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ANOTACE 

 Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací systému pro řízení 

náklonné rotační plošiny, která slouží k testování inerciálních senzorů 

používaných v systémech inerciální navigace. Práce popisuje vývoj komunikační 

jednotky, která je vybavena mikrokontrolerem s jádrem ARM9. Součástí práce je 

vytvoření grafického uživatelského rozhraní pro ovládání náklonné rotační plošiny a 

vizualizaci dat přenesených z komunikační jednotky. Z hlediska zpracování signálů 

inerciálních senzorů práce obsahuje návrh Kalmanova filtru pro odhad úhlových 

rychlostí pohybující se náklonné rotační plošiny. 
 

 

 

 

 

 

  

ANNOTATION 

 This thesis concerns the design and execution of the System for control of the 

Rotational tilt platform, which serves for testing of the inertial sensors used in the 

systems of inertial navigation. The thesis describes the development of a 

communication unit, which is equipped with a microcontroller based on an ARM9 core. 

It also includes the creation of a graphic user interface for operation of the Rotational 

tilt platform and for visualization of data transferred from the communication unit. 

Regarding signal processing of inertial sensors the thesis contains the design of Kalman 

filter for an estimation of angular rates of a moving Rotational tilt platform. 
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1 ÚVOD 

Laboratoř leteckých informačních systémů patřící Katedře měření na Fakultě 

elektrotechnické při ČVUT je vybavena náklonnou rotační plošinou. Náklonná rotační 

plošina je využívána k měření signálů senzorů používaných v systémech inerciální 

navigace nebo přímo k měření AHRS jednotek (Attitude & Heading Reference System), 

které jsou součástí inerciálních navigačních systémů. Měření bývá prováděno na 

akcelometrech, senzorech úhlové rychlosti a na senzorech polohy. Mezi testované 

senzory polohy patří elektrolytické libely.    

Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout a vytvořit systém pro řízení 

náklonné rotační plošiny, což obnáší návrh a realizaci komunikační jednotky a 

grafického uživatelské rozhraní pro ovládání náklonné rotační plošiny. Dalším úkolem 

je otestovat a proměřit systém ve vybraných pracovních režimech, analyzovat naměřená 

data a k  zjištění úhlových rychlostí ve všech třech osách využít Kalmanův filtr.  

Diplomová práce je členěna do devíti kapitol včetně příloh. Teoretická část práce 

tvoří druhou kapitolu a je věnována obecnému popisu navrhovaného systému, dále pak 

popisuje princip inkrementálních optických senzorů, AHRS jednotek a Kalmanovy 

filtrace. 

Třetí kapitola obsahuje podrobný popis návrhu a realizace systému pro řízení 

náklonné rotační plošiny. Obsahuje obvodový návrh komunikační jednotky, návrh desky 

plošných spojů pro komunikační jednotku a popis vytvořeného grafického uživatelského 

rozhraní. Třetí kapitola rovněž obsahuje návrh Kalmanova filtru pro odhad úhlové 

rychlosti. 

Čtvrtá kapitola je věnována měření převodních charakteristik inkrementálních 

optických senzorů. Součástí kapitoly je zobrazení průběhů naměřených dat získaných 

z vytvořeného systému pro řízení náklonné rotační plošiny. Dále obsahuje průběhy 

předzpracovaných dat získaných měřením na systému a měřením na dvou AHRS 

jednotkách. V závěru kapitoly jsou pak prezentovány výsledky po zpracování dat 

Kalmanovou filtrací, při které byly odhadovány průběhy úhlových rychlostí pohybující 

se plošiny z naměřených průběhů polohových úhlů. 

Závěrečné zhodnocení dosažených cílu diplomové práce je uvedeno v páté kapitole. 
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2 TEORETICKÝ ROZBOR 

V této kapitole je nejdříve obecně popsán systém pro řízení náklonné rotační 

plošiny včetně možných způsobů využití. Následně je řešena problematika 

inkrementálních optických senzorů. Dále je uveden stručný popis AHRS1 jednotek. 

Závěr kapitoly obsahuje úvod do teorie Kalmanovy filtrace. 

2.1 SYSTÉM PRO ŘÍZENÍ NÁKLONNÉ ROTAČNÍ PLOŠINY 

2.1.1 Blokové schéma systému 

Systém pro řízení náklonné rotační plošiny se skládá ze tří hlavních částí. Nejvyšší 

hierarchickou úroveň představuje uživatelské rozhraní, dále je to komunikační jednotka 

a poslední částí je náklonná rotační plošina. Realizovaný systém je obecně popsán na 

následujícím obrázku 2.1. 

 
 

Obr. 2.1 Obecné blokové schéma systému pro řízení náklonné rotační plošiny 

                                                
1 AHRS – Attitude & Heading Reference System – součást inerciálního navigačního systému letadla, 
poskytující údaje o orientaci v prostoru, t.j. o podélném a příčném náklonu a o kursu letadla 

PC: 

OBSLUŽNÁ APLIKACE 

KOMUNIKAČNÍ JEDNOTKA: 
- komunikace s obslužnou aplikací 

- ovládání plošiny 

- úprava signálů z inkr. senzorů 

Komunikace RS-232C 

komunikační kanál 

  Zdroj napájení 

  PLOŠINA 
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Mezi uživatelským rozhraním a komunikační jednotkou probíhá komunikace po 

sériové lince dle standardu RS-232C2 (více o standardu v [8]).  Komunikace probíhá 

rovněž mezi komunikační jednotkou a plošinou, jejíž součástí jsou tři pohonné jednotky 

a tři IRC3 senzory.    

První část systému je tvořena osobním počítačem (dále PC), na kterém běží 

uživatelské rozhraní (naprogramované v prostředí LabWindows/CVI) pro ovládání 

náklonné rotační plošiny. Tato aplikace umožňuje nastavovat automatické měřicí 

procedury, vizualizaci a archivaci získaných dat z komunikační jednotky.  

Komunikační jednotka je druhou částí systému, která má za úkol generovat řídicí 

signály pro natáčení a naklánění plošiny na základě uživatelem zadaných požadavků. 

Komunikace mezi obslužnou aplikací a komunikační jednotkou je zajištěna pomocí 

sériové linky RS-232C. Komunikační jednotka zajišťuje příjem a zpracování výstupních 

signálů z IRC senzorů. 

Třetí částí systému je náklonná rotační plošina. Otáčivý pohyb plošiny 

v jednotlivých osách zajišťují tři motory. V každé ose otáčení je umístěn IRC senzor. 

Obrázek 2.2 popisuje plošinu. Každá ze tří noh plošiny má v sobě zabudovaný 

aretační šroub. Otáčením šroubů lze nastavit základnu plošiny do vodorovné hladiny, 

kterou indikuje libela zabudovaná v základně plošiny. V režimu manuálního 

nastavování polohy plošiny lze příslušnými klikami nastavit požadovaný náklon či 

natočení, jehož velikost je znázorněna na úhloměrné stupnici. V automatickém režimu 

nastavování polohy plošiny se otáčí hřídele příslušných motorů, které jsou spojeny 

s mechanickým ústrojím (hřídele příslušných os otáčení a zubové převody) řemenem.  

Na komunikační jednotce jsou dva konektory. Konektor označený číslem jedna je pro 

přívod napájení (24V). Číslem dva je označen konektor sériové linky CANNON 9, přes 

který je připojena komunikační jednotka k PC. 

 

                                                
2 RS-232C – sériové komunikační rozhraní určené pro spojení dvou zařízení, někdy také označované jako 
sériová linka, nebo sériový port 
3 IRC – inkrementální optoelektronický rotační senzor 
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Obr. 2.2 Popis náklonné rotační plošiny 

Na plošině se především testují AHRS jednotky. Z toho důvodu je vhodné 

sjednotit názvosloví otáčivých pohybů plošiny vyvozených otáčením klik 1, 2 a 3 (viz 

obrázek 2.2) podle letadlové souřadné soustavy O,x,y,z [18][23], jejíž schéma je na 

obrázku 2.3. 

 

Kde:    

α … úhel náběhu 

β … úhel vybočení 

v∞ … rychlost nabíhajícího 

proudění vzduchu

Obr. 2.3 Letadlová O,x,y,z a aerodynamická Oa,xa,ya, souřadná soustava 

kliky pro ruční 

nastavování plošiny 

KOMUNIKAČNÍ JEDNOTKA 

řemenové spojení 

motoru s hřídelí 

stupnice 

aretační šrouby pro 

nastavení vodorovné roviny 

1 2 

náklonná deska 
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Tabulka 2.1 popisuje relaci v názvosloví mezi pohyby náklonné rotační plošiny 

a letadlové souřadné soustavy. 

 

 

 

Tab. 2.1 Relace v názvosloví mezi druhy pohybu plošiny a letadlové souřadné soustavy  

Maximální rozsahy vychýlení a úhlových rychlostí náklonné rotační plošiny 

v jednotlivých osách jsou uvedeny v následující tabulce 2.2 

způsob vychýlení rozsah pohybu [°] rozsah rychlostí [°/s] 
otočení v kursu ± 360 (neomezeně otáček) ± 310 
podélný náklon ± 45 ± 42 
příčný náklon ± 25 ± 60 

  

Tab. 2.2  Maximální rozsahy vychýlení a úhlových rychlostí plošiny 

2.1.2 Komunikační jednotka 

Následující obrázek 2.4 popisuje funkci komunikační jednotky.  

 

Obr. 2.4  Principiální schéma komunikační jednotky 

otáčení klikou číslo 1 � zatáčení (ωz) 

otáčení klikou číslo 2 � klopení (ωy) 

otáčení klikou číslo 3 � klonění (ωx) 

                                                     

 

 

 

MIKROPROCESOR 

REVERZIBILNÍ ČÍTAČ 3x 

ZPRACOVÁNÍ 
SIGNÁLU 3x TTL/RS-232C 

SMĚR x3 

CLK x3 

PC                           PLOŠINA 
 3x IRC snímač 

 3x motor 

index 

B 

A 

komunikační 
kanál 

komunikace 
RS-232 

KOMUNIKAČNÍ 

JEDNOTKA 
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Úkolem komunikační jednotky je zprostředkovat komunikaci mezi uživatelským 

rozhraním běžícím na PC a náklonnou rotační plošinou (IRC senzory a motory). 

Komunikace probíhá tak, že obslužná aplikace systému pošle požadavek na zjištění 

polohy plošiny do komunikační jednotky. Komunikační jednotka požadavek zpracuje, 

zjistí polohu plošiny a informaci pošle zpět do PC po RS-232C. Pokud je požadavek o 

nastavení plošiny do určité polohy, tak komunikační jednotka zapne motory a plošina se 

nastaví do požadované polohy. 

Funkcí komunikační jednotky je příjem a zpracování signálů z IRC senzorů. 

Signály přicházející od příslušného IRC senzoru jsou v komunikační jednotce 

zpracovány na signál nesoucí informaci o směru otáčení (SMĚR) a na signál 

synchronizační (CLK). Více o této problematice je napsáno v kapitole 2.2.  Takto 

upravený signál je čítán reverzibilním (obousměrným vratným) čítačem. Směr čítání je 

dán signálem SMĚR. Množství načítaných impulsů za požadovanou dobu je zpracováno 

a vyhodnoceno mikroprocesorem a je přímo úměrné sledované veličině, což je buď úhel 

natočení nebo úhlová rychlost. Mikroprocesor upraví změřený údaj do formátu dle 

komunikačního protokolu (stručný popis protokolu je uveden v kapitole 3.2.3) a přes 

blok TTL/RS-232C  jej odešle po sériové lince RS-232C do počítače (do obslužné 

aplikace). Blog TTL/RS-232C je převodník napěťových úrovních mezi TTL logikou a 

logikou RS-232C. 

Součástí komunikace mezi komunikační jednotkou a plošinou jsou povely ke 

spouštění a zastavování pohonných jednotek plošiny. 

2.1.3 Uživatelské rozhraní - obslužná aplikace  

Obslužná aplikace tvoří nejvyšší hierarchickou úroveň v systému řízení náklonné 

rotační plošiny. Jejím úkolem je umožnit uživateli snadno definovat parametry měřicích 

procedur pro automatizované měření a rovněž toto měření vykonat. Další funkcí 

aplikace je možnost ukládat (nahrávat) parametry měřicích procedur do (ze) souboru, za 

účelem opakovat identické automatizované měření v budoucnosti. Komunikační 

jednotka zpracovává signál z IRC senzorů a posílá data v upravené formě do obslužné 

aplikace. Aplikace přijímá upravená data od komunikační jednotky a převádí je na 

polohové úhly a úhlové rychlosti, které lze v reálném čase zobrazovat a po ukončení 

měření uložit do souboru. Obslužná aplikace komunikuje s podřízenou komunikační 

jednotkou po RS-232C. 
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2.1.4 Příklady použití systému 

Potřeba změřit náklon od vodorovné roviny a měření úhlových rychlostí zasahuje 

do velmi širokého spektra zejména technických oborů. K měření úhlových rychlostí se 

využívají například inerciální měřicí jednotky IMU4, které jsou součástí inerciálních 

navigačních systémů INS5. Výstupními daty AHRS jednotek jsou polohové úhly. 

Primárními senzory těchto systémů jsou senzory úhlové rychlosti (gyroskopy) a senzory 

pro měření zrychlení tělesa (akcelerometry). Další senzory, které je možno použít 

k měření náklonu jsou elektrolytické libely [3], [11] a [23]. Základní uplatnění systému 

pro řízení náklonné rotační plošiny je automatizované měření převodních charakteristik 

senzorů. Dále lze měřit některé statické parametry senzorů, jako je například citlivost, 

reprodukovatelnost, linearita, hystereze [3]. 

Z oblasti dynamických parametrů jsou to například parametry časové odezvy 

(doba náběhu, doba ustálení, překmit). Rovněž je možné měřit přechodové 

charakteristiky senzorů, kdy systém je schopný vytvořit takový pohyb plošiny, který 

svými dynamickými vlastnostmi odpovídá skokové změně hodnoty (polohy plošiny), 

což je předpoklad pro měření přechodových charakteristik senzorů. Systém mohou 

využít studenti při výuce v laboratorních cvičeních předmětů Přístrojové systémy 

letadel a Kontrola letadlových systémů (ČVUT, FEL, K13138).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4IMU – Inertial Measurement Unit – inerciální měřicí jednotka, která je součástí inerciálních navigačních 
systémů 
5INS  - inerciální navigační systém 
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2.2 INKREMENTÁLNÍ OPTICKÉ SENZORY 

IRC senzory jsou použity v systému za účelem poskytovat informace o směru a 

rychlosti otáčení hřídelí (ve všech třech souřadných osách – x, y, z), které vytvářejí 

otočný pohyb celé plošiny. Signál IRC senzorů je zpracováván v komunikační jednotce.  

Ilustrativní zobrazení spojení IRC senzoru a hřídele motoru je na obrázku 2.5. 

Princip inkrementálního senzoru je založen na přerušování světelného paprsku 

mezi zdrojem a snímačem. K přerušování dochází pohybem kotouče (pravítka) s 

tmavými ryskami mezi zdrojem a snímačem. Posuv rotoru (pravítka) o krok K odpovídá 

jednomu přerušení paprsku a tím vygenerování impulsů výstupního tvarovaného 

signálu.  

V typickém uspořádání je obrazec na rotoru rovnoměrný a skládá se                    

z průhledných a neprůhledných proužků. Nad obrazcem jsou zpravidla upevněny dva 

snímače (A a B) vzájemně posunuté o hodnotu n * K + K/4 , čímž  se docílí zakódování 

směru otáčení do vzájemné fáze signálů A  a B.  Posuv snímače může  být docílen 

polohou  clony. Fáze může být buď +90° nebo –90° (+270°). Průběh signálů při otáčení 

senzoru bývá většinou trojúhelníkový, ale pomocí komparátoru se upraví na 

obdélníkový a ten je znázorněn na obrázku 2.5. Pootočení o jednu čárku reprezentuje 

jedna perioda signálu A (B). Signály A a B bývají doplněny třetím kanálem reference R 

(označovaným jako index a někdy se vyznačuje jako I nebo N), který určuje počáteční 

polohu rotačního senzoru a generuje se na něm pouze jeden impuls za jednu otáčku 

rotoru. Tento signál lze využít k indikaci nulové polohy senzoru a ke kontrole 

správného počtu impulsů na otáčku. Smysl otáčení je v obrázku uveden označením CW 

a CCW [3], [20] a [24]. 

  
     Obr. 2.5  Průběh signálů z IRC senzoru a spojení hřídele motoru s IRC senzorem 
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2.2.1 Dekódování signálů z IRC senzorů 

Teoreticky existují tři možnosti dekódování: 

 jednonásobná přesnost   

 dvounásobná přesnost   

 čtyřnásobná přesnost  

Prakticky se používá, buď jednonásobná přesnost pro jednoduchost zpracování  

nebo čtyřnásobná přesnost pro možnost čtyřnásobného zpřesnění odečítání polohy. U 

jednonásobné přesnosti lze použít k dekódování směru jednoduchou logiku, například 

klopný obvod D zapojený podle obrázku 2.6. Klopný obvod D je použit pro jeho 

paměťovou funkci, kdy po aktivování hodinového vstupu C (nejčastěji náběžnou 

hranou), obvod přenáší informaci ze vstupu D na výstup Q. Jako hodinový signál pro 

čítač polohy lze použít jeden ze signálů A nebo B. Změna směru je detekována během 

poloviny periody signálů A ( B ). 

 
Obr. 2.6 Obvod pro převod  signálů A a B na signály Směr (Q) a Clk pro 

jednonásobnou přesnost    

U čtyřnásobné přesnosti je k dekódování směru a odvození hodinového signálu 

potřebná již složitější logika. Tato logika musí vyrobit hodinový signál, který je 

rychlejší než signály A, B. Hodinový signál je součtem derivací signálů A a B, kde 

každé změně na signálech A a B odpovídá impuls signálu IRQ. Signál směru musí 

reagovat také rychleji než v jednonásobném vyhodnocení a měl by se měnit na opačnou 

hranu dříve, než se dostaví aktivní hrana hodinového signálu.  

Pokud využíváme k dekódování směru mikropočítač, je vhodné využít závislost 

mezi fyzickými stavy signálů A a B při otáčení IRC senzoru doleva a doprava. Pokud se 

senzor točí jedním směrem, je (n-1)-tý stav vstupu A stejný jako n-tý stav vstupu B. 

