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Dokumentace k projektu
Cílem tohoto projektu bylo vytvořit ovladač výhybek na modelovou železnici řízený mikrokontrolérem.
Ovladač měl být univerzální, tedy ne sestavený pro jednu konkrétní trat’.

Tento projekt je náhradou (schváleno vedoucím projektu) za „Vlastní téma: Řízení automatické
airsoft-zbraně pomocí AT Tiny85”, který autor nebyl kvůli technickým potížím schopen dokončit.

1 | Rozhraní s výhybkami
Ovladač je dělaný pro konkrétní sadu modelové železnice, kterou vlastní autor. Její součástí je i několik
výhybek, které se ovládají 19V střídavého napětí. Vláčky se ovládají analogově pomocí trafa s potenci-
ometrem pro změnu napětí.

(1.1) Fotografie a schéma výhybky

Výhybky obsahují dvě cívky, kde přivedení proudu do jedné z nich přehodí výhybku do jedné z poloh.
Z výhybek jsou vyvedeny tři kontakty, jeden je společný pro obě cívky (na fotografii černý drát). Přepnutí
trvá kolem stovky milisekund.

Ovládání výhybek je realizováno reléovou deskou zakoupenou přes internet, ke které jsou výhybky
připojeny přes konektorové pole umístěné na zadní straně přístroje. Deska disponuje osmi 5V relé,
které jsou od řídícího obvodu odděleny optočlenem.

(1.2) Schéma zapojení jednoho relé
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Maticové zapojení relé Přímým zapojením by bylo možné ovládat pouhé čtyři výhybky (2 relé na
každou výhybku). Připustíme-li omezení, že lze přepínat pouze jednu výhybku najednou, můžeme relé
zapojit do matice 4x4, což nám umožní pomocí osmi relé ovládat až deset výhybek:

(1.3) Schéma zapojení matice relé

Relé 5-8 představují sloupce. Protože v maticovém zapojení nelze sepnout více sloupců ani řádků
najednou, využívá se stav, kdy není žádné sloupcové relé sepnuto, jako další sloupec.

Posuvný registr Pro snížení potřebného počtu pinů mikrokontroléru je reléová deska ovládaná serial-
in parallel-out posuvným registrem s D-klopnými obvody na výstupech. Takto je potřeba pouze čtyř
výstupních pinů mikrokontroléru místo osmi (data, clk, D-latch clk, output enable), a navíc lze skládáním
posuvných registrů za sebe přidat libovolný počet dalších relé desek.

Protože relé jsou aktivní v logické nule a posuvný registr má po zapnutí výstupní hodnoty také v nule,
bylo třeba posuvný registr aktivovat až po plném zapnutí mikrokontroléru a zaplnění posuvného registru
validními daty. To se vyřešilo vyvedením output enable pinu posuvného registru na pin mikrokontroléru
a přidáním pull-up rezistoru.
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(1.4) Schéma zapojení mikrokontroléru s periferiemi

2 | Interakce s uživatelem
Hlavním prvkem uživatelského rozhraní je 12x8 dotyková klávesnice vytvořená složením šesti dotyko-
vých klávesnic zakoupených přes internet. Ideou je, že uživatel dá přes klávesnici kus papíru, na něj
nakreslí/vytiskne schéma železnice a naprogramuje jednotlivá místa na klávesnici, aby přepínaly
zadané výhybky.

Dále je ovladač vybaven 16x2 LCD displejem připojeným přes I2C a rotárním enkodérem pro ovlá-
dání menu, který je připojený přímo. Z neznámého důvodu všem čtyřem enkodérům, které měl au-
tor k dispozici, chyběl pull-up rezistor k u tlačítka (místo pro něj v obvodu bylo, dokonce cín tam byl
napájený, jenom samotná součástka chyběla). Toto bylo ošetřeno využitím vnitřního pull-up rezistoru
v mikrokontroléru.

(1.5) Fotografie horní strany ovladače
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(1.6) Příklad mapování oblastí na výhybky

3 | Mikrokontrolér
Ovladač řídí klon Arudina nano, který je založen na procesoru ATmega3281. Ten obsahuje USB mini
kontektor, přes který se celý ovladač řídí a programuje.

K vývoji firmwaru bylo použito prostředí Visual Studio s rozšířením vMicro2. Odevzdaný archiv ob-
sahuje soubory potřebné k sestavení projektu s využitím těchto nástrojů.

Komunikace s periferiemi Displej je řízen hardwarovým přes I2C sběrnici, pro kterou má procesor
hardwarovou podporu. Byla využita knihovna LiquidCrystal_I2C3, která poskytuje vysokoúrovňové
rozhraní nad LCD displeji ovládanými po sběrnici I2C.

Na odečítání rotárního enkodéru autor napsal jednoduchý kód. Rotární enkodér nevyužívá přeru-
šení, protože to autor nestihl napsat. Enkodér funguje docela slušně i bez využití přerušení.

