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Povzetek
V diplomski nalogi predstavimo nekaj senzorjev za zaznavanje gibanja. Na začetku
opišemo osnovne principe delovanja pospeškometrov in žiroskopov s primeri delovanja in
znanimi tipi izdelav. Nato zasnujemo in izdelamo vezje za zaznavanje gibanja s
pospeškometrom; opisane so komponente in definiran njihov pomen v vezju. Zatem sledi
opis programskega okolja, v katerem smo programirali vgrajeni mikrokrmilnik v vezju. V
zadnjem poglavju se osredotočimo na razlago, kako smo vezje kot celoto preizkušali in
kako smo preizkušali posamezne komponente.
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Abstract
In this diploma work we introduce some types of sensors for motion detection. At the
beginning, we describe basic principles of the gyroscope and accelerometer construction
and operation. Then we design and develop electronic circuits based on an accelerometer
that detects movement. All basic components' characteristics are explained from their
implementation viewpoint. Afterwards, we describe the programming interface that we
used to program the microcontroller. In the last chapter, we focus on the circuit system
testing, as well as the testing of single components.
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1

UVOD
Večina komunikacije človeka z računalnikom trenutno temelji na tipkovnici in

miški, po možnosti dopolnjena z igralno palico, grafično tablico ali digitalno rokavico. V
prihodnosti bodo te metode komunikacije vedno bolj nadomeščali s prepoznavanjem
govora in gibanja. Upravljanje s pomočjo govora je že podprto v novejših operacijskih
sistemih in nekaterih mobilnih napravah, kjer napravo krmilimo s pomočjo govornih
ukazov. Za razliko od govora je razpoznava gibanja še v zgodnjih fazah razvoja, ampak na
trgu že obstajajo prenosne naprave, s pomočjo katerih lahko upravljamo računalnik. Tak
primer je igralni plošček za konzolo Wii, ki s pomočjo vgrajenih senzorjev daje možnost
drugačne interakcije človeka z napravo. Ta plošček je v resnici modul za razpoznavo
gibanja. Danes na trgu dobimo še več modulov za razpoznavo gibanja za industrijske ter
statistične namene, kakor tudi za interakcijo z napravami. Takšni so moduli za razpoznavo
gibov telesa, razporejeni po delih telesa in zasnovani na digitalnih MEMS-senzorjih, kot so
pospeškometri, žiroskopi in magnetometri. Namenjeni so zaznavanju gibanja človeka,
gibanju posameznih delov telesa, kakor tudi zaznavanju premikov raznih naprav. MEMS
oziroma mikro-elektromehanski senzorji so senzorji, ki so namenjeni za vgrajevanje v
elektronske naprave. So cenejši in manjši in imajo manjšo porabo električne energije od
drugih večjih izvedb senzorjev, prav tako namenskih. Večina senzorjev, izdelanih v
MEMS-tehnologiji, vsebuje vgrajen sistem za serijsko komunikacijo ali komunikacijo I2C,
kar zelo olajša načrtovanje vezja.
Cilj diplomske naloge je bil zasnovati in izdelati elektronsko vezje, ki bi s pomočjo
omenjenih senzorjev zaznavalo gibanje in informacijo o tem prenašalo v računalnik.
Obstaja veliko različnih vrst ustreznih senzorjev, zato je pomembno izbrati prave senzorje
glede na napravo, ki jo bomo izdelali. Žiroskopi, ki jih bomo uporabili v diplomski nalogi,
merijo kotno hitrost samo po eni osi, zato bomo potrebovali tri, torej za vsako prostorsko
os enega. Pospeškometer, ki smo ga izbrali, pa je zmožen izvajati meritve v vseh treh
prostorskih smereh, zato bomo uporabili samo enega. Odločili smo se, da bomo uporabili
mikrokrmilnik Cortex-M3, ki je splošno namenski mikrokrmilnik, z zmožnostjo delovanja
do 72 MHz. Tako visoko frekvenco potrebujemo, saj želimo izdelati komunikacijo USB za
prenos realnočasovnih podatkov v računalnik, za komunikacijo USB pa je potrebna
minimalna hitrost 48 MHz. Ker razmišljamo, da se bi naprava lahko uporabila tudi brez
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povezave z računalnikom, bomo dodali še majhen pomnilnik Flash, ki nam bo služil kot
shramba za zajete podatke.
Diplomsko delo je sestavljeno iz šestih poglavij. V prvem poglavju se seznanimo s
pospeškometri. Najprej razložimo pojem pospešek in kaj pospeškometer je. Nato
pregledamo zgodovino razvoja pospeškometrov ter kje se pospeškometri uporabljajo. Za
boljše poznavanje pospeškometrov predstavimo razne principe delovanja, kot so uporovni,
kapacitivni, optični, servo, piezoelektrični in seveda pospeškometri MEMS, ki smo jih tudi
uporabili v rešitvi. Na koncu poglavja o pospeškometrih se posvetimo izdelavi
pospeškometrov s tehnologijo MEMS. Ker v rešitvi uporabljamo tudi žiroskope, v
nadaljevanju opišemo tudi osnovni pojem žiroskopa, kaj je pojav precesije in seveda
podrobno principe delovanja raznih izvedb žiroskopov. V naslednjem poglavju zasnujemo
modul za razpoznavo gibanja in načrtamo elektronsko vezje. Najprej pregledamo shemo
vezja in kako so senzorji razporejeni na vezju. Nato pozornost usmerimo h komponentam
na vezju, kot na primer, kakšne so njihove osnovne lastnosti ter kakšno vlogo igrajo v
končni rešitvi. Nadzorna komponenta vezja je napreden in zmogljiv mikroprocesor, zato
smo si za izdelavo programske rešitve izbrali programsko orodje CrossWorks, za katero je
značilno, da se uporablja za programiranje teh mikroprocesorjev. Ker smo si zamislili
modul, ki bo deloval v realnem času, smo izdelali programsko kodo s pomočjo
operacijskega sistema CTL. Ta operacijski sistem spaja opravila, od katerih vsako opravlja
svojo nalogo, kot na primer opravilo za delo s pospeškometrom. V zadnjem poglavju
opišemo še sprotna testiranja strojne in programske rešitve. Teste razširimo s poizkusi, pri
katerih postavimo modul v razna stanja in testne razmere ter ugotavljamo, kako se v njih
obnese.
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POSPEŠKOMETRI

2.1.

POSPEŠEK

3

V [10] beremo definicijo: »Pospéšek je v fiziki kontravariantna vektorska količina,
ki podaja spreminjanje hitrosti telesa v prostoru v časovni enoti.«
Princip merjenja pospeška je prikazan na sliki 2.1, kjer je telo z maso pritrjeno z
vzmetjo na strop referenčnega okvira. Sila, ki jo povzroči premik telesa z maso m, je po
drugem Newtonovem zakonu sorazmerna s pospeškom, ki deluje na telo – enačba (1).
Tako velja tudi, da je premik telesa, ki je prožno vpeto, sorazmeren s pospeškom.
F = m ⋅ a, F = k ⋅ x ⇒ x =

m⋅a
k

(1)

Slika 2.1: Princip delovanja meritve pospeška

Na sliki 2.1 in v enačbi (1) pomeni F silo na telo, m maso, a pospešek, k je
konstanta proženja in x premik telesa [15]. Pospešek se meri v m/s2. Na ekvatorju zemlje je
težni pospešek enak 9,789 m/s2, kar se označuje tudi kot 1 G.

2.2.

POSPEŠKOMETER
Pospeškometer je senzor za merjenje pospeškov in gravitacije glede na premikanje

ali obračanje. V grobem se delijo pospeškometri na enoosne, dvoosne in triosne, odvisno
od tega, koliko ortogonalnih pospeškov lahko merijo naenkrat. Tako lahko enoosni
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pospeškometer meri samo pospeške v eni smeri, triosni pa v vsem treh prostorskih smereh
X, Y in Z.

2.3.

UPORABA
Dandanes je uporaba in vgradnja pospeškometrov v različne naprave zelo

razširjena, kar kaže na njihovo veliko uporabnost. Prisotni so v številnih elektronskih
napravah, kot so mobilni telefoni, dlančniki, fotoaparati, video kamere ter igralne konzole.
Pospeškometri so že vrsto let v uporabi tudi v avtomobilih. Z njimi dobivamo
informacije o tem, kako avtomobil pospešuje in kako zavira, kar nam lahko olajša vožnjo.
S pospeškometri lahko zaznamo tudi trke, zato lahko z njihovo pomočjo nadziramo
varnostne mehove.
Pospeškometri se uporabljajo tudi za merjenje vibracij v avtomobilih, strojih,
zgradbah. Njihova uporaba se je tudi razširila v meritve seizmične aktivnosti, ki so zelo
pomembne pri proučevanju Zemlje in njenih pojavov.
Tudi nekateri prenosni računalniki so že opremljeni s triosnimi pospeškometri.
Uporabljajo se predvsem pri zaznavanju padcev. Tako lahko prenosnik ali druga naprava
zazna padec ter pravočasno ustavi delo z magnetnim trdim diskom.
Projekt, imenovan Quake-Catcher Network (QCN) [11], ki ga vodita univerzi
Stanford in Riverside, je namenjen zaznavi potresov po vsem svetu s pomočjo prenosnih
računalnikov z vgrajenimi pospeškometri. Zaznani pospeški se preko interneta pošiljajo na
strežnik. S pomočjo zbranih podatkov v bazi se lahko takoj preveri, ali gre za potresni
sunek ali samo za tresenje enega samega prenosnika. Če se podatki o pospeških oz. sunkih
iz istih krajev glede na čas ujemajo, potem najverjetneje gre za potres.
Pospeškometri se prav tako uporabljajo za boljše spoznavanje narave. Tako
znanstveniki, ki proučujejo razne živalske vrste, označijo žival z dvoosnim ali triosnim
pospeškometrom, ki pošilja podatke z manjšim oddajnikom. S tem pridobijo podatke o
tem, kako se žival giblje, s kakšno hitrostjo se premika in kako porablja energijo, ko je v
svojem naravnem okolju.
Široka uporaba pospeškometrov je zelo pripomogla k velikemu znižanju cen.
Omenimo uporabo v raketah, v katerih se meri vse od potisne sile do hitrosti, ki jo raketa
doseže. Navedli smo že avtomobile, v katerih s pospeškometri merijo nenadne pospeške v
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nasprotno smer, da se kasneje temu primerno izračuna moč trka, ki služi kot parameter,
kdaj se mora napihniti varnostni meh, da je potnik obvarovan.
Z majhnostjo današnjih pospeškometrov se je uporaba razširila tudi za zaznavanje
stanja strojev in mehanizacije, kot na primer rotorjev v črpalkah in kompresorjih. S tem se
lahko znižajo stroški energije in skrajša se čas za odpravljanje napak in zatojev. Če je rotor
v elektrarni neuravnotežen ali pa ima napačno postavitev ležaja, lahko povzroči veliko
izgubo energije in veliko časa za večkratna popravljanja. V industriji se pospeškometri
uporabljajo kot indikatorji vibracij, s katerimi lahko zaznamo, kateri strojni del se bo
morda kmalu pokvaril. S pravočasno zamenjavo, pred popolno odpovedjo, lahko
preprečimo večjo gmotno škodo.
Uporaba pospeškometrov se je razširila tudi v medicinske naprave, kot v primeru
avtomatskega zunanjega defibrilatorja Automated External Defibrillator Plus (AED Plus)
[13] iz podjetja Zoll. V primeru srčnega zastoja se del naprave, kjer je pospeškometer,
položi na mesto, kjer se spodbuja srce. Pospeškometer zaznava stiskanje prsnega koša med
oživljanjem, tako da v realnem času meri premike in nas opozarja, če ne stiskamo dovolj
močno. Pospeškometri se uporabljajo tudi pri športu. Primer je naprava, ki meri število
korakov, ter naprava, ki meri silo udarca na treningih.