Pokud se senzor točí druhým směrem, je (n-1)-tý stav vstupu A negací n-tého stavu 

vstupu B. Tato skutečnost dovoluje detekovat změnu směru v 1/4 kroku (tedy ihned), 

což je možné pozorovat na obrázku 2.7 [3], [12], [20] a [24]. 
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Obr. 2.7  Obvod pro převod signálů A a B na signály SMĚR a IRQ – čtyřnásobná 
přesnost (vlevo),  Ilustrace závislosti mezi stavy signálů (vpravo) 

2.2.2 Možnosti zapojení IRC senzorů a vyhodnocovacích obvodů 

Signály ze senzoru jsou v praxi obvykle zpracovány obvodem pro vyhodnocení 

směru a reverzibilním čítačem, který načítá nebo odečítá impulsy a udává polohu v 

číslicové formě. Na obrázku 2.8 je uveden příklad zapojení obvodu LS7083 a kaskádně 

řazených čítačů 74193 (stručná charakteristika obou obvodů je v katalogových listech 

na [25] a na přiloženém CD, viz seznam příloh v kapitole 9.7) pro vyhodnocování 

signálů z inkrementálního senzoru. Na pin 1 Rbias obvodu LS7083 je připojen rezistor 

jehož hodnota ovlivňuje šířku časovacího impulsu. Na základě vyhodnocení 

kvadraturních signálů A, B jsou tímto obvodem generovány impulsy pro čítání nahoru 

(UpClk) nebo dolů (DnClk). Na zobrazených průbězích (obrázek 2.9) je patrná 

souslednost vstupních a výstupních signálů. Zároveň jsou zobrazeny průběhy signálů v 

případě, že je zvolen mód činnosti X4 se čtyřnásobnou citlivostí. Tak jsou v tomto 

módu vyhodnocovány náběžné i spádové hrany signálů A a B a např. kotouč s 250 

značkami tak vytvoří výsledných 1000 impulsů/otáčku [20], [22]  a [24]. 

 
Obr. 2.8  Možné zapojení obvodu pro zpracování signálů IRC senzoru 
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Obr. 2.9  Průběhy výstupů senzoru a výsledné impulsy po zpracování v obvodu z Obr. 

2.8 

2.2.3 Chyby senzorů 

Chyby, které mohou ovlivňovat systém pro řízení náklonné rotační plošiny, jsou 

uvedeny v této podkapitole. 

Zdrojem chyb jsou IRC senzory polohy. Mezi základní problémy IRC senzorů 

patří elektromagnetické rušení elektronických obvodů senzoru. Při tomto rušení mohou 

vznikat falešné zákmity na výstupech senzoru, které mohou být následným zpracováním 

vyhodnoceny jako změna polohy. Tím dochází k chybě vyhodnocení polohy. Je tedy 

potřeba dbát na správné elektrické propojení senzoru a vyhodnocovacích obvodů, 

správné zemnění a blokování napájení, při návrhu systému. Nedostatkem je ztráta 

absolutní polohy senzoru při výpadku napájení. Tento problém vyplývá z principu 

senzoru a nelze ho ovlivnit. Mezi konstrukční problémy patří odolnost proti prachu, 

mechanickému namáhání otočného mechanizmu a stárnutí optických obvodů [24].  

U zpracování signálu je potřebné zajistit, aby se při změně signálů A a B (viz 

obrázek 2.10) nejprve vyhodnotil a případně změnil směr, a teprve poté se vygenerovala 

aktivní hrana na signálu (IRQ) signalizujícím nastalou změnu signálů A, B. Pokud by 

toto nebylo dodrženo, nastala by při změně směru chyba polohy o jeden impuls, která 

by se kompenzovala při změně na původní směr.   
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Obr. 2.10 Uspořádání a časová následnost signálů z dekodéru  

Je potřeba dbát na to, aby aktivní hrana čítaného signálu nebyla vygenerována 

současně s hranou změny směru a aby byla zpožděná o čas tS_IRQ, který je dán typem 

použitého čítače [24].  

Další problém ve vyhodnocování signálu může nastat, pokud se kotouč IRC 

senzoru otáčí velmi pomalu (při velmi malých úhlových rychlostech). Malá strmost 

výstupu fotosenzoru pak může být vícenásobně vyhodnocena komparátorem jako puls. 

Tento problém bývá řešen použitím Schmittova klopného obvodu a číslicového filtru 

[20] a [21].  

Chybu způsobuje vůle v ozubených převodech mechanického ústrojí náklonné 

rotační plošiny, což může způsobit vibrace celého zařízení. Vibrace negativně ovlivňují 

kvalitu výstupního signálu IRC senzoru a tím i jeho zpracování a vyhodnocení [3] a 

[11]. 
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2.3 AHRS JEDNOTKY V SYSTÉMECH INS 

Inerciální navigace je založená na vyhodnocování polohy bez astronomických 

pomůcek nebo jiného vnějšího zdroje signálu a to jen za pomoci primárních inerciálních 

senzorů, kterými jsou akcelometry a senzory úhlové rychlosti. Aktuální poloha objektu 

je vyhodnocována na základě znalosti počáteční polohy a z následného kontinuálního 

měření zrychlení a směru pohybu v referenční soustavě. Slovo „inerciální“ pochází 

z původního slova „inerce“, znamenajícího setrvačnost, nedotknutelnost a neschopnost 

pohybu. Inerciální navigace využívá zákon setrvačnosti a známé výchozí polohy 

objektu. Princip inerciální navigace se řídí zákony klasické mechaniky definované 

Newtonem. 

1. Newtonův zákon říká, že pohybující se těleso setrvává v rovnoměrném 

přímočarém pohybu, pokud na něj nepůsobí vnější síla. 

2. Newtonův zákon říká, že právě tyto vnější síly, působící na těleso, způsobí 

zrychlení tělesa úměrné k velikosti a směru výslednice daných vnějších sil. 

Z druhého zákona vyplývá, že z měření zrychlení je možné integrací v čase získat 

rychlost pohybu a následnou druhou integrací i polohu tělesa při znalosti počátečních 

podmínek v referenční soustavě [23]. 

Zrychlení tělesa se vyhodnocuje na základě měření senzorem, který nazýváme 

akcelometr. V systémech inerciální navigace se hlavně používá trojice akcelometrů, 

jejichž osy citlivosti jsou navzájem kolmé. Tímto způsobem je vytvořen tříosý 

souřadnicový systém a je zajištěno, že jednotlivé senzory měří zrychlení jen 

v definovaných směrech. Pro správnou funkci INS je nutné vektor zrychlení vztáhnout 

k osám letadla a následně přepočítat do soustavy, v které se navigace vykonává. Dále je 

potřebné sledovat orientaci vektoru zrychlení, resp. os citlivosti akcelometrů vůči 

referenční soustavě v čase pomocí senzorů úhlové rychlosti. Na základě informací ze 

senzorů úhlové rychlosti o změnách orientace os akcelometrů a znalosti jejich 

počátečních poloh je možné pomocnou integrací vypočítat natočení souřadnicové 

soustavy letadla vůči referenční soustavě. Změny orientace os citlivosti akcelometrů 

korespondují změnám souřadnicové soustavy letadla a jsou definovány jako úhlové 

rychlosti podle hlavních os letadla [23]. 

V oblasti inerciální navigace se využívají dva typy INS. První, starší systém, má 

primární snímače umístěné na stabilizované platformě, která je mechanicky izolována 
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od rotačního pohybu tělesa (letadlo, ponorka …). Na základě měření úhlových rychlostí 

a zrychlení platforma reguluje svou polohu pomocí mechanického pohonu a udržuje ji 

v konstantní orientaci vzhledem k zemi bez ohledu na pohyb tělesa. Druhý systém, na 

který se přešlo v letectví, neobsahuje mechanické rotační prvky a je pevně spojen 

s osami daného letadla (tělesa). Takovýto systém se nazývá „strapdown“ (z anglického 

strapped down). Strapdown systém je pevně připevněn k draku letadla a jeho senzory 

jsou směrované do hlavních os letadla. Výhodou tohoto systému jsou malé rozměry, 

menší hmotnost a větší spolehlivost, protože systém neobsahuje žádné mechanické 

prvky. Tento systém však klade větší nároky na výpočetní aparát a na snímače, které 

musí mít schopnost měřit jednotlivé veličiny ve větším rozsahu při zachování jejich 

citlivosti [23].  

Inerciální navigační systém se skládá z měřicí jednotky a výpočetní jednotky. 

Inerciální měřicí jednotka (IMU) se skládá z trojice akcelometrů a z trojice senzorů 

úhlové rychlosti. Podle použitého výpočetního aparátu je možné rozlišovat tzv. AHRS 

systém (Attitude & Heading Reference System) a samotný inerciální navigační systém 

INS. AHRS systém poskytuje informace o kursu letadla, o podélném a příčném náklonu 

letadla. INS poskytuje stejné údaje jako AHRS a navíc tyto informace rozšiřuje o 

výpočty pilotážně-navigačních údajů [23] a [33]. Následující obrázek 2.11 zobrazuje 

strukturu INS systému podle [23]. 

 

Obr. 2.11 Struktura INS systému dle [23] 

V tabulce 2.3 jsou uvedeny charakteristické vlastnosti dvou AHRS jednotek typu 

strapdown. Jedná se o 3DM-GX2 jednotku od výrobce MicroStrain a AHRS M2 

jednotku od výrobce InnaLabs. Obě inerciální navigační jednotky obsahují trojosý 

akcelometr, trojosý gyroskop, trojosý magnetometr a výpočetní jednotku pro výpočet 

snímače 
obvody 

úpravy signálu 

výpočet polohy 

v prostoru 

výpočet orientace 

v prostoru 

INS systém 

AHRS systém 

IMU jednotka 
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polohových úhlů. AHRS jednotka 3DM-GX2 obsahuje navíc teplotní senzor pro 

kompenzaci teplotně závislých chyb senzorů. Obě jednotky jsou součástí výbavy 

laboratoře leteckých informačních systémů (ČVUT, FEL, Katedra měření). 

parametr 3DM-GX2 AHRS M2 

 

 

obnovovací frekvence [Hz] 100 100 

rozsah - kurs [°] 0 - 360 0 - 360 

rozsah - podélný náklon [°] 0 - 360 ± 90 

rozsah - příčný náklon [°] 0 - 360 ± 180 

rozlišitelnot [°] 0,1 0,01 

statická přesnost  [°] ± 0,5 ± 0,1 

akcelometry - rozsah [g] ± 5 ± 2 

akcelometry - bias [mg] 5 0,3 
akcelometry - chyba linearity 
[%] 0,2 0,2 

gyroskopy - rozsah [°/s]  ± 300 ± 300 

gyroskopy - rozsah [°/s]  ± 0,2  ± 0,02 

gyroskopy - chyba linearity [%] 0,2% 0,1% 

Tab. 2.3 Charakteristické vlastnosti AHRS jednotek 3DM-GX2 a AHRS M2 

Blokové schéma způsobu výpočtu polohových úhlů u jednotky AHRS M2 je 

dobře patrné z obrázku 2.12 [34]. Podobným způsobem funguje i výpočet u jednotky 

3DM-GX2 [35].  

 

Obr. 2.12 Způsob výpočtu polohových úhlů u jednotky AHRS M2 dle [34] 
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2.4 KALMANOVA FILTRACE 

Kalmanova filtrace je metoda rekurzivní aktualizace odhadovaných stavů systému 

zpracováváním postupných měření [23].  

2.4.1 Kalmanův filtr 

Kalmanův filtr je určený na odhad stavových proměnných systému pro dané 

měření výstupních signálů tohoto systému, obsahujících náhodné chyby měření. Odhad 

je optimální v tom smyslu, že součet kvadrátů chyb odhadnutých stavových 

proměnných v libovolném čase má nejmenší možnou hodnotu. Chyba odhadu je rozdíl 

mezi odhadem zpracovávaným filtrem a skutečnou hodnotou stavové proměnné 

systému. Kalmanův filtr se tedy používá na přesné určení stavových proměnných, tj. na 

optimální potlačení měřeného šumu [23]. 

Další definice je, že Kalmanův filtr je efektivní a všestranně použitelná procedura, 

která slučuje výstupy senzorů zatížených různými poruchami a šumy na odhad stavů 

systému s neurčitou dynamikou. Pod pojmem neurčitá dynamika si lze představit 

nepředvídatelné narušení normálního fungování prostředku způsobené například 

lidským vlivem, větrem nebo neočekávanými změnami parametrů senzorů [23]. 

Kalmanův filtr je často využíván při fúzi dat z několika zdrojů. Konkrétním 

příkladem takové fúze je integrace dat ze systému GPS a systému inerciální navigace. 

Ve výsledku se dosáhne výhod obou systémů a minimalizují se jejich nedostatky. 

Výhodné vlastnosti jsou velká přesnost inerciální navigace a časová stabilita přesnosti 

systému GPS. Potlačí se negativní vliv driftu6 inerciálního navigačního systému           

[1], [19] a [23]. 

 Kalmanův filtr lze využít k řešení tří odlišných problémů:  

1. Filtrace – při filtraci je využíváno k odhadu stavu dynamického systému jak dat 

naměřených před okamžikem odhadu, tak i dat v okamžiku odhadu. Jejich dostupnost je 

nutnou podmínkou pro filtraci běžící v reálném čase. Režim filtrace se používá k filtraci 

signálu, který je ovlivněn šumem a přímým měřením nejdou hledané veličiny změřit. 

S využitím odhadů stavového vektoru lze hledané veličiny odhadnout. Zdrojem šumu 

může být například chybový parametr senzoru. 

                                                
6 drift – dynamický šumový parametr senzoru, popisující rychlost, s jakou se daná chyba v čase mění 
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2. Predikce – během predikce jsou k odhadu stavu dynamického systému využívána 

pouze data změřená před časem, než stavy dynamického systému budou odhadnuté. Při 

režimu predikce se odhaduje budoucí stav systému, což je využíváno v systémech 

zpětnovazebního řízení. 

3. Vyhlazování  nebo-li smoothing7 - Pokud jsou k dispozici vstupní a výstupní data, 

změřená na určitém intervalu, tak je možné provést zpracování dat v režimu filtrace, při 

kterém je potřeba ukládat odhady stavového vektoru. Následně lze na základě těchto 

uchovaných odhadů vektoru stavu hledat zpřesněný vyhlazený odhad stavového vektoru 

na stejném intervalu nebo jen jeho části. Pro proces vyhlazování, jsou k dispozici tři 

různé přístupy, lišící se způsobem aplikace [1 a 2]: 

 Fixed-interval smoothing (vyhlazování na definovaném intervalu dat – 

obvykle na celém souboru dat) 

 Fixed-point smoothing (vyhlazování k pevnému bodu) 

 Fixed-lag smoothing (vyhlazování k malému intervalu dat) 

Odhad stavu v diskrétním čase k není založen pouze na minulých datech, ale i na 

datech budoucích, získaných v čase k+1. V praxi se obvykle vyhlazování realizuje 

pomocí dvou filtrů, operujících z časového hlediska proti sobě na již získaných datech. 

Podmínkou pro režim vyhlazování je uchovat všechny odhady stavového vektoru a 

kovarianční matici chyb odhadu z režimu filtrace pro algoritmus vyhlazování, což je 

paměťově náročné a ztrácí se výhoda rekurzivnosti [1][2] a [19]. 

Formulace problému: 

U lineárního diskrétního stochastického systému platí, že výstup je lineární funkcí 

stavového vektoru a je popsán rovnicemi [13], [14] a [15]: 

     (2.1) 

      (2.2) 

kde je:  x(k)   stavový vektor, 
u(k)   vektor řídicích veličin, 

y(k)   vektor výstupních veličin, 
w(k)  poruchové veličina – vektor šumu procesu, 

v(k)   poruchové veličina - vektor šumu měření, 

                                                
7 Smoothing – (vyhlazování, vyrovnávání) – metoda postprocesingového zpracování dat 



   Systém pro řízení náklonné rotační plošiny 

 
- 21 - 

A  matice systému, 

B  matice řízení 
C, D  výstupní matice 

k   diskrétní čas. 

 Následující obrázek 2.13 znázorňuje stavový model diskrétního lineárního 

systému. 

 

Obr. 2.13 Stavový model dynamického diskrétního lineárního systému dle [23] 

Signály v(k) a w(k) jsou poruchové veličiny, u kterých se předpokládá, že jde o 

Gaussovské procesy (mají normální rozdělení) s nulovou střední hodnotou podle vztahů 

2.3 a 2.4 [4] a [7]. Symbol E značí střední hodnotu. 

w(k) ≈ N(0,Q)   kde  Q=E(w(k)w(k)T)    (2.3) 

v(k) ≈ N(0,R)  kde R=E(w(k)w(k)T)    (2.4) 

Takovéto procesy jsou označovány jako bílé nekorelované šumy s nulovou střední 

hodnotou a s kovariančními maticemi Q a R. Kovarianční matice odpovídají šumu. 

Pokud například šum procesu nabývá velkých hodnot, bude velkých hodnot nabývat i 

matice Q. Rovnice 2.5 popisuje kovarianční matici chyb odhadu P. Tato matice 

obsahuje chyby odhadu. Tyto chyby odhadu principiálně obsahují každou hodnotu 

měření odlišnou od odhadu stavového vektoru [23].  

       (2.5) 

Matice S je v případě nekorelovaných bílých šumů nulová, což zjednoduší matici 

na pravé straně rovnice (2.5) tak, že nenulové prvky jsou pouze na hlavní diagonále. 

Kovarianční matice šumů mají na hlavní diagonále hodnotu rozptylu šumu. 
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Cílem Kalmanova filtru je určit odhad stavového vektoru  a 

kovarianční matici chyb odhadu P(k+1). Odhad stavu  v každém kroku 

minimalizuje kritérium LMMSE8 tzn., že odhad je optimální v tom smyslu, že součet 

kvadrátů chyb odhadnutých stavových proměnných v libovolném čase má nejmenší 

možnou hodnotu. Algoritmus pro Kalmanův filtr využívající LMMSE kritérium 

popisuje následující obrázek 2.14. 

 

Obr. 2.14 Cyklus Kalmanova filtru dle [23] 

 Cyklus Kalmanova filtru se skládá z časového kroku a datového kroku. Časový 

krok se také nazývá jako predikční. Datový krok se pak nazývá jako korekční nebo 

filtrační. Následující výpočty se vykonávají v každé iteraci cyklu Kalmanova filtru [23]: 

Časový krok:  

 odhad budoucího stavového vektoru na základě znalosti aktuálního stavu. 

 odhad budoucího stavu kovarianční matice chyby odhadu na základě 

znalosti aktuálního 

Datový krok: 

 výpočet matice zesílení K (váhová matice). 

 provedení korekcí odhadu stavového vektoru z naměřených dat, která 

jsou v tomto kroku k dispozici. 

 provedení korekce odhadu kovarianční matice chyby odhadu 

                                                
8 LMMSE - linear minimum mean square error   

 (k|k) 

P(k|k) 

Datový krok: 

KOREKCE 

Časový krok: 

PREDIKCE 

 
Počáteční podmínky:  

ZPOŽDĚNÍ 

 (k+1|k) 

P(k+1|k) 

 (k|k-1) 

P(k|k-1) 
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Následujících šest rovnic popisuje průběh iterace v cyklu Kalmanova filtru. 

     (2.6) 

       (2.7) 

       (2.8) 

      (2.9) 

    (2.10) 

     (2.11) 

 Význam časových indexů je dobře pochopitelný z obrázku 2.14.  

Rovnice 2.6 jsou počáteční podmínky, které jsou použity pouze v první iteraci 

cyklu. Počáteční hodnota matice K ovlivňuje rychlost ustálení Kalmanova filtru. 

