
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY
A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

ÚSTAV MIKROELEKTRONIKY
DEPARTMENT OF MICROELECTRONICS

VÝVOJ SYSTÉMU ŘÍZENÍ ASTRONOMICKÉHO
DALEKOHLEDU S MOŽNOSTÍ SLEDOVÁNÍ DRUŽIC
DEVELOPMENT OF ASTRONOMICAL TELESCOPE CONTROL SYSTEM WITH SATELLITE TRACKING

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE
SEMESTRAL THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Bc. Jakub Juráň

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D.

BRNO 2018



  

Diplomová práce 
 

magisterský navazující studijní obor Mikroelektronika 

Ústav mikroelektroniky 

 Student: Bc Jakub Juráň ID: 154752 

Ročník: 2 Akademický rok: 2017/2018 

 
NÁZEV TÉMATU: 

 
Vývoj systému řízení astronomického dalekohledu 

s možností sledování družic 

 
POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ: 

 

 

 

 

 
Navrhněte a zkonstruujte elektronickou řídicí jednotku pro ovládání astronomického dalekohledu, která bude 

schopna sledování družic podle zadaných drah. Zařízení bude připraveno na možnost autonomní detekce 

pozice pozorovatele (pomocí lokalizačního modulu GNSS), směrování dalekohledu podle pozic uložených 

v katalogu vybraných objektů (paměťová karta) a také kromě zabudovaného ovládacího rozhraní bude 

systém připravený na možné řízení z připojeného počítače. Dále bude umožňovat přesné dostavování 

odchylky pozice z externího zdroje (vstup pointační kamery). 
 

DOPORUČENÁ LITERATURA: 
 
Podle pokynů vedoucího práce 
 

Termín zadání: 05. 02. 2018  Termín odevzdání: 22. 05. 2018 

 

Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D.   

  
Konzultant:    

 

   doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. 

   předseda odborové rady 

 

UPOZORNĚNÍ: 
 
Autor diplomové práce nesmí při vytváření diplomové práce porušit autorská práva třetích osob, zejména nesmí zasahovat nedovoleným 

způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského 

zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního 

zákoníku č.40/2009 Sb. 

 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně / Technická 3058/10 / 616 00 / Brno 



Abstrakt 

Práce se zabývá návrhem elektroniky řídicí jednotky pro pohon montáže astronomického 

dalekohledu s možností sledování umělých družic. Obsahuje teoretický rozbor 

problematiky určování pozice objektů pozorovatelných na obloze, včetně systémů jejího 

zaznamenání a opětovného zamíření. Obsahem práce je rozbor současné nabídky 

komerčně dostupných řešení, a zejména vlastní návrh a popis jednotlivých komponent 

vyvíjeného zařízení. V závěru jsou nastíněny možnosti dalšího vývoje systému, 

především po stránce programového vybavení. 

Klíčová slova 

Montáže astronomických dalekohledů, GoTo jednotka, souřadnicové systémy, 

sledování družic, mikrokontroler, poziční systémy GNNS, budiče krokových motorů. 

 

Abstract 

The focus of this thesis is a development of an electronic guiding unit for a mount of an 

astronomical telescope allowing observations of artificial satellites orbiting the Earth. It 

contains a theoretical study of methods developed for the description of positions of 

objects observable on the celestial sphere, including systems used for storage of this 

information and regaining it in order to point the telescope in a specific direction. The 

work includes an analysis of the present supply of commercial devices, followed by a 

detailed description of the design developed here and its components. Finally, there is 

outline of possibilities of a future development of the system, focusing on software 

components. 

Keywords 

Astronomical telescope mount, GoTo, coordinate systems, satellite observation, 

microcontroller, GNSS navigation, stepper motor drivers. 
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Úvod 

V dnešní době, kdy práce naplňuje velkou měrou životní čas většiny obyvatel, je 

poptávka po volnočasových aktivitách v nebývalém nárůstu. Lidé hledají možnosti, jak 

si intelektuálně odpočinout a zároveň plnohodnotně vyplnit zbývající prostor. Jednou 

z mnoha možností, jak trávit čas, je amatérská astronomie. A i ta může mít několik úrovní. 

Jednak se může jednat o čistě požitkové pozorování krás denní i noční oblohy, ale také 

různá odvětví na pomezí amatérské činnosti a vědy. Běžné pozorovací prostředky, 

kterými amatérští pozorovatelé či takzvané lidové hvězdárny disponují, se sice nemohou 

srovnávat s kvalitou profesionálních vědeckých stanovišť, nebo dokonce s přístroji 

umístěnými mimo vliv atmosféry ve vesmíru, ale jejich výhodou je naopak kvantita. 

Ačkoliv nejsou amatérská pozorování nijak celosvětově koordinována, existují různé 

organizace, které lokálně sdružují amatérské pozorovatele, jejichž výsledky mají značnou 

statistickou váhu. 

Mnoho hvězdáren či astronomických a fyzikálních spolků také působí jako 

vzdělávací instituce. Jejich cílem je nejen popularizace astronomie a astrofyziky, ale i 

výchova mladých vědců mimo tradiční školní systém, který ne vždy poskytuje nadaným 

jedincům dostatečně stimulující prostředí a podporu ve vlastním rozvoji nad rámec osnov. 

Všechny zmíněné aktivity mají obvykle jednu společnou věc, a tou je využití 

astronomických dalekohledů, či jiných pozorovacích zařízení (radioteleskopů, 

astronomických kamer a dalších). 

Tato práce má za cíl navrhnout řídicí jednotku motorické montáže, která bude 

umožňovat jednak samotné sledování objektů na obloze (kompenzace otáčení oblohy 

vznikajícího rotací Země), nastavovat pozice podle zadaných souřadnic z katalogu a také 

bude mít možnost sledovat pohyby družic. Tato vlastnost bude využitelná primárně při 

instalaci na montáži s radiovou anténou pro komunikaci s danou družicí (záměrem je 

možnost komunikace s experimentálními družicemi typu CubeSat [1]). 

Jak již vyplývá z předchozího popisu, měla by řídicí jednotka dosahovat jisté 

univerzálnosti, aby bylo možné ji použít jak na menších přenosných montážích 

(usnadnění ustavení a zaměření dalekohledu), tak i na precizně ustavených statických 

dalekohledech sloužících pro fotografování (možnost připojení motoru ostření optiky, či 

možnost pointace – přesného centrování objektu v zorném poli). 
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1. Popis požadovaných vlastností navrhované řídicí 

jednotky 

Navrhovanou řídicí jednotkou pro pohon montáže astronomického dalekohledu je 

univerzální řídicí systém, jenž má (částečně modulárně) pokrýt širokou škálu 

používaných motorizovaných montáží. Cílem je navrhnout jednotku, která bude schopná 

bez (nebo jen s minimem) mechanických úprav nahradit stávající jednotky u komerčně 

nebo zakázkově konstruovaných dalekohledů, respektive jejich montáží. V první kapitole 

je popsáno, co všechno má navrhované řešení obsahovat. 

Z principu musí řídicí jednotka umožňovat řízení dvojice motorů. Způsoby orientace 

a pozicování montáže vzhledem k objektům na obloze je popsán dále v kapitole 3. 

Protože je účelem nahradit kompletní nevyhovující řešení bez nutnosti brát v potaz 

existující elektroniku (vyjma v některých případech samotných motorů), musí deska 

nejen vypočítat a vygenerovat řídicí signály pro motory, ale také obsahovat koncové 

výkonové prvky. Popis používaných motorů, způsobů jejich řízení a volba konkrétního 

řešení jsou uvedeny v kapitole 6. 

Další klíčovou komponentou jednotky je ovládací a zobrazovací rozhraní. Jednotka 

by měla být schopná práce jak v autonomním režimu, tak s možností vzdáleného ovládání 

přes PC nebo webové rozhraní. Je důležité, aby lokální ovládání bylo ergonomicky 

výhodné a spolehlivé. Proto musí mít jednotka jednoduchá tlačítka pro základní ovládací 

prvky a rozšířenou klávesnici umožňující snadné vyhledávání v implementovaných 

databázích, či jednoduché zadávání pozic. Ruku v ruce s prvky vstupu jdou i výstupní 

signalizační komponenty. Základem komunikace s obsluhou je u moderních montáží 

digitální displej. Vzhledem k prostředí dosahujícímu parametrů náročného průmyslového 

prostředí (široké rozmezí teplot, vlhkost, práce v šeru, či očekávané hrubé zacházení 

s elektronikou), musí být brán ohled i na zobrazovací jednotku. Cílem je jednoduché a 

přitom dostatečně obsáhlé informování o stavu zařízení, ale i práce se zmíněnými 

informacemi a s databázemi objektů. Popisu ovládacích a zobrazovacích prvků je 

věnována kapitola 9. 

Aby bylo možné splnit požadavek sledování družic, musí u nich být známy 

parametry oběžných drah a z nich spočítána jejich aktuální pozice. Zadávání parametrů 

může být učiněno ručně, ale pohodlnější možností je získání aktuálních hodnot 

z webových databází [2]. Pro přístup k těmto databázím bude mít jednotka připojení na 

internet. K tomuto účelu bude do zařízení zabudován modul rozhraní Wi-Fi. Alternativou 

k bezdrátovému přístupu je možnost připojení mikrokontroleru k síti ethernet, a skrze něj 

na veřejný internet (detailní řešení této možnosti není součástí této práce). 

Zmíněné databáze družic i jiných objektů jsou značně obsáhlé. Pro účely jejich 

uchování bude v zařízení zapojen port pro připojení paměťové karty. 

Pro zjištění polohy pozorovatele, ale i pro synchronizaci času (oba parametry jsou 

potřebné pro správné funkce montáže, je-li záměrem pozorovat pohyblivé objekty, 

případně určovat, zdali se určená pozice nachází nad či pod obzorem) je do jednotky 
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zakomponován blok pro získávání těchto dat z družicového pozičního systému GNSS 

(typicky GPS, ale i jiné). Podrobnější popis je k nalezení v kapitole 7.2. 

Další klíčovou vlastností je možnost přímé komunikace s osobními počítači přes 

komunikační rozhraní sběrnice USB.  

2. Přehled současné nabídky na trhu 

V současné době existuje na trhu velmi široká nabídka montáží či pouze řídicích jednotek 

s motorem jako doplňkem pro klasické manuální montáže. Jejich vlastnosti ale nejsou 

mnohdy dostatečné – často pouze hodinový stroj pro řízení jedné z os nebo řízení v obou 

osách bez možnosti katalogové navigace a zadávání souřadnic. Druhým extrémem jsou 

velmi kvalitně vybavené jednotky s parametry odpovídajícími či přesahujícími uváděný 

návrh, avšak nad rámec cenové dostupnosti amatérům a neziskovým organizacím.  

Ještě v nedávné době byly dostupné mimo běžné komerční produkty také řídicí 

jednotky vyráběné na míru od specializovaných výrobců. Takovéto jednotky splňovaly 

požadavky vždy na konkrétní sestavu (většinou velmi specifické), ale jejich cena byla 

opět mimo možnosti těch, kteří se věnují astronomii bez hlubších cílů. V dnešní době, 

vzhledem k dostupnosti profesionálních komerčních produktů (viz například Geminy 

Pulsar2 Control System [3] popsaný níže v kapitole 2.3), těchto specializovaných 

výrobců ubývá. Hlavním důvodem je, že vzhledem ke kvalitě a množství funkcí, kterými 

jejich jednotky disponovaly, neodpovídaly cenovým požadavkům. 

V následujících odstavcích je popsáno několik vybraných komerčních produktů, se 

kterými se může běžný uživatel setkat. 

2.1. GoTo montáž Sky-Watcher HEQ5 SynScan 

První z porovnávaných řiditelných montáží (celková montáž včetně řídicí jednotky) je od 

čínské společnosti Sky-Watcher. Montáž HEQ5 s řídicí jednotkou SynScan [4] je lehká 

přenosná montáž určená pro menší typy dalekohledů (s hmotností 15 až 20 kg). Montáž 

je vybavena dvojicí krokových motorů s mikrokrokovým řízením o velikosti 
1

64
 kroku 

(u motorů s úhlem běžného kroku 1,8° to znamená mikrokroky o úhlu 6’45”). Jednotka 

umožňuje sledování objektů v několika režimech (sledování hvězd, sledování Slunce a 

další), a disponuje hned několika katalogy statických objektů (výrobce uvádí znalost 

42 900 a více objektů). Dále je systém vybavený algoritmy pro eliminaci chyb převodů a 

je možné jej řídit připojením počítače (přes dnes již téměř zastaralou sběrnici RS-232). 

Montáž lze napájet jak ze síťového adaptéru, tak z baterie odpovídající kapacity. Běžnou 

samozřejmostí je funkce ustavení dalekohledu vůči hvězdám (aktuální pozici), ve výbavě 

ale nechybí ani další rozšířené funkce. 
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Obrázek 1: Obrázky montáže HEQ5 [4] a doplňkové sady SynScan [5] od výrobce Sky-Watcher. 

Po praktické stránce není systém montáže příliš uživatelsky přívětivý a při práci 

s uvedenou verzí bylo zaznamenáno i několik chyb systému, které by bez rychlého zásahu 

patrně skončily poškozením dalekohledu a astronomické CCD kamery. 

Montáž HEQ5 a její řídicí jednotka se řadí do kategorie amatérských až 

poloprofesionálních zařízení a její pořizovací cena není příliš vysoká. Samotná řídicí 

jednotka, kterou lze separátně dokoupit, se pohybuje v rozmezí 9 000 a 10 000 Kč (viz 

polský distributor [5]). Vzhledem k univerzálnosti sady by patrně bylo možné tuto 

jednotku včetně dodaných motorů implementovat na jakoukoliv adekvátní montáž 

(s možnou potřebou jistých technických úprav montáže). 

2.2. Řídicí jednotka Vixen STARBOOK TEN 

Tato pokročilá řídicí jednotka [6] je vybavená velmi kvalitním uživatelským rozhraním a 

disponuje značným výpočetním výkonem.  

 
Obrázek 2: Řídicí jednotka STARBOOK TEN [6] od firmy Vixen. 

Komunikační rozhraní zprostředkovává barevný displej s vysokým rozlišením 

o úhlopříčce 5 palců, na kterém je možné heslovitě procházet obsáhlé katalogy (výrobce 

udává přes 270 000 hvězd a tisíce dalších katalogizovaných nehvězdných objektů), ale 

také se v nich orientovat s pomocí jednoduché mapy noční oblohy. Propojení s PC je 

samozřejmostí. 
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Jedná se o profesionální zařízení s cenou samotné jednotky přesahující 20 000 Kč 

(viz obchod výrobce [6]) navíc s nemožností instalace na jiné montáže, než ke kterým je 

určena. 