2.4.

ZGODOVINA RAZVOJA POSPEŠKOMETROV
Začetki razvoja pospeškometrov segajo v leto 1920, po zaslugi McColluma ter

Petersa, ki sta razvila prvi komercialni pospeškometer na osnovi uporovnega mostička
(resistance-bridge-type accelerometer). Teža tega pospeškometra je bila približno pol
kilograma, dimenzije pa 2 × 4,5 × 21,6 cm. Sestavljen je bil iz okvira, oblikovanega v
obliki črke E, v katerem je bilo od 20 do 55 karbonskih obročev, vpetih pod pritiskom med
Wheatstonov polovični most med zgornjim in spodnjim delom mosta, kot je prikazano na
sliki 1.2.
V letu 1923 se je ta vrsta pospeškometra že uporabljala v letalih, mostovih in
dinamometrih. Po poročilih je bila njegova resonančna frekvenca 2000 Hz. Tako so leta
1936 že najavili prvi dvoosni pospeškometer z nastavljivim dušilcem pospeškov ter s
sposobnostjo merjenja pospeškov do 100 G. Cena omenjenega pospeškometra se je gibala
okrog 420 dolarjev, registriranih kupcev pa je bilo tistega leta 110 v ZDA. Ko se je začela
uporaba pospeškometrov kot senzorjev povečevati, se je pospešil tudi njihov razvoj [1].
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Slika 2.2: McCollum-Petersov pospeškometer, osnovan na karbonskih obročih

2.5.

TIPI POSPEŠKOMETROV
Do danes se je razvilo veliko različnih tipov pospeškometrov.
Naštejmo nekaj najbolj znanih tipov:
-

uporovni:

o mostični (strain gauge),
o piezouporovni (piezoresistive),
o mikromehanizemski (micromachined),
o s tankim filmom (thin-film);
-

kapacitivni;

-

optični (fiber optic);

-

vibrirajoči kvarc (vibrating quartz);

-

piezoelektrični.

Modul za razpoznavo gibanja s pomočjo pospeškometra in žiroskopov

2.5.1.

7

PRINCIP DELOVANJA UPOROVNIH POSPEŠKOMETROV

Kot že ime pove, delujejo ti pospeškometri na osnovi upornosti, kjer je tipalo
vezano v uporovni mostiček. Kot kaže slika 2.3, se napetost na uporovnem mostičku
znotraj pospeškometra spreminja sorazmerno glede na merjeni pospešek.
+ Signal

+ Napajanje - Napajanje

- Signal

Fiksirani senzorji

Uporovni senzor 1

Masa

Gibljivi del

Slika 2.3: Princip delovanja uporovnega pospeškometra

2.5.2.

PRINCIP DELOVANJA KAPACITIVNIH POSPEŠKOMETROV

Za te pospeškometre je značilno, da merijo pospeške s pomočjo kondenzatorjev.
Tako iz vrednosti kondenzatorskega mostu ter s pomočjo tehnike frekvenčne modulacije
dobimo pospeške.
Napajanje

Fiksni kondenzatorji

Masa

Vgrajena elektronika

~

Izolator

Gibljivi del

Izhodni signal

Merilni kondenzator 1

Masa

Merilni kondenzator 2
Izolator

Slika 2.4: Princip delovanja kapacitivnega pospeškometra
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Tako uporovni kot kapacitivni pospeškometri imajo glede na zgradbo podobne
osnovne karakteristike. Oboji imajo omejeno vzorčevalno frekvenco, ki je običajno manjša
od 10 kHz.
Zaradi njihovega principa delovanja lahko s kapacitivnimi pospeškometri merimo
od 0 Hz naprej. Meja je dana tudi z dinamičnim razponom, ki je manjši kot 80 dB oziroma
10.000:1. Njihova občutljivost lahko niha glede na vhodno napetost, ki jo damo na senzor.
Omeniti velja mikromehanske pospeškometre, ki so manjši in lažji od normalnih izvedb, a
zato tudi dražji. Cene teh vrst pospeškometrov se gibljejo od 5 € do 1000 €.
Primeri uporabe uporovnih ter kapacitivnih pospeškometrov:
-

ob dogodkih z nizkimi frekvencami pospeškov ter dlje trajajočih
dogodkih v:

o avtomobilih,
o dvigalih in
o simulatorjih in merilnikih gibanja;

2.5.3.

-

senzorjih sunkov;

-

napravah za sprožitev zračnih blazin.

PRINCIP DELOVANJA OPTIČNIH POSPEŠKOMETROV

Optični pospeškometri imajo v osnovi enake lastnosti kot kapacitivni in uporovni.
Napajanje

Masa

Signal

Vgrajeno vezje
Oddajnik svetlobe
Svetlobni senzor

Svetlobni senzor
Reflektivna Površina

Gibljivi del

Masa

Gibljivi del

Slika 2.5: Princip delovanja optičnih pospeškometrov

Optični pospeškometer deluje tako, da oddajnik svetlobe odda svetlobo v smeri
reflektivne površine, na kateri se svetloba odbija. Ta svetloba se bo glede na to, ali se je
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masa, na kateri je reflektivna površina, premaknila zaradi merjenih pospeškov v levo ali
desno, odbila v svetlobni senzor na levi ali desni. Tako se kasneje iz vrednosti na
svetlobnih senzorjih izračunajo vrednosti pospeškov. Njihovi primeri uporabe so enaki kot
pri kapacitivnih in uporovnih pospeškometrih, od katerih se tudi boljše uveljavijo, saj
imajo nekatere dobre lastnosti:
-

odpornost na temperature do 1000°F oz. približno 537 °C,

-

ker delujejo na principu svetlobe, je tudi manj odvečnih povezav,

-

manj je elektromagnetnih šumov.

Slaba lastnost teh izvedb senzorjev pa je, da je cena višja zaradi svetlobnih
senzorjev in izvedbe vezja.

2.5.4.

PRINCIP DELOVANJA SERVOPOSPEŠKOMETROV

Servopospeškometri (servo oziroma force balance) delujejo s pomočjo
visokomagnetne mase, ki je pritrjena na zgib. V mirovanju je ta masa v izhodiščnem
položaju, saj jo navitje drži v ravnotežju. Zato se v primeru pospeškov levo ali desno
primerno poveča tok, ki je proporcionalen glede na merjeni pospešek. Tako se s pomočjo
oječenega toka skozi navitja, ki s pomočjo kapacitivne reže nad maso sprejme razlike v
napetosti, merijo različne vrednosti glede na pospeške. Ker gibljiva masa med delovanjem
ostaja enaka, je zelo mala histereza pri delovanju. Za dušenje močnejših premikov mase se
uporabljata električni tok na navitjih in silikonsko olje, ki zapolnjuje prostor okrog mase.
Servopospeškometri so nekoliko večji kakor uporovni mostni, vendar dajejo višjo
natančnost v mirovanju, ter večjo odpornost na temperaturo. Notranja inercijska,
visokomagnetna masa se pri velikih in hitrih premikih težko hitro vrne v začetno stanje,
zato ta vrsta pospeškometrov ni primerna za uporabo v okoljih z velikimi sunki.
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Napajanje

Masa

Signal

Povratni močnostni
Zaznavalni ojačevalnik

ojačevalnik
Stacionarna opora
Kapacitivna reža

Gibljivi del

Namagnetena

Izolator

Masa

Slika 2.6: Princip delovanja servopospeškometrov

2.5.5.

PRINCIP DELOVANJA VIBRIRAJOČIH KVARČNIH

POSPEŠKOMETROV
Ti pospeškometri delujejo na principu razlike resonančne frekvence s pomočjo
dveh vibrirajočih kristalov, ki sta pritrjena na upogljiva vodila. Vibrirajoča kristala se
premikata in pri tem s pomočjo frekvenčnih senzorjev merita pospešek. Frekvenca
zajemanja je do 100 kHz. Enostavnost principa omogoča, da so ti pospeškometri
razmeroma ceneni in majhni [12].

Napajanje

Masa

Signal

Invertirajoči ojačevalnik
Frekvenčni sledilni ojačevalnik

Gibajoči del
Vibrirajoči kristal 1

Vibrirajoči kristal 2

Masa
Masa

Gibajoči se del

Slika 2.7: Princip delovanja vibrirajočih kvarčnih pospeškometrov

Tako servo kot vibrirajoči kvarčni pospeškometri imajo možnost merjenja do 0 Hz
in zelo širok dinamični razpon, ki je nad 130 dB, kar je 1.000.000:1. Oboji so izredno
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temperaturno stabilni , njihovo delovanje pa se tudi ne spreminja s staranjem. Imajo pa
zato omejen razpon frekvence zaznavanja in slabo prenašajo pospeške, višje od 100 G.

2.5.6.

PRINCIP DELOVANJA PIEZOELEKTRIČNIH POSPEŠKOMETROV

Beseda piezo prihaja iz grške besede »piezen«, kar pomeni stiskati. Osnovi princip
delovanja piezoelektričnih pospeškometrov temleji na stiskanju piezoelektričnega kristala,
na katerega je pritrjen element z določeno maso, ki na kristal pritiska s silo, enako F = m⋅a.
Posledica je pojav napetosti na priključnih sponkah kristala, ki je sorazmerna merjenemu
pospešku.
Osnovni podatek piezoelektričnih pospeškometrov je prenosni koeficient, ki je
definiran kot razmerje med napetostjo piezoelektričnega kristala in merjenim pospeškom.
Pomembno je, da je notranjost z osnovo trdno narejena. V večini primerov je notranjost
zalita z lepili ter ojačana z osnovo, povezano z ohišjem.
Signal/Moč

Masa

Napetostni oz. napajalni
ojačevalnik
Prednapetostni obroč
Masa
Piezoelektrični
Osnova

Slika 2.8: Princip delovanja piezoelektričnih pospeškometrov

Merijo do 0,2 Hz in imajo široko frekvenčno (pasovno) širino od 1 Hz do 100 kHz.
Zaradi samogenerirajočih piezoelektričnih signalov ne potrebujejo veliko napetosti in
lahko merijo zelo velike pospeške do 5000 G.
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2.5.7.

PRINCIP DELOVANJA POSPEŠKOMETROV MEMS

Beseda MEMS je okrajšava za Micro Electro Mechanical System. Termin MEMS
se je prvič pojavil leta 1989 pri profesorju R. Howeju [3] in ostalih, ki so želeli
poimenovati novo smernico raziskav, kjer so za senzorje uporabljali vedno manjše
elemente, kot so membrane, mikromehanični elementi in mikronosilci.
Potreba po senzorjih MEMS se seveda pojavi zaradi miniaturizacije in čim manjše
porabe energije. Ob tem, da so elementi v takšnih pospeškometrih manjši, je seveda
razumljivo, da se s tem zmanjšajo tudi stroški in poraba materiala. Na sliki 2.9 (a) je
prikazana struktura 3D pospeškometra MEMS, kjer so vidna tri posamezna vezja za vsako
os posebej, na sliki 2.9 (b) pa je struktura 3D pospeškometra brez vezij [4].

