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 Abstrakt 

Tato diplomová se zabývá návrhem a realizací elektromechanického pozičního systému pro 

automatickou optickou inspekci DPS větších rozměrů a vlastní optickou inspekcí. 

Problematika je rozčleněna do několika hlavních oblastí a to na mechanickou část, řídící 

hardware a softwarovou část. V každé části je proveden rozbor problému a vybráno 

nejvhodnější řešení.  

Abstract 

This master's thesis deals with proposal and realization of electromechanical positional 

system for automatic optical inspection PCB bigger proportions and solution of automatic 

optical inspection. Problems are dispersed into of several prime area namely on mechanical 

part, driving hardware and software part. In every part is performed analysis problem and 

choice optimal solution. 
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Úvod 

Tato diplomová práce je věnována realizaci automatické optické inspekce, která bude 

pracovat komparační metodou. Bude navázána na diplomovou práci Radovana Vápeníka 

s názvem Automatická optická inspekce. Zařízení bude umožňovat maticové zpracování 

větších desek plošných spojů. Obraz bude snímán USB kamerou připojenou k PC. Její pohyb 

zabezpečí pojezdy ve směrech X, Y a Z. Ve směru Z se bude provádět zaostřování obrazu. 

Celé zařízení bude ovládáno přes rozhraní USB. Budou využity dva kanály. 1. pro ovládání 

mechanických pojezdů a 2. pro přenos obrazu. Celkovou činnost zařízení bude obstarávat PC 

se softwarem pro řízení pohybu a automatickou inspekcí. Dále je potřeba vzít do úvahy 

reálnost využití algoritmů v jazyce PHP pana Vápeníka a propojení s programem 

realizovaném v C++. Je možné, že bude nutné přistoupit k přepsání algoritmů do jazyka C++. 

Cílem je zařízení, které je schopno najít defekty na osazených deskách plošných spojů a jeho 

činnost by měla být co nejvíce automatizovatelná. V ideálním případě by mohlo být 

otestováno pro malosériovou výrobu desek plošných spojů. 
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1 Teorie zpracování obrazu 

1.1  Detekce hran obrazu 

Okraje charakterizují hranice, proto jsou velmi důležité ve zpracování obrazu. Hrany v obrazu 

jsou oblasti se silnou intenzitou kontrastu – skok v kontrastu z jednoho pixelu na další. 

Detekce hran obrazu významně redukuje množství dat a odfiltruje neupotřebitelnou 

informaci, při zachování důležitých strukturálních vlastností obrazu. Je zde mnoho způsobů 

jak provádět hranovou detekci. Hlavní rozdělení způsobů hranové detekce se provádí do dvou 

kategorií, gradientní a Laplasovo. Metoda gradientu zjišťuje okraje hledáním maxim a minim 

v první derivaci obrazu. Laplasova metoda hledá přechody přes nulu ve druhé derivaci 

obrazu.  Okraj má jednorozměrný tvar rampy a výpočtem první derivace obrazu může určit 

jeho umístění. Předpokládejme, že máme následující signál obrázek 1 Změna intenzity na 

hraně v obrazu, s hranou popsanou skokem v intenzitě f(t). [4] 

 

Obrázek 1 Změna intenzity na hraně v obrazu[4] 

Jestliže vezmeme gradient tohoto signálu a zderivujeme tento průběh podle t, dostane 
následující obrázek 2 První derivace změny intenzity. 

 

Obrázek 2 První derivace změny intenzity [4] 

První derivace jasně ukazuje maximum umístěné ve středu hrany v originálním signálu. Tato 

metoda vyhledávání hran je charakteristická pro "gradientní filtr " rodiny hranové detekce a 
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zahrnuje metodu Sobel. Rozhodování, zda stanovit konkrétní pixel jako hranu, se děje při 

překročení hodnoty gradientu určitou rozhodovací hranici. Jak bylo zmíněno předtím, hrany 

budou mít vyšší intenzitu hodnot pixelů než okolní. Nyní stačí pouze porovnávat hodnotu 

gradientu s nastavenou hodnotou prahu.  Navíc, když je první derivace v maximu, druhá 

derivace je nulová. Díky tomu je zde další alternativa pro stanovení polohy hrany s použitím 

druhé derivace. Tato metoda je známá jako Laplasova a druhá derivace signálu je na 

obrázku 3 Druhá derivace změny intenzity. [4]  

 

Obrázek 3 Druhá derivace změny intenzity [4] 

1.1.1 Sobel algoritmus 

Je založený na jednorozměrné analýze, teorie může být aplikována na dvou-rozměrný obraz, 

pokud se přesně přiblíží k výpočtům jednorozměrné analýzy s obrazem odvozeným 

z dvojrozměrného obrazu. Sobel operátor vykonává 2-D prostorové měření gradientu na 

obrazu. Typicky se používá pro nalezení přibližné absolutní velikosti gradientu v každém 

bodě pro vstupní obraz ve stupních šedi. Sobel hranový detektor užívá konvoluční masku 3x3 

pixely, pro hrany v x-směru (sloupcích) a zvlášť pro hrany v y-směru (řadách). Konvoluční 

maska je obvykle mnohem menší než aktuální obraz. Nakonec se maska aplikuje na obraz a 

zpracovává se celý rozměr konvoluční masky najednou. [4]  

 

Obrázek 4 Sobel konvoluční masky [4] 

Velikost gradientu se vypočítá podle Rovnice 1 
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Rovnice 1 [4] 

 

Přibližná velikost se muže vypočítat podle Rovnice 2 

Jelikož obraz v odstínech šedi respektive jednotlivé hodnoty pixelů mohou nabývat pouze 

hodnot 0-255 s výhodou využijeme Rovnice 2 a to bez nutnosti použití absolutní hodnoty. 

Bílé barvě odpovídá hodnota 255 a černé hodnota 0. 

Popis výpočtu 

Maska je aplikována na oblasti vstupního obrazu, změní hodnotu pixelů. Potom je posunuta o 

jeden pixel doprava a pokračuje do té doby, než dosáhne konce řady. Poté začíná na dalším 

řádku o jeden pixel níž. Příklad obrázek 5 Jeden krok Sobel algoritmu ukazuje masku 

aplikovanou na část vstupního obrazu reprezentovaného zeleným obrysem. Vzorec ukazuje, 

jak byl konkrétní pixel vypočítán a přenesen do obrazu výstupu. Střed masky je umístěný přes 

pixel, se kterým se aktuálně v obrazu pracuje. Vektor [ I , J ] je užíván pro pohyb v souboru, 

je možné s výhodou využít shodu těchto vektorů v konvoluční masce a v aktuálně vybrané 

oblasti, například, pixel (a22) odpovídající maskou hodnotě (m22). Je důležité všimnout si, že 

pixely v prvním a posledním řádku a stejně i pixely v prvním a posledním sloupci nemohou 

byt zpracovány maskou  3x3 px. Toto je způsobeno při umístění středu masky např. na (a11). 

Dojde k překročení hranic zpracovávaného obrazu. [4] 

 
Rovnice 2 [4] 
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Obrázek 5 Jeden krok Sobel algoritmu [4] 

Gx maska zdůrazňuje okraje ve vodorovném směru zatímco Gy maska zdůrazňuje okraje ve 

svislém směru. Po aplikaci algoritmu v obou směrech dostaneme výsledný obraz s detekcí 

hran v obou směrech. [4]  

 

1.1.2 Canny algoritmus 

Canny hranový detekční algoritmus je nejznámější a optimální hranový detektor. Chytré 

záměry spočívaly ve vylepšení stávajících hranových detektorů, které byly v době, kdy se 

začalo na tomto algoritmu pracovat. Byl velmi úspěšný ve splnění cílů a myšlenek. Použité 

metody jsou v dokumentaci "A Computational Approach to Edge Detection" (Výpočtový 

přístup k hranové detekci). V tomto dokumentu je rozebrán seznam kritérií k tomu, aby byly 

zlepšeny aktuální metody hranové detekce. První a nejvíce zřejmá je nízká chybovost. Je 

důležité, aby algoritmus dokázal zareagovat vždy, když se v obraze objeví hrana. Druhé 

kritérium je to, že pozice hrany musí být dobře detekována. Jinými slovy, vzdálenost mezi 

hranovými pixely, které byly nalezeny detektorem a aktuální hranou, je minimální. Třetí 

kritérium je mít jen jednu odpověď na jednotlivé hrany. Tato funkce byla implementována, 

protože nebylo jednoznačně zaručeno, že nedojde k možnosti vícenásobných odpovědí na 

jednu hranu. [3] 

V závislosti na těchto kritériích, Canny hranový detektor v prvním kroku vyhladí obraz, aby 

odstranil šum. Poté hledá rozdíly intenzity gradientu, aby zvýraznil oblasti s vysokými 

prostorovými derivacemi. Algoritmus pak prochází podél těchto regionů a odstraní každý 
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pixel, který není v maximu (nonmaximum potlačení). Následuje zmenšení plochy hrany 

pomocí Hystereze. Hystereze se používá pro porovnání zbývajících pixelů, které nebyly 

potlačené. Hystereze užívá dvě hranice. Jestliže je velikost pod prvním prahem, tak dojde k 

vynulování. Jestliže je velikost nad druhým prahem, tak dojde k vytvoření hrany. A jestliže je 

velikost mezi hranicemi, pak dojde k vynulování s výjimkou kdy je cesta z tohoto pixelu k 

pixelu s intenzitou nad T2. [3] 

 Jednotlivé kroky algoritmu 

Krok 1  

K tomu, aby byl realizován Canny hranový algoritmus, je zapotřebí dodržet následující 

postup. Prvním krokem je odfiltrování šumu v originálním obrazu, před jakýmkoli pokusem o 

detekci hran. Protože Gaussův filtr může být výpočetně realizován jako jednoduchá maska, je 

využit i v Canny algoritmu. Byla výpočtem stanovena vhodná maska. Gaussův filtr může být 

aplikován pomocí používání standardních metod konvoluce. Konvoluční maska je obvykle 

mnohem menší než aktuální obraz. Následkem toho je maska aplikována přes obraz jako pole 

pixelů najednou. Čím větší je Gaussova maska, tím méně je detektor citlivý na šum. 

Lokalizační chyba v objevených hranách se také mírně zvyšuje, jak roste velikost Gaussovy 

masky. Příklad použitelné Gaussovy masky je na obrázku 6 Gausova maska pro 

sigma=1,4. [3] 

 

Obrázek 6 Gausova maska pro sigma=1,4 [3] 
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Krok 2  

Po odstranění šumu z obrazu je dalším krokem najít tloušťku hrany gradientů v obrazu. Sobel 

operátor vykonává 2-D prostorové měření gradientu na obrazu. Pak může být nalezena 

přibližná absolutní velikost gradientu (tloušťka hrany) v každém bodě. Sobel hranový 

detektor užívá konvoluční masku 3x3 pixely, pro hrany v x-směru (sloupcích) a zvlášť pro 

hrany v y-směru (řadách). Konvoluční maska je obvykle mnohem menší než aktuální obraz. 

Konvoluční masky jsou na obrázku 4 Sobel konvoluční masky. [3] 

Pro výpočet se použije rovnice 2 jako u Sobel algoritmu. 

