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ABSTRAKT 

Bakalářská práce popisuje vlastnosti polohovacího mechanismu a její součástí je program, 

který ovládá tento polohovací mechanismus. V práci jsou popsány parametry charakterizující 

chování krokového motoru.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

krokový motor, řízení polohovacího stolku, otočný stolek, modul Trinamic 

ABSTRACT 

The bachelor’s thesis describes attributes of position mechanism. A part of this thesis is a 

program which drives the position table. There are described characteristic parameters of stepper 

motor. 

KEYWORDS 

stepper motor, position table driving , rotaly table, module Trinamic 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHELLE, I. Software pro ovládání polohovacího stolku. Brno: Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2009. 49 s. 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Zdeněk Havránek. 
 

 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

 

 

 

 

6 

PROHLÁŠENÍ 
 

„Prohlašuji, ţe svou bakalářskou práci na téma „Software pro ovládání 

polohovacího stolku“ jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího 

bakalářské práce a s pouţitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které 

jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce.  

Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, ţe v souvislosti s 

vytvořením této bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, 

zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv 

osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a 

následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně moţných trestněprávních 

důsledků vyplývajících z ustanovení § 152 trestního zákona č. 140/1961 Sb.“  

 

 

V Brně dne: 1. června 2009    ………………………… 

        podpis autora 

POĎEKOVÁNÍ 

Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Zdeňku Havránkovi za účinnou 

metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé 

bakalářské práce. 

 

V Brně dne: 1. června 2009    ………………………… 

              podpis autora 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

 

 

 

 

7 

OBSAH 

OBSAH ............................................................................................................... 7 

SEZNAM OBRÁZKŮ ....................................................................................... 9 

SEZNAM TABULEK ...................................................................................... 10 

ÚVOD ............................................................................................................... 11 

1. LABVIEW ................................................................................................... 12 

1.1 Úvod k LabVIEW ....................................................................................... 12 

1.2 Programovací prostředí ............................................................................... 12 

1.2.1 Front Panel ............................................................................................... 12 

1.2.2 Block Diagram.......................................................................................... 12 

2. KROKOVÝ MOTOR SX23-1012 ............................................................... 13 

3. ŘÍDÍCÍ MODUL TMCM-111-42-232 ........................................................ 14 

3.1 Popis funkcí ................................................................................................ 14 

3.3.1 Mikrokontroler ......................................................................................... 14 

3.3.2 TMCL EEPROM ...................................................................................... 15 

3.3.3 TMC428 Pohybový kontroler ................................................................... 15 

3.3.4 TMC246 Ovladač motoru ......................................................................... 15 

3.2 Konektory ................................................................................................... 15 

3.2.1 Konektor X1: Napájení ............................................................................. 16 

3.2.2 Konektor X2: Přídavný I/O ....................................................................... 16 

3.2.3 Konektor X3: Rozhraní ............................................................................. 16 

3.2.4 Konektor X4: Přídavné rozhraní ............................................................... 16 

3.2.5 Konektor X5: ISP ..................................................................................... 16 

3.2.6 Konektor X6: Konektor motoru ................................................................ 17 

3.3 Operační hodnoty ........................................................................................ 17 

3.4 Napájení...................................................................................................... 18 

3.5 Komunikační rozhraní ................................................................................. 18 

4. SÉRIOVÝ PORT RS-232 ............................................................................ 19 

5. KOMUNIKAČNI PROTOKOL ................................................................. 20 

5.1 Princip odesílání dat do modulu .................................................................. 20 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

 

 

 

 

8 

5.2 Základní reţimy .......................................................................................... 21 

5.3 Nastavení axiálních a globálních parametrů................................................. 21 

5.3.1 Hlavní axiální parametry ........................................................................... 22 

5.3.2 Vedlejší axiální parametry ........................................................................ 24 

6. UŢIVATELSKÉ ROZHRANÍ .................................................................... 26 

6.1 Ovládání motoru v základních reţimech ...................................................... 26 

6.2 Polohování .................................................................................................. 28 

6.3 Nastavování axiálních parametrů................................................................. 29 

6.4 Zobrazení polohy v grafu a simulace ........................................................... 30 

6.5 Offset .......................................................................................................... 30 

6.6 Linearizace ................................................................................................. 31 

6.7 Programování .............................................................................................. 32 

7. MĚŘENÍ ...................................................................................................... 33 

7.1 Seznam přístrojů ......................................................................................... 33 

7.2 Funkční uspořádání ..................................................................................... 34 

7.3 Převodový poměr ........................................................................................ 35 

7.4 Měření šířky pásma hystereze ..................................................................... 36 

7.4.1 Metoda postupné inkrementace ................................................................. 37 

7.4.2 Metoda porovnání úhlů ............................................................................. 38 

7.5 Měření opakovatelnosti pohybu .................................................................. 40 

7.6 Optimální nastavení parametrů při zátěţi konstantním momentem .............. 42 

8. OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI POMOCÍ MEMS AKCELEROMETRŮ ...... 44 

9. VÝZNAM PARAMETRŮ .......................................................................... 46 

10. ZÁVĚR .................................................................................................... 47 

LITERATURA ................................................................................................. 48 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

 

 

 

 

9 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. 1.1: Schéma motoru [5] .............................................................................................. 13 

Obr. 3.2: Funkční uspořádání [3] ........................................................................................ 14 

Obr. 3.1:  TMCM-111-42 konektory [3]................................................................................ 15 

Obr.p 5.2: Schéma sub VI TMCL [11] ................................................................................. 20 

Obr. 5.3: Pohyb na pozici se zrychlením 1 .......................................................................... 23 

Obr. 5.4: Pohyb na pozici se zrychlením 2047 .................................................................... 24 

Obr. 5.5: Pohyb na pozici s překmitem ............................................................................... 24 

Obr. 6.1: Ovládací panel řídícího programu ........................................................................ 26 

Obr .6.2: Záložka programování ......................................................................................... 32 

Obr. 7.1: Blokové schéma funkčního uspořádání ................................................................ 34 

Obr. 7.2: Překmit při vysoké hodnotě pulse divisor .............................................................. 36 

Obr. 7.3: Přesné polohování při nízké hodnotě pulse divisor ............................................... 37 

Obr. 7.2: Funkční uspořádání při postupné inkrementaci .................................................... 37 

Obr. 7.3: Schéma stolku zatíženého konstantním momentem setrvačnosti ......................... 42 

Obr. 8.1: Funkční uspořádání při měření s akcelerometrem ................................................ 44 

Obr. 8.2: Výstup napětí akcelerometru při opakovaném otáčení.......................................... 45 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

 

 

 

 

10 

 SEZNAM TABULEK 

Tab. 2.1: Parametry motoru [5] ........................................................................................... 13 

Tab. 2.2: Rozměry [5] ......................................................................................................... 13 

Tab. 3.1: Zapojení napájecího konektoru [3] ....................................................................... 16 

Tab. 3.2: Zapojení motorového konektoru[3] ....................................................................... 17 

Tab. 3.3: Operační hodnoty [3] ........................................................................................... 17 

Tab. 5.1: Formát příkazů [4] ............................................................................................... 20 

Tab. 5.2: Základní režimy [4] .............................................................................................. 21 

Tab. 5.3: Ukládání a čtení [4] .............................................................................................. 22 

Tab. 5.4: Hlavní parametry motoru [4]................................................................................. 23 

Tab. 5.4: Vedlejší parametry motoru [4] .............................................................................. 25 

Tab. 6.1: Reakce modulu na nesprávné instrukce [4] .......................................................... 27 

Tab. 6.1: Význam symbolů pro přepočet na stupně [4] ........................................................ 28 

Tab. 6.2: Nejvyšší povolené rychlosti otáčení ..................................................................... 28 

Tab. 6.3: Úhlové poměry .................................................................................................... 29 

