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Abstrakt 

Práce se zabývá návrhem vizualizačního systému pro účel sběru a u chovávání dat 
z průběhu kalibrace průmyslových servopohonů. Navržené zařízení si klade za cíl 
zjednodušit práci spojenou s tvorbou dokumentace doprovázející kalibraci.  Pro návrh je 
využito modulární skladby systému z důvodu dosažení maximální rozšiřitelnosti 
systému. V řešení je použito procesoru ARM Cortex M3, FPGA a TFT displeje. Jako 
ovládací prvek byl použit dotekový displej tak, aby byla obsluha zařízení co možná 
nejintuitivnější.  
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Abstract 

This thesis threads desing of visualization system for recording and saving data from 
calibration process of industrial servo-drives.The goal of designed equipment is to 
simplify the creation process related to calibration of those equipments. Design is based 
on modular system in order to achieve maximal system scalability. Solution is based on 
processor ARM Cortex M3, FPGA and TFT display. In order to make operation of 
device as much as intuitive, the touch display has been used as an control device. 
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1 ÚVOD 

Kalibrační stolice servopohonů je jednoúčelový neautomatizovaný měřicí přístroj. Toto 
zařízení se používá za účelem seřizování celé škály servopohonů, ať už se jedná o 
pohony s přímočarým pohybem, pro ovládání nejrůznějších regulačních armatur, ventilů 
a šoupátek, nebo s pohybem otáčivým pro ovládání uzavíracích armatur, šoupátek a 
ventilů. Jelikož je nepřeberné množství velikostí různých armatur, šoupátek a ventilů, je 
nutné přizpůsobovat velikost maximální síly, jakou musí servopohon působit při zavření 
a otevření. Na druhou stranu je omezené množství typů servopohonů. Jeden typ pohonu 
je nasazený na nejrůznějších velikostech regulačních, respektive uzavíracích 
mechanismech, proto pracuje ve velkém rozsahu pracovního momentu. Z toho důvodu 
je nezbytné mít dobře seřízený vybavovací moment, při kterém je servopohon zastaven. 
Toto je nezbytné pro předejití poškození samotného servopohonu, nebo utržení srdce 
armatury. V nejhorším případě by mohlo dojít k roztržení celého uzavíracího prvku.  
Z výše popsaných důvodů je nezbytné provádět v průběhu pravidelné kontroly 
servopohonů kalibraci momentu na předepsanou hodnotu stanovenou výrobcem 
uzavíracího nebo regulačního prvku. A právě k  tomuto účelu se používá zmíněná 
kalibrační stolice.  

V současné době je kladen důraz na tvorbu dokumentace o provedených pracích 
v souvislosti s údržbou servopohonů. V průběhu odstávky výrobního bloku JETE je 
takto seřizovaných pohonu desítky až stovky. Z tohoto důvodu vyvstal požadavek na 
realizaci systému, který by dokázal v průběhu kalibrace pohonu snímat nejdůležitější 
veličiny z kalibrační stolice, výsledky by dále dokázal zpracovat a uložit například na 
SD kartu. Nedílnou vlastností navrhovaného systému musí být možnost jednoduché 
rozšiřitelnosti v závislosti na budoucích požadavcích. Může se jednat o měření napětí 
proudu. Možnost jednoduché simulace nadřazeného systému regulace pro účel 
komfortnějšího specifikování závad u regulačních pohonů, které mají vnitřní regulační 
smyčku. V současnosti se řídící signály simulují dosti obtížně, ve chvílích kdy je 
potřeba specifikovat chybu regulátoru, která se projevuje například po zahřátí, nebo 
jednou za delší dobu. Popřípadě automatizovanou diagnostiku nejrůznějších zařízení, 
například zmíněných regulačních pohonů nebo regulátorů výkonu pro starší typy 
servopohonů. S ohledem na tyto požadavky přistupuji k návrhu hardwarového řešení 
systému. Blokové schéma kalibrační stolice, která je předmětem vizualizace jsou níže. 
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Obr. č. 1: Blokové schéma kalibrační stolice, zdroj: autor 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 PC klávesnice 

Klávesnice je z pravidla připojena pomocí PS/2 konektoru. Popis konektoru PS/2 
Mini-DIN je na obrázku č. 2. Komunikace s klávesnicí probíhá prostřednictvím dvou 
vodičů, jedním je synchronizační hodinový signál, druhým jsou přenášená sériová data, 
třetím signálem je RESET, tento signál v současnosti již není potřebný. Komunikace je 
typu master slave. Jednou zvláštností je to, že master není počítač nebo mikrokontrolér, 
ale je to právě klávesnice. Výhodou tohoto řešení je, že se nadřízené zařízení nemusí 
zatěžovat s generováním řídících signálů, ale pouze „poslouchá“ co klávesnice posílá. 

 

 

Obr. č. 2: Popis konektoru PS/2, zdroj: 
http://www.computer-

engineering.org/ps2protocol/ 

Obr. č. 3: Obvod obousměrné komunikace, zdroj: 
http://www.computer-

engineering.org/ps2protocol/ 

Sériová sběrnice je obousměrná, jak je patrné ze zapojení sběrnice, které je na 
obrázku č. 3 výše.  Hodinový signál se může pohybovat v rozsahu 10-20kHz. Přenášená 
informace je v podobě jednoho start bitu, za kterým následuje osm bitů vlastních dat. Za 
tímto bajtem je dvojice bitu paritního (lichá parita) a bitu Stop. Vlastní přenos 
(klávesnice počítač) začíná ‚stažením‘ hodinového signálu na log 0, zde je udržován po 
délku hodinového pulsu a s každou další náběžnou hranou jsou na datovém signálu 
vzorkována data. Tímto způsobem přenos pokračuje až do 11. hodinového cyklu, v tuto 
chvíli je přenos dokončen a v následujícím hodinovém cyklu je možné již započít 
s odesíláním dalšího bytu. Jako první přichází bit s nejnižším významem LSB (Least 
Significant Bit). Přenos instrukce z počítače nebo mikrokontroléru směrem do řadiče 
klávesnice začíná stažením signálu hodin CLK na log 0, kde setrvá po dobu alespoň 
jednoho hodinového cyklu, následuje stažení signálu Data také na log 0. Tím dochází k 
blokaci přenosu z klávesnice do PC. Na datovou sběrnici je vystaven start bit a uvolněn 
hodinový signál. Toto byla informace pro řadič klávesnice, aby začal generovat 
hodinový signál pro přenos dat z PC. Po přijetí 8 bitů dat paritního bitu a stop bitu se 
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zkontroluje správnost přijatých dat, a pokud tato jsou v pořádku je nazpět do PC 
odeslaný jeden bit ACK jako potvrzení správného přijetí dat. Celou situaci názorně 
ilustrují obrázky č. 4 a 5. 

 

Obr. č. 4:komunikace Pc-Klavesnice, zdroj: http://www.computer-engineering.org/ps2protocol/ 

 

Obr. č. 5: komunikace klavesnice -PC, zdroj: http://www.computer-engineering.org/ps2protocol/ 

 

Kódování kláves 

 Klávesy jsou rozdělené do třech skupin, do základní sady kláves, kterých je 83. 
Do sady rozšiřujících kláves skládající se ze 14 znaků a konečně sady speciální mající 
dva znaky.  

 

 
Tab. č. 1: Rozšířená skupina, zdroj: 

http://mujweb.cz/fuksam/navrhy/displej/displej.htm 
Tab. č. 2: Základní skupina, zdroj: 

http://mujweb.cz/fuksam/navrhy/displej/displej.htm 
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Struktura a délka vysílaného řetězce kódů je u jednotlivých skupin kláves odlišná.  
Pro skupinu základních kláves je to tak, že první je odeslaný kód stisknuté klávesy a ve 
chvíli, kdy je klávesa uvolněná, je odeslán kód (F0h) signalizující uvolnění klávesy a 
kód klávesy, která byla uvolněna. Pro případ, kdy je klávesa stisknuta a držena, má 
řetězec podobnou strukturu, akorát se liší tím, že je kód stisknuté klávesy vysílaný 
opakovaně, až do chvíle, kdy je klávesa uvolněna. Opět následuje kód (F0h) 
představující uvolnění klávesy následovaný kódem uvolněné klávesy.  

 

Obr. č. 6: Sekvence rozšířené skupiny vysílaná klávesnicí, zdroj: 
http://mujweb.cz/fuksam/navrhy/displej/displej.htm 

 

Obr. č. 7: Sekvence základní skupiny vysílaná klávesnicí, zdroj: 
http://mujweb.cz/fuksam/navrhy/displej/displej.htm 

 

Obr. č. 8: Speciální skupina, zdroj: http://mujweb.cz/fuksam/navrhy/displej/displej.htm 

 

Struktura a délka vysílaného řetězce kódů je u jednotlivých skupin kláves odlišná.  
Pro skupinu základních kláves je to tak, že první je odeslaný kód stisknuté klávesy a ve 
chvíli, kdy je klávesa uvolněná, je odeslán kód (F0h) signalizující uvolnění klávesy a 
kód klávesy, která byla uvolněna. Pro případ, kdy je klávesa stisknuta a držena, má 
řetězec podobnou strukturu, akorát se liší tím, že je kód stisknuté klávesy vysílaný 
opakovaně, až do chvíle, kdy je klávesa uvolněna. Opět následuje kód (F0h) 
představující uvolnění klávesy následovaný kódem uvolněné klávesy.  

 Skupina rozšířených kláves se svou skladbou odeslané zprávy zásadě liší pouze 
„předponou“ (F8h) před každým dříve popsaným blokem zprávy, to znamená, že je 
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stisknuta klávesa, před kterou je zmíněná předpona (F8h) po uvolnění následuje (F8h) 
kód uvolnění klávesy (F0h) a kód uvolněné klávesy. 

 Speciální skupina znaků nebude v projektu použita, protokol je komplikovanější 
a klávesy pro vizualizační systém nemají význam. 

2.2 Touchscreen a řadič 

Displej je osazený rezistentní dotekovou plochou, jejímž prostřednictvím bude 
systém ovládán. Rezistentní touchscreen funguje na principu křížících se děličů napětí. 
Je tvořený čtveřicí elektrod, které jsou při každé straně připojené k jedné rezistentní 
ploše. Vrchní plocha je tvořená plastovou folií a spodní vrstva je nanesena na skleněnou 
destičku. Nejprve budeme uvažovat souřadnici X, ve chvíli kdy se pero/prst dotkne 
plochy, propojí vrchní resistentní vrstvu (folii) se spodní vrstvou (sklo), která je na 
krajních stranách vodorovně s osou Y napájena stejnosměrným napětím. Toto 
uspořádání vytvoří dělič napětí, který je přes odpor vrchní vrstvy propojený na vstup 
A/D převodníku (k propojení se z pravidla používá elektroda blíže k počátku 
souřadnic), proud spodní vrstvou je zanedbatelný, proto si můžeme dovolit odpor 
spodní vrstvy neuvažovat. Toto napětí je přímo úměrné souřadnici ve směru osy X. 
Vyhodnocení souřadnice na ose Y je obdobné s tím rozdílem, že je napájecí napětí 
přivedeno na kontakty skleněné destičky vodorovné s osou X a opět vyhodnocujeme 
napětí na elektrodě vrchní foliové vrstvy (blíže počátku x = 0), takto postupujeme při 
každém získávání polohy pera. 

 

 

Obr. č. 9: Princip funkce dotekové plochy, zdroj: http://pandatron.cz/?1413&usb_touchscreen_s_avr 

Pro vyhodnocování respektive převádění napětí na digitální hodnotu bude využit 
specializovaný obvod TSC2046. Obvod je určený pro převod napětí, respektive 
souřadnic čtyř voličových rezistentních touchscreen obrazovek. Analogová část se 
skládá ze série elektronických přepínačů a jednoho 12bitové A/D převodníku 
s postupnou aproximací. Dále se zde nachází jednotka porovnávající napětí na vstupu 
x+ a ve chvíli, kdy dojde ke změně, což vlastně znamená stisknutí dotekové plochy, 
vyvolá na pinu PENIRQ logickou úroveň L, která je určena pro vyvolání přerušení na 
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straně mikrokontroléru. Pomocí logického modulu se spínají FET tranzistory, které 
přepínají napětí na jednotlivé elektrody, tak aby bylo dosaženo potřebného přepínání 
mezi děliči napětí tvořenými jednotlivými plochami touchscreenu, jak bylo vysvětleno 
výše, a zároveň je zde sada elektronických přepínačů, které přepínají mezi zdroji napětí, 
na nichž se má provádět aktuální převod. Jsou to zmíněné souřadnice X, Y, Z1 a Z2. 
 Souřadnice Z mají význam pro výpočet tlaku působícího na dotykovou plochu, dále 
externí napětí označené jako AUX vstup, napětí na napájecí baterii a teplota chipu. 
Digitální část převodníku se skládá z logického modulu řídícího přepínání mezi 
měřenými zdroji a parametry převodu tohoto napětí. Tento řídící obvod se nastavuje 
8bitovým registrem, ve kterém se volí rozlišení A/D převodníku a kanál, na kterém má 
probíhat následující převod. Dále zde volíme, jaké referenční napětí se bude pro převod 
používat a nakonec lze nastavit správu spotřeby, zda má být referenční napětí připojené 
nebo odpojené, jestli má být aktivní generování přerušení od dotykové plochy. 

 

 

Tab. č. 3: Skladba řídící instrukce, zdroj: 
literatura[12] 

Tab. č. 4: Význam jednotlivých bitů, zdroj: 
literatura[12] 

 

Komunikační rozhraní 

Komunikační rozhraní je sériové synchronní, využívající standardu protokolu SPI 
nebo SSI. Komunikace probíhá tak, že se vystaví pin CS do nuly a odešle se do 
kontroléru 8 bitů konfiguračních dat, která jsou synchronizována náběžnou hranou 
hodinového signálu DCLK. Význam jednotlivých bitů ukazuje tabulka č. 4. Kontrolér 
touchscreenu vystaví BUSY signál na přibližně dobu 3 hodinových cyklů. Během této 
doby se přestavuje multiplexer, nastavuje napěťová reference a kontrolér zachycuje 
aktuální hodnotu napětí na vstupu A/D převodníku. Od této chvíle se s každým 
z následujících hodinových cyklů na pinu Dout vystavují bity převedené hodnoty na 
vstupu A/D převodníku. Na obrázku č. 10 je graficky znázorněno, jak tato komunikace 
probíhá. 
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Obr. č. 10: Průběh komunikace TSC2046, zdroj: literatura[12] 

2.3 TFT displej 

TFT displej je založený na technologii LCD displejů, které rovněž využívají 
vlastnost tekutých krystalů umístěných mezi dvě elektrody pro měnění intenzity 
procházejícího světla. Základní rozdíl je v možnosti plynule natáčet dipól tekutých 
krystalů. A tím i plynule řídit intenzity (množství) světla procházejícího oblastí tekutých 
krystalů. Každý pixel je dále dělen na tři subpixely, nad jejichž svrchní řídící elektrodou 
je umístěný barevný filtr a to v pořadí červená, zelená a modrá. Jelikož je každý 
subpixel, respektive intenzita jeho světla, regulovatelná, trojice těchto barev tvoří pixel, 
který může nabývat omezené palety barev.  

 

Obr. č. 11: Struktura TFT displeje, zdroj: http://mobilizedtech.blogspot.cz/2013/05/types-of-mobile-

phone-screens-explained.html 

 

Natáčení tekutých krystalů je provedeno prostřednictvím tenkého tranzistoru 
řízeným polem. Tranzistory se nacházejí pod každým subpixelem a jsou propojené se 
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spodní řídící elektrodou subpixelu. Pomocí řídícího obvodu je tranzistorem řízeno 
napětí na spodní elektrodě, na kterém je závislý dipól tekutých krystalů.  Struktura TFT 
displeje je patrná z obrázku č. 11. 

2.4 D/A převodníky 

Bude využito dvoukanálových 8bitových převodníků, které komunikují po 8 bitové 
paralelní sběrnici. Převodníky mají zároveň integrované dva latch registry, které slouží 
k udržení převáděné hodnoty pro každý kanál zvlášť. Komunikace s D/A převodníkem 
je definovaná signály CS (aktivující přenos), signálem (������������/����), WR a zmíněnou 
8 bitovou paralelní sběrnicí. Jak je vidět na komunikačním diagramu, komunikace 
probíhá tak, že jsou signály CS a ������������/���� vystaveny do úrovně log 0, čímž je 
zároveň definováno, pro který ze dvou integrovaných převodníku budou data přenášena.  
Po přibližně 10ns prodlevě je vystavený signál WR do své aktivní úrovně (log 0) 
následuje stejně dlouhá prodleva (10nS) a od této chvíle jsou data na sběrnici platná, 
jsou převzatá do Latch registru příslušného A/D převodníku. V tomto případě se jedná o 

převodník A. Tento obvod má nepřeberné množství aplikací jako jsou komparátory, 
proměnný filtr a řízení úrovně, kterým můžeme jím například řídit zesílení zesilovače a 
podobně. Podrobný popis nejrůznějších zapojení je v literatuře [10]. 

