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1 Увод
Саобраћајна полиција врши мерење и снимање брзине на различитим путевима

у насељу и ван насеља. Сврха је, да се поред контроле и регулације саобраћаја,
психолошки делује на возаче да поштују ограничења о брзини кретања моторних
возила, која је је један од главних узрока саобраћајних незгода.[4] Међутим, велики
број путева често претставља проблем, јер патроле саобраћајне полиције нису у
могућности да свакога дана и у свако време буду на одређеној локацији. У прилог томе
иде и чињеница да су одређени путеви у неком периоду дана, месеца или године мање
проблематични, те контрола полиције тада, у највећем броју случајева, не би
допринела много.

Идеја израде електронских радарских система са меморијом, у виду
саобраћајних знакова са изменљивим садржајем порука, показује се као добро решење
горе описаних проблема.

Систем који ће бити разматран у овом раду претставља саобраћајни знак са
уграђеним радаром који мери брзину надолазећег возила и исту исписује на дисплеј.
Детаљнија спецификација, идеје за израду и сама реализација поменутог система, биће
приказани у наредним поглављима.
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2 Радарски системи
У овом поглављу биће дат кратак преглед основних врста радарских система,

након чега ће се јасно дефинисати карактеристике које минимално мора да задовољи
систем који се разматра у овом раду.

2.1 Основне врсте радарских система
Радарски системи за снимање, мерење и приказ брзине моторних возила

најчешће се израђују у једној од три основне варијанте:

• Класичан радарски систем са дисплејом на ком се исписује упозорење
уколико се возило кретало брзином веће од прописане,

• Систем са дисплејом на ком се исписује брзина надолазећег возила без
обзира да ли је она већа од прописане и

• Сложени системи са дисплејом и камерама које врше фотографисање
аутомобила уколико се он кретао непрописном брзином

Поред набројаних основних варијанти, постоји још много врста оваквих
система, првенствено због чињенице да се могу пројектовати по захтевима наручиоца.

2.2 Дефинисање задатка
Задатак овог пројекта јесте пројектовање радарског система са дипслејом за

испис брзине и меморијом за чување података о истој. Карактеристике које систем
мора да задовољи су:

• Континуални испис брзине надолазећег возила на двоцифреном дисплеју,

• Меморија за чување података о најмање хиљаду пролака и

• Могућност комуникације са рачунаром за евентуално подешавање сата и
читање садржаја меморије.

Дисплеј за испис брзине, као што је већ наглашено, треба да буде израђен са две
цифре. Уколико се одређено возило креће брзином већом већом од 99 , на дисплеју
треба да се испише 99. На слици 2.1 приказана је скица са које се може видети како би
тај систем требао да функцонише.

Слика 2.1 :
Скица са које се може видети жељена функционалност[13]
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Меморија треба да памти минимално хиљаду пролазака у формату: брзина,
време, датум проласка. Помоћу једноставне апликације на рачунару потребно је
омогућити кориснику подешавање сата као и читање садржаја меморије ради даљег
прављења статистичких података. На слици 2.2 може се видети једноставна блок шема
комплетног система која описује његово функционисање.

Слика 2.2 :
Једноставна блок шема система погодна за опис функционалности
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3 Анализа проблема
Како би систем исправно функционисао пре свега је потребно одабрати погодан

радар за мерење брзине. Након тога, треба  одабрати остале компоненте неопходне за
реализацију. У овом поглављу биће дат кратак преглед основних радара и њихов
принцип рада као и избор осталих кључних компоненти.

3.1 Кратак преглед радара и избор најпогоднијег
Рад радара за мерење брзине најчешће се базира на појави која се назива

Доплеров ефекат. Доплеров ефекат је појава да услед релативног кретања пријемника
или извора долази до мењања фреквенције таласа. Ако се пријемник и предајник крећу
један ка другом, фреквенција се помера навише (расте), а ако се пријемник и предајник
крећу један од другог, фреквенција се помера наниже (опада).[5]

Предајни део радара шаље микроталасни сигнал ка возилу које се креће.
Рефлектовани сигнал се враћа на радар са промењеном фреквенцијом, где се врши
анализа на основу које се може израчунати брзина којом се дато возило кретало[2].
Најчешће се ови радари израђују тако да мере брзине надолазећих возила, тако да су
релевантни само сигнали више фреквенције од оне која је била трансмитована. На
слици 2.2 приказан је принцип по ком овај радар функционише.

Слика 3.1 :
Принцип рада Доплер – радара[2]

Радар шаље микроталасни сигнал фреквенције f0. Уколико се возило креће ка
радару, фреквенција рефлектованог сигнала је виша и износи f0 + fd, док је у супротном
случају фреквенција рефлектованог сигнала нижа и износи f0 - fd.

На основу формуле за може се израчунати брзина возила[2]:

= 2 ∙ ∙ (3.1.1)

= ∙2 (3.1.2)

V – Брзина возила;
– Фреквенција коју трансмитује радар;
– Разлика фреквеницје трансмитованог и рефлектованог сигнала;

– Брзина светлости;
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Проблем који се јавља код оваквих радара јесте угао постављања у односу на
пут. Наиме, радар није у поптуности паралелан са осом кретања возила, радар неће
мерити тачну брзину возила – већ само њену компоненту која је паралелна векторима
поља радара[1]. Пример такве ситуације може се видети на слици 3.2.