Slika 2.9: Struktura 3D pospeškometra MEMS
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IZDELAVA POSPEŠKOMETROV MEMS
Pospeškometri MEMS so izdelani s pomočjo tehnologije, ki se imenuje

mikrofabrikacija. Kot pove že ime tehnologije, ta tehnologija ne vsebuje standardnih
procesov izdelave naprav, kot so brušenje, vrtanje, kovanje in ulivanje, saj gre za dosti
manjše izdelke. Pri izdelavi se uporabljajo tehnike, kot so fotolitografija, nanašanje tankih
filmov z uparjevanjem oz. vaporizacijo (chemical vapor deposition) ali fizični nanos
filmov (physical vapor deposition), grajenje filmov s pomočjo oksidacije in epitaksikacije
(epitaxy), nanašanje ionov oz. difuzija, mokro jedkanje, suho jedkanje in podobni principi
izdelav.
Materiali, iz katerih so sestavljene notranjosti senzorjev MEMS, so silicijeve
rezine, oksidi, polisilikon, silicijev dioksid, silicijev nitrid, steklo, zlato, aluminij, kvarc ter
razni polimeri. Iz silicijevega nitrida je na primer možno narediti 1 µm tanke membrane s
površino več kot 1 cm2 [2].
Pakiranje, ki je končni proces pri ustvarjanju senzorja, je najpomembnejše, saj bi
brez ohišja senzor hitro uničili zunanji vplivi. Cena pakiranja senzorja v ohišje v osnovi
predstavlja tudi 50 % cene ali več, če gre za kakšno drugo vrsto senzorjev.

MEMS-

pospeškometer je sestavljen iz mehanskih senzoričnih elementov, ki jih sestavlja telo z
maso, ki je preko vzmetenja in dušenja pritrjena na referenčni okvir. Da sistem dobro
deluje, je treba pravilno izbrati dušenje [2]. Na sliki 2.10 je prikazan senzor pospeška
(model SP15), ki je pokrit s plastjo stekla, ter narejen z metodo vezanja rezin.

Slika 2.10: Senzor pospeška (model SP15)
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TIPI POVEZAV POSPEŠKOMETROV
Da bi dobili signal iz pospeškometra, je treba vedeti tudi, kakšne vrste povezav nam

omogočajo. Piezoelektrični pospeškometri imajo standardne BNC-konektorje raznih
velikosti. Nekateri imajo kar direkten izhodni signal, s katerim s pomočjo A/D pretvornika
diskretiziramo izhodne vrednosti pospeškov. Veliko izvedb podpira serijsko komunikacijo
s pospeškometrom, katerega lahko z že vgrajenimi vezji kalibriramo, nastavljamo
frekvenco zajemanja, odstopanja in vhodne prage in vse do generiranja prekinitev ob
izbranih pospeških. Ob serijskih povezavah do pospeškometrov se uporabljajo tudi USBpovezave, ki olajšajo nastavljanje in dobivanje podatkov iz teh senzorjev.

Modul za razpoznavo gibanja s pomočjo pospeškometra in žiroskopov
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Žiroskop je v naprava, ki ponazarja in izrablja načelo ohranitve vrtilne količine v
fiziki. Gre za simetrično vrtavko, obešeno v kardanski sklop. Simetrična vrtavka je
rotacijsko togo telo, ki se giblje okoli nepremične osi. Pri tem trenje zanemarimo in na
takšno vrtavko ne deluje nobena zunanja sila. Torej vztrajnostni moment okoli njene
glavne osi, ki se pokriva z navpično geometrijsko osjo, ni enak vztrajnostnima momentoma
okoli drugih dveh glavnih osi. Ko se žiroskop začne vrteti, se skuša upirati spremembam
smeri gibanja in pri tem opravlja Poinsotovo gibanje [5].

Slika 3.1 Žiroskop

Žiroskop, prikazan na sliki 3.1, se je prvič pojavil leta 1817 pri Johannu
Bohnenbergerju, ki ga je poimenoval »Machine«. Prvič ga je uporabil in poimenoval Jean
Bernard Leon Flucaulta leta 1852, ko je preizkušal vrtenja zemlje z žiroskopom. Njegov
žiroskop je bil sestavljen iz valja, togo vezanega na os, ki je ležala s čim manjšim trenjem
v kardanskem sklopu. Še istega leta je s Petersonom potrdil vrtenje Zemlje okoli njene osi.
Osnovna enačba (2) za dinamični opis gibanja žiroskopa je določena z zakonom o
vrtenju, kjer so vektorji M navor, Γ vrtilna količina žiroskopa, ω njegova kotna hitrost, α
njegov kotni pospešek in skalar J njegov vztrajnostni moment:
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(2)

S pomočjo žiroskopov so izdelani žirokompasi, ki so zamenjava magnetnih
kompasov in se uporabljajo v letalih, raketah in vesoljskih plovilih za namene stabilizacije.
Uporabljajo se tudi za shranjevanje vrtilne količine in za ohranjanje in prenos energije v
nekaterih strojih.

3.2.

POJAV PRECESIJE PRI ŽIROSKOPIH
Pri mehanskih žiroskopih se opazi pojav precesije. Precesija je način gibanja

osnosimetrične vrtavke oz. žiroskopa pod vplivom zunanjega navora, ko os ni podprta v
težišču. Pri precesiji os vrtenja ne miruje, ampak se giblje tako, da opisuje plašč stožca [6].
Kotna hitrost precesije ωp je enaka količniku zunanjega navora na težišče M ter
vrtilne količine (Γ*) vrtavke pri vrtenju okrog simetrijske osi in sinusa kota θ med to osjo
in osjo precesije:
(3)
Slika 3.2 prikazuje primer precesije žiroskopa, kjer je P precesija, N nutacija in R
rotacija.

Slika 3.2: Primer precesije žiroskopa

Modul za razpoznavo gibanja s pomočjo pospeškometra in žiroskopov
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ŽIROSKOP KOT SENZOR
Žiroskopi so v današnjem času obravnavani kot senzorji za merjenje kotne hitrosti.

Delijo se glede na število osi, po katerih lahko merijo kotno hitrost. Torej poznamo
enoosne, dvoosne ali triosne žiroskope. Žiroskopi so se razvili iz mehanskih vrtavk,
sestavljenih iz rotorjev in osi v različne izvedbe električnih in optičnih naprav.
Tako lahko tipe žiroskopov razdelimo na:

3.3.1.

-

rotirajoče (klasične) žiroskope,

-

vibrirajoče žiroskope in

-

optične žiroskope.

PRINCIP DELOVANJA ROTIRAJOČIH ŽIROSKOPOV

Princip delovanja rotirajočih žiroskopskih (rotary gyroscope) senzorjev uporablja
lastnosti osnovnega žiroskopa, ki je sestavljen iz rotirajočega diska okoli ene osi, ki je
vgrajena v več kardanov. Vsak kardan določa kot, v katerem je dovoljeno gibanje
notranjim kardanom in disku. Disk, ki je obdan s kardani, se lahko tako vrti brez delovanja
zunanjega momenta na žiroskop. To pomeni, da bo žiroskop ohranjal konstantno
orientacijo, dokler se bo disk vrtel.
V primeru delovanja zunanjih momentov ali rotacij glede na kardanske osi se iz
tega obdrži orientacija, zato lahko iz pojava precesije izračunamo kotno hitrost. Na sliki
3.3 je prikazan princip delovanja rotirajočega žiroskopa, pri katerem se moment, dodan na
vhodni osi, zaradi precesije opazi na izhodni osi.

Slika 3.3: Princip delovanja rotirajočega žiroskopa
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Dandanes se rotirajoči žiroskopi uporabljajo samo za stabiliziranje naprav v
vojaških in pomorskih napravah. Vendar se zaradi vsebovanosti premikajočih se delov, kot
so kardani in rotorji, pričakuje splošna izrabljenost materialov oz. pokvarljivost. V tej
smeri so se razvile vrste ležajev, ki zmanjšajo pokvarljivost žiroskopov. Posledično so
velikosti senzorjev omejene, saj deli ki sestavljajo žiroskop, ne smejo biti premajhni.

3.3.2.

PRINCIP DELOVANJA VIBRIRAJOČIH ŽIROSKOPOV

Vibrirajoči ali MEMS-žiroskopi so narejeni v tehniki MEMS, katere lastnost je
majhnost; tudi cenovno so zelo dostopni. Ti žiroskopi delujejo na principu Coriolisove sile,
ki se imenuje po francoskem fiziku, inženirju in matematiku Gaspartu Gustavu de
Coriolisu.

3.3.3.

OPIS POJAVA CORIOLISOVE SILE

Coriolisova sila je navidezna sila, ki se v mirujočem stanju ne pojavlja. Sila se
pojavi zgolj v primerih, ko se opazovani sistem vrti. Takrat se ta sila kaže kot pospešek, ki
je pravokoten na smer gibanja, kar vodi do pojava, pri katerem se premočrtno gibanje
spremeni v ukrivljeno. Zato bi se ta sila lahko imenovala Coriolisov pojav.
Pojavi se samo ob delovanju centrifugalne sile v vrtljivih sistemih, kajti
centrifugalna sila je statična komponenta (odvisna zgolj od kraja opazovanja), Coriolisova
sila pa dinamična komponenta (odvisna od hitrosti vrtenja) končne rezultante navidezne
sile.
Coriolisova sila je pravokotna na vrtilno os opazovanega sistema in smer gibanja:
(4)
Enačba (4) opisuje izračun Coriolisove sile, pri čemer Φ predstavlja kot med smerjo
gibanja in vrtilno osjo, v hitrost, ω krožno frekvenco vrtenja in m maso premikajočega se
telesa. Če se telo oddalji od osi vrtenja, začne delovati Coriolisova sila proti smeri vrtenja,

če se ji približuje, deluje v smeri vrtenja.

Modul za razpoznavo gibanja s pomočjo pospeškometra in žiroskopov
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OPIS DELOVANJA VIBRIRAJOČEGA ŽIROSKOPA

Vibrirajoči žiroskopi so osnovani na masi, ki je povezana na notranje ohišje s
pomočjo vzmeti. To ohišje je nato stalno povezano spet s pomočjo vzmeti na večje ohišje,
v katerem je vgrajeno tudi elektronsko vezje. Masa se torej lahko premika po stalni poti s
pomočjo vzmeti. Zato se pri rotaciji v senzorju na vzmeteh pojavlja Coriolisova sila.
Coriolisova sila se zaznava s pomočjo kapacitivnih senzorskih paličic, iz katerih s pomočjo
vgrajenega vezja dobimo kotno hitrost.

Slika 3.4: Zgradba MEMS-žiroskopa

3.3.5.

PRINCIP DELOVANJA OPTIČNIH ŽIROSKOPOV

Optični žiroskopi so se razvili takoj po iznajdbi laserske tehnologije. Prednost teh
žiroskopov je seveda manjše število premikajočih se elementov v senzorju in posledično
neodvisnost od mehanične izrabljenosti [7].
Optični žiroskopi delujejo na principu Sagnacovega efekta. Pojav se pojavi, kadar
pošljemo svetlobo po krožnici iz ene točke v obe smeri krožnice. Kadar krožnica ne rotira
okoli središča, prispeta oba žarka svetlobe (levi in desni) v enakem času. Če pa pride do
vmesnih obratov krožnice okrog njene osi, medtem ko žarka potujeta vsak v svojo smer, pa
pride do omenjenega Sagnacovega efekta. Pojavi se namreč zakasnitev žarka, ki je prispel
z desne smeri krožnice, oz. pospešitev žarka, ki je prišel z leve smeri. Slika 3.5 levo
prikazuje pot dveh žarkov v nepremični krožnici, slika 3.5 desno pa v premikajoči se
krožnici.
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Slika 3.5: Princip delovanja optičnih žiroskopov

Na takšnem principu deluje tudi optični žiroskop. V njem je vgrajen laser, katerega
žarke razpolovi srebrno zrcalo. Dva žarka začneta pot v levo in desno od razpolovnega
zrcala in potujeta po krožni poti s pomočjo zrcal, zračno polnjenih kanalov ali optičnih
vlaken. Nato se žarka po prepotovani krožnici končata v senzorju svetlobe. Svetlobni
senzor zazna, ob katerem času je prišel žarek z leve in žarek z desne. Tako se razlik časov
izračuna kotna hitrost vrtenja.
V osnovi so izvedbe teh senzorjev triosne, saj je enostavna izvedba za dve dodatni
osi. Tako rotirajoči kot optični žiroskopi so po velikosti omejeni, saj ne morejo biti zelo
majhni, ker imajo vgrajena optična vlakna in senzorje. Ta vrsta žiroskopov in tako
razširjena in uporabna, kot so MEMS-žiroskopi [8].
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ZASNOVA MODULA ZA ZAZNAVANJE GIBANJA
Pri izdelavi modula za razpoznavo gibanja smo uporabili triosni pospeškometer.

