké frekvenční pásmo, kde může 

operovat. Díky, tomuto obvodu by se  upravil signál na skokový. Z principu potom lze 

snímat, jaký je rozdíl mezi dvěma náběžnými/sestupnými hranami periodicky se opakujícího 

obdélníkového signálu. 
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1.3 Měření zrychlení 

V tomto případě se bude měřit zrychlení ve dvou směrech, podélném a příčném. 

Podélný směr nám říká, jaké je auto vystaveno síle při akceleraci. Naopak příčně se měří 

odstředivá síla, která je nejvíce znát v zatáčkách. 

Jako vhodné snímače zrychlení bych využil MXD2020EL od firmy MEMSIC 

využívající PWM signál jako výstupní signál. Dále od firmy FreeScale A7260 jehož 

výstupem je analogová hodnota.   

 

A) Akcelerometr MEMSIC 

Pro měření zrychlení se může použít akcelerometr MXD2020EL, který je dostupný na 

trhu.  

 

 

 

Obr. 1.16 Akcelerometr MXD2020EL [GM ELECTRONIC C, 2013] 

Jedná se o 8mi pinový obvod s vnitřním senzorem zrychlení ve dvou osách. Schopnost 

měřit zrychlení ±1g.  Signál o zrychlení se poskytuje dvěma digitálními výstupy. Tyto signály 

se na výstup dostávají v cyklech – mají průběh PWM signálu. 

 Pro nulové zrychlení platí, že šířka signálu mezi dobou trvání logické nuly a jedničky 

je stejná. Podle továrního nastavení je signál s výstupní frekvencí 400Hz nebo 800Hz.  

Jako třetí výstup se používá teplota – obvod měří teplotu okolí a na základě ní zpřesní 

měření zrychlení [GM ELECTRONIC C, 2013]. 
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Vzorec pro výpočet zrychlení: 

 𝐴 𝑔 =   
𝑇1

𝑇2
− 0,5 /0,2 [𝑚𝑠−2, 𝑠, 𝑠] (2) 

 

kde:  

T1 - doba trvání logické jedničky, 

T2 - perioda cyklu.  

 
Obr. 1.17 Znázornění PWM signálu [GM ELECTRONIC C, 2013] 

 

 

 
Obr. 1.18 Vnitřní zapojení akcelerometru [GM ELECTRONIC C, 2013] 
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Na vstup do procesoru se tedy požije tří vývodů, které budou dávat informaci o 

teplotě, zrychlení v ose y a zrychlení v ose x. 

 

 

Obr. 1.19 Schematické znázornění komunikace akcelerometru s mikroprocesorem [GM 

ELECTRONIC C, 2013] 

B) Akcelerometr FreeScale 

Jak již bylo v úvodu této kapitoly zmíněno, tento snímač A7260 posílá naměřené 

hodnoty v analogové formě (viz. Obr. 20). Tento typ akcelerometru pracuje s rozsahem od 1,5 

až po 6 g, s maximální citlivostí 800mV/g při rozsahu 1,5. Jedná se o tříosý akcelerometr. 

 

Obr. 1.20 Akcelerometr A7260 [FREESCALE, 2015] 

 Využití tohoto snímače by bylo vhodné, zejména proto, že daný signál je právě 

analogový a bude se čistě jednat o A/D převod. Kdežto u předchozího, bude potřebné spouštět 

čítače/časovače a využívat přerušení, což v důsledku zabírá čas.    
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1.4 Vybrané veličiny 

Jako vybrané veličiny pro vstup do monitorovací jednotky vybírám: analogové a 

diskrétní a snímaní doby periody. Ty reprezentují dané provozní veličiny.  

A) Analogové veličiny 

 Zástupcem pro vstup těchto veličin je signál z výkyvu ramene nápravy. Ten je snímán 

potenciometricky. Ve své podstatě změna úhlu ramene nápravy znamená změnu odporu. 