Слика 3.2 :
Кретање возила у пољу радара[1]

Ако претпоставимо да се возило креће константном брзином са десна на лево,
радар ће детектовати само компоненту са ознаком А – што значи да ће детектована
брзина бити нешто мања него што је то заправо. За овај проблем једино реално решење
је да се при поставци радара он стави тако да буде што више паралелан оси кретања
возила.[1]

Друга врста радара који полиција користи јесу ласерски радари познатији као
лидари. Принцип њиховог рада заснива се на томе да они заправо не мере брзину
возила него његову удаљеност – на основу чега могу да израчунају брзину. Предајни
део лидара емитује светлосни импулс који се рефлектује од возила и враћа назад на
пријемни део лидара. Након тога врши се слање још неколико десетина импулса на
основу чега се рачуна колика је просечна промена положаја возила за време паузе
између два импулса. Познавајући податак да је брзина светлости = 3 ∙ 10 , као и
унапред дефинисано трајање паузе између два светлосна импулса – може се
израчунати брзина посматраног возила[3]. На слици 3.3 приказан је пример поставке
лидара на путу, где су стрелицама приказани трансмитовани и рефлектовани светлосни
импулси.

Слика 3.3 :
Пример поставке лидара на путу
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Тренутна удаљеност возила од лидара може се израчунати помоћу следеће формуле[3]:= ∙2 (3.1.3)

c – брзина светлости;
t – време које протекне од слања до примања светлосног импулса;

Логика налаже да се услед приближавања возила његова удаљеност све више
смањује. Уколико је током снимања неки резултат нелогичан – обично се игнорише
ако је у питању само један, међутим ако је насатао читав сет нелогичних резултата цео
резултат тог мерења се одбацује као нетачан. Приказ једног валидног мерења брзине
помоћу лидара приказан је на слици 3.4.

Слика 3.4 :
Резултат мерења брзине помоћу лидара[3]

На основу добијеног резултата са слике 3.4, брзина надолазећег возила може се
израчунати као:

= ℎ (3.1.4)

Чињеница да је лидар уређај који може детектовати и веома мале објекте као и
створити комплетну слику уређаја, не претставља велику предност за пројекат који је
потребно размотрити у овом раду. Наиме, они се у овакве сврхе веома ретко користе и
најчешће их користи саобраћајна полиција као готове уређаје при контроли и
регулацији саобраћаја на путу. Такође, ова технологија је веома скупа.

Због наведених разлога, у овом пројекту одабран је Доплер – радар са ознаком
Digital Falcon solar као повољнија али и јефтинија варијанта уређаја за снимање и
мерење брзине. Његове детаљније карактеристике биће дате у наредним поглављима.
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3.2 Одабир кључних компонената система
У кључне компоненте система, поред радара, пре свега спадају:

• Сат/Календар – потребан због податка о времену и датуму проласка
возила,

• Меморија и

• Контролна јединица

` Мерење времена и датума помоћу тајмера микроконтролера свакако није добар
начин због велике грешке која се ствара већ након краћег времена. Погодно је  стога
користити неко од интегрисаних кола која раде паралелно са микроконтролером, са
једним јединим задатком – мерењем времена. Једно од таквих кола може се пронаћи са
ознаком DS1307 (Real Time Clock). Може се рећи да ће ово коло у систему играти улогу
календара. Комуникација овог кола са микроконтролером омогућена је путем I2C
комуникационог протокола. Такође, при нестанку главног извора напајања, ово коло
има могућност напајања преко батерије како се податак о времену и датуму не би
изгубио. Изглед овог интегрисаног кола, као и распоред пинова, приказан је на слици
3.5.

Слика 3.5 :
Интегрисано коло DS1307[7]

Као што је раније напоменуто, у меморији треба да се чувају подаци о најмање
хиљаду пролазака при чему се за сваки пролазак мора упамтити брзина, време и датум
проласка. Битно је напоменути да се код времена чувају подаци од сату и минутама а
код датума подаци о дану и месецу. Јасно је, дакле, да је за сваки пролазак потребно
сачувати 5 података. Сваки њих могуће је сачувати у једном бајту тако да потребна
величина меморије може да се израчуна као производ минималног броја пролазака и
података који се чувају за сваки од њих.Величина меморије = (Број пролаза) ∙ 5

Величина меморије = 5kB

(3.2.1)

(3.2.2)

Интегрисано коло са ознаком 24LC64 претставља EEPROM меморију величине
8kB, што је за овај систем више него довољно. Такође, оставља могућност евентуалног
повезивања додатних 7 истих чипова чиме се меморија може додатно повећати.
Комуникација са микроконтролером остварена је путем I2C протокола, што је свакако
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предност јер је могуће једноставно је упарити са раније описаним колом DS1307.
Изглед овог интегрисаног кола као и његов распоред пинова приказан је на слици 3.6.

Слика 3.6 :
Интегрисано коло 24LC64[8]

Контролну јединицу у овом систему претставља микроконтролер. Одабир
микроконтролера пре свега је зависио од тога да поседује све потребе пинове (за I2C
комуникацију) али и од цене. Микроконтролер који је одабран јесте осмобитни
PIC16F887, чији изглед  је приказан на слици 3.7.

Слика 3.7 :
Микроконтролер PIC16F887[9]

Обзиром на то две битне компоненте користе I2C комуникациони протокол,
наредно поглавље биће посвећено њему.
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4 I2C Комуникациони протокол
I2C (Inter-Integrated Circuit) серијски комуникациони протокол који омогућује

комуникацију са периферијским јединицама у системима где се употреба тих јединица
јавља повремено. Овај комуникациони протокол користи само две линије за
комуникацију, означене са SCL(Serial Clock) и SDA(Serial Data). Поред тога брзина
комуникације може да буде до 100kbit и брже, а могуће је и адресирање до 128
различитих уређаја у систему.[11]

Уређаји који комуницирају овим протоколом деле се на мастер(master) и
слејв(slave) уређаје. Master уређаји генеришу такт сигнал на пину SCL, док се пренос
података врши путем SDA пина. Пример повезивања може се видети на слици 4.1.