Krok 3  

Směry hledání hran jsou jednoduché, používá se směr x a y. Může se stát, že chyba ve směru 

osy x bude nulová. Proto musí být v kódu omezení, které rozhodne, co tato skutečnost 

znamená. Kdykoli se gradient ve směru x rovná nule, směr hrany se musí rovnat 90 stupňům 

či 0 stupňům, záleží na tom, jaké hodnotě se rovná gradient v y-směru. Jestli GY má hodnotu 

nulovou, tak směr hrany se bude rovnat 0 stupňům. Jinak směr hrany se bude rovnat 

90 stupňům. Rovnice 3 slouží pro nalezení směru hrany. [3] 

 

Rovnice 3 [4] 

Krok 4  

Když je směr hrany znám, je možné v dalším kroku porovnat směr známé hrany a ostatními 

hranami v obraze a tím zjistit jejich směr. Jestli je uspořádání pixelů v obrazu podle obrázku 7 

Uspořádání px. [3] 

X X X X X 
X X X X X 
X X A X X 
X X X X X 
X X X X X 

Obrázek 7 Uspořádání px [3] 

Pak je patrné, že pixel "A", se může pohybovat čtyřmi možnými směry při popisování 

okolních pixelů - 0 stupňů (ve vodorovném směru), 45 stupňů (podél pozitivní úhlopříčky), 

90 stupňů (ve svislém směru), či 135 stupňů (podél záporné úhlopříčky). Nyní je možné 
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rozdělit orientaci do jednoho z těchto čtyř směrů v závislosti na tom, ke kterému směru je 

nejblíže (například jestli je úhel orientace 3 stupně, spadá do oblasti nulového úhlu). Toto je 

možné znázornit na půlkruhu rozděleném na 5 dílů, viz. obrázek 8 Rozdělení orientace 

hran. [3] 

 

Obrázek 8 Rozdělení orientace hran [3] 

Potom každý směr, který spadá pod žlutou oblast (0 až 22.5 & 157.5 až 180 stupňům) je 

nastavené na 0 stupňů. Každý směr hrany spadající do zelené oblasti (22.5 až 67.5 stupně) je 

nastaven na 45 stupňů. To samé platí pro hranu ve směru v modré oblasti (67.5 až 112.5 

stupně) je nastaven na 90 stupňů. A nakonec hrana ve směru spadající pod červenou oblast 

(112.5 až 157.5 stupně) je nastaven na 135 stupňů. [3]  

Krok 5  

Po nalezení směrů hran následuje potlačení bodů, které nedosáhly maxima (nonmaximum 

potlačení). Nonmaximum potlačení je užívané v oblastech podél hran. Ve směru hrany potlačí 

každou hodnotu pixelu (px rovný 0) pro všechny px, které nejsou součástí hrany. Díky tomu 

je výsledkem tenká čára odpovídající hraně na výstupu hranové detekce. [3]  

Krok 6  

Nakonec je aplikována hystereze, slouží jako prostředek zamezující rozpadání hran obrazu. 

Toto rozpadání hran je způsobeno kolísáním hodnot nad a pod prahem. Jestliže aplikujeme 

jeden práh T1 na obraz, tak hrana může mít průměrnou intenzitu rovnou T1, pak kvůli šumu 

může dojít k tomu, že hodnota bude pod limitem prahu. Stejně se tato vlastnost šumu uplatní i 

nad prahem. Výsledná hrana bude vypadat jako přerušovaná čára. Pro zamezení tomuto jevu 

se používá hystereze, která používá 2 hranice. Vysoký a nízký práh. Každý pixel v obrazu, 

který má hodnotu větší než T1 je zařazen do skupiny, která tvoří hranu. Potom každý pixel, 

který je připojeným k tomuto hranovému pixelu a který měl hodnotu větší než T2 je také 
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zařazen mezi hranové pixely. Díky tomu se při hledání hrany označí jako hrana pixel, který 

překročí T2 a hrana bude pokračovat, dokud následující okolní pixely budou nad T1. [3]  

 

1.2 USB kamera 

Pro snímání obrazu použijeme USB kameru. Její využití má několik výhod. Na trhu jsou 

kvalitní kamery s dostatečným rozlišením např. pro mikroskopy atd. za přijatelnou cenu. 

Jednoduché ovládání kamery ve Windows prostřednictvím rozhraní Win32 API a knihovně 

OpenCV. V našem případě rozhoduje i hmotnost a rozměry. Dále je potřeba zajistit kvalitní 

osvětlení snímané plochy jak z pohledu intenzity osvětlení, tak z pohledu spektra světelného 

zdroje. Jako další varianta osvětlení se jeví několik různých zdrojů světla a nasnímaní jedné 

části kontrolované desky plošných spojů pod několika osvětleními a následně po úpravě 

pomocí filtru detekce hran složit jednotlivé fotky na sebe. Tím by mohlo dojít, k částečnému 

snížení vlivu barvy součástek na výsledky optické inspekce. 

Požadavky na USB kameru: 

• Velké rozlišení 

• Nízký šum 

• Velká snímková rychlost 

• Hmotnost 

• SW podpora 

• Cena 

 

Výsledná použitá kamera je kompromisem mezi výše zmíněnými parametry. Jsou zde 

parametry, kterých bude kamera dosahovat bez problémů. Sem patří rozlišení, hmotnost, SW 

podpora. U zbývajících parametrů budeme muset zvolit kompromis. 

Jako nejvhodnější z pohledu cena/parametry se jeví USB digitální mikroskop um012. Jeho 

pořizovací náklady se pohybují okolo 2000 Kč. Při této ceně splňuje vlastnosti jako velké 

rozlišení, malou hmotnost a navíc má vestavěné regulovatelné osvětlení. Další užitečnou 

vlastností je možnost manuálního zaostření. Popis vlastností je v tabulce 1 Technická 

specifikace kamery a popis mikroskopu je na obrázku 9 Mikroskop. 
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Obrázek 9 Mikroskop [2] 

 

Tabulka 1 Technická specifikace kamery [2] 

Obrazový sensor 2 Mega Pixelů (interpolace až 5M) 

Rozlišení obrazu 

2560x2048 (5M), 2000x1600, 1600x1280 

(2M),1280x1024, 1024x960, 1024x768, 

800x600,640x480, 352x288, 320x240, 160x120 

Rozlišení Video 

2560x2048 (5M), 2000x1600, 1600x1280 

(2M),1280x1024, 1024x960, 1024x768, 

800x600,640x480, 352x288, 320x240, 160x120 

Rozsah zaostření Manuální zaostření od 10mm do 500mm 

Počet snímků Max 30f/s při 600 Lux Osvětlení 

Rozsah Zvětšení 20x to 200x 

Video formát AVI 

Foto formát JPEG nebo BMP 

Zdroj světla 8 LED (nastavitelné ovládacím prvkem) 

PC rozhraní USB2.0 

Zdroj napájení 5V DC z portu USB 

Operační Systém Windows2000/XP/Vista/Win7/ Mac 

OSD jazyk 
English, German, Spanish, Korean, French, 

Russian 

Ovládací software MicroCapture s funkcí měření & kalibrace 

Rozměr 110mm (Výška) x 33mm (průměr) 
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1.2.1 Využití OpenCV knihovny 

OpenCV je volně šiřitelná a otevřená multiplatformní knihovna pro manipulaci s obrazem. Je 

zaměřena především na počítačové vidění a zpracování obrazu v reálném čase. Původně ji 

vyvíjela společnost Intel. Dokáže se zrychlit spoluprací s knihovnou Integrated Performance 

Primitives (Intel IPP). Knihovnu je možné využít z prostředí jazyků C, C++ a s generátorem 

rozhraní SWIG také Python a Octave. Knihovna obsahuje víc jak 500 funkcí pro práci 

s obrazem. 

Po jistých pokusech s touto knihovnou jsem naznal, že pro záměry této diplomové práce bude 

zcela dostačovat. Ovšem využívání příkazů knihovny nebylo příliš příjemné. Proto jsem začal 

hledat komponenty postavené na této knihovně. Tato úvaha mě dovedla až k Mitov software. 

1.2.2 Mitov software komponenty 

V této kapitole se budu věnovat popisu komponent vhodných pro tuto diplomovou práci. Na 

úvod bych chtěl krátce představit firmu Mitov software. Mitov software má sídlo 

v Kalifornském Moorparku a specializuje se na rozvoj rychlého Videa, Audia a zpracování 

signálů, sběr dat v reálném čase, komunikace, řízení procesů a s tím spojené aplikace. 

Komponenty jsou založeny na OpenCV knihovně. K propojení jednotlivých komponent 

slouží OpenWire knihovna. OpenWire je free open source knihovna, která umožňuje psaní 

pokročilých VCL komponent pro rychlý vývoj aplikací. Komponenty vyvinuté s knihovnou 

umožňují tvorbu komplexních aplikací bez nutnosti psát programový kód. 

Veškeré potřebné instalace knihoven jsou na www.mitov.com a na přiloženém CD. 

Komponenty je možné využívat pro nekomerční účely zdarma. Komponenty jsou ve 

variantách pro programovací jazyky Delphi, C++ Builder, Visual C++ a .NET. V této 

diplomové práci byly použity dva základní balíky komponent a to Video Lab a Vision Lab. 

Další informace jak používat jednotlivé komponenty včetně jejich integrace do 

programovacího prostředí se nacházejí v Quick Start manuálu pro daný typ balíku. 

Tabulka 2 Seznam a stručný popis použitých komponent 

 VLDSCapture 

Zajišťuje připojení k zařízení pro zpracování obrazu. 
Umožňuje výběr zdroje signálu a jeho nastavení. 

 VLSnapshot 
Používá se k vytvoření jednotlivých obrazů z videa.  
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 VLGrayScale 
Slouží k převodu z barevného signálu na černobílý signál. 

 VLCanny 
Tato komponenta provádí detekci hran obrazu pomocí Canny 
algoritmu. 

 VLCrop 
Zajišťuje ořezání obrazu na nastavenou velikost. 

 VLFixedFilter 
Umožňuje aplikovat jeden z níže zmíněných filtrů na obraz: 
ftPrewittHoriz, ftPrewittVert, ftSobelHoriz, ftSobelVert, 
ftRobertsDown, ftRobertsUp, ftLaplace, ftGauss, ftHipass, 
ftLowpass, ftSharpen, ftMedianCross, ftMedianColor. 

Tento filtr používá pevnou masku  3x3 a 5x5 pixelů. 

 

 VLBoxFilter 
Umožňuje aplikovat jeden z níže zmíněných filtrů na obraz: 
Average, Min, Max a Median. 

Tento filtr používá volitelně velkou masku. 

 VLThreshold 
Komponenta Threshold mění hodnoty pixelů v závislosti na tom, 
zda jsou menší či větší než specifikovaný práh. Hodnoty nad 
ThresholdTop jsou nastavené na ThresholdTop.Value a hodnoty 
pod ThresholdBottom jsou nastavené na ThresholdBottom.Value. 
Hodnoty mezi nimi jsou ponechány bez změny. 

 VLGenericFilter 
Realizuje uživatelsky definovaný filtr přes obraz. 

 VLCombine 
Komponenta spojí dva obrazy dodané přes InputPins. Vykonáním 
operace vybrané v CombineOperation: coAdd, coSubtract, 
coMultiply, coDivide, coOr, coAnd, coXor, coAbsDiff nebo 
coCopy. 

 VLImageGen 

Komponenta generuje snímky z vybraného obrazu (bitová mapa, 
ikona, JPEG, atd.). Všechny snímky jsou identické. 