Poleg tega smo uporabili še tri žiroskope, nameščene tako, da vsak meri kotno hitrost ene
izmed treh osi. Podatke o gibanju prenašamo preko vodila USB, ki skrbi za komunikacijo
med modulom in osebnim računalnikom (slika 4.1).

Slika 4.1: Bločna shema

Vezje, ki smo ga zasnovali in izdelali, je sestavljeno iz triosnega pospeškometra
SMB300, treh žiroskopov LISY300AL, mikrokrmilnika STM32F103C8T6 in pomnilnika
tipa flash W25X20. Vezju smo dodali še tipko, s katero lahko izbiramo dodatne
funkcionalnosti naprave. Stanja vezja označuje svetleča dioda. Elektronski elementi
zahtevajo napajalno napetost 3,3 V; napajalnik smo izdelali s pomočjo stabilizatorja
napetosti LM2936. Za povezavo z računalnikom je dodan konektor USB tipa A, preko
katerega se naprava tudi napaja. Skozi vezje je v času programiranja in preizkušanja, pri
napajalni napetosti 5 V, skozi napravo tekel tok 60 mA.

4.1.

SHEMA VEZJA

Vezje je bilo načrtovano v podjetju EmSiSo d.o.o., kjer smo se dogovorili za obliko in
elemente, ki smo jih uporabili. Pri izbiri elementov smo bili omejeni, saj je bilo otreba
sestaviti elektronsko vezje s senzorji, ki so bili na voljo. Vezje smo pri podjetju EmSiSo
poimenovali EIMU. Slike 4.1, 4.2 in 4.3 prikazujejo sheme elementov vezja.
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Slika 4.2: Shema povezav mikrokrmilnika, USB, serijskega flash-pomnilnika, pospeškometra, svetleče
diode in programatorja
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Slika 4.3: Shema povezav žiroskopa
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Slika 4.4: Shema povezave stabilizatorja napetosti
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IZDELAVA VEZJA
Vezje je sestavljeno iz treh plošč.: osnovna, ki nosi vse osnovne komponente, ter

dve manjši za žiroskopa, ki sta postavljeni pravokotno glede na osnovno ploščo. Tiskana
vezja smo dali izdelati podjetju Lingva d.o.o., ki se ukvarja z izdelavo tiskanin.
Tiskanine so izdelane dvostransko s fotopostopkom. Debelina plošče je 1,5 mm in
debelina nanosa bakra 35 µm. Elemente smo na plošče spajkali sami, kar je bil dolgotrajen
postopek, saj je bilo treba spajkane elemente sproti prevejati, ali so pravilno nameščeni. Po
končanem spajkanju je bilo treba sestaviti še dve manjši identični plošči z žiroskopom
(slika 4.6) pravokotno med sabo in pravokotno na osnovno ploščo (slika 4.5). Le tako smo
lahko dva žiroskopa na manjših ploščah postavili v pravilno lego za merjenje rotacije vezja
okoli osi X in Y. Žiroskop na osnovni plošči je namenjen za merjenje rotacije okoli osi Z.

Slika 4.5: Osnovna plošča
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Slika 4.6: Vezje z žiroskopom

4.3.
4.4.

OPIS UPORABLJENIH KOMPONENT V VEZJU

4.4.1. MIKROKRMILNIK STM32F103C8T6
Izbrani mikrokrmilnik STM32F103C8T6 spada v družino ARM Cortex-M3 32bitnih RISC-mikrokrmilnikov, ki so se v zadnjem času razmahnili v veliko napravah.
Najvišji takt, s katerim lahko deluje, je 72 MHz. Ima 128 KB vgrajenega pomnilnika flash
in 20 KB pomnilnika SRAM. Vsebuje 48 vhodno/izhodnih vrat za priključitev zunanje
periferije, poleg tega pa še dva 12-bitna analogno-digitalna pretvornika (10-kanalna), tri
splošno namenske 16-bitne časovnike in dodatni časovnik PWM. Vsebuje dva vmesnika
I2C in SPI, tri povezave UART in eno povezavo CAN ter USB. Mikrokrmilnik deluje z
vhodno napetostjo v območju od 2,0 V do 3,6V. Vgrajeno ima tudi logiko za zmanjšanje
porabe energije, kar naredi ta mikrokrmilnik še bolj uporaben v vseh vrstah naprav, kjer je
majhna poraba energije zelo pomembna. Slika 4.7 prikazuje mikrokrmilnik
STM32F103C8 v izvedbi LQFP48, ki je primerna za uporabo pri:
-

zaganjanju motorjev,

-

medicinskih napravah,

-

napravah za GPS in igranje iger,

-

industrijskih optičnih čitalnikih, tiskalnikih in inverterjih,

-

alarmnih sistemih.
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Slika 4.7: Mikrokrmilnik STM32F103C8 v izvedbi LQFP48

4.4.2.

OPIS DELOVANJA MIKROKRMILNIŠKIH FUNKCIJ V

STM32F103C8T6
V mikroprocesor je vgrajena enota CRC (cyclic redundancy check) za preverjanje
pravilnosti kode iz 32-bitnih podatkovnih besed, med drugim tudi za preverjanje prenosov
podatkov in integritete v vseh vrstah pomnilnikov. CRC se izračuna v času izvajanja in se
primerja kot referenca v času povezovanja kode in kasneje shranjevanja na lokacije v
pomnilnik. Dostop do vgrajenega SRAM-pomnilnika z 20 KB je izveden brez čakalnih
ciklov.
Vgrajen je zagonski nalagalnik, ki je v sistemskem pomnilniku in je uporabljan za
reprogramiranje pomnilnika flash s pomočjo USART1.
Tako lahko zaženemo mikrokrmilnik na tri različne načine:
-

iz uporabniškega flash-pomnilnika,

-

iz sistemskega pomnilnika in

-

iz vgrajenega SRAM-pomnilnika.

Sistemska ura se nastavi ob zagonu, istočasno pa se zažene tudi notranji RCoscilator z 8 MHz, kar je osnovni sistemski takt. Kot sistemsko uro smo dodali kvarc za 8
MHz, ki služi kot takt in kot nadzor za notranje napake. Ko se pojavi napaka, sistem takoj
preklopi na interni RC-oscilator ob tem pa se lahko generira tudi programska prekinitev, če
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vklopimo to možnost. Maksimalna frekvenca z zunanjim kvarcem in notranjim APBsistemom je lahko največ 72 MHz, kar pa je za mikrokrmilnik s tako majhno energijsko
porabo veliko.
Mikrokrmilnik vsebuje funkcijo, imenovano NVIC (nested vector interrupt
controler), s katero omogoča obravnavanje 43 maskiranih prekinitvenih kanalov, h katerim
je dodanih še 16 osnovnih prekinitvenih linij iz jedra Cortex M3, kjer so vektorji lahko
razdeljeni v 16 prioritetnih skupin.
EXTI (external interrupt/event controler) je funkcionalnost, ki, vgrajena v
mikrokrmilnik, dodatno omogoča sprožanje prekinitev oziroma dogodkov glede na vnaprej
določen dogodek. Vsebuje 19 detektorjev, ki jim lahko določimo proženje na prvo fronto,
zadnjo fronto ali oboje. Vsaka linija je lahko neodvisno ločeno konfigurirana. S pomočjo
nadzornega registra lahko zaznavamo vse spremembe pulzov na posameznih linijah, ki so
krajši od dolžine notranje urine periode APB2.
V mikrokrmilnik je vgrajen sistem POR (power on reset) in PDR (power down
reset), ki je vedno aktiven in zagotavlja pravilno delovanje med 2 V in 3,6 V. Pri prenizki
napetosti se namreč s pomočjo tega sistema procesor preklopi v stanje reset, ne da bi
potrebovali dodatna zunanja namenska vezja. Vse skupaj deluje s pomočjo vgrajenega
programirljivega detektorja napetosti (PVD), ki nadzira vhodno napetost in jo primerja s
spodnjo mejo, ki še zadosti normalnemu delovanju. Seveda tudi tukaj obstaja prekinitvena
strežna rutina, ki nas obvesti oziroma prestavi mikrokrmilnik v varno stanje, da ne pride do
poškodb.
Vgrajeni regulator napetosti ima tri stanja:
-

stanje pripravljenosti (stand-by),

-

stanje izklopljen (stop) in

-

stanje nizke porabe, ko je v stanju pripravljenosti (sleep).