2.3. Řídicí systém Geminy Pulsar2 GoTo Controller 

Řídicí jednotka Pulsar2 GoTo Controller [3] je navržena pro účely profesionálních 

pozorovacích stanovišť s možností dálkového i přímého řízení. Obsahuje celou škálu 

portů sběrnic, kterými lze připojit jednotku k PC nebo do sítě ethernet. Má zabudovaný 

vlastní internetový server, přes který je možné provozovat vzdálený přístup pomocí 

běžného prohlížeče webových stránek. Díky inteligentnímu systému řízení znemožňuje 

nastavení montáže do pozic, kde by hrozilo poškození techniky (například při obráceném 

uchycení dalekohledu na montáži nehrozí, že při počátečním ustavování najede montáž 

s dalekohledem do stativu). 

 
Obrázek 3: Řídicí jednotka Geminy Pulsar2 GoTo Controler včetně příručního ovladače [3]. 

Jednotka není specificky určená pro jeden typ montáže či konkrétní výrobek, a je ji 

možné využít pro řízení libovolného stroje s německou (paralaktickou) nebo vidlicovou 

(azimutální) montáží s krokovými motory nebo servomotory. 

Vzhledem k typu a kvalitě tohoto zařízení nepřekvapí cena, jež se pohybuje přibližně 

okolo 25 000 Kč [3]. 

3. Souřadnicové systémy v astronomii a geodezii 

Pro další část práce je nutné se seznámit alespoň se základními pojmy z oblasti měření a 

zapisování pozice jak pozorovatele, tak objektů pozorovaných. 

3.1. Celosvětový systém WGS84 

Z důvodu potřeby některých výrazů dále v práci je zde nejprve popsán takzvaný Světový 

geodetický systém, anglicky World Geodetic System se zkratkou WGS. Jedná se 

o souřadný systém, respektive model počátků souřadných systémů. Definuje význačné 

body a plochy, od kterých se odvíjí celá řada moderních měření, ať už pravoúhlých, nebo 

sférických souřadnic. Všechny dále uvedené parametry jsou ze zdrojů [7] a [8]. 
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Model je vázaný ke středu Země a je spjatý s jejím pohybem – jak s rotací kolem 

osy, tak s pohybem ve sluneční soustavě. Je tedy vhodný pro určování souřadnic na 

povrchu Země i objektů pohybujících se v jejím okolí (pokud je potřeba znát jejich vztah 

právě k povrchu). Takto vázané soustavě se říká anglickou zkratkou ECEF, která vznikla 

ze slov Earth Centered, Earth Fixed. 

Kromě definice počátku je definováno i natočení základních rovin. První z nich je 

shodná s rovinou zemského rovníku. Druhá rovina je k první kolmá, prochází středem 

Země a linií, na níž leží Greenwichská observatoř v Londýně, respektive 5,31” 

(102,478 m) východně od ní (důvodem je pozdější přesné určení gravitačního pole Země, 

které se liší od místního tíhového pole v Greenwichi – původní rovina by nebyla kolmá 

k rovníku, nebo by neprocházela středem Země). Křivce procházející zmíněnou rovinou 

po povrchu Země se říká nultý poledník. Třetí rovina je kolmá k oběma předchozím, a 

také prochází středem Země. 

Další podstatnou vlastností systému je určení jednotné referenční výšky. Protože je 

zemský povrch členitý, je nutné definovat společnou nulovou výšku, od které se vertikální 

poloha či případná výška na oběžné dráze určuje. Jak je známo, Země má tvar geoidu, 

což je po matematické stránce dost komplikovaný objekt. Proto bylo řečeno, že pro účely 

geodetických měření postačí přibližný model rotačního elipsoidu. Jeho parametry jsou 

uvedeny v tabulce 1. 

Tabulka 1: Parametry referenčního elipsoidu systému WGS84 

Délka hlavní poloosy 𝑎 = 6,378 137 ∙ 106 m 

Převrácená hodnota 

zploštění 

1

𝑓
= 298,257 223 563 

Úhlová rychlost 

otáčení (vůči hvězdám) 
𝜔 = 7,292 115 ∙ 10−5 rad ∙ s−1 

Gravitační parametr 𝐺𝑀 = 3,986 004 418 ∙ 1014 m3 ∙ s−2 
 

 

Protože WGS určuje průměrnou dobu rotace Země (úhlovou rychlost), je zřejmé, že 

s ním souvisí i definice světového času. Přestože je přesná rotace Země proměnná a 

dochází k posouvání vůči reálnému hvězdnému času, je světový čas UTC vztažen 

k nultému poledníku. Pokud je desynchronizace vůči hvězdnému času větší jak 0,9 

sekundy, vloží se na konci 6. nebo 12. měsíce opravný přestupný časový úsek (nejčastěji 

přestupná sekunda), případně se o tento úsek daný měsíc zkrátí (protože se rotace Země 

vlivem Měsíce zpomaluje, ke zkracování prakticky nedochází). 

Z těchto definovaných parametrů je možné spočítat nebo odvodit všechny další 

potřebné údaje. 

3.2. Pravoúhlé souřadnicové systémy 

Základní systémy popisující pozici objektu v prostoru jsou založeny na několika na sobě 

kolmých osách. Nejběžnější z nich, které se vztahují k určování pozice v trojrozměrném 

prostoru, budou popsány v následujících kapitolách. 
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 Kartézský geocentrický systém 

Je-li například počítána pozice družice systému GPS vzhledem k pozorovateli (viz 

kapitola 7.2), je vhodné pracovat s klasickým pravoúhlým souřadným systémem 

v trojrozměrném prostoru – takzvaným kartézským systémem souřadnic. 

Celý systém je vztažený k WGS84, tedy nulová hodnota všech souřadnic je 

v gravitačním středu Země a počáteční roviny jsou totožné s rovinami uvedenými výše. 

Tedy základní rovina 𝑥𝑦 je shodná s rovníkem, rovina 𝑥𝑧 s rovinou nultého poledníku a 

třetí rovina 𝑦𝑧 je k oběma předchozím kolmá. Osa 𝑥 nabývá kladných hodnot od středu 

právě ke Greenwichi, osa 𝑧 směrem k severnímu pólu a osa 𝑦 směrem na východní 

polokouli. 

 
Obrázek 4: Kartézský souřadný systém ECEF [9]. 

 Kartézský systém vztažený k pozici pozorovatele 

V některých případech je žádoucí počítat souřadnice vzhledem k pozorovateli. Takovým 

souřadnicím se říká topocentrické. 

 
Obrázek 5: Kartézský topocentrický souřadný systém vztažený ke geografickým koordinátům [10]. 

Nejběžněji se využívá systém se zkratkou ENU, což je vlastně definice jeho 

základních os – k 𝐸 je přiřazená osa 𝑥 a odpovídá východnímu směru od pozorovatele 

(z anglického east – východ), ose 𝑦 odpovídá severní směr 𝑁 (z anglického north, tedy 

sever) a poslední ose 𝑧 odpovídá směr nahoru neboli anglicky up, proto 𝑈. 
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3.3. Sférická souřadnicová soustava 

Díky tomu, že je soustava z pohledu od středu sférického charakteru a že se pozorovatelé 

nachází právě uvnitř tohoto prostoru, je praktičtější pro určování poloh objektů zvolit 

systém, který pozici určuje pomocí dvou úhlů a pouze jediné délkové souřadnice, než 

pomocí 3 délkových souřadnic. Měření úhlů je totiž z pozice pozorovatele zevnitř 

soustavy mnohem snazší a přesněji realizovatelné než měření vzdáleností, obzvláště 

v měřítcích, v jakých se pohybuje astronomie. Ze všech užívaných systémů zde jsou 

popsány ty nejzákladnější, které budou v dalších částech práce potřeba. 

 Zeměpisný souřadnicový systém 

K určení pozice pozorovatele se využívá zavedený systém zeměpisné délky a šířky, který 

je vztažen k WGS84. 

Zeměpisná šířka (symbol 𝜙) je definována jako úhel vymezený mezi základní 

rovinou zemského rovníku a přímkou, která protíná místo pozorovatele a rovinu rovníku, 

je kolmá k lokálnímu meridiánu (poledníku v daném místě) a je tečná s elipsoidem 

definujícím přibližný tvar Země v daném místě. Takto komplikovaná definice vychází 

z problematiky tvaru Země nikoliv jako koule, ale elipsoidu (geoidu). Nákres situace je 

na obrázku 6. Její hodnota se určuje od roviny rovníku a dosahuje hodnot −90° až +90°. 

Na jih od rovníku je znaménko záporné, pro severní šířky naopak kladné. Namísto 

znaménka je možné uvést písmenný znak, kdy severním šířkám odpovídá za číslem 

symbol 𝑁, a jižním 𝑆 z anglického slova south, tedy jih. 

 
Obrázek 6: Zeměpisný souřadný systém vzhledem k ECEF [9]. 

 Zeměpisná délka (symbol 𝜆) je vztahována k nultému poledníku. Může tak nabývat 

hodnot 0° (na úrovni Greenwiche) až 180°, přičemž na východ má kladnou hodnotu 

(značeno písmenem 𝐸) a na západ zápornou hodnotu (nebo písmeno 𝑊, z výrazu west, 

tedy západ). 

Hodnoty obou úhlových souřadnic jsou udávány ve stupních, minutách a vteřinách, 

nebo jen ve stupních. V obou případech se údaje uvádějí tak, aby při přepočtu na 

vzdálenost na povrchu Země měly přesnost pod 1 m. Znamená to udávat údaje alespoň 
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na setiny úhlové vteřiny, nebo 6 desetinných míst při udání ve stupních. Pro účely práce 

je to více než dostačující. 

Třetím údajem je výška se znakem ℎ. Její definice se mění podle způsobu použití. 

Historicky se uváděla od hladiny nejbližšího moře. WGS84 ji ale definuje od obecného 

elipsoidu, později v roce 1996 byla navíc přidána definice i přesného geoidu (vychází 

z gravitačního pole Země v každém místě) a může být vztahována i k němu a značí se 

jako nivelační výška ℎniv. Rozdíl výšek geoidu a elipsoidu je značen písmenem 𝑁. 

 

Obrázek 7: Definice výšky terénu vzhledem ke geoidu a referenčnímu elipsoidu [9]. 

 Obzorníkový souřadnicový systém 

Topocentrický souřadnicový systém pro určení pozice objektu. Tento systém je snadno 

aplikovatelný pro popsání pozice objektu v daném okamžiku, v průběhu času se však 

hodnoty obou jeho hodnot (popisujeme-li astronomické objekty na obloze) mění. Je proto 

nevhodný pro katalogizaci objektů. Pozice objektu v tomto souřadnicovém systému je 

uváděna opět pomocí dvou úhlů: azimutu a výšky. 

Souřadnice výška objektu je definována jako úhel mezi základní rovinou, což je 

v tomto případě rovina ideálního astronomického obzoru (tj. vodorovná rovina v místě 

pozorovatele), a úsečky spojující pozorovatele s daným objektem. 

 
Obrázek 8: Obzorníkový souřadnicový systém. 

Souřadnice azimut je potom úhel v základní rovině mezi přímkami, kde jedna z nich 

je definována pozorovatelem a bodem promítnutí pozice objektu do této roviny po 

nejkratší trase a druhá, v případě astronomie, mezi pozorovatelem a jihem [11], měřeno 

směrem na západ (po směru hodinových ručiček). V kartografii nebo v jiných systémech 

může být tento úhel měřen od severu a ve výjimečných případech proti směru chodu 

hodinových ručiček. Systém měření od severu směrem na východ je často aplikován 

vzhledem k zažití tohoto pravidla v kartografii. Je proto nutné si předem ověřit, jaký 

systém je u daného záznamu nebo katalogu (případně softwaru) použit. 
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Tento souřadnicový systém není pro astronomické účely příliš výhodný a pro 

katalogizaci objektů se nevyužívá. S výhodou jej však lze využít při přepočítání 

z rovníkového systému (viz rovnice (14)) pro určení, zdali se daný objekt v konkrétním 

čase nachází nad ideálním obzorem. V případě, že je definován i reálný viditelný horizont 

(zastínění různými přírodními či umělými překážkami nebo naopak může být i snížen 

v případě pozorovacího místa na vyvýšené pozici), je možné definovat i to, jestli je pod 

či nad tímto obzorem. 

 Rovníkový souřadnicový systém 2. druhu 

Základem navigace na nebeské sféře jsou takzvané rovníkové souřadnice. Tento systém 

disponuje několika výhodami. Je částečně vztažený k WGS84, konkrétně počátek 

souřadnic je umístěn do středu Země a základní rovina je totožná s rovníkovou. Druhá 

rovina je nezávislá na rotaci Země a jejím pohybu ve sluneční soustavě (je vázána ke 

hvězdám, i když prochází také středem Země). Systém proto není závislý na čase ani 

místě pozorování. To umožňuje jednoduchou katalogizaci a opětovné zaměření 

libovolného, vůči hvězdám statického, objektu pro celou oblohu bez nutnosti přepočítání 

nebo korektur. U nestatických objektů se stabilními drahami je snadné následně dopočítat 

aktuální polohu z parametrů dráhy. 

Nevýhodou je nutnost nastavení (případně i změna konstrukce) dalekohledu pro 

každou zeměpisnou šířku. Je to způsobeno tím, že rovníkový souřadný systém je vztažen 

ke středu planety, avšak pozorovatel se pohybuje po jejím povrchu, nerovnoběžně 

s počátečními rovinami. 

První z veličin, kterými se zapisuje pozice objektů, je rektascenze (zkratka 𝑅𝐴, 

z anglického výrazu right ascension). Je to úhel otočení v základní rovině proti směru 

pohybu hodinových ručiček. Výchozí místo měření je definováno mírně komplikovaně. 

Nazývá se jarním bodem (značíme jej 𝛾), a jde o myšlený průsečík základní roviny 

(nebeského rovníku) a střední roviny oběhu Země okolo Slunce, takzvané ekliptiky. Ze 

dvou takto vzniklých průsečíků se bere v úvahu ten, ve kterém se nachází Slunce v jarní 

rovnodennosti (proto jarní bod). Hodnota 𝑅𝐴 se většinou neuvádí ve stupních, ale bývá 

vyjádřena právě v jednotkách času, tedy hodinách (360° = 24h), minutách (1h = 60m) 

a sekundách (1m = 60s). 