 VLFindContours 
Komponenta vyhledává hrany v binárním obraze. Zpracovává 
pouze obraz předzpracovaný hranovou detekcí Canny nebo Sobel. 
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2 Teorie řízení krokových motorů 

Pro realizaci NC řízených pojezdů jsou nejvhodnější krokové motory nebo modernější BLDC 

motory. Výhody a nevýhody jsou podrobně rozebrány v následujících kapitolách. Z níže 

uvedeného rozboru je zřejmá nejvhodnější varianta pro naši aplikaci. 

2.1 Konstrukce krokových motorů 

2.1.1 BLDC motory 

BLDC motory jsou známé též jako motory s elektronickou komutací. Aplikační oblast těchto 

motorů je velmi široká. Od nasazení miniaturních verzí těchto motorů v protetice přes 

osazovací automaty součástek SMD, souřadnicové zapisovače až k pohonům s výkony do 

400W. Výhodou motorů BLDC oproti všem motorům DC je vyšší životnost a dosažitelnost 

vyšších otáček řádově desítek tisíc. Další výhodou je nižší cena a menší rozměry. Určitým 

nedostatkem je existence velké vzduchové mezery mezi železem statoru a rotoru. Vrstva 

samonosného vinutí kotvy významně zvětšuje reluktanci magnetického obvodu stroje, 

důsledkem je menší magnetická indukce ve vzduchové mezeře a tudíž menší dosažitelný 

moment. [14] 

Konstrukční uspořádání EC motoru v podstatě odpovídá uspořádání motoru synchronního s 

trojfázovým vinutím na statoru a permanentními magnety na rotoru. Chování je však obdobné 

jako u motoru stejnosměrného. V nabídce výrobců BLDC motorů lze nalézt dvě základní 

konstrukční provedení těchto motorů, a to motory s homogenním vinutím a motory se 

soustředným vinutím umístěným na pólech statoru. [14] 

Obrázek 11 Řez BLDC motorem s vnějším 

rotorem a vinutím na pólech [14] 
Obrázek 10 Řez BLDC motorem s homogenním vinutím 

[14] 
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Pohon s BLDC motorem musí vždy obsahovat čtyři základní komponenty, a to DC napájecí 

zdroj, elektronický komutátor s řídicí elektronikou a snímače polohy rotoru. [14] 

Protože napájení motorů s elektronickou komutací je stejnosměrné, musí být mechanická 

komutace nahrazena vhodnými elektronickými spínacími obvody. Tyto motory proto integrují 

výhodu stejnosměrného napájení s bezkontaktním přenosem energie mezi statorem a rotorem, 

která je vlastní synchronním motorům s permanentními magnety a asynchronním motorům. 

Točivý moment motoru vzniká vzájemným působením magnetického pole otočného 

permanentního magnetu (kotva) a proudu v nepohyblivém vinutí statoru (buzení). Pro vznik 

točivého momentu je však nutné, aby nepohyblivé vinutí vytvářelo točivé magnetické pole, 

takže je třeba toto vinutí realizovat nejméně ve třech sekcích neboli fázích. [14] 

 

Obrázek 12 Blokové schéma zapojení BLDC motoru [14] 

Pro zajištění správného napájení konkrétní sekce (fáze) vinutí, je nutné znát relativní polohu 

rotoru vůči poli statoru. Za tím účelem se u BLDC mikromotorů nejčastěji používají tři 

Hallovy senzory rozložené po 120 stupních na obvodu statoru. Tyto senzory jsou obvykle 

integrovány do pláště motoru. Existují však i bezsenzorové způsoby zjišťování polohy rotoru 

a pro tyto aplikace se vyrábí motory bez Hallových senzorů. [14] 

2.1.2 Krokové motory 

Krokový motor disponuje možností přesně nastavit polohu a především ji následně udržet. 

Tyto motory jsou vhodné pro souřadnicové zapisovače, počítačem řízené stroje. Jejich výhoda 

je především ve snadném ovládání. Pro precizní řízení otáček není potřeba programovat 
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precizní PID regulaci. V případě, že motor nepřetěžujeme, není nutná zpětná vazba, zcela 

postačí počítání otáček. Nejzávažnější nevýhodou je pravděpodobně trvalý odběr proudu, i 

když se motor netočí. Nepříliš výhodný je i poměr výkonu (krouticího momentu) vůči 

hmotnosti motoru. Ani cena není ve srovnání s DC motory příliš výhodná. [18] 

Krokový motor se skládá ze statoru a rotoru. Stator obsahuje sadu cívek. Rotor je tvořen 

z prstence permanentních magnetů, který je usazen na hřídeli s kuličkovými ložisky. [18] 

 

Obrázek 13 Krokový motor [18] 

 

Obrázek 14 Stator [18] 

 

Obrázek 15 Rotor [18] 

Princip krokového motoru spočívá v průchodu proudu cívkou statoru, která vytváří 

magnetické pole. Toto magnetické pole přitahuje opačný pól magnetu rotoru. Vhodným 

zapojováním cívek dosáhneme vytvoření rotujícího magnetického pole, které otáčí 

rotorem. [18] 

Vzhledem k ceně a jednoduchosti provedení zvolím variantu, která využívá krokové motory. 

Pro naši aplikaci bude zcela postačovat krokový motor s dostatečným krouticím momentem. 

Tím zabezpečíme správnou funkci motorů a nebude nutná zpětná vazba. 
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2.2 Režimy řízení krokových motorů 

Existují dva způsoby řízení krokových motorů. 

Bipolární a unipolární řízení. Jak by mohl název 

napovídat, nejedná se zde o rozdíl v použitých 

tranzistorech. Jednotlivé způsoby závisí na 

konstrukci krokového motoru. Existují oba typy jak 

unipolární tak bipolární. Nejzajímavější je z mého 

pohledu varianta, která umožňuje oba způsoby řízení. 

Způsob konstrukce vinutí a jeho vývody jsou na 

obrázku 16 Zapojení universálního krokového 

motoru. Oba dva způsoby mají své klady a zápory. 

Hlavní parametry jsou odběr motoru, krouticí 

moment, složitost zapojení a počet kontrolních linek.  

 

2.2.1 Unipolární řízení 

Při unipolárním řízení prochází v jednom okamžiku proud právě jednou cívkou. Motor s tímto 

buzením má nejmenší odběr, ale také poskytuje nejmenší krouticí moment. Výhodou tohoto 

řešení je jednoduché zapojení řídící elektroniky - v podstatě stačí jeden tranzistor na každou 

cívku. Pro menší motory lze s výhodou použít integrovaný obvod ULN2803. V jednom 

pouzdru je dostatek budičů pro řízení dvou motorů. [18] 

 

Obrázek 17 Schéma unipolárního řízení [18] 

Obrázek 16 Zapojení universálního 

krokového motoru 
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Obrázek 17 Schéma unipolárního řízení slouží pouze jako ilustrační. V reálném zapojení je 

nutné použít ochranné diody, zapojené v závěrném směru mezi kolektorem a emitorem 

jednotlivých tranzistorů. 

2.2.2 Bipolární řízení 

Při bipolárním řízení prochází proud vždy dvěma protilehlými cívkami. Ty jsou zapojené tak, 

že mají navzájem opačně orientované magnetické pole. Motor v tomto režimu poskytuje větší 

krouticí moment, ovšem za cenu vyšší spotřeby. Pro řízení jsou zapotřebí 2 H-můstky: pro 

každou větev jeden. To ve výsledku znamená jednak složitost zapojení a větší počet 

kontrolních linek (jejich počet lze zredukovat pomocí přídavné logiky). Vhodným 

integrovaným obvodem pro bipolární řízení menších motorů je H-můstek L293D. [18] 

 

Obrázek 18 Schéma bipolárního řízení [18] 

Obrázek 18 Schéma bipolárního řízení slouží pouze jako ilustrační. V reálném zapojení je 

nutné použít ochranné diody, zapojené v závěrném směru mezi kolektorem a emitorem 

jednotlivých tranzistorů. 

Pro naše účely bude výhodnější bipolární řízení. V naší aplikaci je především důležitý krouticí 

moment motorů. Spotřeba není tak důležitá, jelikož bude zařízení napájeno ze sítě. Zvýšená 

pozornost spotřebě je namístě u zařízení napájených z baterií např. mobilní roboti. 

Další otázkou je, zda použít jednofázové či dvoufázové buzení. Jednofázové řízení znamená, 

že magnetické pole generuje pouze jedna cívka (případně dvojice cívek při bipolárním 

buzení). Při dvoufázovém řízení generují shodně orientované magnetické pole vždy dvě 

sousední cívky. Daní za vyšší krouticí moment je dvojnásobná spotřeba oproti řízení 

jednofázovému. [18] 

Z důvodu získání co největšího krouticího momentu se přikloníme k variantě dvoufázového 

buzení. 



  24 

 

Poslední otázkou je, zda použít řízení s plným krokem nebo s polovičním krokem. Řízení s 

plným krokem znamená, že na jednu otáčku je potřeba přesně tolik kroků, kolik zubů má 

stator daného motoru. Řízením s polovičním krokem dosáhneme dvojnásobné přesnosti. 

Technicky se jedná o střídání kroků s jedno a dvoufázovým řízením. [18] 

2.3 Popis řízení krokových motorů 

Z hlediska použití motorů v naší aplikaci je zbytečné využívat řízení s polovičním krokem. 

Motory, které připadají v úvahu, mají dostatečně jemný krok. Jako nejvhodnější metoda řízení 

se jeví bipolární s dvoufázovým buzením a  plným krokem. Jednotlivé kroky tohoto řízení 

jsou znázorněny na obrázku 19 Princip bipolárního dvoufázového buzení s plným krokem. 

 

Obrázek 19 Princip bipolárního dvoufázového buzení s plným krokem [18] 

Dalším režimem je poloviční krok, kterého dosáhneme při bipolárním i unipolárním buzení 

velmi snadno. Změníme pouze posloupnost spínání cívek krokového motoru. Schematické 

znázornění je na obrázku 20 Princip bipolárního dvoufázového buzení s polovičním krokem. 

Touto úpravou dosáhneme zdvojnásobení počtu kroků na jednu otáčku krokového motoru a 

tím i plynulejší chod. 

 

Obrázek 20 Princip bipolárního dvoufázového buzení s polovičním krokem [18] 
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Nejplynulejším způsobem buzení krokového motoru je použití tzv. mikrokroku. Jedná se o 

přecházení z jednoho kroku na druhý za pomocí PWM. Tímto způsobem lze plynule měnit 

efektivní magnetické pole jednotlivých pólových nástavců. Průběh poloh rotoru je velmi 

podobný jako u bipolárního dvoufázového buzení s polovičním krokem. Princip je znázorněn 

na obrázku 21 Princip bipolárního dvoufázového buzení s mikrokrokem. Je vidět použití dvou 

PWM signálů. Nejlepším řešením je použití jednoho PWM generovaného mikrokontrolerem a 

jeho následnou inverzí pro druhý pár vinutí.  