 

 

Obr. č. 12: Blokové schéma D/A, zdroj: literatura 
[10]  

Obr. č. 13: Průběh komunikace, zdroj: 
literatura [10] 

 

 

2.5 A/D převodníky 

A/D převodníky budou použity se sériovým rozhraním a postupnou aproximací. 
Jedná se o sériové 13 bitové převodníky, které mají 12 bitů odpovídajících měřenému 
napětí plus jeden bit pro znaménko. Převodník je opatřený jednoduchým sériovým 
protokolem, což byl hlavní důvod pro jejich výběr. Komunikační rozhraní je tvořené 
pinem CS/SHDN, který aktivuje komunikaci, pinu hodin CLK pro synchronizaci 



 18

komunikace a Výstupem dat (D0), jehož prostřednictvím vystupují data z posuvného 
registru. Na obrázku č. 14 je vyobrazeno blokové schéma obvodu. 

Vzorkovací frekvence, jaké je možné pomocí tohoto obvodu docílit, je závislá na 
napájecím napětí. Pro 5V je to 100kS/s a pro 2,7V je frekvence poloviční.  

 

Obr. č. 14: Vnitřní uspořádání A/D, zdroj: literatura [6] 

 

Komunikační protokol 

Protokol se skládá ze tří signálů a to z CS, CLK a Dout. Signál CS v úrovni log 0 
inicializuje přenos a převádí obvod do aktivního režimu. V úrovni log 1 přechází obvod 
do režimu nízké spotřeby. Zmíněným signálem CS začíná komunikace. Ve chvíli, kdy 
na pin CLK přijde první náběžná hrana signálu, je zahájen převod hodnoty napětí na 
vstupu převodníku. V tuto chvíli je na výstupu Dout vystavený NULL bit, který je s 
následující sestupnou hranou signálu CLK následován znaménkovým bitem. Po přijetí 
bitu NULL a znaménkového bitu pokračuje 12 period hodinového signálu, přičemž s 
každou sestupnou hranou tohoto signál je na výstupu vystavený další platný bit 
převáděného napětí.  

 

 

2.6 BMP soubory 

Tento formát byl zavedený společnostmi IBM a Microsoft pro účely jejich 
operačních systémů, ve kterých byl formát využitý pro obrazová data jednotlivých 
aplikací a samozřejmě pro funkci uživatelského rozhranní samotného operačního 
systému. Formát bere v úvahu 4 možná barevná rozlišení jednoho pixelu.  
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1bit na pixel - nabývá dvou hodnot, přičemž není podmínkou, aby tyto dvě hodnoty 
byly černá a bílá. Je možné zvolit libovolné dvě hodnoty (barvy). Tyto barvy jsou udané 
v barevné paletě souboru. 

4 bity na pixel - obrázek v tomto uspořádání má pouze 16 barev a je také nutné 
používat tzv. barevné palety. To znamená, že máme 64 bytové pole sloužící jako 
zmíněná barevná paleta, kde máme zakódované skutečné barvy. 

8 bitů na pixel  - v tomto se jedná o obrázek o 256 barvách a rovněž je nezbytné 
používat barevnou paletu, která je v tomto případě pole o 1024 bytech. 

24 bitů na pixel - tento formát se také nazývá True Color a to proto, že nepoužívá 
žádných palet a jednotlivá byty odpovídají skutečným hodnotám jednotlivých barev 
v pixelu. Dosahuje 16 miliard rozlišovacích úrovní barvy. 

Soubor typu BMP se skládá ze čtyř základních částí. Z BitMapFileHeader, 
BitMapInfoHearder, RGBquad a Bits.  

BitMapFileHeader - tato část souboru obsahuje základní informace o uloženém 
obrázku, jako je datový formát souboru, celková velikost souboru, uspořádání dat a 
odstup obrazových dat od začátku souboru (uvedeno v bytech). Podrobně je struktura 
uložených informací shrnuta v tabulce níže. 

 

 

Tab. č. 5: BitMapFileHeader, zdroj: http://www.root.cz/clanky/graficky-format-bmp-pouzivany-a-
pritom-neoblibeny/ 

 

BitMapInfoHearde - obsahuje metadata tykající se uloženého obrázku. Jedná se 
o velikost celé struktury, která je vždy 40 bytů, rozměry obrázku v pixelech, 
reprezentace obrazových dat a to ve smyslu RGB nebo BGR. Podrobnější popis této 
části souboru je uveden v tabulce č. 6.  
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Tab. č. 6: BitMapInfoHearde, zdroj: http://www.root.cz/clanky/graficky-format-bmp-pouzivany-a-

pritom-neoblibeny/ 

 

RGBquad  - je tabulka barevné palety. Ve formátech, které mají menší rozlišení než je 
standardní rozlišení jednotlivých složek pixelu, se zavádí tzv. barevná paleta z důvodu 
zachování barev, co možná nejpodobnějších k barvám skutečným. Díky tomu dojde 
ke snížení počtu bitů potřebných k uložení jednoho pixelu. Smysl spočívá v sestavení 
tabulky, například o 16 hodnotách barev (pixel má pouze 4 bity obrazových dat), kdy 
každá barva je reprezentována příslušnou hodnotou červené, modré a zelené barvy. 
Tímto způsobem lze zjednodušeně získat převodní tabulku pro získání skutečných 
barev. U každého obrázku, pokud je uložený ve formátu jiném než TrueColor, je 
tabulka součástí hlavičky souboru. V každém řádku tabulky jsou barevné složky 
uložené v pořadí BGR, namísto přirozenějšího uspořádání RGB. 
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Tab. č. 7: Ukázka barevné palety, zdroj: http://www.root.cz/clanky/graficky-format-bmp-pouzivany-a-
pritom-neoblibeny/ 

 

 

2.7 Tenzometry 

Tenzometry se používají na měření mechanického namáhání, ale i ve snímačích 
vibrací, tlaku, síly a zrychlení. Dělí se podle své konstrukce na odporové a 
polovodičové. 

Odporové kovové tenzometry 

Odporové kovové tenzometry patří mezi nejrozšířenější skupinu tenzometrů, 
pracující na principu změny elektrické vodivosti kovu při jeho deformaci. Nejčastěji se 
používá konstrukce, kdy na foliové vrstvě je nanesený kovový snímač, u kterého je k 
měření použito kovových vláken z konstantanu. Změny odporu tenzometru v závislosti 
na změně poměrného prodloužení jsou dány vztahem (1.1). Odpor kovových 
tenzometrů bývá v rozmezí 50 až 2500Ω, nejčastěji 120 Ω. Tenzometry jsou často velmi 
malé, rozměry aktivní plochy snímače se pohybují v rozmezí 0,3 až 35 mm délky 0,8 až 
12 mm šířky, 0,1 až 1 mm tloušťky. Jako podložka slouží zmíněná folie z papíru, plastu 
nebo skelné tkaniny. 

 

∆�
� 	 
 � ∆�

� 	 
 �  (1.1) 
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Odporové polovodičové tenzometry 

Odporové polovodičové tenzometry využívají piezoelektrického jevu, který je dán 
změnou koncentrace nosičů náboje v krystalu. Deformační citlivost snímače je řádově 
vyšší než u kovových tenzometrů. Je možné měřit deformace v řádu 6×10-3, tedy o 
jeden řád nižší než u tenzometrů kovových. Měřená deformace může být kladná i 
záporná v závislosti na typu použité příměsi, zda se jedná o vodivost typu P nebo N. 
Jejich největší nevýhodou je vysoká teplotní závislost, která se projevuje jako zdánlivá 
deformace. Vyrábějí se z křemíku nebo germánia. 

 

2.8 Panelové měřidlo tenzometru 

Jedná se o panelový měřicí přístroj, který zpracovává naměřené napětí na 
tenzometrech. Tenzometr je možné připojit 4 nebo 6ti vodičově. Samozřejmě je 
schopný vyhodnocovat obě varianty tenzometrů. Přístroj je vybavený rozšiřujícími 
funkcemi, jako jsou výstupní reléové kontakty, standardní proudový a napěťový výstup. 
Vlastnosti výstupů jsou nastavitelné v menu přístroje. Další funkcí je sériová 
komunikace RS232 nebo RS485. Prostřednictvím sériové linky je přístroj schopný 
vysílat měřené hodnoty tlaku působícího na tenzometr. Pro komunikační protokol je 
možné nastavit jeho komunikační rychlost (defaultně 9600Baud), adresu přístroje a také 
formát přenášených dat, ASCII nebo DIN MessBus. Oba formáty jsou fyzicky 
přenášeny prostřednictvím komunikačního protokolu RS232. ASCII se skládá z 8 bitů 
dat bez parity a s jedním stop bitem, tento protokol pracuje tak, že každou měřenou 
hodnotu momentu si musí řídicí systém vyžádat. Tento protokol je pro realizaci 
vizualizačního systému nejvhodnější, jelikož USART není možné konfigurovat tak aby 
přijímal pouze 7 datových bitů. Prostřednictvím tohoto formátu je možné posílat velké 
množství konfiguračních příkazů pro vzdálené ovládání modulu tenzometru.  

Protokol DIN MessBus je tvořený 7 bity dat s jedním paritním bitem a jedním stop 
bitem. Další odlišnost spočívá v neustálém posílání aktuální hodnoty tlaku působícího 
na tenzometr. Frekvence odesílaných hodnot je nastavitelná v menu měřidla. Je možné 
posílat také příkazy, ale modul neposkytuje potvrzení o jejich přijetí, na rozdíl od 
protokolu ASCII. Tabulka níže popisuje jednotlivé komunikační metody a jejich 
dostupné instrukce. 

 



 

 
Tab. č. 8: Struktura p

 
 

2.9 ARM Cortex M3

Procesory architektury Cortex
především  embedded aplikace. Procesor je na rozdíl od klasického ARM procesoru 
založený na Hardwardské kon
Instrukce jsou vykonávané za použ
(pipeline). Je vybavený instruk
pomocí které je možné zvýšit efektivitu 
oproti klasickému procesoru ARM, který disponuje pouze sadou Thumb. Instruk
sada poskytuje instrukce pro násobení, 
Procesory Cortex-M3 jsou navíc 
Thumb. Tím je získaná kombinace vyššího výkonu a zárove
programu. Obvody této architektury jsou navržené s
model a zároveň se snaží kombinovat výhody ARM architektury a
principů programování 8bitových procesor
Dále jsou vybavené bohatým vý
sériovou linku, čítače/časova
řídící datové přenosy. 

 

Struktura přenášených dat MO402LC, zdroj: literatura [

ARM Cortex M3  

Procesory architektury Cortex-M3 jsou optimalizované pro levná za
edevším  embedded aplikace. Procesor je na rozdíl od klasického ARM procesoru 

založený na Hardwardské koncepci a využívá redukovanou instruk
Instrukce jsou vykonávané za použití mechanismu třífázového zpracování instrukce 
(pipeline). Je vybavený instrukční sadou „Thumb-2“, což je speciální sada instrukcí, 
pomocí které je možné zvýšit efektivitu zpracovávání instrukcí až o 70% na jeden Mhz 
oproti klasickému procesoru ARM, který disponuje pouze sadou Thumb. Instruk
sada poskytuje instrukce pro násobení, dělení a operace s plovoucí 

M3 jsou navíc schopné vykonávat i klasické 32bitové instrukce 
ím je získaná kombinace vyššího výkonu a zároveň menších nárok

programu. Obvody této architektury jsou navržené s cílem zjednodušit programátorský 
snaží kombinovat výhody ARM architektury a

 programování 8bitových procesorů. Nově zavádí bitově orientované instrukce. 
Dále jsou vybavené bohatým výčtem periferií od jednoduchých USART modul

č časovače, A/D převodníky, kontroléry externí pam
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literatura [22] 

M3 jsou optimalizované pro levná zařízení a 
edevším  embedded aplikace. Procesor je na rozdíl od klasického ARM procesoru 

cepci a využívá redukovanou instrukční sadu RISC. 
ífázového zpracování instrukce 

je speciální sada instrukcí, 
zpracovávání instrukcí až o 70% na jeden Mhz 

oproti klasickému procesoru ARM, který disponuje pouze sadou Thumb. Instrukční 
plovoucí řádovou čárkou. 

i klasické 32bitové instrukce 
 menších nároků na paměť 

cílem zjednodušit programátorský 
snaží kombinovat výhody ARM architektury a jednoduchých 

ě orientované instrukce. 
tem periferií od jednoduchých USART modulů pro 

evodníky, kontroléry externí paměti až po modul 
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2.10 FPGA Spartan 3 

Je to logický obvod zkonstruovaný pro tvorbu návrhů a realizace logických obvodů, 
patří do skupiny konfigurovatelných obvodů. Obvody FPGA jsou tvořené 3 základními 
stavebními jednotkami: logickými bloky, horizontálním a vertikálním propojením a 
vstupně-výstupními bloky.  

Logický blok je tvořený generátorem logické funkce o 4 vstupních proměnných a 
jednou výstupní hodnotou. U nejmodernějších obvodů FPGA je tato funkce dokonce 
6vstupová a má až 2 výstupy. Je dále možné tuto funkci rozdělit na dvě se 3 vstupy a 
1 výstupem. Druhou částí je klopný obvod a obvody zprostředkující propojení na 
vertikální a horizontální propojení. Nachází se zde také propojení se sousedním 
logickým blokem. Další stavební jednotkou je vertikální / horizontální propojení, které 
realizuje fyzické propojení mezi jednotlivými logickými bloky. Mimo tyto bloky je 
v moderních FPGA obvodech již standardně zahrnuta sada paměťových bloků, které je 
možné konfigurovat jako dvou branou paměť. Je možné ji rozdělit na několik pamětí 
nebo jeden paměťový blok. Zároveň je také možné ji použít jako ROM nebo RAM 
paměť. Jako další bývají zahrnuty i zpožďovací moduly realizující zpoždění signálů, 
případně bloky násobiček, pomocí kterých je možné realizovat číslicové filtry. Blok 
násobičky je dále možné použít např. pro FFT. 

Obvody FPGA jsou při každém spuštění konfigurovány. Není možné aktuální 
zapojení udržet v obvodu po odpojení napájecího napětí. Konfigurační řetězec je 
z pravidla uložený v sériové paměti. Je však možné obvod konfigurovat například 
z procesoru a to buď po bytech, nebo po bitech, záleží na požadavcích cílové aplikace. 
Nevýhodu obvodu je potřebná doba pro konfiguraci, z pravidla 1-100ms po zapnutí 
obvod nereaguje z důvodu konfigurace. Na trhu jsou k dostání i obvody, které je možné 
konfigurovat i kolem 100ns. 

Spartan 3   

Obvod použitý v projektu je XC3S200, patří do rodiny obvodů Spartan3. Tvoří jej 
200 000 hradel, 4320 logických bloků. Z rozšiřujících bloků je zde 12 násobiček typu 
(18x18), což znamená, že je schopný vynásobit dvě 18bitová čísla a výsledkem je 
hodnota v rozsahu až 38 bitů. Paměťové bloky mají celkovou kapacitu 216Kb. 

 

2.11 SD karta 

Komunikace s SD kartou může probíhat ve třech různých protokolech - SPI a SD 
s jedním datovým bitem nebo SD se 4 datovými bity naráz. Oba jsou sériové 
komunikační protokoly. SD protokol je tvořený linkou DATA0 pro sériový přenos dat, 
linkou pro hodiny určené k synchronizaci a linkou pro sériový přenos instrukčních 
bloků dat. Je možné dále propojovat několik SD karet, protože rozhraní je typu 
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multislave. Protokol SD4 je téměř stejný jako SD1, liší se pouze v datovém přenosu, 
který je paralelní o šířce 4 bitů.  

CRC (Cyclic Redundacy Check) je jednoduchá metoda pro hledání chyb v 
přenášených datech. Počítá se nezávisle na rozdělení pro přenos, vypočte se z celého 
bytu 16b. 

SPI: Jedná se o klasický všeobecně používaný protokol (Serial Peripheral Interface) 

 

 

 

Tab. č. 9: Popis pinů zdroj: 
https://www.sdcard.org/downloads/pls/simplified_s

pecs/part1_410.pdf 

Obr. č. 15: Provedení karty, zdroj: 
https://www.sdcard.org/downloads/pls/simplified_s

pecs/part1_410.pdf 
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3 ROZBOR ZADÁNÍ 

3.1 Rozhraní stolice – systém 

Kalibrační stolice je schopná měřit proud, který motor servopohonu odebírá, a 
zároveň umožňuje měřit napájecí napětí na zmíněném motoru. Předmětem kalibrace je 
moment, jakým je servopohon schopen otevírat nebo uzavírat armaturu. Moment této 
síly je další veličinou měřenou stolicí. Tím jsou vyčerpány měřené veličiny, které 
nabývají spojitých hodnot. Dalšími jsou dvoustavové hodnoty. Těmi nejdůležitějšími 
jsou stavy kontaktů vybavovacího mechanismu měřeného, resp. kalibrovaného 
servopohonu. Dalšími možnými hodnotami jsou například ovládací prvky stolice, 
tlačítko pro směr „do zavřena“ a pro směr „do otevřena“, případně stavy stykačů 
spouštějících měřený servopohon. Rovněž je možné snímat spínač vybavovacího 
mechanismu servopohonu řídícího moment, kterým je kalibrovaný pohon brzděný. 
Tento pohon je součástí stolice a vyhodnocování tohoto stavu by bylo možné použít pro 
specifikování závady při poruše kalibrační stolice. V tuto chvíli jsou definované signály, 
které je možné na kalibrační stolici měřit.  