Druhá veličina se nazývá deklinace (zkratka 𝐷𝑒𝑐) a odpovídá výšce z výše 

uvedeného obzorníkového systému, měřené od základní roviny nebeského rovníku. 

Obdobně jako výška nabývá hodnot od −90° po +90°. 

Mimo vlastní pohyb těles (nepočítáme-li objekty sluneční soustavy, pak je pohyb 

maximálně několik úhlových vteřin za rok) dochází ještě ke změně souřadnic díky 

pohybu Země. Nejedná se o žádný z krátkoperiodických pohybů, jako je rotace okolo 

vlastní osy nebo pohyb po oběžné dráze. Vlivem dalších těles sluneční soustavy (Měsíce 

a Slunce především) dochází k takzvané precesi zemské osy – krouživému pohybu této 

osy (a s ní i roviny rovníku), přičemž perioda tohoto pohybu je necelých 26 tisíc let 

(platónský rok). Tento pohyb se sice neprojeví během krátkodobého pozorování, ale 

dochází jím k pomalé změně skutečných souřadnic vůči katalogu. Katalogy jsou tak 
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vytvářeny ke konkrétním datům a jejich platnost je omezená. Počátku jejich platnosti se 

říká epocha, současné údaje se vztahují většinou k epoše J2000.0 (viz kapitola 21) [12]. 

 
Obrázek 9: Rovníkový nebeský souřadnicový systém 2. druhu [13]. 

 Rovníkový souřadnicový systém 1. druhu 

Přechodným typem mezi obzorníkovými souřadnicemi a rovníkovými souřadnicemi 2. 

typu jsou rovníkové souřadnice 1. typu. Mají podobně jako u typu 2 základní rovinu 

shodnou s rovníkem a při otáčení oblohy stačí manipulovat s jedinou, takzvanou 

hodinovou, osou (hodinový úhel, 𝑡). Jeho hodnota není vztažena k nebeské sféře, ale 

k jižnímu směru od místa pozorování (místní poledník – takzvaný meridián). Úhel, 

respektive čas se udává ve směru chodu hodinových ručiček – soustava je tedy levotočivá. 

Je zřejmé, že se tato souřadnice v čase neustále mění, a proto systém není vhodný pro 

katalogizaci. Využívá se ale jako mezikrok při přepočtu mezi výše uvedenými systémy. 

3.4. Příklady výpočtů 

Přepočty mezi jednotlivými soustavami a systémy nejsou jednoduchou záležitostí. Je to 

způsobeno primárně charakterem zeměkoule jako geoidu, respektive uvažovaného 

elipsoidu. Odvozování těchto vztahů ale není součástí této práce a pro účely výpočtů jsou 

zde uvedeny jen finální vzorce. 

 Přepočet ze sférických zeměpisných souřadnic na kartézské (WGS84) 

Rovnice pro přepočet souřadnic jsou [14] 

 

𝑥 = (𝜌 + ℎ) ∙ cos(𝜑) ∙ cos(𝜆), 

𝑦 = (𝜌 + ℎ) ∙ cos(𝜑) ∙ sin(𝜆), 

𝑧 = [(1 − 𝑒2) ∙ 𝜌 + ℎ] ∙ sin(𝜑), 

(1) 

kde 𝑥, 𝑦, a 𝑧 jsou kartézské souřadnice místa, 𝜑 je zeměpisná šířka, 𝜆 je zeměpisná délka, 

ℎ je výška nad referenčním elipsoidem, 𝑒 je excentricita elipsoidu a 𝜌 je jeho příčný 

poloměr křivosti. 

Excentricitu a poloměr křivosti elipsoidu lze spočítat 

 
𝑒 = √1 −

𝑏2

𝑎2
, 

𝜌 =
𝑎

√1−𝑒2∙sin2(𝜑)
, 

(2) 
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kde 𝑎 je velikost hlavní poloosy elipsoidu a 𝑏 je velikost vedlejší poloosy. 

Velikost hlavní poloosy elipsoidu je udávána v parametrech modelu WGS84, stejně 

jako převrácená hodnota velikosti jeho zploštění. Z ní lze spočítat velikost vedlejší 

poloosy 𝑏 

 
1

𝑓
=

𝑎

𝑎 − 𝑏
⇒ 𝑏 = 𝑎(1 − 𝑓). (3) 

 

 Přepočet z kartézských geocentrických souřadnic na sférické zeměpisné 

Odvození rovnic pro převod tímto směrem z předchozích je analyticky dost náročné, 

nikoliv však nemožné. Výsledek uvedený v [14] je 

 

𝜆 = 2 ∙ arctan (
𝑦

𝑥−𝑑
), 

𝜑 = arctan (
𝑧+𝑒2∙

𝑎2

𝑏
∙sin3(𝜃)

𝑑−𝑒2∙𝑎∙cos3(𝜃)
), 

ℎ = √1 + tan2(𝜑) ∙ (𝑑 −
𝑎

√1+(1−𝑒2)∙tan2(𝜑)
), 

(4) 

kde 𝑑 je velikost úsečky mezi počátkem souřadnic a kolmým průmětem bodu 

pozorovatele do základní roviny 

 𝑑 = √𝑥2 + 𝑦2. (5) 

Je důležité si uvědomit, že funkce tangens je definována jen na intervalu (−
𝜋

2
;

𝜋

2
). Proto 

je nutné výsledky inverzní funkce opravit podle hodnot jejich argumentů 

 𝑦 = − arctan (
𝑥1

𝑥2
) 

 pro (𝑥2 ≥
|𝑥1|

2
) 

(6) 

  𝜋

2
+ arctan (

𝑥1

𝑥2
) 

 
pro (−𝑥1 ≥

|𝑥2|

2
) 

  𝜋 − arctan (
𝑥1

𝑥2
) 

 pro (−𝑥2 ≥
|𝑥1|

2
) 

  3

2
𝜋 + arctan (

𝑥1

𝑥2
) 

 
pro (𝑥1 ≥

|𝑥2|

2
) 

 Přepočet občanského data a času na juliánské datum 

Pro účely dalších výpočtů je zapotřebí znát, jaký je přepočet mezi všem známým 

občanským (Gregoriánským) kalendářem a datem uvedeným v juliánském formátu. 

Jedná se datový systém, který umožňuje provádět všechny možné matematické 

operace s časovým údajem. Hodiny a menší díly občanského data jsou sice periodické 

a dají se algoritmicky snadno zpracovávat (pouze s převody mezi desítkovou a 

šedesátkovou soustavou), u větších dílů je to ovšem obtížnější. Gregoriánský kalendářní 

systém obsahuje velké množství nepravidelností a výjimek, které se do algoritmů velmi 

problematicky implementují. Je tedy vhodné se hned na začátku výpočtů s datem těchto 
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nepravidelností zbavit, a dále pracovat už jen s údaji v jedné jednotce. Vhodně velký 

časový usek pro výpočty je jeden den. 

Počátek této soustavy, která je nazývána juliánským datem, je v Gregoriánském 

kalendáři roven datu 24. 11. roku 4714 před naším letopočtem. U data, které je potřeba 

přepočítat do juliánského formátu, stačí určit kolikátý den to je od uvedeného dne. 

Vzhledem k nepravidelnosti Gregoriánského kalendáře to však není nejjednodušší úkol. 

Při přepočtu je nutné brát v úvahu všechna pravidla vkládání přestupných roků, 

skutečnost, že přestupný den se nepřidává na začátek nebo konec roku ale na konec 2. 

měsíce a další faktory. Zpracovat algoritmicky celý rozsah kalendáře není možné při 

udržení relativní jednoduchosti výpočtu. Proto se vytváří jednodušší postupy pro kratší 

období, typicky pro několik století v okolí aktuálního data. Velké množství donedávna 

uváděných algoritmů bylo použitelných do přestupného dne roku 2000 (respektive do 

28. 02. 2000 – u následujícího dne většinou selhaly). Podobně na tom jsou některé 

současné algoritmy neumožňující bezchybně převádět data před 1. březnem roku 2000. 

Odhalit všechny chyby v algoritmu je díky nepravidelnosti kalendáře velmi náročné a 

nejjednodušší cestou je vyzkoušení všech možností. Níže uvedený algoritmus je platný 

v rozsahu od 01. 03. 1900 až po 28. 02. 2100. 

Juliánské datum umožňuje pracovat i s menšími díly, než je celý den. Slouží k tomu 

desetinná část, do které jsou přepočítány hodiny, minuty a sekundy do tvaru zlomků dne. 

Při zachování dostatečné přesnosti (alespoň 8 desetinných míst) je možné pracovat 

s časovým údajem na úrovni setin sekundy. Toto je více než dostačující pro všechny 

uvažované výpočty. 

Z důvodu přílišné velikosti celého čísla při počítání od počátku soustavy se navíc 

využívá jeho modifikovaná forma, kdy se od data v juliánském formátu odečte 

požadovaný počet dnů. Znamená to, že se práce omezí na určitou epochu, jak je tento 

počáteční bod označen. Typicky je to epocha označovaná J2000.0, která začíná o půlnoci 

01. 01. 2000 (na přelomu roků 1999 a 2000). Hodnota juliánského data pro tento okamžik 

je 2451544,5 dne. 

Z výše uvedeného počátku epochy J2000.0 je patrné, že datum juliánského dne 

nezačíná půlnocí, jak je zvykem, ale v poledne daného data. Půlnoc je proto vždy s datem 

… ,5, zato poledne má hodnotu … ,0. 

Rovnice pro převod z Gregoriánského formátu data na juliánské je 

 𝐽𝑁𝐷 = 367 ∙ 𝑌 − (
7∙[𝑌+(

𝑀+9

12
)

ℤ
]

4
)

ℤ

+ (
275∙𝑀

9
)

ℤ
+ 𝐷 + 1721013,5, (7) 

kde 𝐽𝑁𝐷 je výsledné juliánské datum a 𝐷, 𝑀 a 𝑌 jsou hodnoty dne, měsíce a roku 

občanského kalendáře. Symbolem ℤ je uvedeno, že z hodnoty v závorce s tímto znakem 

v indexu je uvažována jen její celá část a desetinná místa pro další výpočet jsou 

zanedbána. 

Je-li třeba spočítat hodnotu juliánského data včetně hodin, výpočet přejde do tvaru 
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 𝐽𝐷 = 𝐽𝑁𝐷 +
ℎ+

𝑚+
𝑠

60
60

24
, (8) 

kde 𝐽𝐷 je výsledná hodnota juliánského data se zlomky dne a hodnoty ℎ, 𝑚 a 𝑠 znamenají 

hodiny, minuty a sekundy převáděného času. 

Zpětný převod je ještě problematičtější, protože není zřejmé, jaká část data patří 

rokům, měsícům a jaká dnům. Nalézt funkční matematický algoritmus je proto velmi 

komplikované, a tato práce si vystačí s funkcí částečně tabulkového charakteru, která 

odhadne rok (celá část výsledku dělení 365,25), jemu odpovídající počet dnů odečte a 

zbylý počet dnů v roce rozdělí podle tabulky na měsíce a zbylé dny v konkrétním měsíci. 

Desetinná část je následně inverzním postupem, než je uvedeno v rovnici (8) snadno 

rozpočítána na hodiny, minuty a sekundy. 

 Určení místního hvězdného času 

Další potřebnou veličinou je takzvaný lokální hvězdný čas 𝜃LST. Tento údaj udává čas 

vztažený nikoliv ke Slunci a ke střídání dne a noci, ale ke hvězdám. Vychází ze 

skutečnosti, že při oběhu Země ve sluneční soustavě dojde vůči hvězdám za rok o jednu 

otáčku okolo vlastní osy navíc. Znamená to, že při zachování délky roku je hvězdný den 

kratší než ten občanský. Konkrétní rozdíl je 3m55,91s. 

Dále tento čas také není centrální, ale závisí na pozici pozorovatele, konkrétně na 

zeměpisné délce. Postup určení je takový, že se vypočítá nejprve centrální hvězdný čas 

vztažený ke greenwichskému poledníku a k němu se přičte údaj místní zeměpisné délky. 

Protože počátek hvězdného roku je teoreticky totožný s počátkem roku občanského 

kalendáře, stačilo by jen určit, kolik dnů uplynulo od jeho počátku, odpočítat daný počet 

časových úseků, a následně přepočítat změnu v daném dni. K tomu slouží přepočet 

vztažený na úhlovou rotaci planety 𝜔. Praktický výpočet se opět liší díky nepravidelnosti 

kalendáře, tedy přestupným dnům, ale i jiným vlivům (precese zemské osy). Pro přepočet 

opět existuje algoritmus vztažený k J2000.0 

 

𝜃LST = 𝜃GST + 𝜆, 

𝜃GST = 𝜃GST0 + 𝜔 ∙ 𝑡UT1, 

𝜃GST0 = 100,4606184 + 36000,77005361 ∙ 𝑇UT1 + 0,00038793 ∙

𝑇UT1
2 − 2,6 ∙ 10−8 ∙ 𝑇UT1

3 , 

(9) 

kde 𝜃GST0 je hvězdný greenwichský čas na začátku dne, 𝜃GST je opravený o čas 

v konkrétním dni 𝑡UT1 a 𝜆 je zeměpisná délka pozorovatele. Hodnota 𝑇UT1 udává počet 

století od počátku epochy J2000.0 

 𝑇UT1 =
𝐽𝑁𝐷−2451545,0

36525
. (10) 

V uváděných výpočtech by měl být používaný pouze čas vázaný na rotaci Země 

označovaný jako 𝑈𝑇1. Při použití běžného času UTC může docházet k rozchodu oproti 

hvězdnému času až o 0,9 sekundy. Je-li použit nekorigovaný čas z přijímače GPS, může 

být čas ještě méně přesný (hodinový signál GPS není korigovaný na rotaci Země, ale ve 

vysílané zprávě je uváděný korekční faktor vůči UTC). 
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 Transformace mezi rovníkovými souřadnicemi 1. a 2. druhu 

Transformace souřadnic mezi hodinovým úhlem a rektascenzí je možná pouhým 

přičtením, respektive odečtením hodnoty místního hvězdného času (rektascenze se 

vztahuje k nebeské sféře, hodinový úhel k místu pozorování). Deklinační úhel je pro oba 

případy totožný. Je zde zavedeno ještě jiné značení proměnných hodinového úhlu 𝐻𝐴 

neboli 𝑡 a rektascenze 𝑅𝐴 neboli 𝛼 z důvodu zabránění záměny některého písmena ze 

dvoupísmenného značení s jinou veličinou 

 𝑡 = 𝜃LST − 𝛼. (11) 

 Transformace mezi rovníkovými souřadnicemi 1. druhu a souřadnicemi 

obzorníkovými 

Tato transformace je už náročnější. Nejprve je vhodné definovat rovnice popisující 

polohový vektor k pozorovanému objektu v obou systémech: 𝑟R pro rovníkové a 𝑟O pro 

obzorníkové souřadnice 

 

𝑟R = (
cos 𝛿 ∙ cos 𝑡
cos 𝛿 ∙ sin 𝑡

sin 𝛿
), 

𝑟O = (
cos ℎ ∙ cos 𝐴
cos ℎ ∙ sin 𝐴

sin ℎ
), 

(12) 

kde 𝑡 je hodinový úhel a 𝛿 je deklinace objektu v rovníkových souřadnicích, ℎ je výška a 

𝐴 je azimut v souřadnicích obzorníkových. 