Rovnice 2.7 a 2.8 se vykonávají během časového kroku. Na začátku datového kroku se 

počítá matice K a následně pak rovnice 2.10 a 2.11 [23]. 

Kalmanovo zesílení je po ustálení úměrné poměru kovariančních matic Q a R [1]. 

   (2.12) 

Propojení Kalmanova filtru s modelem systému je na následujícím obrázku 2.15 

[1], [19] a [23]. 

 

Obr. 2.15 Propojení Kalmanova filtru s modelem systému dle [23] 
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Obecné vlastnosti Kalmanova filtru (KF) 

 Pokud šum procesu a šum měření nemají charakter nekorelovaných bílých 

šumů, je nutné použití „bělících filtrů“ (upravit šum na bílý) [19]. 

 KF je vždy lineární. Při potřebě pracovat s nelineárním modelem je třeba filtr 

linearizovat nebo použít rozšířený KF [1, 2, 16, 17, 19 nebo 23]. 

 Proces predikce je po několika krocích jen málo závislý na počátečních 

podmínkách P(0) a x(0), tudíž je možné nastavit za počáteční podmínky 

libovolné hodnoty. Vhodnost volby počátečních podmínek však ovlivňuje 

rychlost ustálení filtru [19]. 

 Kalmanovo zesílení je po ustálení Kalmanova filtru úměrné poměru Q/R, čemuž 

je úměrná i rychlost reakce Kalmanova filtru [1, 17 a 19]. 

 Čím přesněji je navržen model systému, tím kvalitnější (důvěryhodnější) je 

odhad stavového vektoru [19]. 

 Kvalita chybové (kovarianční) analýzy je závislá na věrohodnosti modelu 

systému [19]. 

 Kalmanův filtr využívá metodu rekurzivního výpočtu a proto není potřeba 

uchovávat naměřená data [23]. 

 

2.4.2 Smoothing 

Pro postprocesingové zpracování dat je vhodné použít režim vyhlazování 

(smoothing), kdy se nejprve provede Kalmanova filtrace naměřených dat podle 

mechanismu na obrázku 2.14. Nutný předpoklad pro smoothing je ukládat odhady 

stavového vektoru  a jeho kovarianční matice  v každém iteračním cyklu Kalmanovy 

filtrace a to jak v režimu predikce (časový krok), tak v režimu korekce (datový krok).  

Pro zpracování naměřených dat z rotační náklonné plošiny a z inerciálních 

navigačních jednotek je vhodné použít smoothing v režimu Fixed – interval na celém 

souboru dat. Proces lze vykonat na celém souboru dat, protože to umožňuje výpočetní a 

hlavně paměťový výkon počítače, na kterém se data zpracovávají a není stanoven žádný 

limit na dobu zpracování. Zmíněný režim vyhlazování, je dále podrobněji popsán. 

Fixed – interval smoothing – nejvýstižněji popisují algoritmus vyhlazování 

k pevnému intervalu následující čtyři rovnice (2.13, 2.14, 2.15 a 2.16). Tento algoritmus 
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se v literatuře označuje jako Rauch-Tung-Striebel Two-Pass Smoother [1]. Rovnice 

2.13 je inicializační nastavení vyhlazeného odhadu stavového vektoru [1] a [2].   

        (2.13) 

   (2.14) 

      (2.15) 

   (2.16) 

kde je:     odhad stavového vektoru při smoothingu v čase k 

   odhad kovariance stavového vektoru při smoothingu 

 matice zesílení vyhlazování (obdoba matice K u 
Kalmanova filtru) 

k  index značící diskrétní čas k = N – 1, N – 2, …, 0 

N  počet vzorků 

 

2.4.3 Diskretizace  spojitého systému 

Stochastický systém může být jak lineární, tak i nelineární, spojitý či diskrétní. 

Vzhledem k častému použití Kalmanova filtru v signálových procesorech je nutné 

pracovat se signálem diskrétním. Převod spojitého systému na diskrétní popisuje 

následující mechanismus (značení proměnných odpovídá značení na obrázku 2.13 

v kapitole 2.4.1) [14] a [17].  

Spojitý systém: 

      (2.17) 

        (2.18) 

kde:  G … je vazební matice mezi šumem procesu a stavem systému 

  t … je spojitý čas 

Diskrétní systém: 

       (2.19) 

        (2.20) 
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Vztah mezi maticemi spojitého a diskrétního systému: 

   (2.21) 

         (2.22) 

           (2.23) 

 Další metodou diskretizace lineárního dynamického systému je metoda Van 

Loan, popsána níže [14] [17]. Předpoklad je, že lineární dynamický systém je určen 

rovnicí 2.24. 

      (2.24) 

V dalším kroku je vytvořena matici M o rozměrech 2n×2n dle rovnice 2.25, kde 

Δt je vzorkovací perioda a n představuje řád systému: 

        (2.25) 

 Nyní lze využít funkci expm( ), která je součástí výpočetního software 

MATLAB, k výpočtu matice N dle rovnice 2.26. Funkce expm( ) vrací maticovou 

exponenciálu (eM). 

      (2.26) 

Transpozicí pravé dolní části matice N lze získat přechodovou matici diskrétního 

systému Φ. Vynásobením pravé horní části matice N maticí Φ zprava lze získat matici 

Qk. Z matic Qk a Φ lze následně sestavit rovnici lineárního dynamického systému v 

diskrétním čase tk = k·Δt, rovnice 2.27. 

     (2.27) 

Takto definovaný systém je nutno doplnit o rovnici měření, tedy o vztah mezi 

vnitřními stavy systému a pozorovanými vstupy, resp. měřenými daty, rovnice 2.28 : 

       (2.28) 
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3 POPIS ŘEŠENÍ 

Tato kapitola se věnuje popisu řešení úkolů diplomové práce. Prvním úkolem bylo 

navrhnout a realizovat komunikační jednotku. Druhým úkolem bylo vyvinout grafické 

uživatelské rozhraní (obslužnou aplikaci) pro ovládání náklonné rotační plošiny. 

Komunikační jednotka a obslužná aplikace jsou součástí systému pro řízení náklonné 

rotační plošiny. Posledním úkolem bylo navrhnout Kalmanův filtr pro zpracování a 

určení úhlových rychlostí plošiny, které byly měřeny na systému pro řízení náklonné 

rotační plošiny pomocí dvou AHRS jednotek. 

 

3.1 VÝVOJ KOMUNIKAČNÍ JEDNOTKY 

Kapitola je věnována vývoji komunikační jednotky, která je významnou 

hardwarovou částí systému pro řízení náklonné rotační plošiny.  

Na závěr kapitoly 3.1, v podkapitole 3.1.6 je uvedeno jak se má komunikační 

jednotka připojit do systému pro řízení náklonné rotační plošiny.  

3.1.1 Blokové schéma komunikační jednotky 

Na obrázku 3.1 je blokové schéma komunikační jednotky. Komunikační jednotka 

je vybavena mikrokontrolerem s jádrem ARM9. Obvody napájení zajišťují napájení pro 

jádro mikrokontroleru (1.8V), pro jeho periférie (3.3V) a pro ostatní integrované 

obvody (5V). Blok zpracování kvadraturního signálu zajišťuje převod signálů z IRC 

senzorů na signál SMĚR a CLK. Blok RS232/TTL napěťově přizpůsobuje logiku 

mikrokontroleru (TTL) na logiku komunikace dle standardu RS-232C. Programování 

mikrokontroleru je umožněno pomocí systému JTAG9. Takt mikrokontroleru je dán 

externím oscilátorem. LED indikace poskytuje informaci o stavu jednotky. Blok 

RESET zajišťuje kromě manuálního restartování jednotky také automatický restart 

v případě poklesu napětí napájení jádra mikrokontroleru. Pro spojení jednotky 

s ostatními částmi systému je jednotka vybavena příslušnými konektory. 

                                                
9 JTAG – Joint Test Action Group - je standard definovaný normou IEEE 1149.1, umožňuje testování 
plošných spojů, programování FLASH pamětí 
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Obr. 3.1 Blokové schéma komunikační jednotky 

3.1.2 Mikrokontroler s jádrem ARM 

Hlavním prvkem komunikační jednotky je mikrokontroler s jádrem ARM10. Jedná 

se o výkonný 32bitový mikrokontroler s výpočetním výkonem až 200 MIPS11. V dnešní 

době jsou na trhu nejčastěji dostupné mikrokontrolery řady ARM7 a ARM9, v blízké 

budoucnosti se dá očekávat rozšíření řady o ARM11. Jak už název napovídá (Advanced 

RISC Machines) jedná se o architekturu mikroprocesoru s omezenou instrukční sadou - 

RISC12.  Na trhu jsou ovšem dostupné i mikrokontrolery s jádry (v rámci rodiny 

ARM9), které mají instrukční sadu rozšířenou o instrukce pro signal processing. RISC 

architektura obecně přináší mnohé výhody, ovšem u těchto typů procesorů je potřeba 

počítat s tím, že všechny periferie, byť jsou umístěny na tomtéž čipu, jsou obsluhovány 

                                                
10 ARM - Advanced RISC Machines – označení jádra procesoru vyvinutého firmou ACORN, které 
používají světový výrobci mikrokontrolerů (Atmel, ST Microelectronics) pro své produkty 
11 MIPS - Million Instructions Per Second  
12 RISC - Reduced Instruction Set Computer 

 

μKONTROLER 

 

světelná  signalizace stavu 
(funkčnosti) obvodu:        

LED indikace 

ZPRACOVÁNÍ 
KVADRATURNÍHO 

SIGNÁLU 

EXTERNÍ 
OSCILÁTOR 

OBVODY 
NAPÁJENÍ 

přívodní konektor 

RESET 
(watchdog)  

 konektor pro 
spojení s PC   

rozhraní pro nahrávání 
obslužného kódu:        

JTAG 

přívodní konektor 

konektor 
výstupních signálů 

z IRC senzorů  

konektor řídicích 
signálů pro ovládání 

motorů plošiny 

RS232/TTL 



   Systém pro řízení náklonné rotační plošiny 

 
- 29 - 

přes tzv. bridge (most). To znamená, že některé periférie sdílejí společnou sběrnici a 

přístup k jádru mikrokontroleru je obsluhován pomocí již zmíněného mostu (viz 

katalogové listy k mikrokontroleru na přiloženém CD viz kapitola 9.7) [27][28]. 

K vlastnímu jádru je ještě přímo připojen obvod PLL generující řídicí kmitočet. 

PLL obvod umožňuje programově nastavit takt jádra ve velkém rozsahu od 32kHz až 

po maximální hodnotu (u ARM9 okolo 200Mhz), což je příznivé pro řízení spotřeby a 

elektromagnetické rušení (není potřebné používat externí oscilátory s vysokou 

frekvencí).   

Pro programy má uživatel k dispozici dle typu a výrobce FLASH paměť s 

kapacitou 64kB - 512kB a 16kB - 128kB paměti RAM. Mikrokontrolery typu ARM 

disponují velkým počtem periferií, jako jsou časovače, DMA řadiče, A/D převodník, 

PWM řadič, sériová rozhraní všech možných typů jako např. USART, TWI, SPI a dnes 

velmi rozšířené rozhraní USB. Některé mikrokontrolery obsahují rozhraní CAN.  

Mikrokontrolery disponují rozhraním JTAG, které umožňuje ladit programové 

vybavení přímo na mikrokontroleru. 

V dnešní době mají mikrokontrolery s jádrem ARM široké spektrum využití 

v zařízeních a oblastech jako jsou tiskárny, pagery, kamery, MP3 přehrávače, PDA, 

bezdrátové komunikace, síťové prvky, mobilní telefony, navigační systémy, řídící 

jednotky, zdravotní technika, automatizace budov, hračky atd. 

Výhodou mikrokontrolerů s jádrem ARM je přenositelnost programu mezi 

modely různých výrobců a jejich cena, která není výrazně vyšší než cena jejich osmi 

bitových předchůdců řady 8051 [27][28] a [29]. 

Po prozkoumání našeho trhu s mikrokontrolery byly vybrány čtyři nejvhodnější 

zástupci. Jejich porovnání přehledně popisuje tabulka 3.1. Zelené pozadí v tabulce 

znamená výhodu mikrokontroleru v daném parametru a červené nevýhodu ve 

vzájemném porovnání.  

Jako nejvhodnější mikrokontroler pro komunikační jednotku byl vybrán 

mikrokontroler od firmy ATMEL AT91RM9200 [27][28] a [29]. Blokové schéma 

mikrokokontroleru AT91RM9200 včetně jeho periférií a skutečná možná realizace 

zapojení procesoru a periférií je v katalogových listech mikrokontroleru na přiloženém 

CD viz kapitola 9.7. 
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Typ procesoru AT91SAM7X256 AT91SAM9260 AT91SAM9XE256 AT91RM9200 

frekvence [MHz] 55 190 180 180 

paměť CACHE [kB] x 2x8 8 data, 16 instr. 2x16 

paměť FLASH [kB] 256 x 256 128 

paměť ROM [kB] x 32 32 32 

dostupnost v CR ANO ANO NE ANO 

Tab. 3.1 Vzájemné srovnání parametrů nejvhodnějších mikrokontrolerů 

  

3.1.3 Schematické zapojení funkčních bloků 

V této kapitole jsou uvedena skutečná schémata zapojení jednotlivých funkčních 

bloků komunikační jednotky včetně stručného popisu funkce. Při návrhu obvodu pro 

komunikační jednotku a výběru součástek byly využity katalogové listy umístěné na 

internetu [25], [26], [30] a [31]. Kompletní schéma zapojení je na přiloženém CD viz 

příloha 9.7 a seznam použitých součástek je v příloze 9.3. 

3.1.3.1  Napájecí obvody 

Za předpokladu použití procesoru ARM9 je potřeba navrhnout 3 napěťové 

soustavy: 1,8V pro jádro procesoru, 3,3V pro periférie procesoru a standardní 

univerzálních 5V pro zachování kompatibility jednotky se staršími podpůrnými obvody 

a pro napájení D klopných obvodů. Regulátory napěťových soustav jsou 

z bezpečnostních důvod výkonově (proudově) předimenzovány. Maximální přípustný 

odběr je 1A. Proudový odběr procesoru je v krajních případech 100mA, při použití 

přibližně 6 signalizačních diod (dohromady max. cca 100mA) a odběr ostatních 

podpůrných obvodů je zanedbatelný. Kompletní napěťová soustava je na obrázku 3.2. A 

signalizace správného napájení, včetně návrhu hodnoty odporu je na obrázku 3.3. 
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Obr. 3.2  Napěťová soustava komunikační jednotky 

 
Obr. 3.3  Světelná signalizace funkčnosti napájení komunikační jednotky 

 

Návrh hodnoty odporu R1:  
kde U

cc
= 5V a parametry LED jsou U

f 
= 2,1V, 

I
f 
= 10mA platí:  

Pro vybraný rezistor R = 330Ω poteče 
diodou akceptovatelný proud 8,8mA. 
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3.1.3.2  Převodník pro sériovou sběrnici RS-232C a ladicí jednotka 

Vyhodnocovací jednotka s mikroprocesorem pracuje s napěťovými úrovněmi 

TTL. Pro připojení k PC je třeba tuto úroveň konvertovat pomocí převodníku úrovní. 

Jedním z převodníků je integrovaný logický obvod od firmy Maxim MAX232. Ale 

v tomto řešení byl použit jiný převodník (ADM3202ARNZ), který je napájen sníženým 

napětím 3,3V. Obr. 3.4 je schéma realizované části systému pro transformaci signálu 

TTL/RS232. Principiálně stejné zapojení má i ladicí jednotka, přes kterou se nechá 

komunikovat ve fázi ladění programu. Pro nahrání obslužného programu do paměti 

mikrokontroleru lze rovněž využít ladící jednotku za předpokladu, že je k dispozici 

externí zařízení (bootloader). 

 

Obr. 3.4  Bloku pro transformaci signálu TTL/RS232 

3.1.3.3 Externí oscilátor, resetovací tlačítko blokovací kondenzátory 

Zapojení tlačítka pro resetování obvodu a hlídací obvod („watchdog“) poklesu 

úrovně napájecího napětí je na obr 3.5. Reset nastává při nízké logické úrovni. Dva 

externí oscilátory jsou na obr. 3.6. Mikrokontroler má funkci násobičky/děličky 

kmitočtu PLLRCA/B. Díky této funkci je možné programově nastavit provozní takt až 
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na 180MHz. Násobič frekvence přináší velkou výhodu, protože jako zdroj taktu 

mikrokontroleru může být použit oscilátor s nižší frekvencí, což sníží parazitní 

parametry v obvodu [6]. 

Pro správnou funkci procesoru a hlavně pro krytí potřeby špičkových proudových 

odběrů se mezi každý napájecí pin a zem připojí paralelní kombinace rychlého 

keramického kondenzátoru (100nF) a tantalového (10μF). 

 

Obr. 3.5 Schematické zapojení resetovacího obvodu 

 

Obr. 3.6 Schematické zapojení externích oscilátorů 

3.1.3.4  JTAG rozhraní 

JTAG rozhraní se používá pro programování paměti mikrokontroleru. Rovněž je 

možné ladění programu v paměti běžícího obslužného programu [32]. Schéma zapojení 

je na následujícím obrázku 3.7. 
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Obr. 3.7 JTAG rozhraní 

 

3.1.3.5  Signalizace stavu 

Použité led diody a tlačítko je možné programově využít pro signalizaci 

významných stavů systému čí k řízení běhu programu. Zapojení je níže na obr 3.8. 

 

Obr. 3.8 Signalizace stavu 

 

3.1.3.6  Obvody pro zpracování IRC signálu 

Obvody převádějící signály A a B (signály z IRC) na signály Směr (Q) a Clk pro 

jednonásobnou přesnost (více v kapitole 2.2.2) jsou realizovány pomocí klopných 

obvodů typu D. Zapojení je níže na obr 3.9. 
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Obr 3.9 Klopný obvod D pro zpracování signálu z IRC 

3.1.4 Návrh desky plošných spojů 

Po dokončení obvodového návrhu bylo rozhodnuto umístit obvod na dvě 

samostatné desky plošných spojů (dále jen DPS) propojené navzájem přes konektory. 

Na první DPS byl umístěn mikrokontroler ARM9, jeho napájení, rozhraní JTAG a 

součástky zajišťující jeho chod (blokovací kondenzátory, resetovací obvod a externí 

oscilátor). Na druhou desku byl umístěn převodník TTL/RS-232C, uživatelské rozhraní,  

RS-232C, ladicí konektor a I/O brány přes univerzální konektory napojené k ovládání 

otočné plošiny.   

K rozhodnutí vyrobit dvě DPS došlo ze dvou důvodů. První důvod byl, že 

v době kdy byl hotový obvodový návrh, nebylo známo, přes jaké konkrétní typy 

konektorů budou  ke komunikační jednotce připojeny IRC senzory a motory plošiny. 

Druhý důvod byl, že se v tu dobu naskytla možnost nechat vyrobit DPS v omezené 

velikosti zadarmo. Analýza ukázala, že se obvod na jednu desku plošných spojů 

nevejde, aniž by se neporušila základní návrhová pravidla [6]. 