Měření hodnoty uzavíracího resp. otevíracího momentu kalibrovaného servopohonu 
bude snímáno pomocí měřicích modulů tenzometrů, které jsou již součástí kalibrační 
stolice. Tyto moduly jsou vybavené sériovým komunikačním rozhraním RS232. Získání 
hodnot momentu bude spočívat ve vyhodnocení sériového protokolu a samotného 
zpracování získaných dat. 

Pro snímání dvoustavových hodnot je uvažovaný modul 16 binárních vstupů, který 
podává informaci o stavech jednotlivých spínacích prvků stolice a kalibrovaného 
pohonu. 

Měření proudu je v současnosti informativním měřením, určeným pouze pro 
jednodušší specifikaci dílčích závad a snadnější obsluhu, do výstupních protokolů o 
kalibraci servopohonu se z tohoto důvodu neuvádí. Bude v řešení vizualizačního 
systému zahrnuté, ale nebude bráno jako stěžení prvek návrhu. Proud je měřený pomocí 
měřicích transformátorů proudu, u kterých je v sekundárním vynutí zařazený bočník, na 
kterém se měří napětí voltmetrem, se stupnicí kalibrovanou v ampérech. Je počítáno 
s připojením A/D převodníků na právě zmíněné bočníky, čímž získáme informaci o 
protékajícím proudu. 

Pro měření napětí je nejvhodnějším místem úroveň napětí za párem stykačů 
v reverzačním uspořádání. Stejně jako u měření proudu je i u měření napětí předmětem 
práce pouze návrh měřících obvodů. Realizace těchto modulů skýtá různá úskalí, která 
se týkají převážně fyzické realizace a budou předmětem další práce. 

Nedílnou součástí vykonávaných úkonů při servisních pracích je specifikování 
nejrůznějších závad na regulačních servopohonech a jejich regulátorech vnitřní 



 27

regulační smyčky pohonu. V mnoha případech vše při specifikování závad funguje a my 
nejsme schopni závadu rozpoznat. Jediným řešením v této situaci je neustále měnit 
požadovanou hodnotu až do chvíle, kdy se závada projeví. Tento postup je velice 
časově náročný a při dlouho trvajícím ručním zadávání řídících povelů člověk ztrácí 
pozornost, soustředí se na realizaci řídícího signálu a důležité skutečnosti mu unikají. Z 
toho vyvstává další požadavek na vizualizační systém. Tímto požadavkem je zmíněná 
simulace nadřazeného řídicího systému a jeho řídících signálů. 

Většina regulačních pohonů pracujících na výrobních blocích Jaderné elektrárny 
Temelín (JETE) běžně používá kontakt, kterým signalizují pohyb. Tento binární signál 
bude snímaný vstupem binárního modulu. Ve spolupráci s modulem řízení signálu 
proudové smyčky bude systém řídit regulační servopohon do chvíle, kdy až se závada 
projeví. Způsob zadávání požadovaného průběhu řídících signálů bude předmětem další 
práce. V tuto chvíli se jeví reálným řešením zadání průběhu pomocí dotykové plochy 
TFT displeje, případně by bylo možné požadovaný průběh uložit na SD kartu a z ní jej 
poté načíst. 

 
Obr. č. 16: Rozhraní kalibrační stolice-vizualizační systém, zdroj: autor 
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3.2 Výběr konstruk čních prvků 

3.2.1 Konektory 

V návrhu systému se v zásadě objevují pouze 2 typy konektorů - pro připojení 
jednotlivých modulů na sběrnici a pro propojení jednotlivých modulů s kalibrační 
stolicí. Při volbě konektorů pro sběrnici je nutné zohlednit tyto důležité vlastnosti: 
relativně nízká cena konektoru a provedení v kolmém propojení k desce (pro desku 
sběrnice). V provedení 90° připojení jsou vývody vodorovně s deskou (pro desky 
modulů). Názorně je tuto situaci popisuje fotografie. Konektory je nutné vybírat i 
s ohledem na jednoduchý návrh desky spojů, to se týká hlavně desky sběrnice. Jako 
nejvýhodnější se ukázala dvojice konektorů tuzemského výrobce TESLA. Na obrázku 
č. 17 je zachycena dvojice těchto konektorů. Konektory jsou zlacené, v precizním 
provedení a v neposlední řadě jsou zdarma. Jejich získání se omezí pouze na vyletování 
z desky starých vyřazených regulačních systémů. Nízká pořizovací cena je však 
vyvážena skutečností, že se jedná o český výrobek, který knihovny softwaru Eagle 
nemají a ani není možné takovou knihovnu získat. Proto bylo nutné tuto knihovnu 
vytvořit. Viz příloha CD. 

 
Obr. č. 17: Konektor Tesla, zdroj: autor 

 

Co se týče konektorů propojující jednotlivé moduly s kalibrační stolicí, je možné 
využít nepřeberné množství různých konstrukčních řešení. Od konektorů se šroubkem, 
přes kombinaci šroubku a zásuvného mezičlánku až po konektory společnosti WAGO. 
Z pohledu elektrického obvodu není velký rozdíl mezi jednotlivými provedeními 
konektoru. Z hlediska konstrukčního řešení celého systému zde jsou jisté rozdíly. A to 
především v jednoduchosti připojení, v praxi se osvědčily vlastnosti konektorového 
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systému firmy WAGO a to hlavně u dlouhodobého spoje. Vibrace mohou šroubek 
uvolnit, WAGO svorka je méně náchylná a udržuje stejnou sílu spoje díky pružině 
fixující vodič. Není potřeba malého šroubováku pro přitažení drobných šroubků. 
Z těchto důvodů byly zvoleny konektory WAGO 255 (Obr. č. 18), pro které je dostupná 
knihovna a jsou vybavené manipulační páčkou, to je z pohledu praktického používání 
výhodné.  

 

Obr. č. 18: Konektor WAGO 255, zdroj: autor 

 

3.2.2 Galvanické oddělení 

  Galvanické oddělení je v systému navržené ve dvou odlišných variantách pro 
oddělení binárních výstupů/vstupů a A/D převodníků, připojených k sérioparalelní 
sběrnici. 

 Při volbě vhodných obvodů pro binární vstupy|výstupy je požadavek na maximální 
přenášenou frekvenci velmi nízký, v praxi by měla frekvence 10-20Hz zcela vyhovovat 
požadavkům. Jelikož této frekvence jsou schopny dosáhnout téměř všechny obvody 
tohoto druhu na trhu, výběr obvodu se omezuje na výběr nejvhodnějšího pouzdra 
obvodu, pro snadnější návrh desky plošných spojů. Vzhledem k velkému počtu 
nasazených prvků (32 ks) způsobuje i malý rozdíl v jednotkové ceně výrazný nárůst 
ceny celého galvanického oddělení, proto i cena je důležitým rysem. Po důkladném 
zvážení byly vybrány tyto obvody: 

Pro A/D převodník: 6N137 

Pro binární výstup: PC847 

Snímek stínítka osciloskopu ukazuje, jak se při kmitočtu 5kHz chovají vybrané 
obvody. První průběh odshora je budící signál optočlenů. Uprostřed je výstup optočlenu 
určeného pro nasazení s A/D převodníky. Poslední průběh naznačuje již značně 
zdeformovaný signál na výstupu optočlenu, který je použitý s binárními výstupy|vstupy. 
Je patrné, že v této konfiguraci (s odporem 10kΩ) obvodu kolektoru, se jedná již o 
mezní kmitočet optočlenu. Pro účel binárních výstupů/vstupů je tento zvolený obvod 
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dostatečně rychlý, jelikož i zkreslený signál lze použít a zároveň hodnota mezního 
kmitočtu je o řád vyšší, než bude v praxi požadováno.  

 

Obr. č. 19: Průběh signálů - optrony, zdroj: autor 

Pro použití s A/D převodníky byl navrhovaný obvod opto-invertor. Průběh signálu 
na obrázku č. 19 uprostřed ukazuje, že nedošlo téměř k žádnému zkreslení. Dle 
katalogového listu zmíněného opto-prvku (6N137) je jako mezní frekvence uvedena 
10MHz. Uvažované A/D převodníky mají mezní frekvenci hodinového kmitočtu kolem 
1,7MHz, čímž vzniká dostatečná rezerva.  

3.2.3 Vývojové kity 

Pro výrobu modulu procesoru je navržené konstrukční řešení zahrnující použití dvou 
vývojových kitů.  

Základ modulu procesoru bude tvořit kit STM32F103EVAL6 (Obr. č. 20) jež jako 
jediný v současnosti dostupný s TFT displejem o úhlopříčce 7”. Je vybavený řadičem 
tohoto displeje, slotem pro SD kartu, USB rozhraním, kontrolérem Ethernetu, 
rozhraním pro RS485 a EEPROM paměťmi. To poskytne dostatečnou flexibilitu pro 
návrh aplikace.  
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Obr. č. 20: STM32F103EVAL6, zdroj: autor 

 

Zásadním byl výběr kitu osazeného FPGA obvodem. Výběr byl opět směřovaný 
směrem nejvyššího poměru cena/výkon. V úvahu připadaly pouze dva dostupné kity 
vyhovující svou konstrukcí.  

V úvahu přišlo využít moderního kitu osazeného obvodem Spartan 6(XC6SLX9), 
který má k dispozici 82 výstupů. Zdrojem jeho hodinového signálu je krystalový 
oscilátor o frekvenci 50MHz. A SRAM pamětí o kapacitě 256k x 16. Jak je z obrázku 
patrné, jeho vývody jsou orientované na vrchní stranu kitu ve dvou řadách. To 
z pohledu návrhu desky není zcela optimální, dalším rozhodujícím rysem je absence 
paměti pro konfigurační bitstream. Zmíněné aspekty nevylučují možnost nasazení, ale 
přinesli by s sebou nemalé komplikace. 

 

Obr. č. 21:Kit Spartan 6 XC6SLC9 , zdroj: autor 

 

Druhou variantou je použit desku osazenou starším obvodem Spartan 3(xc3s200). 
K dispozici má 90 vstupů/výstupů. Rovněž je osazená paměť pro uložení 
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konfiguračního řetězce. Hodinový signál je generován krystalovým oscilátorem o 
frekvenci 24MHz.  

Obr. č. 22: Kit Spartan 3 xc3s200, zdroj: autor 
 

Z programátorského pohledu by bylo možné využít libovolného ze zmíněných kitů, 
ale z hlediska konstrukce je nejvýhodnější použití staršího obvodu Spartan 3. A to 
z několika důvodů. Jeho pořizovací cena je pouhých 500 Kč (oproti 1200Kč za 
Spartan 6), má větší počet univerzálních I/O a především svojí konstrukcí významně 
zjednodušuje návrh desky propojující vybrané kity. Jedinou zásadní nevýhodou je 
generátor hodinového signálu, který je svou frekvencí 24MHz pro aplikaci příliš nízký. 
Je však možné výměnou oscilátoru tuto frekvenci zdvojnásobit na 48MHz. Z uvedených 
důvodů byl vybrán obvod s nižším výkonem.  

3.3 Hardwarové řešení 

3.3.1 Finální verze hardware 

Ze zadání již vyplývá, že nejpraktičtějším řešením bude modulární struktura 
systému. Základem musí být sběrnice, která je uvažovaná jako samostatná deska plnící 
funkci propojení jednotlivých modulů. Zda bude její součástí i napájecí modul 
jednotlivých desek periferií, bude ještě předmětem další práce. Jako další musí být 
modul procesoru. Pro jeho realizaci bude použito několik již vyrobených a odladěných 
vývojových kitů. Pro procesorovou část bude použit vývojový kit STM32F103EVAL6. 
Tento modul je osazený 32 bitovým procesorem od ST Electronics, který má vnitřní 
taktovací frekvenci až 72MHz a na čipu je také osazení FLASH pamětí pro program 
o velikosti 512kB, což se ve fázi přípravy projektu jeví jako dostatečný prostor. Další 
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výhodou jsou osazená rozhraní vývojového kitu a sadou nejrůznějších periferií. 
Nepostradatelnou částí HW řešení musí být elektronika řešící řadič sběrnice. Ta by měla 
být součástí procesorového modulu. V dnešní době, kdy programovatelná pole jsou 
svou cenou velmi příznivá, nepřipadá v úvahu jiné řešení než implementace převážné 
většiny logických obvodů do hradlového pole. Pro vyvíjenou aplikaci bylo rozhodnuto 
o použití hradlového pole typu FPGA. 

Další samostatnou jednotku tvořící procesorový modul je použit vývojový kit 
s osazeným programovatelným logickým polem od společnosti Xilinx, konkrétně jejich 
řadou Spartan3. Tento kit zahrnuje i nezbytnou konfigurační paměť, která dále 
zjednodušuje návrh desky plošných spojů, popř. i softwarové řešení, pro případ kdyby 
konfigurační bitstream byl uložený na SD kartě, a procesor by FPGA konfigurovat. 
Dále je potřeba vyřešit paměťový prostor. Jelikož lze předpokládat, že bude v budoucnu 
systém zpracovávat větší objem dat z A/D převodníků, je potřeba brát ohled i na 
rychlost, jakou bude možné data zpracovávat a ukládat. Z počátku návrhu bylo 
uvažováno použití několika SRAM pamětí umístěných v modulu procesoru. S tímto 
řešením vyvstala řada problémů, jako cena na bajt a dostupnost dostatečně velké 
paměti. Například 256kBx16bit stojí přibližně 150Kč a většina dodavatelů součástek 
běžně v nabídce paměť o větší kapacitě nemá. Další problém nastává ve chvíli, kdy 
dojde na návrh desky spojů, kdy je pravděpodobné, že by bylo potřeba použít několik 
takových pamětí, což práci zásadně komplikuje.  V neposlední řadě je komplikovaná 
výroba desek tištěných spojů. Prototyp systému bude realizován pomocí 
neprofesionálně vyrobených desek, tudíž je nezbytné zachovat určitou šířku cest na 
desce. Poslední problémem je počet vývodů z FPGA modulu (90) a to by bylo s další 
adresovou sběrnicí na hranice realizovatelnosti. Z těchto důvodu bylo jako prozatímní 
konečné řešení vybráno použití microSD karty připojené k FPGA modulu. Toto řešení 
je ve všech ohledech výhodnější než nasazení SRAM pamětí. Je cenově velmi příznivé, 
zároveň zásadně zjednodušuje návrh desky a prostor, který poskytuje, je s velkou 
rezervou plně dostačující. V současnosti jsou SD karty na tak vysoké technické úrovni, 
že i rychlost zápisu by neměla být pro řešení limitující. Nejkomplikovanější část bude 
patrně návrh patřičného kontroléru, zprostředkovávajícího komunikaci s tímto médiem. 
Tato část s sebou jistě přinese celou řadu očekávaných problémů.  

Je dále potřeba nějakým způsobem aktivovat jednotlivé moduly připojené na 
sběrnici, toho bude docíleno čtveřicí signálů CS0 – CS3 pomocí kterých bude možné 
aktivovat celkem 15 modulů připojených na sběrnici. Tento princip bude použitý pro 
16bitovou externí sběrnici. Pro sérioparalelní sběrnici A/D převodníků bude použití 
toho principu předmětem další práce. 

Procesorový modul bude tvořený oboustrannou deskou plošných spojů, která 
společně propojí oba zmíněné vývojové kity a zároveň jim přivede napájecí napětí 
prostřednictvím konektoru propojujícího procesorový modul s deskou sběrnice. 
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Dalším modulem musí být samotná vizualizační jednotka. Pro tento účel byl vybrán 
barevný grafický TFT displej. Tento displej potřebuje pro svou práci řadič SSD1963, 
který je také součástí vývojového kitu  STM32F103EVAL6. V tuto chvíli je využívaný 
tento řadič, avšak v průběhu vývoje aplikace je počítáno s použitím samostatné desky 
řadiče, která bude připojena jako samostatný vizualizační modul. Displej je osazený 
resistentním touch screenem pro pohodlné ovládání systému.  

V návrhu je počítáno i s dalšími ovládacími prvky. Pro jednoduché zadávají 
identifikačních názvů respektive identifikačních čísel měřených servopohonů je 
uvažováno použití běžně dostupné PC klávesnic s PS2 rozhraním. Pro zadávání žádané 
hodnoty pro regulační smyčku servopohonu je v návrhu zahrnutý rotační inkrementační 
snímač. 

Je nutné snímat binární stavy kalibrační stolice, jako jsou stavy stykačů, stavy 
ovládacích prvků (tlačítek) a především stavy spínačů signalizujících překročení 
nastaveného uzavíracího, resp. otevíracího momentu kalibrovaného servopohonu. Pro 
tento účel je navrženo 16 binárních galvanicky oddělených vstupů. Pro možnost reakce 
systému na okolí je navrženo rovněž 16 binárních výstupů. Podrobnější popis 
jednotlivých modulů je  součástí dalších kapitol. 

Pátým modulem navrhovaného systému je výstupní modul proudových smyček. 
Tento modul je uvažovaný jako čtveřice D/A převodníků, které budou prostřednictvím 
výstupního napětí řídit modul převádějící napětí na proud v uzavřeném obvodu. Tyto 
U/I moduly jsou součástí používaných regulačních servopohonů, a tudíž je mnohem 
praktičtější použít tuto koncepci skládající se ze dvou celků: navrženého modulu D/A 
převodníku (číslo/napětí) a modulu převodníku U/I. Praktičnost tohoto řešení se projeví 
při případném poškození proudového výstupu. V této situaci se vymění pouze 
v provozu běžně využívaný (dostupný) U/I modul a nebude potřeba vyrábět novou 
desku modulu D/A převodníku vizualizačního systému. 