Tab. 6.4: Šířka pásma hystereze ........................................................................................ 31 

Tab. 7.1: Seznam použitých přístrojů .................................................................................. 33 

Tab. 7.2: Tabulka vzdáleností projekční plochy ................................................................... 35 

Tab. 7.3: Šířka pásma hystereze pro metodu postupné inkrementace ................................ 38 

Tab. 7.4: Porovnání úhlů pro maximální hodnotu zrychlení ................................................. 39 

Tab. 7.5: Porovnání úhlů pro minimální hodnotu zrychlení .................................................. 40 

Tab. 7.6: Opakovatelnost bez vlivu linearizace ................................................................... 41 

Tab. 7.7: Linearizovaná opakovatelnost .............................................................................. 41 

Tab. 7.8: Nejvhodnější nastavení pro krokové rozlišení 64 a rychlost 15,26°/s .................... 43 

Tab. 7.9: Nejvhodnější nastavení pro krokové rozlišení 8 a rychlost 15,26°/s ...................... 43 

Tab. 7.10: Nejvhodnější nastavení pro krokové rozlišení fullstep a rychlost 12,21°/s ........... 43 
 

 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

 

 

 

 

11 

ÚVOD 

Bakalářská práce s názvem Software pro ovládání polohovacího stolku je 

pokračováním a rozšířením semestrálního projektu nazvaného Řídící SW pro 

polohovací stolek. Úkolem je vytvoření programu, který bude ovládat motor 

polohovacího ústrojí. Tento program má být schopen komplexního ovládání 

mechanismu, jak v základních polohovacích reţimech, tak při nastavování vlastností 

pomocí vybraných parametrů. Ovládaní musí umoţňovat řízení rychlosti v obou 

směrech, krokování po definovaných úhlech s moţností volby minimálního a 

maximálního kroku. Rovněţ musí být uţivateli nabídnout moţnost programovat 

pohyb v cyklech. Dalším úkolem je zevrubný popis vlivu vybraných parametrů na 

základě experimentálních postupů a měření. Mimořádně velký důraz je kladen na 

zjištění jevů, které sniţují přesnost pohybu a jejich následnou eliminaci. Charakter 

pohybu ovlivňuje mimo jiné statický moment setrvačnosti polohovaného tělesa. 

Proto je nutné experimentálně ověřit jaké je nejvhodnější nastavení parametrů při 

otáčení hmotných těles.  
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1. LABVIEW 

1.1 ÚVOD K LABVIEW 

 

Jedná se o vývojové prostředí firmy National Instrument. LabVIEW (LV) je 

zkratkou slov Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbanch. Tento 

software je zaloţen na principu grafického programování. Program vytvořený v LV 

se nazývá virtuální přístroj-VI. LV slouţí k  získávání dat a to buď pomocí měřící 

karty, nebo prostřednictvím simulace. [1] 

Oproti klasickým textově orientovaným jazykům je program tvořený v LV 

řízen tokem dat. Struktura programu a programový kód je tvořen blokovým 

schématem, které usnadňuje práci lidem s malými programátorskými zkušenostmi. 

Pro intuitivnost programování je LV velice oblíben jak u inţenýrů, tak i u lidí 

z netechnických oborů. Prostředí je spustitelné na operačních systémech MS 

Windows, Linux a Mac OS. [2] 

1.2 PROGRAMOVACÍ PROSTŘEDÍ 

1.2.1 Front Panel  

Front panel je okno pro topografické rozmístění ovládacích a zobrazovacích 

prvků virtuálního přístroje, které lze vybrat z panelu Controls. Front panel určuje, jak 

bude vypadat konečné uţivatelské rozhraní. Pomocí nabídky lze určit vlastnosti 

zvoleného prvku. 

1.2.2 Block Diagram 

Zde se spojováním jednotlivých prvků vytváří výsledný program. Prvky 

poloţené ve Front panelu se zde objevují automaticky. Z panelu Functions jsou do 

Block diagramu vkládány prvky a řídící bloky, které se ve Front panelu nezobrazují a 

které tvoří komplexní funkce našeho programu. 

Nezbytné je vyuţívání kontextové nápovědy, která nám usnadňuje práci při 

vytváření signálových cest v programu. 
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2. KROKOVÝ MOTOR SX23-1012 

Pro krokové motory řady SX od firmy Microcon jsou charakteristické velké 

momenty a malé rozměry. Délka kroku je 1,8° a můţe být elektronicky zmenšována. 

[5] Počet kroků na otáčku je tedy 200. 

Tab. 2.1: Parametry motoru [5] 

Statický 

moment 

[Nm] 

Jmenovitý 

proud [A] 

Indukčnost 

[mH] 

Odpor 

[Ω] 

Moment 

setrvačnosti 

rotoru 

[kgm2/1000] 

Hmotnost 

[kg] 

Délka 

kroku 

[°] 

 S/P S/P S/P     

1,2 1/2 20/5 7,2/1,8 0,03 0,7 1,8±0,1 

 

 

Obr. 1.1: Schéma motoru [5] 

Tab. 2.2: Rozměry [5] 

D[mm] A [mm] Lmax[mm] B [mm] Délka 

vývodů 

Lv[mm] 

Počet 

vývodů 

AWG 

6,35 56,4 56 20,6±1 300 8 22 
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3. ŘÍDÍCÍ MODUL TMCM-111-42-232  

Jedná se o inteligentní kontrolér a ovladač krokového motoru, ze kterého 

vytváří kompaktní mechatronické zařízení. Práce motoru řízeného modulem lze 

velmi dobře zefektivnit vhodným nastavením parametrů. Tento modul je ovládán 

počítačem prostřednictvím mnohoúčelového I/O rozhraní.  

TMCM-111-42 má vlastní vývojové prostředí pro PC TMCL-IDE(Trinamic 

Motor Control Language), kde jsou jiţ předdefinované příkazy jako: „move to 

position“, „constant rotation“ a další. [3] 

3.1 POPIS FUNKCÍ 

 

Blokové schéma (Obr. 3. 2.) ukazuje uspořádání všech elektronických prvků 

modulu. 

 

Obr. 3.2: Funkční uspořádání [3] 

 

3.3.1 Mikrokontroler 

 
Modul obsahuje mikrokontroler od firmy Atmel Atmega32, který interpretuje  

TMCL příkazy a tím řídí TMC 428. CPU má 32KB flash paměti, kde je uchováván 
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operační systém a 1kB EEPROM paměť, která trvale uchovává konfigurační data. 

Operační systém lze updatovat. [3]  

3.3.2 TMCL EEPROM 

Zde jsou uchovávány programy pro samostatně fungující operace. Tato 

paměť má kapacitu  16KB  a dokáţe pojmout aţ 2048 TMCL příkazů. [3] 

3.3.3 TMC428 Pohybový kontroler 

TMC428 je vysoce výkonný mikrokontroler krokových motorů (dokáţe řídit 

aţ 3 krokové motory). Parametry jsou z mikrokontroleru do TMC428 posílány 

prostřednictvím SPI (sériové periferní rozhraní). Veškeré výpočty jsou prováděny 

zde. [3] 

3.3.4 TMC246 Ovladač motoru 

Čip ovladače je velice spolehlivý a tichý. Teplotní ztráta je minimální, a proto 

není potřeba ţádné chlazení. Pokud teplota, nebo proud senzoru překročí bezpečnou 

mez, automaticky se vypne napájení čipu. [3] 

3.2 KONEKTORY  

 

 

Obr. 3.1:  TMCM-111-42 konektory [3] 
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3.2.1 Konektor X1: Napájení 

Tento konektor slouţí ke komunikaci s modulem a k napájení. Můţe být 

realizován RS-232,  RS-485, IIC nebo CAN [3] 

Tab. 3.1: Zapojení napájecího konektoru [3] 

Pin 1 2 3 4 

RS-232 +7.28,5V DC +7.28,5V DC GND GND 

 

3.2.2 Konektor X2: Přídavný I/O 

Zde jsou realizovány veškeré další vstupy a výstupy: limitní spínače, hlavní 

účelový vstup a výstup. Limitní spínače mají vlastní vnitřní odpor, a proto mohou být 

spojeny přímo se zemí. [3] 

3.2.3 Konektor X3: Rozhraní 

Pro komunikace s počítačem slouţí v našem případě linka RS232. Propojkou 

se dá zvolit rovněţ alternativa RS. [3] 

3.2.4 Konektor X4: Přídavné rozhraní 

Tato vidlice je pro případ pouţití I2C. [3] 

3.2.5 Konektor X5: ISP 

Vidlice ISP je určena programátorům mikrokontroleru Atmel. Jde o tovární 

záleţitost a jakákoliv neodborná modifikace by mohla poškodit mikrokontroler. 