Transformace těchto dvou soustav znamená jejich vzájemnou rotaci, respektive 

změnu sklonu jejich základních rovin. Je-li potřeba takto rotovat jednou z rovin, je možné 

tuto operaci provést na uvedených vektorech vynásobením rotační maticí. Jde o rotaci 

okolo osy 𝑦, matice má tedy tvar 

 𝑂(𝜑) = (
cos 𝜑 0 − sin 𝜑

0 1 0
sin 𝜑 0 cos 𝜑

), (13) 

kde 𝜑 je úhel otáčení, v tomto případě zeměpisná šířka. 

Protože se ale otáčení provádí v opačném smyslu, tedy ne o 𝜑, ale o 𝜑 − 90°, změní 

se uspořádání matice 𝑂(𝜑−90°) podle pravidel práce s goniometrickými funkcemi. 

Vynásobením matic 𝑂(𝜑−90°) ∙ 𝑟R = 𝑟O respektive 𝑂(90°−𝜑) ∙ 𝑟O = 𝑟R se získají soustavy 

rovnic, ze kterých lze vyjádřit jednotlivé proměnné. 

Pro převod z rovníkových souřadnic 1. druhu do obzorníkových platí 

 

sin 𝜑 ∙ cos 𝛿 ∙ cos 𝑡 + cos 𝜑 ∙ sin 𝛿 

cos 𝛿 ∙ sin 𝑡 

cos 𝜑 ∙ cos 𝛿 ∙ cos 𝑡 + sin 𝜑 ∙ sin 𝛿 

= cos ℎ ∙ cos 𝐴, 

= cos ℎ ∙ sin 𝐴, 

= sin ℎ. 

(14) 

Pro převod z obzorníkových souřadnic do rovníkových souřadnic 1. druhu platí 
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sin 𝜑 ∙ cos ℎ ∙ cos 𝐴 + cos 𝜑 ∙ sin ℎ 

cos ℎ ∙ sin 𝐴 

− cos 𝜑 ∙ cos ℎ ∙ cos 𝐴 + sin 𝜑 ∙ sin ℎ 

= cos 𝛿 ∙ cos 𝑡, 

= cos 𝛿 ∙ sin 𝑡, 

= sin 𝛿. 

(15) 

Ze třetích rovnic je možné přímo získat výšku, respektive deklinaci, úpravou první 

dvojice rovnic je získána tangenta azimutu, nebo hodinového úhlu a převrácenou funkcí 

lze spočítat jejich hodnotu. Opět zde platí problematika omezeného definičního oboru 

goniometrických funkcí. Pro získání správného výsledku je nutné vypočítané hodnoty 

korigovat podle postupu uváděného v rovnicích (6) výše. 

 
Obrázek 10: Vztah rovníkového a obzorníkového souřadnicového systému [15]. 

4. Sledování umělých satelitů 

Hlavním cílem této práce je možnost s navrhovanou řídicí jednotkou, potažmo jí 

ovládanou montáží s dalekohledem či anténou, sledovat vybranou umělou družici při 

jejím pohybu nad obzorem. Aby to bylo možné, je nutné znát pozice vybraného satelitu 

v každém okamžiku jeho oběžné dráhy. K tomu lze využít Keplerových zákonů a znalosti 

pouhých šesti parametrů. Tyto parametry se nazývají elementy drah a jsou uvedeny 

v tabulce 2.  

Tabulka 2: Elementy oběžné dráhy tělesa 

Délka hlavní poloosy 𝑎 [km] 

Excentricita 𝑒 [-] 

Argument pericentra  𝜔 [°] 

Sklon dráhy vůči referenční rovině (inklinace) 𝑖 [°] 

Délka výstupného uzlu Ω [°] 

Střední anomalie 𝑀 [°] 
 

První dvojice parametrů (délka hlavní poloosy a excentricita) popisují tvar oběžné 

elipsy (z 1. Keplerova zákona, jenž říká, že všechna tělesa se pohybují po eliptických 

drahách okolo společného těžiště). Následující trojice říká, jak je rovina oběžné dráhy 

nakloněna vůči zvolené referenční rovině (úhel vzájemného sklonu rovin 𝑖, úhel mezi 

hlavní poloosou oběžné dráhy a místem protnutí se základní rovinou 𝜔, a naopak úhel 

mezi tímto protnutím a referenčním směrem v základní rovině Ω). Poslední parametr – 

střední anomálie – popisuje polohu sledovaného objektu na dráze od referenčního směru 

v okamžiku publikování. Je patrné, že je potřeba znát ještě okamžik, pro který byly tyto 

údaje platné, tedy epochu. 
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Uvedené parametry jsou dostatečné ke spočítání pozice družice na uzavřené dráze, 

ze kterých lze následně spočítat pozici v souřadnicové soustavě vztažené k těžišti oběžné 

dráhy. Bohužel je platná poznámka, že se musí jednat o uzavřenou dráhu, což ve většině 

případů není pravda. Na dráhy málo hmotných družic se výrazně projevuje vliv dalších 

hmotných těles (například Měsíce nebo Slunce), tlak zbytkové atmosféry a také tlak 

slunečního záření. Dráha družic může být navíc uměle korigována v případě hrozící 

kolize s jiným tělesem, nebo při přílišném poklesu vlivem zbytkové atmosféry. Výsledné 

efemeridy tak nejsou konstantní v čase a musí se pravidelně aktualizovat. Aby bylo 

možné počítat polohy alespoň pro kratší úseky, byly vyvinuty algoritmy zahrnující 

základní poruchy drah. 

Elementy dráhy jsou publikovány ve dvouřádkovém formátu (takzvané TLE 

z anglického Two-Line Element set) a vydává je Severoamerické velitelství protivzdušné 

obrany (anglicky North America Aerospace Defense Command, zkratka NORAD) [16]. 

NORAD využívá výsledky systému Spojených států amerických ke sledování 

vesmírného prostoru v blízkosti Země pomocí radarů a optických senzorů, které 

katalogizuje pro veškerá umělá tělesa na oběžných drahách. Tato služba je sice 

vojenského charakteru, pozice známých družic ale nejsou utajovanou informací, naopak 

je žádoucí, aby všechny strany věděly, kde se jejich zařízení nachází (účel zařízení už 

samozřejmě utajovaný být může), aby nedošlo ke kolizi s jiným satelitem. Dvouřádkový 

formát bývá často rozšířen o 3. řádek (respektive nultý řádek) s názvem družice – 

takovýto formát se označuje zkratkou 3LE. Příklad třířádkových elementů drah je uveden 

v následující tabulce 3. 

Tabulka 3: Příklad elementů dráhy mezinárodní vesmírné stanice ISS v třířádkovém formátu 3LE [17] 

ISS·(ZARYA)············ 

1·25544U·98067A···17343.91304539··.00003422··00000-0··58915-4·0··9995 

2·25544··51.6420·242.3011·0003080·209.8795·227.5599·15.54122965·89088 

Nultý řádek obsahuje až 24 znaků názvu objektu, obsah prvního a druhého řádku je 

popsán v následující tabulce a vychází z dokumentace NORADu [18]: 

Tabulka 4: Popis formátu TLE dat 

Řádek 1: 

Znaky Příklad Popis 

1 1 číslo řádku 

3 – 7 25544 katalogové číslo družice 

8 U klasifikace družice (běžně „U“, u utajených dat jinak) 

10 – 17 98067A mezinárodní označení družice 

19 – 32 17343.91304539 
epocha ve formátu rok (první dva znaky), den v roce (3 znaky) a část 

dne v desetinném formátu (vychází z juliánského datového formátu) 

34 – 43 +.00003422 
první derivace středního denního pohybu podle času (znaménko a 

desetinná část; znaménko „+“ bývá vynecháno) 

45 – 52 +00000-0 
druhá derivace středního denního pohybu podle času (znaménko, 

desetinná část a dekadický exponent; znaménko „+“ bývá vynecháno) 

54 – 61 ·58915-4 
brzdný koeficient (znaménko, celá část a dekadický exponent; 

znaménková část bývá vynechána – vždy záporná) 

63 0 typ drahových elementů (vždy „0“) 

66 – 68 999 pořadí vydaných dat (1-999, cyklicky se opakuje) 
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69 5 

kontrolní součet (sečtou se všechny znaky řádku, kde písmena, mezery, 

tečky a „+“ se berou jako 0 a „−“ jako 1; kontrolní součet musí souhlasit 

s posledním číslem výsledného součtu) 

Řádek 2: 

Znaky Příklad Popis 

1 2 číslo řádku 

3 – 7 25544 katalogové číslo družice 

8 – 16 +·51.6420 
inklinace roviny oběhu 𝑖 ve stupních (kladné znaménko bývá 

vynecháno) 

17 – 25 +242.3011 délka výstupného uzlu Ω ve stupních (znaménko bývá vynecháno) 

27 – 33 0003080 excentricita 𝑒 (desetinná část) 

34 – 42 +209.8795 
argument šířky pericentra (perigea) 𝜔 ve stupních (znaménko bývá 

vynecháno) 

43 – 51 +227.5599 
střední anomálie 𝑀 ve stupních s přesností na 4 desetinná místa 

(znaménko bývá vynecháno) 

52 – 63 ·15.54122965 střední denní pohyb 𝑛 (počet period za den) 

64 – 68 ·8908 počet oběhů od startu 

69 8 kontrolní součet 
 

Druhý řádek TLE obsahuje všechny výše popsané parametry elementů drah 

s jediným rozdílem, a to uvedením středního denního pohybu namísto velké poloosy 

oběžné dráhy. Přepočet mezi těmito parametry vychází ze 3. Keplerova zákona 

 𝑎 = √𝜇 (
𝑇

2∙𝑛∙𝜋
)

23

, (16) 

kde 𝜇 je gravitační konstanta Země, 𝑛 je střední denní pohyb družice, 𝑇 je délka jednoho 

dne v sekundách a 𝜋 je délka pericentra, což je 𝜋 = 𝜔 + Ω. 

Z prvního řádku kromě uvedení okamžiku platnosti údajů jsou podstatné ještě 

parametry první a druhé derivace denního pohybu podle času (udávají stáčení dráhy) a 

brzdný koeficient (udává zpomalování družice a tím její klesání). S uvedenými daty 

pracuje model perturbací dráhy SGP, respektive jeho přesnější nástupci SGP4 (pro blízké 

oběžné dráhy) a SDP4 (pro dráhy vzdálené), nebo jejich nejpřesnější nástupci 

SGP8/SDP8 [19]. Mimo uvedené modely ještě existuje celá řada přesnějších výpočtů, 

která však potřebuje znát mnohem více parametrů, než je uvedeno v datech TLE, ale pro 

uvažované pozorování nejsou tak přesné algoritmy potřebné (jsou určeny převážně pro 

navigaci družic samotných). 

Celou problematikou odchylek (perturbací) drah satelitů na oběžné dráze se 

podrobně ve své dlouhodobé práci zabývá David Anthony Vallado. V publikaci 

Fundamentals of Astrodynamics and Applications 4th edition [20] popisuje mimo jiné 

komplikovanost výpočtů ohledně určování dlouhodobých oběžných drah družic. Jak již 

bylo zmíněno, trajektorie satelitů jsou ovlivňovány mnoha faktory. Jsou jimi mimo jiné 

gravitační vliv dalších těles Sluneční soustavy, slapové síly způsobené nepravidelnostmi 

zemského povrchu či deformací hydrosféry (oceánský příliv a odliv), zbytkový vliv 

atmosféry či tlak slunečního záření. Výsledkem je to, že analyticky není možné spočítat 

jak dráhu družic, tak ani univerzálně použitelné hodnoty TLE pro dlouhou dobu. 

Znamená to, že podle uváděné hodnoty TLE se v okamžiku platném pro jejich vydání, 
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vypočítaná pozice neodpovídá reálné pozici satelitu a liší se přibližně o 1 km (u nízkých 

oběžných drah, u vysokých pak až o 10 km [21]). Jeden z největších a nejméně 

predikovatelných vlivů na oběžnou dráhu je způsobený zbytkovou atmosférou. Znamená 

to, že pro vyšší dráhy je tento vliv menší, a tedy přesnost polohy je relativně vyšší. Při 

pohledu ze země však v obou případech je úhlová odchylka podobná a pohybuje se pod 

hodnotu jedné úhlové minuty (což je pro účely práce více než dostačující). S časem se 

díky nepřesnostem ve výpočtech zvyšuje (řádově 1 až 3 km za den). Prakticky to 

znamená, že je nutné aktualizovat hodnoty TLE, a jedna hodnota může být dostatečně 

přesná jen řádově několik dní či maximálně týdnů.  

Algoritmy pro přibližný výpočet pozice – SGP, tedy zjednodušené modely 

perturbací drah, jsou známé už od 60. let, kdy bylo nutné počítat dráhy prvních umělých 

družic. O pár let později byl vyvinut model SGP4, který bere v potaz přesnější gravitační 

model a také již známý přibližný model atmosféry. Oba dva modely jsou vhodné pro 

satelity na nízké oběžné dráze a neberou v potaz vliv slunečního větru či gravitace Měsíce 

a Slunce (problém 3 těles). Pro vzdálenější družice byl vypracován model SDP4, který 

právě gravitační vliv obou zmíněných těles zahrnuje. Dalším rozšířením pak jsou modely 

SGP8 a SDP8, které využívají jiné, komplikovanější matematické postupy výpočtů 

diferenciálních rovnic. Všechny zmíněné modely včetně popisu výpočtu jsou detailně 

rozebrány v práci Models for Propagation of NORAD Element Sets [22], kde je také 

ukázka algoritmů vhodných pro jejich počítačové zpracování. Z publikovaných výpočtů 

je patrné, že problém není možné řešit obecně a je nutné použít numerických metod. Toto 

platí zejména při snaze využít k výpočtu počítač, či v případě navrhované jednotky 

mikrokontroler. Algoritmy uvedené ve zmíněném manuálu však nejsou z dnešního 

hlediska příliš vhodné a pro některé vstupní parametry (hodnoty TLE) mohou být 

výsledky zatížené značnou chybou či dokonce divergovat. 