Potenciometr zde má roli děliče napětí. Změnu tohoto napětí je možné přečíst jako změnu 

polohy ramene. Signál takto přivedený se dá reprezentovat jako úhel natočení. Je-li vybraný 

potenciometr lineární, potom velikost napětí je přímo úměrná úhlu natočení. 

 Dalším zástupem pro analogový vstup je signál z akcelerometru. V kapitole 1.3 se 

nachází akcelerometr A7260 od firmy FreeScale. Jedná se o tříosý akcelerometr 

s analogovými výstupními veličinami. Napětí na těchto výstupních veličinách indikuje 

hodnotu zrychlení. 

 

B) Diskrétní veličiny 

 Diskrétní veličinou může být vstup z potenciometrického měření, kdy se využije 

předřadný mikroprocesor pro digitální interpretaci dat. Taková to data se snímají na 

diskrétních branách mikroprocesoru monitorovací jednotky. Data se posílají sériově. 

Mikroprocesor tyto hodnoty zpracuje zpětně na paralelní informaci a uloží na SD paměťovou 

kartu. 

 Mimo jiné se jako vhodným zástupcem diskrétních veličin je použití jiných 

akcelerometrů pracujících na sběrnici I2C nebo SPI. Ty zde nejsou publikovány, ale 

jmenovitě např.: MMA7660FC od firmy FreeScale využívající sběrnici I2C, nebo SpurkFun 

od společnosti Arduino, využívající obě sběrnice.   

 

C) Snímání doby periody  

Jako snímač se používá Hallův nebo indukční snímač. Ty jsou umístěny v převodovce 

vozu. Průběhy získané z Hallovy sondy mají tvar obdélník. Z indukčního snímače mají tvar 

sinusový. Úprava signálu by probíhala za pomocí OZ. Ten by vytvářel čistě obdélníkové 

signály.  

 Měření spočívá v časovém rozdílu mezi dvěma náběžnými hranami. Jednotka bude 

využívat časovač, kdy první hrana časovač spustí a druhá hrana signálu vypne. Následně se 

sejme hodnota obsažená v časovači. Tato hodnota interpretuje dobu mezi dvěma hranami 

obdélníkového signálu.  
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2 Systémový návrh 

Zde se nastíní, jak by měla samotná jednotka vypadat. Důležité je brát na zřetel jaké 

funkce bude plnit. Ty souvisí se samotným výběrem toho, jaké signály budou měřeny a jakým 

způsobem budou řešeny periférie. Hlavně periférie, které měří výkyv ramen a zrychlení. U 

těchto periférií musí nejprve dojít k výběru. Samotný výběr souvisí s cenou/ přesností a 

v důsledku bude tvořit kompromis. Co se týče periférie určené pro měření rychlosti, u té je v 

jasné, jakým způsobem bude měřena. To způsobem, kdy se bude počítat doba mezi dvěma 

náběžnými hranami. 

Přes to všechno lze určit, že je možné využívat všech 8 A/D vstupů z 33 

vstupů/výstupů. Zbylé brány lze použít pro diskrétní vstupy/výstupy. Rozhraní SPI slouží pro 

účely nahrávání dat na SD kartu, komunikaci s perifériemi, čtení hodnot ze snímačů. Zabírá 4 

piny. Je součástí jednoho modulu, v němž se také nachází I2C sběrnice. Ta komunikuje 

pomocí dvou vodičů. 

Jednotka je proto budována s myšlenkou, že půjde rozšířit.  Dochází se k výběru, kdy 

budou používány A/D vstupy (4 vstupy – 4 ramena náprav). Vstup RB0 portu B, jako zdroj 

vnějšího přerušení, kde se bude zaznamenávat rychlost. Port D jako diskrétní vstup a pro SPI 

komunikaci s kartou port C (piny RC4, RC5, RC3) a port A (RA5 jako chip select/ výběr 

obvodu). 

Krom tohoto výběru, připadá navíc ještě rozšíření mikroprocesoru o ICSP rozhraní, 

které slouží k programování mikroprocesoru a výběru na portu C dvou pinů (RC6 a RC7), 

které slouží k sériovému přenosu po sériové lince (RS232). 