Vendar se je treba zavedati, da se v stanju nizke porabe izklopi jedro procesorja in
se ob tem tudi izbriše vsebina SRAM-pomnilnika. Ob vklopu napajanja se omenjeni
regulator napetosti vedno vklopi, v stanju pripravljenosti pa je izklopljen. V stanju
pripravljenosti so vse ostale komponente razen jedra mikrokrmilnika v stanju delovanja in
so s pomočjo prekinitev zmožne zbuditi jedro.
Splošnonamenski vhodi/izhodi oz. GPIO (general purpose inputs/outputs) so
priključki na procesorju, ki jih lahko uporabimo kot vhode ali izhode v različnih načinih. V
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vezju modula za zaznavanje gibanja smo uporabili več priključkov kot splošnonamenske,
recimo priključka za svetlečo diodo in tipko.
Večina priključkov GPIO je opremljena z digitalnimi ali analognimi osnovnimi
lastnostmi, ki se dajo zakleniti, če ne želimo pisanja ali branja iz notranjih registrov prek
teh priključkov. Če so izbrani kot izhodi, imamo dve možnosti nastavitve: »push-pull« ali
»open-drain«. Če pa želimo nastaviti posamezen priključek kot vhod, ga smemo nastaviti
kot »pull-up« ali »pull-down«. K temu je treba dodati, da jim lahko ob inicializaciji
predpišemo tudi frekvenco, na kateri bodo delovali.
Sedemkanalni DMA oz. direkten dostop do pomnilnika je sposoben prenosov iz
pomnilnika v pomnilnik, s periferije v pomnilnik in iz pomnilnika na periferijo. DMAkrmilnik podpira princip krožne vrste z možnostjo izmikanja prekinitvi, ko krmilnik doseže
konec vrste. Vsak izmed sedmih kanalov je povezan na svojo strojno DMA-zahtevo. Vsak
kanal podpira programski vklop. DMA je možno uporabljati z vodili SPI, I2C, USART, s
splošnonamenskimi registri, analogno-digitalnim pretvornikom in z naprednimi
nadzornimi časovniki (TIM).
Analogno-digitalni pretvornik (ADC) je že vgrajen v družino mikrokrmilnikov
STM32F103 in vsebuje skupno 16 zunanjih kanalov, ki lahko opravljajo pretvorbe v
različnih načinih. V načinu prebiranja (scan mode) se izvajajo avtomatsko na vhodih, ki so
programsko določeni. Drugi način pa je mišljen kot osnovni, s katerim lahko izvajamo
pretvorbe za vsak kanal posamezno. V ADC so vgrajene tudi funkcije, kot na primer:
sočasno zajemi in čakaj, zajemi vmes in čakaj, enojno zajemi in končaj. DMA-krmilnik
podpira povezavo z ADC. Analogni nadzornik zagotavlja veliko natančnost digitaliziranih
napetostmi pri vseh kanalih. Kadar je pretvorjena napetost zunaj dovoljenih mej, se sproži
prekinitev, ki sporoči, kaj je narobe. Z ADC lahko povežemo tudi vse vrste časovnikov, s
katerimi lahko kasneje izvemo, kdaj je bila pretvorba opravljena.
Ta družina mikrokrmilnikov vsebuje dve vodili I2C, ki lahko delujeta kot suženj
(slave) ali kot večkratni nadzornik (multi-master). Obe vodili podpirata standardni in hitri
način delovanja. Naslavljanje je možno 7-bitno v dvojnem suženjskem načinu in 7- ali 10bitno v večkratnem gospodarjevem načinu. Vgrajeno je že prej opisano strojno preverjanje
s CRC.
USART (universal synchron/asynchron receiver transmiter) oziroma univerzalni
sinhroni/asinhroni sprejemnik/oddajnik je vrsta povezave, ki jo vsebuje mikrokrmilnik za
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komunikacijo do 4,5 Mb/s, medtem ko ostale povezave prenašajo do 2,25 Mb/s. Način
povezave USART je že star in se uporablja za IrDa-povezave in podpira delo s krmilnikom
DMA.
SPI (serial peripherial interface) oziroma serijska periferna povezava je dandanes
zelo uporabljena v mnogih sistemih za prenose podatkov med napravami. To povezavo
smo uporabili tudi sami, da smo lahko povezali mikrokrmilnik s pospeškometrom. S to
vrsto povezave smo nastavili pospeškometer na želeno senzitivnost in določili ostale
parametre njegovega delovanja.
Pri mikrokrmilniku STM32F103C8 lahko uporabljamo dve SPI-povezavi, ki sta
zmožni komunicirati do največ 18 Mb/s v treh načinih komunikacije: suženj, gospodar ali
popolna dvosmerna povezava (fullduplex). Tribitni števec daje 8 različnih frekvenc za
gospodarja, z nastavitvijo okvirov velikosti 8 ali 16 bitov. Strojni CRC-nadzor podpira
osnovne načine za delo s karticami SD ali MMC, obe SPI-povezavi pa sta povezljivi z
DMA.
CAN (controller area network) je še ena vrsta povezave, ki jo podpira ST-jev
mikrokrmilnik. CAN je sposoben hitrosti prenosa podatkov do 1 Mb/s. Sprejema in oddaja
lahko standardne okvire z 11-bitnimi identifikatorji, kakor tudi razširjene okvire z 29bitnimi identifikatorji. Opremljen je s tremi shrambami oz. predali (mailboxes) za
pošiljanje, z dvema sprejemnima FIFO-vrstama, ki imajo tri stopnje, in s 14 prilagodljivimi
bankami filtrov.
USB (universal serial bus) je dandanes že zelo razširjeno vodilo, vgrajeno v vsako
napravo. Pri tem mikrokrmilniku smo jo izkoristili za povezavo vezja za zaznavanje
gibanja na osebni računalnik, kjer smo lahko neposredno pregledovali trenutne vrednosti
senzorjev in dostopali do podatkov v flash-pomnilniku.
Delovanje USB-vodila je kompatibilno z »USB full-speed 12 Mbs«, tako da lahko
deluje na maksimalni hitrosti do 12 Mb/s. S pomočjo programske nastavitve končne točke
(endpoint) podpira tudi prehode v stanje pripravljenosti in nazaj v delovanje.
Kot dodatek je v mikrokrmilnik vgrajen tudi temperaturni senzor, katerega napetost
variira linearno glede na temperaturo. Razpon pretvorbe je med 2V in 3,6 V. Senzor
temperature je notranje povezan na kanal ADC12_IN16, ki se uporablja za pretvorbo
izhodne napetosti senzorja temperature v digitalno obliko.
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Pomembno je tudi omeniti serijski JTAG-očiščevalni (debug) vmesnik (SWJ-DP),
ki je vgrajen v večino družin mikrokrmilnikov Cortex M3. S tem sistemom smo tudi sami
programirali mikrokrmilnik STM32F103C8T6. Vmesnik kombinira JTAG in serijski
očiščevalni vhod, ki omogoča tako serijsko čiščenje kakor tudi JTAG-povezavo z
mikrokrmilnikom. S pomočjo priključkov JTAG TMS in TCK je možno preklapljati med
obema načinoma. Na sliki 4.8 je prikazan bločni diagram opisane zasnove mikrokrmilnika.

Slika 4.8: Bločni diagram mikrokrmilnika
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4.4.3.

OPIS ČASOVNIKOV V STM32F103C8

Mikrokrmilnik podpira več časovnikov:
-

napredni nadzorni časovnik (TIM1),

-

tri splošnonamenske časovnike,

-

dva varovalna časovnika (watchdog) in

-

sistemski časovnik (SysTick).

Na napredni nadzorni časovnik (advanced control timer) TIM1 lahko gledamo kot
na trifazno pulzno-širinsko modulacijo (PWM), multipleksirano na šest kanalov. Ima
komplementarne PWM-izhode s programirljivimi čakanji (dead-times). Sprogramiran je
lahko kot splošnonamenski 16-bitni časovnik ali 16-bitni generator PWM-signalov s polno
modulacijsko sposobnostjo (0 – 100 %). V času čiščenja se ta časovnik zamrzne, zato se
PWM-izhodi izklopijo.
Uporabni so tudi splošnonamenski časovniki (general purpose timers), ki so na
voljo trije in so osnovani na 16-bitnem avtomatskem števcu gor/dol. Ti časovniki lahko
delujejo skupaj z naprednim nadzornim časovnikom z imenom »Time Link«, zato da
poskrbijo za sinhronizacijo med časi ali za nadaljevanje z drugačnim časom. Števci v

časovnikih se prav tako zamrznejo v času čiščenja in so sposobni tvoriti PWM. Ob vsem
tem pa sprožajo še neodvisne DMA-zahteve. Sposobni so nadzirati kodirnie signale in
digitalne izhode od 1 do 3 senzorjev Hallovega efekta.

Časovnik SysTick je namenjen operacijskemu sistemu, vendar ga je možno
uporabiti tudi kot standardni odštevalnik. Deluje kot 24-bitni odštevalnik, lahko se
ponovno zažene in izbere programirljiva ure, ki bo dajala takt.
V mikrokrmilnik je vgrajen tudi varovalni časovnik, s katerim se zazna, da se je
delo s periferijo ali mikrokrmilnikom ustavilo. V času delovanja očiščevalnika ta funkcija
zamrzne in tako olajša programiranje. Temelji na 12-bitnem odštevalniku in 8-bitnem
množilniku. Varovalni časovnik je povezan na neodvisen notranji časovnik, krmiljen s
frekvenco 40 kHz, in deluje samostojno brez glavnega kvarca ter v vseh stanjih napetosti.
Uporabljen je lahko kot nadzornik, ki ponovno zažene celotno vezje, ko pride do problema,
ali pa deluje kot splošni časovnik za nadzor zastojev v programirani kodi. Neodvisnega
nadzornika lahko konfiguriramo s programom ali pa s periferijo s pomočjo opcijskih
zlogov.
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Drugi čuvaj, vgrajen v mikrokrmilnik, se imenuje okenski čuvaj (window
watchdog). Njegova naloga je samo v tem, da v primeru nepravilnega delovanja ponovno
zažene mikrokrmilnik. Izdelan je v obliki 7-bitnega odštevalnika, ki lahko sproži
opozorilno prekinitev. Ta časovnik je povezan z glavnim kvarcem. Diagram na sliki 4.9
prikazuje razporeditev časovnikov.

Slika 4.9: Razporeditev časovnikov v STM32F103C8
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4.4.4.

UPORABLJENI POSPEŠKOMETER ZA ZAZNAVANJE GIBANJA

Ker je treba zaznavati vse smeri gibanja, smo uporabili triosni pospeškometer
SMB300 podjetja BOSCH. Pospeškometer je izdelan v tehnologiji MEMS, njegova
velikost je le 3 × 3 milimetre z debelino 0,9 milimetra. Tip ohišja je QFN, kot je prikazano
na sliki 4.10.

Slika 4.10: Pospeškometer SMB300

4.4.5.

KLJUČNE LASTNOSTI POSPEŠKOMETRA SMB300

SMB300 je trosni pospeškometer, zato zazna pospeške v vseh treh prostorskih
smereh naenkrat. Dodatno lahko z njim merimo tudi temperaturo s pomočjo vgrajenega
temperaturnega senzorja. Vezje vsebuje digitalni vmesnik, s katerim lahko komuniciramo
preko povezave SPI (3- ali 4-žične), s protokolom I2C in s pomočjo prekinitev, ki jih
sproža.
Pospeškometru lahko nastavimo razpon za merjenje pospeška na 2 G, 4 G ali 8 G in
vzorčevalno frekvenco v območju od 25 Hz do 1500 Hz. Ta pospeškometer vsebuje tudi
notranjo ocenitev pospeška in sprožanje prekinitev za vsako os posebej, kar daje možnost,
da se pospeškometer uporabi kot samostojna naprava brez mikrokrmilnika. Zelo uporabna
je tudi funkcija samopreizkušanja (self-test), s katero pospeškometer sam preveri, ali deluje
pravilno, na kar se lahko odzove z kalibracijo ali pa to prepusti programerju.
Tipična uporaba pospeškometra SMB300:
-

za varovanje trdih diskov pri tresljajih in padcih,
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pri zaznavanju funkcij dotika in premikanju po menijih v manjših
napravah,

-

v igralnih ploščkih pri konzolah,

-

pri pedometrih,

-

pri zaznavanju padcev proizvoda pred uveljavljanjem garancije,

-

za prilagajanje prikazovalnikov v mobilnih telefonih itd.

Uporabljeni pospeškometer pretvarja vrednosti iz trikanalne mikromehanske
senzorske strukture, ki izrablja diferencialni kapacitivni princip.

4.4.6.

UPORABLJENI ŽIROSKOP

Žiroskopi, ki smo jih uporabili, so LISY300AL podjetja ST in imajo naslednje
lastnosti:

4.4.7.

-

napajanje je lahko od 2,6 do 3,6 V,

-

nizka poraba energije,

-

vgrajen izklop žiroskopa,

-

absolutni analogni izhod,

-

vgrajeno samopreverjanje,

-

visoka meja preživetja šokov,

-

izdelava ohišja je okolju prijazna.

OPIS ŽIROSKOPA

LISY300AL je nizkonapetostni enoosni naklonski senzor. Vsebuje senzorski
element in vgrajeno vezje, katerega izhod je analogna napetost, sorazmerna naklonu.
Senzorski element je izdelan v mikromehanskem procesu, razvitem pri ST. Vsebuje
inercijske senzorje in aktuatorje na tankih silikonskih plasteh. Vgrajeno senzorsko vezje je
izdelano s pomočjo CMOS-procesa. Žiroskop lahko meri ±300°/s s frekvenco do 88 Hz.
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Slika 4.11: Žiroskopski senzor LISY300AL

Senzor (slika 3.12) je vgrajen v plastično ohišje LGA (land grid array) in ima
velikost le 7 mm × 7 mm × 1,5 mm. Žiroskop spada v družino proizvodov, ki se lahko
uporabljajo v raznih aplikacijah, kot na primer:
-

naprave za igre in virtualno resničnost,

-

stabilizacija slik v digitalnih kamerah,

-

navigacijski sistemi GPS,

-

industrijske in ostale vrste robotov itd.

Slika 4.12 prikazuje smer merjenja kotne hitrosti in oznake žiroskopovih
priključnih nožic.

Slika 4.12: Prikaz merjenja kotne hitrosti in priključki žiroskopa

Izhod iz žiroskopa je analogni signal, ki ga pretvorimo v digitalnega s pomočjo A/D
pretvornika. Vmes smo dodali še nizko sito, s katerim dušimo visokofrekvenčni šum.
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Lomna frekvenca sita je bila izračunana po enačbi (5). Dobili smo 100 ohmov za ROPT in
10 µF za COPT.

(5)

Izgled vezja za uporabljeno nizko sito kaže slika 4.13.