David Vallado tak kromě analýzy problému navrhl řadu algoritmů pro moderní 

programovací jazyky, včetně c++ (viz [23]). Tento kód může být s drobnými změnami 

implementován do prostředí pro zvolený mikrokontroler.  

5. Montáže astronomických přístrojů 

Obdobně jako u souřadnicových systému se i montáže dalekohledů dělí do dvou 

kategorií, a to právě podle toho, který z výše uvedených souřadnicových systémů 

vyžívají. 
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Obrázek 11: Náčrty vybraných typů astronomických montáží: Paralaktická německá (a) a vidlicová (b) 

montáž, a azimutální vidlicová montáž (c) [24]. 

5.1. Paralaktické montáže 

Paralaktické nebo také ekvatoriální montáže využívají rovníkového souřadného systému. 

Mimo výhodu jednotné katalogizace pro celý svět mají tyto montáže ještě jednu 

nespornou výhodu. Je jí možnost sledovat objekty hlubokého vesmíru (zkratka DSO 

z anglického deep-space object) v čase pouze pohybem v jedné ose – rektascenzi, a tím 

eliminovat projev rotace Země. Toto je obzvlášť výhodné při dlouhodobém sledování 

jednoho objektu, tedy například při jeho fotografování. Druhá osa zůstává neměnná. 

Předpokladem pro využití tohoto principu je precizní zaměření montáže, takzvané 

ustavení. Proces ustavování může být dost náročný jak časově, tak i co se týká postupu. 

Jednak je potřeba dodržet vodorovnost při stavění, což mimo zpevněné povrchy nemusí 

být dostatečně precizní i za použití vodní váhy (často je v přenosných montážích 

implementována). Dále je potřeba přesné nastavení úhlu adekvátního k zeměpisné šířce, 

a nakonec správné namíření polární osy (osy rektascenze) ve směru k nebeskému pólu. 

Pro vizuální pozorování není potřeba zdaleka tak vysoká přesnost a všechny zmíněné 

úkony stačí provést přibližně. U navrhované řídicí jednotky bude snaha o implementaci 

algoritmu, který by tyto odchylky kompenzoval, a výrazně by tak usnadnil chystání 

montáže [25]. 

Existuje několik možných technických řešení paralaktické montáže. Klasickým 

řešením pro malé a střední dalekohledy je německá montáž (viz obrázek 11 a)). Polární 

osa je u ní uložena pouze jednostranně a na vyvedené ose je uložení druhé. Ta je 

symetricky vyvedená, přičemž na jednu stranu se umisťuje tubus dalekohledu, a na 

druhou protizávaží (tzv. deklinační tyč). 

Dalším, často používaným typem pro větší dalekohledy, je typ vidlicové montáže 

(obrázek 11 b)). Tento typ má podobně jak německá montáž jedno uložení polární osy, 

na které je připevněna vidlice dvojitého uložení osy deklinace. Výhodou je, že tento typ 

principiálně nevyžaduje protizávaží, a tím se sníží hmotnost celé konstrukce. 

Existují i další řešení, která ale mají více nevýhod než výhod a dnes se vyskytují spíš 

výjimečně. Navíc z hlediska řízení se zásadně neliší, snad pouze v tom, že některé z nich 

neumožňují pozorování oblasti polární osy, a tato oblast se musí softwarově maskovat 

jako zakázaná. 
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5.2. Azimutální montáže 

Ač azimutální souřadný systém není příliš vhodný pro katalogizaci, při konstrukci 

montáží se využívá celkem často. Jeho zásadní výhodou je pouze vertikální zatížení 

uložení v obou osách. Toto je podstatná vlastnost obzvlášť u velkých a těžkých 

dalekohledů, kdy by realizace paralaktické montáže byla technicky nemožná či velmi 

náročná. Zároveň také tyto montáže nevyžadují větší vyvažovací závaží (mnohdy 

dokonce nepotřebují závaží žádné). Problémem je nutnost pohybu motorů v obou osách 

zároveň při sledování objektů na obloze. Vyžadují tak komplikovanější systém řízení. To 

však v dnešní době není prakticky problém. Konstrukčně bývají tyto montáže řešeny 

podobně jako paralaktická vidlicová montáž, tedy na jedné otočné ose (tentokrát přímo 

svislé – azimutální) je umístěna vidlice s druhou, horizontální, osou (nastavení výšky). 

Pro ustavení těchto dalekohledů je nutné znát pouze přesné zeměpisné koordináty (hlavně 

zeměpisnou šířku) a je potřeba zajistit přesné vodorovné usazení azimutální roviny. 

O další se postará výpočetní jednotka. 

Typickým zástupcem této kategorie je takzvaná Dobsonova montáž (na obrázku 

11 c)), respektive Dobsonův dalekohled. Jedná se o konstrukci Newtonova zrcadlového 

dalekohledu o průměru až několika desítek centimetrů, uloženého na vidlicové montáži. 

Je určená pro amatérskou astronomii s možností snadného přenosu. Do nedávna se 

Dobsonovy montáže vyráběly (často amatérsky) pouze s volným kluzným uložením bez 

možnosti motorového pohonu. Dnes je už motorový pohon možný, hlavně u komerčně 

dostupných zařízení. 

Vzhledem k zaměření práce je zde uvedena i další aplikace azimutální montáže, 

i když ne přímo určená pro dalekohledy. Jedná se o anténní rotátory. Jsou zde zmíněny 

převážně z důvodu možnosti aplikace pro pozorování a komunikaci s družicemi, která je 

provozována v radiovém oboru. Vzhledem k rozličným drahám, na kterých se satelity 

pohybují, není paralaktická montáž značnou výhodou. Naopak výhodou azimutální 

montáže je vertikální zatížení u rozměrově a tím i hmotnostně větších radioteleskopů, než 

jsou běžné optické dalekohledy (opomenou-li se několikametrové vědecké přístroje, které 

jsou ze stejného důvodu na azimutálních montážích). 

Opět existuje celá škála technických řešení obdobného charakteru, avšak tato práce 

má jiné cíle, než je všechny jmenovat. 

Další části práce jsou věnovány pohonu a jeho řízení pro paralaktickou montáž. 

6. Pohony astronomických dalekohledů 

Jak je patrné z předchozího, montáže dalekohledů dokáží relativně snadno dosáhnout 

požadované pozice, a tu i udržet. Jak už také bylo řečeno, neustále dochází k pohybu 

objektů vůči pozorovateli, a to nejen objektů blízkých s velkým vlastním pohybem, ale 

prakticky všech jen díky pohybu Země samotné. Pro kompenzaci tohoto pohybu se 

využívá takzvaný hodinový stroj, nebo pohon. Jedná se o motorem poháněnou polární 

osu s přesně danou rychlostí otáčení. 
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6.1. Využití výkonných točivých strojů 

Dříve se realizovalo otáčení oblohy za pomocí synchronního motoru zpřevodovaného na 

požadovanou rychlost, tedy jednu otáčku za 24 hodin. Předpokladem takové koncepce je 

přesný chod motoru, což je u synchronního motoru zajištěno pouze v případě, že 

nedochází ke změně frekvence sítě. Bohužel přesnost sítě nebyla dlouhodobě stabilní, a 

tak docházelo k drobnému posouvání objektu v zorném poli dalekohledu. Pro udržení 

zorného pole při focení na stejném místě na extrémně dlouhé expozice (při expozici na 

fotografický film běžně desítky minut až hodiny) se musel manuálně posouvat film 

v expozičním rámu tak, aby byl zachycený obraz statický. To představovalo velmi 

náročnou práci. V pozdější době, kdy se objevily první astronomické CCD kamery 

s dostatečnou citlivostí, bylo možné zkrátit expoziční časy pod dobu, kdy se nepřesný 

chod pohonu projevil na pořizovaném snímku. Snímků se pak pořizovaly celé série a za 

pomoci výpočetní techniky se kombinovaly ve výsledný obraz. Tato metoda se používá 

dodnes, kdy se expoziční časy mohly díky soudobé technice vrátit na delší. Je to z toho 

důvodu, že kombinací více snímků lze ze záběru matematicky odstranit nežádoucí šum, 

průlety družic nebo jiných objektů, či průlety ionizujících částic přes detekční čip, který 

je na ně velmi citlivý. 

Pro účely lidových hvězdáren, kde nebylo cílem přesné udržení statického pole, ale 

pouze přibližné sledování tak, aby pozorovatelům příliš rychle objekty nezmizely ze 

zorného pole, se dokonce využívaly motory asynchronní. Jejich výhodou byla snadná 

dostupnost a nižší cena, naopak nevýhodou změna otáček nejen při změně kmitočtu sítě, 

ale také při změně dodávaného krouticího momentu. K tomu docházelo jednak sezónní 

ale i denní změnou teploty (změna tuhosti chodu převodů), nebo i změnou polohy 

samotného dalekohledu, v případě, že nebyl dostatečně dobře vyvážen. 

S dostupností moderních polovodičových jak řídicích, tak výkonových obvodů je 

možné nedostatky obou řešení kompenzovat, avšak řešení má pro většinu aplikací přesto 

více nevýhod než výhod. Jediným místem, kde je technologie výkonových točivých strojů 

vhodná, jsou v dnešní době obří dalekohledy o průměrech několika metrů. Zde je 

potřebný výkon k řízení montáže často tak velký, že není možné použít dále zmíněných 

krokových motorů. I zde ale mají výkonové elektromotory konkurenci, a to v podobě 

motorů hydraulických především díky velmi snadnému a přesnému řízení otáček změnou 

průtoku přitom s dostatečným dodávaným výkonem. 

6.2. Pohon s využitím krokových motorů 

Od obou výše uvedených elektromotorů se díky vývoji polovodičové spínací a digitální 

techniky prakticky definitivně ustoupilo a nahradily je motory krokové. Krokový motor 

je stejnosměrný točivý stroj, který je založen na střídání magnetického pole mezi několika 

cívkami statoru. Toto magnetické pole se uzavírá přes rotor. Aby docházelo k otáčení, je 

rotor vybaven vždy jistým způsobem jiným počtem pólů, než má stator. Pokud se střídá 

proud mezi sousedními cívkami, dochází k postupnému natáčení vždy nejbližšího pólu 

rotoru k cívce protékané proudem. Pro zajištění rovnovážného působení sil na rotor jsou 

vždy připojeny alespoň 2 protilehlé cívky. Existují 3 principy konstrukce krokových 
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motorů: jednak jsou to motory s proměnnou reluktancí, motory s permanentním 

magnetem na rotoru, a nakonec hybridní krokové motory. 

 Motory s proměnnou reluktancí 

Nejjednodušší je typ motorů, který funguje čistě na indukci magnetického pole 

elektrickým proudem statorového vinutí. Stator je vybaven 𝑋 cívkami (typicky 6), 

přičemž protilehlé nástavce jsou antisériově spojeny a generované magnetické pole obou 

cívek se přitahuje. Magnetický obvod má tu vlastnost, že magnetický tok se snaží najít 

cestu s nejmenším odporem (reluktancí). Vzduch má obecně reluktanci dost vysokou, 

oproti tomu feromagnetické materiály, ze kterých se skládá i rotor, mají magnetický 

odpor minimální. Díky tomuto jevu dojde k pootočení rotoru nejbližšími pólovými 

nástavci (jejich celkový počet 𝑌 je vždy o 2 menší, než počet statorových cívek) k cívkám 

protékaným proudem, a tím ke snížení reluktance obvodu. Postupným střídáním všech tří 

cívek je možné dosáhnout trhaného točivého pohybu. Úhel pootočení při jediném kroku 

je 

 𝛼 =
360°
𝑋∙𝑌

2

. (17) 

Na uvedeném příkladu (obrázek 12) se 3 páry statorových cívek úhel pootočení 

odpovídá 30°. Pokud se nebude proud cívkami střídat, ale dojde vždy k překryvu mezi 

jednotlivými fázemi (metoda polovičního kroku, anglický výraz half-step), je dosažený 

úhel poloviční. Metoda předpokládá obousměrnou polarizaci cívek, a tím 

i komplikovanější řízení. 

 
Obrázek 12: Principiální nákres krokového motoru s proměnnou reluktancí na příčném řezu [26]. 

 Motory s permanentním magnetem 

Druhým typem, který se sice využívá méně, ale pro pochopení geneze je podstatný, je 

krokový motor s permanentním magnetem na rotoru. Stejně jako motor s proměnnou 

reluktancí má několik párů antisériově zapojeného statorového vinutí. Magnetický tok se 

však neuzavírá přímo skrze pólové nástavce rotoru, ale napojuje se na magnetické pole 

permanentního magnetu s vertikálně rozdělenou polaritou (většinou má rotor 

vícepólovou konfiguraci). Tento typ motorů nevyniká ani přesným polohováním (krok je 
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zde typicky 7,5° nebo 15°) ani příliš velkou kroutící silou. Jeho výhodou je ale možná 

vysoká dosažitelná rychlost. Principiální náčrt je uveden na obrázku 13. 

 
Obrázek 13: Principiální nákres řezu krokového motoru s permanentím magnetem na příčném řezu [26]. 

 Hybridní krokové motory 

Dnes nejužívanější skupinou krokových motorů jsou motory hybridní. Mají statorové 

vinutí (typicky 8 cívek) a magnetický tok se uzavírá přes pólové nástavce na rotoru. 