Слика 4.1 :
Пример повезивања I2C комуникације[10]

Као што се може видети са слике, на пиновима је логичка јединица, односно 5V
када систем „мирује“, односно када се не врши пренос података. У овом случају систем
чини један матер и два слејв уређаја.

Формат поруке која се преноси је приказан на слици 4.2.

Слика 4.2 :
Формат I2C поруке[10]

Првих 7 до 10 бита претставља адресу уређаја којем се жели приступити, након
чега се уписује Read/Write бит којим се наглашава да ли се из циљаног уређаја врши
читање или упис. Након адресе, следећи бајтови претстављају поља података, којима
вршимо контролу датим уређајем.
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5 Реализација хардверског дела система
Хардверски део овог система, на највишем нивоу апстракције, може се поделити у

три дела:

• Доплер – радар за мерење брзине,
• Контролни део система са меморијом и календаром и
• Двоцифрени дисплеј са драјвером за њеогово управљање

У овом поглављу биће дат детаљан преглед хардверског дела система са описом
начина комуникације појединих делова.

5.1 Блок шема уређаја
Комплетна блок шема уређаја приказана је на слици 5.1.

Слика 5.1 :
Блок шема уређаја

Радар и сат/календар претстављају улазне компоненте овог система. Наиме,
када возило наилази, радар мери његову брзину и податак о истој шаље ка контролној
јединици која у истом моменту учита тренутно време и датум. Након те операције,
податак о брзини се прослеђује на дисплеј, који претставља излазну компоненту
система, док се сет података за чување шаље у меморијски блок.

Контролна јединица система јесте раније приказани микроконтролер
PIC16F887, који претставља центар система и управља свим другим блоковима.

Рачунар је једина компонента која је у овом систему опциона, односно повезује
се само када корисник жели да подеси сат/календар, односно да ишчита податке из
меморије.
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5.2 Реализација двоцифреног дисплеја
Дисплеј је пројектован са две цифре од којих свака поседује седам сегмената.

Сваки сегмент реализован је помоћу 18 светлећих (LED) диода. Идејни изглед дисплеја
приказан је на слици 5.2.

Слика 5.2 :
Идејни изглед дисплеја

Диоде које су кориштене су ultra bright црвене диоде, на којима је пад напона
око 2.5V. Сегмент од укупно 18 диода се дели у 6 делова од по 3 диоде везане редно са
по још једним отпорником од 470Ω. Те групације потом су везане паралелно једна са
другом. Приказ електронске шеме једног сегмента може се видети на слици 5.3.

Слика 5.3 :
Електронска шема сегмента
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Сегмент се укључује довођењем масе на заједничку катоду сегмента. Потрошња
струје по сегменту може се израчунати као:I =6 ∙ ( )

I = 6 ∙ ( . . . ) ≈ 57mA
(5.2.1)

(5.2.2)

Vd1, Vd2, Vd3 – Пад напона на једној диодама

У најгорем случају, када су укључени сви сегменти, односно када је на дисплеју
исписан број 88, струја коју дисплеј троши износи:

I = 14 ∙ I ≈ 800mA (5.2.3)

Повезивање дисплеја са драјвером за дисплеј, који ће бити детаљно описан у
наставку, извршено је помоћу два 16 – пинска flat кабела.

5.3 Драјвер за контролу дисплеја
Са блок шеме са слике 4.2 може се видети да је за контролу дисплеја предвиђен

драјвер. То је пре свега битно због струје коју дисплеј захтева за рад али и уштеде на
броју пинова микроконтролера. Наиме, уколико бисмо сваки сегмент дисплеја
контролисали са по једним пином микроконтролера, за две цифре требало би нам 14
пинова, што је много.

Први део драјвера претставља два интегрисана кола 74HC374. Ово коло чине 8
неинвертујућих D – флип флопова активних на растућу ивицу такт сигнала. Распоред
пинова као и фнкционална табела овог кола може се видети на слици 5.4.

Слика 5.4 :
Функционална табела и распоред пинова интегирсаног кола 74HC374[12]



13

Као што се може видети са слике, уколико је пин OUTPUT ENABLE на логичкој
јединици, излази ће бити висећи. У овом пројекту тај пин не игра значајну улогу, те је
једноставно повезан на логичку нулу како би излази константно били активни.

Идеја је да улаз драјвера претстављају два оваква кола, те да на њих доводимо 7
пинова микроконтролера паралелно. Уколико желимо да доведемо прву цифру, са
микроконтролера се шаље таква информација, а потом се, довођењем растуће ивице
такт сигнала на одређено коло, иста проследи на његове излазе. Тиме добијамо
контролу обе цифре са 7 пинова за одабир сегмента, уз још два пина за такт сигнал
одређеног кола. На слици 5.5 приказана је електронска шема овог дела драјвера.