Tímto řešením se získala výhoda postavit DPS s mikrokontrolerem nezávisle na 

druhé DPS a tím zbavit desku s mikrokontrolerem závislosti na konektorech IRC 

senzorů a motorů plošiny. 

Na základě znalosti geometrie pouzder použitých součástek (viz příloha 9.3) 

byla navržena DPS pro mikrokontroler. Pro návrh DPS byla použita 5. třídu přesnosti, 
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která definuje minimální šířku vedených spojů na 8 milů13, minimální isolační 

vzdálenosti na 8 milů a průměr vrtáku (pro prokovy) 20 milů. Pro návrh byly použity 

součástky určené pro povrchovou montáž typu SMD14 (kromě stabilizátorů napětí a 

konektorů). Návrh byl vytvořen pomocí programového vybavení OrCAD PCB Editor 

(ve verzi 16.0). Dokončené obvodové schéma DPS pro mikrokontroler (horní strana 

DPS – strana součástek) je na obrázku 3.10. Rozměry DPS jsou 10x10cm. Žlutou 

barvou jsou vyznačeny spoje ve vrchní vrstvě spojů (ETCH_top), zelenou barvou 

obrysy součástek a modrou jejich kontaktní (pájivé) plošky.  

Schéma DPS periférií komunikační jednotky je na obrázku 3.11. Schéma je 

zobrazeno ze strany součástek (vrstva ETCH_top) a je ve formátu vstupních dat pro 

výrobu DPS. Modře jsou znázorněny pájivé plošky součástek, fialově obrysy součástek, 

černě jsou vyznačeny spoje, zeleně piny číslo jedna u jednotlivých součástek a červené 

místa jsou prokovy. Rozměry DPS jsou 9x6 cm. Při návrhu DPS byla použita obecná 

pravidla pro návrh DPS [6]. 

 

Obr 3.10 DPS pro mikrokontroleru AT91RM9200 v programu PCB Designer 

                                                
13 mil – délkový údaj, odpovídá jedné tisícině palce (0,0254 mm) 
14 SMD - Surface Mount Device – součástky určené pro povrchovou montáž 
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Obr. 3.11 DPS  vnějšího rozhraní pro mikrokontroler AT91RM9200 – vstupní data pro 
výrobu DPS 

 Fotky obou vyrobených DPS jsou uvedeny v příloze 9.2. 

  

3.1.5 Programování mikrokontroleru s jádrem ARM9 

Na dodaném vývojovém kitu (přípravku) STR91xF od firmy Keil, který je osazen 

mikrokontrolerem STR912FAW44 (s jádrem ARM9) byly zprovozněny základní 

demonstrační programy (jejichž zdrojové kódy jsou součástí vývojového prostředí 

mikroVision3) obsluhující I/O brány a vestavěný displej. Zdrojový kód byl nahrán do 

externí paměti flash (umístěna na vývojovém kitu) přes rozhraní JTAG s využitím ladicí 

jednotky ULINK ARM DEBUGGER. Tato jednotka umožňuje i následné ladění 

nahraného programu. Pro překlad programu byl využit startup soubor dodaný výrobcem 

kitu (respektive výrobcem mikrokontroleru). Startup soubor obsahuje základní 

nastavení registrů pro správnou funkci mikrokontroleru. Programové omezení 

vývojového prostředí mikroVision3 na velikost zdrojového kódu (16kB) se při překladu 

demonstračních programů neprojevilo. Následující ilustrativní obrázek 3.12 zobrazuje 

použitý vývojový kit, na kterém byly spouštěny demonstrační programy. 
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Obr 3.12 Vývojový kit STR91xF od firmy Keil 

3.1.6 Zapojení a napájení použité komunikační jednotky 

Jelikož byla v praxi použita a do systému řízení plošiny zahrnuta jednotka, která 

byla součástí dodávky modernizace plošiny, je zde stručně uvedeno, jak komunikační 

jednotku připojit ke zdroji napájení. Jednotka musí být napájena dvěma zdroji 

stejnosměrného napětí:  

 Napájení elektroniky: 8-10V s max. proudovou zatížitelností 1A (trvalý odběr 

0,8A)  

 Napájení motorů: 24V s max. proudovou zatížitelností 4-5A při současném běhu 

všech motorů na plný výkon. Pro běžný provoz bez velkého zatížení stolku 

postačují 2-4A.  

(Údaje jsou přejaty od výrobce komunikační jednotky z jeho uživatelského 

manuálu.) 

mikrokontroler 
STR912FAW44 

 konektor pro 
ULINK DEBUGGER 

 jednotka ULINK 
ARM DEBUGGER 
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Napětí je přivedeno na označené vodiče. Zemnící vodiče GND obou napájecích 

napětí jsou v elektronice propojeny. Komunikace s obslužnou aplikací probíhá pomocí 

klasického sériového komunikačního rozhraní EIA/TIA 232 (RS-232C) s konektorem 

CANNON 9 pin klasického zapojení pinů. Rychlost komunikace je 57600 Bd. Parita 

není využita a použit je jeden stop-bite. Řízení toku dat není využito. Schematické 

propojení komunikační jednotky a PC je na následujícím obrázku s popisem 

jednotlivých pinů [8]. 

 

Obr. 3.13  Popis konektoru CANNON 9 na komunikační jednotce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 …….  DCD  6  …… DSR. 

2 ……. RXD  7 ……. RSR 

3 ……. TXD  8 ……. CTS 

4 ……. DTR  9 ……. RI 

5 ……. GND 
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3.2 VÝVOJ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ SYSTÉMU 

Kapitola je věnována popisu uživatelského rozhraní systému pro řízení plošiny 

(obslužné aplikaci). Aplikace je hierarchicky nejvýznamnější částí systému pro řízení 

náklonné rotační plošiny. V další podkapitole je popsán komunikační protokol mezi 

obslužnou aplikací a komunikační jednotkou. Na závěr kapitoly je uveden popis 

aplikace po programátorské stránce. 

3.2.1 Popis obslužné aplikace systému 

Ve vývojovém prostředí LabWindows/CVI 7.1 bylo naprogramováno grafické 

uživatelské rozhraní pro PC, určené k ovládání systému řízení náklonné rotační plošiny. 

Následující obrázek 3.14 popisuje strukturu obslužné aplikace. GUI15 je tvořeno 

hlavním panelem, který umožňuje řídit běh programu pomocí hlavního menu nebo 

tlačítky hlavního panelu. Součástí hlavního panelu jsou grafy a budíkové ukazatele pro 

vizualizaci měřených dat. Pro zobrazení stavu měření a stavu komunikace mezi aplikací 

a komunikační jednotkou jsou k dispozici dva panely stavových informací. Pokud 

program dostane oprávněný požadavek na nastavení měřicích procedur, vzorkovací 

periody nebo požadavek na testování komunikace vyvolá se požadovaný vedlejší panel 

a po uspokojení požadavku se vrací běh řízení do hlavního panelu.  

 

Obr 3.14 Blokové schéma obslužné aplikace 

                                                
15GUI - Graphical User Interface - je uživatelské rozhraní, které umožňuje ovládat systém pomocí 
interaktivních grafických ovládacích prvků 

HLAVNÍ PANEL  

ŘÍZENÍ BĚHU PROGRAMU  

ZOBRAZENÍ STAVU 
Měření a Komunikace  

VIZUALIZACE MĚŘENÝCH DAT 

PANEL                  
pro nastavení a archivaci 
MĚŘÍCÍCH PROCEDUR  

PANEL         
pro testování 

KOMUNIKACE  

PANEL                
pro nastavení 

VZORKOVACÍ PERIODY  
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Obr. 3.15 Hlavní panel obslužné aplikace 

Na obrázku 3.15 je zobrazen skutečný vzhled hlavního panelu obslužné 

aplikace. Zobrazený stav obslužné aplikace je po skončení automatického měření, jehož 

stručná struktura je zachycena v horním grafu. Hlavní funkční tlačítka pro řízení běhu 

programu se nacházejí v horní části panelu. Detail horní části panelu je na obrázku 3.16 

a vysvětlivky k funkčním blokům hlavního panelu pro obrázky 3.15 a 3.16 jsou 

v tabulce 3.2. Funkcí tlačítka Připojit je navázat komunikaci s komunikační jednotkou, 

tlačítko Odpojit komunikaci přeruší. Inicializace zaktivuje IRC senzory na plošině. V 

případě chybového stavu systému tlačítko Restart řízení umožňuje restartovat 

komunikační jednotku. Tlačítko Nastavit reference vyvolá panel pro nastavení měřicích 

procedur. Tlačítko START zahajuje měření a tlačítko STOP ho ukončuje. Některé 

funkce lze rovněž vyvolat z hlavního menu. V grafu měřicího cyklu na ose x je 

zachycen čas předpokládaného průběhu měření. 

1 2 3 

4 5 15 8 7
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13 
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14 9 10 16 
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Obr. 3.16 Detail hlavního panelu obslužné aplikace 

Barevné schéma vychází z konceptu obslužné aplikace a je snadno pochopitelné 

z obrázku 3.16 a 3.17, na kterém je zachycen panel pro nastavování měřicího cyklu. 

Světle modrá barva odpovídá kalibraci, červená kursovému otáčení, modrá podélnému 

naklánění plošiny, zelená příčnému naklánění a růžová označuje intervalové měření 

(zadaný počet odměrů se zadaným časovým krokem v jedné ose otáčení). Z grafu je 

patrné, že ve stejný čas může být vykonáváno více pohybů najednou. V tomto případě 

je očekáváno, že v časovém intervalu 35s – 40s (bráno od okamžiku začátku měření) 

bude plošina v pohybu ve všech třech osách otáčení. Pro časový interval, kdy probíhá 

kalibrace nebo intervalové měření není možné zadat další měřicí proceduru. Stav 

probíhajícího měření je zobrazen na stavovém panelu (napravo od grafu měřicího 

cyklu). V dolním grafu a na třech ručkových ukazatelích je možno zobrazit polohové 

úhly plošiny v době měření. Úhlovou rychlost pro vybraný pohyb lze zobrazit také na 

displeji pod ručkovým ukazatelem vybraného polohového úhlu (viz obr. 3.15 – popisek 

15). Pro dynamické změny grafu jsou k dispozici tlačítko lupa a otočný knoflík pro 

změnu měřítka časové osy. 

 

 

17 

26 
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27 29 28 

24 
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ČÍSLO VÝZNAM 

1 Stavový panel procesu měření. 

2 Displej pro zobrazení doby běhu měření. 

3 Tlačítko pro vymazání obsahu stavového panelu procesu měření. 

4 Tlačítko pro vymazání obsahu stavového komunikace. 

5 Stavový panel procesu komunikace. 

6 Hlavní menu aplikace. 

7 Otočný knoflík pro nastavení rozsahu časové osy hlavního grafu. 

8 Tlačítko pro smazání naměřených průběhu, vykreslených v hlavním grafu měření. 

9 Tlačítko lupa pro přiblížení části hlavního grafu, která je vymezena dvěma oranžovými kurzory. 

10 Tlačítko pro obnovení původní velikosti grafu. 

11 Ukazatel kursového otáčení (otáčení v normálové ose z) ve stupních. 

12 Ukazatel podélného naklánění (v ose y) ve stupních. 

13 Ukazatel příčného naklánění (v ose x) ve stupních. 

14 Zaškrtávací prvek pro zobrazení úhlu příčného náklonu. 

15 Displej pro zobrazení úhlové rychlosti otáčení příčného naklánění (klonění). 

16 Hlavní graf pro zobrazování měřených průběhů polohových úhlů plošiny. 

17 Tlačítko Připojit - otevře COM1 port a naváže komunikaci s komunikační jednotkou. 

18 Tlačítko Odpojit - ukončí komunikaci s komunikační jednotkou a uzavře COM1 port. 

19 Hlavní menu aplikace - možnost vyvolávat všechny vedlejší panely a ukládat změřená data. 

20 Tlačítko Inicializace - provede inicializaci plošiny, tím že zjistí referenční polohy IRC senzoru. 

21 Tlačítko Restart řízení - provede restart řízení a vynuluje reference v komunikační jednotce. 

22 Tlačítko Nastavit reference - vyvolá panel pro nastavení měřicích procedur. 

23 Tlačítko START - spustí měření podle nastavených měřicích procedur. 

24 Tlačítko STOP - řádně ukončí měření. 

25 Indikace běhu měření - aktivní je, když svítí zeleně. 

26 Graf měřicích procedur, který se definuje na panelu měřicích procedur 

27 Zaškrtávací prvek pro vykreslování úhlu natočení plošiny v kursu. 

28 Zaškrtávací prvek pro vykreslování úhlu podélného naklonění plošiny. 

29 Zaškrtávací prvek pro vykreslování úhlu příčného naklonění plošiny. 

Tab. 3.2 Vysvětlivky k hlavnímu panelu pro obrázky 3.15 a 3.16 

Na panelu Měřicí cyklus lze intuitivně nastavit měřicí cyklus až z tisíce 

procedur, na panelu zobrazeném na obrázku 3.17 jich je nastaveno pět. Detail panelu 

měření je na obrázku 3.18 a vysvětlivky k oběma obrázkům jsou v tabulce 3.3. Pro 

měřicí procedury KURS, PODÉLNÝ a PŘÍČNÝ je zobrazena počáteční poloha 

plošiny a je možné nastavit čas začátku procedury, úhel natočení (nebo u kursu dobu 

otáčení), rychlost natáčení a následně je zobrazena předpokládaná doba běhu a konečná 

poloha plošiny. Nastavenou měřicí proceduru je nutné potvrdit tlačítkem Potvrdit. U 

KALIBRACE se nastavuje pouze čas, kdy se má akce provést. KROKOVÉ MĚŘENÍ 

(intervalové měření) umožňuje nastavit odměr určitého počtu hodnot u vybraného 

pohybu podle nastavených parametrů: počáteční pozice, konečná pozice, úhlový krok a 
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časový krok. Celý měřicí cyklus (schéma měřicích procedur) je možné uložit do 

souboru stiskem tlačítka Do souboru... Při nechtěném zadání je možné proceduru 

smazat tlačítkem Zrušit poslední… Aplikace zabraňuje uživateli, aby zadal chybné 

parametry pro měřicí proceduru tím, že nastavuje časové zámky pro definování začátku 

měření.  Rovněž počítá (předpovídá) polohu plošiny při skončení dílčí procedury, 

kterou pak nastavuje jako počáteční pro případné nastavení další procedury. 

 
Obr. 3.17  Panel měřicí cyklus pro nastavení měřicích procedur 

 

 Obr. 3.18 Detail panelu měřicí cyklus – nastavení krokového měření 
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ČÍSLO VÝZNAM 

1 Panel indikace počáteční polohy plošiny na začátku běhu dílčí měřící procedury. 

2 Panel času začátku měřicí procedury - minimální hodnota je automaticky nastavena časovým zámkem. 

3 Nastavení úhlu natočení plošiny (pro kurs, možnost nastavit dobu běhu). 

4 Panel pro nastavení úhlové rychlosti otáčení plošiny v příslušné ose [°/s]. 

5 Panel s odhady dob běhu dílčích měřicích procedur. 

6 Panel s odhady polohy plošiny po skončení dílčí měřicí procedury. 

7 Volba parametru rozběh - doporučeno nastavit jako aktivní. 

8 Tlačítko Potvrdit - potvrdí vybranou měřicí proceduru a vykreslí ji v grafu procedur (číslo 9). 

9 Graf měřicích procedur - zobrazuje sekvenci měřicích procedur, které jsou připraveny k běhu. 

10 Mód KROKOVÉ MĚŘENÍ - výběr jednoho ze tří pohybů (kurs, podélný nebo stranový). 

11 Mód KROKOVÉ MĚŘENÍ - nastavení času začátku. 

12 Mód KROKOVÉ MĚŘENÍ - nastavení počáteční polohy. 

13 Mód KROKOVÉ MĚŘENÍ - nastavení koncové polohy. 

14 
Mód KROKOVÉ MĚŘENÍ - nastavení úhlového kroku (relativní hodnota, o kterou se změní poloha 
plošiny ve vybraném směru v každém kroku). 

15 Mód KROKOVÉ MĚŘENÍ - nastavení časového kroku (doba trvání odměrů pro jeden krok). 

16 Zruší všechny nastavené měřicí procedury a vymaže je z grafu měřicích procedur. 

17 Zruší posledně nastavenou měřicí procedury a vymaže ji z grafu měřicích procedur. 

18 Uloží nastavené schéma měřicích procedur do souboru typu .csv. 

19 Nahraje schéma měřicích procedur ze souboru do paměti programu a vykreslí do grafu. 

20 Tlačítko POTVRDIT - potvrdí schéma měřicích procedur, uzavře panel a vyvolá hlavní panel. 

Tab. 3.3 Vysvětlivky k hlavnímu panelu pro obrázky 3.17 a 3.18 

 Co se týká určení počáteční polohy plošiny (na obrázku 3.17 – popisek 1) 

v režimu nastavování měřicích procedur, tak pro prvně nastavenou proceduru se měří 

skutečná poloha plošiny (informace od IRC senzoru). Pro případné následující 

procedury se počáteční pozice odhaduje (počítá) z předpokládané polohy plošiny, která 

bude po skončení předešlé měřicí procedury. Tento přístup je funkční a bezproblémový 

za předpokladu, že nebude uživatel manuálně nastavovat polohu plošiny po dobu běhu 

automatizovaného měřicího procesu. 

 Parametr rozběh (na obrázku 3.17 – popisek 7) ovlivňuje plynulost běhu plošiny 

(bez velkých rázů) v případech, kdy se při automatizovaném měření aktivuje další 

měřicí procedura. Při neaktivním parametru nastává situace, kdy komunikační jednotka 

posílá pohonům příkaz o rozběh motoru maximální rychlostí, což způsobuje 

mechanické rázy v ústrojí plošiny s výraznou akustickou emisí. Tyto mechanické rázy 

jsou reakcí na nahrání nové reference (požadavek na změnu polohy) do komunikační 

jednotky. Pokud je parametr rozběh nastaven jako aktivní, tak se provede změna polohy 
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plošiny se zadanou úhlovou rychlostí. Doporučeno je nastavit tento parametr jako 

aktivní. 

Obrázek 3.19 zobrazuje panel pro nastavení vzorkovací periody. V horní části 

panelu je zaškrtávací menu, kde si uživatel může vybrat, které měřené veličiny se mají 

ukládat do souboru. Nejkratší periodu vzorkování, kterou je možné nastavit je 40ms. 

Tato je doba nutná ke změření a zpracování jednoho údaje.  Pro dlouhotrvající statická 

měření je možné nastavit vzorkovací periodu až 10 s. 

 

Obr. 3.19 Panel pro nastavení vzorkovací periody a ukládání dat 

Naměřená data lze uložit do souboru po konci měření (stisk tlačítka STOP) 

v nabídce menu:  menu >> Soubor >> Uložit. Uložený soubor má extensi (přípona za 

jménem souboru oddělená tečkou) .csv16, což ho umožňuje editovat v běžných 

tabulkových editorech. Každý řádek souboru obsahuje sedm hodnot. Hodnoty jsou 

oddělené čárkou a mají následující význam: čas, úhel kursu, úhlová rychlost 

kursového otáčení, podélný náklon, úhlová rychlost podélného klopení, příčný 

náklon, úhlová rychlost příčného klonění. 