Statorové cívky jsou také opatřeny magnetickými nástavci (typicky 2 až 6 nástavců na 

jednu cívku). Počet pólových nástavců rotoru je vždy o 2 větší než celkový počet 

statorových nástavců. Jednotlivé cívky vinutí jsou kombinovány tak, že zvenčí se tváří 

jen jako pár cívek, čemuž se říká počet fází motoru. U motoru s 8 cívkami jsou to 2 fáze, 

existují ale i motory se 3 nebo 5 fázemi. V případě typického motoru s osmi cívkami (na 

obrázku 14) je zapojení provedeno tak, že na jeden vstup jsou zapojeny vždy 4 cívky 

odpovídající jednomu vinutí utvářející kříž. První, označme jej 𝐴, cívkám 1, 3, 5, a 7, a 

druhé, které označíme jako 𝐵, cívkám 2, 4, 6 a 8). Vždy protilehlá dvojice jednoho vinutí 

generuje souhlasné pole, dvojice otočená o 90° pak pole opačné. Magnetický tok se ale 

neuzavírá jen přes kovové jádro, jako je tomu u motorů s proměnnou reluktancí, ale je 

směřován magnetickým polem permanentního magnetu. Ten je ale na rozdíl od druhé 

kategorie orientován vertikálně (horizontálně rozdělen). Rotor je navíc rozdělen na 2 části 

(respektive na násobek dvou částí, pokud je rotor osazen více než jedním magnetem pro 

dosažení vyšší síly motoru), přičemž pólové nástavce jsou mezi jednotlivými částmi 

posunuty právě o 90°. Tím se může pole generované jednou dvojicí napojit na jednu část 

rotoru a na opačnou pole z druhé dvojice cívek (jižní pól generovaný cívkou přitahuje 

severní magnetický pól magnetu a opačně). Neustálým střídáním buzených cívek se opět 

získá trhaný rotační pohyb. U tohoto typu motorů, stejně jako u motorů s permanentním 

magnetem, je nutné budit cívky vinutí bipolárně. Sekvence otáčení jedním směrem je 

𝐴+, 𝐵+, 𝐴−, 𝐵−, 𝐴+, 𝐵+, … Otáčení směrem opačným je 𝐴+, 𝐵−, 𝐴−, 𝐵+, 𝐴+, 𝐵−, … 

Existují i motory, které lze budit unipolárně, ale zde je nevýhoda toho, že je každá z cívek 

rozdělena na 2 a budí se vždy jen její půlka – pouze poloviční výkon motoru. 
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Výpočet velikosti jednoho kroku je podobně jednoduchý, jako u motoru 

s proměnnou velikostí magnetického odporu. Vychází z počtu pólů rotoru 𝑝, počtu 

pólových nástavců rotoru 𝑌 a z počtu fází statoru 𝑓, 

 𝛼 =
360°

𝑝∙𝑌∙𝑓
. (18) 

Ukázkový motor na obrázku 14 má dva póly rotoru, 18 rotorových pólových 

nástavců a 2 fáze statoru. Po dosazení do rovnice tedy vychází úhel jednoho kroku 5°. 

Dnes vyráběné motory mají běžně 6 nástavců na každé statorové cívce (celkem 48 

statorových nástavců) a podle metodiky konstrukce motorů uvedených výše má rotor 

nástavců 50. Výpočtem dojdeme k výsledné velikosti kroku 1,8°. U vícefázových motorů 

může být úhel jednoho kroku i jen 0,36°. 

 
Obrázek 14: Principiální nákres hybridního krokového motoru na podélném a dvou příčných na řezech 

[26]. 

Vzhledem k pokroku ve vývoji spínací a řídicí polovodičové techniky nejsou 

vícefázové motory příliš využívané. Nežádoucí vlastnosti dvoufázových motorů je totiž 

možné odstranit právě pomocí sofistikovaného řízení. Podobně jako u předchozích typů 

je i zde běžné neřídit v jeden okamžik pouze jednou sadou cívek, ale připojují se obě 

vinutí s odpovídající polaritou proudu. Získá se tím vyšší hodnota krouticího momentu 

motoru (na úkor větší spotřeby). Pokud je navíc rozdělena maximální hodnota proudu do 

několika úrovní a ty jsou postupně připojovány na jednotlivá vinutí, vytvoří se 

magnetické pole s postupně se natáčejícím úhlem. Takovému řízení se říká 
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mikrokrokování a důsledkem je zmenšení kroku natočení. Úhel kroku natočení v tomto 

režimu lze spočítat z počtu úrovní proudu 𝑁 jako [27] 

 𝛼 =
360°

2∙𝑁∙𝑌
. (19) 

V režimu mikrokrokování může ale docházet k poklesu statického krouticího 

momentu (na rozdíl od řízení plným krokem do obou vinutí), a navíc přesnost natočení 

nemusí být dostatečně zajištěna. Oba parametry závisí podstatně na stylu řízení proudu. 

S využitím specializovaných řídicích obvodů, které zajistí přesnost časování a 

proudových úrovní mikrokroků, lze získat různý počet úrovní většinou ve dvojkové 

exponenciální řadě (tedy 2, 4, 8, 16 nejčastěji, dále méně často 32, 64, 128 a 256 úrovní 

a výjimečně i 512 a 1024 [28] kroků). Mimo přesné natočení, a tím zajištění přesné 

polohy, má toto řízení ještě výhodu v nižším zakmitávání při pootočení, a hlavně 

eliminuje rezonanci motoru, kdy při určitých frekvencích krokování dochází k poklesu 

krouticího momentu. Nevýhodou je již zmíněná nutnost komplexního řídicího systému, 

které jsou však v poslední době snadno dostupné, a tím se tato nevýhoda eliminuje. 

6.3. Buzení krokového motoru a jeho řídicí obvod 

Vzhledem k vlastnostem jednotlivých typů pohonů uvedených výše je volba použitého 

motoru nasnadě. Výhody hybridních krokových motorů při použití mikrokrokového 

řízení převládají nad všemi jeho nevýhodami, a jiný typ motoru se těmto vlastnostem 

vyrovná jen stěží. Vzhledem k menší dostupnosti vícefázových hybridních motorů, a 

především adekvátních řídicích prvků, není jejich použití výhodné. Dále bude v práci 

popisován jen dvoufázový hybridní krokový motor a metody jeho řízení. 

 Řízení pomocí plného H-můstku 

Hybridní motor s dvojicí vinutí obecně vyžaduje spínání proudu do cívek v obou směrech 

(polaritách). U některých motorů je sice možné se tomuto vyhnout, není to ale pravidlem 

a při dnešní dostupnosti spínacích polovodičových prvků to ani není nutné. Řešením 

problému je použití takzvaného H-můstku (viz obrázek 15). Jedná se o čtveřici 

tranzistorů, mezi nimiž je zapojeno jedno vinutí motoru. Sepnou-li se v jednom okamžiku 

tranzistory 𝑇1 a 𝑇4, prochází cívkou 𝐿M1 proud zleva doprava, což si můžeme označit jako 

kladný směr. Pokud jsou naopak sepnuty tranzistory 𝑇2 a 𝑇3, prochází proud cívkou 

obráceně, tedy záporně. 

 
Obrázek 15: Principiální schéma zapojení H-můstku. 
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Základním předpokladem zachování funkčnosti obvodu je, že nikdy nesmí nastat 

současné sepnutí tranzistorů 𝑇1 a 𝑇3 nebo 𝑇2 a 𝑇4, a ani překrytí spínacích intervalů těchto 

dvojic. V opačném případě by došlo k okamžitému spálení alespoň jednoho z tranzistorů, 

obvykle se poškodí oba dva (přehřátí z důvodu přílišného proudu způsobeného zkratem 

zdroje přes tranzistory). Je tedy nutné zajistit správné časování spínání s dodržením 

vypínacích prodlev nebo s odvedením náboje z hradel tranzistorů a jejich rychlým 

vypnutím (v drtivé většině případů se využívá polem řízených tranzistorů MOS). Je-li 

potřeba regulovat krouticí moment, respektive pokud není zapotřebí využívat plného 

momentu motoru, nebo je napájecí napětí vyšší, než by bylo potřeba, a proud cívkami by 

byl vyšší, než je dovolené maximum, musí se navíc využít metody řízení výkonu 

technikou pulzně šířkové modulace (PWM). Vzhledem k tomu, že zátěž samotná je 

indukčního charakteru (respektive ohmicko-indukčního – odpor vinutí nelze zanedbat), 

stačí přímo spínat její proud. A protože řízení kroků motoru je samo o sobě spínacím 

obvodem, je možné jej přímo využít jako regulační prvek. Vysokofrekvenčním spínáním 

o požadované střídě vznikne na indukčnosti úbytek napětí, a tím se sníží i proud 

protékající vinutím. Nevýhodou je potřeba řádově vyšší frekvence spínání tranzistorů, 

než je frekvence samotného střídání pulzů do motoru. Bezpečné řízení můstku, ještě 

s ohledem na to, že můstky musí být řízeny dva (2 vinutí motoru), je možné zajistit 

pomocí mikrokontroleru a budičů hradel tranzistorů, obvodu budiče fází (specializované 

analogově digitální obvody určené pro řízení motorů) spínaného digitálním obvodem, 

nebo kombinací obojího. 

Zapojení pouze s mikrokontrolerem je obvodově jednoduché, ale vyžaduje 

komplikovaný řídicí software, který zaručí přesnou shodu fází a vyloučí nežádoucí stavy 

sepnutí tranzistorů. Navíc se zapojení neobejde bez bloku buzení hradel tranzistorů, 

protože není možné tranzistory spínat přímo mikrokontrolerem. Obzvlášť to platí pro 

horní dvojici 𝑇1 a 𝑇2, která je obvykle připojená na vyšší napětí, než je napájení 

mikrokontroleru. V nejjednodušším případě, kdy je vyžadováno jen málo budících pulzů 

za sekundu (malé otáčky motoru) a není potřeba měnit proud PWM regulací, stačí 

jednoduchý převodník úrovní (tranzistorový zesilovač). Bohužel takovýchto aplikací je 

minimum, a není to ani případ tohoto návrhu. Druhou možností jsou budiče tranzistorů, 

které jednak zajistí převod úrovní, ale hlavně obsahují obvody nábojových pump, které 

pro vypnutí tranzistoru přivedou na hradlo impulz napětí opačné polarity, čímž odsají 

přebytečný náboj a tranzistor rychle uzavřou. Mnoho takových obvodů je konstruováno 

přímo pro řízení můstku, nebo alespoň polomůstku. Tím je zároveň zajištěno, že nemůže 

dojít k otevření dvojice tranzistorů poloviny můstku najednou a tím jejich zničení. 

Opačnou možností, která nevyžaduje ani řízení mikrokontrolerem, je využití budiče 

krokového motoru. Takový obvod obsahuje logiku pro spínání obou vinutí motoru a jeho 

vstupem bývá pouze informace o požadovaném směru otáčení (vyjádřeno logickou 

úrovní 1 nebo 0) a vstupem udávající jeden krok motoru (takt). Oba vstupy je možné řídit 

jen jednoduchou logickou elektronikou. Není však možné přesné polohování ani vyčítání 

aktuální pozice, nebo je to značně komplikované. Tyto budící obvody motoru existují jak 

ve variantě se zabudovanými H-můstky, tak jen s budiči hradel tranzistorů těchto můstků 
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s možností připojení můstků vlastních (většinou potřebné u silnějších motorů s vyššími 

proudy). 

Ideální možností je kombinace obou variant – tedy přesného řízení taktu 

mikrokontrolerem a buzení cívek specializovaným budičem. Odpadne tím potřeba 

náročného programování a současně je zajištěno přesné taktování proudu vinutími 

motoru. Další výhodou je možnost přesného pozicování ze znalosti počtu vykonaných 

kroků, a to nejen z paměti mikrokontroleru, ale často i pamětí vlastního budiče. 

Komunikace obou obvodů může být provedena jen po uvedených vodičích řízení směru 

a pulzů, ale praktičtější je spojení pomocí digitálních sběrnic, kde lze nastavit daleko víc 

parametrů. Jsou jimi například úrovně proudů, rychlosti taktování pro rozběh a brždění 

motoru, ale i úrovně mikrokrokování (u vybraných obvodů).  

 Jiné možnosti řízení 

Vezmou-li se v úvahu všechny vlastnosti hybridního krokového motoru, které je možné 

s výhodou využít, neexistuje lepšího buzení cívek než pomocí H-můstku. Pokud se ale 

sleví z některého parametru, je možné použít i jednodušších obvodů. Typicky se jedná 

o unipolární řízení. To lze využít například v obvodech, kde by bylo náročné realizovat 

plný můstek například z důvodu omezeného napájení, nebo náročnosti na místo 

(například u přenosných bateriových zařízení), nebo kde není problém s přesností, ale je 

potřeba dosažení vysokých otáček (výkonové motory elektromobilů a podobně). Každé 

vinutí takových motorů je rozděleno na dvě, a proud se pouští vždy jen jedním z nich. 

Stačí tedy 2 tranzistory na jedno vinutí. Prakticky tak není potřeba různých převodníků 

úrovní a jiných podobných modulů. 

Metody spínání tranzistorů jsou stejné jako u H-můstku, tedy je možné řídit krouticí 

moment proudem cívkou pomocí PWM i využívat vlastností mikrokrokování. 

Protože navrhované zařízení není příliš náročné ani na úsporu napájení (přenosná 

varianta bude sice počítat s napájením z akumulátoru, bude ale použit výkonový 12 V 

olověný akumulátor, nebo lithiový ekvivalent), ale zato vyžaduje přesné pozicování, není 

unipolární řízení žádnou výhodou, a nebude tedy dále uvažováno. 

7. Vlastní realizace řídicí jednotky 

Primárním cílem této práce je návrh hardwaru samotné řídicí desky včetně všech 

potřebných periferií. Základem je tedy deska s výpočetně výkonným mikrokontrolerem. 

Ta by z principu měla obsahovat všechny prvky potřebné pro vlastní řízení či komunikaci. 

Naopak ale není možné, aby tato část obsahovala ovládací a řídicí prvky obsluhy, a to 

z důvodu montáže této jednotky do těla dalekohledu, respektive komfortnímu ovládání. 

Znamená to tedy, že uvedené ovládací prvky budou umístěny v ručním ovladači 

připojeném přes kabel k hlavní desce. Obdobně bude řešené připojení jednotlivých 

motorů. Vzhledem k tomu, že má být navrhované řešení multiplatformní, je zapotřebí, 

aby bylo možné jednotkou řídit motory o různé škále výkonnosti. V případě malých 

přenosných montáží by bylo možné, aby výkonové spínací polovodiče proudu motorů 
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byly umístěny přímo na řídicí desce či těsně u ní, a to jednak z důvodu relativně malých 

proudů potřebných k řízení takovýchto motorů (motory typu NEMA17 [29] 

s maximálním proudem v rozmezí běžně 1 až 2 A), a také z toho důvodu, že jsou motory 

u těchto typů montáží v bezprostřední blízkosti samotné řídicí jednotky. Naopak při 

použití u velkých montáží, kde je potřeba silnějších motorů, a tedy i vyšších proudů, a 

především větších rozměrů samotné montáže (což znamená, že jsou motory ve 

vzdálenosti až několika metrů od samotné řídicí jednotky) není vhodné mít výkonové 

budiče na základní desce (přenos vysokých a současně vysokofrekvenčně spínaných 

proudů na velké vzdálenosti není vhodný). Z toho důvodu bude mít jednotka pouze 

rozhraní k připojení budičů jak blízko uložených, tak připojených vzdáleně. Nedílnou 

součástí desky musí být obvody zajišťující stabilní napájení a také komunikaci 

s programátorem. V následující části práce budou jednotlivé bloky detailně popsány. 