 

 
Obr. 2.1 Znázornění snímání veličin [MMSPEKTRUM, 2012] 
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2.1 Výběr mikroprocesoru 

Mikroprocesor – je integrovaná elektronická součástka schopna vykonávat řadu 

operací (např.: matematicko-logických, přesunovat data z paměti, číst data ze vstupních pinu, 

nebo posílat data na výstupní piny,atp.). Úkolem je provádět řadu instrukcí v přesném sledu.  

V zásadě se řadí mikroprocesory podle architektury. Existují dvě základní architektury 

Von Neumannova a Harvardská, kde Von Neumanova architektura má fyzicky neoddělenou 

paměť dat od paměti programu. Naopak Harvardská architektura má tyto paměti odděleny. 

Hlavní výhodou oddělení pamětí je rychlost zpracování. Ta je vyšší, jelikož se data z těchto 

pamětí zpracovávají paralelně. 

Další dělení se dá rozdělit podle instrukční architektury na RISC (Reduced Instruction 

Set Computing) a CISC (Complex Instruction Set Computing). Dále ještě VLIW (Very Large 

Instruction Word) a EPIC (Explicitly parallel instruction computing) procesory, které vznikly 

vývojem z RISC. RISC představuje redukovanou instrukční sadu, kdy jednotlivé instrukce 

jsou jednoduché a optimalizované. V této architektuře se například instrukce pro násobení 

provádí v jednom kroku. Nijak se softwarově nerozděluje pomocí jednoduchých 

instrukcí sčítání a bitových posunů. A právě na tomto principu pracuje architektura CISC, o 

toto je právě složitější a pomalejší. Dnešní moderní mikroprocesory pracují s architekturou 

RISC [HW, 2000].   

 

 

Obecné blokové schéma mikroprocesoru, na obrázku níže. Skládá se z CPU – 

centrální procesorová jednotka, OSC – oscilátor, udávající taktovací frekvenci, RAM – paměť 

dat, ROM – paměť programu, SP – sériový port, A/D – analogově digitální převodník,  

Č/Č – čítač/časovač, LPT – vstupně/výstupní porty. 

 
Obr. 2.2 Blokové schéma mikroprocesoru [8051.GODLIKE.CZ, 2013] 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=VLIW&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=EPIC&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1soben%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Software
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitov%C3%BD_oper%C3%A1tor
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V našem případě je potřeba snímat veličiny analogové v případě snímání výchylky 

ramene a snímače rychlosti.  V případě snímače zrychlení se budou požívat digitální vstupy, 

jelikož se jedná o samostatný integrovaný obvod. Dále se budou takto získána data 

zpracovávat a ukládat na SD kartu.  

V rámci našeho případu je tedy nutno vybrat takový mikroprocesor, který bude 

schopen vykonávat tyto funkce. To znamená, že bude mít integrovaný A/D převodník, dále 

dostatečné množství analogových/digitálních vstupů, digitálních výstupu, možnost 

komunikovat s SD kartou. 

Na trhu je celá řada mikroprocesorů. Jmenovitě Atmel, PIC, nebo uživatelsky vítanější 

Arduino, FreeScale. Pro mé návrhy a účel jsem vybíral mezi Arduinem a PIC.  

 

A) Arduino platforma 

Arduino je open-source platforma s podporou mikroprocesorů ATMega od firmy 

Atmel a grafickým vývojovým prostředím. Jde o projekt, který si klade za cíle nízké náklady 

na výrobu, všestranné využití, jednoduché vývojové prostředí a možnost sdílení zkušeností 

jednotlivých uživatelů. Vyrábí se formou jak kit, tedy již předpřipravené desky, kde stačí mít 

převodník mezi PC a kit deskou, příslušné ovladače.  

Uživatel se nemusí starat o to, jak je vše zapojeno, což je výhodou. Nemusí navrhovat 

celou desku s ohledem na komunikaci, využití, funkce. Zde se vybírá z předem připravených 

kitů (jmenovitě: Arduino UNO,Arduino Mega ADK, Arduino Mega 2560, apod.) 