 

                                                
16 CSV - Comma-separated values – „hodnoty oddělená čárkou“. Jednoduchý souborový formát určený 
pro výměnu tabulkových dat. 
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Posledním panelem je panel sériové komunikace. Zde je možné ověřit funkci 

komunikačního protokolu (podrobně popsán v kapitole 3.2.3). Panel sériové 

komunikace byl přebrán ze vzorového programu pro testování sériové komunikace, jež 

je součástí vývojového programovacího prostředí LabWindows/CVI a do programu 

(obslužné aplikace) byl po drobných úpravách implementován. Překlad do češtiny nebyl 

realizován, protože program nebyl prakticky změněn a běžný uživatel aplikace jej 

nevyužije pro potřeby automatizovaného měření. Jeho jediný přínos je možnost 

provádět analytické testování komunikace obslužné aplikace s komunikační jednotkou. 

Tlačítko Configure vyvolá dialogové okno pro nastavení parametrů sériové komunikace 

(číslo portu, rychlost, parita, počet stop-bitů). Při testování komunikace byl použit 

v režimu One byte, kdy se vždy posílal jen jeden byte nastavený v okně Byte value to 

send: tlačítkem Send. Čtení bytu se uskutečnilo buď tlačítkem Read pro zobrazení ascii 

znaku, nebo tlačítkem Read Byte pro přímé zobrazení jeho hodnoty. Vzhled panelu 

sériové komunikace je na obrázku 3.20 

  
Obr. 3.20  Panel pro testování komunikace s komunikační jednotkou 

3.2.2 Vývojový diagram pro ovládání aplikace 

Obrázek 3.21 zobrazuje vývojový diagram ovládání obslužné aplikace. Ovládání 

aplikace je popsáno od okamžiku jejího spuštění, přes navázání komunikace 

s komunikační jednotkou a nastavení měřicích procedur až po vlastní proces měření a 

uložení naměřených dat do souboru. Běh programu se ukončí přerušením komunikace 
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s komunikační jednotkou a zavřením aplikace. Šedé bloky v diagramu představují 

procedurální běh programu, při němž ve skutečnosti uživatel nastavuje parametry na 

panelech Měřicí cyklus a Ukládání dat. V aplikaci jsou aktivní pouze ty ovládací prvky 

(tlačítka), které mají v daném okamžiku logické opodstatnění a tím je ovládání aplikace 

více intuitivní. 

 

Obr. 3.21  Vývojový diagram pro ovládání aplikace 

3.2.3 Komunikační protokol 

Komunikace mezi obslužnou aplikací systému pro řízení náklonné rotační 

plošiny a komunikační jednotkou probíhá po sériové lince RS-232C (více o parametrech 

přenosu v kapitole 3.1.6). Kompletní komunikační protokol je uveden na přiloženém 

CD (viz příloha 9.7). Komunikace funguje na principu vzájemného potvrzování zpráv 

(řídicích znaků) mezi aplikací a jednotkou. To znamená, že přijímací strana vždy ví, co 

bude vysílat druhá strana a naopak.  

Následující tabulka 3.4 popisuje příklad komunikace, kdy aplikace posílá 

referenci (požadavek na nastavení plošiny do určité polohy) do jednotky. Uvedený 

příklad popisuje požadavek o nastavení plošinu do polohy, kdy úhel kursu má být 10°, 

nastavení má být provedeno standardní rychlostí (což je maximální). 

Navázána 
komunikace? 

Stisk tlačítka PŘIPOJIT 

Stisk tlačítka            
NASTAVIT REFERENCE     

- nastavení měřicích 
procedur 

Stisk tlačítka INICIALIZACE 

Nastavení parametrů pro 
zobrazování měření 

Nastavení parametrů 
ukládání dat 

Stisk tlačítka START 
- zahájení měření 

Skončilo měření? 

Stisk tlačítka STOP 
– ukončení procesu 

Uložení naměřených dat do souboru 

Stisk tlačítka ODPOJIT 

CÍL: ukončení aplikace 

Opakovat 
měření? 

START: spuštění aplikace 

1 

1 

ANO 

ANO 

ANO 

NE NE 

NE 
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Poznámka: Pojmenování jednotlivých os je v následující relaci s označením os 

v komunikačním protokolu, který obsahuje všechny řídicí znaky (naměřená 

rozlišitelnost senzoru je uvedena v kapitole 4.1): 

 Kurs (rozsah 0 – 360°, rozlišení 2.6 úhlové vteřiny) = osa OUT 

 Podélný náklon (rozsah ±45°, rozlišení 1.15 úhlové vteřiny) = osa IN1 

 Příčný náklon (rozsah ±25°, rozlišení 2.3 úhlové vteřiny) = osa IN2 

Krok Význam akce Řídicí znak - posílá aplikace Řídicí znak - posílá jednotka 

1 reset komunikace 153   

2     153 

3 inicializace (IRC senzorů) 45   

4     45 

5 Restart řízení a nulování referencí 163   

6     163 

7 poslat reference kurzového úhlu 75   

8     75 

9   75   

10 pošli data (úhel) - byte0 (nejnižší)   20 

11 posílám data - byte0 22   

12 pošli data (úhel) - byte1   40 

13 posílám data - byte1 54   

14 pošli data (úhel) - byte2   80 

15 posílám data - byte2 0   

16 pošli data (úhel) - byte3   160 

17 posílám data - byte3(nejvyšší) 0   

18 konec příjmu dat   9 

19   9   

46 START řízení 46   

47     46 

48 STOP řízení (poslat až to dojede) 23   

49     23 

Tab. 3.4 Ukázka komunikace mezí obslužnou aplikací a komunikační jednotkou 

Příklad výpočtu dat (hodnoty reference) pro kurzový úhel 10° : 

OBECNĚ: počet úhlových vteřin / rozlišení v dané ose 

KONKRÉTNĚ: (3600/2.6) * 10° = 13 846d = 3616h => (0. Byte = 16h = 22d; 

1.Byte = 36h = 54d; 3.B = 4.B = 0) 
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3.2.4 Popis programu obslužné aplikace 

Grafické uživatelské rozhraní (obslužná aplikace systému pro řízení náklonné 

rotační plošiny) bylo naprogramováno ve vývojovém prostředí LabWindows/CVI 7.1. 

Celý projekt je tvořen několika soubory, jejichž význam a funkce jsou popsány                 

v následující tabulce 3.5. V tabulce jsou rovněž uvedeny knihovny, jejichž některé 

funkce byly využity v programu.  

SOUBOR VÝZNAM V PROJEKTU 
plosina.c zdrojový kód programu 
plosina.h hlavičkový soubor - obsahuje definice funkcí a objektů grafického rozhraní 
plosina.uir soubor grafického rozhraní 
plosina.prj soubor pro správa projektu 
plosina.cws soubor s inicializačním nastavením pro překladač a definice cest k souborům 
ansi_c.h definice funkcí knihovny ansi_c - základní knihovna jazyka C 
cvirte.h definice funkcí knihovny cvirte - knihovna vývojového prostředí CVI 
userint.h definice funkcí knihovny userint - knihovna grafického uživatelského rozhraní 
rs232.h definice funkcí knihovny rs232 - funkce pro práci sériovou linkou 
utility.h definice funkcí knihovny utility - funkce pro práci se souborovým systémem 
formatio.h definice funkcí knihovny formatio - funkce pro práci se soubory 

Tab. 3.5 Struktura projektu 

Veškerý zdrojový kód je obsažen v souboru plosina.c na přiloženém CD (viz příloha 

9.7). Seznam jednotlivých funkcí, ze kterých je tvořen celý program, je v příloze 9.4. 

Funkce jsou uvedeny bez vstupních a výstupních parametrů a jsou v tabulce stručně 

popsány. Podrobnější popis jednotlivých funkcí je uveden přímo ve zdrojovém kódu ve 

formě komentáře. V tabulce se vyskytuje funkce s názvem *Refresh*CB( ), což je 

označení pro více funkcí s podobným názvem i významem v programu, lišícím se pouze 

znaky na místě hvězdiček. 

  Podle způsobu vyvolání funkce můžeme všechny funkce rozdělit do tří kategorií: 

 funkce main( ) – hlavní funkce programu vyvolána při spuštění aplikace 

 funkce vyvolané během programu (v tabulce napsané na modrém podkladu – viz 

příloha 9.4) 

 funkce typu CALLBACK – funkce vyvolána pro obsluhu události způsobenou 

interakcí uživatele s grafickým rozhraním aplikace (v tabulce napsané na 

růžovém podkladu - viz příloha 9.4)
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 Funkce, které jsou napsané v tabulce šedě na růžovém podkladu (viz příloha 

9.4), jsou přejaté ze vzorové aplikace serial, která je součástí vývojového prostředí 

LabWindows/CVI. 

 Hlavní funkce main ( ) je přehledně popsána vývojovým diagramem na obrázku 

3.22.  

 

Obr. 3.22 Vývojový diagram řízení běhu programu – funkce main ( ) 

 

Diagram zároveň popisuje řízení běhu programu. Po spuštění GUI převezme 

kontrolu řízení běhu programu nástroj CVI run–time engine, což je v podstatě jádro 

programu, které obsluhuje všechny programové události, jako například požadavky od 

akčních prvků GUI, přerušení od časovačů, myši, klávesnice či sériové linky. 

 Pro řízení programu Plošina bylo do velké míry využito časovačů, jejichž 

obslužné funkce Timer*CallBack ( ) jsou popsány v příloze 9.4. 

 Projekt programu Plosina byl přeložen do finální podoby, která je připravena k 

instalaci ve složce Plosina_Instal nacházející na přiloženém CD (viz příloha 9.7). Po 

Přišla nová událost? 

Zobrazení hlavního panelu, 

Spuštění GUI 

OBSLOUŽENÍ 
UDÁLOSTI 

Nahrání ovládacích 
panelů (GUI) do paměti 

Požadavek na ukončení? 

CÍL 

START:  

ANO 

ANO 

NE 

NE 

Zavření GUI,        

Uvolnění paměti 
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spuštění instalačního souboru setup.exe se spustí instalátor, který automaticky 

nainstaluje aplikaci Plošina. 

3.2.5 Chyby systému 

Během déletrvajícího měření (měření delší než 10 minut) dochází někdy k chybě 

na komunikační jednotce, která přestane měřit data a začne vysílat chybový řídicí znak 

85. Tento problém je ošetřen v programu aplikace, tak že se provede restart řízení 

(vynulují se všechny nastavené reference), restart komunikace a znovu se nahrají 

aktuální reference (parametry měřicích procedur). Chyba je způsobena komunikační 

jednotkou a programově se podařilo snížit četnost jejího výskytu. Experimentálně 

zjištěná přesnost systému pro nastavení přesné polohy plošiny pro podélný a příčný 

náklon je v intervalu (0,1° – 0,3°) a pro nastavení kursu je přesnost v intervalu (0,1° - 

0,6°). Tato přesnost je dána konstrukčním řešením pohonných jednotek plošiny. 
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3.3 NÁVRH KALMANOVA FILTRU PRO URČENÍ ÚHLOVÉ RYCHLOSTI 

 Při měření na systému řízení náklonné rotační plošiny bylo z naměřených dat 

systémem a z naměřených dat na dvou AHRS jednotkách zjištěno, že získaná data 

úhlových rychlostí jsou ovlivněna šumem. Postup měření je podrobněji popsán 

v kapitole 4.2. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto realizovat v programovacím prostředí 

Matlab 7.1 Kalmanův filtr pro určení úhlové rychlosti. 

Kalmanův filtr určený ke zjištění úhlové rychlosti zpracovává signál získaný 

z inkrementálního senzoru úhlové polohy. Úhlová rychlost se získá diferenční metodou 

vyjádřenou rovnicí 3.1 a znázorněnou na obrázku 3.23.  

    (3.1) 

 

Obr. 3.23 Diferenční metoda k určení úhlové rychlosti 

  Jak vyplývá z předchozího obrázku, při nenulové vzorkovací periodě nastávají 

chyby veličin získaných metodou konečné diference spočívající v rozdílu mezi směrnicí 

úhlu tečny a sečny časového průběhu úhlu natočení nebo rychlosti [14]. 

Pro návrh modelu systému bylo uvažováno, že přímo měřitelnou veličinou y(t) v 

uvažovaném systému je poloha a odhadovanou veličinou je úhlová rychlost. Úhlovou 

rychlost je potřeba zvolit jako jeden z prvků vektoru stavové veličiny x(t). Systém je 

pak určen jako lineární stochastický časově invariantní (matice systému A je konstantní) 
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a je popsán následující soustavou rovnic 3.2 a 3.3 (s přihlédnutím k rovnicím 2.17 a 

2.18). 

       (3.2) 

        (3.3) 

Prvky stavového vektoru x(t) tj. x1 a x2 odpovídají úhlu a úhlové rychlosti. Pro 

tento případ je řád systému dva a model systému je pak dvourozměrný. Model systému 

je znázorněn na obrázku 3.24 kde bloky 1/p jsou integrační členy pro spojitý čas.  

 

Obr. 3.24  Model lineárního stochastického systému  s dvourozměrným stavovým 
vektorem x 

Veličina w(t) představuje šum procesu. Náhodná veličina v(t) odpovídá chybě 

měření úhlové polohy y(t). Předpokládáno bylo, že w(t) a v(t) splňují rovnice 2.3 a 2.4. 

Přepsáním soustavy rovnic (3.2), (3.3) pro navržený dvourozměrný systém se získá 

soustava rovnic (3.4), (3.5). 

       (3.4) 

        (3.5) 

Výsledek diskretizace  modelu systému metodou Van Loan pro vzorkovací periodu 

0.01s je na rovnicích 3.6 a 3.7. 

 

     (3.6) 

       (3.7) 

 

Za účelem určení úhlových rychlostí plošiny z naměřených dat byla vytvořena 

v programu Matlab 7.1 funkce KF_fce ( ). Funkce obsahuje definici modelu systému 

pro spojitý čas, diskretizaci modelu systému, algoritmus výpočtu Kalmanova filtru pro 

1/p 1/p w x1 x2 y 
+ 

v 
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odhad úhlové rychlosti a algoritmus pro vyhlazování odhadu úhlové rychlosti 

(smoothing). Vstupní a výstupní parametry jsou popsány v následující tabulce 3.6. 

Zdrojový soubor funkce včetně stručného popisu je uveden v příloze 9.6 a je součástí 

přiloženého CD (viz příloha 9.7). 

[ výstupní parametry ] = KF_fce ( vstupní parametry ) 

vstupní parametr ( data_cas, data_uhel, data_rychlost, SP,  SM,  nasobek_cov,  satur ) 

výstupní parametry [ ydat, xdat_corr, dev_corr, Kdat, xdat_smoo, dev_smoo ] 

  

Parametr Popis parametru 
data_cas naměřená data - vektor času 
data_uhel naměřená data - vektor průběhu polohového úhlu 
data_rychlost naměřená data - vektor průběhu úhlové rychlosti 
SP rozptyl šumu procesu ( ~ 0.01 - 1 ) 
SM rozptyl šumu měření ( ~ 0.01 - 1 ) 
nas_cov parametr ovlivňující kovarianční matici šumu procesu (~ 0.00001 - 1) 

satur 
0 nebo 1, aktivní v 1 - pokud aktivní tak zapíná saturační omezení v cyklu 
Kalmanova filtru a v cyklu vyhlazování 

ydat vektor zpracovaných dat - odhad polohového úhlu 
xdat_corr vektor zpracovaných dat - odhad úhlové rychlosti z Kalmanova filtru 
dev_corr směrodatná odchylka chyby odhadu úhlové rychlosti - z Kalmanova filtru 
Kdat vektor průběhu Kalmanova zesílení 
xdat_smoo vektor zpracovaných dat - odhad úhlové rychlosti z režimu smoothing 
dev_smoo směrodatná odchylka chyby odhadu úhlové rychlosti z režimu smoothing 

 Tab. 3.6  Popis vstupních a výstupních parametrů funkce KF_fce ( ) 

Funkce  KF_fce je použita ve skriptu aplikace_KF.m, který byl rovněž vytvořen 

v programu Matlab 7.1. Tento skript zajišťuje načtení vstupních dat, na kterých se bude 

provádět Kalmanova filtrace a načtení vstupních parametrů pro funkci KF_fce ( ). Skript 

dále provádí lineární interpolaci dat (více o interpolaci dat je v kapitole 4.3) získaných 

ze systému pro řízení náklonné rotační plošiny. Voláním funkce KF_fce ( ) se získá 

hledaný průběh úhlové rychlosti, který je nakonec vykreslen do grafu. 

Skript aplikace_KF.m byl vytvořen za účelem zpracování reprezentativního 

souboru dat získaných z obslužné aplikace a ze dvou inerciálních navigačních jednotek. 

Reprezentativní soubor dat obsahuje předzpracovaná data z jedenácti měření, jejichž 

stručná charakteristika je na obr. 3.25. Více o předzpracování naměřených dat je 

v kapitole 4.3. Skript umožňuje výběr vstupních dat pomocí grafického menu, v němž je 

umožněno uživateli vybrat si konkrétní soubor dat. Vzhled menu je na následujícím 
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obrázku 3.25. Po výběru dat je uživatel dotázán, zda chce zadat parametry pro 

Kalmanovu fitraci. Dotaz je zobrazen v příkazovém řádku programu Matlab. V případě 

pozitivní odpovědi je uživatel vyzván k ručnímu zadání čtyř parametrů. Parametry jsou: 

rozptyl šumu procesu, rozptyl šumu měření, násobitel kovarianční matice šumu procesu 

a příznak pro povolení saturačního omezení v průběhu Kalmanovy fitrace. Volba 

hodnoty prvních tří parametrů přímo ovlivňuje kvalitu odhadu úhlové rychlosti během 

cyklu Kalmanova filtru. Podle hodnoty čtvrtého parametru se zapíná nebo vypíná 

saturační omezení odhadu úhlové rychlosti při Kalmanově filtraci. Saturační omezení 

odhadu má význam při odhadování úhlové rychlosti kursového otáčení (režim kdy se 

plošina otáčí kolem normálové osy), kdy je vyhodnocena změna úhlu z 360° na 0° jako 

skokový nárůst rychlosti. Aktivované saturační omezení eliminuje tento skokový nárůst 

(viz kapitola 4.5). Při podélném nebo příčném naklánění systému se tento problém 

nevyskytuje. 

Pokud uživatel nemá zájem o ruční zadání parametru, tak skript použije vlastní 

nastavení. Zdrojový kód skriptu aplikace_KF.m včetně komentářů je na přiloženém CD 

(viz příloha 9.7). 