7.1. Řídicí jednotka 

Pro umožnění práce s daty potřebnými pro navigaci (řízení) montáže, a hlavně z důvodu 

potřeby jisté inteligence při ovládání motorů je celý systém potřeba řídit nějakým druhem 

digitálního počítače. Protože ale není vyžadován tak vysoký výkon, že by bylo zapotřebí 

stolního nebo přenosného osobního počítače, postačí využít mikropočítače s hlavní 

výpočetní jednotkou v podobě mikrokontroleru. Ten se postará o řízení motorů, pomocí 

komunikačních periferií jako je klávesnice a displej zajistí interakci s uživatelem, a mimo 

další zprostředkuje potřebné výpočty i komunikaci s okolím. 

 Výběr mikrokontroleru 

Existuje celá škála výrobců a ještě větší množství jimi vyráběných mikrokontrolerů. Při 

výběru vhodných kandidátů pro využití v dané aplikaci je nejprve nutné si uvědomit, jaké 

 
Obrázek 16: Zjednodušené blokové schéma navrhované řídicí jednotky montáže astronomického 

dalekohledu. 
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jsou od mikrokontroleru požadované vlastnosti. V dnešní době existuje mnoho zástupců, 

kteří splňují tyto parametry. Výběr konkrétního mikrokontroleru pak záleží na 

subjektivních zkušenostech s danými typy. 

Vzhledem k potřebě relativně složitých výpočtů a zároveň rychlé odezvy jak vůči 

uživateli, tak vzhledem k výstupům na motory, je žádoucí relativně velký výpočetní 

výkon mikrokontroleru. Předpokládá se, že celý obslužný kód bude dost náročný i na 

programovou paměť (velké objemy matematických výpočtů i řízení periferií). 

Z uvedeného vyplývá, že je potřeba vybírat jen z výkonných čipů, konkrétně z řad 32 

bitových mikrokontrolerů. Velikost programové paměti by měla být alespoň 256 kB, 

může být i větší. 

Dalším požadavkem je snadná obslužnost připojených periferií, zejména pak 

sběrnice USB, nebo zařízení připojených na vnitřní sběrnice typu Two Wire Interface 

(v užší specifikaci známější pod zkratkou I2C), SPI, či UART. Většina mikrokontrolerů 

však bývá všemi potřebnými rozhraními vybavena, obzvlášť pokud se uvažují vyšší 

výkonové řady. 

Podle subjektivních zkušeností práce s mikrokontrolery je možné porovnat výrobky 

firem Microchip dnes zahrnující i mikrokontrolery a ostatní produkty dříve samostatné 

firmy Atmel, a výrobky společnosti Texas Instruments. Z těchto výrobců bude pro účely 

této práce vybrán Atmel. Důvodem je relativně přívětivé programovací prostředí, snadná 

orientace v katalogovém listu, a především dostupnost prostředku pro programování 

samotného čipu. Podobně je na tom portfolio Microchipu, avšak variabilita 

mikrokontrolerů je hodně vysoká, což se projevuje extrémně vysokým množství registrů 

různých parametrů, které je nutné nebo možné nastavovat (tedy je náročné se zorientovat 

v katalogových listech, pokud s daným mikrokontrolerem člověk běžně nepracuje). 

Někde na pomezí obou uvedených výrobců jsou produkty firmy Texas Instruments. Jsou 

variabilní a je možné je přizpůsobit speciálním požadavkům, zároveň se to příliš 

neprojevilo na komplikovanosti registrů. Co ale snižuje přívětivost, je vysoké 

zabezpečení mikrokontrolerů, což může být užitečné v průmyslovém prostředí s vysokým 

rušením, nebo při použití v místech, kde na spolehlivosti zařízení závisí lidské zdraví či 

životy (například automobilová doprava, letectví a podobně). Zabezpečení ale znamená, 

že některé z parametrů a vnitřních komponent není možné za chodu upravovat, nebo že 

to vyžaduje velmi komplexní ošetření v programu. Jelikož se ani o jeden z uvedených 

případů v této práci nejedná, není nutné využívat takto robustní, avšak komplikované 

řešení. 

Pokud jsou vzaty v úvahu všechny předchozí poznámky, zbyde pouze 15 existujících 

mikrokontrolerů 32bitové AVR® UC3 architektury [30]. Jak výrobce sám uvádí, tyto 

čipy jsou vybaveny pokročilou aritmeticko-logickou jednotkou pro rychlé výpočty s čísly 

s desetinou čárkou. Z výběru je zvolen konkrétně obvod AT32UC3C1512C [31]. 

Disponuje pamětí programu 512 kB, celou řadou vstupně výstupních sběrnic (dvojicí SPI, 

trojicí TWI (I2C), pětici USART, USB a další), hodinami reálného času (RTC), a řadou 

dalších komponent. Napájení je umožněno jak napětím 3,3 V, tak i 5 V (nutná úprava 
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zapojení vzhledem k využití interních regulátorů). Mikrokontroler je umístěn ve 

100vývodovém pouzdře s 81 vstupně výstupními piny. 

Doplňkové komponenty mikrokontroleru 

Pro správnou funkci mikrokontroleru, případně snadné vyvíjení systému je potřebné mít 

na desce osazeno několik pomocných komponent. Ačkoliv je předpokládáno využití 

vnitřního vysokofrekvenčního RC oscilátoru mikrokontroleru o frekvenci 120 MHz, pro 

vývojové účely je na DPS osazen také externí krystal o frekvenci 8 MHz společně 

s dvojicí zatěžovacích kapacit. Druhý podobný krystal je též připojen ke 

specializovanému taktovacímu vstupu přesného hodinového oscilátoru. Tento krystal má 

frekvenci 32,768 kHz, která je bezezbytku dělitelná děličkou 215. Výsledkem je takt 

o frekvenci 1 s, který bude sloužit pro udržení přesného času řídicí jednotky. Tento 

oscilátor nemusí být v případě správné funkce GNSS přijímače nutný (možnost přijímat 

synchronizační značku z družicového systému GPS se zaručenou přesností). 

Dalším prvkem je sada indikačních LED přímo na základní desce jednotky. Tyto 

budou mít primární účel indikace případného poruchového stavu. 

Podstatnou součástí je programovací port s připojením na vnitřní sběrnici JTAG. 

Pomocí konektoru 𝑋2 bude hlavní řídicí mikrokontroler při vývoji připojen přes 

programátor k počítači vývojáře. Pro další funkce jednotky nebude využit. 

 Management napájení  

Napájení všech komponent navrhovaného systému, vyjma výkonového stupně řízení 

motorů a tím pádem motorů samotných, je v zapojení navržena několikastupňová 

stabilizace napětí. Z důvodu vyšší efektivity systému bylo snahou vyvarovat se lineárním 

stabilizátorům založeným na principu Zenerova průrazu, zvyšováním odporu v cestě 

napájecího proudu uzavíráním tranzistoru, či použití takzvaných LDO regulátorů. Tyto 

regulátory mají totiž vysoký ztrátový výkon a přebytečnou energii zdroje přeměňují ve 

ztrátové teplo. Jejich účinnost je díky tomu nejvyšší jen při nejnižším možném 

napěťovém rozdílu a při zvýšení napájení účinnost prudce klesá. Oproti tomu regulátory 

založené na principu spínaného zdroje mohou snadno přesahovat účinnost 90 %, čímž se 

stávají velmi vhodnými pro zařízení napájená z baterie (vhodné pro přenosné typy 

montáží). 

První stupeň stabilizace: 5 V 

Na základní desce je navržen nejprve regulátor, který vytváří z napájecího napětí 

v rozsahu 6 až 18 V stabilizovaných 5 V. Efektivita při 12 V napájení je v širokém 

rozsahu zátěže nad 90 % (viz graf na obrázku 35). Tento snižující měnič napětí je navržen 

na bázi obvodu AP65450SP-13 [32] od výrobce Diodes Incorporated. Zapojení vychází 

ze základního principu snižujících měničů napětí (viz obrázek 17). Použitý integrovaný 

obvod je nejen regulační člen, ale má v sobě zabudovaný i samotný výkonový koncový 

stupeň, tedy spínací tranzistory proudu. Pro kompletní funkci obvodu tak stačí doplnit jen 

několik blokovacích kondenzátorů (𝐶1, 𝐶2 a 𝐶4), cívku 𝐿1 sloužící jako akumulační prvek 

měniče, několik filtračních kondenzátorů (𝐶3A, 𝐶3B a 𝐶6) a hlavně zpětnovazební 

rezistory 𝑅2 a 𝑅3.  
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 Obrázek 17: Zjednodušené schéma snižujícího měniče napětí. 

 

Hodnoty blokovacích kondenzátorů respektují doporučení výrobce integrovaného 

obvodu, případně jej překonávají. Jak je uvedeno v příloze A, strana 10, kde je kompletní 

schéma zapojení zdroje, vstupní filtrace je navržena mnohem robustněji. Je totiž 

předpokládané, že vstupní napětí je jednak společné s napájením pro motory, kde může 

docházet k vysokofrekvenčnímu rušení vlivem spínání proudu do motorů, ale také není 

zřejmé, jaký zdroj bude k desce připojen. Navržená filtrace má zajistit odolnost jak proti 

nízkofrekvenčnímu rušení nefiltrovaného transformátorového zdroje za usměrňovačem, 

tak vysokofrekvenční rušení nevhodného spínaného zdroje. Zároveň je vstup ošetřen proti 

možnému přepólování (dioda 𝐷12 ve schématu v příloze, společně s vratnou pojistkou 𝐹1) 

ale také proti přepětí o výkonu do 600 W při impulzu charakteru 10/1000 μs (transil 𝐷2 

společně s pojistkou a filtračními prvky 𝐶17, 𝐿4 a 𝐿6). Podobně je předimenzována i 

hodnota kondenzátoru 𝐶4 (respektive 𝐶96 v kompletním schématu). Jedná se opět o 

blokovací kapacitu, tentokrát za interním 5 V nízkoúbytkovým regulátorem sloužícím 

 
Obrázek 18: Graf závislosti účinnosti 5V spínaného zdroje na výstupním proudu při napájecím napětí 
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k napájení interních komponent integrovaného obvodu. Z obecných zkušeností s LDO 

regulátory je známo, že je nutné výstupní kapacitu dostatečně dimenzovat, jinak snadno 

dojde k rozkmitání regulační smyčky LDO, což může vést k jeho zničení či ke zničení 

prvků jím napájených. 

Kondenzátor 𝐶5 (𝐶94) slouží jako časovací kondenzátor pro zpožděný start. Tato 

vlastnost může být výhodná jednak z důvodu delšího ustavení napájecího napětí po 

zapojení do sítě. Hodnota zpoždění byla zvolena pod 1 ms, což by mělo dostačovat pro 

potlačení nejrychlejších tranzientních dějů. To je také zajištěno dostatečně velkou 

filtrační kapacitou (kondenzátorovou kaskádou) na napájecím vstupu. Na rozdíl od 

doporučené kapacity 20 μF z dvojice keramických kondenzátorů je na vstupu umístěn 

jeden elektrolytický vysokokapacitní kondenzátor 𝐶99 o hodnotě 470 μF pro filtraci 

větších výkyvů a počátečních zákmitů, a následně dvojice keramických kondenzátorů  

𝐶100 =  22 μF a 𝐶93 = 100 nF pro vysokofrekvenční zákmity. Výpočet času pomalého 

náběhu 𝑡SS se řídí podle vzorce  

 𝑡SS = 63 ∙ 103 ∙ 𝐶SS, (20) 

kde 𝐶SS odpovídá 𝐶94 v návrhu a při jeho hodnotě 10 nF je čas náběhu 630 ns. 

Podstatnou komponentou zdroje je výstupní filtrační cívka 𝐿43 (𝐿1 v principiálním 

náčrtu), na které vzniká díky pulzně šířkové modulaci spínaného proudu úbytek napětí, a 

tedy vlastní regulace. Její minimální hodnota se spočítá 

 𝐿 =
𝑉OUT∙(𝑉IN−𝑉OUT)

𝑉IN∙∆𝐼L∙𝑓S
, (21) 

kde 𝑉OUT je hodnota výstupního a 𝑉IN hodnota vstupního napětí, ∆𝐼L je zvlnění výstupního 

proudu (volí se do 30 % maximálního uvažovaného proudu zátěže) a 𝑓S je spínací 

frekvence proudu regulátoru. S hodnotami nominálního napájecího napětí 12 V, 

maximálním odhadovaným proudem 2 A a spínací frekvencí udávanou v katalogovém 

listu 640 kHz vychází minimální hodnota impedance přibližně na 7,6 μH. Pro zajištění 

dobré stability je navržená hodnota ještě o něco vyšší, a to 10 μH. Cívka musí také 

splňovat proudové charakteristiky a být vhodná pro frekvence vyšší, než je spínací 

frekvence regulátoru. To je podstatné především pro dosažení vyšší účinnosti zdroje. 

Za výstupní indukčností se nachází opět kaskáda kondenzátorů. Tento filtr má za 

úkol jednak vyčistit napětí po spínání regulátorem (nutno vzít v úvahu to, že jednotka 

bude vybavena vysokofrekvenčními komunikačními zařízeními, a není možné, aby 

docházelo k jejich rušení vlivem špatné filtrace zdroje). Druhým účelem kondenzátorů je 

pohlcení případných špiček přicházejících zpět po vedení ze vzdálených motorů či 

ručního ovladače. Pokud je možné riziko příchodu těchto špiček eliminovat, není nutné 

všechny kondenzátory osadit, nebo případně zmenšit jejich hodnoty. Podstatné je 

zajištění rozdělení kapacit na několik paralelně zapojených kondenzátorů, čímž se 

výrazně sníží sériový odpor. 