[CZECHDUINO, 2012]. 

 
Obr. 2.3 Arduino UNO [CZECHDUINO, 2012] 

Tímto je Arduino velmi dobrou možností pro programování uživatelem, který nemá 

znalosti z oblasti elektrotechniky a mikroprocesorů. Nesporně je to jedna z nejlepších 

možností na výběr. Pro náš účel by se stačil použít ArduonoUNO. Jeho parametry jsou 

[CZECHDUINO, 2012]: 
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Z požadavků lze vytýčit, že je potřeba minimálně čtyř analogových vstupů, dále 14 

vstupně výstupních digitálních pinu, je taky dostatečné pro další účely měření. Má rozhraní 

SPI, které se dá využít ke komunikaci s SD kartou.  

Ovšem jsme-li schopni si vše navrhnout na vlastní míru, celý proces bude o to levnější. 

Navíc tyto desky neobsahují slot pro SD kartu, proto se směrem bude ubírat k celkovému 

návrhu mikroprocesoru s deskou plošných spojů. Tím se zaručí, že se vše optimalizuje na 

zadané podmínky. 

  

Mikroprocesor 

 Atmel ATMega328 

 16MHz takt 

 32kB flash paměť 

 2kB SRAM paměť 

 1kB EEPROM paměť 

Architektura 

 Atmel AVR 

  

Připojitelnost k PC 

 USB 

 RS-232 za použití převodníku úrovní 

  

Napájení 

 5V USB, 7-12V adaptér 

 

I/O piny 

 14 digitálních 

o 0,1 - sériová linka 

o 2,3 - externí přerušení 

o 3,5,6,9,10,11 - PWM 

o 10,11,12,13 - SPI  

o 4,5 - I2C  

 6 vstupních analogových 

  

Programovací prostředí 

 Wiring s Processing IDE  

 Multiplatformní vývojové prostředí 

(Win/Linux/Mac/...) 
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B) Vlastní výroba s využitím mikroprocesorů PIC  

Mikroprocesory PIC jsou produkty firmy Microchip, která se zaobírá vývojem 

polovodičových čipů. Z produktové řady firmy si lze vybírat mezi mikroprocesory: 8, 16, 32 

bitovými. Pro účely monitorování bylo vybíráno mezi 8 - mi bitovými mikroprocesory.   

Volba konkrétního mikroprocesoru potom bude záležet, jak na vlastnostech, které má mít a 

na dostupnosti v obchodech [GM ELEKTRONIC D, 2014].  

Z možných PIC mikroprocesorů je z katalogu obchodníka vybráno PIC18F452. Ten má 

čtyři provedení. 

1) 

 

Obr. 2.4 Pouzdro PDIP40 [GM ELEKTRONIC D, 2014] 
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2) 

 

Obr. 2.5 Další možnosti zapouzdření DIP28 (zleva), PLCC(uprostřed), TQFP [GM ELEKTRONIC 

D, 2014] 

Z těchto čtyř možných provedení jsem vybral 40 - ti pinové PDIL pouzdro. Je jednodušší 

na osazení a cenově levnější. 

Parametry jsou [GM ELEKTRONIC D, 2014]: 

Výkonné RISC CPU: 

    - 35 instrukcí 

    - Takt: 20MHz (krystal) 

    - 32 kB Flash paměť programu 

    - 1536 Byte RAM paměť dat 

    - 256 Byte EEPROM paměť dat 

    - In-circuit serial programming – sériové 

programování po 2 pinech 

 

Další vlastnosti: 

    - Dva 8 bitový čítače/časovače 

(TMR0,TMR2) 

 - Tři 16 bitový čítač/časovač(TMR0, TMR1, 

TMR3) 

 - Dva Komparárory, PWM moduly a 

zachycovací moduly 

 - 10-bit, 8-kanálovyý  A/D převodník 

 - Synchronní sériový port (SSP), SPI 

(Master mode) a I2C (Master/Slave) 