Hlavní význam pro běţného uţivatele je, ţe se na této vidlici provádí obnovení 

továrně nastavených parametrů. Nejprve je nutné vypnout zdroj napětí, poté nasadit 

propojku na 1 a 3 pin vidlice X5. Zapneme modul. Blikající LED indikuje modifikaci 

EEPROM. Vypneme zdroj a vyjmeme propojku. Nyní je obnoveno původní 

nastavení. [3] 
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3.2.6  Konektor X6: Konektor motoru 

Jedná se o dvoufázový bipolární motor. Zapojení fází realizujeme dle 

tabulky.[3] 

Tab. 3.2: Zapojení motorového konektoru[3] 

Pin 1 2 3 4 

Funkce Fáze A1 Fáze A2 Fáze B1 Fáze B2 

 

3.3 OPERAČNÍ HODNOTY  

Tab. 3.3: Operační hodnoty [3] 

Symbol Parametr min interval MAX   

Vs Napájecí napětí 7,0 12… 28 28,5 V 

IC Proud na kotvě motoru. Nastavuje se na 

počítači. 

 

 

0,0 0.4… 4.0 4.0 A 

IMC Efektivní hodnota proudu (RMS) 0,0 0.3… 2.8 2,8 A 

fcHOP Frekvence motoru   36.8   kHz 

Is Napájecí proud   <<Ic 1,4 *  Ic A 

UT5V 5V výstup 4,8 5 5,2 V 

VGP0 Kolektorové napět diody    Vs V 

VLNPROT Vstupní napětí pro StopL, StopR, GPI  -24,0 0… 5 24,0 V 

VANA GPI analogový měříc rozsah     0… 5   V 

VSTOPLO StopL, StopR spodní úroveň napětí   0 0.9 V 

VSTOPHI StopL, StopR horní úroveň napětí 1,9 5   V 

TENV Teplota prostředí při jmenovitém proudu -40,0  45,0 °C 

Teplota prostředí při 80% jmenovitého proudu -40,0  60,0 °C 
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3.4 NAPÁJENÍ 

 

TMCM 111-42 je vybaven lineárním zdrojem, generující napětí 5V napájející 

všechny digitální členy modulu. Hodnota napájení je 12-30V DC. Vyšší hodnoty 

dávají motoru větší dynamiku, ale překročení 34 Voltů působí na modul 

destruktivně. Modul nemá přepěťovou ochranu, ani ochranu proti přepólování. Kabel 

napájení by měl mít co nejkratší kabel s velkým průměrem. [3] 

 

3.5 KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ 

 

Modul můţe být vybaven několika různými rozhraními. V našem případě je 

pouţit sériový port RS-232. Komunikace probíhá prostřednictvím TMCL příkazů. 

[3] 
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4. SÉRIOVÝ PORT RS-232 

Port propojení osobních počítačů a další elektroniky. Tento standard 

umoţňuje propojení pouze dvou počítačů a to maximálně na vzdálenost 15m. Pro 

přenos informací na této lince je, podobně jako u technologie Ethernet nebo USB, 

vyuţíván princip kdy jednotlivé bity jsou vyslány postupně za sebou po jednom 

vodiči. Pořadí při přenosu jednotlivých bitů je od nejméně významného bitu (LSB) 

po nejvýznamnější bit (MSB). Standardně se pouţívá 8mi bitový přenos. Logické 

stavy 0 a 1 jsou reprezentovány diskrétními stavy napětí a to tak, ţe -12 V znamená 1 

a +12 V znamená 0. V základu je RS-232 vybaven třemi vodiči: přijímací (RxD), 

vysílací (TxD) a zem (GND). Tyto základní vodiče jsou doplněny o další, které 

nemusí být zapojeny anebo mohou slouţit jako napájení pro zařízení (vstupy DCD,   

DSR,CTS, RI, výstupy RTS,DTR). [6] 

 Na rozdíl od synchronní komunikace, kdy souběţně s datovým 

kanálem existuje i synchronizační vodič, kterým vysílač oznamuje přijímači, ţe 

probíhá komunikace,  RS-232 pouţívá na komunikačním kanálu předem definovaná 

data která přijímač synchronizuje - asynchronní komunikace. Kaţdé sekvenci bitů 

předchází jeden start bit, který přepne linku na aktivní. Operační stav linky je 

ukončen tzv. paritním bitem a jedním nebo více stop bity. [6]  



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

 

 

 

 

20 

5. KOMUNIKAČNI PROTOKOL 

5.1 PRINCIP ODESÍLÁNÍ DAT DO MODULU 

 

Data se do modulu posílají jako řetězec hexadecimálních znaků o velikosti 9 

bytů. V tabulce 5.1 jsou uvedeny jednotlivé části příkazů, kterými je modul ovládán.  

Tab. 5.1: Formát příkazů [4] 

Byty Parametr Popis 

1 Adresa modulu Lze ovládat více modulů 

1 Číslo příkazu Určuje příkaz, který má být proveden 

1 Typ příkazu Číslo podpříkazu 

1 Číslo motoru TMCM 111-42 můţe ovládat několik motorů 

4 Hodnota Nastavená hodnota 

1 Souhrnná hodnota Součet všech čísel - slouţí pro kontrolu 

 

Pro převedení příkazů uvedených v tabulce 5.1 do hexadecimálního řetězce je 

pouţita část kódu ze vzorového programu, který je na stránkách výrobce jedná se o 

sub VI TMCL. Viz obrázek 5.2.  

 

Obr.p 5.2: Schéma sub VI TMCL [11] 
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5.2 ZÁKLADNÍ REŢIMY 

 

V tabulce 5.2 jsou uvedeny charakteristiky základních reţimů, ve kterých 

můţe motor pracovat, přičemţ nejpouţívanější jsou první čtyři. Tyto módy jsou 

v programu zastoupeny tlačítky hlavního ovládacího panelu.    

Tab. 5.2: Základní reţimy [4] 

Zkratka Číslo příkazu 

(dec.) 

Popis 

ROR 1 Chod vpravo 

ROL 2 Chod vlevo 

MVP 4 Chod na pozici 

MST 3 Stop 

RFS 13 Hledání referenční souřadnice 

SCO 30 Uloţení souřadnice 

CCO 32 Zachycení souřadnice 

GCO 31 Jít na souřadnici 

 

5.3 NASTAVENÍ AXIÁLNÍCH A GLOBÁLNÍCH PARAMETRŮ 

 

Pro efektivní řízení motoru je důleţité nastavení některých parametrů. Axiální 

parametry jsou především takové, které ovlivňují fyzikální vlastnosti motoru. 

Globální parametry softwarově nastavují modul. Toto nastavení se na práci motoru 

přímo neprojeví.  Tabulka 5.4 ukazuje, co jednotlivé veličiny znamenají. Veškeré 

hodnoty jsou relativní, skutečné hodnoty se vypočítají podle vzorců zadaných 

výrobcem. Viz část 6.1. 