Slika 4.13: Prikaz nizkofrekvenčnega filtra za glajenje signalov iz žiroskopa

4.4.8.

UPORABLJENI STABILIZATOR NAPETOSTI

Stabilizator napetosti, ki smo ga uporabili v napetostnem napajalniku, nosi oznako
LM2936 podjetja National Semiconductors. Stabilizator smo morali uporabiti zaradi nihanj
vhodne napetosti za napajanje vezja. Vezje lahko napajamo preko povezave USB z
računalnikom, ali iz baterije. Stabilizator napetosti deluje tudi kot obojestransko varovalo,
da poreže previsoke napetosti, ki bi lahko poškodovale elemente vezja.
Maksimalna vhodna napetost stabilizatorja je lahko 60 V. Sposoben je delovati pri
temperaturah od -40 °C do +125 °C. Izhod je lahko stabiliziran na 3 V, 3,3 V ali 5 V.
Toleranca izhodne napetosti je ±2% oziroma ±3% glede na temperaturo in breme.
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Slika 4.14: Stabilizator napetosti LM2936MP

4.4.9.

UPORABLJENI FLASH-POMNILNIK

Ker je pri zasnovi vezja ostalo na mikrokrokrmilniku še nekaj prostih priključkov,
smo se odločili dodati še serijski flash-pomnilnik, ki shranjuje podatke s senzorjev v
primeru, ko modul ni priključen na računalnik. S pomočjo zunanje baterije lahko napajamo
vezje in s pomožno tipko sprožimo branje podatkov s senzorjev in njihovo zapisovanje v
pomnilnik.
Uporabili sem serijski flash Winbond W25X20 velikosti 5 × 4 milimetre. Primeren
je za shranjevanje kode, kakor tudi za shranjevanje zvoka, besedila in ostalih podatkov. Ta
serijski pomnilnik deluje pri napetostih od 2,7 V do 3,6 V in porabi 5 mA v delovanju in 1

µA v stanju pripravljenosti.

Slika 4.15: Prikaz vhodov in izhodov pri pomnilniku W25X20

Pomnilnik je organiziran v 1024 strani, vsaka stran pa je velika 256 bitov. Naenkrat
lahko z ukazom »Page Program« zapišemo eno stran. Brisanje je možno v velikosti 16
strani, kar je en sektor, 256 strani, kar je en blok, in celotnega flash-pomnilnika. Torej
imamo v uporabljenem pomnilniku 64 sektorjev oziroma 4 bloke.
Pomnilnik vsebuje za prenos podatkov standardno serijsko komunikacijo (SPI), ob
tem pa še dodaten hiter dvojni izhodni način, ki deluje s pomočjo štirih signalnih
priključkov: CLK, CS, DO in DIO. Frekvenca na priključku CLK je lahko do 75 MHz.
Nadzor nad zaklepanjem delov pomnilnika ali kar celote imamo s pomočjo priključka WP.
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PROGRAMSKA OPREMA
Po izdelavi vezja je bilo potrebno izdelati programsko opremo, ki smo jo naložili na

mikrokrmilnik. Jezik, v katerem smo izdelali programsko opremo, je Ansi C. Za
programiranje mikroprocesorja smo uporabili programsko okolje CrossWorks. Potrebovali
smo tudi osciloskop, s pomočjo katerega smo testirali programsko kodo na vezju.
Izvedljivi del kode smo s pomočjo programatorja prenesli na mikroprocesor.

5.1.

OPIS PROGRAMATORJA Amontec JTAGkey
Programator, s katerim smo programirali mikrokrmilnik, je Amontec JTAGkey. Na

programatorju je vgrajen čip FTDI FT2232L, ki ima dodatno lastnost, da deluje tudi kot
dodaten pretvornik z vodila USB na vodilo COM. Cena takšnega programatorja in
razhroščevalnika s COM-pretvornikom se giblje trenutno okrog 129 €. Na sliki 3.7 so
prikazani vhodi in izhodi iz programatorja [9].
Vhod v programator je USB prikazan na sliki 5.1, s katerim se programator poveže
z osebnim računalnikom. Izhodi iz programatorja pa so prikazani v desnem delu slike 5.1.
in so naslednji:
-

VREF je vhodna napetost iz vezja 5V,

-

TCK (Test Clock)

-

TMS (Test mode select)

-

TDI (Test data input)

-

TDO (Test data output)

-

TRST_N (Test reset)

-

SRST_N (System reset)
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Slika 5.1: Prikaz vhodov ter izhodov programatorja [9]

5.2.

OPIS PROGRAMSKEGA OKOLJA CROSSWORKS
Za programiranje mikrokrmilnika smo uporabili programsko okolje CrossWorks, ki

je narejeno za programiranje vseh vrst mikrokrmilnikov ARM 7.
Vgrajen je prevajalnik GNU GCC za programski jezik C in C++, povezovalnik,
zbirnik in ostala orodja, ki nam dajo možnost, da lahko takoj začnemo programirati.
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CrossWorks ima svojo knjižnico, združljivo z ANSI in ISO C, ki je usmerjena v
programiranje vgrajenih sistemov.
Izvedljivi program in zagon integriranega okolja, v katerem si avtomatično sledijo
prevajanje, povezovanje in nalaganje je možno izvesti s pomočjo enega ukaza. Vgrajeni
razhroščevalnik nam daje možnost postavitev prekinitvenih točk, s katerimi si pomagamo
pri iskanju napak v kodi. Na voljo nam je tudi vgrajeni sistem pomoči, po katerem lahko
iščemo standardne funkcije iz knjižnic. Ob njih so osnovni primeri za uporabo, kar nam
olajša programiranje.

5.2.1.

OPIS FUNKCIJ V RAZVOJNEM OKOLJU

Za začetek je treba opisati številne nastavitve za izbrani programator, kjer si lahko
nastavimo delovanje programatorja oz. vidimo nekatere lastnosti priključenega
programatorja. Nekatere lastnosti, ki so se nam zdele priročne pri pisanju in čiščenju kode,
so:
-

okno razhroščevalnika (breakpoints window),

-

okno sklada za klice funkcij (call stack window),

-

okno s številom izvajanj (execution counts window),

-

okno s pregledom globalnih spremenljivk (globals window),

-

okno pomnilnika (memory window),

-

okno z vrednostmi posameznih registrov procesorja (register window),

-

okno s prikazom izvajanih procesov ter njihovih stanj (threading
window).
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Slika 5.2: Programsko okolje CrossWorks

S sprotnim pogledom na ta okna v času čiščenja kode lahko pridobimo veliko
informacij o stanjih mikrokrmilnikovih registrov.

5.3.

OPIS OPERACIJSKEGA SISTEMA CTL
Razvojno okolje CrossWorks vsebuje tudi svoj operacijski sistem, imenovan

CrossWorks Tasking Library oz. CTL.
V osnovi gre za večprioritetni prekinjevalni (preemptive) operacijski sistem s
sposobnostjo preklapljanja med opravili. Dodatno pa podpira še časovnik, prekinitvene
strežne rutine in alociranje pomnilnika.
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Opravila so ustvarjena na začetku, ko jim dodelimo tudi prioritete (0 pomeni
najnižjo in 255 najvišjo prioriteto izvajanja). Preklopi opravil so lahko
kooperativni(cooperative) ali preklopni (preemptive).
Kooperativno preklapljanje se zgodi, ko trenutno opravilo pokliče funkcijo CTL, ki
pregleda nabor opravil in njihova stanja ter izbere naslednje za izvajanje glede na to, ali je
opravilo v stanju izvajanja (running) ali najvišje po prioriteti.
Druga vrsta preklapljanja se pojavi, kadar prekinitvena strežna rutina pokliče CTLfunkcijo, ki preveri pogoje za zagon naslednjega opravila. Prekinjevalno razvrščanje
opravil poteka tudi po principu dodeljevanja rezin (time slicing).
V CTL mora biti vedno eno opravilo v stanju izvajanja in eno opravilo v aktivnem
stanju (runnable). V primerih, ko ni opravila za izvedbo, se jedro procesorja postavi v
stanje pripravljenosti. Opravila v CTL so lahko samo v stanju izvajanja ali v stanju
pripravljenosti po preteku rezine (timeout).

5.3.1.

PRIMER USTVARJANJA OPRAVIL S CTL

Ustvarjanje opravil je s pomočjo CTL razmeroma enostavno. Na začetku je treba
definirati strukturo, ki jo poljubno poimenujemo:
CTL_TASK_t mainTask;

Nato inicializiramo opravilo s pomočjo ukaza ctl_task_init:
ctl_task_init(&mainTask, 255, "main");

S tem ukazom smo strukturo mainTask poimenovali kot opravilo main in mu dodali
prioriteto vrednosti 255, kar pomeni, da ima najvišjo možno prioriteto. Opravilu main smo
dodali najvišjo prioriteto zato, da bomo lahko z njegovo pomočjo ustvarili ostala opravila.
Za ustvarjanje opravil potrebujemo alociran pomnilnik, v katerem bodo imela
opravila svoj lokalni pomnilniški prostor. Tako zapišemo najprej ukaz za dodelitev
pomnilniškega prostora:
memset(boot_task_stack, 0xcd, sizeof(boot_task_stack));
memset(usb_task_stack, 0xcd, sizeof(usb_task_stack));
memset(led_task_stack, 0xcd, sizeof(led_task_stack));
memset(acc_task_stack, 0xcd, sizeof(acc_task_stack));
memset(gyro_task_stack, 0xcd, sizeof(gyro_task_stack));

Sedaj ko smo definirali velikosti pomnilnika za vsako opravilo posebej, lahko ustvarimo in
obenem zaženemo opravila z ukazom ctl_task_run, katerega uporaba je videti takole:
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ctl_task_run(&boot_task, 3, boot_task_code, 0, "boot_task", STACKSIZE,
boot_task_stack+1, CALLSTACKSIZE);
ctl_task_run(&usb_task, 4, usb_task_code, 0, "usb_task", STACKSIZE,
usb_task_stack+1, CALLSTACKSIZE);
ctl_task_run(&led_task, 1, led_task_code, 0, "led_task", STACKSIZE,
led_task_stack+1, CALLSTACKSIZE);
ctl_task_run(&acc_task, 7, acc_task_code, 0, "acc_task", STACKSIZE,
acc_task_stack+1, CALLSTACKSIZE);
ctl_task_run(&gyro_task, 5, gyro_task_code, 0, "gyro_task", STACKSIZE,
gyro_task_stack+1, CALLSTACKSIZE);

Prvi parameter je ime definirane strukture, drugi parameter prioriteta. Tretji parameter je
kazalec na kodo opravila. Četrti parameter je vrednost parametra, ki ga posredujemo
funkciji, zadolženi za to opravilo. Peti parameter vsebuje ime opravila, ki se bo uporabljalo
v čiščenju programa. Šesti parameter je velikost sklada opravila, upoštevajoč dolžino besed
(word length). Sedmi in zadnji parameter pa je definicija velikosti sklada, ki ga uporabljajo
nekateri sistemi z ločenim klicnim skladom opravil.
Po končanem ustvarjanju opravil je treba rutini mainTask znižati prioriteto, da se
lahko začnejo izvajati ostala opravila:
ctl_task_set_priority(&main_task, 0);

Oblika funkcije, ki se izvaja ob klicu opravila, izgleda takole:
void task1Fn(void *parameter)
{
// začetne nastavitve
While(1) // v neskončnost
{
// izvajanje kode ob klicu rutine
}
}

Seveda so potrebni klici časovnika, vgrajenega v CTL, ki prestavi vsako opravilo iz
stanja »Run« v stanje »Timeout«. S pomočjo ukaza ctl_timeout_wait lahko za
poljubno dolgo damo opravilo v stanje pripravljenosti:
ctl_timeout_wait(ctl_get_current_time()+1000);

S tem ukazom smo postavili trenutno izvajano opravilo v spanje za 1000 milisekund.
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PRIMER USTVARJANJA VRST

