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#ProjectTamiya - Experimentální RC platforma

Úvod

ProjectTamiya je projekt RC auta s vysílačkou. Jedná se o kompletní přestavbu starého RC
autíčka od firmy Tamiya ze série Quick Drive velikosti 1:10. Auto i vysílačka jsou poháněny
MCU od STMicroelectronics. Projekt má demonstrovat wireless komunikaci mezi dvěma mik-
rokontroléry a použití různých periférií a možností mikrokontroléru v praxi zábavnou a hravou
formou.

Motivace a účel projektu

Motivací projektu je praktické vyzkoušení několika periférií naráz. Byl kladen důraz na co
nejmenší ovlivnění hlavní řídicí smyčky auta, aby se tak nezvyšovala jeho reakční doba na příkaz.
Z toho důvodu obsahuje řídicí program naprosté minimum funkcí v polling módu a valná většina
funkcí je implementována na co "nejnižší"úrovni tak, aby byl kontrolér využíván jen k nezbytně
nutným operacím (což je primárně přenos řídicích dat) a zbytek obstarával hardware.

Cílem projektu tedy bylo navrhnout a naprogramovat řídicí elektroniku pro RC auto a vysí-
lačku. Z důvodu nekompatibility a stáří původních komponent byly všechny nahrazeny novými,
které jsou poměrně levné a lehce dostupné. Všechny úpravy byly dělány ve snaze o co nejmenší
zásah do původní konstrukce.

Obrázek 1: Blokové schéma projektu; vlevo auto, vpravo vysílačka.
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Popis řešení

Ve vysílačce i autu je použit AD převodník pro snímání napětí, I2C periférie pro komunikaci
s displejem, SPI periférie pro bezdrátový modul, UART periférie pro případný výpis ladících dat
do terminálu počítače. Specialita v autě je Dallas OneWire sběrnice naimplementovaná pomocí
UART a DMA, specialitou vysílačky je pak ADC v kontinuálním módu s kruhovým bufferem
a RGB led ovládaná pomocí PWM.

RC Auto

Z původního výrobku byly zachován jen podvozek. Starý kartáčový motor je nahrazen asyn-
chronním BLDC motorem, servo vyměněné za nové, veškerou elektroniku nahrazuje MCU od
ST a pomocné moduly.

Obrázek 2: Elektrické schéma RC auta.

Mozkem RC auta je mikrokontrolér STM32F103C8T6 na vývojářské desce známé pod ná-
zvem Blue Pill, který ovládá všechny komponenty a moduly. Auto je poháněné GoolRC BLDC
motorem a zatáčení obstarává standardní modelářské servo napájené 6V. Servo i motor se ovládá
PWM signálem o frekvenci 50 Hz s délkou pulsu 1 − 2 ms. Jedná se o standard v RC hobby
oblasti.

Teplota BLDCmotoru je každou sekundu snímána pomocí teplotního senzoru Dallas DS18B20.
Tento senzor má udávanou přesnost ±0, 5 ◦C a ke komunikaci využívá tzv. OneWire sběrnici.
STM tuto sběrnici samo o sobě neumí, lze ji však implementovat pomocí UART sběrnice, pro
snížení časového zatížení MCU je UART sběrnice obsluhovaná převážně pomocí DMA.

Napětí baterie je snímáno pomocí AD převodníku a napěťového děliče. Teplota i napětí je
zobrazována na malém 0,91"OLED displeji přímo v autě (viz. Obrázek 4) a také na displeji ve
vysílačce (viz. Obrázek 5). Původní analogová komunikace (27 MHz) byla nahrazena digitální
(2,4 GHz), kterou zajišťují bezdrátové moduly nRF24l01+ se zesilovačem pro větší dosah.

Rychlou stavovou indikaci zajišťuje RGB LED. Kvůli snížení zatížení regulátoru mikrokont-
roléru je každý kanál LED spínán vlastním NPN tranzistorem. Napájení zajišťuje dvoučlánková
LiPo baterie o kapacitě 2200 mAh. Stabilizaci napětí 6V pro servo obstarává stepdown modul
s LM2596, 5V napětí dodává kontrolér BLDC motoru.