Слика 5.5 :
Електронска шема улазног дела драјвера за дисплеј

Након улазног дела драјвера, потребно је додати део који ће обезбедити довољно
струје да укључи дисплеј. У ту сврху, мора се обезбедити приближно 60mA по
сегменту. Добро решење овог проблема јесте интегрисано коло са ознаком  ULN2003,
које чине 7 Дарлингтон – транзистора. Струја по једним транзисторском споју може да
буде до 500mA, што је сасвим довољно за контролу једног сегмента дисплеја. Распоред
пинова овог интегрисаног кола приказан је на слици 5.6.
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Слика 5.6 :
Распоред пинова интегрисаног кола ULN2003[6]

Улази овог кола означени су са словом B, и представљају базни улаз
Дарлингтонског споја, док су излази означени са C и претстављају колекторе споја.
Пин Е претставља заједнички емитер, и њега спајамо на масу, док се пин СОМ користи
када у систему постоји индуктивно оптерећење – што значи да га у овом случају
остављамо као висећег. Сваки Дарлингтон пар има интегрисан базни отпорник од
2,7kΩ, што је предност јер нема потребе за спољашњим додавањем отпорника за сваки
од њих.

Излазне пинове кола ULN2003 водимо директно на дисплеј преко flat кабела, те
одређеном комбинацијом улаза укључујемо одређену цифру. Електронска шема
комплетног драјвера приказана је на слици 4.7.

Слика 5.7 :
Електронска шема драјвера за дисплеј
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5.4 Реализација контролног дела система
Контролни део система представља неколико целина:

• Микроконтролер PIC16F887,

• Интегрисано коло сата DS1307 и

• Меморија 24LC64 (EEPROM)

Блок шема контролног дела уређаја приказана је на слици 4.8.

Слика 5.8:
Блок шема контролног дела система

Комуникација између сата и микроконтролера, као и између микроконтролера и
меморије, изведена је као I2C, док је комуникација са рачунаром и радаром изведена
као класична UART серијска комуникација.

Распоред пинова интегрисаног сата DS1307 приказан је на слици 5.9. Пинови
X1 и X2 кола DS1307 су пинови на које везујемо кристал 32,768kHz, док је Vbat пин на
који везујемо литијумску батерију напона 3,3V. Батерија је неопходна за
функционисање сата како се вредност о времену не би пореметила након евентуалног
нестанка напајања

Слика 5.9 :
Распоред пинова кола DS1307[7]

Mеморија која се користи у овом пројекту јесте EEPROM меморија са ознаком
24LC64. Величина ове меморије износи 8kB. Распоред пинова ове меморије приказан
је на слици 5.10.
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Слика 5.10 :
Распоред пинова меморије 24LC64[8]

Пинови који су специфични за овај чип јесу А2, А1 и А0, а они претстављају
тзв. chip select пинове. У овом пројекту, ови пинови немају велику улогу обзиром да је
за 1000 пролазака довољно имати само један 24LC64, те су повезани на логичку нулу.

SDA и SCL пинови сата и меморије повезани су преко отпорника од 10kΩ на
5V, а директно их водимо и на пинове SDA и SCL на микроконтролеру како би се
успоставила жељена комуникација између поменутих уређаја. Електронска шема на
којој је приказано детаљно повезивање овог дела система приказана је на слици 5.11.

Слика 5.11 :
Повезивање сата и меморије на микроконтролер

.
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5.5 Повезивање и подешавање Доплер - радара
Комуникација микроконтролера са радаром изведена је као класична UART

серијска комуникација. Радар који је кориштен јесте Falcon solar - the low power
microwave detector. На слици 5.12 приказан је изглед овог радара.

Слика 5.12 :
Радар Falcon solar[1]

У питању је Доплер – радар веома мале потрошње (до 50mW), обзиром да је
пројектован за рад са соларним напајањем. Напајање радара је 6V или 12V, док је у
овом пројекту одабрано напајање 12V.[1]

Пре повезивања радара на микроконтрлер потребно је извршити његово
подешавање помоћу рачунара. Радар шаље податке RS232 серијском комуникацијом
тако да га при подешавању повезујемо директно на пинове рачунара. Блок шема
повезивања радара и рачунара за подешавање приказана је на слици 5.13.

Слика 5.13 :
Повезивање рачунара и радара за подешавање

Када је радар успешно повезан на рачунар, може се приступити подешавању
његових карактеристика преко терминала. Први сет података које радар шаље
рачунару претставља мени који кориснику слањем одређеног броја даје могућност
приступа подешавању одређене карактеристике. Изглед тог менија приказан је на
слици 5.14.
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Слика 5.14 :
Мени за подешавање радара[1]

Слањем одређеног броја врши се приступ подешавању одређене
карактеристике. Уколико корисник пошаље симбол „?“, приказаће му се све
карактеристике које су тренутно подешене[1]. У овом пројекту, најбитније
карактеристике радара које су подешене приказане су у табели 5.1.1.

Табела 5.1.1
Cycle time 0.21s

Cycle start delay 5s
Sensitivity 25%

Detected direction Oncoming
Lowest detected speed 5 ℎ

Подешавање осетљивости односи се на удаљеност возила које радару
допуштамо да „види“. Максимална удаљеност износи износи 250m, док је у овом
случају одабрано 25% односно 62,5m.