 

Obrázek 21 Princip bipolárního dvoufázového buzení s mikrokrokem 

 

 

3 Mechanická část 

Tato část zařízení nám bude určovat maximální velikost zpracovávané DPS, rychlost pohybu 

a dynamické vlastnosti při pohybu kamery nad DPS. Mechanická část bude z velké míry 

určovat hmotnost zařízení. Dále má mechanická část vliv na přesnost, ale pro naše účely zcela 

postačí 0,02 mm. V úvahu připadají dva mechanizmy. První využívá k přenosu rotačního 

pohybu motoru na translační řemen viz. obrázek 21 Princip bipolárního dvoufázového buzení 

s mikrokrokem. Druhá používá šroubovici s maticí viz. obrázek 22 Pohybový šroub. Oba 

způsoby mají své výhody a nevýhody. S využitím řemene získáme výhodu v možnostech 
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rychlého pohybu, ale řemenice vyžadují údržbu a kontrolu. Na druhou stranu šroubovice 

nepotřebují téměř žádnou údržbu, ale snižuje se rychlost pohybu. Dále je potřeba vodící 

prvek, po kterém se bude pohybovat ložisko unašeče. Pro případ šroubovice se může tímto 

vodícím prvkem stát sama šroubovice, ale toto řešení se příliš nepoužívá. Ve většině případů 

se využívá tyčí, trubek nebo kolejnic, po kterých se pohybuje pojezd pomocí ložisek. Z těchto 

dvou možných řešení je nejvýhodnější kombinace šroubovice s tyčovým vodícím prvkem. 

Rozhoduje především cenová dostupnost a jednoduchost realizace. Velikost DPS, kterou bude 

možno kontrolovat je stanovena na standardní velikost formátu A4 210x294(mm).  

 

Obrázek 22 Pohybový šroub [5] 

 

Obrázek 23 Lineární pohyb pomocí ozubeného řemene [15] 

3.1 Návrh mechanických pojezdů 

Vlastní zařízení bude konstrukčně složeno ze dvou základních celků. První část je pojezd ve 

směru osy X. Druhá potom pojezd ve směru osy Y. První část bude zároveň tvořit základnu 

stroje, proto můžeme využít robustnější konstrukce. Jako vodící prvky poslouží ocelové tyče, 

které budou zapuštěny do čel stroje. První nákres je na obrázku 24 Základna a pojezd osy X. 

Pro přenos pohybu motoru použijeme šroubovici s trapézovým závitem, po niž se bude 

pohybovat matice, která bude spojena s druhou částí, a to s pojezdem v ose Y. Šroubovice je 

současně i druhým vodícím prvkem. Druhá část se skládá z vodícího prvku a závitové tyče 

upevněné mezi dvěma nosníky. Nosná konstrukce představuje nosný prvek pro vlastní pojezd 

a také mechanické spojení pojezdu v ose X s pojezdem v ose Y. Celá konstrukce se bude 
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pohybovat pomocí uložení s ložisky po vodící tyči a závitové tyči pojezdu osy X. Vlastní 

pohyb realizuje matice na otáčející se šroubovici. Pojezd osy Y je proveden v podobě vodící 

tyče a závitové tyče, po niž se pohybuje ložisko spojené s maticí na závitové tyči, která bude 

realizovat pohyb v ose Y. Není možné realizovat centrální uložení šroubovice. Proto volím 

pozici pod vodící tyčí z důvodu minimalizace páčení se celého pojezdu. Na tomto pojezdu 

bude připevněn držák kamery ideálně s manuální možností změny výšky ve smyslu osy Z. 

První návrh pojezdu pro osu Y viz. obrázek 25 Pojezd osy Y. 

 

Obrázek 24 Základna a pojezd osy X 
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Obrázek 25 Pojezd osy Y 

Pro snazší představu o přístroji uvádím ještě celkový pohled ze shora viz. obrázek 26 Celkový 

pohled ukazuje vzájemný vztah mezi osou X a osou Y, dále je zde uvedena orientace směrů. 

 

Obrázek 26 Celkový pohled 

Obrázky 3 až 5 ukazují první představu o mechanické konstrukci zařízení, proto nejsou 

uvedeny rozměry. Je možné, že při detailním rozkreslení bude potřeba konstrukci přizpůsobit 

motorům, vodícím prvkům atd.  
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4 Vybavení pro práci s mikrokontrolery AVR 

V této části je popsán použitý hardware pro programování mikrokontrolerů firmy Atmel, které 

podporují SPI programování. Jedná se o USB programátor. Jako základ byl převzat 

programátor, který používal pro komunikaci s PC sériovou linku RS232. Zapojení a 

softwarové vybavení programátoru bylo převzato z [10]. Úpravou a doplněním tohoto 

zapojení o převodník USB-RS232 firmy FTDI vznikl USB programátor kompatibilní se 

standardem AVR910 a tím také s programovacím prostředím AVR studio a CodeVision 

AVR. 

4.1 Hardware USB-AVR910 

Jako řídící mikrokontroler byl použit ATtiny 2313. Tento mikrokontroler obsahuje jednu 

plnou vstupně výstupní bránu a dvě částečné. Bylo zvoleno pouzdro DIL20. Dále obsahuje 

integrovaný řadič sběrnice UART, vstupy pro připojení externího oscilátoru nebo krystalu a 

SPI programovací rozhraní. Slouží jako převodník mezi sériovou sběrnicí RS232 a SPI 

rozhraním viz. obrázek 27 Blokové schéma programátoru. 

 

Obrázek 27 Blokové schéma programátoru 

Detailní schéma programátoru je v příloze. Programátor má dva různé programovací 

konektory a to 6ti pinový a 10ti pinový. Rozdíl mezi nimi je v počtu vyvedených zemí a taky 

v ceně konektorů. Tlačítko S1 slouží jako reset programátoru a LED12 indikuje činnost 

programátoru. Zelená – Připraven. Červená – Programování.  
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Obrázek 28 Schéma programátoru 

K layoutu DPS, obrázek 29 Layout DPS programátoru, tento programátor jsem používal po 

celou dobu práce na mé diplomové práci. Pracoval spolehlivě. Ovšem v ojedinělých 

případech se programátor připojil k PC až na podruhé. Tato skutečnost mě dovedla k názoru, 

že bude potřeba redesignovat část týkající se převodníku USB-RS232 nejlépe podle [6]. 

Podklady pro výrobu jsou na přiloženém CD. 

 

Obrázek 29 Layout DPS programátoru 
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4.2 Software USB-AVR910 

Veškeré zdrojové kódy a hex soubory pocházejí od [10] a 

jsou na přiloženém CD. Pro správnou funkci programátoru je 

nutné naprogramovat ATtiny 2313 a to souborem 

avr910.hex. Dále je potřeba nastavit fuse bity viz. obrázek 30 

Fuse bity. Tímto nastavením mikrokontroleru přepneme 

zdroj z interního oscilátoru na externí krystal. V tomto kroku 

je jisté riziko, že dojde díky špatnému nastavení fuse bitů 

k zablokování mikrokontroleru. Bez složitého programátoru 

lze toto provést s pomocí programu PonyProg na PC se 

sériovým portem a za pomoci jednoduchého zapojení 

známého jako SI prog viz. obrázek 31 Schéma SI progu. 

 

 

Obrázek 31 Schéma SI progu [1] 

Nyní následuje instalace převodníku FTDI FT232BL. Jedná se o jednočipový převodník USB 

na UART s plným rozhraním signálů modemu. Tento typ integrovaného převodníku 

podporuje dva druhy ovladačů pro PC a to VCP a FTD2XX. FTD2XX ovladače slouží pro 

přímý přístup k FT232 a zařízení se chová jako další zařízení standardu HID. Tato varianta je 

vhodná pro konstrukci vlastních USB periferií k PC. VCP ovladač vytvoří ve spolupráci 

s FT232 virtuální COM port. Tato problematika je velmi dobře popsána v [6]. 

Obrázek 30 Fuse bity 
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Oživení programátoru probíhá následovně. Po připojení do USB maximálně 2 m dlouhým A-

B USB kabelem se programátor připojí jako nové zařízení s popisem USB<->RS232 a 

následná instalace bude vyžadovat VCP ovladače, které jsou na přiloženém CD nebo na 

stránkách výrobce FTDI. V případě, že se objeví 

zpráva o nerozpoznání zařízení, je vhodné pokusit 

se odpojit a opět připojit programátor. Tato 

vlastnost je způsobena z největší 

pravděpodobností nesprávným layoutem DPS. 

Nyní je potřeba nakonfigurovat software, který 

bude programátor používat. Je možnost zvolit 

mezi AVR studiem a CodeVision AVR. Pro AVR 

studio je nastavení a obslužný program 

následující. V záložce tools v hlavním menu AVR 

studia je program AVR prog. Tento program je 

vhodný zvláště pro začátečníky, neumožňuje 

ruční nastavování fuse bitů jako např. PonyPorg, 

ale používá k nastavení rolovací menu s možným nastavením. Tím nedojde k špatnému 

nastavení mikrokontroleru a jeho zablokování. Velké možnosti nastavení nejsou, základní 

požadavek je, aby byl programátor připojen na COM1 a jeho nastavení bylo podle obrázku 32 

Nastavení COM portu pro AVR Prog. 

Pro CodeVision AVR a sním spojený ChipBlasterAVR 

Universal In-System Programmer je nastavení na obrázku 33 

Nastavení ChipBlasterAVR. Toto nastavení se nachází pod 

položkou settings v hlavním menu. Tento program je velmi 

dobrým nástrojem pro práci s mikrokontrolery AVR. 

 

 

Propojení programátoru a programovaného mikrokontroleru je popsáno následující tabulkou. 

Obrázek 32 Nastavení COM portu pro AVR Prog

Obrázek 33 Nastavení ChipBlasterAVR 
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Tabulka 3 Zapojení programátoru 

Programátor Mikrokontroler 

MISO MISO 

MOSI MOSI 

RST RST 

SCK SCK 

VCC VCC 

GND GND 

 

5 Realizace AOI 

5.1 Realizace mechanické části 

Realizace mechanického pojezdu odpovídá návrhu v kapitole 3.1 Návrh mechanických 

pojezdů. V této části jsem rozpracoval detailně záležitosti týkající se uchycení motorů, 

uchycení matice a uložení závitových tyčí. Celá realizace byla provedena ve strojní dílně 

VUT FEKT. Veškeré výkresy jsou v příloze a na přiloženém CD. Jako konstrukční prvky 

byly použity AL profily o průřezu 40x40 mm a 80x40 mm viz. obrázek 34 Průřez použitých 

profilů. 

 

Obrázek 34 Průřez použitých profilů [8] 

Uložení závitových tyčí je realizováno pomocí ložiskových domečků zapuštěných do profilů. 

Motory jsou připojeny přes pevnou spojku k závitové tyči napřímo. Proto je celý motor 

připevněn k nosné konstrukci přes silenblok, který tlumí setrvačné rázy při rozběhu a 

zastavení motoru. Náčrt uložení motoru je na obrázku 35 Uložení krokového motoru. 
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Obrázek 35 Uložení krokového motoru 

Uchycení matice je realizováno přes dva hliníkové kvádry. Kvádry jsou přišroubovány k 

rovným bokům matice. Dohromady tvoří celek, který velikostí odpovídá ložisku na vodící 

tyči viz. obrázek 36 Uchycení matice. 

 

Obrázek 36 Uchycení matice 

Na závitové tyči je na začátku a na konci jistá část o zmenšeném průměru. Tyto dvě části 

slouží pro uložení na ložiskách a k připojení motoru.  

Kamera je připevněna k pojezdu osy Y mezi maticí a ložiskem. Je použit standardní upínací 

mechanismus dodávaný ke kameře viz. obrázek 9 Mikroskop. Je použit plastový čtverec 

s otvorem uprostřed, kterým je přitlačena podstava stojanu mikroskopu k matici a ložisku. 