Nastavené hodnoty jsou po vypnutí modulu přepsány továrně nastavenými 

údaji. V praktickém vyuţití je nutné mít tato data trvale zapsána do paměti. K tomu 
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slouţí příkaz číslo 7 STAP (store axis parametr), který hodnoty uloţí do EEPROM 

paměti modulu. Samotné pouţití STAP ale nevede k ţádnému nastavení, ani uloţení 

parametru. Je potřeba pouţít globální parametr číslo 73, který umoţňuje uzamčení 

(hodnota: 1234) a odemčení (hodnoty: 4321) EEPROM paměti.[4] 

Tab. 5.3: Ukládání a čtení [4] 

Zkratka Číslo příkazu 

(dec.) 

Popis 

SAP 
5 Nastavení axiálních parametrů.  Hodnoty v paměti 

zůstávají pouze, dokud je modul napájen  

GAP 6 Čtení aktuálních hodnot ax. parametrů. 

STAP 7 Uloţení ax. parametrů do paměti. 

RSAP 8 Obnovení defaultních hodnot ax. Parametrů 

SGP 
9 Nastavení globálních parametrů.  Hodnoty v paměti 

zůstávají pouze, dokud je modul napájen  

GGP 10 Čtení aktuálních hodnot glob. parametrů. 

STGP 11 Uloţení glob. parametrů do paměti. 

RSGP 12 Obnovení defaultních hodnot glob. Parametrů 

 

5.3.1 Hlavní axiální parametry 

Hlavní parametry ovlivňují ty nejdůleţitější atributy celého řízení. Patří sem, 

jak příkazové parametry, tak i ty, které určují chování motoru. 

Podrobněji má smysl rozebírat především takové parametry, které nemají 

analogii v základních reţimech. Například nastavením aktuální pozice říkáme, kde 

chceme mít počáteční pozici. Maximální poziční rychlost udává mezní hodnotu při 

pohybu na pozici. Maximální zrychlení je továrně nastaveno na 2047 a moţnost jeho 

modifikace má velký praktický význam. Na obrázku 5.3 je znázorněna pozice 

v závislosti na čase. Jedná se o periodický pohyb mezi polohou 0° a 360° s hodnotou 

zrychlení 1.  
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Obr. 5.3: Pohyb na pozici se zrychlením 1 

Naopak obrázek 5.4 ukazuje závislost úhlu natočení na čase s maximálním 

moţným zrychlením. Rozdíl je patrný především v bodech obratu, kde je dobře 

patrný vliv zrychlení.   

Tab. 5.4: Hlavní parametry motoru [4] 

Typ Parametr Popis Interval [-] Form. 

0 Cílová  pozice Určuje cílovou pozici -8388608. 8388607 RW 

1 Aktuální pozice Udává aktuální pozici  -8388608. 8388607 RW 

2 
Cílová rychlost V podstatě supluje funkce 

ROL a ROR 
±2047 W 

3 
Aktuální 

rychlost 

Určuje rychlost otáčení 
±2047 R 

4 
Max. poziční 

rychlost 

Určuje rychlost při pohybu 

na pozici 
0..2047 RWE 

5 Max. zrychlení Maximální zrychlení 0..2047 RWE 

6 

Maximální 

proud 

Maximální proud 255 

odpovídá efektivní hodnotě 

2.8A 

0..255 RWE 

7 
Proud v reţimu 

pohotovosti 

Proud v případě kdy motor 

stojí 
0..255 RWE 
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Obr. 5.4: Pohyb na pozici se zrychlením 2047 

 

5.3.2 Vedlejší axiální parametry 

Vedlejší parametry slouţí k pokročilému nastavení. Činí práci motoru 

přesnější, dynamičtější a také ekonomičtější. K nejdůleţitějším vedlejším 

parametrům patří především krokové rozlišení a ramp divisor. Tyto parametry 

zpřesňují pohyb. Ramp divisor určuje, jak velký bude překmit při pohybu na pozici. 

Krokové rozlišení udává, kolik mikrokroků tvoří jeden krok. Důleţité je, ţe 

v patřičném poměru se mění i rychlost.  Pulse divisor  pouze násobí rychlost a můţe 

tak kompenzovat změnu poměru při nastavování krokového rozlišení.  

Na obrázku 5.5 je vidět časový průběh polohy. Je nastaveno zrychlení 1, 

krokové rozlišení fullstep a ramp divisor 10. Díky relativně vysoké hodnotě 

rampdivisor  je snadné všimnout si překmitu.   

 

Obr. 5.4: Pohyb na pozici s překmitem 
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Tab. 5.4: Vedlejší parametry motoru [4] 

Typ Parametr Popis Interval Form. 

138 Reţim rampy 

0: poziční reţim                                             

1: exponenciální nárůst rychlosti  

2: reţim rychlosti    

0/1/2 RWE 

140 Krokové rozlišení 

Změna tohoto parametru ovlivní ve 

stejném poměru i rychlost     

0: plný krok                             

1: poloviční krok                       

2: 4 mikrokroky                        

3: 8 mikrokroků                      

4: 16 mikrokroků                      

5: 32 mikrokroků                      

6: 64 mikrokroků 

0..6 RWE 

153 Ramp divisor 

Škáluje generátor rampy. Hodnota 

musí být měněna opatrně (Po 

jednom kroku) 

0..13 RWE 

154 Pulse divisor 

Škáluje generátor impulsu. 

Hodnota musí být měněna opatrně 

(Po jednom kroku) 

0..13 RWE 

204 Čas odpojení 

Čas, po kterém bude odpojeno 

napájení od doby, kdy byl motor 

zastaven 

0(Nikdy). 

65535 
RWE 

205 
Překročení 

detekčního prahu 

Pokud bude překročen nastavený 

práh motor bude vypnut (Souvisí s 

úpadkovým prahem) 

0..7 RWE 

211 Krokovací práh 
Toto nastavení umoţňuje zvýšit 

moment motoru 
0..2048 RWE 
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6. UŢIVATELSKÉ ROZHRANÍ 

Ovládání a nastavování všech relevantních parametrů krokového motoru 

prostřednictvím modulu TMCT-111-42 je realizováno s pomocí ovládacího panelu. 

Tento panel je program vytvořený v LabView a je maximálně ergonomický. 

 

 

Obr. 6.1: Ovládací panel řídícího programu 

6.1 OVLÁDÁNÍ MOTORU V ZÁKLADNÍCH REŢIMECH 

Krokový motor můţe pracovat ve čtyřech základních reţimech, které 

umoţňují libovolné polohování v obou směrech zvolenou rychlostí, rotaci konstantní 

rychlostí v obou směrech i zastavení celého mechanismu.  

Ovládací panel nejen posílá modulu příkazy, ale dokáţe i přijímat celou řadu 

informací o jeho stavu. Indikátor (6) zobrazuje v hexadecimální kód, který byl 

modulem přijat jako instrukce. Tato informace je velice důleţitá pro operátora, který 

má kontrolu nad tím, jaký příkaz byl akceptován. Indikátor (9) zobrazuje odpověď 
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modulu.  Program přijímá informaci o chybě v podobě čísla a uţivateli zobrazí popis 

chyby, která nastala.  