Након подешавања радара, потребно је повезати га на микроконтролер. Како он
податке шаље RS232 серијском комуникацијом, потребно је додати коло MAX232 како
би се изједначили напонски нивои радара и микроконтролера. Шема на којој је
приказано повезивање радара и микроконтролера приказанa је на слици 5.15. На слици
због једноставности није приказан микроконтролер, већ су само означени пинови RX и
TX. На микроконтролеру који се користи у овом пројекту постоји један приступ за
UART серијску комуникацију, а то су пинови 25(TX) и 26(RX).
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Слика 5.15 :
Повезивање радара на микроконтролер

Vdd = 5V; Vcc = 12V
RX, TX – Пинови за UART комуникацију на микроконтролеру
RXR, TXR – Пинови за серијску RS232 комуникацију на радару

Комуникација са рачунаром такође је замишљена као класична серијска
комуникација. Проблем који се ту јавља јесте везан управо са чињеницом да
микроконтролер који је одабран поседује само један приступ за UART, те би се јавио
проблематичан случај два предајника – један пријемник. Стога је било потребно на
неки начин обезбедити још један приступ за серијску комуникацију, како би се овај
проблем избегао. Проблем је решен кориштењем софтверскe UART комуникације, где
се програмски обезбеђује поменути протокол. Предност ове комуникације са
хардверског нивоа јесте слободан одабир пинова за пријем и предају, док је мана
знатно ограничена брзина. Електронска шема на којој је приказано повезивање
микроконтролера и рачунара приказана је на слици 5.16.

Слика 5.16 :
Повезивање микроконтролера и рачунара
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Микроконтролер и овом случају није приказан због преоптерећености слике.
Одабрани пинови за серијску комуникацију јесу RD6(RX) и RD7(TX). Рачунар је
претстављен преко DB9 конектора, где се може видети да се поред класичних TX и RX
пинова користи пин DTR. Разлог кориштења овог пина биће објашњен у наредном
поглављу.

5.6 Реализација напајања система
Напајање система је изведено преко акумулатора 12V. За микроконтролер и

делове система који захтевају 5V користи се линеарни регулатор LM7805. Електронска
шема напајања приказана је на слици 5.16.

Слика 5.16 :
Изведба напајања система
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6 Реализација фирмвера и алгоритам рада система
У овом поглављу биће детаљније описана реализација појединих алгоритама који

су неопходни за исправно функционисање пројектованог уређаја. Такође, биће дат
алгоритам рада читавог система уз делове програма помоћу ког је реализован.

6.1 Алгоритам рада
Алгоритам рада комплетног система приказан је на слици 6.1.

Слика 6.1 :
Алгоритам рада система

Након иницијализације потребно је искључити дисплеј. Након тога, врши се
провера да ли је рачунар за подешавање и/или пренос података повезан – те ако јесте
систем је у режиму за подешавање сата, приказ и пренос меморије. Уклико рачунар
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није повезан, систем улази у бесконачну петљу где учитава и исписује брзину, након
чега учитава и време и врши упис у меморију.

Приказани алгоритам због једноставности не садржи детаље о реализацији
појединих рутина. Он приказује само основну идеју функционисања уређаја без уласка
у дубље детаље, који ће појединично бити објашњени у наставку.

6.2 Учитавање брзине са радара
Радар податке о брзини шаље серијским RS232 комуникационим протоколом,

брзином 9600 . Вредност брзине шаље се као чист текст односно низ ASCII
карактера. Један до три карактера, који претстављају вредност брзине (0 – 255), шаљу
се по једној линији, односно, након сваке брзине шаље се још два ASCII карактера:
carriage return(13) и line feed(10). На слици 6.2 приказан је облик поруке коју шаље
радар.

Слика 6.2 :
Формат поруке коју шље радар[1]

Потребно је напоменути да уколико се радар подеси да мери брзину одлазећих
возила, формат поруке је исти, стим што свака брзина има знак „-“ испред своје
вредности. У овом пројекту интересантне су брзине надолазећих возила, тако да на ово
није било потребно обратити пажњу при пројектовању.

Програм за учитавање брзине реализовн је по алгоритму приказаном на слици
6.3, док је сам програм приказан на слици 6.4. Идеја је да се у старту прими 3 карактера
због тога што је то минималан број карактера који пристиже са радара. Тада,
проверавањем трећег карактера, који је примљен последњи, може се закључити да ли је
реч о једноцифреној, двоцифреној или троцифреној брзини. Уколико се испостави да
трећи карактер има вредност 10 у децмалном формату, то значи да је претходни
карактер морао имати вредност 13 – што значи да је само први карактер претстављао
вредност брзине. Други случај, уколико трећи карактер има вредност 13 у децималном
формату, то значи да је потребно примити још један карактер (10), а да су претходна
два карактера претстављала вредност брзине. Троцифрена брзина је послата са радара
само у случају да трећи карактер не износи ни 13 ни 10.



23

Слика 6.3 :
Алгоритам за учитавање брзине са радара

Слика 6.4 :
Програм за учитавање брзине са радара
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Након успешног примања карактера, потребно је добити вредност брзине у
децималном облику. То се ради пре свега због уписа у уписа у меморију. Програм за
рачунање брзине на основу примљених карактера приказан је на слици 6.5.

Слика 6.5 :
Део програма за рачунање брзине

6.3 Испис брзине на дисплеј
Након учитавања брзине са радара, потребно је укључити дисплеј који

континуално исписује брзину надолазећег возила. Дисплеј треба да буде укључен
докле год добија податке о брзини, односно докле год „види“ возило. Након проласка
возила, уколико се не детектује друго возило, радар треба да буде укључен још 3
секунде након чега се искључује.

Дисплеј је на микроконтролер повезан преко драјвера за дисплеј, који је детаљно
описан у поглављу 5. При упису цифре која треба да се испише, уноси прва цифра,
након чега се пушта такт сигнал за одређени флип – флоп ради уписа, а потом се иста
ствар понови и за другу цифру. Део програма који је приказан на слици 6.6 приказује
пример уписа двоцифрене брзине на дисплеј.