Komunikace s klávesnicemi je realizována pomocí jednoduchého synchronního sériového protokolu.
Při jeho obsluhování se autor inspiroval knihovnou ttp229-arduino4.

4 | Uživatelské rozhraní
Systém je rozdělen do nabídek a režimů, které jsou stromově uspořádané. V nabídkách uživatel vy-
bírá mezi položkami otáčením rotárního enkodéru a potvrzuje volbu jeho stisknutím. Z režimů se do
nadřazeného menu vystupuje stiskem rotárního enkodéru.

1 8-bit, 20 MHz, 32 kB FLASH, 23 I/O pins, 1 kB EEPROM, 2 kB SRAM, HW I2C, ...
http://www.atmel.com/devices/ATMEGA328.aspx?tab=parameters

2 http://www.visualmicro.com/page/User-Guide.aspx?doc=Visual-Micro-Menu.html
3 https://github.com/fdebrabander/Arduino-LiquidCrystal-I2C-library
4 https://github.com/arduino12/ttp229-arduino/blob/master/TTP229/TTP229.h
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Konfigurace ovladače se ukládá do paměti EEPROM a je tedy zachována i při odpojení napájení.

(1.7) Struktura nabídek a režimů uživatelského rozhraní

(1.8) Struktura UI nabídky

Režim ’Ovládací panel’ Tento režim je výchozím režimem ovladače. V tomto režimu ovladač reaguje
na stisky oblastí klávesnice a podle nich přepíná výhybky.

(1.9) Režim ovládacího panelu

Režim ’Rychlé přiřazení’ Tento režim umožňuje uživateli rychle a hromadně nastavit, jaká oblast
klávesnice přepíná kterou výhybku. Obdobně lze přiřadit oblasti v menu jednotlivých výhybek. Přiřazení
probíhá tak, že uživatel rotárním enkodérem vybere číslo výhybky, pro kterou chce nastavit oblast, a do-
tkne se klávesnice v odpovídajících místech. Tento proces opakuje, dokud nemá nastavené všechny
výhybky, a poté se stiskem enkodéru vrátí do hlavního menu.
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Režim ’Vymazat nastavení’ Tento režim slouží k obnovení „továrního nastavení”, tedy anuluje veš-
keré přiřazení výhybek k oblastem.

5 | Problémy s restartováním Arduina
Ovladač funguje bez problémů, když na výstup relé není připojena žádná zátěž. Po připojení výhybek se
ale při spínání relé Arduino restartuje nebo se „zasekává” posuvný registr. Toto autor zkoušel vyřešit při-
dáním 470µF na napájecí piny posuvného registru a Arduina a přidáním nezávislého napájecího zdroje
pro relé desku (odstraněním jumperu JD-VCC, místo kterého se zavedl druhý zdroj napětí, a oddělením
země). Toto do jisté míry pomohlo, výsledek ale nebyl stoprocentní a Arduino se stejně při některých
přepínáních restartovalo (i když bylo nadvakrát galvanicky oddělené od okruhu přepínání výhybek a na-
pájené z baterie). Protože nešlo o 100% řešení a protože by nutnost napájení ze dvou různých USB
portů snížila portabilitu zařízení, autor prozatím upustil od trvalého zavedení druhého napájení.

Ve snaze o vyřešení tohoto problému autor kontaktoval profesorský sbor na VUT FEKT a v době
psaní této zprávy vyjednává další postup.

6 | Závěr
Ačkoli byl projekt dle plánu uskutečněn, současné technické problémy znemožňují jeho využití v praxi.
Ovladač má obrovský potenciál pro další vývoj – například sdružené přepínání výhybek (když je výhybka
1 ve stavu A, pak výhybka 2 musí být ve stavu B), komunikace s počítačem, ovládání vláčků, senzory
na přejezdy vláčků, celková digitalizace kolejiště, ...
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7 | Použité součástky

Součástka Dokumentace Pořizovací cena

6x 16-kanálová dotyková klávesnice s
TTP229

http://bit.ly/2gObQP9 6x25 = 150 Kč

Přístrojová krabice http://bit.ly/2hSBDS9 105 Kč
Deska 8x relé http://bit.ly/2hAkVbr 94 Kč
Arduino nano (klon) http://bit.ly/2h58iE3 56 Kč
LCD displej 1602 + I2C adaptér http://bit.ly/2hppoPW 50 Kč
Krimpovací konektory, cín, lepidlo do
tavící pisole, PCB desky, dráty, ...

50 Kč

Rotární enkodér http://bit.ly/2hSCCSi 12 Kč
Posuvný registr 74HC595 http://bit.ly/2hSL8ka 2 Kč

CELKEM 519 Kč

8 | Fotografie

(1.10) Zadní strana přístroje
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(1.11) Vnitřek přístroje, horní část

(1.12) Vnitřek přístroje, spodní část
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