Tab. 6.1: Reakce modulu na nesprávné instrukce [4] 

Číslo Význam 

100 Úspěšně provedená operace, Ţádná chyba 

101 Instrukce byla úspěšně uloţena do EEPROM paměti 

1 Špatná souhrnná hodnota, hodnota mimo rozsah 

2 Chybný příkaz                 

3 Špatný typ                          

4 Špatná hodnota                 

5 EEPROM paměť je uzamčena a nelze zapisovat 

6 Nedostupný příkaz                        

 

Řídící panel je osazen tlačítky (1) a (2), která respektují směr otáčení a při 

jejich pouţití je do mikrokontroleru modulu odeslán příkaz pro vykonání operace 

otáčení vpravo ROR, respektive otáčení vlevo ROL. Rychlost je zadávána 

v inkrementech do numerického řádku (4). Indikátor nám pak ukáţe hodnotu pro 

rychlost polohovacího mechanismu ve stupních za sekundu.  Pro malé hodnoty 

krokového rozlišení je přepočet nepřesný a docházelo by k chybě při zaokrouhlování. 

Proto je rychlost zadávána v bezrozměrné jednotce, čímţ lze dosáhnout přesnějšího 

polohování.  

 

(6.1) 

 
Skutečnou velikost rychlosti program počítá ze vzorce 6.1. Význam 

jednotlivých symbolů vysvětluje tab. 6.1. 
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Tab. 6.1: Význam symbolů pro přepočet na stupně [4] 

Zkratka Význam Jednotka 

v Počet stupňů za sekundu  °/s 

fCLK Frekvence mikrokontroleru Hz 

rychlost Rychlost v inkrementech - 

pulse divisor Rychlostní předdělič, defaultní hodnota = 3 - 

usrs Krokové rozlišení - 

A Počet inkrementů na otáčku o jeden stupeň - 

 

Rychlost lze nastavovat v intervalu od 0 do 2047. Ve skutečnosti nesmí 

překročit maximální rychlost převodovky polohovacího stolku. Pokud bude hodnota 

vyšší, neţ maximální povolená dojde k vynechání některých kroků nebo k zastavení 

otáčení. Převodovka polohovacího stolku by se rovněţ mohla zadřít. V tab. 6.2 jsou 

uvedeny nejvyšší povolené rychlosti.  

Tab. 6.2: Nejvyšší povolené rychlosti otáčení  

Krokové rozlišení rychlost [-] rychlost [°/s] 

Fullstep <25,00 <15.28 

Half step <50,00 <15.28 

4 <100,00 <15.28 

8 200,00 15.28 

16 400,00 15.28 

32 800,00 15.28 

64 1600,00 15.28 

 

6.2 POLOHOVÁNÍ 

 

Pro rotaci na polohu v reţimu MVP jsou dvě moţnosti zadávání cílové 

pozice. Poloha můţe být určena v úhlech otočením potenciometrů (8) a (11). 
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Potenciometr (8) určuje počet otáček a (11) udává úhel ve stupních. Obě hodnoty se 

sčítají. Při poţadavku na větší přesnost lze rovněţ polohu udat v inkrementech do 

numerického řádku (4). Motor začne polohovat po stisknutí tlačítka (3). Toto tlačítko 

je společné pro oba způsoby zadávání. Sepnutím přepínače (7) je zvolen reţim 

zadávání ve stupních. Je však potřeba zdůraznit, ţe pokud je přepínač sepnut, není jiţ 

moţné nastavit ţádné parametry. Nastavování a ovládání probíhá ve dvou odlišných 

kanálech. Jde o ochranu proti zápisu nesmyslných dat. 

6.3 NASTAVOVÁNÍ AXIÁLNÍCH PARAMETRŮ 

 

Dynamické vlastnosti pohybu, především při rozjezdu a brzdění závisí, 

hlavně na nastavení parametrů. Mezi nejdůleţitější parametry patří krokové rozlišení, 

zrychlení, dělič rampy (ramp divisor), dělič impulzu (pulse divisor), a rychlost při 

polohování. Tlačítko WRITE (12) zapíše do paměti naráz všechna modifikovaná 

nastavení. Takto uloţené informace jsou po odpojení modulu od napájení ztraceny. 

Viz kapitola 5.3. 

Tab. 6.3: Úhlové poměry 

Krokové 

rozlišení 

Počet inkrementů 

na 1° stolku 

Počet inkrementů 

na 1 otáčku stolku 

Počet inkrementů 

na 1 otáčku motoru 

Fullstep 50 18000 200 

Half step 100 36000 400 

4 200 72000 800 

8 400 144000 1600 

16 800 288000 3200 

32 1600 576000 6400 

64 3200 1152000 12800 
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Další uţitečný údaj, který uţivateli poskytuje tento modul, je informace o 

aktuální pozici. V reţimu GAP (čtení axiálních parametrů) je čtena aktuální pozice a 

to v rozsahu -8388608 do +8388608 inkrementů. Takto získaná hodnota je podle 

tabulky 6.3 přepočtena na stupně. 

 

6.4 ZOBRAZENÍ POLOHY V GRAFU A SIMULACE 

 

Graf (15) zobrazuje závislost polohy v úhlech na čase. V grafu je zobrazena i 

aktuální rychlost a aktuální zrychlení.  Pro zobrazení rychlosti a zrychlení je 

zapotřebí derivovat podle času pole hodnot aktuální pozice, respektive aktuální 

rychlosti.  Tyto hodnoty lze rovněţ získat v reţimu GAP, ale vyţadovalo by to 

neustále přepínání při čtení všech třech hodnot. Okno pro zobrazování grafu 

umoţňuje, pouhou změnou maximální nebo minimální hodnoty úhlu, efektivně 

zvětšovat poţadovaný úsek grafu.  

Vzhledem k tomu, ţe některé experimenty vyţadují, aby byl operátor i 

s počítačem na jiném místě neţ se nachází polohovací mechanismus (kapitola: 7) je 

do ovládacího panelu zařazeno okno pro simulaci otáček polohovacího stolku (16). 

Pomocí tohoto modelu má uţivatel reálném čase kontrolu nad celým mechanismem, 

i kdyţ s ním není ve vizuálním kontaktu. Operátor takto získává informaci o směru 

rotace, zahájení a ukončení polohování a o nastavení aktuální pozice na referenční 

nulu. Simulace spolu s grafem poskytuje komplexní přehled o chování celého 

zařízení. 

6.5 OFFSET 

 

Takřka pro všechny experimenty lze s výhodou pouţít nastavení aktuální 

pozice, ve které se mechanismus nachází na námi zvolenou hodnotu. Tato operace se 

provádí v reţimu nastavení axiálních parametrů SAP pomocí tlačítka OFFSET (13), 

které nastaví aktuální pozici na referenční nulu. Pokud polohujeme stolek v reţimu 

MVP je lepší před offsetem stisknou tlačítko STOP (5).  
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6.6 LINEARIZACE 

 

Polohovací mechanismus od firmy OPTIMUM Maschinen je navrţen 

s maximální přesností a jeho převodová charakteristika je takřka v celém rozsahu 

lineární a to v poměru 90:1. Problém nastane aţ při změně směru otáčení, kdy se 

projeví vliv vůle v převodech (hystereze). Viz kapitola 7.4. Tomu to jevu se dá 

účinně zabránit dvěma způsoby. První moţností je softwarová linearizace. Po sepnutí 

přepínače (14) se rozsvítí dioda s nápisem „linearizace“ a v reţimu polohování MVP 

se k poţadovanému úhlu přičte i příslušný počet inkrementů pro dané krokové 

rozlišení, který odpovídá šířce pásma hystereze podle tabulky 6.3. Takováto 

kompenzace má smysl pouze při změně směru otáčení. 

Tab. 6.4: Šířka pásma hystereze 

Krokové rozlišení 

Šířka pásma hystereze 

 d [°] d [-]  

Fullstep nem. nem. 