- Universal Synchronous Asynchronous 

Receiver Transmitter (USART) 

- Dva analogové komparátory 

- Watchdog časovač (WDT)  

 

Speciální vlastnosti: 

- 100 000 zapisovacích a mazacích 

cyklů Flash paměti 

- 1 000 000 zapisovacích a mazacích 

cyklů Data EEPROM paměti 

- Uspávací mód – pro nižší odběr 

energie 

- Výběr nastavení oscilátoru 

 

CMOS technologie: 

- Vysokorychlostní CMOS FLASH 

technologie 

- Nízká spotřeba 

 

Pouzdro: 

- 5V napájecí napětí 

- 33 vstupně/výstupních pinů
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2.2 Logické schéma jednotky 

Logické schéma vychází ze systémového návrhu monitorovací jednotky. Jedná se o 

blokovou představu hardwaru.  

 
Obr. 2.6 Blokové schéma 

 

2.3 Návrh algoritmu jednotky 
Rozdělen na dvě části. Algoritmus mikroprocesoru se bude realizovat v prostředí 

kompilátoru MikroC od firmy Mikroelektronika. 

  Druhá část je podpůrný program pro čtení z karty. Ten tvoří rozhraní mezi uživatelem 

a samotnou jednotkou. Bude se využívat LabView, které poskytne dostatečnou podporu při 

komunikaci přes sériovou linku a uživatelský komfort 

A) Algoritmus monitorovací jednotky 

Algoritmus proběhne přes inicializační část, kde se nastavují časovače, SPI modul, 

USART modul, atp. V konfigurační části se nastavují samostatné vlastnosti jednotky, jako je: 

výběr A/D kanálů, načtení vnitřní konfigurace z EEPROM, výběr jaký druh signálu budu 

zaznamenávat.  

Je – li na portu E bit RE1 stav logická 0, probíhá snímání dat a následné ukládání do 

paměti SD. Pokud ne, dojde k podmínce, zda došel znak ´Q´. Poté začne program posílat data 

z SD karty do počítače, v němž bude pro uživatele tvořit rozhraní program LabView. Program 

v MicroC s hlavni smyčkou se nachází v příloze (viz příloha I). 
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Obr. 2.7 Algoritmus záznamu  
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B) Podpůrný program 

Podpůrný program se stará o komunikaci mezi mikroprocesorem a počítačem. Je 

nezbytnou součástí, jelikož SD karta nepoužívá žádný složkový systém, tak je nutností surová 

data z SD karty získat jiným způsobem. Pro tento účel slouží právě LabView. Prostředí 

dokáže komunikovat přes sériovou linku a uživatelsky zpřehlednit ovládání. Po přečtení je 

prostředí schopno uložit data do souboru Excel od firmy Microsoft.  

 
Obr. 2.8 LabView podpůrný program  

Jednotka funguje způsobem, kdy jí uživatel nakonfiguruje, přenese na místo, zde 

zapojí žádané periferie, zapne zdroj napájení a spustí zaznamenávání. Po ukončení záznamu, 

se jednotka odpojí a přenese k počítači za účelem extrakce dat z paměti. Podpůrný program v 

LabView vyjme data z karty a při povolení zápisu do souboru jsou data ukládána do Excelu. 

Následně mohou být podrobeny analýze.  
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2.4 SD karta zápis/čtení 

 Ukládání na SD kartu probíhá vždy jako ukládání bloku dat. Konkrétně, takto je i 

podporován kompilátor, vždy zápisem do sektoru. Sektor má obsah 512 bytů. 

 

Obr. 2.9 Uspořádání paměti SD karty [MECHATRONICS, 2015] 

 S tímto je nutné počítat a při rozšiřování dbát pozornost na to jestli data v bloku 

nepřesahují či nevyplňují celý blok 512 bytů.  

