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FRC2011 – Výbava závodního auta

►Proměňte standardní autodráhové autíčko na samořídící

pomocí elektroniky a řídícího algoritmu

►Využijte k  tomu podporu od Freescale:

• Elektronika do auta – osazená DPS podle referenčního návrhu

• Code Warrior Special Suite – vývojové prostředí zdarma

• On-line materiály: tréninky, návody, vzorová aplikace, atd.

• Valastní tvořivost, zručnost a nadšení!
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FRC2011 – Referenční návrh elektroniky

►Referenční návrh elektroniky závodního auta umožňuje:
• Měření zrychlení ve 3 osách

 pomocí akcelerometru MMA7361 

• 4-kvadrantové řízení stejnosměrného motoru
 pomocí integrovaného H-můstku MC33931 

• Připojení přes USB – miniUSB konektor
 Auto připojené k PC se chová jako „mass storage device“

 Nakopírováním souboru .S19 se autíčko naprogramuje

• Slot na microSD kartu (microSD karta není dodána)

 Ukládání dat za jízdy

 Možnost analýzy dat na PC pro vývoj řídícího algoritmu v Matlabu, apod.

• Ovládání 4 LED
 Původní přední a zadní světla auta

• Detekce překřížení drah

►Závodní auto je řízeno mikrokontrolerem MCF51JM64
• 32-bitové jádro ColdFire V1, 64MB Flash, 16kB RAM
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►Návrh DPS (Eagle 5.1.0): http://hw.cz/files/FRC2011-SlotCarHW.zip

Osazená DPS

http://hw.cz/files/FRC2011SlotCarHW.zip
http://hw.cz/files/FRC2011SlotCarHW.zip
http://hw.cz/files/FRC2011SlotCarHW.zip
http://hw.cz/files/FRC2011SlotCarHW.zip
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1. Odmontujte přítlačné magnety – nejsou povoleny

Zabudování elektroniky do auta
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2. Odmontujte karoserii od podvozku

Zabudování elektroniky do auta
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3. Vypojte všechny konektory

4. Vymontujte původní DPS

Zabudování elektroniky do auta

Line Filter – bude potřeba na nové DPS
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5. Pomocí nože opatrně odstraňte výstupky

Zabudování elektroniky do auta
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6. Přidělejte novou DPS pomocí původního šroubku

Zabudování elektroniky do auta
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9. Zapojte původní LED-ky, motor a napájení

Zabudování elektroniky do auta
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8. Připojte externí kapacitor (zabrání resetu MCU na překřížení drah)

Zabudování elektroniky do auta
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9. V karoserii udělejte díry pro miniUSB konektor a mikroSD kartu

Zabudování elektroniky do auta



Elektronická výbava auta – schema
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• Mikrokontroler MCF51JM64

http://www.freescale.com/files/32bit/doc/ref_manual/MCF51JM128RM.pdf

• Akcelerometr MMA7361

http://www.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MMA7361L.pdf

• H-můstek MC33931

http://www.freescale.com/files/analog/doc/data_sheet/MC33931.pdf

• miniUSB konektor

http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/832/832-177/dsh.832-177.1.pdf

• Slot na microSD kartu

http://www.soselectronic.com/a_info/resource/f/2900_serie.pdf

• 8.000MHz krystal

http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/970/970-023/dsh.970-023.1.pdf

• 1A usměrňovací můstek DB106S

http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/924/924-009/dsh.924-009.1.pdf

• 3.3V lineární napěťový regulátor LP2950

http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LP2950-D.PDF

Elektronická výbava auta – katalogové listy

http://www.freescale.com/files/32bit/doc/ref_manual/MCF51JM128RM.pdf
http://www.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MMA7361L.pdf
http://www.freescale.com/files/analog/doc/data_sheet/MC33931.pdf
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/832/832-177/dsh.832-177.1.pdf
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/832/832-177/dsh.832-177.1.pdf
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/832/832-177/dsh.832-177.1.pdf
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/832/832-177/dsh.832-177.1.pdf
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/832/832-177/dsh.832-177.1.pdf
http://www.soselectronic.com/a_info/resource/f/2900_serie.pdf
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/970/970-023/dsh.970-023.1.pdf
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/970/970-023/dsh.970-023.1.pdf
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/970/970-023/dsh.970-023.1.pdf
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/970/970-023/dsh.970-023.1.pdf
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/970/970-023/dsh.970-023.1.pdf
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/924/924-009/dsh.924-009.1.pdf
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/924/924-009/dsh.924-009.1.pdf
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/924/924-009/dsh.924-009.1.pdf
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/924/924-009/dsh.924-009.1.pdf
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/924/924-009/dsh.924-009.1.pdf
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LP2950-D.PDF
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LP2950-D.PDF
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LP2950-D.PDF
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►Vývojové nástroje
• Integrované vývojové prostředí

 Freescale Code Warrior for Microcontrollers Special Suite (zdarma)
– http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=CW-MICROCONTROLLERS