Half step 0,0125 5 

4 0,0113 9 

8 0,0131 21 

16 0,0131 42 

32 0,0131 84 

64 0,0129 165 

 
Druhou moţností je po změně směru rotace nechat rotovat motor ve směru, 

ve kterém bude probíhat polohování, a to o úhel větší nebo roven neţ 0,0131°, coţ 

rovněţ zajistí velice přesné polohování. Tato metoda je poněkud pracnější neţ 

softwarová linearizace. 
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6.7 PROGRAMOVÁNÍ 

 

V ovládacím panelu je vedle záloţky „driving“ také záloţka „program“, kde 

lze programovat polohování stolku. Tato volba rovněţ dává uţivateli moţnost 

vyuţívat všechny funkce jako sledování závislosti úhlu natočení na čase, kontrolovat 

pohyb s pomocí simulace, nastavování všech parametrů a také nastavení aktuální 

pozice na referenční nulu. 

 

 

Obr .6.2: Záloţka programování 

Programování pohybu je velice jednoduché, a slouţí především pro měření 

opakovatelnosti. Po přepnutí na záloţku programování se nic nestane. Teprve po 

sepnutí tlačítka (17) je modul připraven přijímat instrukce z této části programu.  

Celé programování spočívá v nastavení počtu opakování a doby čekání mezi 

jednotlivými cykly. Počet cyklů se nastavuje v numerickém řádku (19) a doba čekání 

v řádku (18). Cyklus nezačne běţet, dokud není spuštěn tlačítkem (21). I v tomto 

případě je velice důleţité brát ohled na maximální dovolenou rychlost stolku 15.28°/s 

podle tabulky 6.2.  Algoritmus je velice jednoduchý. Program čte polohu, na které se 

modul nachází a aţ dojede na polohu 360° nebo 0° vyčká a cyklus se opakuje. Pokud 

měníme parametry, musí být přepínač (17) v poloze OFF. V případě, ţe se před 

startem programu stolek nenachází v počátku, je potřeba to napravit stisknutím 

tlačítka OFFSET (13). 
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7. MĚŘENÍ 

Úkolem této práce je vysvětlit a popsat vliv nejdůleţitějších parametrů na 

funkci polohovacího mechanismu a zjištění přesnosti stolku, případně vlivů, které 

tuto přesnost sniţují. Dalším předmětem zkoumání je zjištění opakovatelnosti a vliv 

působení statického momentu setrvačnosti na přesnost. 

7.1 SEZNAM PŘÍSTROJŮ  

Tab. 7.1: Seznam pouţitých přístrojů 

Přístroj Číslo Výrobce Poznámka 

Ovládací modul TMCM-111-42 Trinamic    

Krokový motor SX23-1013 Microcon   

Laboratorní zdroj       

Laboratorní zdroj 

5V 
      

Laser POL. F-LASER 
Napájení 3xLR44 

1.5V 

Laser POL. F-LASER Napájení ze zdroje 5V 

Polohovací stolek RT100 
Optimum 

Maschinen 
  

Laserový měřič 

vzdál. 
DLE 50 BOSCH Přesnost: ± 1,5 mm  

Převodník 

RS232/USB 
      

Měřící modul NI USB-6215 
National 

Instruments  

Akcelerometr ADXL203E 
ANALOG 

DEVICES 

Pouţit jako 

inklinometr 

2x Linka RS232/USB       
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7.2 FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ 

Na obrázku 7.1 je funkční uspořádání přístrojů v laboratoři. V této podobě, 

nebo v drobných modifikacích probíhala veškerá měření. Podstatou celého měření je, 

ţe operátor je s počítačem u projekční plochy, která je vzdálena od polohovacího 

mechanismu.  

 

Obr. 7.1: Blokové schéma funkčního uspořádání 

Všechna měření jsou nepřímá. Pomocí pásma je zjištěna vzdálenost d, o 

kterou se pohne paprsek laseru při pohybu o definovaný počet inkrementů, nebo o 

úhel.  

 

][

][180
][

mmL

mmd
arctg


                                                                                            (7.1) 
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Vzdálenost L je pro všechna měření stejná a má hodnotu 6509,1 mm. Tato 

vzdálenost, byla měřena opakovaně laserovým měřidlem BOSCH DLE 50 a to od 

středu polohovacího stolku postupně po střed, pravý a levý okraj projekční plochy.  

Projekční plocha není sférická, coţ vnáší do měření jistou chybu která je však 

0,09% průměrné vzdálenosti. 

 Na polohovacím mechanismu jsou instalovány dva lasery. Laser (2) 

umístěný pevněna kotouči polohovacího mechanismu promítá na projekční plochu 

bod. Vzdálenost, o kterou se na ploše bod při polohování pohne, reprezentuje úhel 

natočení. Je tedy nutné před začátkem polohování zaznamenat počáteční bod a po 

natočení změřit vzdálenost.  Promítaný bod má v průměru cca. 5mm. Díky difrakci 

světla ve štěrbině laseru, vznikají okolo bodu ostře ohraničené difrakční kruhy, které 

umoţňují odečítat vzdálenost při natočení s přesností na jeden milimetr a díky tomu 

je podle vzorce (7.1) minimální měřitelný úhel 0,0866°. Laser (2) umístěný po straně 

stolku je referenční a slouţí ke kontrole případného posunutí celého mechanismu při 

rozjezdu i brzdění. Motor je v obrázku uveden pod číslem 3. 

 

Tab. 7.2: Tabulka vzdáleností projekční plochy 

 
Vzdálenost 

   d1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] Průměr [mm] Sm. Odch [mm] 

Levý kraj 6513 6512 6512 6512,33 
 Střed 6501 6501 6501 6501,00 

 Pravý kraj 6515 6514 6513 6514,00 

       celkem 6509,11 5,79 

 

7.3 PŘEVODOVÝ POMĚR 

 

Pro veškeré další experimenty i pro správnou funkci ovládacího panelu bylo 

nezbytné zjistit převodový poměr mezi motorem a polohovacím stolkem. Zjištění 

poměru je poměrně jednoduché. Na pastorek motoru byl nalepen reflexní štítek, 

který usnadňoval počítání celých otáček motoru. Počítání proběhlo celkem třikrát a 
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vţdy vyšlo 90 otáček motoru na jednu otáčku stolku. Otáčku stolku bylo moţné 

celkem přesně kontrolovat díky stupnici po obvodu. Dosaţený výsledek byl pak 

zpětně ověřen, jak ukazuje tabulka 6.3. 

7.4 MĚŘENÍ ŠÍŘKY PÁSMA HYSTEREZE 

 

Měření vůle v převodech je klíčové pro efektivní pouţívání polohovacího 

mechanismu. Přesto, ţe je převodovka vyrobena s maximální přesností, vyskytuje se 

v mechanice hystereze, která se projeví především při změně směru otáčení. Pokud 

při polohování dojde k sudému počtu změny směru otáčení, tento negativní efekt se 

neprojeví. Je-li počet změn směru liché číslo, lze hysterezi kompenzovat linearizací, 

kterou nabízí jako jednu z funkcí ovládací panel. Problém nastane, pokud dojde při 

pohybu na pozici k překmitům, jak je to znázorněno na obrázku 7.1.  

 

Obr. 7.2: Překmit při vysoké hodnotě pulse divisor 

V tomto případě není jasné, jestli se chyba projeví, či nikoliv. Aby byla tato 

nejistota minimální, je vhodné nastavit hodnotu ramp divisor v intervalu 5 – 7. Na 

obrázku 7.1 je patrný překmit 100% při pohybu o jednu otáčku stolku. Doba ustálení 

je v takovémto případě nepřijatelně vysoká a přesnost nejsme schopni určit. Obrázek 

7.3 ukazuje pohyb přímo na pozici. 
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Obr. 7.3: Přesné polohování při nízké hodnotě pulse divisor 

7.4.1 Metoda postupné inkrementace  

Postupná inkrementace spočívá v opakovaném posouvání vţdy o jeden krok, 

dokud není patrný pohyb laseru na projekční ploše. K tomuto experimentu je nutné, 

před hlavní projekční plochu vloţit pod úhlem cca 80° další plochu na které je pohyb 

laseru lépe patrný. Obrázek 7.2 ukazuje funkční uspořádání. 