 Ukládání je řešeno pomocí 16 -ti bytových bloků dat, jež po počtu 32 dosahují právě 

oněch 512 byte, které se uloží na SD kartu. Celý blok má strukturu znázorněnou v obrázku 

(viz obr. níže). Zápis na SD kartu trvá 10 ms. Sběrnice SPI pracuje s hodinovým signálem na 

5 MHz.  

 

Obr. 2.10 Blok dat  
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2.5 Sériová komunikace 

Sériová komunikace probíhá mezi podpůrným programem v LabView a monitorovací 

jednotkou. Využívá se pro přenos dat SD karty do LabView a pro konfiguraci jednotky. 

Jelikož má většina počítačů USB port, využívám převodníku USB na sériovou komunikaci od 

firmy Arduino. Nastavení rychlosti sériové linky je na 115200 bd. 

 

Obr. 2.11 Převodník USB2Serial  

 Posílání dat nastává při poslání požadavku v hlavní smyčce programu. Požadavek 

tvoří 1 bytovou informaci. Po příjmu tohoto požadavku, jednotka začne odesílat vždy 16 – ti 

bytový rámec dat a čeká na odpověď, poté pošle další rámec. Odpověď je tvořena bytovou 

informací. 

 

Obr. 2.12 Ukázka posílání dat po sériové lince ze strany LabView 
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3 Realizace monitorovací jednotky 

Pro funkční návrh této jednotky, respektive desky plošného spoje bylo využito 

prostředí EAGLE 6.3.0, které umožňuje návrh této desky i s osazenými součástkami. Celý 

proces probíhá ve dvou krocích: 

1) Návrh schématu v tomto prostředí. Zde se provede propojení mezi součástkami 

návrhu. Vše se děje schematicky.  

 

2) Návrh DPS. Je konečná fáze, kdy se rozmísťuji součástky na vizualizační předloze 

desky.  

  Samotný návrh desky je založen na tom, že budou vyvedeny všechny vstupně/výstupní 

piny, mikroprocesor bude schopen komunikovat po sériové lince, bude mít stabilizátor napětí, 

dále bude zde vyvedena komunikace přes rozhraní SPI s SD kartou a v poslední řadě budou 

vyvedeny piny ICSP rozhraní, které slouží k sériovému programování přes programátor 

PRESTO od firmy ASIX. 

Z výše uvedeného blokového schématu (kapitola 2.2) se vytvoří elektrické schéma 

desky v programu EAGLE 6.3.0 (viz příloha II). Následně se využije EAGLE k navržení DPS 

a součástky se poskládají v co možná nejlepším umístění.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1 Konkrétní rozmístění součástek na DPS 
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Seznam součástek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro vyvolání DPS je zapotřebí vytisknout na pauzovací papír vodivá spojení. Výroba 

již samotné desky se provádí za pomocí osvěcování fotocitlivé vrstvy, která je nanesena na 

desce. Pokud na tuto vrstvu přiložíme právě tento průhledný papír s vytištěnými cestami, tak 

v dalším kroku, kdy se fotocitlivá vrstva nejprve smyje, se následně nechá deska vložit do 

kyseliny. Místa, která byla při osvěcování odhalená, se vyleptají a z desky se stane DPS 

s vodivými cestami [MLAB, 2013].  Osazená a vyvolaná deska jsou součástí přílohy. (viz 

příloha III). 

  

C1       330nF            

C2       100npF          

C7       20pF            

C8       20pF          

C9       100nF           

CON1  Svorkovnice         

D1       1N4148                                

D2       1N4148                             

D3       1N4148                             

D4       1N4148                            

IC1      PIC18F452 (DIL40)                   

JP1      jumper               

JP2      jumper 

JP3      jumper                      

JP4      jumper               

JP5      jumper  

Q1       20MHz (krystal) 

R1       1k8             

R2       1k8             

R3       3k3             

R4       3k3   

R5       3k3     

R6       1k8             

R7       10k   

R8       3k3     

R9       1k8             

R10     10k                                 

SV1     dutinková lišta 

SV2     dutinková lišta 

SV3     dutinková lišta 

U1       7805, stabilizátor napětí            

X4       Soket na SD kartu 
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4 Závěr 
Cílem bakalářské práce bylo vyvinout funkční monitorovací jednotku, která by 

zaznamenávala vstupní veličiny – ze své podstaty záznamovou jednotku, data logger. 