Слика 6.6 :
Пример исписа брзине на дисплеј
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Проблем искључивања дисплеја након одређеног времена у овом пројекту решен
је коришћењем тајмера. Тајмер ће бити активиран док систем чека да прими брзину, и
уколико је то чекање веће од 3 секунде искључиће дисплеј, док уколико то није случај,
тајмер ће се ресетовати, а брзине ће се даље континуално исписивати. Главни део
програма за реализацију овакве идеје приказан је на слици 6.7.

Слика 6.7 :
Главни део програма за испис брзине

У прекидној рутини тајмера, потребно је проверити вредност  променљиве
„cekam“, и уколико је она једнака јединици повећавати тајмерски бројач. Када
тајмерски бројач достигне вредност већу или једнаку 15000 то значи да нова брзина
није пристигла у задатом времену, што даље треба да доведе до искључења дисплеја. У
случају да поменута променљива постане нула, тајмерски бројач треба да се ресетује,
јер је примљена нова брзина. Програм којим је реализована прекидна рутина тајмера
приказан је на слици 6.8.

Слика 6.8 :
Прекидна рутина тајмера
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6.4 Операције са интегрисаним сатом  DS1307
Комуникација са сатом и меморијом обезбеђена је путем I2C комуникационог

протокола. У овом делу биће објашњен начин комуникације са интегрисаним колом
DS1307 односно уписа података о времену и датуму.

Иницијализација сата, односно интегрисаног кола DS1307 врши се уписом
података у контролни регистар овог уређаја, приказаног на слици 6.9.

Слика 6.9 :
Контролни регистар интегрисаног кола DS1307[7]

• Бит 7 (OUT) - контролише напонски ниво пина SQW/OUT када је бит SQWE
постављен на логичку нулу[7];

• Бит 4 (SQWE) – уколико је постављен на логичку јединицу, омогућава
осцилаторни излаз пина SQW/OUT[7];

• Бит 1, бит 0 (RS1, RS0) – служе за подешавање фреквенције осцилаторног
излаза уколико је бит SQWE постављен на логичку јединицу[7];

У овом пројекту све бите овог регистра постављамо на нулу, обзиром да не
користимо осцилаторни излаз. Адреса контролног регистра у хексадецималном
формату јесте 0x07, а део програма којим се врши иницијализација приказан је на
слици 6.10.

Слика 6.10 :
Иницијализација сата

Као што се може видети са слике, прво се врши упис адресе самог уређаја,
потом адреса регистра ком желимо да приступимо и на крају вредност коју желимо да
упишемо у жељени регистар. Регистарска мапа овог интегрисаног кола приказана је у
табели 6.4.1.

.
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Табела 6.4.1 : Мапа регистара интегрисаног кола DS1307[7]

Подешавање сата врши се помоћу рачунара, када корисник приступи опцијама
за подешавање система. При покретању система постоји пауза од 5 секунди. У току те
паузе, корисник преко терминала има могућност слања DTR(Data Terminal Ready)
сигнала  који у овом случају има улогу да јави да корисник жели да приступи опцијама.
Детаљније о порукама које шаље рачунар може се поглављу везаном за одабир опције
система, док ће овде бити речи само о формату поруке коју микроконтролер шаље ка
рачунару.

Посматрајући табелу 6.4.1 можемо видети у ком формату који податак треба да
уписујемо. За подешавање готово свих података видимо да су подаци подељени у две
целине. У наставку ће бити детаљно описан начин подешавања појединих података.

Подешавање сата (hours)

За подешавање сата потребно је приступити адреси 02h и потом послати бајт
података који претставља сат. Може се видети да је седми бит увек на логичкој нули,
док наредна три бита претстављају подешавање формата сата (24h или 12h) као и прву
цифру сата. У овом пројекту ради се 24h мод, те је потребно да бит 6 буде на логичкој
нули. У том случају бит 5 и бит 4 претстављају прву цифру сата, која може бити 0,1
или 2. Преостали бити претстављају другу цифру сата која може бити било који број од
0 до 9. Програм којим се врши декодовање послатих карактера са рачунара за
подешавање сата, приказан је на слици 6.11.

Слика 6.11 :
Подешавање сата
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У променљивој под називом „sat_k“ сачуван је податак о сату који корисник
жели да упише у коло. Након подешавања осталих параметара биће приказан код којим
се преко I2C комуникације приступа уређају и врши комплетан упис.

Подешавање секунди (seconds)

За подешавање секунди потребно је приступити адреси 00h и потом послати
бајт података који претставља секунде. Бит 7, обележен као CH (Clock halt) служи за
заустављање такт сигнала – односно за паузирање сата. Уколико је овај бит на логичкој
нули, такт ће бити онемогућен те је потребно поставити га на логичку јединицу.
Слично као код подешавања сата, корисник шаље две цифре, односно два карактера
серијском комуникацијом, који претстављају прву и другу цифру секунди (00-59).

Бити 6,5 и 4, обележени као „10 Seconds“ служе за подешавање прве цифре која
може имати вредност од 0 до 5, док преостала 4 бита служе за подешавање друге цифре
чија вредност може бити од 0 до 9. Програм којим се врши декодовање података
послатих са рачунара за подешавање секунди, приказан је на слици 6.12.

Слика 6.12 :
Подешавање секунди

У променљивој под називом „sec_k“ сачуван је податак о вредности секунди
које корисник жели да упише у коло.