Držák je upevněn k matici a ložisku pomocí šroubů v rozích viz. obrázek 37 Upevnění 

kamery. 
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Obrázek 37 Upevnění kamery 

Přesnost pojezdu je přímo úměrná přesnosti závitové tyče. Je použita závitová tyč 

s lichoběžníkovým závitem. Stoupání tyče je 4 mm na otáčku. Z toho lze snadno stanovit 

velikost pohybu na jeden krok motoru. Jsou použity motory o velikosti kroku 1,8°, to 

odpovídá 200 krokům na otáčku. Při podělení stoupání závitové tyče počtem kroků motoru na 

jednu otáčku dostaneme velikost pohybu na jeden krok 0,02 mm při plném kroku motoru. Při 

polovičním kroku je to 0,01 mm. 

5.2 Realizace hardwarové části 

Celé zařízení bude postaveno na mikrokontrolerech AVR firmy Atmel a převodníku USB na 

RS232 firmy FTDI. Komunikace mezi PC a řídícím mikrokontrolerem zařízení bude probíhat 

po sériové lince. Z důvodu postupného nahrazování tohoto staršího komunikačního rozhraní 

je použit standard USB, který podporují v současné době všechna PC včetně notebooků.  

Architektura zařízení je založena na jednom vícebranovém mikrokontroleru. Řídící 

mikrokontroler obstarává komunikaci s PC tak i ovládání jednotlivých driverů, kde následně 

v závislosti na obdržené instrukci a hodinovém signálu dojde k vlastnímu ovládání motorů 

jednotlivých pojezdů v osách X a Y. Schematické znázornění je na obrázku 38 Princip 

řídicího hardwaru. Tím zabezpečíme paralelní chod jednotlivých motorů bez většího vytížení 

řídícího mikrokontroleru.  
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Obrázek 38 Princip řídicího hardwaru 

5.2.1 Převod USB na RS232 

Vlastní převod USB na RS232 realizuje IO firmy FTDI FT232BL. Jedná se o jednočipový 

převodník USB na UART s plným rozhraním signálů modemu. Dále podporuje připojení 

externí E2PROM, která umožňuje uložení VID a PID zařízení, sériové číslo a popis zařízení. 

Implementaci softwarových funkcí zabezpečují dva druhy ovladačů. VCP ovladače vytvářejí 

z obvodu FT232BL virtuální COM port, který je přístupný pro operační systém. Druhá 

varianta je založena na ovladači FTD2XX. Tento ovladač se také nazývá přímý a je možné 

volat implementované funkce přímo z vlastního programu. Schéma základního zapojení pro 

využití v našem zařízení naleznete na obrázku 41 Schéma převodníku USB na RS232 a 

v příloze a na přiloženém CD. Jedná se o základní zapojení IO s konfigurační E2PROM. 

Zapojení bylo převzato z [6]. Je použita E2PROM 93LC46B s pamětí o velikosti 1024 bitů a 

rozhraním I2C. 

 

5.2.2 Řídící elektronika 

Řídící elektronika je založena mikrokontroleru ATmega16 a dvou driverech L297. 

Mikrokontroler přijímá a odesílá data přes UART a podle přijatých instrukcí řídí drivery 

L297. Mikrokontroler ATmega16 je propojen s FT232BL prostřednictvím linek UARTu Rx a 

Tx. Konektor X5 je USB konektor typu B a slouží k propojení PC a řídící elektroniky přes 

rozhraní USB. Dále jsou připojeny výstupy z koncových spínačů konektor X4. Programování 

je zajištěno pomocí SPI konektoru X1, který je na řídící DPS. Dále je vyvedeno externí 

přerušení a volné porty brány D, konektory JP1 a JP2. Výstupní signály z driverů jsou 

přivedeny na konektory X7 pro osu X a X8 pro osu Y. Napájecí napětí se přivádí na konektor 

X6, řídící elektronika je navržena pro napájecí napětí 5V. K obvodu L297, jedná se 
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jednočipový kontroler pro řízení krokových motorů. Vyrábí se v pouzdrech DIP20 a SO20. 

Z pohledu layoutu DPS jsem zvolil pouzdro DIP20. Je navržen pro spolupráci s budičem 

L298. Obvod L297 umožňuje řízení velikosti proudu vinutím motoru. Velikost tohoto napětí 

je nastavena odporovým děličem pro každou osu zvlášť, odpory R5,R6 a R3,R4. Toto 

referenční napětí je nastaveno na 50 % napájecího napětí tj. 2,5V. Celé snímání pracuje na 

základě komparace referenčního napětí a napětí na snímacím odporu. Hodnotu proudu 

dostaneme pomocí výpočtu Ohmova zákona. 

Snímací odpor R=0,47Ω 

Uref=2,5V 

 

Výpočet ukazuje, že když poteče vinutím motoru proud větší než 5,32A, tak dojde k odpojení 

driveru a tím i budiče a zamezí se jeho zničení. Realizace řízení proudu je nelépe patrná na 

obrázku 39 Blokové schéma L297. 

 

Obrázek 39 Blokové schéma L297 [12] 

Další potřebné externí součástky tvoří RC oscilátor tvořený R1 a C1. Tento RC člen je 

připojen k vstupu OSC. Zde jsem s výhodou využil synchronizačního pinu SYNC. Tímto 

způsobem jsem dosáhl synchronizace pohybu mezi osou X a osou Y a díky tomu je možné 

realizovat pohyb nejen v ose X a zvlášť v ose Y, ale lze se pohybovat i po úhlopříčce. 
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Eventuelně lze vytvářet i složitější tvary. Funkce dalších pinů jsou uvedeny v tabulce 4 

Funkce pinů L297. Z popisu funkcí jednotlivých pinů a z obrázku 39 Blokové schéma L297 je 

zřejmá funkce tohoto obvodu. 

 

 

Tabulka 4 Funkce pinů L297 [12] 

Číslo pinu Název Popis funkce 

1 SYNC 
Výstup integrovaného oscilátoru. Zároveň slouží jako 
synchronizační vstup a také pro připojení externího zdroje 
hodinového kmitočtu. 

2 GND Napájecí zem 

3 HOME 
Výstup typu otevřený kolektor. Signalizuje kdy je na výstupu 
výchozí stav (ABCD = 0101). Tranzistor je v sepnutém stavu, 
když je na výstupu právě výše zmíněná kombinace.  

4 A  Řídící signál pro motor vinutí A výstup pro výkonovou část.  

5 
 

Aktivní v log 0. Kontrolní vypínač pro budící stupeň fáze A a 
B. Když bipolární můstek používá tento signál, může být 
použit k zajištění rychlého přechodu vinutí do 0V. Také je 
možné tímto vstupem řídit proud zátěží. Tato varianta platí pro 
CONTROL v log 0.  

6 B Řídící signál pro motor vinutí B výstup pro výkonovou část. 

7 C Řídící signál pro motor vinutí C výstup pro výkonovou část. 

8 
 

Aktivní v log 0. Kontrolní vypínač pro budící stupeň fáze C a 
D. Když bipolární můstek používá tento signál, může být 
použit k zajištění rychlého přechodu vinutí do 0V. Také je 
možné tímto vstupem řídit proud zátěží. Tato varianta platí pro 
CONTROL v log 0. 

9 D Řídící signál pro motor vinutí D výstup pro výkonovou část. 

10 ENABLE 
Povolení funkce čipu. Když je tento vstup v log 0, tak výstupy 
INH1, INH2, A, B, C, D jsou také v log 0. 

11 CONTROL 
Řídicí vstup, který definuje činnost oscilátoru. Kdy je signál 
oscilátoru v log 0, působí na INH1 a INH2. Když je signál 
oscilátoru v log 1 působí na fáze ABCD. 

12 Vs Napájecí vstup 5V. 

13 SENS2 Vstup pro snímání proudu procházejícím vynutím C a D. 

14 SENS1 Vstup pro snímání proudu procházejícím vynutím A a B. 

15 Vref 
Referenční napětí pro komparátory. Definuje velikost 
povoleného proudu zátěží. 

16 OSC 
Připojení RC článku. Nastavení frekvence oscilátoru. 
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17 
 

Ovládání směru pohybu. Fyzický směr motoru záleží na 
zapojení vinutí. Synchronizovaný vnitřně proto se může směr 
kdykoliv změnit. 
 

18 
 

Hodiny kroku. Při log 0 se motor posune o jeden krok dopředu. 
Krok nastane při náběžné hraně tohoto signálu. 

19  

Selektovací vstup mezi plným a polovičním krokem. Log 1 
nastaví poloviční krok. Log 0 nastaví plný krok. Jednofázové 
buzení pro plný krok se dosáhne, když generátor slova má 
aktuální číslo liché a je zvolen plný krok.  
Dvoufázové buzení pro poloviční krok se dosáhne, když 
generátor slova má aktuální číslo sudé a je zvolen plný krok. 
(Výchozí pozice je signalizována log 1 na pinu HOME)    

20 
 

Resetovací vstup. Reaguje na log 0 a nastaví generátor slova do 
výchozí pozice (HOME = 1, ABCD = 0101). 

Pracovní frekvence obvodu L297 se dá stanovit podle vztahu: 

 

Výsledné propojení řídícího mikrokontroleru a obvodů L297 je v tabulce 5 Propojení 

mikrokontroleru s L297. Mikrokontroler ATmega16 je v pouzdru TQFP44 a L297 v pouzdru 

DIP20.  Celé zapojení řídící elektroniky je na obrázku 40 Schéma zapojení řídící elektroniky a 

na obrázku 41 Schéma převodníku USB na RS232 a detailně v příloze. 

Tabulka 5 Propojení mikrokontroleru s L297 

Mikrokontroler L297 osa X  Mikrokontroler L297 osa Y 
PA0 (37) RESET (20)  PC0 (19) RESET (20) 
PA1 (36) HALF/FULL (19)  PC1 (20) HALF/FULL (19) 
PA2 (35) CLOCK (18)  PC2 (21) CLOCK (18) 
PA3 (34) CW/CCW (17)  PC3 (22) CW/CCW (17) 
PA4 (33) CONTROL (11)  PC4 (23) CONTROL (11) 
PA5 (32) ENABLE (10)  PC5 (24) ENABLE (10) 
PA6 (31) HOME (3)  PC6 (25) HOME (3) 
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Obrázek 40 Schéma zapojení řídící elektroniky 

 

Obrázek 41 Schéma převodníku USB na RS232 

Popis zapojení výstupních konektorů řídící elektroniky je na obrázku 42 Zapojení pinu 

výstupního konektoru řídící elektroniky. Zapojení je shodné pro oba výstupy. Díky tomuto 
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uspořádání je možné modifikovat jednotlivé části hardwaru nezávisle na sobě. Layout DPS 

řídící elektroniky je v příloze a na přiloženém CD. 

 

Obrázek 42 Zapojení pinu výstupního konektoru řídící elektroniky 

5.2.3  Výkonová část 

Výkonová část je založena na budiči L298. Zvolil jsem pouzdro multiwatt15 pro snazší 

chlazení. Obvod je navržen pro buzení krokových motorů do proudu vinutí 2A a je 

kompatibilní s L297. Pro zapojení bylo využito základní zapojení udávané výrobcem. Obvod 

obsahuje dva plné H-můstky s možností povolení nebo zákazu činnosti, dále obsahuje teplotní 

pojistku. Funkce obvodu je patrná z obrázku 43 Blokové schéma L298. 

