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Abstrakt — Článok popisuje realizáciu riadiacej jednotky ovládanej pomocou dotykovej obrazovky, 

ktorá bude slúžiť na edukačné a prezentačné účely. Riadiaca jednotka pozostáva z mikropočítača na báze 

Arduino, ku ktorému sú pripojené snímače teploty a akčné členy. Akčnými členmi sú displeje, mp3 modul 

s reproduktorom a ventilátory.  
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Using the touch screen built into the vehicle 
 

 

Abstract — This article is dedicated to the realization of a control unit with using the touch screen. This 

control unit is built for education and presentation purpose. The control unit consists of an Arduino-based 

microcomputer to which temperature sensors and actuators (displays, mp3 speaker module, and fans) are 

attached.  
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I. ÚVOD 

Pri spolupráci s firmou Rošero -P s.r.o., ktorá vyrába midibusy na podvozkoch Iveco Daily a 

Mercedes Benz Vario bola prezentovaná požiadavka zákazníkov pre riadenie niektorých funkcii 

pomocou dotykového displeja. V tomto článku je popísaný navrhnutý riadiaci systém na báze 

Arduino, ktorý slúži pre edukačné a prezentačné účely. Tento riadiaci systém umožňuje napr. 

ovládanie otvárania a zatvárania dverí, nastavovanie rýchlosti ventilátorov a iných funkcií popísaných 

nižšie.   

II. HARDVÉROVÉ KOMPONENTY 

A. Atmega2560 

Pri výbere riadiacej jednotky bol hlavný dôraz kladený na počet vstupno/výstupných pinov pre 

dodatočné možnosti rozšírenia. Bola vybratá doska Arduino Mega (Obr.1), na ktorej je osadený 

mikroprocesor Atmega2560. Táto doska má 54 digitálnych vstupno/výstupných a 16 analógových 

pinov.  

http://www.jiee.eu/
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Obr. 1 Arduino Mega 2560[1] 

 

Veľkou výhodou je možnosť pripojenia rôznych snímačov, akčných členov a zobrazovacích prvkov. 

Platforma Arduino pozostáva z viacero modelov s rôznymi parametrami.  

K počítaču môžeme sa  pripojiť pomocou USB rozhrania. Komunikácia prebieha softvérovo cez 

sériovú linku pomocou vstavaného prevodníka USB-RS232. Na doske je resetovacie tlačidlo, napájací 

konektor a niekoľko signalizačných diód. 

 

B. Snímač teploty DS18B20 

Pre projekt bol zvolený snímač teploty DS18B20. DS18B20 komunikuje s mikrokontrolérom 

pomocou protokolu 1-Wire. Na komunikáciu boli použite knižnice <OneWire.h> a 

<DallasTemperature.h>. Pri komunikácii so snímači sa používa 9  bitové rozlíšenie. 

 

Každý DS18B20 čip má unikátny  sériový kód, dĺžka ktorého je 64 bitov, čo umožňuje pripojiť  

viac senzorov  na spoločnú komunikačnú linku. Schému takéhoto zapojenia je možné vidieť na 

obrázku 2. 

 
Obr. 2 Schéma zapojenia DS18B20 

Snímač DS18B20 má rozlíšenie 0,5°C a meria v rozsahu -55°C až +125°C. [2] 

 

 

C. Displej Nextion 

V našom projekte bol vybraný displej Nextion NX4827T043 (obr. 3) s uhlopriečkou 4,3 palcov,  s 

ktorým sa jednoducho pracuje a  má dobré uhly pozorovania. Displej má rozlíšenie 480x320 pixelov 

a dokáže zobraziť 65 tisíc farieb. Maximálna veľkosť zobrazovaného obrázka je 73,44 х 48,96 mm.  
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Obr. 3 Displej Nextion [3] 

D. Modul reálneho času  DS3231 

Pre meranie času bol zvolený modul reálneho času  DS3231(Obr. 4) - vysoko presné hodiny 

reálneho času (RTC) so vstavaným rozhraním I2C. Zariadenie má vstup na pripojenie samostatného 

záložného zdroja napájania, ktorý umožňuje meranie času aj pri odpojení hlavného napájacieho 

napätia. 

 
Obr. 4 Modul reálneho času DS3231[4] 

 

 

E. QVGA TFT LCD 

Na vypisovanie zastávky, zobrazenie dátumu a upozornenie cestujúcich keď sa dvere otvárajú či 

zatvárajú sa použil displej QVGA TFT LCD.  Bol zvolený aj pre zobrazenie informácii  pre ľudí, ktorí 

majú vadu sluchu. Tento displej je pre demonštračné účely menší. V midibuse by bol nahradený iným 

a väčším.  Displej má veľkosť 2,2 palca, rozlíšenie 240x320 pixelov a dokáže zobraziť 65 tisíc farieb. 