Подешавање дана у недељи (day)

Подешавање дата у недељи јесте једини изузетак, где корисник треба да пошаље
само један карактер који претставља број дана у недељи (0 – 7). Стога није потребно
вршити никакво посебно декодовање, сем наравно претварања карактера у децимални
број. Оно што је овде битно напоменути, јесте формат календара који за први дан
узима недељу а за седми дан суботу. Програм којим се врши пријем податка о дану
приказан је на слици 6.13.

Слика 6.13 :
Подешавање дана у недељи
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У променљивој под називом „dan_k“ сачуван је податак о дану у недељи који
корисник жели да упише у коло.

Остатак података подешава се на исти начин као горе приказани примери.
Након примања последњег податка (година), врши се упис свих декодованих
информација у интегрисано коло. Део програма који обавља поменути задатак
приказан је на слици 6.14.

Слика 6.14 :
Упис података у интегрисано коло

Први бајт који се шаље претставља адресу самог уређаја. Након тога, врши се
приступ адреси 0х00 – која претставља адресу на коју треба да се упише податак о
секундама, што се врши у наредној линији кода. После тога, следећа адреса јесте 0х01
на којој се налазе минуте а последња адреса је она на којој се налази податак о
годинама. Након овога, подаци о времену и датуму су успешно уписани у систем.

Потребно је још напоменути да ово коло у себи има интегрисан календар те ће
се погрешан или контрадикторан упис само једног податка сматрати невалидним и
коло неће радити.
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6.5 Операције са EEPROM меморијом 24LC64
Комуникација са EEPROM меморијом обезбеђена је путем I2C протокола.

Користећи податке из каталога интегрисане меморије 24LC64 пре свега је потребно
реализовати функцију којом се врши упис података. Поменута меморија садржи тачно
8192 локације величине 1 бајт.

Најједноставнија врста уписа је упис само једног бајта на одређеној адреси. На
слици 6.15 приаказан је формат којим се податак шаље и уписује у бајт на жељеној
меморијској локацији.

Слика 6.15 :
Упис једног бајта у меморију[8]

Оваква врста уписа у меморију била би прилично компликована за реализовати
у овом пројекту обзиром да треба чувати више од једног податка. То значи да би сваки
податак (брзина, сат, минут...) било потребно уписивати посебно.

Боља варијанта је тзв. Page write односно упис више бајтова у једном циклусу
комукације. На слици 6.16 приказан је формат којим се врши овакав упис података.

Слика 6.16 :
Упис више података у меморију[8]

Дакле након почетка комуникације (Start), први бајт који се шаље претставља
одабир уређаја односно конкретне меморије. У поглављу које се бави повезивањем
хардвера може се видети да је су на самом интегрисаном колу пинови А2, А1 и А0
везани на масу (логичка нула), те први бајт треба да се пошаље као децимални број 160
односно у бинарном облику број: 1010 0000[8].
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У овом пројекту биће приказан начин уписа свих података који су доступни,
дакле брзина, сат, минут, секунд, датум, месец, година и дан у недељи, односно укупно
8 података. Идеја је направити функцију којој се као аргумент проследи прва адреса на
коју треба да се упише податак о брзини, а потом да функција на наредних 7 адреса
упише и остале податке. На слици 6.17 приказано је како је ова функција реализована.

Слика 6.17 :
Реализација функције за упис у меморију

Адреса је величине 13 бита, који су подељени у два бајта. Доњих 8 бита,
односно други бајт адресе може се добити једноставном логичком „И“ операцијом са
осам јединица, док се горњи део адресе добија на исти начин, стим што се претходно
мора извршити поемерај у десно за 8 места како би се доњих 8 бита изгубило. Након
овога следи упис, односно реализација Page write операције са слике 6.16. Овде се не
уписује 32 податка као што је приказано на слици, већ само 8. У главном делу
програма, након уписа података о једном проласку, адресу коју се прослеђује као
аргумент потребно је повећати за 8 сваки пут након уписа.

Овде је још потребно напоменути да је за меморију идеално да пролазак једног
аутомобила буде упамћен као један пролазак. Проблем који се јавља са тиме јесте да
радар континуално снима брзину једног аутомобила, те се сваких 0.221 секунд шаље
нова информација. Веома ретко се догоди да се за један аутомобил детектује само једна
брзина (само при веома великим брзинама). Статистички, дошло се до закључка да се
за једно возило детектује у просеку 5 – 8 брзина, међутим и тај податак треба узети са
резервом, јер често то зависи од самог пута и најбоље би било извршити тестирање од
неколико дана на конкретном путу. У овом раду узето је да је сваки пети пролазак
релевантан за упис. Део главног програма којим се врши упис сваке пете детектоване
брзине приказан је на слици 6.18.
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Слика 6.17 :
Део главног кода за упис података у меморију

Читање из меморије врши се на сличан начин као и упис. На слици 6.18
приказано је на који начин се врши секвенцијално читање више података из меморије.

Слика 6.18 :
Секвенцијално читање из меморије[8]

У овом пројекту направљене су две функције за читање података. Једна од њих
захтева од корисника да серијском комуникацијом проследи адресу са које жели да
ишчита. Након тога добија одговор од рачунара у следећем формату: брзина, сат,
минут, датум, месец. Реализација оваквог типа читања састоји се из следећих корака:

• Приступ контролном регистру и упис адресе од које креће ишчитавање[8],
• Приступ уређају са назнаком да се ради у моду за читање[8] и
• Читање 5 наредних меморијских локација са подацима[8];

Програм којим је реализован дати процес приказан је на слици 6.19.
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Слика 6.19 :
Ишчитавање података са жељене адресе

Добијене податке након приказаног програма потребно је послати на рачунар
серијском комуникацијом.