Pro modul pro měření napětí bylo opět uvažováno několik variant řešení. První 
varianta uvažovala použití paralelních A/D převodníků připojených na společnou 
sběrnici s binárními vstupy/výstupy a D/A převodníky. Galvanické oddělení by bylo 
realizováno opticky odděleným operačním zesilovačem. Druhá varianta počítala 
s vytvořením druhé, „sérioparalelní“ sběrnice.  

Řešení spočívalo v použití převodníků sériových namísto paralelních. A to tím 
způsobem, že se spojí šest převodníku do modulu. Sériová data od každého převodníku 
vytvoří jakousi paralelní sběrnici sériových přenosů, hodiny pro taktování vstupují do 
šestice převodníků současně. Rovněž signál chip select pro šestici převodníků v modulu 
je totožný. Toto řešení přináší, oproti řešení s paralelními převodníky, výhody 
v podobě synchronního získávání šestice vzorků napětí, vzorky jsou sejmuté ve stejný 
okamžik, a proto nemusíme uvažovat žádné časové posunutí vzorků. Stejně jako tomu 
bylo u předchozího modulu, tak i toto řešení zachovává požadavek na budoucí 
rozšiřitelnost. Teoreticky je možné rozšíření na celkový počet šestnácti modulů po šesti 



 35

napětích. Galvanické oddělení obvodů je řešeno rovněž opticky odděleným zesilovačem 
na vstupech A/D převodníků. 

Konečné řešení návrhu A/D modulu je prakticky totožné s předchozím návrhem, 
pouze s tím rozdílem, že galvanické oddělení není uvažováno na vstupech A/D 
převodníků. Namísto opticky odděleného zesilovače je v návrhu opticky oddělené 
logické hradlo s otevřeným kolektorem na výstupu z převodníku. Toto řešení, za 
předpokladu dostatečného frekvenčního rozsahu opticky odděleného hradla, není 
limitováno frekvenčním rozsahem opticky odděleného operačního zesilovače, který má 
maximální přenášenou frekvenci 100kHz. Pro tuto chvíli by toto nemělo být překážkou, 
protože uvažované A/D převodníky mají maximální vzorkovací frekvenci 100kHz. Do 
budoucna by se toto mohlo stát slabým článkem systému. Konečný návrh 
vizualizačního systému reprezentuje blokové schéma na obrázku č. 23. 

 
Obr. č. 23: Uspořádání vizualizačního systému, zdroj: autor 
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Obr. č. 24:Modulární skladba systému, zdroj: autor 

 

3.3.2 Modul sériové komunikace 

Modul sériové komunikace se skládá z dvojice převodníků úrovně pro sériové linky 
RS232. Ty zprostředkovávají komunikaci mezi modulem procesoru a kalibrační stolicí, 
resp. panelovými měřidly tenzometrů. Ve finálním provedení procesorové desky bude 
tento modul parně integrovaný na desce procesoru. Detailům návrhu tohoto modulu se 
věnuje kapitola 4.2.2. 

3.3.3 Modul TFT displeje 

 

Obr. č. 25: Blokové schéma TFT modulu, zdroj: autor 
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Zvolený TFT displej, respektive jeho řadič, je vybraný tak, aby jej bylo možné 
rovnou připojit na externí datovou sběrnici systému. Ze zmíněného vyplývá, že modul 
TFT displeje je ve skutečnosti pouze dekodér CS (chip select) sběrnice. Dekodér je 
realizovaný tak, aby rozpoznával dvě adresy - pro data a pro instrukci. Na základě 
těchto adres dále generuje signály RS a E pro řadič TFT displeje. 

 

 

3.3.4 Modul binárních výstupů 

Modul binárních výstupů je navržený podle blokového schématu (Obr. č. 26) 
a skládá se ze čtyř základních bloků: blok výstupních obvodů, blok galvanického 
oddělení, latch registr a blok dekodéru CS (Chip Select) sběrnice. V tomto bloku jsou 
soustředěné všechny obvody pro generování veškerých řídících signálů modulu 
binárních výstupů. 

 Blok latch registr se skládá ze dvojice obvodů 74HCT573, které plní funkci 
paměťové buňky modulu binárních výstupů. 

 Blok galvanického oddělení je tvořený dvojicí integrovaných obvodů, které 
v sobě ukrývají čtveřici optronů (opticky svázaná dvojice LED diody a fototranzistoru). 
Bližší popis součástky a důvod nasazení právě tohoto obvodu je v 3.2.2. 

 

Obr. č. 26:  Blokové schéma binárních výstupů, zdroj: autor 
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 Výstupní obvody jsou rozdělené na dvě základní skupiny. Zaprvé jsou to reléové 
výstupy skládající se ze samotného relé, spínacích tranzistorů a signalizačních prvků. 
Druhou skupinu tvoří osmice výstupů realizovaných pro maximální zatížení 50mA. 
Fyzicky jsou tvořené spínacím tranzistorem a dvojicí obvodů PC847. Součástí 
výstupního bloku jsou i konektory, kterými bude zařízení připojeno, jedná se o 
konektory WAGO 255. 

 Posledním blokem je blok dekodéru sběrnice CS. Jelikož bylo rozhodnuto pro 
signály CS (Chip Select) realizovat sběrnici, ve které budou jednotlivé signály 
kódovány, je nutné hodnoty z této sběrnice dekódovat a dále generovat řídící signály (v 
případě modulu binárních výstupů pouze signál E enable pro latch) pro správnou funkci 
výstupního modulu. Tuto funkci zprostředkovává právě blok dekodéru. Návrhu a 
detailům realizace se bude věnovat samostatná kapitola. 

 

3.3.5 Modul binárních vstupů 

 

Modul binárních vstupů plní funkci zpětné vazby o stavu kalibrovaného 
servopohonu a stavu kalibrační stolice samotné. Blokové schéma na obrázku č. 27 
naznačuje skladbu vstupního modulu, který se skládá ze čtyř základních funkčních 
bloků. Je zde blok vstupních obvodů, galvanického oddělení, latch registru a blok 
dekodéru CS sběrnice.  

Blok vstupních obvodů je tvořen vstupním obvodem, který snižuje napěťovou 
úroveň vstupních signálů na požadovanou úroveň, vstupními obvody galvanického 
oddělení a signalizačními LED diodami. Podrobnému návrhu těchto obvodů se věnuje 
samostatná kapitola.  

Blok galvanického oddělení je realizovaný dvojicí integrovaných obvodů PC847, 
které předávají aktuální stav vstupních obvodů do vstupních obvodů latch registru. 
Registr je realizovaný obvodem 74HCT573. Tento obvod představuje paměťový registr 

 

Obr. č. 27:  Blokové schéma binárních vstupů, zdroj: autor 
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se třístavovými výstupy, které jsou nezbytné pro připojení modulu binárních vstupů 
k datové sběrnici. 

Posledním blokem je dekodér, který je vždy navržený pro konkrétní vstupní modul. 
Dekodér dekóduje signál E (enable)  na CS sběrnici a tímto signálem řídí latch registr. 
V závislosti na tomto signálu E a aktivní úrovni signálu RD připojí třístavové výstupy 
k datové sběrnici.  

 

3.3.6 Modul D/A převodníků 

 

 

Obr. č. 28: Blokové schéma modulu  D/A převodníků, zdroj: autor 

Samotný D/A modul je tvořený dvojicí dvoukanálových osmibitových D/A 
převodníků. Toto řešení bylo zvoleno z důvodu maximálního využití datové sběrnice. 
Osmibitové rozlišení je pro navržené řešení dostačující a zároveň není zbytečně 
zahozena vrchní část sběrnice. Pokud bude použito pouze osmibitové rozlišení, můžeme 
jedním přenosem převádět zároveň dvě hodnoty napětí. Nyní záleží na způsobu přenosu 
těchto dvou hodnot. Bylo by samozřejmě možné položit na spodní polovinu sběrnice 
levý kanál D/A převodníku a na vrchní polovinu kanál pravý, ale z pohledu 
hardwarového řešení by toto nebylo příliš vhodné. Přirozenější řešení je navrhnout 
modul jako dvou adresní a na jednu adresu mapovat levé kanály obou D/A převodníků a 
na adresu druhou kanály pravé. 

Dalším blokem je U/I převodník. Ten je možné řešit dvěma způsoby. Zaprvé je 
možné použít jednoduchý převodník tvořený operačním zesilovačem a tranzistorem ve 
zpětné vazbě. Toto řešení ale vykazuje nelineární závislost proudu na vstupním napětí, 
kterou je možné eliminovat vhodnou pracovní oblastí převodníku a softwarovou 
korekcí, jako například korekční tabulkou. Nebo jako druhou variantu použít už 
odladěný převodník od společnosti AUMA (Obr. č. 51), který je možné dále nastavovat, 
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čímž lze velice jednoduše docílit lineární závislosti proudu na vstupním napětí. Tomuto 
tématu se podrobněji věnuje kapitola 4.2.6. 

Blok dekodéru je v případě D/I modulu komplikovanější. Je proveden tak, aby 
rozpoznal dvě adresy. Na základě rozpoznaných adres generuje potřebné řídící signály 
pro přepínání zápisu do levých a pravých kanálů D/A převodníků. Podrobně je obvod 
popsán v kapitole 4.2.6. 

 

3.3.7 Sběrnicový systém 

Samotná sběrnice je tvořena dvojicí dílčích sběrnic. Paralelní sběrnice se skládá z 16 
datových bitů (vodičů) pro přenos zobrazovaných dat na TFT displeji, výstupních dat 
modulu binárních výstupů, vstupních dat z modulu binárních vstupů a dat pro modul 
D/A převodníků řídících proud ve smyčkách žádaných hodnot. Dále je tvořena  4 bity 
(vodiči) chip select pro adresování jednotlivých modulů. Řešení adresování modulů 
namísto adresování jednotlivých slotů sběrnice je zvoleno z důvodů variabilnějšího 
uspořádání modulů a zachování možnosti dalšího rozšiřování. Toto řešení zároveň 
minimalizuje riziko vzniku chyb, resp. předchází komplikacím při oživování celého 
systému. Zároveň šetří počet vodičů potřebných k propojení systému. Adresace je pevně 
ukotvena v logice každého modulu. 

 Druhou částí je sběrnice sérioparalelní pro A/D převodníky. Ta se skládá 
z šestice sériových linek, jednoho hodinového signálu a čtyř bitů CS (chip select) 
sloužícím opět k adresaci modulů. Adresace obou sběrnic je založena na stejném 
principu jako je tomu u sběrnice modulů binární I/O, D/A převodníků a TFT displeje. 
Tato sběrnice je fyzicky realizovaná, avšak nebude v rámci této práce oživována. 
Především se jedná o konfiguraci FPGA obvodu, který má sběrnici řídit.  

Jak již bylo v kapitole věnující se výběru konstrukčních prvků zmíněno, pro obě 
sběrnice jsou použity konektory z výrobního programu společnosti TESLA a to 
konkrétně řada TX. Uspořádání signálu na tomto konektoru je vyobrazeno na obrázku 
č. 29. 
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Obr. č. 29: Uspořádání signálů na konektoru sběrnice, zdroj: autor 
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4 REALIZACE 

4.1 Výroba desek plošných spojů 

Pro účel výroby prototypové verze systému byl zvolen neprofesionální domácí 
způsob výroby desek a to za využití kuprextitu pokrytého fotocitlivou vrstvou. 

4.1.1 Postup výroby 

Po návrhu desky v programu Eage 4.16 od CadSoft, je obrazec vytištěný na 
transparentní folii určenou pro laserové tiskárny. Je velice důležité, aby vytištěná 
předloha byla naprosto neprůhledná, čehož lze docílit 2 způsoby. První metodou je 
vložení předlohy do toluenových par, kde je ponechána po několik hodin. Je důležité 
použít vhodné vaničky, které odolají působení chemikálií, v našem případě byly použity 
vaničky určené pro výrobu fotografií. Na dno vaničky se nalije vrstva toluenu a nad ní 
se na např. hliníkové profily umístí předem připravený rošt ze špejlí. Po umístění 
předlohy na rošt dojde působením toluenových par k naleptání toneru a ten následně 
ztmavne.  Pro výrobu byla použita druhá, časově méně náročná, metoda, kdy jsou 
největší plochy předlohy ztmaveny lihovým fixem. Cesty, které by bylo obtížné 
obkreslit, se vynechají.  Na takto ztmavený pozitiv se přiloží a přilepí totožná předloha 
tištěného spoje. Při lepení se nejvíce osvědčilo použití vteřinového lepidla. Je velice 
důležité dbát na přesnost spojení, aby nedocházelo k rozostření jednotlivých cest, jehož 
následkem by byl jejich rozleptaný okraj. 

Dalším krokem je příprava fotocitlivé vrstvy na kuprextitové destičce. Výsledku je 
opět možné docílit 2 způsoby. Prvním z nich je zakoupení již připravené desky 
s pozitivní vrstvou. Tato varianta byla použita pro výrobu desky tištěných spojů 
prototypu. Druhá metoda spočívá v použití spreje POZITIV 300, kterým je rovnoměrně 
aplikován na dokonale vyčištěnou a odmaštěnou desku. Pro čištění je nejvhodnější 
použít písek na nádobí, kterým se deska dokonale vyleští a následně odmastí lihem. Na 
takto připravenou desku je přiložena připravená předloha. Je důležité nezaměnit 
orientaci pozitivu, aby deska nebyla zrcadlově převrácená. Na správně orientovaný 
pozitiv se přiloží sklo, které zatíží pro zamezení nežádoucího zvlnění pozitivu. Zatížené 
sklo musí být pomocí např. elektrikářské izolační pásky přilepeno k desce stolu. Tímto 
postupem je zajištěno, aby se mezi deskou a pozitivem nevytvořila místa, kde se vytvoří 
nepatrný prostor, kde světlo pronikne tam, kam nemá a deska je díky mále oblasti 
nepoužitelná. Nyní je možné uvolnit zatížení a přes fixované vrstvy položit zdroj UV 
světla. UV zdrojem může být celá řada zařízení od tzv. horských sluncí určených pro 
kosmetiku až po rtuťovou výbojku, které se odstraní vnější baňka pokrytá luminoforem.  

 Klíčovým parametrem je doba expozice, která  závisí na několika aspektech jako 
jsou: citlivost fotocitlivě vrstvy, intenzita zdroje UV záření a hustota požadovaných 
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spojů, resp. nejmenší vzdálenost mezi sousedními cestami a to zejména pokud se jedná 
o desku, na které mají být osazené součástky v SMD pouzdrech. Doba expozice se nedá 
na základě těchto parametrů nijak vypočítat, nicméně je možné ji celkem jednoduše 
určit experimentálně. 

 Pro stanovení odpovídající doby expozice byl zvolen následující postup. Nejprve 
je potřeba odstřihnout malý kousek kuprextitu pokrytého fotocitlivou vrstvou, na který 
se položí ta část předlohy, kde je nevětší hustota spojů. Kuprextit s předlohou 
překryjeme tabulkou skla. Jako výchozí dobu expozice byl zvolen časový interval 
odpovídající 1 minutě pro případ použití horského slunce a vzdálenosti trubic 5 cm od 
předlohy. Po ukončení expozice je kuprextit vložen do vývojky (1,5 % NaOH – 
hydroxid sodný). Zatímco se nachází kuprextit ve vývojce je vhodné ho pomocí 
jemného kosmetického štětečku otírat a tím odstraňovat odleptanou fotocitlivou vrstvu. 
Toto je prováděno až do chvíle, kdy reakce viditelně neprobíhá. Poté se deska vyjme 
z vaničky s vývojkou, omyje vodou a nechá uschnout. Velmi důležité je zkontrolovat, 
zda reakce proběhla podle požadavků. Ověřit to lze například pomocí odrazu světla, ze 
kterého je patrné, kde je na destičce fotocitlivá vrstva a kde je již jen čistá měď. Je také 
možné jemně zarýt nožíkem do míst, kde se nachází už jen čistá měď. Tímto rytím je 
ověřeno, že se na měděné šponě nenachází žádná fotocitlivá vrstva. Jestliže je patrné, že 
se na mědi nachází, byť nepatrná vrstva fotocitlivého laku, je nezbytné desku opět vložit 
do vývojky a postup opakovat. Pokud by ani po opakované aplikaci vývojky nedošlo 
k dokonalému odleptání, znamená to, že doba expozice byla příliš krátká a je nutné celý 
postup opakovat s novým kouskem kuprextitu a delší dobou expozice. V praxi se 
osvědčilo prodlužování expozice v kroku o 10 sekundách. Poté co se podaří stanovit 
správnou délku expozice, je možné přistoupit k výrobě finální desky plošných spojů. 
Postup výroby této desky je totožný se způsobem určení správné délky expozice. Po 
exponování a odleptání exponovaného laku je vhodné důkladně zkontrolovat obraz 
budoucích cest na desce. V případě, že se na desce nachází místo, kde je cesta 
přerušena, je nutné opravit ji lihovým fixem. V opačném případě, kdy se na desce 
nachází místo nežádoucího propojení, musí být tento spoj odstraněn za pomocí skalpelu, 
jehly či nějakého podobného nástroje.   