Programová smyčka čeká na interrupt označující příchozí paket s daty pro servo a BLDC.
Proběhne validace přijatých dat a hodnoty jsou následně předány PWM. Těsně po přečtení
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hodnoty teploty a napětí jsou tyto hodnoty vykresleny na displej. Pokud auto nepřijme žádný
paket po dobu 1 sekundy, servo i motor se uvede do své neutrální pozice, auto se zastaví a čeká
na znovunavázání spojení.

Vysílačka

Výpočetní jednotkou vysílačky je mikrokontrolér STM32F303CCT6 na vývojové desce známé
také jako Black Pill. Pinout této desky je naprosto identický s deskou Blue Pill, ale Black Pill
využívá lepší kontrolér, který má kromě větších pamětí FPU. Z tohoto důvodu se provádí většina
náročnějších výpočtů ve vysílačce.

Uvnitř vysílačky zůstali původní jen potenciometry pro ovládání plynu a zatáčení. Potencio-
metry jsou snímány AD převodníkem v kontinuálním módu s přímým zápisem do paměti pomocí
DMA. Kvůli co největší stabilizaci hodnoty z AD převodníku je k potenciometrům přidán fil-
trační kondenzátor, sampling time AD převodníku je nastaven nejdelší možný (601,5 hodinových
cyklů) a hodnoty jsou dále průměrovány softwarově.

Obrázek 3: Elektrické schéma vysílačky.

Starou vytahovací analogovou anténu nahrazuje wifi anténka modulu nRF24. Napětí na
baterii je snímáno stejně jako v autě pomocí napěťového děliče a AD převodníku s periodou
čtení 5 sekund.

Vysílačka má malý 0,96"OLED displej pro zobrazení informací z obnovovací frekvencí při-
bližně 5 Hz. Jednoduché UI (viz. Obrázek 5) zobrazuje teplotu motoru a napětí baterie auta
v podobě stavové lišty. V pravém dolním rohu je indikátor napětí baterie vysílačky. Uprostřed
displeje je zobrazována aktuální poloha triggerů, malé číslo na konci téhož řádku pak znázorňuje
nastavenou korekci pomocí rotačních enkodérů.

Rychlou indikaci stavu zajišťuje RGB LED ovládaná pomocí PWM. Jednotlivé kanály LED
jsou spínány N-MOSFET tranzistory. Vysílačka je napájena malou dvoučlánkovou LiPo baterií
o kapacitě 900 mAh, stabilizaci na napájecích 5V zajišťuje stepdown modul s LM2596.

Zprůměrované vstupní data jsou nepřetržitě odesílány pomocí nRF24 do auta. Rotační en-
kodéry jsou obsluhovány pomocí timerů v encoder modu, při změně polohy generují interrupt.
Ztráta signálu je indikována příslušným nápisem na displeji a rozsvícením LED modrou barvou.
Zelená LED indikuje normální běh programu.
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Závěr

Testování bylo úspěšné. V komunikaci mezi autem a vysílačkou nenastal problém, dosah je odha-
dem ±150 m. Auto je responzivní a na vstup z vysílačky reaguje téměř okamžitě. Bezpečnostní
funkce v případě ztráty signálu taktéž funguje a auto se skutečně zastaví. Použitím rotačních
enkodérů lze seřídit občasné nepřesnosti řízení dané hlavně stářím potenciometrů, kdy auto
například mírně zatáčí doleva. Vše funguje dle očekávání a popisu. Demonstrační video je k dis-
pozici na https://youtu.be/vO_9Gqs9TyE.

Použité cizí zdroje

• STM32F1 HAL a STM32F3 HAL drivery (stránky ST)

• knihovna pro nRF24L01+ (git),

• knihovna pro SSD1306 (git), upravena

• implementace OneWire sběrnice pomocí UART (stránky MAXIM, s pomocí tohoto webu)

Další fotografie projektu

Obrázek 4: UI RC auta.
Obrázek 5: UI vysílačky.

Obrázek 6: Fotografie RC auta. Obrázek 7: Kompletní vysílačka.
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https://youtu.be/vO_9Gqs9TyE
https://www.st.com/content/st_com/en/stm32cube-ecosystem.html
https://github.com/elmot/nrf24l01-lib
https://github.com/afiskon/stm32-ssd1306
https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/tutorials/2/214.html
https://cnnblike.com/post/stm32-OneWire/