Други начин читања везан је за упис података у табелу, а идеја је да се уради
исти процес као онај приказан на слици 6.19, стим што се процес стално понавља све
док је адреса са које се чита различита од 8192. Сви подаци се после читања шаљу
серијском комуникацијом на рачунар и то линија по линија (сваки податак у новом
реду). То је потребно за апликацију која врши чување добијених информација у
текстуални фајл.
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7 Комуникација са рачунаром
Као што је у досадашњем тексту наглашено, комуникација са рачунаром изведена

је као класична UART серијска комуникација. У поглављу које се бави хардверским
повезивањем могу се наћи информације о конкретном повезивању микроконтролера и
рачунара, док ће се ово поглавље бавити софтверским делом система.

Обзиром на чињеницу да је комуникација са рачунаром обезбеђена путем
софтверски реализованог UART протокола, брзина је веома мала и одабрано је да она
буде 1200 . Aлгоритам по ком је реализована комуникација приказан је на слици 7.1.

Слика 7.1 :
Алгоритам за одабир опције
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Са слике се може видети да постоји 4 главне опције:

• „s” – подешавање сата,
• „m” – читање са одабране меморијске локације,
• „p” – слање података у формату за упис у фајл и
• „x” – излаз из опција; враћање у главни програм

Поред побројаних постоји и опција „b” којом се врши повратак из опције „m” у
главни мени. Потребно је још напоменути да се слањем приказаних карактера
приступа одређеној опцији.

За комуникацију могуће је користити и обичан терминал, међутим, преко
терминала не постоји могућност испробавања да ли функционише опција „p”. Због
тога, креирана је мала тест апликација кориштењем софтверског пакета Microsoft
visual studio 2010.

При покретању апликације, корисник прво треба да се повеже одабиром
одређеног COM порта и брзине комуникације. Након тога, уколико означи поље
„опције“ DTR сигнал добија вредност логичке нуле, те на тај начин даје индикацију
контролеру да је рачунар повезан. Слика 7.2 приказује изглед апликације када се
изврши успешна иницијализација.

Слика 7.2 :
Иницијализација путем апликације

Притиском одређеног тастера у апликацији одабира се која се информација
шање ка микроконтролеру. Уколико корисник жели да прочита садржај меморије са
конкретне меморијске локације, треба да пошаље карактер „m“. Одговор
микроконтролера у том случају приказан је на слици 7.3.
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Слика 7.3 :
Одговор микроконтролера на опцију „m“

Како је раније наглашено, у меморији се памти укупно 1024 проласка. Корисник
шаље 4 карактера помоћу нумеричке тастатуре и тиме одабира који пролазак жели да
прочита. Треба напоменути да је логично читати сваку осму меморијску локацију, јер
микроконтролер прими податак о жељеној локацији и серијски пошаље садржај
наредних 5 (брзина, сат, минут, датум, месец), иако памти свих 8. Тако су релевантне
за читање локације: 0000 (корисник шаље 4 нуле), 0008, 0016...1023. Пример читања
локације 0000 приказан је на слици 7.4.

Слика 7.4 :
Приказ садржаја меморијске локације

Читањем локације са слике 7.4 видимо да је забележена брзина од 11 у 9 сати
и 47 минута, дана 20. Фебруара.



37

Подешавање сата врши се нумеричком тастатуром. Слањем карактера „s“
микроконтролер шаље кориснику информацију о томе шта тренутно подешава. За
подешавање свих података шаље се две цифре, сем информације о дану у недељи где
се шаље само један карактер. На слици 7.5 приказано је како изгледа подешавање сата.

Слика 7.5 :
Интерфејс са рачунаром за подешавање сата
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8 Закључак
У овом раду детаљно су проанализирана могућа решења реализације радарског

система за мерење и снимање брзине моторних возила. На основу захтева задатка, дато
је неколико идеја за реализацију, након чега је на основу анализе одлучено које
компоненте ће се користити у крајњој изради система.

Тестирањем на путу у насељу утврђено је да систем функционише исправно.
Дисплеј је континуално исписивао бројеве, док је у меморији чувана свака пета
детектована брзина. Потребно је напоменути да је систем подложан изменама када је
реализован на овај начин а ту пре свега спада једноставна могућност повећања
меморије, други подаци који су релевантни за чување итд. Упоређивањем брзинометра
у аутомобилу и брзине коју исписује радар утврђено је да нема приметне разлике чиме
је исправност још једном потврђена.

Унапређење овог уређаја је свакако могуће и то на више начина. Ту пре свега
спада повећање капацитета меморије и кориштење SD меморијске картице. Са друге
стране, дисплеј је направљен са две цифре иако радар мери брзине до 255 . Повећање
броја цифри на три, било би са једне стране повољно, али се углавном не ради на
већини путева. Разлог тога је да трећа цифра психолошки утиче на несавесне возаче,
који се у том случају труде да је укључе, возећи тако веома опасним и свакако
непрописним брзинама.
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www.alliedelec.com/m/d/4359eefda4c3052867a5b1ed90a0c45d.pdf
www.radarsign.com/
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Додатак А

У овом делу дата је комплетна електронска шема система.

Комплетна електронска шема контролног дела система

Електронска шема драјвера за дисплеј
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Електронска шема једног сегмента дисплеја