 

Obr. 7.2: Funkční uspořádání při postupné inkrementaci 
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Nejprve bylo potřeba odhadem přibliţně určit počet inkrementů, který se 

neprojeví na pohybu. Stolek byl otočen o tento úhel a potom byly postupně 

přidávány další inkrementy, dokud nebyl zaznamenán pohyb laseru na ploše. Pro 

větší přesnost bylo toto měření prováděno opakovaně. 

 

Tab. 7.3: Šířka pásma hystereze pro metodu postupné inkrementace 

Krokové 

rozlišení  

Šířka pásma hystereze 

 
d1[-] d2[-] d3[-] d4[-] d5[-] Prům.[-] d[°] 

Fullstep nem. nem. nem. nem. nem. nem. nem. 

Half step 5 5 5 5 5 5 0,0125 

4 9 9 9 9 9 9 0,0113 

8 23 20 21 20 20 20,8 0,0131 

16 44 43 42 41 40 42 0,0131 

32 85 82 87 83 84 84,2 0,0131 

64 170 163 165 163 164 165 0,0129 

  

Z tabulky 7.3 Je dobře patrné, ţe šířka pásma hystereze je pro všechna 

kroková rozlišení takřka shodná. Problém při přesnějším zjištění je pouze u niţších 

hodnot. V případě fullstep je hystereze niţší neţ jeden krok a proto je zde tato 

hodnota neměřitelná. Průměrný úhel činí 0,01270° ± 0,00053° (4,16%). Eliminace 

nelinearity vyuţívá hodnot, získaných právě pomocí tohoto postupu. 

7.4.2 Metoda porovnání úhlů 

Součástí zadání této práce je ověření vlivu vybraných parametrů na přesnost 

pohybu. Při praktickém ověřování vlivu zrychlení, krokového rozlišení a 

rampdivisor. Pro různé kombinace těchto parametrů byla měřena velikost úhlu a to 

s potlačením vlivu hystereze i bez něj. 
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Tab. 7.4: Porovnání úhlů pro maximální hodnotu zrychlení 

1. stupeň 

  

Krokové rozlišení 

Rampdivisor 

  

úhel [°] 
5 7 9 

 d1[mm] d2[mm] d3[mm] prům.[mm] 

Fullstep 110 110 112 110,67 0,974 

Half step 110 112 112 111,33 0,980 

4 111 111 111 111,00 0,977 

8 111 111 110 110,67 0,974 

16 111 111 111 111,00 0,977 

32 111 112 109 110,67 0,974 

64 110 109 110 109,67 0,965 

 2. stupeň 

  

Krokové rozlišení 

 Rampdivisor 

  

úhel [°] 
5    7    9    

 d1[mm] d2[mm] d3[mm] prům.[mm] 

Fullstep 114    115    113    114,00 1,003 

Half step 116    112    112    113,33 0,998 

4 115    116    114    115,00 1,012 

8 113    113    113    113,00 0,995 

16 114    114    113    113,67 1,000 

32 114    113    114    113,67 1,000 

64 114    113    113    113,33 0,998 

 

Při měření byl stolek polohován dvakrát o jeden stupeň. První stupeň byl 

zatíţen nelinearitou a u druhého byl tento jev eliminován. Šířka pásma hystereze je 

dána rozdílem velikostí druhého a prvního úhlu při natočení o jeden stupeň.  
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Tab. 7.5: Porovnání úhlů pro minimální hodnotu zrychlení 

1. stupeň 

  

Krokové rozlišení 

Rampdivisor 

  

úhel [°] 
5 7 9 

 d1[mm] d2[mm] d3[mm] prům[mm]. 

Fullstep 112 112 111 111,67 0,983 

Half step 110 110 112 110,67 0,974 

4 109 111 109 109,67 0,965 

8 109 107 109 108,33 0,954 

16 109 109 109 109,00 0,959 

32 108 114 114 112,00 0,986 

64 110 109 112 110,33 0,971 

 2. stupeň 

  

Krokové rozlišení 

 Rampdivisor 

  

úhel [°] 
5    7    9    

 d1[mm] d2[mm] d3[mm] prům.[mm] 

Fullstep 114 115 114 114,33 1,006 

Half step 114 114 112 113,33 0,998 

4 114 114 115 114,33 1,006 

8 113 114 114 113,67 1,000 

16 113 114 113 113,33 0,998 

32 114 114 114 114,00 1,003 

64 114 114 114 114,00 1,003 

 

Průměrná hodnoty šířky pásma je u této metody 0,0290° ± 0,0073°(25,3%). 

Tento postup měření je mnohem méně přesný neţ metoda postupné inkrementace.  

Jak je vidět z grafů volba zrychlení a rampdivisor nemá na výsledek ţádný vliv.  

Nepřesnost je do měření vnesena především chybou při odečítání vzdálenosti . 

7.5 MĚŘENÍ OPAKOVATELNOSTI POHYBU  

 

Jednou z důleţitých charakteristik je ověření přesnosti při opakovaném 

pohybu mezi dvěma polohami. K zjištění přesnosti při cyklickém pohybu slouţí 

v ovládacím panelu záloţka „program“. Pro opakovatelnost lze programovat počet 
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cyklů a dobu čekání mezi těmito cykly. Otáčení probíhá mezi polohou 0° a 360°. Pro 

měření bylo pouţito funkční uspořádání podle obrázku 7.1.  Po zastavení opakovací 

smyčky byla na projekční opět odečtena vzdálenost odpovídající úhlu, který 

odpovídá chybě mezi počátečním a koncovým stavem.   

Tab. 7.6: Opakovatelnost bez vlivu linearizace 

Krokové rozlišení 

Šířka pásma hystereze 

d [mm] d [°] d [-] 

Fullstep 6 0,0528 3 

Half step 6 0,0528 5 

4 5 0,0440 9 

8 5 0,0440 18 

16 4 0,0352 28 

32 4 0,0352 56 

64 4 0,0352 113 

 

Měření probíhalo pro všechna kroková rozlišení, s počtem pěti opakování a se 

sekundovou pauzou mezi cykly. Je potřeba přihlédnout i neţádoucím vlivům, jako je 

především vůle v převodech. Tabulky 7.6 a 7.7 udávají absolutní hodnotu rozdílu 

mezi počáteční a koncovou polohou při doběhnutí cyklu. Tedy o jaký úhel se 

mechanismus netrefil na svoji startovní pozici.  V tabulce 7.7 jsou uvedeny rozdílové 

úhly s vyuţitím linearizace. 

Tab. 7.7: Linearizovaná opakovatelnost 

Krokov rozlišení 
Šířka pásma hystereze 

d [mm] d [°] d [-] 

Fullstep 1 0,0088 0 

Half step 0 0,0000 0 

4 3 0,0264 5 

8 0 0,0000 0 

16 1 0,0088 7 

32 1 0,0088 14 

64 0 0,0000 0 
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Linearizace značně zpřesňuje polohování. V případě kdy nedošlo ke korekci 

nelinearity je průměrná nepřesnost 0,0428° ± 0,0068° (15,10%). Korigovaná 

nepřesnost má hodnotu 0,0075° ± 0,0067° (82,20%). Vzhledem k tomu, ţe tato 

nepřesnost je velice malá a chyba velká, lze usoudit, ţe jsou tyto hodnoty na hranici 

měřitelnosti. 

 

 

7.6 OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ PARAMETRŮ PŘI ZÁTĚŢI 

KONSTANTNÍM MOMENTEM 

 

Aby byl popis polohovacího stolku kompletní je potřeba zjistit jaké je jeho 

chování při zatíţení konstantním momentem setrvačnosti. Pro laboratorní účely bylo 

pouţito válcové závaţí o hmotnosti 11 kg. Viz obrázek 7.3.  