S pomočjo CTL si lahko ustvarimo vrste, katere uporabljamo za shranjevanje
sprejetih in poslanih podatkov.
Na začetku je treba definirati tip vrste, ki je lahko »Byte« ali »Message«.
Definicija vrste tipa message z imenom m1 izgleda takole:
CTL_MESSAGE_QUEUE_t m1;

Preden pa začnemo uporabljati to vrsto, jo je treba inicializirati:
void *queue[20];
…
ctl_message_queue_init(&m1, queue, 20);

Sedaj imamo vrsto za shranjevanje do 20 sporočil. Ko želimo uporabiti to vrsto,
preprosto kličemo funkcijo za dodajanje v vrsto:
ctl_message_queue_post(&m1, (void *)45, 1, ctl_get_current_time()+1000);

kjer smo v vrsto m1 dodali vrednost 45 v velikosti enega zloga in s pisanjem, zakasnjenim
za 1000 ms.
Branje iz vrst poteka podobno; sledi primer, kako se prebere sporočilo iz vrste:
void *msg;
ctl_message_queue_receive(&m1, &msg, 0, 0);

To je samo nekaj osnovnih pristopov, ki smo jih uporabili pri pisanju programske kode
[14].
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OPIS PROGRAMSKE REŠITVE ZA ZAZNAVANJE GIBANJA S

POSPEŠKOMETROM
Z uporabo CTL in programskega okolja CrossWorks smo se lotili pisanja
programov. Rutine smo ustvarili tako, da ima vsaka svoje ločene zadolžitve, ki jih izvaja.
Vseh rutin je šest:
-

main_task je opravilo z najnižjo prioriteto, v katerem se inicializira

mikroprocesor in se nato ustvarijo vsa ostala opravila,
-

boot_task je opravilo, v katerem se inicializirajo komponente,

-

usb_task je opravilo, v katerem se inicializira komunikacija USB ob

priklopu na osebni računalnik,
-

gyro_task bere podatke iz žiroskopov,

-

acc_task bere podatke iz pospeškometra,

-

led_task je opravilo za delo s svetlečo diodo.

Rutina main_task je tista, ki se ob inicializaciji zažene prva, saj je prirejena
funkciji main(). V tej funkciji je na začetku treba nastaviti časovnike, saj brez njihove
ustrezne nastavitve ne moremo spraviti mikrokrmilnika v želeno stanje. Nato je treba
določiti stanja vseh V/I vrat – ali so vhodi ali izhodi.

Slika 6.1: Diagram poteka za opravilo main_task
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Kot kaže diagram poteka na sliki 6.1, je najpomembneje, da najprej nastavimo vse
časovnike mikrokrmilnika in prekinitvene vektorje. Za tem se definirajo vhodi in izhodi
mikroprocesorja. Nato se v opravilu main_task ustvarijo in ob enem zaženejo ostala
opravila z definiranimi prioritetami, kjer ima boot_task najnižjo in acc_task najvišjo
prioriteto (slika 6.1). Inicializacijo časovnikov z vsemi prekinitvenimi vektorji smo
opravili v funkciji, ki smo jo poimenovali BSPInit (slika 6.2).
void BSPInit(void)
{
long tmp;
PeripheralDeinit();
// Nastavitev časovnikov
SetHCLK(1);
SetPCLK1(2);
SetPCLK2(2);
SetADCclk(2);
SetCpuClock(48000000, 0);
ClockUpPeripherals();
// Nastavitev prekinitvene tabele
Vector_Table_Offset = 0x8000000;
SysTick_Control_And_Status = 0x0003;
PWR_CR |= 0x100;
RCC_BDCR |= 0x8101;
// Inicializacija časovnika za USB
RCC_CFGR |= RCC_CFGR_USBPRE;
// Inicializacija prekinitve za USB
Irq_0_to_31_Set_Enable |= 0x00100000;
Irq_20_to_23_Priority = 0x09;
}

Slika 6.2: Funkcija BSPInit()

Potem ko smo uspešno opravili osnovne nastavitve za delovanje mikrokrmilnika,
definiramo vse njegove vhode in izhode (slika 6.3), pri čemer uporabimo funkcijo
GPIOInit().
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void GPIOInit(void)
{
GPIOB_CRL &= 0xFFFFF0FF; // zbriši vrednost na priključku
GPIOB_CRL |= 0x00000100; // nastavi priključek za svetlečo diodo
//// SPI1
GPIOA_CRL &= 0xFFF0FFFF; // zbriši vrednost napriključku
GPIOA_CRL |= 0x00080000;

GPIOA_BSRR &= 0x0000000F;

GPIOA_CRL &= 0x000FFFFF; // zbriši vrednost na priključku
GPIOA_CRL |= 0xb4b00000;
//// SPI2
// CS SERIAL DATA FLASH
GPIOB_CRH &= 0xFFF0FFFF; // zbriši vrednost na priključku
GPIOB_CRH |= 0x00030000;
GPIOB_CRH &= 0x000FFFFF; // zbriši vrednost na priključku
GPIOB_CRH |= 0xb4b00000;
//// USB
// Priključek USB_DISC
GPIOB_CRH &= 0xFFFFFFF0; // zbriši vrednost na priključku
GPIOB_CRH |= 0x00000002;
// USBDM, USBDP
GPIOA_CRH &= 0xFFF00FFF;
GPIOA_CRH |= 0x0004b000;
//// Pospeškometer
// CS SPI2 SC_ACC
GPIOB_CRH &= 0xFFFF000F;
GPIOB_CRH |= 0x00003330;
// Prekinitev
GPIOA_CRL &= 0xFFFFFFF0;
GPIOA_CRL |= 0x00000008;
// Izpad napetosti pri samopreizkusu
GPIOB_CRL &= 0x00FFFFFF;
GPIOB_CRL |= 0x33000000;
// SPI2
GPIOA_CRH &= 0xFFFFF00F;
GPIOA_CRH |= 0x000008b0;
//// Žiroskop:
GPIOA_CRL &= 0xFFFF000F; // zbriši vrednost na priključku in nastavi analogni
// vhod na 0
//// 2 V/I registra
GPIOA_CRH &= 0xFFFFFF00; // oba vhoda postavljena kot analogna
}

Slika 6.3: Funkcija za nastavitev vhodov in izhodov
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Ko smo opravili vse osnovne nastavitve za delo z mikrokrmilnikom, smo dodelili
opravilu main_task najnižjo možno prioriteto 0. Tako se lahko začnejo izvajati ostale
ustvarjene rutine. Po izvedbi main_task se začne izvajati opravilo z najvišjo prioriteto,
kar je boot_task. V tem opravilu se nastavi in inicializira vse potrebno za delo s
priključenimi senzorji in drugimi komponentami.

Inicializacija
SPI 2

Inicializacija
SPI 1

Inicializacija
ž iroskopov

Inicializacija
pospeškometra

Nastavitev
pospeškometra
Slika 6.4: Diagram poteka za opravilo boot_task

Po nastavitvi pospeškometra se začne izvajati neskončna zanka, v kateri se preverja
dolžina pritiska nadzorne tipke, ki smo jo uporabili za določanje začetka in konca
shranjevanja podatkov v flash-pomnilnik. Slika 6.5 prikazuje izsek kode iz opravila
boot_task, kjer se izvaja neskončna zanka.
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while (1)
{
if ( GPIOB_IDR & 0x00000400 ) //ali je gumb pritisnjen?
{
// IZRAČUNAJ, KAKO DOLGO TIPKO DRŽIŠ
pressstart = ctl_get_current_time(); // dobi trenutni čas
while ( GPIOB_IDR & 0x00000400 ); // dokler se ne spusti
presstime = (ctl_get_current_time() - pressstart);
if ( presstime >= 1500 && presstime <= 6000)
{
// ustavi shranjevanje v flash
ledStatus = 2;
flashLocation = FlashEndOfData(); // poglej, kje so zadnji podatki
}
else if ( presstime >= 8000 )
{
// zbriši flash
ledStatus = 0; // lučka gori
}
else if ( presstime >= 100 )
{
// začni brati iz pospeškometra in piši v pomnilnik flash
ledStatus = 1; // lučka utripa
}
}
ctl_timeout_wait(ctl_get_current_time()+10); // izhod iz opravila čez 10
// ms
}

Slika 6.5: Izsek kode za delo z tipko v opravilu boot_task

Za delo s pospeškometrom smo ustvarili opravilo acc_task, v katerem dobivamo
vrednosti iz senzorja in jih dajemo v vrsto, to pa lahko pođiljamo v računalnik oz.
shranjujemo v flash-pomnilnik. Primer branja in shranjevanja je prikazan na sliki 6.6, kjer
smo s pomočjo zamikanja bitov opravili shranjevanje vseh 10 bitov, dobljenih iz
pospeškometra za vsako os posebej.
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// Opravilo za branje iz pospeškometra in pisanje v flash po potrebi
void acc_task_code(void *p)
{
signed short tmpX, tmpY, tmpZ;
unsigned char temp1,temp2;
while (GetInitStatus() == 0); // počakaj, dokler se ne inicializira vse
flashLocation = FlashEndOfData(); // poglej, kje so zadnji podatki
while ( 1 ) // neskončna zanka opravila
{
if ( ledStatus == 1 ) // izvajanje samo branja
{
// dobi podatke iz pospeškometra
GetAccValue(&AccX, &AccY, &AccZ);
flashBuffer[0] = AccX;
flashBuffer[1] = AccY;
flashBuffer[2] = AccZ; // zapiši najprej v začasne spremenljivke
data.X = ( AccX << 6 ); // zamakni za predznak (signed)
flashBuffer[0] = (unsigned char) (data.X >> 8);
flashBuffer[1] = (unsigned char) (data.X);
data.Y = ( AccY << 6 );
flashBuffer[2] = (unsigned char) (data.Y >> 8);
flashBuffer[3] = (unsigned char) (data.Y);
data.Z = ( AccZ << 6 );
flashBuffer[4] = (unsigned char) (data.Z >> 8);
flashBuffer[5] = (unsigned char) (data.Z);

Slika 6.6: Izsek kode za delo s pospeškometrom v opravilu acc_task
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Ker se naša naprava lahko poveže z računalnikom preko USB-priključka, je treba
inicializirati funkcije za delo z USB-komunikacijo, kar se izvede v opravilu usb_task. V
tem opravilu se na začetku izvede funkcija USBInit(), v kateri se nastavijo prekinitvene
rutine ter vhodne in izhodne vrste za prenose podatkov med računalnikom in napravo. V
tej funkciji se prenesejo tudi opisniki za USB, ki skrbijo za pravilno razpoznavo naše
naprave, ko jo priključimo na računalnik. Naprava se predstavi kot virtualni
komunikacijski kanal oz. »virtual COM port«.
Po inicializaciji vseh potrebnih nastavitev za USB se v opravilu usb_task začne
izvajati neskončna zanka, v kateri beremo podatke iz računalnikove vhodne vrste in jih
pošiljamo v izhodno vrsto glede na ukaze, ki jih dobimo iz računalnika.
Tako v tem opravilu pregledujemo vhodne ukaze, s katerimi lahko dostopamo do
funkcij, kot so:
-

izpisovanje trenutnih vrednosti pospeškov po vseh treh oseh,

-

izpisovanje trenutnih vrednosti iz žiroskopov,

-

pridobitev zapisanih podatkov iz flash-pomnilnika,

-

brisanje podatkov iz flash-pomnilnika,

-

pregled velikosti podatkov v flash-pomnilniku.