 Leptání se provádí tak, že se leptací roztok (chlorid-železitý nebo persíran-
sodný) zahřeje přibližně na 60°C a nalije se do nádoby dostatečně velkých rozměrů. 
Velikost nádoby se odvíjí od postupu leptání. Desku je možné do kyseliny ponořit 
nejrůznějšími způsoby a tím velikost nádoby minimalizovat.  Nejefektivnější se jeví 
způsob, kdy se deska ponechá na kyselině plavat. Odleptaná měď pak padá na dno 
nádoby a nebrání přístupu kyseliny k mědi. Tato metoda má ale i svá úskalí. Pokud by 
se nepodařilo včas rozpoznat vzduchovou bublinu, bránící přístupu kyseliny k desce, 
nedojde v prostoru bubliny k jejímu vyleptání. Pokud by byla bublina v tuto chvíli (před 
dokončením leptání) odstraněna, nastala by situace, kde by prostor bubliny byl správně 
vyleptán, ale v ostatní ploše by mohlo dojít k znehodnocení celé desky. Proto je nutné 
leptání přerušit, desku umýt vodou a celou plochu, až na místo, kde byla bublina, 
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polepit nějakým druhem fólie. V praxi se osvědčila široká elektrikářská páska. Poté se 
deska opět položí na hladinu leptacího roztoku a po správném doleptání je výroba téměř 
dokončena. Posledním krokem je vrtání a nanesení ochranného pájitelného laku, který 
usnadní pájení. Veškeré desky, které jsou součástí návrhu řešení, jsou navrženy tak, aby 
byla minimalizovaná potřeba vrtání. Proto je i většina použitých obvodů v SMD 
variantě.  

4.2 Návrh jednotlivých modulů 

Jak již bylo v kapitole diskutováno, jednotlivé modulu připojené na externí sběrnici 
jsou adresované CS sběrnicí. Jak jsou jednotlivé moduly mapované a jejich jedinečné 
adresy, je shrnutu v obrázku č. 30. 

 

Obr. č. 30: Adresy modulů, zdroj: autor 
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4.2.1 Modul procesoru 

 

Obr. č. 31: Blokové schéma modulu procesoru, zdroj: autor 
 
 

Tento modul je realizovaný jako dvoustranná deska, která je z důvodu snížení rušení 
z obou stran pokovená. Její funkcí je propojení jednotlivých vývojových kitů, čímž tvoří 
modul procesoru, který poskytuje paměťový prostor a řízení externích sběrnic systému. 
Modul je propojený s celým systémem prostřednictvím konektoru Tesla řady TX. Na 
desku je prostřednictvím konektoru PS2 připojená také PC klávesnice. Tento modul 
společně s deskou sériové komunikace zprostředkovává výměnu dat s panelovým 
měřidlem tenzometrů, jež je součásti kalibrační stolice. Dále realizuje propojení 
s rotačním inkrementačním snímačem a kontrolérem dotekové plochy TFT displeje, 
který je umístěný na samostatném TFT modulu na externí sběrnici systému. Její 
poslední funkcí je propojení SD karty a FPGA Spartan 3. Zmíněné komponenty 
společně utvářejí modul procesoru znázorněný na obrázku č. 32. 



 

 

Obr. č. 32: Deska modulu procesoru pohled strana FPGA, zdroj: autor

 

 

 

 

Obr. č. 33:

 

 

Deska modulu procesoru pohled strana FPGA, zdroj: autor

: Sestavený modul procesoru s TFT displejem, zdroj: autor
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Deska modulu procesoru pohled strana FPGA, zdroj: autor 

TFT displejem, zdroj: autor 
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4.2.2 Modul sériové komunikace 

Čtvrtou deskou tvořící modul procesoru je deska sériové komunikace. Je navržena 
tak, aby byla zprostředkovatelem úrovňového rozhraní mezi panelovým měřidlem 
tenzometrů a vizualizačním systémem. Rovněž plní funkci ovládacího modulu ve fází 
vývoje systému, proto je zde také osazený dříve zmíněný inkrementační snímač. Další 
součástí tohoto modulu je konektor pro připojení touchscreenu TFT displeje umístěného 
na sběrnici mimo modul procesoru. Skládá se ze dvojice převodníků RS3232, které jsou 
téměř totožné s obvodem RS232. Jediným rozdílem je jejich napájecí napětí, které je 5V 
pro obvod RS232 a 3,3V pro obvod RS3232. Deska je rovněž osazena čtveřicí 
konektorů CANON 9 pro snadné připojení propojovacího kabelu mezi panelovým 
měřidlem tenzometru a modulem sériové komunikace. V řešení je také uvažováno 
s připojení čtečky čárových kódů pro snížení administrativních úkonů během měření 
kalibrovaného servopohonu.  Deska je navržena jako jednostranná deska plošných 
spojů, přičemž jedinými komponenty, které jsou instalované na svrchní straně, jsou 
konektory (dvouřadé dutinkové lišty), kterými je modul připojený na vývojový kit 
STM32F103VET6. Všechny ostatní obvody jsou instalované na spodní straně tištěných 
spojů. Veškeré součástky jsou ve variantě SMD.  

 

Obr. č. 34: Osazená deska sériové komunikace, zdroj: autor 

 



 48

4.2.3 Modul TFT displeje 

Deska modulu TFT displeje je jednostranná deska plošných spojů. Svým 
provedením je velice jednoduchá a to především díky skutečnosti, že je displej 
přizpůsobený přímému připojení na sběrnici, není proto potřeba vkládat žádné budiče 
sběrnice a vstupní obvody. Deska je osazeno pouze dekodérem CS sběrnice pro 
instrukci řadiče a data, tlačítkem resetu řadiče a několika signalizačními diodami, které 
jsou určené primárně pro jednodušší oživování systému. 

Dekodér CS TFT displeje 

Samotný dekodér je realizován jako jednoduchý kombinační obvod. Výstupem 
obvodu jsou dva signály. Prvním z nich je signál určující, zda data na sběrnici jsou 
instrukcí pro řadič, nebo se jedná o data k zobrazení, popřípadě to mohou být parametry 
předchozí instrukce. Signál CS_TFT je aktivující signál řadiče. Adresa 0x5 reprezentuje 
data a kombinační obvod na ni zareaguje tak, že vystaví signál CS do log 0 a signál RS 
do log 1. Adresa 0x6 reprezentuje situaci, kdy jsou na datové sběrnici data. Obvod 
reaguje obdobně jako v předchozím případě, jen s výjimkou signálu RS, který tentokrát 
vystaví do log 0. 

��� ��� ��� ���  ������������ RS 

0 1 0 1  0 1 

0 1 1 0  0 0 

Tab. č. 10: Pravdivostní tabulka adres TFT modulu, zdroj: autor 

Tabulka č. 10 shrnuje situaci na sběrnici CS a požadované úrovně výstupních 
signálů řadiče. Na základě tabulky je sestavena KM mapa pro minimalizaci výrazu 
popisující tuto závislost.  

 

Obr. č. 35: Minimalizace výrazu v KM mapě, zdroj: autor 

 

Výsledný minimální vztah je realizovaný pomocí kombinace OR, AND a NOT 
hradel.  

����� 	  �������������� � ������ � ������� � ��� (1.2) 
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Pro upravení výrazu je aplikováno De Morganovo pravidlo. Výsledný výraz má 
následující tvar. 

����� 	  �������������� � ������ � ������� � �������������������������������������� 	 ���������������������� � �������������� � ��� � ���������������������������������������� (1.3) 

Výsledný výraz popisuje pouze signál  �����, schází tedy signál �� určující zda 
slovo (16bitů) představuje data nebo instrukci. Z pravdivostní tabulky je zřejmé, že 
tento signál může být popsán na základě signálů ����� a  ��� 

�� 	  ������������ �  ������������������ (1.4) 

Ze získaných výrazu je sestaveno schéma (Obr. č. 36) popisující fyzickou realizaci 
obvodu dekodéru CS sběrnice.  

 

Obr. č. 36: Schéma CS dekodéru, zdroj: autor 

 

  

Obr. č. 37: Deska TFT modulu strana spojů, 
zdroj: autor 

Obr. č. 38: Deska TFT modulu strana součástek, 
zdroj: autor 
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4.2.4 Modul binárních výstupů 

Deska reléových výstupů je opět realizovaná jako jednostranná deska plošných 
spojů. Hlavní funkcí tohoto modulu je zajištění výstupu systému. Modul je osazen 8 
reléovými výstupy, které je možné zatížit až 8A zátěží odporového charakteru a 
maximálně 2A při 250VAC induktivního charakteru. Z charakteristik obsažených 
v dokumentaci (FUJISU) je však patrné, že pokud nechceme snížit předpokládanou 
životnost kontaktů, neměl by být maximální proud do zátěže tohoto charakteru vyšší 
než  1A. Reléové výstupy jsou mapované ve vrchním bajtu výstupního slova modulu. 
Do spodní části slova jsou vyvedené výstupy z optočlenů pro připojení polovodičových 
spínacích modulů.  

Deska je velmi jednoduchá, prakticky se skládá pouze ze dvou výstupních registrů, 
optického oddělovacího prvku a spínacích tranzistorů jednotlivých relé. Rovněž zde 
musí být dekodér Chip Select sběrnice, který je stejně jako na desce vstupních obvodů 
velice jednoduchý. Proto nebude provedena minimalizace potřebného výrazu. Jakmile 
se na CS sběrnici objeví adresa 0x2 a zároveň řídící signál WR přejde do nízké úrovně, 
je na výstupu obvodu generována log 1, která trvá po dobu trvání signálu WR, poté opět 
přejde do log 0. Tímto impulzem je na výstup registru přenesena hodnota na datové 
sběrnici, která zde přetrvá do následujícího zápisu. Tato hodnota se prostřednictvím 
optronů přenese na spínací tranzistory jednotlivých relé.  

Jako výstupní registr byl zvolený stejný obvod jako na vstupním modulu, pro tento 
účel by se jistě hodil více obvod bez třístavového výstupu, ale obvod 74HCT573 byl 
v danou chvíli dostupnější a jestliže se vstup OE přizemní je jeho funkce alternativní.  

Dekodér CS 

Pokrývá pouze jedinou adresu, tudíž pro odvození vztahu není potřeba minimalizace 
v KM mapě. V tabulce č. 11 je shrnutý jediný aktivní výstup. 

��� ��� ��� ���  ����� 

0 0 1 0  0 

Tab. č. 11: Pravdivostní tabulka adresy modulu bin. výstupů, zdroj: autor 

Z tabulky je již jednoduché odvodit výraz popisující signál dekódovaný z CSout 

sběrnice. 

����� 	  ������� � ��� � ������� � �������������������������������� (1.6) 

Tento vztah dekóduje pouze signál Chip Select a hodinový signál, který zapisuje do 
registrů hodnotu ze sběrnice. Je dále závislý na signálu WR.  

����� 	 ������������ �  !���� (1.7) 
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Obrázek Obr. č. 39 ukazuje obvod realizující odvozené výrazy. 

 

Obr. č. 39: Schéma CS dekodéru modulu bin. výstupů, zdroj: autor 

 

Příklad výpočtů 

Z katalogového listu pro spínací tranzistory (literatura [20]) vyplývá, že saturační 
proud by měl být přibližně 1mA. 

 

��" 	 #
$"

	 12
0,001 	 12)Ω (1.8) 

Doporučený proud diodou by neměl přesáhnout  20mA.Tento proud je shodný i pro 
signalizační LED diody. 

 

�+,- 	 #
$+,-

	 12
0,02 	 600Ω (1.9) 
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Obr. č. 40: Deska bin. výstupů - strana součástek, 
zdroj: autor 

Obr. č. 41: Deska bin. výstupů, strana spojů, 
zdroj: autor 

4.2.5 Modul binárních vstupů 

 Deska vstupního modulu je vyrobená jako jednostranná deska plošných spojů. 
Modul je tvořený vstupním děličem napětí, který je navržený tak, aby bylo možné na 
desku osadit dvě varianty zapojení vstupních obvodů resp. a) a b) prezentované na 
obrázku č. 42. Blok galvanického oddělení se skládá pouze z optronu. Výběru typu 
tohoto obvodu se věnuje předešlá kapitola. Blok dekodéru CS sběrnice a jeho návrh je 
shrnutý v následujícím odstavci. A konečně pro připojení ke sběrnici byl použit obvod 
74HCT573 se třístavovým výstupem. 

Dekodér CS 

Dekodér CS sběrnice je v tomto případě velmi jednoduchý a proto není nutné se 
zabývat minimalizací pomocí KM mapy. Obvod se skládá ze dvou integrovaných 
obvodů - , 74HCT04 a 74HCT20. Jakmile se na CS sběrnici objeví adresa 0x1 obvod 
vystaví na svém výstupu log 1, čímž se do vnitřního registru zapíše aktuální stav 
vstupních obvodů. Jakmile signál RD řídící sběrnice, jež je připojený na OE (output 
enable) obvodu 74HCT573, přejde do nízké úrovně, obvod se připojí k datové sběrnici a 
je možné předat aktuální stav vstupních obvodů dále do systému. Tabulka č. 12 ukazuje 
stav CS sběrnice pro aktivní adresu vstupního modulu.  
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��� ��� ��� ���  ����� 
0 0 0 1  0 

Tab. č. 12: Pravdivostní tabulka adresy modulu bin. vstupů, zdroj: autor 

 

Jelikož se v souvislosti se zápisem do vnitřního registru nejedná o aktivační signál, 
ale o hodinový signál a data jsou do registru zapisována s náběžnou hranou signálu. Na 
výstupu obvodu CS dekodéru je zařazený invertor. Vztah níže (1.10) je z tohoto důvodu 
invertovaný.  

������������ 	  ��� � ������� � ������� � �������������������������������� (1.10) 

Na základě tohoto vztahu (1.10) je realizovaný výsledný logický obvod na obrázku 
č. 42. 

 

Obr. č. 42: Schéma CS dekodéru modulu bin. vstupů, zdroj: autor 

 

Vstupní obvody 

Provedení vstupních obvodů je možné realizovat třemi způsoby. Každý z nich má 
své výhody a nevýhody. Na schématech jsou znázorněné jednotlivé varianty těchto 
vstupních obvodů.  

Varianta a) je tvořená vstupní ochrannou diodou, která brání poškození optočlenu 
v případě připojení střídavého napětí. Dělič napětí je navržený tak, aby se výstupní 
napětí pohybovalo kolem 5V při zatížení 40mA.   

#/0 	 242 

$/0 	 0,06� 
�/0 	 #/0

$/0
	 24

0,06 	 400Ω 
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$+,-�,� 	 #���
�+,-

	 5
120 	 0,042 	 424� 

 
�� 	 #���

$/0 5 $+,-�,�
	 5

0,06 5 0,042 	 277Ω 

1
��,�,+,-�,�

	 1
��

� 1
��78�

� 1
��78�

	 1
277 � 1

244 � 1
244 	 83,73Ω 

�� 	 �/0 5 ��,�,+,- 	 400 5 83,73 	 313,60Ω 

Ztrátový výkon 

;<� 	 �� � $<�� 	 277 � =0,06 5 0,042>� 	 0,09@ 

;<� 	 �� � $/0� 	 313,6 � 0,06� 	 1,13@ 

 

Dioda byla zvolena univerzální 1N4148, její proud v propustném směru je až 
500mA to zcela odpovídá požadavkům. Usměrnění pro případný vstup střídavého 
napětí je jednocestné, proto je nezbytný zařadit kondenzátor dostatečné kapacity 
vyrovnávající chybějící záporné periody vstupního střídavého signálu.   

A 	 50BC 
D 	 1

A 	 1
50 	 0,02� 

 

E 	 � � � 
0,06 	 120 � � 
� 	 0,06

120 	 500FG 
� 	 470FG/102 

 

Varianta b) tvořená vazebním kondenzátorem, respektive kapacitním děličem napětí. 
Nevýhodou tohoto řešení je ryze střídavý vstup, obvod nereaguje na stejnosměrné 
napětí, v čemž je spatřována zásadní nevýhoda tohoto řešení. Z tohoto důvodu 
prototypová deska variantu b) nezahrnuje. 

Varianta c) je jedna z možných variant, pro které je deska navržena. Vstupní obvod 
je navržený jako stabilizátor napětí se zenerovou diodou, výstupem je 5,6V a 
předpokládaná zátěž je 120Ω.  
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�-H� 	 =#/0 5 #���>
$-H � $H

	 24 5 5,6
0,04 � 0,001 	 448,8Ω 

;<IJK 	 =#/0 5 #���> � =$-H � $H> 	 =24 5 5,6> � =0,04 � 0,001> 	 0,75@ 

;-H� 	 #/0 5 #���
�-H�

� #��� 	 24 5 5,6
448,8 � 5,6 	 0,223@ 

Kondenzátor je vypočtený podle stejného vztahu jako pro variantu a). 

 

Obr. č. 43: Navržené varianty vstupních obvodů, zdroj: autor 

 

 
 

Obr. č. 44: Deska bin. vstupů - strana součástek, 
zdroj: autor 

Obr. č. 45: Deska bin. vstupů - strana spojů, 
zdroj: autor 
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4.2.6 Modul D/A převodníků 

 První verze této desky byla vytvořena jako deska jednostranná. Jelikož bylo 
potřeba využít velkého množství drátových propojek, bude další verze vytvořena již 
jako deska oboustranná. Skutečnost, že 1. verze byla jednostranná, nijak neomezuje její 
využití, či vlastnosti. Deska je tvořena několika základními celky. Opět se zde nachází 
dekodér CS sběrnice, který je v tomto případě o trochu komplikovanější, proto zde bude 
předveden návrh dekodéru CS. 