Počáteční kroky spočívaly v jasné definici snímaných signálů. Jako dílčí část na 

projektu formule SAE/Student, byla provedena konzultace s konstruktéry, kteří mi navrhli své 

požadavky. Proto jsou voleny parametry – měření výkyvů ramen nápravy, rychlost vozidla a 

zrychlení, kterému je při jízdě vystaveno. 

Srdcem jednotky je mikroprocesor, ten byl podle požadavků. Dochází se 

k univerzálnímu závěru, který si klade za cíl dostatečnost a možnost rozšíření. Výsledek je 

snímání analogových a diskrétních hodnot, které reprezentují snímaní výkyvu ramen náprav a 

snímání zrychlení. Pro rychlost je určen jeden vstup, na něj se přivádí signál ze snímače 

rychlosti. Vybíráno bylo mezi platformou Arduino a návrhem vlastní desky s využitím 

mikroprocesoru od firmy Microchip. S ohledem na to, že vlastní návrh bude mnohem 

sofistikovanější, byl vybrán mikroprocesor PIC. Arduino, oproti PIC vytváří již připravené 

celky – kit. Zde je nespornou výhodou i cena, kdy si v rámci optimalizace je možno vytvořit 

desku plošného spoje s mikroprocesorem na míru, s funkcemi, které má vykonávat.  

Systémovým návrhem jsem se dostal k tomu, jak monitorovací jednotka funguje a jaké 

funkce od ní očekávám. Po praktické realizaci a aplikaci daného algoritmu jednotka pracuje 

funkčním způsobem. To je, že snímá veličiny z A/D pinů, portu D a pinu RB0. Je 

zprovozněna sběrnice SPI, která se využívá pro zápis a čtení z DF karty. Při zapnutí dochází 

k inicializaci a následné konfiguraci funkcí. Konfigurace znamená: nastavení využití počtu 

A/D kanálů, snímaní frekvence na pinu RB0, snímání hodnot na vstupní bráně portu D. Ke 

každému vzorku přiřazuji hodnotu času, v němž byl vzorek pořízen. Vše se děje v čase 

začínajícím na nule, tedy nevyužívám záznamu aktuálního času. Všechny takto pořízené 

vzorky se společně s časem, v jakém byly pořízeny, zapisují na SD kartu. Maximálního počtu 

vzorkování za čas dosahuje jednotka při jednom zapnutém A/D kanálu, kdy jsou ostatní 

funkce zakázány. To je rovno hodnotě 300 vzorků za sekundu.  

V případě, kdy chce uživatel vyčíst z karty informace, je zde podpůrné prostřed 

LabView. Toto prostředí poskytuje a poskytlo potřebné prostředky, aby byl uživatel schopen 

konfigurovat monitorovací jednotku. Komunikace mezi jednotkou a počítačem, na kterém je 

nainstalován software LabView je realizována přes sériovou komunikaci. Získaná data lze 

ukládat do souboru Excel.  

Směr dalšího řešení by se měl ubírat k praktické realizaci periferii, která ovšem bude 

znamenat drobné úpravy. Hlavně způsob ukládání dat a využití přesných vstupně-výstupních 

pinů. Jedná se o otevřený systém, proto možným rozšířením může být také LCD displej 

zobrazující stav dané jednotky. 
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Příloha I 

  do { 

    if (PORTE.F1 == 0){ 

        if(var == 0)SD_wr0(); 

        if(var == 1)SD_wr1(); 

        if(var == 2)SD_wr2(); 

        if(var == 3)SD_wr3(); 

    } 

       

     if((Usart_Data_Ready())&&(Usart_Read()=='Q')){ 

         SD_rd(); 

     } 

       

 }   while (1); 
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Příloha II 
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