 

Obr. 3.25  Uživatelské menu skriptu aplikace_KF.m pro výběr souboru dat pro 
Kalmanův filtr 
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4  MĚŘENÍ  

V této kapitole jsou prezentovány výsledky měření, která byla provedena při řešení 

diplomové práce. V první podkapitole (4.1) jsou zobrazeny převodní charakteristiky 

IRC senzorů, které jsou součástí náklonné rotační plošiny. Druhá podkapitola (4.2) se 

věnuje popisu měření se systémem pro řízení náklonné rotační plošiny včetně jeho 

zapojení a nastavení. Výsledky předzpracování naměřených dat a výsledky Kalmanovy 

filtrace při odhadu úhlových rychlostí jsou uvedeny v podkapitolách 4.3 a 4.4. 

4.1 PŘEVODNÍ CHARAKTERISTIKY IRC SENZORŮ 

Měření převodních charakteristik IRC senzorů, bylo provedeno za účelem zjistit 

rozlišitelnost senzorů a zároveň celého systému. Parametr rozlišitelnost je využit 

v programu obslužné aplikace pro převod přijímaných dat z komunikační jednotky na 

polohové úhly a úhlové rychlosti plošiny.  

Proměřena byla převodní charakteristika (vztah mezi náklonem plošiny 

v příslušné ose otáčení a výstupem odpovídajícího IRC senzoru) u všech tří IRC 

senzorů. Naměřená výstupní data z IRC senzorů (po zpracování kvadraturního signálu) 

jsou celočíselná čísla (odpovídající stavu jednotlivých čítačů).  Účelem měření bylo 

stanovit převodní konstanty a následně určit rozlišitelnost systému. Převodní konstanta 

je poměr mezi počtem načítaných impulsů (daným IRC senzorem) a úhlu natočení 

plošiny (v dané ose). Rozlišitelnost je převrácenou hodnotou převodní konstanty. 

Měření bylo provedeno pro všechny tři pohyby (kursové otáčení kolem osy z, podélné 

naklápění kolem osy y a příčné naklánění kolem osy x) v celém rozsahu stupnice 

obousměrně za účelem eliminovat vliv hystereze. Převodní charakteristiky a odchylky 

od linearity jednotlivých IRC senzorů jsou uvedeny na následujících grafech (4.1 – 4.6). 

 

Obr. 4.1 Převodní charakteristika senzoru IRC0 
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Obr. 4.2 Odchylka od linearity – senzor IRC0 

 

Obr. 4.3 Převodní charakteristika senzoru IRC1 

 

Obr. 4.4 Odchylka od linearity – senzor IRC1 
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Obr. 4.5 Převodní charakteristika senzoru IRC2 

 

Obr. 4.6 Odchylka od linearity – senzor IRC1 

 IRC 0 (osa z) IRC 1 (osa y) IRC 2 (osa x) 

Rozsah pohybu [ ° ] 0° - 360° +/- 50° +/- 30° 

Modifikovaný výstup z IRC 
senzorů [ - ] 

+/- 500 000 +/- 157 000 +/- 47 000 

Převodní konstanta [ 1/°] +/-1401** 3145 1553 

Prům. odchylka od linearity [ % ] 0.72 0.04 -0.09 

Rozlišitelnost* systému [ “ ] 2.57“ 1.15“ 2.31“ 

 * - rozlišitelnost je udávána v úhlových vteřinách (1“ = 1/3600°) 

 ** - znaménko převodní konstanty je dáno smyslem otáčení 

Tab. 4.1 Převodní konstanty IRC senzorů – rozlišitelnost systému 
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 Způsob výpočtu převodní konstanty, průměrné odchylky od linearity a 

rozlišitelnosti pro IRC senzory je uveden na konkrétním výpočtu pro senzor IRC0 (pro 

kursové otáčení). Výpočet vychází z naměřených převodních charakteristik senzorů. 

Naměřená data jsou uvedena v příloze 9.5. 

 

Pro zjištěný stav čítače při natočení plošiny do polohy 90° je převodní konstanta a 

rozlišitelnost (v úhlových vteřinách): 

 

 

Odchylka od linearity v procentech je pak dána jako: 

 

Průměrná odchylka od linearity je pak vypočítaná jako aritmetický průměr všech 

odchylek od linearity vypočítaných pro každý odměr. Její hodnota je -0,72%. 

 Jelikož nejsou známy přesné parametry IRC senzorů, které jsou použity na plošině je 

nadále uveden způsob výpočtu standardní nejistoty měření úhlu pouze orientačně pro senzor 

IRC0, který snímá pohyb v ose kursového otáčení. O senzoru je pouze známo, že jeho 

kvadraturní signál je zpracováván se čtyřnásobnou přesností. Měřením bylo zjištěno, že jedna 

otáčka kódového kolečka senzoru odpovídá natočení plošiny v kursu o přibližně 3,6°, což 

odpovídá změřenému výstupnímu údaji z IRC senzoru (po zpracování v komunikační jednotce) 

přibližně 5000 impulsů na jednu otáčku kódového kolečka. Z toho plyne, že při uvážení 

čtyřnásobné přesnosti zpracování signálu má kódové kolečko senzoru s přihlédnutím ke 

katalogovým údajům 1250 rysek na otáčku (viz rovnice níže).  

 

Pro vyjádření přesnosti inkrementálních snímačů se zavádí pro fázový posuv 

elektrických signálů označení elektrický stupeň (° el.). Jedna perioda výstupního signálu 

odpovídá 360° elektrickým. Celá otáčka snímače představuje (360·N)° el., kde N je 

počet impulsů na otáčku. Z fyzikálního hlediska má jednotka rovinného úhlu i fázového 

posuvu rozměr jedna [36]. 
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Obvyklá standardní přesnost udávaná v katalogových listech pro běžné senzory je 

±50° elektrických. Hrany signálů tedy mohou být posunuty od teoretické přesné úhlové 

pozice maximálně o (50/N)°. U senzoru IRC0 s předpokládanými 1250 ryskami na 

otáčku odpovídá přesnost ±50° el. úhlové nejistotě 0,04°. Jde o nejistotu úhlu u každé z 

5000 hran obou signálů. Nejvyšší dosažitelné rozlišení při čtyřnásobné přesnosti 

vyhodnocení je u tohoto typu senzoru 360°/(4·1250) = 0,072°. Dle katalogových listů je 

nejistota úhlu natočení zapříčiněna také nesouosostí hřídele a rastrového kotouče (±50° 

el.) a fázovým posuvem signálů A a B od požadovaného posuvu 90° (±25° el.) [36]. 

Celková standardní nejistota měření úhlu pak je: 
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4.2 POPIS MĚŘENÍ 

Realizovaný systém pro řízení náklonné rotační plošiny byl použit k měření 

polohových úhlů a úhlových rychlostí pohybující se plošiny. Při měření na systému bylo 

paralelně měřeno na dvou AHRS jednotkách, které byly připevněny k desce pohybující 

se plošiny. Tímto měřením se získala data od tří různých zdrojů pro pozdější 

zpracování. Zapojení všech zařízení do procesu měření zobrazuje následující obrázek 

4.7. 

 

Obr. 4.7 Měření na systému pro řízení náklonné rotační plošiny a AHRS jednotkách 

 Náklonná rotační plošina s komunikační jednotkou byla připojena ke zdroji 

napájení. Komunikační jednotka systému byla propojena s PC po RS-232C. Dvě AHRS 

jednotky (AHRS M2 a 3DM-GX2) byly mechanicky připevněny k desce plošiny a 

datovými kabely byly spojeny (rozhraní USB) s přenosným počítačem, na kterém byly 

spuštěny obslužné programy obou inerciálních jednotek Inertia-Link a 

AHRS_Demo_8. Na PC byla spuštěna obslužná aplikace Plošina pro ovládání 

náklonné plošiny.  
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 Automatizovaný proces měření na systému je definován následujícím postupem: 

Nejprve je nutno nadefinovat schéma měřicích procedur v aplikaci na panelu Měřicí 

cyklus, a pak spustit měření tlačítkem START na hlavním panelu aplikace. Následně je 

nutné spustit ukládání dat  inicializovaných inerciálních jednotek v jejich obslužných 

programech, pokud tak ještě nebylo učiněno. Měření je ukončeno po dokončení všech 

měřicích procedur a stisku tlačítka STOP na hlavním panelu aplikace. Pro uložení 

naměřených dat do souboru je nutné zvolit v hlavním menu >> Soubor >> Uložit.   
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4.3 PŘEDZPRACOVÁNÍ NAMĚŘENÝCH DAT 

Měřením na systému a na inerciálních jednotkách, byly získány tři soubory dat 

popisující stejný pohyb plošiny během doby měření. Jelikož nebyla během měření 

zajištěna časová synchronizace mezi jednotlivými aplikacemi (ukládání měřených dat 

nebylo spuštěno ve stejný okamžik), tak bylo nutné udělat časovou synchronizaci 

dodatečně v programu Matlab zjištěním časových zpožděních mezi signály 

z jednotlivých zdrojů. Nalezený časový interval (zpoždění) bylo nutné přičíst ke každé 

položce vektoru času příslušného zdroje dat. Na následujícím obrázku 4.8 jsou 

nesynchronizovaná data získaná měřením příčného naklánění plošiny úhlovou rychlostí 

10°/s a pak ta samá data po časové synchronizaci (viz obrázek 4.9). Barevné značení je 

následující: modrou barvou jsou znázorněna data z obslužné aplikace, červenou data 

z inerciální jednotky 3DM-GX2 a zelenou jsou značena data z druhé inerciální jednotky 

AHRS M2. Horní graf obrázku znázorňuje průběh úhlu příčného naklánění a dolní graf 

úhlovou rychlost klonění. Rozdílná počáteční hodnota úhlu náklonu byla způsobena 

tím, že jednotky nebyly vycentrované do stejné roviny. Tento fakt neovlivňuje 

odhadování úhlové rychlosti během Kalmanovy filtrace. 

 

Obr.4.8 Časově nesynchronizovaná naměřená data z plošiny AHRS jednotek  
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Obr. 4.9 Naměřená data z plošiny a AHRS jednotek po synchronizaci 

 

4.10 Interpolovaná úhlová rychlost 
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Další úkolem předzpracování dat bylo zajistit, aby ekvivalentní signály 

z odlišných zdrojů měly na stejném časovém intervalu stejný počet vzorků. Vzorkovací 

frekvence obou AHRS jednotek byla 100Hz. Naměřená data polohových úhlů a 

úhlových rychlostí získaná z aplikace byla vzorkovaná nižší vzorkovací frekvencí, tudíž 

obsahovala menší počet vzorků. Lineární interpolací signálu byl navýšen počet vzorků 

na požadovanou hodnotu, což znázorňuje obrázek 4.10 a v detailu obrázek 4.11, který 

odpovídá obdélníkovému výřezu z obrázku 4.10. 

 

Obr. 4.11 Interpolovaná úhlová rychlost - detail 
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4.4 ODHAD ÚHLOVÉ RYCHLOSTI POMOCÍ KALMANOVA FILTRU 

Navržený model systému pro Kalmanovu filtraci poskytuje odhad úhlové 

rychlosti. Odhadnutý průběh úhlové rychlosti je ve výsledku lepší než změřený. Režim 

vyhlazování (smoothing) odhadnutý průběh ještě vyhlazuje. Další obrázek 4.12 

zobrazuje průběh úhlu podélného naklopení jednotky AHRS M2 (horní graf) a v dolním 

grafu je odhad úhlové rychlosti (červený průběh) v porovnání s naměřenými daty 

(modrý průběh). Z obrázku je patrné, že Kalmanova filtrace odstranila výrazný šum 

měření při skokovém náběhu rychlosti. Tento šum odpovídá ve skutečnosti vibracím 

plošiny při rozběhu a v dolním grafu je označen růžovou šipkou.  

 

Obr. 4.12 Odhad úhlové rychlosti pomocí Kalmanova filtru 

 Na obrázku 4.13 je detailní zobrazení obdélníkového výřezu, kde zelenou 

barvou je značen vyhlazený odhad (smoothing). Pás ohraničený růžovou barvou 

vymezuje oblast, ve které ze statistického hlediska vyskytuje skutečná hodnota úhlové 

rychlosti s pravděpodobností 99,7% (hranice pásma jsou určeny vztahem: vyhlazený 

odhad +/- 3x směrodatná odchylka chyby odhadu). Na dalším obrázku 4.14 jsou 

porovnány v detailu úhlové rychlosti naměřené aplikací a odhady úhlových rychlostí z 

dat aplikace a z obou AHRS jednotek. 
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Obr. 4.13 Detail odhadu úhlové rychlosti AHRS jednotky  

 

Obr. 4.14 Porovnání odhadů úhlových rychlostí z dat získaných z aplikace a ze dvou 
AHRS jednotek 

 Pro odhad úhlové rychlosti kursového otáčení je vhodné aktivovat saturační 

omezení cyklu Kalmanova filtru a cyklu vyhlazování pro odstranění skokového nárůstu 
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rychlosti, které je způsobeno přechodem plošiny z polohy 360° do polohy 0°. 

Následující dva obrázky 4.15 a 4.16 znázorňují jaký vliv má saturační omezení na 

odhad úhlové rychlosti. 

 

Obr. 4.15 Režim saturace vypnutý při odhadu úhlové rychlosti kursového otáčení 

 

Obr. 4.16 Režim saturace zapnutý při odhadu úhlové rychlosti kursového otáčení 

 Jak je vidět špičkové hodnoty odhadu úhlové rychlosti dosáhly téměř 6000°/s 

v režimu bez saturace. Režim saturace tento jev prakticky odstranil. 
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5 ZHODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo navrhnout a realizovat systém pro řízení 

náklonné rotační plošiny, což obnášelo vytvořit komunikační jednotku 

s mikrokontrolerem ARM9 a vytvořit grafické uživatelské rozhraní pro ovládání 

plošiny. Dalším cílem bylo uskutečnit měření na vytvořeném systému a ze změřených 

hodnot polohových úhlů otáčející se plošiny určit průběhy úhlových rychlostí. 

Obvodové schéma komunikační jednotky bylo navrženo v programu OrCAD 

Capture 16.0. Návrh desky plošných spojů (DPS) byl vytvořen v programu OrCAD 

PCB Editor 16.0 a byl umístěn na dvě desky DPS. První DPS je určena pro 

mikrokontroler, napájecí obvody mikrokontroleru, programovací rozhraní JTAG a 

konektory pro spojení s druhou DPS. Druhá DPS je koncipována jako rozhraní pro 

spojení mikrokontroleru s inkrementálními optickými senzory a s pohonnými 

jednotkami umístěných na náklonné rotační plošině. Obě desky plošných spojů byly 

vyrobeny, k osazení a oživení však již nedošlo.  

Během vývoje systému náklonné rotační plošiny probíhala současně modernizace 

náklonné rotační plošiny. Modernizace byla prováděna externím pracovištěm a jejím 

úkolem bylo zabudovat do plošiny tři řiditelné pohonné jednotky a tři IRC snímače za 

účelem možnosti automatického ovládání náklonů a natočení plošiny. Z důvodu 

zpoždění vzniklého během návrhu nebyla navrhovaná komunikační jednotka včas 

realizována. Komunikační jednotka zabudovaná během modernizace neumožňovala 

náhradu, a proto bylo od realizace vlastní jednotky upuštěno a místo toho bylo 

rozhodnuto do systému pro řízení náklonné rotační plošiny začlenit komunikační 

jednotku, která vznikla při modernizaci. 

Grafické uživatelské rozhraní (obslužná aplikace pro ovládání náklonné rotační 

plošiny) bylo naprogramováno ve vývojovém prostředí LabWindows/CVI 7.1. Aplikace 

umožňuje uživateli nastavit až 1000 automatizovaných měřicích procedur 

pro náklonnou rotační plošinu, kde každá měřicí procedura představuje otáčivý pohyb 

plošiny v jedné ose zadanou úhlovou rychlostí na zadaném intervalu dráhy.   Je možno 

vybírat z pěti procedur, kterými jsou: kursové otáčení, podélné naklápění, příčné 

naklánění, kalibrace a krokové měření. Měřicí procedury kursového otáčení, podélného 

naklápění a příčného naklánění lze nastavit i pro paralelní vykonávání, kdy je plošina 

natáčena ve všech třech osách najednou. Měřicí procedura kalibrace nastaví plošinu do 
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výchozí pozice. Poslední typ měřicí procedury umožňuje nastavit krokové měření pro 

vybraný směr otáčení na zadaném rozsahu. Schéma měřicích procedur lze uložit do 

souboru pro možnost opakování stejného měření v budoucnu. Aplikace umožňuje 

vykonávat automatické měření polohových úhlů a úhlových rychlostí plošiny podle 

nastavení schématu měřicích procedur. Vybraná měřená data lze zobrazovat na 

displejích a polohové úhly vykreslovat do grafu. Po skončení měření lze získaná data 

uložit do uživatelem vybraného souboru.  

Měřením byly zjištěny převodní charakteristiky inkrementálních senzorů a byla 

vypočítána rozlišitelnost systému. Rozlišitelnost pro kursové natočení je 2,57‘‘ 

(úhlových vteřin) pro podélný náklon 1,15‘‘ a  2,31‘‘ pro náklon příčný. 

Pomocí realizovaného systému pro řízení náklonné rotační plošiny byla provedena 

měření na plošině za současného měření polohy plošiny pomocí dvou AHRS jednotek 

3DM-GX2 a AHRS M2. Naměřená data polohových úhlů byla využita k odhadu 

příslušných úhlových rychlostí pomocí Kalmanova filtru. Pro vyhlazení odhadu byla 

použita metoda smoothing. Výsledné odhady úhlových rychlostí vykazují lepší 

výsledky, než změřené úhlové rychlosti. Výslednou hodnotu odhadu ovlivňuje volba 

velikosti parametru SP (rozkmit šumu procesu) a SM (rozkmit šumu měření), které jsou 

vstupním parametrem vytvořené funkce KF_fce( ) pro odhad úhlové rychlosti pomocí 

Kalmanova filtru. Velikost hodnoty poměru parametrů SP a SM vypovídá, jak jsou 

naměřená data úhlových rychlostí důvěryhodná a jak lze důvěřovat navrženému modelu 

pro určení úhlových rychlostí. V odhadnutých průbězích úhlové rychlosti byl 

eliminován šum způsobený vibracemi při rozběhu plošiny, který byl přítomen v 

naměřených signálech úhlové rychlosti.  
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6 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se skládá ze tří hlavních kapitol: první obsahuje teoretický 

rozbor, druhá se zabývá realizací systému pro řízení náklonné rotační plošiny a třetí je 

věnována měření na systému. 

Teoretická část popisuje systém pro řízení náklonné rotační plošiny a požadavky 

na něj kladené. Je popsán princip inkrementálních optických senzorů včetně způsobu 

vyhodnocování jejich signálů a také je zmíněn princip inerciálních navigačních 

systémů. Teorie Kalmanovy filtrace pro lineární systémy a metoda vyhlazování odhadu 

tzv. smoothing je stručně uvedena, přesahuje však rozsah této práce. 