 Stejně jako u desky TFT displeje, je i tento dekodér navržen jako dvou-adresní. 
Jakmile se na CS sběrnici objeví adresa 0x3 obvod vystaví na svém výstupu CS a A/B 
log 0. To má za následek aktivaci vstupních bufferů obvodů TLC7528.Ve chvíli, kdy 
přijde na řídící signál CS impuls nízké úrovně, je hodnota na sběrnici uložena do 
bufferu a následně převedena na napětí. Pro adresu 0x4 je postup stejný jen s rozdílem, 
že je na výstupu dekodéru A/B vystavena log 1 pro výběr kanálu B.  

 

Dekodér  CS 

Výstupní signály dekodéru jsou CS a D/A, jejich aktivní úrovně jsou log 0. 
V pravdivostní tabulce č. 13 jsou uvedené pouze hodnoty aktivních úrovní.  

 

��� ��� ��� ���  ��-/L������� �M/� 

0 0 1 1  0 0 

0 1 0 0  0 1 

Tab. č. 13: Pravdivostní tabulka adres D/A modulu, zdroj: autor 

 

Pomocí tabulky je sestavena KM, pomocí které je provedena minimalizace 
požadovaného výrazu popisujícího navrhovaný dekodér. 
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Obr. č. 46: Minimalizace výrazu v KM mapě, zdroj: autor 

 

Výsledný minimální vztah: 

��-/L 	  ��� � ������ � ���������� � �������������� 

Tento vztah je tvořený součtovými i součinovými hradly. V praxi se nejčastěji 
používají hradla NAND, proto je pomocí De Morganova pravidla výraz upraven do 
tvaru využívajícího pouze NAND hradel. 

��-/L 	  ��� � ������ � ���������� � ����������������������������������������������������� 	 ������� � �������������� � ������������������ � ����������������������������������������������������������� 

Výsledný vztah popisuje pouze signál  ��-/L schází tedy  �M/�. Z pravdivostní tabulky 

je zřejmé, že tento signál může být popsán na základě signálu ��-/L a  ��� 

�M/� 	  ��-/L������� �  ������������������ 

Takto navržený dekodér je realizovaný obvodem uvedeným na obrázku č. 47 níže. 

 

 

Obr. č. 47: Schéma CS dekodéru modulu D/A, zdroj: autor 
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Základní funkcí tohoto modulu je řízení proudové smyčky pro pohodlnější ovládání 
opravovaného regulačního servopohonu. V modulu jsou použité 8bitové D/A 
převodníky, které poskytují 255 rozlišovacích úrovní. Vezmeme-li v úvahu, že rozsah 
proudové smyčky je 4 až 20mA, tedy  16mA, představují rozmezí 0 až 100%. Jestliže 
bude použito zmíněného 8bitového rozlišení, je jím získaný krok menší než půl 
procenta a to je pro požadovaný účel dostačující. Jestliže má systém navrženou datovou 
sběrnici o šířce 16bitů, je vhodné použít dva 8bitové převodníky. Jejich orientace bude 
jeden do nižšího bajtu a druhý do bajtu vyššího. Zvolený obvod je zároveň primárně 
určený pro audio aplikace a proto je konstruovaný jako dvojitý D/A převodník (stereo). 
Tím je získáno hned čtyř výstupů. Zda se bude zapisovat do levého nebo pravého 
kanálu je definováno prostřednictvím zmíněného signálu A/B. 

 

U/I převodník 

Deska není ve svém prvotním provedení navržena jako galvanicky oddělená. S další 
verzí desky je s tímto oddělením již počítáno, bude provedené opticky oddělenými 
operačními zesilovači na výstupu D/A převodníků. 

 V předcházejících kapitolách již bylo popsáno převedení hodnoty ze sběrnice na 
odpovídající napětí. Dalším modulem je převodník napětí na proud. Tento převodník je 
realizovaný jednoduchým obvodem znázorněným na obrázku č. 49.  

 

Obr. č. 48: Závislost proudu na vstupním napětí, zdroj: autor 

 

 

Obr. č. 49: Schéma U/I převodníku, zdroj: autor 
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Modul je sestaven z operačního zesilovače a tranzistoru. Obvod s bipolárním 
tranzistorem se vyznačuje nelinearitou vůči vstupnímu napětí, jak je patrné z obrázku 
č. 49. Obvod byl buzený signálem z generátoru signálu, trojúhelníkový signál je budící 
signál, druhý průběh je napětí na odporu �� které je úměrné proudu odporem. Jak je 
patrné z obrázku č. 49, v místech, kde není naznačený průběh proudu odporem ��, 
budící signál nabývá záporné hodnoty a tranzistor je zcela otevřený.  Problém 
nelinearity lze částečně vyřešit použitím tranzistoru řízeného polem, ale nelinearita se i 
tak zcela neodstraní. Problém bude ve své finální podobě vyřešený korekční tabulkou 
v paměti ARM procesoru. Deska plošných spojů je navržena tak, aby bylo možné osadit 
jak tranzistor bipolární, tak tranzistor unipolární.  

Je rovněž možné modul převodníku U/I na desku vůbec neosazovat a realizovat 
pouze napěťový výstup a modul nahradit komerčně dodávaným převodníkem. Tento 
převodník (Obr. č. 50) je možné konfigurovat pomocí trimerů. Lze nastavit napětí, které 
odpovídá 4mA a napětí odpovídající 20mA. Převodník má lineární závislost výstupního 
proudu na napětí.  

 

Obr. č. 50: U/I převodník firmy AUMA, zdroj: autor 

 

 

Obr. č. 51: Deska D/A převodníků - strana 
součástek, zdroj: autor 

Obr. č. 52: Deska D/A převodníků - strana spojů, 
zdroj: autor 
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4.2.7 Modul sběrnice systému 

Deska sběrnice je opět realizovaná jako jednostranná deska plošných spojů, tato 
deska plní funkci zdroje napájení jednotlivých modulů. Je zde osazený relativně tvrdý 
zdroj 5V/3A. Zdroje ostatních úrovní napájecího napětí jsou součástí procesorového 
modulu. Deska sběrnice z tohoto modulu pouze distribuuje napětí 3,3V na konektory 
sběrnice, do kterých se zasouvají jednotlivé moduly. Výroba desky tohoto modulu byla 
poměrně komplikovaná a to zejména kvůli velikosti desky, takto rozměrná deska bývá 
často mírně zvlněná a to je právě zdrojem komplikací, oproti tomu sklo je naprosto 
rovné. To má za následek drobné prosvětlení fotocitlivého laku v místech kde je to 
naprosto nežádoucí.  

#��� 	 1,25 � N1 � ��
��

O 

�� 	 #P/0
$P/0

	 1,2
0,01 	 120Ω 

�� 	 �� � N#���
1,25 5 1O 	 120 � N3,33

1,25 5 1O 	 199,7 	Q 200Ω 

 

Obr. č. 53: Deska sběrnice, zdroj: autor 
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4.3 Software ARM 

4.3.1 Nastavení periferií 

Pro nastavování jednotlivých periferií odvodu CortexM3bylo využito firemní 
knihovny, která obsahuje funkce a makra ulehčující nastavení obvodu. Neznamená to 
však, že nebylo potřeba důkladně prostudovat doprovodnou dokumentaci obvodu. 
Využívané periferie v projektu byli UART v režimu asynchronního protokolu, FSMC 
kontrolér, kontrolér řídící parametry externího přerušení a časovač požívaný pro 
generování přerušení pro vyžádání hodnoty z panelového měřidla tenzometru. 

 

USART (Universal synchronous asynchronous receiver transmitter) 

Pro účel komunikace s panelovým měřidlem tenzometru byl modul USART 
nastavený do standardního režimu asynchronní komunikce s 8 bity dat a jedním stop 
bitem. Výpis funkce RS_config situace názorně demonstruje. Dále je potřeba aby bylo 
přerušení generováno od přijatého bajtu, toto přerušení je maskováno v registru 
USART1->SR.5, nastevením nebu nulováním tohoto bitu je defakto komunikace 
aktivována. 

void RS_config(){ 
USART_InitTypeDef USART_InitStructure; 
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600; 
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; 
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; 
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_Odd; 
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = 
USART_HardwareFlowControl_None; 
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx; 
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); 
USART_Cmd(USART1, ENABLE); 
} 

 
 
FSMC (Flexible static memory controller) 

Periferie je určená pro zprostředkování komunikace s nepřeberným množstvím 
nejrůznějších pamětí, ať už s 8bitovou nebo 16 bitovou datovou sběrnicí. Je možné 
nastavit komunikační protokol prakticky pro jakýkoli druh paměti. S tím je však spojené 
velké množství řídících registrů, které však pro určitá provedení obvodu hlavně co se 
týče použitého pouzdra a instalované paměti programu.  Pro jednotlivá provedení 
obvodu jsou podporované jen nějaké řídící registry. To komplikuje zprovoznění 
periferií. Vhodné nastavení je shrnuté níže. Klíčovou vlastností pro obvod ve 100 
pinovém pouzdře, je podpora pouze pro paměť typu PSRAM. Pro komunikaci bylo 
využito asynchronní komunikace bez aktivovaného wait vstupu. Podrobný popis této 
periferie je shrnutý v literatuře (drivinExternMem)  
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p.FSMC_AddressSetupTime = 0x0E; 
p.FSMC_AddressHoldTime = 0x02; 
p.FSMC_DataSetupTime = 0x1D;//0x01; 
p.FSMC_BusTurnAroundDuration = 1; 
p.FSMC_CLKDivision = 0; 
p.FSMC_DataLatency = 0; 
p.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_D; 
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM1; 
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux =    
FSMC_DataAddressMux_Enable; 
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType = 0x04; 
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = 
FSMC_MemoryDataWidth_16b; 
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode = 
FSMC_BurstAccessMode_Disable; 
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = 
FSMC_WaitSignalPolarity_Low; 
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable; 
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = 
FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState; 
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = 
FSMC_WriteOperation_Enable; 
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable; 
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = 
FSMC_ExtendedMode_Disable;  
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable; 
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &p; 
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &p;  
FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NORSRAMInitStructure); 

 
 
TIMER  

Univerzální čítač TIM2-TIM5 je tvořený třemi pracovními registry: 

  TIMx_CNT(Counter Register) - v tomto registru probíhá samotné čítání. 

 TIMx_PSC(Prescaler Register) - registr pro definování dělícího čínitele 

 TIMx_ARR(Auto-Reload Register) hodnota v tomto registru je při přetečení 
nahrána do registru TIMx_CNT. 

Čítač má registr, který fyzicky počítá impulzy vstupního signálu. Dále disponuje 
registrem, který má uloženou která se při třeteční nebo podtečení nahraje do čítacího 
registru a tak že je vystavený bit UEV a zároveň musí být povoleno v (ARPE) in 
TIMx_CR1  a také když UDIS je 0 v (TIMx_CR1)je generován požadavek na přehrání 
čítacího registru. Jde to i softwarově. 

  Časovač je inkrementován pomocí CK_CNT výstupu a tento výstup je povolený 
pomocí bitu (CEN) in TIMx_CR1 v kontrolním registru. 

  Předdělička čitače:  



 63

 Je možné jej (TIMx_PSC register) nastavit v rozsahu 16bitového čísla. Tímto 
číslem se dělí vstupní signál čítače. Při změně děliče je jeho nový dělící poměr brán 
v úvahu při dalším obnovení čítacího registru (CK_CNT).  

 V režimu čítání vzhůru je s každým pulsem na vstupu čítače inkrementovaný 
samotný čítací registr, až do chvíle kdy jeho obsah dosáhne hodnoty v registru Auto-
Reload registr. V tuto chvíli je čítací registr vynulovaný a je generována událost 
přetečení čítače. 

 

EXTI (External interrupt/event controller) 

Obvod je vybavený modulem řídícím externí přerušení, jelikož se jedná o obvod řady 
M3, je tento modul realizovaný tak, že je přerušení na externí událost generováno vždy 
po 12ti hodinových cyklech od vzniku události. Nastavení vlastností externího přerušení 
se provádí v několika řídících registrech a několika dalších modulech s přerušením 
spojených. Nastavení externího přerušení bude popsané v několika krocích. 

- Jako první musí být pro aktivován přívod hodin. To je provedeno v bloku 
řídícím distribuci hodin. RCC_APB2ENR – AFIOEN(0. bit) 

- Dále je nastaveno v registru EXTI_IMR maskování externího přerušení. Která 
přerušení jsou povolená (nemaskované). Když je příslušný bit nastavený na ‚1‘ 
je přerušení nemasované tudíž je povolené. 

- Následujícím krokem je nastavení na jakou hranu bude přerušení reagovat. Pro 
situaci kdy je potřeba reagovat na náběžnou hranu signálu se nastaví příslušný 
bit v EXTI_RTSR, pokud je příslušný bit nastavený na ‚1‘ je přerušení 
generované s náběžnou hranou. Pro sestupnou hranu je potřeba nastavit 
příslušný bit v registru EXTI_FTSR. Jednička na daném bitu říká, že bude toto 
přerušení generované se sestupnou hranou signálu. V případě že je potřeba 
přerušení spustit impulsem, nastaví se pro dané přerušení příslušný bit v obou 
registrech. 

- Následuje nastavení priority přerušení. Priorita nabývá hodnot 0-3 přičemž 
nejnižší je priorita 3 a nejvyšší je priorita 0. Toto nastavení se provádí v registru 
NVIC. NVIC se zkládá z 8 registrů NVIC_IPR0  - NVIC_IPR7 . U každého 
registru 2 nejvýznamnější bity definují prioritu přerušení. 

- Poté a to je důležité je potřeba aktivovat přerušení v registru NVIC_ISER 
NVIC_ISERx  – nastavení přerušení, povolení přerušení 
NVIC_ICERx  – ruší požadavek na přerušení, a jejím čtením se zjišťuje, které 
přerušení je aktivní a které ne. 

- Další co nesmí být opomenuto je povolení přerušení EXTI9_5_IRQn případně 
EXTI15_10_IRQn  
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- Je potřeba určit, který port bude zdrojem přerušení, tohle se děje v registru 
AFIO, který je součástí GPIO bloku. 

- Použitý obvod je schopný obsluhovat až 16 zdrojů přerušení, je však nutné 
zmínit že obslužné rutiny jsou dělené pouze do 7 skupin. Jsou to EXTI 0,1,2,3,4 
a pak skupiny EXTI 5-9 a EXTI 10-15. U dvou posledních je nezbytné zjistit, o 
jaké přerušení se ve skutečnosti jednalo. 

- Jako poslední je potřeba napsat obslužnou rutinu přerušení ve tvaru. 

void EXTI9_5_IRQHandler(void) 
 {   
        if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line8) == SET){ 
            EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line8); 
    } 
} 

 

4.3.2 Základní SW vybavení 

OBSLUHA TFT  

Díky skutečnosti, že se TFT displej připojí na sběrnici, je přenos dat a instrukcí 
podstatně zjednodušený, jelikož není potřeba se starat o žádné řídící signály. Řízení 
displeje se tedy omezí pouze na definování dvou adres - adresy pro data a adresy pro 
řídící instrukce řadiče. Co se týče samotného vývojového kitu, je navržen tak, aby data 
byla na adresa 0x60 00000 a instrukce na adrese 0x60 20000. Důležité je také připojení 
samotného řadiče. Ten potřebuje mít definované standardní signály WR (zápis), RD 
(čtení) a RS signál, který definuje, zda data na sběrnici jsou data k zobrazení nebo jestli 
se jedná o řídící instrukce řadiče. Zmíněné signály WR  a RD jsou připojené na řídící 
sběrnici a signál RS je připojený na 16. bit nemultiplexované vrchní části sběrnice.  Ve 
skutečnosti to znamená, že pokud se zapisuje na adresu pro data, je 16. bit adresy 
v log 0 a řadič identifikuje, že se jedná o data k zobrazení. Ve chvíli, kdy se zapisuje do 
řadiče instrukce, vystaví se na 16. bit adresy do log 1 a řadič vyhodnotí data na sběrnici 
jako instrukci. V souvislosti s adresou je důležité vědět, že adresní sběrnice je posunutá 
o jeden bit doprava. 

Odlišná situace nastane ve chvíli, kdy se jedná o TFT displej připojený 
prostřednictvím adresního dekodéru implementovaného v FPGA. Zde jsou definované 
adresy obdobným způsobem, ale jakmile dekodér rozpozná například adresu pro data, 
vystaví na sběrnici Chip Select hodnotu 0x5 (pro adresu 0x6) a o zbytek se postará 
jednoduchý kombinační obvod, který součástí modulu TFT displeje. Podrobně je modul 
popsán v samostatné kapitole. 
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INICIALIZA ČNÍ ŘETĚZEC ŘADIČE 

V průběhu prací na projektu nastala řada neočekávaných komplikací, které zkrátili čas 
na realizaci některých částí. Z toho důvodu byla pro inicializaci řadiče použita 
rozpracovaná knihovna z literatury [5], která byla dále rozšířena. Ve své podstatě se 
jednalo o inicializační rutinu, ve které byl zachován sled instrukcí. Předávané parametry 
jednotlivých instrukcí byly upraveny tak, aby odpovídaly potřebám navrženého 
systému. Celý inicializační řetězec a stručný popis jednotlivých instrukcí je vždy 
shrnutý za předávanými parametry té dané instrukce.  Instrukce a její parametry jsou 
pro přehlednost barevně odlišené.  
 