 

Obrázek 43 Blokové schéma L298 [11] 

V tabulce 6 Funkce pinů L298 jsou popsány jednotlivé funkce vývodů L298. 
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Tabulka 6 Funkce pinů L298 [11] 

Číslo pinu Jméno Funkce 
1;15 Sense A; Sense B Výstup pro připojení snímacího rezistoru proudu vinutí 

2;3 Out 1; Out 2  
Výstupy můstku A. Proud, který protéká přes zátěž 
připojenou mezi tyto dva piny, je monitorován na pinu 1  

4 VS Napájecí napětí pro výkonový výstup 
5;7 Input 1; Input 2 TTL kompatibilní vstupy pro můstek A 

6;11 Enable A; EnableB 
TTL kompatibilní povolovací vstup. Pro zákaz 
můstku A Enable A = log 0. 

8 GND Zem 
9 VSS Napájecí napětí pro logiku obvodu 5V 

10;12 Input 3; Input 4 TTL kompatibilní vstupy pro můstek B 

13;14 Out 3; Out 4 
Výstupy můstku B. Proud, který protéká přes zátěž 
připojenou mezi tyto dva piny, je monitorován na pinu 
15 

Zapojení je na obrázku 44 Schéma výkonového budiče. Detailní schéma je v příloze a na 

přiloženém CD. Zapojení je převzato od výrobce. Doporučené blokovací kondenzátory jsou 

umístěny přímo ve zdroji. 

 

Obrázek 44 Schéma výkonového budiče 

Vlastní propojení obvodů L297 a L298 je na obrázku 45 Zapojení L297 a L298. Jako snímací 

odpory R1 a R2 jsem použil 0,47 Ω/5W. Propojení mezi řídící a výkonovou DPS je 

realizován 10 žilovým plochým kabelem. Požadavky na ochranné diody jsou proud 

v propustném směru 2 A a rychlost. K tomuto účelu postačuje dioda BY251. 
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Obrázek 45 Zapojení L297 a L298 [11] 

Layout DPS výkonového stupně je v příloze a na přiloženém CD. 

 

5.2.4 Napájecí zdroj 

Jako základ byl použit ATX spínaný zdroj 250W, který byl upraven na AT spínaný zdroj. 

Toho se dosáhne připojením signálu PS_ON (zelený vodič) na zem (černý vodič). Nyní 

můžeme zapínat a vypínat zdroj přímo síťovým vypínačem bez potřeby dalších periferií. 

Takovýto zdroj je schopen dodat na 12V větvi až 15A, 5V větev využiji k napájení logiky. 

V další části zdroje je dvojitý regulátor napětí a odrušovací filtr pro 5V logiku. Regulátor je 

využit k nastavení napětí pro krokové motory. 

 

Obrázek 46 Zapojení regulátoru LM350 [9] 
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Použil jsem regulátor LM350, konkrétně jedno z možných zapojení doporučené výrobcem. 

Zapojení je na obrázku 46 Zapojení regulátoru LM350. Zvolil jsem pouzdro TO220 pro jeho 

snadnou montáž na chladič. K regulaci je použit odporový trimr o velikosti 1kΩ. Kondenzátor 

C2 je použit k potlačení nízkofrekvenčního rušení přibližně do 120 Hz. C1 slouží jako 

filtrační kondenzátor na výstupu regulátoru. Diody D1 a D2 slouží jako ochrana při rychlém 

vybití kapacit C1 a C2, postačí 1N4148. Jako kondenzátory C1 a C2 jsem použil 

elektrolytické kondenzátory. C1 = 470uF/50V a C2 = 10uF/50V. Celé schéma regulátoru je 

na obrázku 47 Schéma regulátoru. 

 

Obrázek 47 Schéma regulátoru 

Detailní schéma regulátoru je v příloze a na přiloženém CD. Layout regulátoru DPS je 

v příloze a na přiloženém CD. 

5.2.5 Konektory 

Celá řídící jednotka AOI se připojuje k PC pomocí USB rozhraní, pro připojení je použit 

USB-B konektor. Koncové spínače a napájení 5V, 12V a zem jsou vedeny konektorem 

CAN9F. Jednotlivé krokové motory jsou připojeny pomocí konektoru CAN25F. Zapojení 

pinů jednotlivých konektorů jsou na obrázku 48 Zapojení pomocného konektoru a obrázku 49 

Zapojení konektoru motoru. Pro propojení řídící jednotky a mechanického pojezdu jsem 

použil přímé standardní kabely CAN9 M-F a CAN25 M-F. K oběma vinutím je připojen do 
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série výkonový 0,47 Ω/5 W odpor, který upravuje proud vinutím vzhledem k napětí a odporu 

vinutí. 

 

Obrázek 48 Zapojení pomocného konektoru 

 

Obrázek 49 Zapojení konektoru motoru 

Z důvodu použití přímých propojovacích kabelů je potřeba na straně mechanického pojezdu 

zrcadlově otočit zapojení konektorů. Detailní schémata konektorů jsou v příloze a na 

přiloženém CD. Layout konektorů DPS je v příloze a na přiloženém CD. 

 

5.3 Realizace softwarové části 

Softwarová část bude zabezpečovat komunikaci s uživatelem, provádět porovnávání obrazu a 

řídit pohyb snímacího zařízení nad kontrolovanou DPS. Program bude vytvořen pomocí 

programovacího jazyka C++. Řídicí program pro mikrokontroler bude programován 

v jazyce C. 
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5.3.1 Algoritmy řídícího programu pro mikroprocesor 

Řídící mikrokontroler bude komunikovat s PC pomocí sériové linky RS232. Stěžejní 

záležitostí tudíž bude provoz UARTu, kterým budou přijímána řídící data. Z mikrokontroleru 

do PC mohou být posílána data o aktuální poloze kamery nad DPS. Funkce pro ovládání 

krokových motorů, která bude obstarávat nastavení režimu a směru driveru L297. Řízení 

rychlosti bude provedeno pro každý motor zvlášť pomocí časovače integrovaného v 

mikrokontroleru. Řídící mikrokontroler muže navíc snímat koncové spínače pojezdů a na 

základě získané informace povolit či zakázat pohyb dané osy ve zvoleném směru. 

Řídící data vyslaná z PC budou obsahovat režim pohybu, směr, počet kroků a rychlost. 

Úkolem řídícího algoritmu bude podle zadaných parametrů nastavit požadovanou pozici. 

K řízení jednotlivých motorů bude použito přerušení vyvolané časovačem a vysílaní na 

příslušné piny výstupního portu mikrokontroleru cyklicky se opakující posloupnost binárních 

čísel 1 a 0. Takto se bude udávat rychlost otáčení motoru, ostatní hodnoty potřebné pro 

nastavení funkcí L297 se budou měnit pouze při požadavku na změnu kroku nebo režimu 

chodu motoru. Tímto způsobem se kamera přemístí v závislosti na převodu mezi krokovým 

motorem a šroubovicí o definovanou vzdálenost v jedné nebo druhé ose. Po provedení 

zadaného počtu kroků se motor zastaví a činnost L297 se automaticky zakáže, aby vinutím 

neprotékal proud, když motor stojí. Zamezí se tím přehřívání budičů, zdroje a motorů. 

Zařízení se po připojení nahlásí jako převodník z USB na RS232. V případě, že jsou 

nainstalovány ovladače pro virtuální COM port, objeví se ve správci zařízení další COM. 

Komunikace probíhá na rychlosti 19200 Bd, je použito 8 datových bitů bez parity a s jedním 

stop bitem. Kontrola toku je řízena hardwarem. Základní použití převodníku FT232 pro 

komunikaci mikrokontroleru a PC je podrobně popsáno v [6]. Komunikace pracuje na 

principu obsluhy přerušení v případě příjmu, nebo odeslání znaku. Celkový vývojový diagram 

je na obrázku 51 Vývojový diagram programu mikrokontroleru.   

Jako synchronizační znak je použit “#“. Po připojení napájení mikrokontroler provede 

inicializaci a čeká na synchronizační znak, který posílá řídící program na PC. Po přijetí 

synchronizačního znaku mikrokontroler odpoví stejným znakem zpět. Tím je potvrzeno 

úspěšné spojení s mikrokontrolerem a řídící program může začít s posíláním příkazů. 



  47 

 

Jednotlivé příkazy jsou vždy uvedeny uvozovacím znakem “AB“. Uvozovací znak se používá 

jako velmi jednoduchá kontrola bezchybnosti přenosu. Dále zpráva obsahuje dva znaky jako 

ID zprávy. ID zprávy obsahují informaci o tom, jaká funkce se má vykonat. V tomto případě 

se jedná o stanovení směru, režimu kroku motoru a nastavení rychlosti motoru. V poslední 

části paketu jsou obsažena data. Data jsou kódována do hexadecimální soustavy. Tímto se 

šetří zatížení přenosové cesty. Maximální délka dat jsou 4 hexadecimální znaky. Tím 

dokážeme poslat hodnotu o velikosti 164, což odpovídá dekadickému číslu 65536. Pro 

přehlednost uvádím ještě grafické znázornění používaného paketu na obrázku 50 Uspořádání 

paketu. Podporované příkazy jsou v tabulce 7 Přehled příkazů. Počet těchto příkazů může být 

rozšířen až na 256 a to díky použití dvou hexadecimálních znaků, které představují ID zprávy. 

 

Obrázek 50 Uspořádání paketu 
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Obrázek 51 Vývojový diagram programu mikrokontroleru 
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Tabulka 7 Přehled příkazů 

ID zprávy Rozsah DAT Funkce 
01 0000 – FFFF Osa X plný krok vpravo  
02 0000 – FFFF Osa X plný krok vlevo 
03 0000 – FFFF Osa X poloviční krok vpravo 
04 0000 – FFFF Osa X poloviční krok vlevo 
05 0001 Informace o HW 
06 0004 – 00FF Nastavení rychlosti osy X 
0B 0000 – FFFF Osa Y plný krok vpravo 
0C 0000 – FFFF Osa Y plný krok vlevo 
0D 0000 – FFFF Osa Y poloviční krok vpravo 
0E 0000 – FFFF Osa Y poloviční krok vlevo 
0F 0004 – 00FF Nastavení rychlosti osy Y 
10 0001 Automatická kalibrace os 
11 0001 Total STOP 
12 0001 Reset komunikace 

Veškeré zdrojové kódy jsou na přiloženém CD. 

5.3.2 PHP algoritmy 

V této oblasti navážeme na diplomovou práci Radovana Vápeníka, který se zabýval 

nejpoužívanějšími algoritmy využívané pro automatickou optickou inspekci. Byly otestovány 

tři metody. Tyto tři způsoby jsou naprogramovány v jazyce PHP. 

První z nich využívá prostého srovnání obrazů, která využívá jednoduchý odečet jednotlivých 

barevných bodů a vytvoří se nový obraz z dílčích rozdílů. [16] 

Druhá detekční metoda principiálně vychází z první uvedené s tím rozdílem, že program 

kontroluje pouze nadefinované souřadnice, na kterých se nacházejí součástky. Nedochází tak 

k analýze nepotřebných oblastí, ale porovnávají se pouze oblasti, kde jsou fyzicky umístěny 

kontrolované prvky. Na základě analýzy jednotlivých barevných kanálů a vypočtení jejich 

odchylky od referenční DPS dojde k vyhodnocení, zda je součástka umístěna správně nebo 

chybně. [16] 

Třetí zpracovanou metodou je metoda založená na digitálním zpracování a rozkladu obrazu na 

základě Canny algoritmu, kterým je provedena eliminace šumu, hranová detekce a vykreslení 

výsledné součástky. Od předchozích metod je odlišná tím, že hledá samotnou součástku a 

neporovnává pouze jednotlivé barevné kanály. [16] 
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Ze závěru pana Vápeníka je patrné, že pro naše účely bude nejvhodnější poslední metoda 

založená na Canny algoritmu. Podstatná je především možnost jejího využití nejen ke 

kontrole osazení součástek, ale i pro kontrolu nanesení pájecí pasty nebo lepidla.  