Část zabývající se vývojem systému pro řízení náklonné rotační plošiny obsahuje 

rozbor výběru vhodného mikrokontroleru ARM9 pro komunikační jednotku. Je 

uvedeno řešení obvodových schémat jednotlivých funkčních bloků a je zmíněn popis 

návrhu desky plošných spojů. Je popsán způsob programování mikrokontrolerů ARM9 

a způsob jak zapojit komunikační jednotku do systému. V popisu aplikace pro ovládání 

plošiny jsou zmíněny funkce aplikace a způsob ovládání včetně komunikačního 

protokolu pro komunikaci s komunikační jednotkou. V realizační části diplomové práce 

je navržen model systému pro určování odhadu úhlové rychlosti při Kalmanově filtraci. 

Poslední, třetí část obsahuje výsledky měření převodních charakteristik 

inkrementálních optických senzorů. Práce dále předkládá výsledky Kalmanovy filtrace 

při odhadu úhlové rychlosti pohybující se plošiny z naměřených dat polohových úhlů. 

Výsledné odhady jsou uvedeny pro zpracovaná data, která byla získána při měření ze 

systému pro řízení náklonné rotační plošiny a ze dvou AHRS jednotek. 

Na závěr lze dodat, že systém pro řízení náklonné rotační plošiny začal být 

vyvíjen v absolvovaných předmětech Individuální projekt a Diplomový seminář. 

V předmětu Diplomová práce byl systém úspěšně dokončen a otestován při měření na 

AHRS jednotkách. Největším přínosem této diplomové práce je vytvořená obslužná 

aplikace pro ovládání náklonné rotační plošiny, která může být v budoucnu využita 

v laboratorních cvičeních předmětů Přístrojové systémy letadel nebo Kontrola 

letadlových systémů (ČVUT, FEL, K13138). 
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9.2  Vyrobené desky plošných spojů (skutečná velikost) 

 

Horní strana DPS pro mikrokontroler ARM9 

Dolní strana DPS pro mikrokontroler ARM9 
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Horní strana DPS pro periférie k mikrokontroleru ARM9 

Dolní strana DPS pro periférie k mikrokontroleru ARM9 
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9.3  Seznam součástek 

Číslo Množství Označení Parametr Katalogový název 
1 1 CPU1 AT91RM9200 AT91RM9200-QU 

2 2 C1,C42 100NF-16V CK0805 100N X7R 

3 22 

C2, C7, C10, C14 
C15, C16, C17 C18, 
C19, C20, C21, C22, 
C23, C24, C25, C26, 
C27, C28, C29, C30, 

C31, C32 

100NF-16V CK1206 100N X7R 

4 1 C3 4.7NF-50V CK1206 4N7 X7R 

5 1 C4 470PF-50V CK1206 470P/50V 

6 3 C5,C6,C8 10PF-50V CK1206 10P NPO 

7 1 C9 TZBX4 3-10p CKT 2-10PF 

8 1 C11 5.6NF-50V CK0805 5N6 X7R 

9 1 C12 680PF-50V CK0805 680P X7R 

10 2 C13,C33 10uF CK1206 10M/10V X5R 

11 2 C34,C38 220uF/16V 
E220M/16V SMD 
V(E330M/25VT) 

12 2 C35,C39 100nF CK1206 100N X7R 

13 2 C36,C40 1uF CTS 1M/16V A 

14 2 C37,C41 10uF CTS 10M/16V A 

15 4 D2,D3,D4,D7 SUF4007 SUF4007 SMD 

16 1 D5 YELLOW L-483YDT 

17 1 D6 RED L-53LSRD 

18 1 D8 1N4007 
1N4007 SMA DO-

214AC 
19 3 J1,J2,J3 CONN_SOCKET_34 MLW34G 

20 3 J5,J6,J7 JUMPER PSH02-02PG 

21 1 P1 JTAG_CONECTOR MLW20G 

22 1 P2 nap_konektor PSH02-02PG 

23 2 R1,R2 1K-0805 R1206 1K 1% 

24 1 R4 1K96-0805 1% R1206 2K 1% 

25 1 R5 0R-0805 R1206 0R 

26 1 R6 1K27-0805 1% R1206 1K3 1% 

27 2 R7,R12 240R R1206 240R 1% 

28 1 R8 5k 4312-SMD 10K 

29 2 R9,R14 100K R1206 100K 1% 

30 2 R10,R11 150R R1206 150R 1% 

31 1 R13 5k 4312-SMD 4K7 

32 5 
R15, R16, R17, R18, 

R19 
10K-0805 R0805 10K 1% 

33 1 R20 0R R0805 0R 

34 1 SD1 BAT 42 BAT42 SMD 

35 1 S1 SWITCH_3PTS P-B143 

36 1 TL1 TL P-DT2112C SMD 
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37 2 U1,U2 LM217/TO220 LM217T 

38 1 U3 MCP120T-300I/TT MCP120T-300I/TT 

39 1 Y1 18.432MHz 18.43M SMDHC49S 

40 1 Y2 32.768kHz Q 32.768KHZ 

Seznam součástek pro DPS pro mikrokontroler ARM9 

 

Číslo Množství Označení Parametr Katalogový název 

1 1 
C1 220uF/16V 

E220M/16V SMD 
V(E330M/25VT) 

2 1 C2 330nF CK1206 330N/50V Y5V 

3 2 C3,C15 100nF CK1206 100N/50V X7R 

4 1 C4 10uF CTS 10M/16V B 

5 10 

C5, C6, C7, C8, 
C9, C10, C11 ,C12 

,C13 ,C14 
1uF/16V CTS 1M/16V A 

6 1 D1 YELLOW L-483YDT 

7 4 
D2,D3,D4,D5 YELLOW 

LED 1206 YELLOW 
60/130° 

8 1 D6 GREEN LED 1206 RED 45/130° 

9 1 D8 1N4007 1N4007 SMA DO-214AC 

10 1 J1 PA MLW34G 

11 1 J2 PB MLW34G 

12 1 J3 PC MLW34G 

13 6 J4,J5,J6,J7,J8,J9 JUMPER PSH02-02PG 

14 1 P1 nap_konektor PSH02-02PG 

15 1 P2 RS232 COM PORT CAN 9 V 90 

16 1 P3 SERIAL DEBUG PORT CAN 9 V 90 

17 1 P4 IRC0_conector CAN 9 V 90 

18 1 P5 IRC1_conector CAN 9 V 90 

19 1 P6 IRC2_connector CAN 9 V 90 

20 6 
R1,R2,R3,R4, R5, 

R6 
330R R1206 330R 1% 

21 1 TL1 TL P-DT2112C SMD 

22 1 U1 78L05 7805-STM 

23 2 U2,U3 MAX232 MAX232CWE 

24 2 U4,U5 74HCT74/SO 74HCT 74 SMD 

Seznam součástek pro DPS -  periférie k mikrokontroleru ARM9 
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9.4  Funkce použité při programování aplikace Plošina 

JMÉNO FUNKCE POPIS FUNKCE 
main ( ) Hlavní funkce program, načítá ovladače panelů a spouští GUI. 

 SetConfigParms () Nastavení parametrů sériové komunikace dle standardu RS232. 

 GetConfigParms () Získání parametrů sériové komunikace dle standardu RS232. 

 DisplayHelp () 
Zobrazení okna s nápovědou k funkci tlačítka grafického rozhraní při stisku pravého tlačítka 
myši (RB) na daném tlačítku. 

 EnablePanelControls () Aktivace funkce ovládacích prvků panelu sériové komunikace 

 DisplayComStatus () Zobrazení stavové informace COM portu. 

 ActivateSendControls () Aktivace nebo deaktivace režimu posílání dat v panelu sériové komunikace. 

DisplayRS232Error () Zobrazení uživateli hlášku v případě chyby sériové komunikace 

 SendAscii () Poslání ASCII znaku na COM port. 

 SendByte () Poslání jednoho byte na COM port. 

PosliByte () Vložení řídicího příkazu nebo dat (byte) do výstupní fronty (z pohledu aplikace) COM portu. 

CtiByte () Čtení řídicího příkazu nebo dat (byte) ze vstupní fronty COM portu. 

data_in () 
Vyčtení a uložení datové části reference (údaj o poloze nebo rychlosti plošiny) z komunikační 
jednotky. 

posli_a_zkontroluj () Pošle řídicí příkaz (byte) do komunikační jednotky a čeká na přijetí stejného znaku. 

zjisti_udaj() Vyčtení reference (údaj o poloze nebo rychlosti plošiny) z komunikační jednotky. 

 X2deg() Přepočet hodnoty kursového úhlu na počet pulsů. 

 Y2deg() Přepočet hodnoty podélného náklonu na počet pulsů. 

 Z2deg() Přepočet hodnoty příčného náklonu na počet pulsů. 

deg2X() Přepočet počtu pulsů na úhel kursu. 

deg2Y() Přepočet počtu pulsů na úhel podélného náklonu. 

deg2Z() Přepočet počtu pulsů na úhel příčného náklonu. 

 measure () 
Procedura, ve které se provede čtení požadovaných údajů (polohové úhly a úhlové rychlosti) 
z komunikační jednotky 

 measureInit() Procedura, ve které se provede čtení polohových úhlů z komunikační jednotky 

 restart_com () Restart komunikace s komunikační jednotkou. 

 PlotGraphs() Vykreslování vybraných průběhů úhlů do grafu a zobrazení měřených veličin. 

CtiByteCritical () Čtení řídicího příkazu (byte) ze vstupní fronty COM portu - zprávy s nejvyšší prioritou. 

PosliAZkontrolujCritic () 
Posílání řídicí příkazu (byte) do komunikační jednotky a čeká na přijetí stejného znaku - 
zprávy s nejvyšší prioritou. 

CtiByteImportant ()  Čtení řídicího příkazu (byte) ze vstupní fronty COM portu - zprávy s vysokou prioritou. 

PosliAZkontrolujImportant() 
Posílání řídicího příkazu (byte) do komunikační jednotky a čeká na přijetí stejného znaku - 
zprávy s vysokou prioritou. 

data_in_Important () 
Vyčtení a uložení datové části reference (údaj o poloze nebo rychlosti plošiny) z komunikační 
jednotky - zprávy s vysokou prioritou. 

Time2Seconds () Převod absolutního času na počet sekund. 

YawSettings () 
Načtení parametrů z panelu Měřící cyklus pro nastavení pohybu plošiny v kursové rovině, 
vytvoření referencí pro komunikační jednotku, odhad doby procesu. 

PitchSettings ()  
Načtení parametrů z panelu Měřící cyklus pro nastavení pohybu plošiny ve vodorovné rovině, 
vytvoření referencí pro komunikační jednotku, odhad doby procesu. 

RollSettings () 
Načtení parametrů z panelu Měřící cyklus pro nastavení pohybu plošiny pro příčné naklánění, 
vytvoření referencí pro komunikační jednotku, odhad doby procesu. 

CalibSettings () 
Načtení času začátku kalibrace z panelu Měřící cyklus, vytvoření referencí pro komunikační 
jednotku, odhad doby procesu. 

BasicSettings () 
Načtení parametrů z panelu Měřící cyklus pro vytvoření referencí krokového měření pro 
komunikační jednotku, odhad doby procesu. 
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 AktualizujPozice () 
Aktualizuje pozice plošiny a časové zámky při odebrání měřicí procedury na panelu Měřicí 
cyklus v režimu nastavování měření. 

Posli_Ref( )   Odešle konkrétní referenci do komunikační jednotky. 

Posli_Ref10x() 
Odesílá konkrétní referenci do komunikační jednotky, dokud nedostane odpověď o 
úspěšném odeslání. 

 AktualizujCasZamky ()  
Aktualizace časových zámků při vytváření a odstraňování měřicích procesů na panelu Měřicí 
cyklus  - režim nastavování měření. 

 ModReference ()  Podle druhu měřicího módu se odešlou reference do systému ve správný čas. 

 ErrorMessage1 ( ) Výpis chybového hlášení, pokud nastala chyba při odesílání řídicích referencí. 

RestartRizeni (  ) Provede restart řízení procesu, odesláním řídicího znaku 163 do komunikační jednotky. 

Inicializace (  ) 
Provede inicializaci systému, odesláním řídicího znaku 45 do komunikační jednotky - což 
uvede plošinu do pohybu, za účelem zjistit reference l IRC  senzorů. 

StartKomunikace (  ) Odešle se řídicí znak 153 do komunikační jednotky a naváže se s ní komunikace. 

ZastavRizeni (  )  Odešle se řídicí znak 23 do komunikační jednotky a zastaví se řízení. 

StartRizeni (  ) Odešle se řídicí znak 23 do komunikační jednotky a spustí se řízení. 

 ZjistiPolohuPlosiny () 
Zajistí odměr polohových úhlů natočení plošiny za účelem nastavit počáteční pozici pro 
definování měření. 

 ApproximAngle ( ) Provede aproximaci úhlu, který nemohl být v daný okamžik změřen kvůli chybě v komunikaci.  

 ApproximRate ( ) 
Provede aproximaci úhlové rychlosti, která nemohla být v daný okamžik změřena kvůli chybě 
v komunikaci. 

 ApproximYaw ( ) 
Provede aproximaci kursového úhlu, který nemohl být v daný okamžik změřen kvůli chybě v 
komunikaci. 

 Approximation ( ) 
Funkce pro aproximaci hodnoty, která předcházela hodnotě, která způsobila chybu 
komunikace. 

 ChybaKomuniace85 (  ) Funkce, která obnoví reference v případě chyby komunikace s komunikační jednotkou. 

AboutRotaryPlateCB( ) Zobrazí informační obrazovku o verzi aplikace z menu  Nápověda. 

 BasicConfirmCallBack( ) 
Potvrdí nastavení na panelu Měřicí cyklus pro krokové měření, připraví reference a pak je 
vykreslí do grafu měřicích procedur. 

 BasicModeCB( ) Výběr druhu pohybu pro režim krokového měření. 

 *Refresh*CB( ) 
Sada funkcí, které zajišťují aktualizaci odhadu doby běhu a koncovou pozici plošiny, při 
změně vstupních parametrů na panelu Měřící cyklus. 

 CalibConfirmCallBack( ) 
Potvrdí nastavení na panelu Měřicí cyklus pro kalibraci, připraví reference a pak je vykreslí do 
grafu měřicích procedur. 

 ClearBoxCallBack( ) Smaže stavové okno na panelu sériové komunikace. 

 ClearGraphCallBack( ) Smaže všechny průběhy v grafu, kde se nastavuje měření. 

 ClearGraphCB( ) Smaže všechny průběhy v grafu na hlavním panelu. 

 ClearStatusBox2CallBack( ) Obsluhuje tlačítko pro smazání obsahu stavového panelu měřicího procesu. 

 ClearStatusBoxCallBack( ) Obsluhuje tlačítko pro smazání obsahu stavového panelu komunikace. 

 CloseConfigCallback( ) Obsluhuje tlačítko pro zavření panelu konfigurace sériového portu. 

 CloseMeasuringCallBack( ) Zavře panel Měřící cyklus a do grafu měřicích procedur nakreslí schéma měřicího procesu. 

 CloseSerialCallBack( ) Zavření panelu sériové komunikace a vrácení běhu programu na hlavní panel. 

 CloseStorageSettingsCB( ) Načte parametry pro ukládání dat do souboru a uzavře panel Ukládání dat. 

 ComStatusCallBack( ) Zjistí a zobrazí stav COM portu. 

 ConfigCallBack( ) Vyvolá panel pro konfiguraci COM portu z panelu sériové komunikace. 

 DeleteItemCB( ) Obsluha tlačítka Smazat poslední - smaže naposledy definovanou měřicí proceduru. 

 DisconectRS232CB( ) Obsluha tlačítka Odpojit - ukončí komunikaci po RS232 a uzavře COM port. 

 ErrorCallBack( ) Zobrazí vhodnou chybovou hlášku při chybě na zařízení RS323. 

 FlushInCallBack( ) Smaže obsah vstupní fronty COM portu - obsluha tlačítka na panelu sériové komunikace. 

 FlushOutQCallBack( ) Smaže obsah výstupní fronty COM portu - obsluha tlačítka na panelu sériové komunikace. 

 GetInQCallBack( ) Vrátí počet znaků ve vstupní frontě COM portu - pro tlačítko na panelu sériové komunikace. 
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 GetOutQCallBack( ) Vrátí počet znaků ve výstupní frontě COM portu - pro tlačítko na panelu sériové komunikace. 

 InicializationCB( ) Obsluha tlačítka Inicializace - zjistí reference všech IRC, nastavením plošiny do krajních poloh 

 InputQCallBack( ) 
Zobrazí nápovědu k nastavení velikosti vstupní fronty COM portu - na panelu nastavení 
parametrů sériové komunikace - aktivuje se stiskem RB nad ovládacím prvkem. 

 LoadGraphCallBack( ) Načte reference ze souboru do strukturální proměnné měřicích procedur. 

 LupaCallBack( ) Aktivuje přiblížení lupou v hlavním grafu zobrazující naměřená data. 

 MeasuringCycleCallBack( ) Vyvolá panel Měřicí cyklus a schová hlavní panel. 

 ObnovitGrafCallBack( ) Obnoví původní parametry (časová osa) hlavního grafu. 

 PanelCallBack() Ukončí běh programu uživatelského rozhraní. 

 ReadByteCallBack( ) Čte byte z COM portu a zobrazí jeho hodnotu na panelu sériové komunikace. 

 ReadCallBack( ) Čte byte z COM portu a zobrazí ho jako ascii znak na panelu sériové komunikace. 

 RestartControlCB( ) Obsluha tlačítka Restart řízení - pošle požadavek na restart řízení. 

 RestoreGraphCallBack( ) Nastaví graf měřicích procedur do původní velikosti. 

 SaveFileCallBack( ) 
Překopíruje obsah pracovního souboru "temp.csv" (naměřená data) do souboru, který zadá 
uživatel po skončení měření. 

 SaveGraphCallBack( ) Uloží reference a doplňující informace (o grafu) měřicích procedur do souboru. 

 SendCallBack( ) Pošle vhodná data na port - obsluha tlačítka na panelu sériové komunikace. 

 SendModeCallBack( ) Nastaví vysílací mód (ascii nebo byte) - funkce panelu sériové komunikace. 

 SetTimeAxisCallBack( ) Způsobí změnu nastavení časové osy při vykreslování hlavního grafu. 

 SetTimeAxisCB( ) Způsobí změnu nastavení časové osy při vykreslování grafu měřicích procedur. 

 SettingReferencesCB( ) 
Obsluha tlačítka Nastavit reference - vyvolá panel Měřicí cyklus pro nastavení měřicích 
procedur. 

ShutdownCallBack( ) Ukončí běh programu uživatelského rozhraní při volbě nabídky Konec z hlavního menu. 

 SplashPanelCB() Zavře informační okno "O aplikaci Plošina" levým klikem myši na okno. 

 StartCallBack( ) 
Obsluha tlačítka START - spustí proces měření podle předem definovaného schématu 
měřicích procedur. 

 StopCallBack( ) Obsluha tlačítka STOP - řádně ukončí proces měření. 

StorageSettingsCB( ) Vyvolá panel Ukládaní dat pro nastavení parametrů ukládání. 

 TestingRS232CallBack( ) 
Obsluha tlačítka Připojit - provede nastavení parametrů sériové komunikace po RS232, 
otevře port a naváže komunikaci s kom jednotkou. 