 

 

Obr. 7.3: Schéma stolku zatíţeného konstantním momentem setrvačnosti 

Moment setrvačnosti závaţí (m = 11 kg, R = 0,195 m) je podle vzorce (7.2) 

0,2091 2.mkg . Tato hodnota je počítána pro ideální válec bez středového otvoru. 

][][
2

1
].[ 222 mRkgmmkgI                                                                              [7][8] (7.2) 
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Cílem tohoto měření je zjištění optimálního nastavení parametrů, aby byl 

pohyb co nejpřesnější. Je potřeba najít takovou kombinaci nastavení kdy nedojde 

k překmitům a zároveň je kladné i záporné zrychlení dostatečně malé, tak aby při 

rozjezdu respektive brzdění nedošlo vlivem setrvačnosti k pohybu závaţí nebo stoku. 

 

Tab. 7.8: Nejvhodnější nastavení pro krokové rozlišení 64 a rychlost 15,26°/s  

Ramp divisor [-] Min. zrychlení [-] Max. zrychlení [-] 

5 1 500 

7 10 2047 

9 30 2047 

 

Tab. 7.9: Nejvhodnější nastavení pro krokové rozlišení 8 a rychlost 15,26°/s 

Ramp divisor [-] Min. zrychlení [-] Max. zrychlení [-] 

5 1 100 

7 10 100 

9 10 1000 

 

Tab. 7.10: Nejvhodnější nastavení pro krokové rozlišení fullstep a rychlost 12,21°/s 

Ramp divisor [-] Min. zrychlení [-] Max. zrychlení [-] 

5 1 10 

7 1 60 

9 1 300 

 

Protoţe nelze ověřit veškeré kombinace, jsou v tabulkách 7.8, 7.9 a 7.10 

uvedeny pouze vybrané hodnoty. Krokové rozlišení je komplexní parametr, a proto 

jsou zvoleny hraniční a střední hodnoty. Ramp divisor je naopak vhodné udávat 

v blízkém intervalu defaultní hodnoty 7. Zrychlení je  uváděno v takovém tvaru, 

v jakém je zadáváno do ovládacího panelu. Tedy v bezrozměrné veličině v rozsahu 1 

aţ 2047. Přepočet na jednotku ve °/s² nebo v m/s² se neuvádí. 
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8. OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI POMOCÍ MEMS 

AKCELEROMETRŮ 

Nakonec je nutné ověřit funkčnost programu a mechanické soustavy na 

jednoduchém měření pomocí MEMS akcelerometru ADXL-203 od firmy ANALOG 

DEVICES. MEMS technologie vyuţívá principů pro výrobu integrovaných obvodů 

k vytváření akcelerometrů. Integrovaný obvod je vytvářen na substrátu 

monokrystalického křemíku. Kromě akcelerometrů se touto metodou vyrábí i 

mikropohony a mikročerpadla [8] [9]. Akcelerometr ADXL 203 umoţňuje měření ve 

dvou osách jak statické tak i dynamické zrychlení [10]. Pro účely ověření funkčnosti 

programu a mechanismu bylo pouţito pouze jednoosé statické měření. Pro měření 

dynamického měření by musel polohovací stolek dosahovat vyšších rychlostí. Při 

maximální rychlosti stolku by napětí snímané na akcelerometru nepřesáhlo hodnotu 

šumu.  

 

Obr. 8.1: Funkční uspořádání při měření s akcelerometrem 
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Zkouška probíhala tak, ţe byl akcelerometr napájený 5V stejnosměrného 

napětí umístěn na nepájivém poli v ose otáčení. Výstupní napětí bylo závislé na úhlu 

natočení v tíhovém poli země. 

Akcelerometr je napájen zdrojem stejnosměrného napětí a výstupní napětí je 

snímáno analogově měřícím modulem NI USB 6251. Výstupní napětí bylo 

zobrazováno pomocí programu, který je k dispozici jako příklad k měřícímu modulu 

NI USB 6251. 

 

 

Obr. 8.2: Výstup napětí akcelerometru při opakovaném otáčení 

Pohyb byl naprogramován na tři opakování od 0° do 360° s dobou čekání 

jedna sekunda. Podle očekávání je charakteristika sloţena ze dvou sinusoid opačného 

znaménka (podle směru pohybu). Viz obrázek 8.2. 
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9. VÝZNAM PARAMETRŮ 

V této kapitole je uveden význam hlavních a vedlejších axiálních parametrů. 

Krokové rozlišení je tím nejvíce vypovídajícím znakem, který charakterizuje přesné 

motory. Udává, o jaký nejmenší krok se motor můţe pohnout. Tento parametr je 

volitelný v intervalu 1 aţ 64 mikrokroků v jednom kroku.  A kromě přesnosti se 

mění i rychlost. Motor pracuje s krokem 1,8°. Při nastavení nejniţšího krokového 

rozlišení je tento krok zároveň jedním mikrokrokem. Při nastavení nevyšší hodnoty 

je základní krok sloţen z 64 mikrokroků. To znamená, ţe nejniţší rozlišení je 1,8° a 

nejvyšší je cca 0,028°. Po převodování v poměru 90:1 jsou tyto hodnoty 0,02° 

respektive 0,003125°. Rampdivisor je taktéţ významný parametr vzhledem k 

vlastnostem převodovky se však vyplatí volit hodnoty niţší neţ 8. Přesto, ţe šířka 

pásma hystereze je jen 0,0127 ± 0,00053° , není vhodné nastavovat vysoké hodnoty, 

které způsobují při polohování překmity. Čím vyšší je krokové rozlišení a zároveň 

čím niţší je zrychlení, tím menší by měla být hodnota pulsedivisor. Výše uvedené 

parametry jsou nejpodstatnější, kromě nich existuje celá řada dalších, které však 

neovlivňují nijak zásadně vlastnosti pohybu. 
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10. ZÁVĚR 

Při řešení zadané práce byla dispozici jiţ funkční soustavu, která obsahovala 

Modul krokového motoru TMCM 111-42 od firmy Trinamic, Krokový motor SX23-

1012 českého výrobce Microcon, Polohovací stolek OPTIMUM Maschinen  a 

laboratorní zdroj. Modul byl kompletně zapojený. 

Podle zadání práce byl vytvořen ovládací panel v prostředí LabVIEW, 

schopný řídit motor ve všech základních reţimech, nastavovat rychlost v obou 

směrech s přepočtem na skutečnou rychlost, krokovat po definovaných úhlech, 

cyklické polohování a nastavování veškerých důleţitých parametrů. Mimo to byla do 

programu implementována simulace pohybu v reálném čase, moţnost kompenzovat 

nelinearitu a také graf závislosti úhlu natočení na čase. Program rovněţ dokáţe 

zobrazovat reakce modulu na události. 

 Pro měření velice malých úhlů bylo nutné vyvinout efektivní a levnou 

metodu. Jako nejvhodnější se ukázala metoda, vyuţívající laser umístěný na kotouči 

polohovacího ústrojí. Na projekční desce vzdálené 6509,1 mm byl následně měřen 

pohyb laserového paprsku s přesností na jeden mm, coţ přestavuje posun o 0,0866°. 

Pomocí této metody byl ověřen význam parametrů a jejich nejvýhodnější nastavení 

jak při zátěţi tak i bez ní. Také byla stanovena opakovatelnost a šířka pásma 

hystereze, která má hodnotu 0,0127 ± 0,00053°. Úhel, který činí rozdíl mezi 

počátkem a koncem opakovaného pohybu má hodnotu 0,0075 ±  0,0067°. 

Na závěr byla soustava testovaná na úkolu, pro který je ovládací panel a 

mechanismus určen. Byla ověřena funkčnost při práci s akcelerometry.  
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