Software reset 

PLL_MN(0xE2) nastavení hodin řadiče 

  0x23(M) 

 0x02(N) 

 0x04(parametr C2 říká, že se bude s konstantami M a N počítat) 

;RRST7U 	 �VGST7U � W � 1
X � 1 	 10WBC � 35 � 1

2 � 1 	 120WBC (1.11) 

 

Tato instrukce nastavuje pomocí parametrů N a M výstupní frekvenci PLL modulu. 
Nejdůležitější v nastavení parametrů modulu vztah (1.11). Zbývající informace je 
možné dohledat v literatury [5]. S výše uvedenými hodnotami nabývá vnitřní frekvence 
řadiče hodnoty 120MHz. Obrázek prezentuje uspořádání tohoto obvodu a význam 
zmíněných parametrů. 

PLL(0xE0) 
 0x01 
 Cekej 100ms 
PLL(0xE0) 
 0x03 
 Cekej 100ms 

Tato instrukce má pouze jediný parametr, ve kterém jsou však významné pouze 
nejnižší dva bity. Podle schématu z literatury [31] je patrné, jakou funkci tyto bity mají. 
Definují funkci (režim) obvodu hodin řadiče. Bit 0 aktivuje PLL blok a bit 1 nastavuje 
zdroj signálu pro systém řadiče. Viz obrázek č. 54. 
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Obr. č. 54: Schéma generátoru hodin obvodu SSD1963, zdroj: literatura[31] 

 

 

Software resetLSHIFT_FREQ 

 0x04 
 0x93 
 0xE0 

Podle vnitřní frekvence řadiče a hodnoty předávané jako parametr funkce (dále 
nazývaný jako LCDC_FPR) se vypočte frekvence posouvání pixelů na základě vztahu 
(1.12). Parametrem této instrukce je hodnota LCDC_FPR v hexadecimálním tvaru 
(300 000 = 0x0493E0) 

�YZA[ST7U 	 ;RRST7U � LCDC_FPR
2�� 	 120WBC � 300000

1048576
	 34,33WBC 

(1.12) 

 

LCD_MODE(0xB0) 
0x0000 
0x0000 
0x0003(definuje šířku displeje) 
0x001F 
0x0001(definuje výšku displeje) 
0x00DF 

 Touto instrukcí de facto řadiči říká, jaký TFT displej má připojený a v jakém 
režimu jej má provozovat. Nastavuje se zde šířka uložených dat (18b nebo 24b), 
velikost připojeného TFT displeje, barevná skladba pixelů, atd. Podrobně je popsáno 
v literatuře [31]. V tomto projektu byl oproti výchozímu nastavení pouze upravený 
rozměr displeje. 

 

HORI_PERIOD(0xB4) 
0x0003(vrchní část HT) 
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0x00E8 
0x0000(vrchní část HPS) 
0x0033 
0x0008(HPW) 
0x0000(vrchní část LPS) 
0x0003 
0x0000(LPSPP délka pulzu subpixel) 
 

VERT_PERIOD(0xB6) 
0x0002 (vrchní část VT) 
0x0012 
0x0000 (vrchní část VPS) 
0x0018 
0x0000 (vrchní část VPW) 
0x0003 
0x0000 (vrchní část FPS) 
0x0017 
SET_GPIO_VALUE(0xBA) 
0x00 

 Tato instrukce fyzicky ovládá výstupní hodnotu GPIO pinů, pro účel inicializace 
se nastaví na výchozí hodnotu a to všechny do log 0. 

 
GPIO_CONFIG (0xB8) 
0x07 
0x01 

Ze schématu k vývojovému kitu evalstm32f (viz příloha č. 1), je patrné, že řadič je 
svými univerzálními piny propojený s TFT displejem a proto jej tou touto instrukcí 
musíme konfigurovat jako připojené k TFT. Podrobný popis je opět v literatuře [31]. 
Pro konfiguraci řadiče bylo použito těchto parametrů pro konfiguraci těchto 
univerzálních pinů. Parametr 1 - 0x07  Parametr 2 – 0x01 

 

SET ADDRESS MODE (0X36) 
0x00 

 Tato instrukce definuje, jak budou data, uložená v bufferu řadiče, 
reprezentovaná na zobrazovacím panelu. Definuje směr zápisu zobrazovaných dat, 
A7=1 od spodu nahoru A7=0 opačně od horní strany k té spodní. Lze tedy konstatovat, 
že se 7. bitem instrukce nastavuje orientace displeje. Zbývající bity jsou shrnuty 
v tabulce č. 14. V projektu je opět využito výchozího nastavení.  

 

0. bit Otočí zobrazovaný obraz vzhůru nohama, aniž by se změnila data 
bufferu(aktivni v log 1) 

1. bit Otočí zobrazovaný obraz zleva do prava, aniž by se změnila data bufferu (aktivni 
v log 1) 

2. bit Řídí obnovování displeje. 
log 0 – LCD se obnovuje z leva do prava 
log 1 – LCD se obnovuje z prava do leva 
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3. bit log 0 – zobrazovaný barevný model odpovídá bufferu .buff –RGB  TFT-RGB 
log 1 – zobrazovaný barevný model odpovídá bufferu .buff –RGB  TFT-BGR 

4. bit Řídí obnovování displeje. 
log 0 – LCD se obnovuje ze shora dolu 
log 1 – LCD se obnovuje z dola nahoru 

5. bit Definuje smysl přenesených data(orientaci) 
log 1 - zamění řádky za sloupce přenesených dat 
log 0 – bez změny 

6. bit Definuje smysl přenesených data(orientaci) 
log 1 - zamění přijaté  sloupce ,první sloupec bude nahrazený posledním   
log 0 – zamění přijaté  sloupce, poslední přijatý nahrazený prvním přijatým 

7. bit Definuje smysl přenesených data(orientaci) 
log 1 - zamění přijaté řádky , první řádek nahrazený posledním 
log 0 – zamění přijaté řádky , 

 

Tab. č. 14: Parametry instrukce definující směr vykreslování displeje, zdroj: autor 

PIXEL_DATA_INTERFACE(0xF0) 

0x03 

Instrukce PIXEL_DATA_INTERFACE(0xF0) nastavuje, jakým způsobem budou data 

pro jeden pixel předána a v jaké podobě. Viz tabulka č. 15 a obrázek č. 55 jsou 

představeny jednotlivé formáty.  

 

0x00 8-bit 
0x01 12-bit 
0x02 16-bit 
0x03 16-bit (formát 656) 
0x04 18-bit 
0x05 24-bit 
0x06 9-bit 
ostatní Nesmějí být použity 

 

Tab. č. 15: Tabulka parametrů instrukce, zdroj: autor 
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Obr. č. 55: Uspořádání komunikačního rozhraní, zdroj: literatura [31]. 

 

SET_DISPLAY_ON(0x29) 

 Tato instrukce zapne TFT displej, nepřejímá žádné parametry. Je zároveň 
poslední funkcí inicializačního řetězce. 

 

VYKRESLOVÁNÍ DISPLEJE 

V současnosti patrně jediný problém, jímž se TFT displej projevuje, je pomalé 
vykreslení obrázku na displeji. Tento problém je způsobený tím, že použitý vývojový 
kit nemá zavedenou zpětnou vazbu od řadiče. Ten pomocí pinu TE (Tearing Effect) 
podá MCU informaci o tom že řadič právě začal zobrazovat data uložená v paměti 
řadiče. Signál TE přejde z log 1 do log 0 právě v okamžik, kdy začíná data zobrazovat a 
po dobu než přenese všechna data na obrazovku displeje je tento signál log 0. 

 Jestliže se zapisují data právě ve chvíli, kdy řadič data z paměti čte, projevuje se 
TFT displej viditelným postupným přepisováním pixelů. Zobrazení snímku není tedy 
jednorázové. Princip řešení s TE signálem spočívá v tom, že bude získána informace o 
začátku přenosu a procesor bude přepisovat data v paměti řadiče v závěsu za daty 
čtenými pro zobrazení. Výsledkem by mělo být, že ve chvíli, kdy řadič začne nový 
cyklus zobrazování, budou data na začátku paměti již přepsaná novými. Než řadič 
dosáhne posledního zobrazovaného pixelu, budou i tato data aktuální. 

 

 

OBSLUHA TOUCHSCREEN 

Touchscreen má pro svou funkci použitý jednoduchý převodník souřadnic doteku na 
napětí, resp. procent z celkového odporu jednotlivých dotekových vrstev. I přes 
jednoduchost bylo právě toto místo zdrojem řady komplikací. V dokumentaci 
k převodníku TSC2046 je možné se dočíst, že tento obvod je teoreticky schopný 
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s mikrokontrolérem komunikovat pomocí jakéhokoli modulu zprostředkovávajícího 
nějaký formát sériové komunikace jako je SPI USART. Ve skutečnosti není vůbec 
jednoduché periferii nastavit tak, aby pracovala podle předpokladů zmíněného 
převodníku. Zaslat řídící instrukce nečinilo žádné problémy. Ale ve chvíli, kdy bylo 
potřeba získat souřadnici na základě odeslaného instrukčního slova, nastaly zásadní 
komplikace. Master musel generovat signál pro řadič a poslouchat co řadič posílá. Toho 
se přese všechno nepodařilo docílit. Z tohoto důvodu bylo přijato jiné řešení, které se 
zdálo být nejjednodušší.  Byla napsána jednoduchá rutina, která pro komunikace 
využívá pouze 3 pinů: pro generování signálu CS (chip select) aktivující řadič, hodin 
CLK a obousměrné datové linky D. Nicméně i tento způsob řešení s sebou přinesl 
nečekané komplikace. Zmíněné piny jsou mapované do portu GPIOB, kde se nachází 
také piny JTAG rozhraní. V případě, že jsou piny JTAG  rozhraní nastaveny jako 
alternativní funkce s otevřeným kolektorem jde vše jak má, v opačném případě 
komunikace náhodně selhává. Po tomto zjištění vedl tento typ komunikace k 
požadovanému výsledku, komunikace pak byla rychle zprovozněna, avšak to 
neznamenalo konec komplikací s touchscreenem.  

 Získání souřadnic doteku je možné v zásadě řešit dvěma přístupy a obě varianty 
jsou v projektu využívané. Prvním ze způsobů je využití externího přerušení od 
kontroléru touchscreenu, které je generováno  při každé změně napětí na výstupu 
dotekové plochy. Při použití externího přerušení nastávají nepříjemné situace, které 
vycházejí ze samotné principielní funkce rezistentních dotekových ploch. Ve chvíli, kdy 
se pero, resp. prst dotkne těchto ploch, vznikne změna napětí na výstupu těchto ploch a 
je generované přerušení. Za předpokladu, že je dotek rychlý a dostatečně silný, je 
souřadnice rozpoznána vcelku přesně. Problém však nastává ve chvíli, kdy se prst od 
dotekové plochy vzdaluje. Vznikají zde zákmity, které opět generují další přerušení. 
Jelikož již plochy nejsou v tento okamžik pevně spojené, vkládá se mezi plochy 
parazitní odpor, jehož vložení má za následek nesprávné vyhodnocení oblasti doteku. 
Prvním pokusem jak tuto nežádoucí vlastnost řešit, bylo využití časového zpoždění, od 
první náběžné hrany signálu generujícího přerušení. Po dobu od prvního přerušení plus 
dobu časového zpoždění jak naznačuje obrázek č. 56. 

 

Obr. č. 56: Náhradní schéma měření tlaku doteku, zdroj: autor 
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Během prodlení je zakázané přerušení, toto řešení do určité míry problém vyřešilo, 
ale výsledek nesplnil předpokládaná očekávání. Frekvence získávání falešných 
souřadnic se sice snížila, nicméně zcela nevymizela.  

 Druhou možností, jak tuto nežádoucí vlastnost eliminovat, je měření tlaku 
doteku každého přerušení a prohlásit za správnou souřadnici pouze tu, která byla 
doprovázena požadovanou silou doteku. Výsledný tlak nebo intenzita doteku se 
vypočtou na základě vztahu.  

 

�����c 	 �de���cf � gh���cf
4096 � Ni�

i�
5 1O ������������ 	  ��� � ������� � ������� � �������������������������������� (1.13) 

 

kde : 

�����c - je parazitní odpor závislý na tlaku doteku 

�de���cf - je odpor dotekové plochy mezi elektrodami X+ a X- 

gh���cf - je poloha doteku v souřadnici X. Hodnota v % odporu plochy X 

 i�- hodnota získaná z řadiče na základě parazitního odporu Touch. Obr. č. 56 

i� - hodnota získaná z řadiče na základě parazitního odporu Touch. Obr. č. 56 

 

Obr. č. 57: Náhradní schéma měření tlaku doteku, zdroj: literatura[11] 

Druhým ze zmíněných dvou způsobů získání souřadnice je pravidelné generování 
přerušení softwarově. Toto řešení je vhodné ve chvíli, kdy je potřeba například sejmout 
trajektorii pohybu nebo v případě, kdy je potřeba zobrazit pohyb kurzoru myši a 
podobně. I v tomto případě patrný nežádoucí efekt fiktivních souřadnic při nedostatečně 
intenzivním doteku. V souvislosti s touto metodou sejmutí souřadnic budou nežádoucí 
souřadnice odstraněním falešných souřadnic pomocí průměrování například 10ti 
posledních souřadnic a výsledek bude považovaný jako správná poloha. 
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SESTAVENÍ ŘÍDÍCÍCH BYT Ů 

 

 

Tab. č. 16: Struktura konfiguračního bajtu, zdroj: literatura [11] 

Prvním krokem pro sestavení instrukcí je nastavení referenčního napětí pro A/D 
převodník. V případě vývojového kitu není referenční napětí připojené na obvod, 
z tohoto důvodu bude vždy jako referenční napětí používáno napětí napájecí. Pokud je 
pin (SER/DFR) nastavený jako 0, je jako referenční právě napájecí napětí. Bit S musí 
být součástí každého řídícího bajtu. Dalším parametrem jsou bity PD1 a PD0, které řídí 
režim spotřeby energie a aktivují generátor přerušení. Pro všechny instrukce bude 
použito PD1 = PD0= log 0. Rovněž bit MODE bude u všech instrukcí roven log 0 (12 
bit. rozlišení). Dále bity A2,A1,A0 definují připojení vstupních obvodů multiplexeru. 

Měření jednotlivých parametrů a tvar instrukce pro jejich získání je shrnutý v tabulce č. 
17.  
Poloha Y =��, ��, ��>=(0,0,1) tvar instrukce 0x90 
Poloha X =��, ��, ��>=(0,1,1) tvar instrukce 0xB0 
Poloha i� =��, ��, ��>=(1,0,0) tvar instrukce 0xD0 
Poloha i� =��, ��, ��>=(1,0,1) tvar instrukce 0xC0 

Tab. č. 17: Tabulka použitých řídících bajtů, zdroj: autor 

INKREMENTA ČNÍ SNÍMA Č 

Inkrementační snímač je tvořený hřídelí, na které jsou umístěné dvě vačky vzájemně 
posunuté o určitý úhel. Při otáčení hřídele je na vývodech A a B generovaný signál 
uvedený na obrázku č. 57. Vyhodnocení průběhů probíhá tak, že je zvolený jeden ze 
signálů (je uvažovaný signál A), který svojí sestupnou hranou generuje externího 
přerušení. V situaci, kdy se hřídel otáčí např. doprava, je signál ve chvílí generování 
přerušení ve vysoké úrovni, opačná situace nastává při otáčení hřídele doleva. Sestupná 
hrana přichází v okamžiku, kdy je signál v nízké úrovni. Tak to se dá určit, kterým 
směrem se hřídel otáčí. Úhel natočení je definovaný počtem vyvolaných přerušení.  
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Obr. č. 58: Schéma a výstup inkrementačního snímače, zdroj: literatura [23] 

 

 

SOUBOROVÝ SYSTÉM SD KARTY 

Součástí zadání práce byla implementace operačního systému do procesoru ARM. 
Toho se podařilo dosáhnout, avšak v současné době není jeho funkcí využíváno. 
Zavedení operačního systému RTX je velice přehledně popsané v literatuře [11] po 
provedení dílčích kroků popsaných v této literatuře operační systém fungoval. Jsou zde 
vytvořené dva základní Tasky, které jsou při „odkomentování“ inicializující rutiny 
funkční. Jejich kód zprostředkovává pouze blikání dvou LED diod, každá s různou 
frekvencí.  

Druhým modulem, který je naopak hojně v projektu využívaný, je souborový systém 
realizovaný na SD kartě. Tento modul je součástí operačního systému, ale zároveň je 
možné jej používat samostatně. Knihovna je navržená tak, aby bylo možné využívat 
funkci stejného zápisu, jako je tomu zvykem v operačním systému Microsoft Windows. 
Poskytuje stejné funkce, vytvoření souboru, smazání, vyhledávání souborů umístěných 
na SD kartě, informace o volném místě na kartě, formátování SD karty. Je rovněž 
možné souborový systém implementovat do sériové EEPROM paměti, části paměti dat 
na chipu procesoru. 

 

FUNKCE ZOBRAZENÍ OBRÁZKU 

Pro vykreslení obrázku je navržená funkce, která přejímá jako parametr jméno 
souboru, souřadnice na kterých se má nacházet střed obrázku. Rozměry obrázku jsou 
získané z již diskutovaného hlavičkového souboru. Zároveň přebírá ukazatele na 
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proměnné, do kterých se předávají rozměry zobrazovaného obrázku a to pro účely 
funkce ikona_touch(), která na jejich základě definuje souřadnice středu obrázku, od 
kterého se určuje oblast doteku, která náleží konkrétní ikoně. 