Izsek kode iz usb_task, kjer se začne izvajati neskončna zanka, prikazuje slika 6.7.
Najprej preverimo, ali so kakšni podatki v vrsti iz računalnika. Nato si v spremenljivko
LineBuffer shranimo vrednosti iz vrste in preverimo, ali je prišel znak za konec. Če je

prišel, je verjetno prišel kakšen ukaz. Tako s funkcijo memcmp() preverjamo, kateri ukaz
smo dobili, in temu primerno izvedemo funkcijo, ki pripada ukazu.
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while(1)
{
ctl_timeout_wait(ctl_get_current_time()+100); // počakaj 100 milisekund
if (ctl_byte_queue_receive_nb(&USBrecieved, &ch) !=0) // je kaj v vrsti?
{
if ( LineCounter == 0 )
{
if ((ch>0x41) && (ch<0x7a)) // če so znaki,
{
lineBuffer[LineCounter++] = ch; // dodaj znak
}
else
{
LineCounter = 0;
}
}
else if (ch=='\r' || ch=='\n')

// če je znak za konec,

{
CommandPresent = 1; // daj zastavico za prispeli ukaz
}
else if (LineCounter >= 20) // da ne gremo predaleč s števcem znakov
{
LineCounter = 0;
}
else
{
lineBuffer[LineCounter++] = ch; // dodaj znak v vrsto
}
}
// Če je prišel podatek, ga je treba razbrati
if (

CommandPresent != 0 ) // ali je podatek?

{
if ( memcmp(lineBuffer,"flash",5) == 0 ) // izpiši podatke iz flasha
{
OutputFlashData();
CommandPresent = 0;
LineCounter = 0;
}
else if (

memcmp(lineBuffer,"help",4) == 0 ) // izpiši pomoč

Slika 6.7: Izsek kode iz opravila usb_task
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PREVERJANJE STROJNE IN PROGRAMSKE REŠITVE
Vezje, ki smo ga zasnovali za zaznavanje gibanja s pospeškometrom, je bilo treba

preizkusiti. Za preverjanje smo izdelali še eno identično vezje, tako da smo imeli dve
popolnoma enaki vezji, s pomočjo katerih smo lažje opravili zastavljene teste in preverjali
dobljene podatke.

Slika 7.1: Dve identični testni vezji

Preden smo začeli testirati vezje kot celoto, je bilo treba opraviti preverjanja
posameznih komponent in povezav med njimi. Najprej smo preizkusili, ali dajejo senzorji
pravilne vrednosti glede na okolico. Pri tem smo naleteli na težavo, saj nam na nobenem
izmed obeh vezij nista delovala žiroskopa, ki sta nameščena pravokotno na osnovno vezje.
Z meritvami, ki smo jih opravili, kljub obsežnemu iskanju nepravilnosti nismo uspeli najti
rešitve. Sumimo, da smo žiroskopske senzorje uničili pri spajkanju, zaradi previsoke
temperature. Zaradi odpovedi dveh žiroskopov smo se morali zadovoljiti s preostalim
žiroskopom ter pospeškometrom. Vrednosti, ki so prikazane v delu, so vrednosti iz
senzorjev in niso obdelane, da bi prikazovale fizikalne enote (64 pomeni 1 G).
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PRIMERJAVA VEZIJ V STANJU MIROVANJA
Za vezji, ki smo ju ustvarili, smo uporabili isto programsko kodo. Ta omogoča delo

z vezjem preko USB-povezave, preko katere dobimo trenutne vrednosti iz senzorjev. Vezji
smo označili z oznakama 1 in 2. Zaradi natančnosti podatkov smo se odločili za
interpretacijo vrednosti v nespremenjeni obliki, kot jo dobimo iz senzorjev
(pospeškometer) oz. iz A/D pretvorbe (žiroskopi).
Obe vezji smo pri preizkusu postavili na enako mesto ter z enako napajalno
napetostjo začeli meritev v stanju mirovanja. Vezji smo pustili priključeni na USB, kamor
sta pošiljali neposredne rezultate. V stanju mirovanja smo ju pustili 1 minuto, pri čemer
smo dobili 30000 vzorčenih vrednosti.
Iz pospeškometra, ki ima 10-bitno ločljivost, smo brali nove podatke in jih
neposredno izpisovali. Pospeškometer smo nastavili na natančnost 4 G, kar pomeni pri
omenjeni natančnosti 1024 različnih vrednosti za vsako os. Tako smo pri pospešku +8 G
pričakovali vrednost 512 oz. pri pospešku 1 G v smeri gravitacije točno 64. Ker ima
pospeškometer vgrajen sistem za tekoče povprečje, smo nastavili lomno frekvenco tega
filtra na 750 Hz, kar nam je še dodatno reduciralo šume. Grafa na slikah 7.2 in 7.3
prikazujeta vrednosti iz pospeškometra za vse tri osi in za vsako vezje posebej.
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Slika 7.2: Histogrami izmerjenih vrednosti za vezje 1
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Histogram vezja 2 za os X
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Slika 7.3: Histogrami izmerjenih vrednosti za vezje 2
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Sliki 7.2 in 7.3 prikazujeta tri histograme za vrednosti senzorja za pospešek
SMB300 iz vezja 1 oziroma iz vezja 2. Vezje smo pustili v mirovanju in začeli vzorčenje,
ki je trajalo 1 minuto. V eni minuti smo iz pospeškometra dobili 30.000 vrednosti.
Vrednosti osi Z v obeh vezjih bi morale v stanju mirovanja zanašati okrog 64, saj vrednost
64 predstavlja 1 G. Vendar so vrednosti razpršene v mejah od 65 do 72, kar lahko delno
pripišemo dejstvu, da položaj senzorjev ni bil popolnoma vodoraven.
Iz grafov je lepo razvidna ločljivost senzorja, ki se kaže kot praznine na grafu, kjer
ni nobene vrednosti iz pospeškometra. Tako je resolucija pospeškometra, v tem primeru pri
10-bitih natančnosti 210, torej 1024. To pomeni, da lahko iz senzorja za vsako os posebej
dobimo 1024 različnih vrednosti.
Za vsako vezje smo glede na dobljene vrednosti izračunali povprečno vrednost ter
standardni odklon za vsako os posebej.
Pri izračunih povprečnih vrednosti smo dobili naslednje rezultate:

Os
X
Y
Z

Povprečna
vrednost
-0,069
-0,066
68,961

Standardni
odklon
0,718
0,870
1,629

Slika 7.4: Tabela izračunov za vezje 1

Os
X
Y
Z

Povprečna
vrednost
4,096
-3,909
67,630

Standardni
odklon
0,747
0,877
1,165

Slika 7.5: Tabela izračunov za vezje 2

Primerjava vezja 1 in vezja 2 pokaže razliko, predvsem pri vrednostih na oseh X in
Y. Pri vezju 1 se vrednosti osi X in Y gibljejo okrog 0, kar je tudi pravilno. Pri vezju 2 pa
vidimo odstopanje, saj je vrednost po osi X malo nad vrednostjo 4 in vrednost po osi Y
malo pod vrednostjo 3. Pri obeh vezjih se vrednosti po osi Z ne spreminjajo, saj kažeta v

Modul za razpoznavo gibanja s pomočjo pospeškometra in žiroskopov

59

smeri gravitacije. Obe povprečni vrednosti sta skoraj enaki, bi pa morale biti vrednosti po
obeh oseh Z blizu 64 in ne blizu 68, kot kažejo podatki.
Izračuni standardnih odklonov jasno kažejo, da so za vezje 1 in vezje 2 enaki, kar
pove, da vezji delata s približno enako natančnostjo.

7.2.

PREIZKUŠANJE VEZIJ V NAGIBIH
V tem preizkusu smo vezje 1 nastavili enako kot pri preizkusu mirovanja. Ob

začetku vzorčenja smo vezje poskušali obračati v vse možne smeri, tako da smo dobili vse
možne kombinacije med osmi X, Y in Z. Graf na sliki 7.6 prikazuje vrednosti iz
pospeškometra, ki smo ga obračali okoli njegove osi.

vrednosti pospeškov

Graf vezja 1 ob obračanju v vse smeri
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Slika 7.6: Graf naključnih nagibov za vezje 1
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Vidimo, da se vrednosti vsake osi posebej spreminjajo glede na zasuk vezja. To
pomeni, da bi lahko na preprost način razpoznavali, kako je vezje obrnjeno. Kot je
razvidno iz grafa na sliki 7.6, je prisoten tudi močan šum, ki je posledica tresljajev ob
obračanju vezja.
7.3.

PREIZKUS VEZJA V MOTORNEM LETALU
Ker smo želeli vezje preizkusiti v razmerah, kjer so pospeški večji od 1 G, smo ga

vgradili v model motornega letala (slika 7.8). Za napajanje smo uporabili baterijo z
napetostjo 3,7 V, pri kateri zmore 260 mA toka. S pomočjo pomnilnika flash smo lahko
shranili do 7 minut podatkov iz pospeškometra, ki smo jih lahko kasneje naložili na
računalnik. V model motornega letala smo vstavili vezje in pritisnili gumb za začetek
merjenja pospeškov (slika 7.7).

Slika 7.7: Vezje 2, vgrajeno v motorno letalo
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Po pristanku letala smo ustavili shranjevanje z daljšim pritiskom na tipko. Nato
smo vezje priključili na računalnik in prenesli podatke. Izrisali smo graf in bili zelo
presenečeni nad rezultati. Vrednosti so bile namreč zelo razpršene. Večina vzorcev je
imela kar maksimalno vrednost 511, kar pomeni, da je motorno letalo sposobno veliko
večjih pospeškov kot 8 G. Tako bi za ta poskus potrebovali pospeškometer z veliko večjim
razponom merjenja. Iz hitrosti letala in obratov, ki jih opravlja, smo izračunali vrednosti
pospeškov, ki presegajo 20 G.

Slika 7.8: Motorno letalo, s katerim smo izvedli poskus
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RAZLAGA REZULTATOV, DOBLJENIH PRI PREIZKUSIH
Preizkusi s premikanjem modula s pospeškometrom so pokazali, da z izdelanim

vezjem lahko razpoznavamo gibanje. Izmerjene vrednosti nekoliko presenečajo, saj smo
pričakovali veliko bolj natančne meritve in manjša odstopanja pospeškometra. Ker pa smo
v primerjalnem poskusu z dvema vezjema prišli v meritvah do približno enakega
standardnega odklona, vidimo, da ne gre za zunanjo napako, ampak za pospeškometer,
katerega natančnost ni dovolj velika. Vezje bi bilo primerno za uporabo v napravah, za
katere je pomembno, kako so obrnjene, saj smo nagibanje uspeli razpoznati z zadovoljivo
natančnostjo.
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SKLEP
V sklopu diplomske naloge smo izdelali vezje za razpoznavo gibanja, ki ga

zaznamo s pomočjo pospeškometra. Prenos podatkov v računalnik omogoča USBpovezava. Vrednosti smo kasneje obdelovali na računalniku.
Vezje smo izdelali z napako, ki je nismo uspeli odpraviti, saj iz dveh žiroskopov
nismo dobivali podatkov. Po preverjanju signalov iz žiroskopov smo ugotovili, da je
izvedba njihovih ohišij primerna samo za industrijsko spajkanje. Sami smo jih spajkali
ročno, kar je lahko tudi vzrok za njihovo okvaro. Vezje bi lahko izdelali kvalitetneje, če bi
ga spajkali s pomočjo infrardeče peči. Tako bi bila manjša verjetnost, da naredimo kakšen
slab spoj.
Zelo učinkovito je bilo delo s programskim okoljem CrossWorks for ARM ter
mikrokrmilnikom Cortex M3 STM32F103C8T6. To programsko okolje nam je z
operacijskim sistemom CTL zelo olajšalo načrtovanje funkcij in nastavitev opravil ter
njihovo upravljanje. Ker se pospeškometri in žiroskopi zelo hitro širijo v vse elektronske
naprave, menimo, da so rezultati te diplomske naloge aktualni in da bo razviti modul za
razpoznavo gibanja uporaben še v naslednjih projektih.
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