Schéma zapojenia displeja je na obr. 5. [5] 

 
Obr. 5 Schéma zapojenia QVGA TFT displeja  
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F. Mini mp3 modul 

Pre prehrávanie hlasu musíme použiť  mini mp3 modul DFPlayer Mini SKU:DFR0299 spolu s 

reproduktorom a schéma zapojenia je zobrazená na obrázku 6. Tento modul dokáže čítať kartu 

microSD, na ktorej môžu byť predtým nahraté skladby v mp3, wav alebo wma formáte, ktoré sa budú 

reprodukovať. Tento modul má priamy výstup na reproduktor. 

 
Obr. 6 Schéma zapojenia Mini mp3 modulu [6] 

 

G. Ventilátor 

Ventilácia kúrenia a vetracia salónu boli simulované pomocou ventilátorov (Obr. 7) s napätím 5V, 

čo je maximálne napätie z výstupov Arduino. Ventilátory majú rozmery 40*40*10mm - vyhovujú pre 

zvolenú krabicu. Maximálne otáčky ventilátora sú 4500 za minútu.  

 
Obr. 7 Ventilátor 

 

H. Schéma zapojenia 

Na Obr. 8 môžeme vidieť schému zapojenia komponentov. 

 

 



JIEE Časopis priemyselnej elektrotechniky / Journal of Industrial Electrical Engineering  

ISSN 2454-0900 

 vol.2 (2018), issue 1 37 

 
Obr. 8 Schéma zapojenia komponentov 

III. RIADIACA JEDNOTKA 

Nasledujúce obrázky zobrazujú grafické prostredie, ktoré bolo vytvorené na hlavnom dotykovom 

displeje Nextion a dodatočnej QVGA TFT obrazovke. Na obrázku 9 je zobrazená hlavná obrazovka.  

 
Obr. 9 Grafické prostredie riadiacej jednotky 

Hlavná obrazovka zobrazuje aktuálnu teplotu vnútri vozidla aj vonkajšiu teplotu. Ďalej zobrazuje 

dátum a čas, a ikony na otváranie, zatváranie dverí, preskočenie zastávky a pod.  
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Tlačidlo Datum slúži na nastavenie dátumu a času (obr. 10). 

   
Obr. 10 Nastavenie času a dátumu 

Obrazovka „Svetlo“ (Obr. 11) radi svetlo v salóne autobusu. Pri zapnutom tlačidle „ON“ Svetla 

vodiča, nám zasvieti svetlo pri vodičovi, ktoré nie je možné regulovať.  Pri zapnutom tlačidle „ON“ 

Svetla salónu, vieme regulovať napätie osvetlenia, čím môžeme regulovať osvetlenie (napr. večer). 

 
Obr. 11 Riadenie osvetlenia 

Obrazovka „Klíma“ (Obr. 12) slúži na kúrenie či chladenie salónu autobusu.  Teplota sa pohybuje v 

rozsahu od 16 do 26 stupňov Celzia. S pomocou intenzity je možné regulovať otáčky ventilátora. 

Otáčky sa pochybujú v rozsahu od 4500 ot/min ku minimálnym 2300 ot/min. 

 
Obr. 12 Riadenie klimatizácie 

Obrazovka „Vetracia“ (Obr. 13) je určená na zapnutie ventilátora vetrania, ktorý bude dodávať do 

salónu čerstvý vzduch. Pri zapnutom tlačidle „ON“ môžeme meniť otáčky ventilátora, ktorý čerpá  

čerstvý vzduch z vonku. 
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Obr. 13 Riadenie vetrania 

Tlačidla na obrázku 14 sú zodpovedne za otváranie či zatváranie dvere. Takže keď bude stlačené 

tlačidlo na dodatočnej obrazovke bude vypísaná informácia, ktorá je zakladená na každé z tlačidiel.  

Pri stlačenom tlačidle na obrázku 14A dvere sa otvoria, a pri stlačenom tlačidle 14B dvere sa zatvoria. 

 
Obr. 14 Riadenie otvárania a zatvárania dverí 

Tlačidlo na obrázku 15A vypisuje na dodatočnej obrazovke nasledujú zastávku a tak že prehráva 

vyhlášku na reproduktor. Tlačidlo na obrázku 15B ukazuje zastávku na ktorú prišiel autobus. Tlačidlo 

na obrázku 15C dáva informáciu o nasledujúcej zastávke. 

 
Obr. 15 Riadenie informácii o zastávkach 

IV. ZÁVER 

 Cieľom tohto článku bolo popísať návrh riadiacej jednotky pre autobus,  výber vhodných 

komponentov a naprogramovanie celého systému vrátane tvorby užívateľského rozhrania. K práci bol 

skonštruovaný prototyp riadiacej jednotky, ktorej základom je platforma Arduino, konkrétne doska 

Atmega2560. Používanie dotykových obrazoviek v aute nám umožňuje zjednodušiť používanie 

niektorých funkcií a zlepšuje informovanosť vodiča aj pasažierov. Tento riadiaci systém bude neskôr 

rozšírený o parkovacie senzory. Ďalšou možnosťou rozšírenia by mohli byť senzory zatvorenia dverí, 

prehrávanie videí pre pasažierov a pod.  
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