TestRS232CallBack( ) Vyvolání panelu Serial communications z menu. 

 Timer2CallBack( ) Časovač zajišťující výpis doby běhu programu na displej hlavního panelu. 

 Timer3CallBack( ) Časovač zajišťující zápis řídicích referencí do komunikační jednotky ve vhodný čas. 

 Timer4CallBack( ) Časovač zajišťující zastavení otáčení plošiny v kursové rovině při běhu v režimu pevný čas.  

 Timer5CallBack( ) Časovač zajišťující odpočet doby klidu (měření) v režimu krokového měření. 

 Timer6CallBack( ) Časovač pro odpočet doby nejdéle trvající procedury měření. 

 Timer7CallBack( ) Časovač zajišťující průběžné ukládání dat do souboru během měření. 

 Timer8CallBack( ) Časovač zajišťující restart řízení (nulování referencí) po procesu kalibrace. 

 TimerCallBack( ) 
Obslužná funkce časovače zajišťující vyčtení hodnot polohových úhlů a úhlových rychlostí z 
komunikační jednotky. 

 XConfirmCallBack( ) 
Potvrdí nastavení na panelu Měřicí cyklus pro podélné naklánění, připraví reference a pak je 
vykreslí do grafu měřicích procedur. 

 YConfirmCallBack( ) 
Potvrdí nastavení na panelu Měřicí cyklus pro příčné naklánění, připraví reference a pak je 
vykreslí do grafu měřicích procedur. 

 ZConfirmCallBack( ) 
Potvrdí nastavení na panelu Měřicí cyklus pro natáčení v kursu, připraví reference a pak je 
vykreslí do grafu měřicích procedur. 

 ZModeCB( ) 
Výběr módu pro řízení úhlu kursu (pevný čas nebo pevný úhel) - režim nastavování měřicích 
procedur. 

 ZoomCallBack( ) Aktivuje přiblížení lupou v grafu měřicích procedur - panel Měřicí cyklus. 
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9.5  Změřené převodní charakteristiky IRC senzorů  

úhel pulsy převodní 
konstanta 

rozlišitelnost [''] 
(absolutní hodnota) 

odchylka od 
linearity [%] 

1 -1488 -1488,0 2,42 -5,89 

2 -2877 -1438,5 2,50 -2,65 

3 -4317 -1439,0 2,50 -2,68 

4 -5796 -1449,0 2,48 -3,35 

5 -7178 -1435,6 2,51 -2,45 

10 -14024 -1402,4 2,57 -0,14 

15 -20970 -1398,0 2,58 0,17 

20 -27944 -1397,2 2,58 0,23 

25 -34973 -1398,9 2,57 0,11 

30 -41175 -1372,5 2,62 2,03 

40 -55672 -1391,8 2,59 0,62 

50 -69529 -1390,6 2,59 0,71 

60 -83372 -1389,5 2,59 0,78 

90 -125076 -1389,7 2,59 0,77 

120 -166705 -1389,2 2,59 0,81 

150 -208396 -1389,3 2,59 0,80 

180 -250008 -1388,9 2,59 0,83 

210 -291689 -1389,0 2,59 0,82 

240 -333370 -1389,0 2,59 0,82 

270 -379269 -1404,7 2,56 -0,31 

300 -416741 -1389,1 2,59 0,81 

330 -458388 -1389,1 2,59 0,82 

340 -472316 -1389,2 2,59 0,81 

350 -486267 -1389,3 2,59 0,80 

355 -493244 -1389,4 2,59 0,79 

356 -494689 -1389,6 2,59 0,78 

357 -495996 -1389,3 2,59 0,80 

358 -497328 -1389,2 2,59 0,81 

359 -498752 -1389,3 2,59 0,80 

360 -500152 -1389,3 2,59 0,80 

průměr   -1400,8 2,57 -0,72 

 

úhel pulsy  pulsy 2 
průměrná 
hodnota 

pulsů 

převodní 
konstanta 

rozlišitelnost 
[''] 

odchylka od 
linearity [%] 

-40 -126050 
-

125840 -125945 3149 1,14 -0,16 

-30 -94435 -94548 -94492 3150 1,14 -0,20 

-20 -62942 -62928 -62935 3147 1,14 -0,10 

-15 -47342 -47276 -47309 3154 1,14 -0,33 
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-10 -31522 -31516 -31519 3152 1,14 -0,27 

-5 -15860 -15696 -15778 3156 1,14 -0,38 

-4 -12746 -12723 -12735 3184 1,13 -1,26 

-3 -9558 -9589 -9574 3191 1,13 -1,49 

-2 -6360 -6432 -6396 3198 1,13 -1,70 

-1 -3365 -3292 -3329 3329 1,08 -5,56 

1 3020 2999 3010 3010 1,20 4,45 

2 6163 6254 6209 3104 1,16 1,26 

3 9216 9212 9214 3071 1,17 2,35 

4 12453 12353 12403 3101 1,16 1,38 

5 15598 15589 15594 3119 1,15 0,80 

10 31244 31211 31228 3123 1,15 0,66 

15 46933 47031 46982 3132 1,15 0,36 

20 62604 62657 62631 3132 1,15 0,38 

30 93953 94021 93987 3133 1,15 0,34 

40 125588 125498 125543 3139 1,15 0,16 

průměr       3144 1,15 0,03 

 

úhel pulsy  pulsy 2 
průměrná 
hodnota 

pulsů 

převodní 
konstanta 

rozlišitelnost 
[''] 

odchylka od 
linearity [%] 

-30 -47053 -47053 -47053 1568,4 2,295 -1,1 

-25 -39210 -39108 -39159 1566,4 2,298 -1,0 

-20 -31387 -31462 -31424,5 1571,2 2,291 -1,3 

-15 -23421 -23440 -23430,5 1562,0 2,305 -0,7 

-10 -15838 -15816 -15827 1582,7 2,275 -2,0 

-5 -7874 -7970 -7922 1584,4 2,272 -2,1 

-4 -6360 -6303 -6331,5 1582,9 2,274 -2,0 

-3 -4729 -4704 -4716,5 1572,2 2,290 -1,3 

-2 -3074 -3110 -3092 1546,0 2,329 0,3 

-1 -1580 -1672 -1626 1626,0 2,214 -4,6 

1 1452 1520 1486 1486,0 2,423 4,4 

2 3073 3024 3048,5 1524,3 2,362 1,8 

3 4547 4657 4602 1534,0 2,347 1,1 

4 6260 6443 6351,5 1587,9 2,267 -2,3 

5 7607 7704 7655,5 1531,1 2,351 1,3 

10 15478 15579 15528,5 1552,9 2,318 -0,1 

15 23294 23363 23328,5 1555,2 2,315 -0,3 

20 31140 31052 31096 1554,8 2,315 -0,2 

25 38777 38777 38777 1551,1 2,321 0,0 

průměr       1560,0 2,308 -0,536 
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9.6  Zdrojový kód funkce KF_fce ( ) z programu Matlab 
function [ydat,xdat_corr,dev_corr,Kdat,xdat_smoo,dev_smoo] = 
KF_fce(data_cas,data_uhel,data_rychlost,SP, SM, nasobek_cov, satur) 
  
% [ydat,xdat_corr,dev_corr,Kdat,xdat_smoo,dev_smoo] = 
KF_fce(data_cas,data_uhel,data_rychlost,fvz, N, SP, SM,nasobek_cov, satur) 
% 
%************************************************************************** 
% Aplikace Kalmanova filtru pro zpracovani signalu (polohove uhly a uhlove  
% rychlosti) z IRC snimacu naklonneho stolku a z inercialnich navigacnich 
% jednotek 
% Petr Ficek, CVUT FEL 
%************************************************************************** 
% VSTUPNI PARAMETRY FUNKCE: 
% data_cas ... namerena data - vektor casu 
% data_uhel ... namerena data - vektor prubehu polohoveho uhlu 
% data_rychlost ... namerena data - vektor prubehu uhlove rychlosti 
% SM ... rozkmit sumu mereni [°] ... ~ 0.5° 
% SP ... rozkmit sumu procesu [°] ... ~ 0.05° 
% nasobek_cov ... parametr ovlivnujici kovariancni matici sumu procesu 
% satur ... [Y/N] pri aktivnim parametru zapina saturacni omezeni v 
%           cyklu Kalmanova filtru a vyhlazovani (aktivni v Y)  
% VYSTUPNI PARAMETRY FUNKCE: 
% ydat ... vektor zpracovanych dat - odhad uhlu 
% xdat_corr ... vektor zpracovanych dat - korikovany odhad uhlove rychlosti 
%               - ziskany Kalm. filtraci  
% dev_corr ... smerodatna odchylka chyby odhadu uhlove rychlosti - 
%               - z Kalmananova filtru 
% Kdat ... vektor prubehu Kalmanova zesileni 
% xdat_smoo ... vektor zpracovanych dat - odhad uhlove rychlosti  
%                 - ziskany v rezimu vyhlazovani  
% dev_smoo ... smerodatna odchylka chyby odhadu uhlove rychlosti / 
%               - z rezimu smoothing 
% ************************************************************************* 
  
% % osetreni spravmosti zadani vstupnich parametru funkce 
if (nargin ~= 7) 
'Chyba v poctu vstupnich argmentu funkce >> help KF_fce' 
return; 
end 
  
Fix_satur = 5;          % pevna hodnota slozky saturace pro KF [°/s] 
% % pohybliva slozka saturace pro KF (pomerna cast hodnoty signalu 2%) 
Var_satur = 0.02;        
A_uw = SP;              % rozkmit sumu procesu ... ~ (0.05, 0.5) 
A_uv = SM;              % rozkmit sumu mereni .... ~ (0.05, 1)     
fvz = 100;              % DEFINICE vzorkovaci frekvence ~ 100Hz 
T = 1/fvz;              % DEFINICE vzorkovaci periody ~ 0.01s 
N = length(data_cas);   % zjisteni poctu vzorku v namerenem signalu 
t=0:T:(N-1)*T;          % DEFINICE vektoru casu 
  
% % -- Navrzeny model systemu procesu pro spojity cas -- %% 
Ac = [0 1; 0 0]; 
Bc = [0; 0.1]; 
Cc = [1 0]; 
Dc = [0]; 
  
randn('state',0); u_w = A_uw*randn(1,N);   % bily sum procesu 
randn('state',0); u_v = A_uv*randn(1,N);   % bily sum mereni 
Q = diag([cov(u_w)*nasobek_cov,cov(u_w)])  % kovariancni matice sumu procesu 
R = cov(u_v);                              % kovariancni matice sumu mereni     
  
% %************************************************************************ 
% % Diskretizace modelu - metoda Van Loan 
% %************************************************************************ 
% % prejmenovani promenych za ucelem zachovat oznaceni jak je uvadeno v 
% % literature 
F=Ac;                    
dT=T; 
Qt=Q; 
msize=length(F);        % zjisteni radu (n) modelu procesu 
mzero = zeros(msize);   % vytvori nulovou matici podle radu modelu procesu 
% % -- Nastaveni matic M a N, viz nize - struktura matice pro obecny system   
M_VanLoan = [-F*dT Qt; mzero F'*dT]; 
N_VanLoan = expm(M_VanLoan); 
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% %    1   2   3  4  5  6  7  8  9  10  11  13  14  15  16  17  18 
% % 1 (i,j)                        |  
% % 2                              | 
% % .                              |         phiInverse*Qk 
% % .           X                  | 
% % .                              | 
% % 9 _____________________________|______________________________ 
% % 10                             | 
% % .                              | 
% % .           0                  |          phiTranspose 
% % .                              | 
% %18 
% % extrahovani matic phiInverse*Qk a phiTranspose z matice N 
for i = 1:1:msize 
    for j = 1:1:msize 
    phiInverseQk(i,j) = N_VanLoan(i,j+msize); 
    phiTranspose(i,j) = N_VanLoan(i+msize,j+msize);  
    end 
end 
Phi = phiTranspose';     % transpozice matice phiTranspose pro dostani Phi 
Qk = Phi*phiInverseQk;   % vypocet kovariancni matice sumu procesu Qk 
% % -- Vysledny model system (A,B,C,D) pro diskretni cas a kov. mat. Q 
Q=Qk 
A=Phi                   % A ~ I + Ac*T            
B = Bc*T                % B ~ Bc*T 
B(2,1) 
C = Cc 
D = Dc 
  
% %************************************************************************ 
% %************************************************************************ 
% % % % % % % % % % % % % % % % %  
% % -- KALMANOVO FILTRACE --  % % 
% % % % % % % % % % % % % % % % %  
% %************************************************************************ 
% %************************************************************************ 
P0 = eye(2); 
Ppred = P0;     % inicializace 
x0 = [0; 0];    % inicializace 
xpred = x0;     % inicializace 
for i = 1:N %KALMANOVA FILTRACE (N kroku) 
    t(i) = i-1; 
% % ----- Casovy krok KF: ------------------------------------------------ 
% % Predikce budouciho stavu na zaklade stavu aktualniho 
    if i ~= 1 
        xpred = A*xcor; 
        xpred = A*xcor + B*u_w(i);  % 1.KROK - predikce (odhad) stavu x(k|k-1) 
        Ppred = A*Pcorr*A' + Q;     % 2.KROK - kovariancni matice P(k|k-1) 
    end; 
% % ----- Datovy krok KF:Provedeni korekci z predchoziho kroku ----------- 
% % na zaklade zmerene hodnoty vystupniho vektoru  
        % 3. KROK - Kalmanova zesileni - R urcuje duveru v model mereni 
    K = Ppred*C'*inv(C*Ppred*C' + R);   
        % odchylka mezi zmerenym uhlem a odhadnutym vystupnim stavem(uhlem) 
    e = data_uhel(i)-C*xpred;            
        % 4. KROK - aktualizace odhadnuteho stavoveho vektoru x(k|k) 
    xcor = xpred + K*e;       
        % odhad vystupu (uhel) y(k|k) 
    yk = C*xcor;         
        % 5. KROK - aktualizace kovariancni matice P(k|k) 
    Pcorr = Ppred - K*C*Ppred;           
  
% % -- SATURACE -- nastaveni saturace ---------------------------------- 
    if satur == 'Y' 
        saturace = Fix_satur + abs(Var_satur*data_rychlost(i));  
        if abs( data_rychlost(i)- xcor(2,1) ) > saturace   
           xcor(2,1) = data_rychlost(i); 
        end 
    end 
     
% % Ulozeni vypoctenych udaju vystupu, stav. vektoru, zesileni a kov. matice 
    ydat(i) = yk; 
    xdat_corr(:,i) = xcor; 
    xdat_pred(:,i) = xpred; 
    Kdat(:,i) = K; 
    Pdat_corr(i).Pcorr = Pcorr; 
    P22_corr(i) = Pcorr(2,2); 
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    Pdat_pred(i).Ppred = Ppred; 
end     %% KONEC iterace cyklu KALMANOVY FILTRACE 
% %************************************************************************ 
% %************************************************************************ 
  
  
% %************************************************************************ 
% %************************************************************************ 
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %  
% % -- "vyhlazovani" (SMOOTHING)  --  % % 
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %  
% %************************************************************************ 
% %************************************************************************ 
% %  - nacteni pocatecnich podminek (dat) pro proces vyhlazovani -- 
xsmooth_old = xdat_corr(:,N); 
xdat_smoo(:,N) = xsmooth_old; 
Psmooth_old = Pdat_corr(N).Pcorr; 
Pdat_smoo(N).Psmoo = Psmooth_old; 
P22_smoo(N) = Psmooth_old(2,2); 
% % -- cyklus vyhlazovani --  
for i=N-1:-1:1, 
% %  -- nacteni vstupnich dat pro vyhlazovani --     
   Pcorr = Pdat_corr(i).Pcorr; 
   Ppred = Pdat_pred(i+1).Ppred; 
   xsmooth = xdat_corr(:,i); 
   xpred = xdat_pred(:,i+1); 
   Psmooth = Pdat_corr(i).Pcorr; 
   Ppred = Pdat_pred(i+1).Ppred; 
% %  -- vlastni proces vyhlazovani SMOOTHING --   
   AA          = Pcorr*A'*inv(Ppred);   % vypocet matice zesileni pro "smoothing" 
   xsmooth = xsmooth + AA*(xsmooth_old - xpred); % vypocet vyhlazeneho odhadu 
   Psmooth = Psmooth + AA*(Psmooth_old - Ppred)*AA'; % vypocet kov. vyhlazeneho odhad 
% %  -- SATURACE -- nastaveni saturace 
    if satur == 'Y' 
        saturace = Fix_satur + abs(Var_satur*xdat_corr(2,i));  
        if abs( xdat_corr(2,i) - xsmooth(2,1) ) > saturace   
           xsmooth(2,1) = xdat_corr(2,i); 
        end 
    end 
% %  - priprava dat pro dalsi krok cyklu -  
   xsmooth_old = xsmooth; 
   Psmooth_old = Psmooth; 
% % - ukladani dat -    
   xdat_smoo(:,i) = xsmooth;     
   Pdat_smoo(i).Psmoo = Psmooth; 
   P22_smoo(i) = Psmooth(2,2); 
end;    %% Konec cyklu pro vyhlazovani 
% %************************************************************************ 
% %************************************************************************ 
  
% %  - vytvoreni vysstupnich parametru funkce - smerodatne ocdchylky chyby odhadu 
dev_smoo = sqrt( mean (P22_smoo) ); 
dev_corr = sqrt( mean (P22_corr) ); 
  
return; 
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9.7  Obsah přiloženého CD 

Název adresáře Obsah 
1_DP - dokument dokument diplomové práce ve formátu pdf, docx a doc 

2_Komunikační jednotka 

√ navržené obvodové schéma komunikační jednotky pro OrCAD Capture 
16.0: 

• arm9_cpu9.opj - schéma pro mikrokontroler ARM9 
• arm9_deska.opj - schéma pro periférie k mikrokontroleru ARM9 

 
√ schéma desek plošných spojů pro OrCAD PCB Editor 16.0:  

• fic_mcu1.brd - DPS pro mikrokontroler ARM9 
• fic_brd1.brd - DPS pro periférie k mikrokontroleru ARM9 

 
√ seznam použitých součástek: 

• seznam_součástek.xlsx 
 

√ katalogové listy součástek  
 

√ komunikační protokol 

3_Grafické uživatelské 
rozhraní 

√ instalační soubory pro aplikaci Plošina  
• Plosina_Instal\setup.exe 

 
√ uživatelský manuál pro aplikaci Plošina 

• uživatelský manuál.pdf 
 

√ zdrojový kód k aplikaci Plošina pro program LabWindows/CVI 
• Zdrojový kód\plosina.prj 

4_Zpracování naměřených 
dat 

√ převodní charakteristiky IRC senzorů 
• převod_char_IRC.xlsx 

 
√ zdrojové kódy pro Matlab ke zpracování naměřených dat  

• mereni_plot.m - skript pro vykreslení naměřených dat 
• KF_fce.m - funkce pro výpočet cyklu Kalmanova filtru 

• aplikace_KF.m - skript pro vykreslení průběhů odhadu úhlových 
rychlostí 

diplomová_práce_Ficek.pdf dokument diplomové práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