Zobrazení probíhá tak, že je načtený vždy jeden řádek do bufferu a následně 
zobrazený na příslušném místě obrazovky. Obrazová data jsou uložena v BMP souboru 
v True Color formátu, tudíž jsou všechny složky barvy uloženy v samostatném bajtu. U 
TFT displeje tomu tak není. Proto je nezbytné tato data jednotlivých barevných složek 
dále normalizovat. Pro zelenu barvu využívá 6bitů a pro červenou a modrou bitů 5. 
Přenos vlastní normalizovaných dat je zprostředkovaný instrukcí poskytující přenos 
celých bloků dat. Jejími parametry jsou počáteční a koncový sloupec, počáteční a 
koncový řádek. Jestliže je použita tato funkce dochází po vyplnění takto definované 
oblasti k ignorování dalších přicházejících dat a to až do chvíle, kdy přijde další 
instrukce.     

 

4.3.3 Uživatelské rozhraní 

V průběhu zpracování grafiky provedení uživatelského rozhraní se nabízelo několik 
řešení, z nichž každé mělo své výhody a své nevýhody. Bylo možné uživatelské 
rozhraní řešit tak, že by se navrhlo několik funkcí, která by realizovaly ikony pomocí 
vykreslování základních geometrických obrazců. Jako jsou čáry obdélníky a podobně. 
Toto řešení by se jistě vyznačovalo rychlejším vykreslením, a to zejména díky, v 
současnosti projevujícímu se TE (TeeringEffect). V případě, že by se vykreslení grafiky 
rozdělilo na řadu dílčích úkolů, tento efekt by se projevoval pouze v několika 
diskrétních okamžicích, což jistě výrazně snížilo intenzitu  TE.   

Jako konečné řešení byla zvolena metoda, kdy každá ikona bude reprezentovaná 
jako obrázek v BMP formátu, toto řešení počítá s odstraněním nežádoucího TE efektu. 

Prakticky je systém ikon realizován tak, že každá ikona je reprezentovaná svou 
strukturou, ve které je uložené jméno souboru, obsahuje požadovaný vzhled ikony a 
souřadnice, na kterých má být zobrazena. Všechny ikony jsou uložené v poli těchto 
struktur. S takto navrženou strukturou dále operuje řada funkcí, jako jsou ikona_show(), 
ikona_init() a ikona_touch(). Inicializace všech ikon je realizovaná ve funkci 
ikona_init(), do které vstupuje jako parametr ukazatel na zmíněné pole ikon. Zde se 
definuje poloha, velikost a textura všech ikon používaných v uživatelském rozhraní. 
Funkce ikona_show přejímá jako parametr ukazatel na strukturu reprezentující ikonu, 
které má být právě zobrazena. Zda byla ikona stisknuta a má být vyvolána požadovaná 
akce, je zjišťováno pomocí funkce ikona_touch. Tato funkce přejímá ukazatele na pole 
používaných ikon, pořadí poslední ikony, která má být testována a maskovací 
proměnnou, jež udává, které ikony jsou v současnosti zobrazené a tudíž je možné je 
stisknout. Tato funkce pracuje tak, že sleduje aktuální souřadnici doteku a pakliže tento 
dotek náleží do prostoru některé z právě zobrazovaných ikon, funkce znázorní stisknutí 
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ikony. To provede tak, že stisknutou ikonu zatmaví, přibližně na půl sekundy a opět ji 
přepíše odpovídajícím obrázkem. V dalším kroku funkce vrátí pořadí stisknuté ikony 
v poli struktur. Na základě tohoto pořadí se provede příslušná akce tlačítka. 

 

 

Obr. č. 59: Obrazovka testu reléových výstupů, zdroj: autor 

 

 

Obr. č. 60: Obrazovka testu reléových výstupů, zdroj: autor 
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4.3.4 Přijetí a vykreslení grafu 

Jak již bylo v předchozích kapitolách zmíněno, je možné z modulu tenzometrů 
získat aktuální hodnotu momentu dvěma způsoby - nechat modul neustále vysílat tuto 
hodnotu, nebo si tuto hodnotu momentu nechat zaslat pomocí instrukce odeslané do 
modulu prostřednictvím sériové linky. Nakonec se v projektu využívá právě této druhé 
možnosti. Pomocí přerušení, které generuje časovač a to s periodou 5mS, jsou odesílány 
požadavky na získání aktuální hodnoty momentu. Takto získané hodnoty jsou dále 
ukládány do příslušné struktury. Každá hodnota je přijata jako řetězec znaků a proto je 
struktura tvořená polem těchto řetězců (700 hodnot momentů zatížení). V úvahu přišlo 
převedení na číslo ve float formátu, ale jelikož je v obvodu zatím dostatek místa bylo 
použito řetězcového formátu dat. Vezmeme-li v úvahu že float má 4 bajty a řetězec má 
5, z pohledu prostoru v paměti nejde o až tak velký rozdíl.  

Okamžik počátku zaznamenávání dat do uvedené struktury, je vyřešen tak, že se 
vypočítává diference posledních vzorků a ve chvíli, kdy je rozdíl větší než definovaný 
práh, se začnou vzorky ukládat, jak ukazuje obrázek č. 60. Tato diference se dále 
vypočítává a pokud dojde k zápornému rozdílu, záznam se ukončí a čítač vzorků se 
vynuluje. Cyklus pokračuje, až do okamžiku, kdy přijde na vstupní modul signál od 
momentového spínače. Tímto je měření ukončeno a je možné uložit výsledky na SD 
kartu. Naměřené hodnoty jsou uložené v textovém souboru. Každá hodnota je na 
samostatném novém řádku. 

 

Obr. č. 61: Princip zápisu naměřených hodnot do struktury měření, zdroj: autor 
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Samotné zobrazování průběhu zatížení není složité  jelikož je ukládáno posledních 
700 vzorků, čemuž odpovídá i délka osy X. Osa Y má na displeji délku 340 pixelů. 
Proto je potřeba hodnotu momentu na tuto maximální hodnotu v ose Y normalizovat. 
Na takto získaných souřadnicích se pouze vykreslí bod.    

 

Obr. č. 62: Obrazovka, grafu zatěžovacího moment, zdroj: autor 

 

4.4 Konfigurace FPGA 

Programovatelné hradlové pole plní v systému úlohu dekodéru sběrnice pro 
zprostředkování komunikace mezi ARM procesorovou deskou a jednotlivými 
perifériemi, kterými jsou moduly binárních vstupů|výstupů, proudové smyčky vstupy| 
výstupy a modul TFT displeje. Systém je navržený tak, aby bylo možné jej jednoduše 
rozšířit o další moduly. Proto byl výběr modulu realizován kódováním do 4 bitů. Toto 
řešení je komplikovanější, jelikož přináší navíc další obvody do každého modulu. Krom 
rozšiřitelnosti přináší řešení i další výhody. Nezáleží totiž na pořadí jednotlivých 
modulů na sběrnici a samotná deska sběrnice má jednodušší konstrukci.  

Součástí navrženého systému je i měření napětí a proudu na motoru.  Proto je další 
součástí návrhu softwaru pro FPGA i modul zprostředkující komunikaci s moduly A/D 
převodníků. I přesto, že se práce návrhem této části systému nezabývá, bude tento 
modul alespoň ideově popsán. A/D převodníky byly vybrány s ohledem na co 
nejjednodušší komunikační protokol. Zvolené obvody mají jednoduchý protokol bez 
instrukcí, které by bylo nutné do převodníku zasílat. Prakticky se tedy jedná o posuvné 
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registry. Převodník s příchodem signálu CS (chip select) provede převedení hodnoty 
zachycené na svém vstupním obvodu.  Poté je možné zahájit přenos čísla. Samotný 
přenos probíhá tak, že je s každou náběžnou hranou vystaven na výstupním pinu Do 
platný bit tohoto čísla. Po přenesení všech 13 bitů je CS (chip select) signál uvolněn na 
log 1 a převodník je připraven pro další převod.    

Sběrnice propojující takto obsluhované převodníky je tvořena sadou 6 sériových 
linek a jedněmi hodinami, které jsou společné pro všechny převodníky v modulu. Data 
získaná sestavením těchto 6 přenosů jsou předána do SD karty jako jeden blok dat.  

Poslední funkcí, kterou bude zprostředkovávat hradlové pole je kontrolér SD karty. 
Adresní prostor bude vytvořen na  SD kartě. Tato část není součástí práce, nicméně je 
zde pouze názorné objasnění návrhu a bude součástí dalších prací na vizualizačním 
systému. 

 

 

Obr. č. 63: Principielní schéma bloku pro obsluhu A/D převodníku a záznamu na SD kartu, zdroj: autor 

 

4.4.1 Dekodér sběrnice 

SESTAVENÍ ADRESY 

Propojení ARM procesoru a jeho externího adresového prostoru je zprostředkováno 
řídící sběrnicí a adresní sběrnicí s multiplexovanou spodní částí adresy. Adresní 
sběrnice se skládá z 24 bitů (spodních 16 multiplexovaných s daty, vrchních 8 přímých). 
Řídící sběrnice je tvořena signály: NE, NADV, RD a WR.  Jestliže je signál NADV 
v log 0 je na sběrnici adresa (0-15bit) a pokud je signál NADV v log 1 a současně WR 
nebo RD je v log 0, potom jsou na sběrnici data. Komunikaci popisuje obrázek č. 63. 

V tomto modulu se adresa sestaví na základě průběhů řídících signálů. Adresa dále 
pokračuje již s celkovým počtem 24bitů.  Data z tohoto bloku vystupují jako samostatný 
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signál v rozsahu (0-15 bit). Adresa a data jsou dále distribuovaná do dalších VHDL 
modulů. Dále je zde připojen pomocný modul zobrazovače adresy. Na obrázku č. 64 je 
tento VHDL modul zobrazený červenou šrafovanou barvou. Pomocný sedmi-
segmentový LED displej je zde připojený pouze jako pozůstatek z období 
zprovozňování tohoto modulu.   

 

 

Obr. č. 64: Průběh zápisu na multiplexované sběrnici, zdroj: literatura [27] 

 

BUDIČ SBĚRNICE CS 

Dekodér adresy je tvořen rovněž samostatným VHDL modulem, do kterého 
vstupuje všech 24bitů adresy a zde je definováno, na který adresách se nacházejí 
jednotlivé moduly externí sběrnice. Zároveň je zde realizován budič sběrnice CS (Chip 
Select). Vše je provedeno jedním synchronním dekodérem. V závislosti na adrese je 
vystavena požadovaná adresa modulu předaná na sběrnici CS. 

MODUL POMOCNÉHO DISPLEJE 

Tento modul se skládá ze dvou základních celků: z děliče kmitočtu DRIVER a ze 
SEDMISEGMENT samotného budiče jednotlivých sedmisegmentových displejů 
společně tvořících samotný pomocný displej (přesněji 7 segmentů).  

Driver má pouze jeden vstup a jeden výstup. Vstupním signálem je přímo hodinový 
signál z krystalového oscilátoru. Výstupní signálem jsou přepínané jednotlivé 
multiplexované segmenty. Frekvence přepínání je nastavena na 100Hz. 

Sedmisegment je tvořen signálem pro přepínání sedmi-segmentů TAKT, hodinovým 
signálem CLK, 4-bitovými daty pro jednotlivé sedmi-segmenty(7x) DATA0 – DATA6, 
výstupem  dat pro segmenty SEGMENT a signálem DIGIT, který spíná jednotlivé 
sedmi-segmentové displeje prostřednictvím tranzistorů. Modul funguje tak, že pokud je 
s náběžnou hranou signálu CLK signál TAKT v log 1, je rozsvícen následující sedmi-
segmentový displej a jsou mu vystavená příslušná data k zobrazení.  
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Třístavové výstupy|vstupy 

Jelikož je externí datová sběrnice obousměrná, není možné k paralelní sběrnici 
přistupovat jako k obyčejným vstupům nebo výstupům. Je nezbytné vytvořit modul, 
který na svém portu generuje tři různé úrovně signálu log 0 a log 1 a vysokou 
impedanci resp. odpojení od sběrnice. Modul obsahuje 3 porty, z nichž jedním je port 
pro vstup dat, druhým port pro výstup dat a posledním je port zprostředkující fyzické 
propojení s externí sběrnicí. Dále jsou připojeny řídící signály WR, RD a NE. Tyto 
signály jsou generované FSMC periferií v ARM procesoru. 

 

Obr. č. 65: Blokové schéma modulů, konfigurovaných v FPGA, zdroj: autor 
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5 ZÁVĚR 

 

Navrhovaná skladba hardwarového řešení vizualizačního systému se podařila 
realizovat ve všech jejích bodech, nicméně všechny moduly nejsou zcela odladěné 
případně oživené. Avšak základní mechanismy hardwarového řešení jsou funkční.  

Sporným aspektem návrhu vizualizačního systému je generování CS signálů pro 
výběr jednotlivých modulů umístěných na externí sběrnici. Řešení uvažuje zakódování 
těchto signálů do 4bitového slova. Díky tomu je pak nezbytné tuto CS (de facto adresní) 
sběrnici na každém modulu dekódovat. V současnosti je toto provedeno jednoduchým 
kombinačním obvodem, jež je realizovaný pomocí logických obvodů řady 74HCXX. 
Nasazení těchto zastaralých obvodů na straně dekodéru umístěného na jednotlivých 
obvodech v kombinaci s na straně druhé použitým moderním programovatelným 
obvodem FPGA v konfiguraci budiče této CS sběrnice, může budit dojem 
neprofesionálního návrhu. Vezmeme-li se v úvahu, že se jedná v zásadě o realizace 
prototypu tohoto vizualizačního systému, může se nasazení zastaralých obvodů jevit 
jako dobré řešení. Především proto, že většina obvodů byla dostupných ze zásob a 
nenastala potřeba pořizovat další programovatelné obvody pro nakonfigurování tohoto 
dekodéru. Pro realizaci finálních verzí modulů je předpokládáno nasazení obvodů typu 
CPLD pro zmíněný dekodér CS sběrnice, čímž bude dosaženo možnosti úpravy obvodu 
bez zásahu do desky tištěných spojů. 

Modul procesoru se podařilo sestrojit a oživit přesně podle předpokladů návrhu, 
v současné době je součástí tohoto modulu TFT displej určený pro účel ladění systému. 
Modul je fyzicky provedený jako samostatný celek, který je jednoduché přenášet díky 
jeho kompaktnosti, jak ukazuje příloha fotodokumentace viz. CD.   

Modul binárních výstupů je ve stávající podobě uvažovaný zároveň jako součást 
finálního zařízení. Je osazený a oživený, jeho realizace nevykazuje žádných 
nežádoucích vlastností. 

Modul vstupních binárních obvodů je rovněž osazený a oživený, ale co se týče 
návrhu finálního provedení modulu, ten bude předmětem další práce - a to především 
jeho vstupní obvody. Je předpokládáno, že jeho 16 vstupů bude rozděleno na dvě části: 
pro vstupní napětí blízké síťovému napětí 230V a pro napětí pohybující se od 12V do 
60Vac\dc. Požadavkem na zařízení byla dosažení co možná největšího vstupního napětí 
vstupních obvodů. Ale prozatím se zdá lepší použít těchto dvou skupin. Současná 
realizace desek plošných spojů je navíc ochuzena o filtrační kondenzátor zmíněný 
v kapitole týkající se návrhu vstupních obvodů. Tato chyba je však velmi jednoduše 
odstranitelná. Deska má spoje navržené tak, že pro úpravu bude postačovat pouze 
vyvrtat otvory pro připojení tohoto kondenzátoru a jejich osazení na stávající desku. 
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Modul TFT displeje byl navržený, tak aby zprostředkoval komunikaci mezi externí 
sběrnicí systému a řadičem TFT displeje, čehož se podařilo dosáhnout. Avšak druhou 
vlastností modulu, která se týkala oživení dotekové obrazovky na k modulu připojeném 
TFT displeji, již přistoupeno nebylo. Proto je v současné době možné systém ovládat 
pouze prostřednictvím dotekové plochy na TFT displeji, který je součásti modulu 
procesoru. 

Jako poslední sestrojený z navrhovaných modulů je modul D/A převodníků. Je 
v současné chvíli pouze sestavený a částečně oživený. Jeho principielní funkce však 
byla ověřena provizorním zapojením, provedeným na nepájivém kontaktním poli. 

Vizualizační systém jak byl navržený (co se týče hardwarového provedení) je cílem 
další práce spojené s uváděním zařízení do provozu. 

Co se týče softwarového vybavení systému (uživatelského rozhraní), je realizované 
pouze jako řešení zaměřené hlavně na potřeby ladění navrženého hardwarového řešení. 
Data z kalibrační stolice je možné přijímat, ale jelikož systém není ve své finální 
podobě, omezuje se jejich zpracování pouze na jejich přijetí, popřípadě zobrazení grafu. 
Součástí dalších prací na systému bude i zdokonalování tohoto uživatelského rozhraní 
dle požadavků obsluhy a práce s přijatými daty.  
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Svrchní strana součástek, desky binárních výstupů.  
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Strana spojů, desky binárních výstupů 
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Svrchní strana ,  desky binárních vstupů 
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Svrchní spojů, desky binárních vstupů 
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Svrchní strana součástek, desky sběrnice.  
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Současná podoba vizualizačního systému 
 