– editor

– compilátor & linker

• Debugger
 Hardwarový debugger není dodáván

 USB Bootloader umožňuje nahrát

aplikaci do paměti flash přes USB

►On-line kurzy
• Úvod do prostředí CodeWarrior

 http://www.freescale.com/webapp/sps/site/training_information.jsp?code=WBT_24571

• Programování v C
 http://www.freescale.com/webapp/sps/site/training_information.jsp?code=TP_C_PROGRAMMING

Vývoj řídícího algoritmu

http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=CW-MICROCONTROLLERS
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=CW-MICROCONTROLLERS
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=CW-MICROCONTROLLERS
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/training_information.jsp?code=WBT_24571
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/training_information.jsp?code=TP_C_PROGRAMMING
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► Umožňuje programovat flash paměť MCU přes USB
• Bootloder je předprogramován v 

dodávaných MCF51JM64

1. Připojte auto k PC přes USB
 Počítač rozpozná Mass Storage Device

(Velkokapacitní paměťové zařízení) a

přidá nový disk

 Na něm je prázdný soubor READY.TXT

2. Nakopírujte do autíčka soubor .S19 z vaší

aplikace
 Bootloader jej přečte a zapíše do flash

3. Odpojte auto a vyzkoušejte na dráze.

Vývoj řídícího algoritmu a USB Bootloader
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► Po resetu se spustí buď uživatelská aplikace nebo 

Bootloader podle toho, jak je procesor napájen:
• napájení z USB – spustí se Bootloader

• napájení z dráhy – spustí se uživatelská aplikace

► Aby si Bootloader a uživatelská aplikace nepřekáželi
1. Použijte Linker Command File (.lcf) ze vzorové aplikace,

aby byly dodrženy oblasti paměti pro uživatelskou aplikaci:

2. Přesměrujte vektory přerušení do RAM, protože

tabulka přerušení ve Flash je obsazena Bootloadrem

– použijte následující funkci:

3. Každou funkci obsluhy přerušení přidejte do ramvector.c,

a její prototyp do ramvector.h

Bootloader a uživatelská aplikace řízení auta

MEMORY {

bootcode    (RX)  : ORIGIN = 0x00000410, LENGTH = 0x000033F0

code        (RX)  : ORIGIN = 0x00003A00, LENGTH = 0x0000C600

vectorram   (RWX) : ORIGIN = 0x00800000, LENGTH = 0x00000200

userram     (RWX) : ORIGIN = 0x00800200, LENGTH = 0x00003E00

}

User

Application
(51kB)

Bootloader 
(13kB)

Flash
Bootloader Interrupt Table

Application

usage
(15.5kB)

RAM
Application Interrupt Table

0x0000

0x39FF
0x3A00

0xFFFF

0x0410

RedirectInterruptVectorsToRAM();
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• Ke stáhnutí zde: http://hw.cz/files/FRC2011-SlotCarApp.zip

• Vytvořena pro prostředí Bootloaderu

• Obsahuje:
 Inicializace MCU a hardware referenčního designu

 Jednoduchá aplikace: auto jede, všechny analogové hodnoty jsou měřeny a zapisovány na SD 

kartu
– Zrychlení v osách X a Y jsou filtrována dvamě různými typy filtrů (vhodnými či nevhodnými?).

– Přední světla ukazují detekci pravé nebo levé zatáčky podle jednoduchého prahování zrychlení X.

– Zadní světla ukazují detekci začátku zatáčky podle jednoduchého prahování zrychlení Y. 

 4 přerušení:
– Periodické (0.5 ms) přerušení od TPM – nastavení střídy PWM pro řízení motoru a spuštění konverze všech 

analogových veličin.

– Přerušení od ADC – spouštení jednotlivých ADC konverzí v daném pořadí

– Periodické (10 ms) přerušení od RTC – logování měřených dat na kartu

– Přerušení od KBI – může být použito pro detekování výpadku napájení na křížení drah

 Makra
– SET_LED_xy_ON/OFF – rožíná a shasíná LED-ky

– GET_SWITCH_STATE – čte pozici přepínače (jumperu)

– MOTOR_ENABLE/DISABLE, SET_MOTOR_VOLTAGE(x) – ovládá motor

– START_CONV(channel), READ_ADC_SAMPLE – použití ADC

– a další

 Řadiš SD karty podporující SD/SDHC, FAT/FAT32, nabízí funkce f_open, f_printf, f_close, atd.
– ChaN’s FAT File System Module přeportován na ColdFire v1.

Vzorová aplikace

http://hw.cz/files/FRC2011-SlotCarApp.zip
http://hw.cz/files/FRC2011-SlotCarApp.zip
http://hw.cz/files/FRC2011-SlotCarApp.zip
http://hw.cz/files/FRC2011-SlotCarApp.zip
http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
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►Vzorová aplikace loguje 

analogové veličiny do souboru 

CSV, který lze otevřít v Excelu

►Názvy souborů jsou číselné, 

automaticky zvyšované

►Datumy souborů jsou fixní

Analýza logovaných dat v Excelu

f_printf(&file,"%d;%d;%d;%d;%d;%d\n", 

timeCounter, accXFilt, accYFilt, accZ, 

trackVoltage, motorCurrent);
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►Použijte Matlab CSV Import Wizard

Analýza logovaných dat v Matlabu

1.

2.

3.

>> plot(timeCounter, [accXFilt accYFilt accZ]);
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