5.3.3 PHP a C++  

Vzhledem k zamýšleným schopnostem programu, především komunikaci po sériovém portu 

je nutné použít jazyk C++. Po delším zkoumání problému spolupráce PHP s C++, nebo jeho 

konverzí do C++, jsem došel k závěru, že se zmíněná metoda využívající Canny algoritmus 

musí napsat v jazyce C++. 

5.3.4 Řídící program pro PC 

Řídící program je napsán v jazyce C++. Sdružuje ovládání kamery, mechanického pojezdu a 

vyhodnocování obrazu. Veškeré nastavení programu včetně polohy jednotlivých oken se 

ukládají do inicializačního souboru aoi.INI. V programu jsou použity komponenty pro práci 

s videem a zpracování obrazu popsané v kapitole 1.2.2 Mitov software komponenty. Byly 

implementovány dva základní algoritmy hranové detekce. Canny a Sobel. Snímky mají 

rozlišení 1520x1200 px a jeden snímek má velikost 5,2 Mb. Komunikace programu s řídící 

jednotkou probíhá na sériovém portu. Obsluhu sériového portu obstarává samostatné vlákno 

Tserial_event.cpp. Tato komponenta je volně k dispozici na webových stránkách [13]. 

Základem programu je hlavní okno, které slouží ke spouštění dalších funkcí programu a 

zároveň podává informace o stavu, poloze kamery a průběhu optické inspekce. Jednotlivé 

části hlavního okna jsou popsány na obrázku 52 Hlavní okno. 

 

Obrázek 52 Hlavní okno 

V hlavním menu je podstatná položka Options, pod kterou se nachází veškeré nastavení 

optické inspekce, ovládání pojezdů a nastavení adresářů pro ukládání získaných snímků.  
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Tlačítko SCAN slouží ke zpuštění snímání plochy definovanou souřadnicemi. Zadání 

souřadnic se provádí v Options -> Program viz. obrázek 60 Okno Program. Takto pořízené 

snímky se uloží do adresáře nastaveného v Options -> Settings viz. obrázek 63 Okno Settings. 

Tyto snímky jsou poté použity jako referenční. Tlačítko START spouští vlastní optickou 

kontrolu. Porovnává nafocené referenční snímky ze vzorové DPS a aktuální snímky. Aktuální 

snímek se objeví po detekci hran v okně Snapshot view viz. obrázek 64 Okno Snapshot a) 

snímek bez chyby b) snímek s vyznačením chybějících hran, je uložen do adresáře 

nastaveného v Options -> Settings viz. obrázek 63 Okno Settings.  

Tlačítko Auto CAL slouží k automatické kalibraci pojezdu. Osa X a Osa Y se zastaví až na 

koncových spínačích. Tím je dosažena výchozí pozice kamery 0,0. 

Tlačítko STOP slouží k okamžitému zastavení chodu optické inspekce i pohybu pojezdů. Je 

zde z důvodu zvýšení bezpečnosti zařízení. Toto tlačítko je možné aktivovat stisknutím 

klávesy “s“ na klávesnici.  

Tlačítka Conect a Disconect slouží k manuálnímu připojení a odpojení komunikace mezi 

programem a řídící jednotkou. Používají se ve výjimečných případech, kdy se z nějakého 

důvodu nezdaří automatické připojení po startu programu. 

Tlačítko Info vyšle povel řídící jednotce, aby odeslal informace o verzi, datum vzniku 

programu pro mikrokontroler a název. Všechny tyto údaje se objeví v okně Comunication viz. 

obrázek 62 Okno komunikace. Options -> View comunication. 

Tlačítko Snapshot pořídí snímek na aktuální pozici kamery a uloží ho do adresáře 

nastaveného v Options -> Settings viz. obrázek 63 Okno Settings. 

Kontrolky Busy X axis a Busy Y axis indikují pohyb os. Ve chvíli, kdy kontrolky svítí 

červeně, není možné vysílat další příkazy. Kontrolka Conect indikuje stav připojení řídící 

jednotky. Svítí-li červená, řídící jednotka není připojena. 

 

 

Canny hranová detekce 

Pro zpracování obrazu Canny hranovou detekcí byla použita komponenta popsaná v kapitole 

1.2.2 Mitov software komponenty. Byly použity i další komponenty pro práci s obrazem. 
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Kompletní strom komponent použitých pro zpracování obrazu je na obrázku 53 Canny 

algoritmus. Data jsou předávána ve směru šipek. 

 

Obrázek 53 Canny algoritmus 

Pro srovnání uvádím obraz zpracovaný Canny algoritmem bez dalších úprav a s filtry 

potlačující šum obrazu a zvýrazňující hrany. Z experimentů s detekcí hran jsem došel k 

závěru, že největším problémem je šum obrazu a jeho potlačení. Velký podíl má na tomto 

problému nastavení samotné kamery. Dobrých výsledků jsem dosáhl při snížení ostrosti 

obrazu. Došlo značně ke snížení šumu.  

 

a) 

 

b) 

Obrázek 54 Výsledky Canny algoritmu a) čistý Canny algoritmus b) s filtry potlačující šum obrazu a 

zvýrazňující hrany 

Sobel hranová detekce 

Pro zpracování obrazu Sobel hranovou detekcí byla použita komponenta popsaná v kapitole 

1.2.2 Mitov software komponenty. Byly použity i další komponenty pro práci s obrazem. 

Kompletní strom komponent použitých pro zpracování obrazu je na obrázku 55 Sobel 

algoritmus. Data jsou předávána ve směru šipek. Protože nebyla přímo dispozici komponenta, 

která by prováděla Sobel hranovou detekci. Použil jsem komponenty FixFiltr, které 

umožňovaly provádět Sobel hranovou detekci ve vodorovném nebo svislém směru. Součtem 

těchto dvou obrazů dostaneme výslednou hranovou detekci. 
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Obrázek 55 Sobel algoritmus 

Pro srovnání uvádím obraz zpracovaný Sobel algoritmem bez dalších úprav a s filtry 

potlačující šum obrazu a zvýrazňující hrany viz. obrázek 56 Výsledky sobel algoritmu a) čistý 

sobel algoritmus b) s filtry potlačující šum obrazu a zvýrazňující hrany. Je patrné, že po 

odstranění šumu, má obraz mnohem větší vypovídací schopnost, o tom kde jsou hrany 

jednotlivých objektů. 

 

a) 

 

b) 

Obrázek 56 Výsledky sobel algoritmu a) čistý sobel algoritmus b) s filtry potlačující šum obrazu a 

zvýrazňující hrany 

Položka hlavního menu Options obsahuje položky Com-port, 

Camera, X axis, Y axis, Program, Offset, View comunication a 

Settings. Jednotlivé položky slouží k nastavení parametrů kamery, 

detekce hran, nastavení komunikace, ovládání jednotlivých os 

pojezdu, nastavení offsetu, zobrazení komunikace mezi 

mikrokontrolerem a PC a nastavení adresářů pro ukládání snímků.  

Pod položkou COM-port je možnost volby COM portu, který bude 

použit ke komunikaci s řídící jednotkou. Jsou zde další položky, 

které slouží jako informační. Jde o rychlost přenosu, paritu a počet 

datových bitů. Okno položky je na obrázku 57 COM-port. Obrázek 57 COM-port 
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Další položkou je Camera. V této položce hlavního menu jsou soustředěny dvě nabídky a to 

Video options a AOI options. Video options zprostředkovává nabídku nastavení kamery, jako 

je kontrast, jas, vyvážení bílé barvy, gama korekce atd. Tato nabídka závisí na ovladačích 

kamery a může se lišit mezi jednotlivými kamerami. AOI options obsahuje nastavení 

programu týkající se hranové detekce obrazu viz. obrázek 59 AOI options. Je zde možnost 

zobrazení živého obrazu z kamery (Show view) a možnost zobrazení výsledného snímku po 

hranové detekci (Show snapshot). Standardně jsou obě možnosti povoleny. Dále je zde 

možnost výběru detekčního algoritmu. Navíc je zde možnost vypnou hranové filtry volbou 

“None“. Tím se uloží kompletní obraz nasnímaný kamerou. V závislosti na zvoleném 

algoritmu se mění nabídka AOI settings.  

  

 

Společnou položkou pro oba hranové filtry je “Countours threshold“. Touto hodnotou se 

nastavuje rozhodovací úroveň detekce chybového a správného snímku. Hodnota určuje počet 

detekovaných hran na rozdílovém snímku mezi referenčním a aktuálním. Touto hodnotou je 

možné nastavovat toleranci detekce. 

Pod položkami X axis a Y axis je přímé ovládání jednotlivých os viz. obrázek 58 Ovládání 

osy X. Okno pro ovládání osy Y je totožné jako okno pro ovládání osy X. Hodnota “Number 

of steps“ stanoví počet kroků, které má motor vykonat. Hodnota “Speed“ stanoví hodnotu, při 

Obrázek 59 AOI options 

Obrázek 58 Ovládání osy X 
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které dojde k přerušení příslušného čítače/časovače mikrokontroleru. Jelikož mikrokontroler 

disponuje větším počtem těchto čítačů/časovačů je tímto způsobem řešeno ovládání rychlosti 

každého motoru zvlášť. Proto platí, že čím nižší hodnota, tím vyšší otáčky motoru. Je 

experimentálně vyzkoušeno, že hmota rotoru nezvládne sledovat otáčení magnetického pole, 

které se mění rychleji jak 2kHz. Proto při základním kmitočtu čítače/časovače 7,813 kHz je 

doporučen rozsah hodnoty “Speed“ od 4 do 255. “Step mode“ volí mezi režimem plného a 

polovičního kroku. “Direction“ určuje směr otáčení. Pole “Status“ zobrazuje aktuálně 

vykonávaný příkaz v položce “Send“. “Status“ nabývá hodnot READY a BUSY. Signál 

BUSY znamená, že osa je v pohybu a nepřijímá další povely. Signál READY znamená, že 

osa stojí a je připravena vykonávat povel. Tyto stavy jsou reprezentovány znaky “!“ pro signál 

BUSY osy X, “$“ pro signál BUSY osy Y, “@“ pro signál READY osy X, “^“ pro signál 

READY osy Y. Ukázka komunikace je na obrázku 62 Okno komunikace. Ztrojení znaků je 

z důvodu spolehlivého zpracování odpovědi mikrokontroleru. 

 

Obrázek 60 Okno Program 
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V okně program se zadávají souřadnice, na kterých má 

kamera zastavit a pořídit snímek DPS viz. obrázek 60 

Okno Program. Je zde možnost volby ze třech základních 

rozměrů 10x10, 20x20, 30x30 mm. Při volbě jedné 

z možností se objeví náhled přibližného rozmístění bodů 

zastavení kamery. V poli “Gen Code“ je možné zadat 

vlastní souřadnice. Je nutné, aby byly souřadnice zadány ve správném formátu. X41Y41 

znamená, že kamera bude nastavena na souřadnici X = 4,1 mm a Y = 4,1 mm. Z toho 

vyplývá, že souřadnice jsou zadávány ve formátu 1/10. Bez nastavení souřadnic nelze spustit 

optickou kontrolu a objeví se chybová hláška. 

Pod položkou offset se nachází manuální ovládání pojezdu viz. obrázek 61 Nastavení offsetu. 

Slouží k nastavení kamery do výchozího bodu např. na okraj DPS. Je možné volit počet 

vykonaných kroků a to z hodnot 1, 10, 100, 1000. Po kliknutí myší na jednu z šipek se pojezd 

posune o zvolený počet kroků. Symbol křížku uprostřed vyvolá okamžité zastavení pojezdu. 

Celý pojezd je možné ovládat přes numerickou klávesnici pomocí kláves 2, 4, 5, 6, 8. Funkci 

okamžitého zastavení zprostředkovává klávesa “5“. 

Položka view comunication zobrazí okno s přehledem odpovědí 

mikrokontroleru viz. obrázek 62 Okno komunikace. Využíval jsem 

tuto funkci programu především při ladění SW pro mikrokontroler. 

Sloužila mně jako zpětná vazba při zavádění nových příkazů, na 

kontrolu správné funkce převodu mezi dekadickým a 

hexadecimálním číslem atd. V budoucnu může být nápomocná při 

rozvíjení SW nebo odstraňování problémů.  

 

Jako poslední v nabídce Options je položka Settings viz. obrázek 63 Okno Settings. V tomto 

okně se nastavují dva základní adresáře. Do adresáře Project directory se ukládají vzorové 

snímky DPS pořízené spuštěním funkce SCAN. Do druhého adresáře se ukládají aktuální 

snímky právě testované DPS. Tento adresář využívá funkce START a tlačítko snapshot. 

V případě opakovaných průchodů optické inspekce jsou snímky v této složce neustále 

přepisovány. Nastavené cesty jsou uloženy v souboru aoi.INI a jsou opět použity při dalším 

spuštění programu. 

Obrázek 61 Nastavení offsetu 

Obrázek 62 Okno komunikace 
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Obrázek 63 Okno Settings 

Výsledný zpracovaný snímek je zobrazen v okně Snapshot view viz. obrázek 64 Okno 

Snapshot a) snímek bez chyby b) snímek s vyznačením chybějících hran. V případě, kdy se 

liší aktuální snímek a referenční snímek, jsou vyznačeny všechny lišící se hrany aktuálního 

snímku do právě pořízeného snímku. Výsledek takového případu je na obrázku 64 Okno 

Snapshot a) snímek bez chyby b) snímek s vyznačením chybějících hran. K vykreslení 

chybějících nebo lišících se hran referenčního a aktuálního snímku dojde až ve chvíli, kdy 

počet detekovaných hran překročí nastavenou mez. Tuto mez lze nastavit v okně AOI options 

viz. obrázek 59 AOI options. Rozdíly referenčního a aktuálního snímku jsou ukládány do 

souboru tmp1.bmp, který se nachází v hlavním adresáři programu. V tomto obraze se potom 

provede hledání hran pomocí komponenty VLFindContours. Výsledky jsou potom zobrazeny 

společně s aktuálním snímkem. Soubor tmp1.bmp je možné použít i k ověření správného 

chodu mechanického pojezdu. Je zde patrné zda pojezd zastavuje a pořizuje snímky na přesně 

stejném místě.  

 

a) 

 

b) 

Obrázek 64 Okno Snapshot a) snímek bez chyby b) snímek s vyznačením chybějících hran 
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Po spuštění programu automatické optické inspekce je automaticky spuštěno snímání obrazu 

v okně Video preview a je provedeno připojení řídící jednotky. Proto je nutné, aby byla 

připojena USB kamera a zapnutá řídící jednotka před spuštěním programu. V okně Video 

preview je celý snímek se zmenšenými rozměry a rozlišením. Jednotlivé snímky jsou 

pořizovány v plném rozlišení 1520x1200 px. Tímto způsobem se snižuje náročnost na 

výpočetní techniku. Celý SW byl schopen bez problémů pracovat na přenosném PC s CPU 

Intel Core2Duo T5750, 3GB RAM. Celkový pohled na program automatické optické inspekce 

je na obrázku 65 Program AOI. 

 

Obrázek 65 Program AOI 

 

5.3.5 Instalace SW AOI 

V první řadě je potřeba mít nainstalovanou USB kameru. Program se připojí vždy ke kameře, 

která je nastavena jako výchozí. Ovladače pro výše zmíněnou kameru jsou na přiloženém CD. 

Celý program se pouze nakopíruje z přiloženého CD včetně složky, ve které je umístěn. 

Řídící jednotka se po připojení nahlásí jako převodník z USB na RS232. Požadované 

ovladače jsou na přiloženém CD ve složce drivers\USB. Po úspěšné instalaci se bude řídící 

jednotka při opětovném připojení hlásit jako COM port. Jeho nastavení je na obrázku 66 

Nastavení COM portu. 
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Obrázek 66 Nastavení COM portu 



  60 

 

6 Ověření funkčnosti 

V této kapitole jsou popsány výsledky, kterých bylo dosaženo. Byly prováděny experimenty 

s intenzitou osvětlení, s přesností pojezdů. Pro experimenty byla použita DPS mobilního 

telefonu. 

6.1 Obraz 

Na kvalitě hranové detekce se podílí největší měrou osvětlení a šum kamery. Bylo 

experimentálně ověřeno, že při homogenním osvětlení je úspěšnost detekce hran mnohem 

vyšší viz. obrázek 67 Osvětlení Canny algoritmus a obrázek 68 Osvětlení Sobel algoritmus.  

 

a) 

 

b) 

Obrázek 67 Osvětlení Canny algoritmus a) silné nehomogenní osvětlení b) slabé homogenní osvětlení 

 

a) 

 

b) 

Obrázek 68 Osvětlení Sobel algoritmus a) silné nehomogenní osvětlení b) slabé homogenní osvětlení 
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Nejlepších výsledků bylo dosaženo při nastavení kamery, viz. obrázek 69 Nastavení kamery. 

Spolehlivost detekce hran je přibližně 50 %. Tato malá spolehlivost je způsobena především 

šumem kamery a nedokonalou mechanikou pojezdů.  

  

Obrázek 69 Nastavení kamery 

Dále ne zcela ideálně pracuje vykreslení chybných hran do aktuálního snímku. S největší 

pravděpodobností je na vině algoritmus vykreslující hrany. Výsledky detekce chybně 

umístěné součástky je na obrázku 70 Ukázka detekce pomocí Sobel algoritmu. Pro úplnost 

uvádím všechny snímky potřebné k detekci. 

 

a) 

 

b) 
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c) 

 

d) 

Obrázek 70 Ukázka detekce pomocí Sobel algoritmu a) Referenční snímek b) aktuální snímek 

c) diferenční snímek d) detekce hran 

6.2 Pojezd 

Ověření správné funkce pojezdu probíhá při každé optické kontrole. Je velmi důležité, aby 

kamera zastavila vždy na stejném místě. Tuto skutečnost lze ověřit z diferenčního snímku 

referenčního obrazu a aktuálně pořízeného snímku, soubor tmp1.bmp. Na obrázku 67 

Kontrola najetí kamery a) správné b) chybné je vidět rozdíl mezi správně najetou kamerou a 

nepřesně najetou kamerou. Tyto problémy lze odstranit mechanickou konstrukcí pojezdů. 

Z mého pohledu je pro naše účely nejvhodnější řešení, které nabízí [8].  

 

 

a) 

 

b) 

Obrázek 71 Kontrola najetí kamery a) správné b) chybné 
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Závěr 

V rámci této diplomové práce byla realizována jednoduchá automatická optická inspekce. 

Zařízení má jednoduchou mechanickou konstrukci. Jako snímací prvek byla použita USB 

kamera. Byla zde snaha o co nejnižší cenu zařízení. Součástí diplomové práce je jednoduchý 

řídící software pro PC, který ovládá a vyhodnocuje proces automatické optické inspekce.  

Projekt zasahuje do několika oborů. První obor se týká mechanické konstrukce, druhý je 

návrh, konstrukce hardwaru a jeho oživení. Třetí část zahrnuje softwarové záležitosti, řídící 

program pro mikrokontroler a ovládací program pro PC.  

Důležitým poznatkem při konstrukci mechanické části je zjištění, že není vhodné používat 

závitovou tyč jako vodící prvek a zároveň jako pohon. Parametry závitové tyče se soustřeďují 

především na dodržení předepsaného stoupání závitu a jeho dalších parametrů, ovšem co se 

týká rovinnosti samotné závitové tyče, nedosahuje parametrů vhodných pro takovouto 

aplikaci. Proto bych doporučil používat závitovou tyč pouze jako pohon při použití dvou 

vodících prvků. Z praktických poznatků by pro tuto konkrétní aplikaci bylo nejvhodnější 

použití pohonu pomocí ozubeného řemene. Zvětšila by se díky tomu rychlost pohybu celého 

pojezdu na úkor velikosti pohybu na jeden krok krokového motoru. Dále je zde jednodušší 

realizace převodů mezi motorem a pohonem řemene. Pro pojezd AOI je zcela dostačující 

rozlišení 0,10 mm na jeden krok motoru. 

Hardware řídící jednotky je koncipován jako modulový systém. Skládá se z 3 hlavních částí a 

to zdroje, řídící elektroniky a výkonových budičů. Díky tomu je možná snadná modifikace 

jednotlivých komponent. Přínosem je i použití rozhraní USB pro komunikaci řídící jednotky 

s PC. Při dalších SW úpravách by měla být elektronika schopna realizovat pohyb po 

úhlopříčce a je zde možnost realizovat i složitější tvary např. kružnice. Další zajímavou 

variantou by mohlo být zdvojení částí řídící elektroniky a výkonových budičů a dosáhnout tak 

4 osého řízení.  

K vlastnostem jednotlivých hranových filtrů. Výsledky jsou na obrázku 54 Výsledky Canny 

algoritmu a) čistý Canny algoritmus b) s filtry potlačující šum obrazu a zvýrazňující hrany 

a obrázku 56 Výsledky sobel algoritmu a) čistý sobel algoritmus b) s filtry potlačující šum 

obrazu a zvýrazňující hrany. Je patrné, že Canny algoritmus dosahuje lepších výsledků při 

detekci hran než Sobel. Z mého pohledu je nevýhodou Canny algoritmu náročnost na kvalitu 
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snímku, především šum. Z důvodu vykreslení hran tenkou čárou je dále problém šum 

odstranit. S tím je spojena i otázka osvětlení. Po provedených experimentech jsem došel 

k závěru, že je dosaženo lepších výsledků při homogenním osvětlení. Zde je možnost k dalším 

experimentům, které se týkají barvy osvětlení nebo jejich kombinací. K potlačení šumu USB 

kamery jsem snížil ostrost obrazu. Tuto možnost nabízí nastavení kamery. Sobel algoritmus je 

na tom lépe co se týče následného odstranění šumu a nemá takové nároky na kvalitu obrazu. 

Z těchto důvodů je pro tuto konkrétní aplikaci s touto konkrétní kamerou vhodnější Sobel 

algoritmus. Při použití kvalitnější kamery je nejvhodnější variantou Canny algoritmus. 

Výhledově je zamýšlen další vývoj tohoto zařízení s cílem vytvořit nízkonákladové 

komplexní pracoviště automatické optické kontroly. 
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