Hodnotu výstupního napětí určuje napěťový dělič z dvojice rezistorů 𝑅2 a 𝑅3 

(respektive 𝑅105 a 𝑅107). Odporový dělič přivádí napětí z výstupu v požadovaném 
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poměru na vstup VFB. Zde je přivedené napětí porovnáváno s hodnotou vnitřní reference 

o hodnotě 𝑉ref = 0,765 V. Ze vztahu  

 
𝑅2

𝑅3
=

𝑉OUT

𝑉ref
− 1 (22) 

lze spočítat oba rezistory za předpokladu volby proudu tímto děličem. Vzhledem k tomu, 

že vstup regulátoru je ideální a nevtéká ani neteče z něj žádný proud, proud děličem může 

být minimální. V doporučeném zapojení je uvedena hodnota rezistorů pro 5 V napětí 124 

a 22,1 kΩ což znamená, že děličem poteče pouhých 35 μA. Tato hodnota je však příliš 

malá a je velké riziko, že by díky většímu špičkovému odběru mohlo dojít k indukci 

cizího napětí na citlivém vstupu. Proto byly v návrhu použity hodnoty rezistorů 

desetinové, kdy proud děličem je 10krát vyšší. Pro zajištění stability je možné k hornímu 

rezistoru děliče připojit ještě kondenzátor s malou hodnotou řádově desítky pF. 

První stupeň stabilizace napájecího napětí má za cíl předstabilizaci napájení jednak 

pro druhý 3,3 V stupeň, a také pro napájení externích periferních desek (desky budičů 

motorů a řídicí jednotky).  

Tabulka 5: Hodnoty součástek 5V spínacího regulátoru napětí 

Prvek 

v kompletním 

schématu* 

Prvek ve 

zjednodušeném 

zapojení** 

Hodnota prvku Prvek 

v kompletním 

schématu* 

Prvek ve 

zjednodušeném 

zapojení** 

Hodnota prvku 

𝐶99 𝐶1 
Elektrolytický 

470 μF / 35 V 
𝐶104 𝐶3B 

Kereamický 

22 nF / 25 V 

𝐶100 𝐶1 
Keramický 

22 μF / 35 V 
𝐶95 𝐶6 

Kereamický 

15 pF / 100 V 

𝐶93 𝐶1 
Keramický 

100 nF / 50 V 
𝑅103 𝑅1 100 kΩ 

𝐶94 𝐶5 
Keramický 

10 nF / 50 V 
𝑅106 𝑅2 12,4 kΩ, 1% 

𝐶96 𝐶4 
Keramický 

2,2 μF / 10 V 
𝑅107 𝑅3 2,21 kΩ, 1% 

𝐶97 𝐶2 
Keramický 

100 nF / 50 V 
𝐿43 𝐿1 

Feritová 

10 μH / 6 A 

𝐶101 𝐶3A 
Elektrolytický 

220 μF / 16 V 
𝐼𝐶22 𝐼𝐶1 

Měnič 

AP65450SP 

𝐶98, 𝐶102, 𝐶103 𝐶3B 
Kereamický 

22 μF / 6,3 V 
   

 

* viz příloha A, strana 10 

** viz obrázek 17 

První stupeň stabilizace napájecího napětí má za cíl předstabilizaci napájení jednak 

pro druhý 3,3 V stupeň, a také pro napájení externích periferních desek (desky budičů 

motorů a řídicí jednotky).  

Druhý stupeň stabilizace: 3,3 V 

Pro samotné napájení mikrokontroleru a k němu připojených komponent na základní 

desce řídicí jednotky je za potřebí 3,3 V napájecího zdroje. Pro tento účel je navržen další 

spínací regulátor napětí. Vzhledem k tomu, že napájení mikrokontroleru a případných 

integrovaných periferií není příliš náročné na spotřebu, je tento zdroj již nižšího výkonu. 
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Zdroj je tentokrát založen na obdobném regulátoru, tentokrát od výrobce Texas 

Instruments, konkrétně TPS563201 [33]. Principiálně je zapojení takřka totožné s výše 

uvedeným, jen jsou změněny parametry navrhovaných součástek.  

Vstupní filtr je částečně společný s výstupním z 5V zdroje, a tak je zde jen menší 

kondenzátorová dvojice 𝐶18 a 𝐶19. Pro odfiltrování možné špičky příchozí z připojených 

periferií je navíc oddělen vstup feritovou odrušovací perličkou.  

Podle vzorce (22) je stejným způsobem jako výše vypočítána hodnota rezistorů 

odporového zpětnovazebního děliče. Jediným rozdílem je odlišná hodnota referenčního 

napětí 𝑉ref = 0,768 V. Hodnoty spočítaných (zvolených) rezistorů jsou poté 33,2 kΩ, 

respektive 10 kΩ. 

Výstupní LC filtr zde musí splňovat přísnější požadavky, aby byla zajištěna stabilita 

obvodu. Rovnice pro výpočet indukčnosti výstupní tlumivky je zde mírně odlišná, 

principiálně se však neliší 

 𝐿 =
𝑉OUT∙(𝑉IN−𝑉OUT)

𝑉IN∙2∙𝐼out(LL)∙𝑓S
, (23) 

kde 𝐼out(LL) je předpokládaná hodnota výstupního proudu při minimální zátěži.  

Jelikož je na desce umístěno několik komponent kromě samotného mikrokontroleru, 

očekává se minimální zátěž přibližně 250 mA. Pro tuto hodnotu odpovídá indukčnost 

hodnotě 3,9 μH. Pro zajištění stability je omezena doporučená horní hranice indukčnosti, 

a zvolená hodnota je tedy jen o něco málo vyšší než spočítaná hodnota, a to 4,2 μH. Vyšší 

zvolená hodnota proudové zatížitelnosti cívky znamená nižší stejnosměrný odpor, a tím 

pádem vyšší účinnost. 

Podobně jako hodnota indukčnosti, tak i hodnota doporučeného filtračního 

kondenzátoru je omezena. Zvolena je tedy pouze dvojice 22 μF a 220 nF. Za tento LC 

filtr je připojen zpětnovazební odporový dělič spočítaný výše.  

Pro hladší průběh napětí (viz zmíněná problematika VF komponent) je na výstupu 

umístěn ještě jeden LC filtr z feritové perličky a několika keramických kondenzátorů. 

Tabulka 6: Hodnoty součástek 3,3V spínacího regulátoru napětí 

Prvek 

v kompletním 

schématu* 

Prvek ve 

zjednodušeném 

zapojení** 

Hodnota prvku Prvek 

v kompletním 

schématu* 

Prvek ve 

zjednodušeném 

zapojení** 

Hodnota prvku 

𝐶18 𝐶1 
Keramický 

4,7 μF / 10 V 
– 𝐶6 není 

𝐶19 𝐶1 
Keramický 

100 nF / 50 V 
𝑅103 𝑅1 10 kΩ 

𝐶105 𝐶2 
Keramický 

100 nF / 50 V 
𝑅106 𝑅2 33,2 kΩ, 1% 

𝐶20 𝐶3A 
Keramický 

22 μF / 6,3 V 
𝑅107 𝑅3  10 kΩ, 1% 

𝐶21 𝐶3B 
Kereamický 

220 nF / 50 V 
𝐿43 𝐿1 

Feritová 

4,2 μH / 2,5 A 

– 𝐶4 není 𝐼𝐶23 𝐼𝐶1 
Měnič 

TPS563201 

– 𝐶5 není    
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Další regulátory napájení 

Některé z dalších komponent umístěných na hlavní desce vyžadují možnost připojení 

USB konektoru pro účely jejich naprogramování. Jedná se jednak o modul přijímače 

signálu GNSS, a také o vysokofrekvenční modul Wi-Fi. Jelikož celá deska pracuje 

s digitálními úrovněmi o vysoké hodnotě jen 3,3 V, musí se vstupní napětí ze sběrnic 

stabilizovat také na tuto úroveň. Protože se ale jedná pouze o servisní porty s externím 

vstupem, není nutné zde řešit problematiku úspory energie při bateriovém napájení desky. 

Oba dva porty jsou tak vybaveny lineárními stabilizátory LDO. V případě modulu GNSS 

se jedná pouze o napájení datového převodníku, a zátěž je zde naprosto minimální (GNSS 

modul vyžaduje vždy zapnuté napájení hlavní desky, i pouze v případě servisního režimu 

komunikace s modulem samotným). Stačí zde tedy miniaturní stabilizátor MCP1703T-

3302E/CB [34] v pouzdře SOT-23. Naopak modul Wi-Fi umožňuje napájet jej samotný 

právě z připojeného USB konektoru. A vzhledem k velkému výpočetnímu výkonu 

zabudovaného čipu a také vyšší spotřebě samotného Wi-Fi vysílače je potřeba i relativně 

velký příkon z napájení. Pro tento účel dobře poslouží stabilizátor AZ1117EH-3.3TRG1 

[35] v pouzdře SOT-223 s lepším odvodem ztrátového tepla. Oba regulátory jsou statické 

a jediné čím je nutné oba vybavit je několik blokovacích kondenzátorů jak na vstupu, tak 

i na jejich výstupu. 

Stabilizátory jsou ochráněny proti přepólování nízkoúbytkovými Schottkyho 

diodami a odrušovací feritovou perličkou. V případě stabilizátoru u Wi-Fi modulu je ještě 

jedna obdobná dioda umístěna mezi napájením zbytku desky a napájecí částí zmíněného 

modulu. To zapříčiní, že je-li připojen programovací USB konektor, ale zbytek desky 

není napájen, nedochází k průtoku proudu z USB vstupu do zbytku desky. Naopak, je-li 

napájena celá řídicí jednotka, tak i Wi-Fi karta má napájení. 

Záložní napájení GNSS modulu 

Navigační modul pro získávání správných souřadnic pozorovatele a také časové 

synchronizační značky může být vybaven zálohovacím napájením pro rychlejší 

synchronizaci s družicemi. Výhoda takového řešení je ta, že jelikož každá z družic vysílá 

na mírně odlišné frekvenci, aby se navzájem nerušily, musí se GNSS modul na tyto 

frekvence dolaďovat. Primární připojení k několika prvním družicím tak vždy probíhá 

spíše náhodně tak, že se modul přelaďuje skrze celé pásmo a čeká na náhodné zachycení 

vysílaného paketu. Každá z družic totiž vysílá sekvenci paketů, kde v každém z nich je 

údaj pro získání pozice přijímače, identifikátor samotné družice a další doplňující data. 

Doplňující data se ale střídají a kompletní informace z družice je získána až ve 

12minutovém intervalu. Jedny z přijímaných doplňkových dat jsou informace o rozložení 

celé flotily družic, včetně jejich vysílacích frekvencí, jejich pozičních korekcí (frekvence 

totiž nejsou vzhledem k průchodu z různé vzdálenosti a různě silnými vrstvami atmosféry 

konstantní). Tedy až při získání minimálně části databáze je systém plně schopný se 

synchronizovat a udávat co nejvyšší přesnost polohy přijímače. Bohužel, tyto údaje 

nejsou ve zvoleném modulu uchovávány po ztrátě napájení, a po novém připojení se tak 

musí čekat, až dojde k přijetí paketů satelitní databáze. Tomu lze zabránit přidáním 

zmíněného záložního napájení v podobě miniaturní baterie, která zajistí dostatečný proud 
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pro udržení paměti v provozu. Do zapojení je tedy navrženo připojení knoflíkové baterie 

typu CR1025 s tím, že v případě že nevadí několika minutové čekání na získání přesné 

polohy, není nutné tuto baterii osadit (záložní vstup se potom propojí s běžným napájením 

zkratovací propojkou). 

Doplňkové prvky napájení 

Každý z integrovaných obvodů použitých v zapojení má navíc alespoň jeden blokovací 

kondenzátor na každém napájecím vstupu zapojený co nejblíže k obvodu. V případě 

složitějších (mikrokontroler) či citlivých (vysokofrekvenční moduly) obvodů i několika 

paralelně spojenými, jeden s větší kapacitou okolo několika μF a druhý o hodnotě řádově 

stovky nF s lepšími parametry v oblasti vysokých frekvencí. 

Pro zabránění přenosu vysokofrekvenčního rušení po napájecích linkách je navíc 

v obvodu umístěno několik dalších feritových perliček. Pro zmíněný účel slouží feritové 

perličky u analogového napájecího vstupu mikrokontroleru a u oddělení napájení zbytku 

desky od napájení Wi-Fi modulu. Další feritové perličky mají jiné účely popsané níže. 

 Rozhraní pro připojení řízení motorů 

Ačkoliv se popisu realizace řadičů motorů bude věnovat samotná kapitola (8), jak bylo 

uvedeno výše, hlavní řídicí jednotka bude obsahovat rozhraní umožňující připojení těchto 

driverů nejen v bezprostřední blízkosti, ale také ve větší vzdálenosti u samotných motorů 

velkých montáží. Popisu tohoto rozhraní se věnuje následující část práce. 

Protože vybrané budiče krokových motorů v principu komunikují primárně přes 

sběrnici typu SPI (detailní popis například v [36]), která je vysokorychlostní (až 

20 Mbps), plně duplexní a synchronní s časovým signálem (taktem), je nutné ke 

komunikaci na větší vzdálenosti zajistit, aby přenos probíhal korektně a bezporuchově. 

Základní potíže vznikají díky velkému zpoždění na velké vzdálenosti (při rychlosti 

10 Mbps je perioda časovacího signálu pouhých 100 ns, přičemž zpoždění na 1 m délky 

vodiče je přibližně 5 ns – při obousměrné komunikaci může u větších vzdálenostech 

odpověď přicházet se značným zpožděním, kdy už není očekávána). Další potíže mohou 

vznikat indukcí rušení na signálové vodiče (přenášený signál je vztažen k zemi, nikoliv 

k druhému vodiči – nebalancované signály, tedy malá odolnost), rozdílem zemního 

potenciálu vysílacího a koncového zařízení, odrazům signálu na impedančně 

nepřizpůsobeném vedení, a v neposlední řadě také „rozmazáním“ hran rychle 

přenášeného signálu díky vlastnostem vedení. Odstranění výše zmíněných potíží může 

být vyřešeno převodem signálů sběrnice SPI na signál přenášený proudovou smyčkou po 

krouceném páru vodičů. Jedná se o standart zajišťující vysokorychlostní přenos dat 

odolný proti rušení a do jisté míry rychlosti komunikace všech výše uvedených problémů. 

Převod signálů SPI na proudové smyčky by bylo možné provést jednotlivě. Sběrnice 

SPI se skládá ze 4 signálních vodičů: signály MOSI (master side serial data output, slave 

side input), MISO (master input, slave output) a SCK (serial clock) mohou být společné 

pro několik koncových zařízení, každé zařízení má pak přiveden signál od vysílajícího 

„master“ zařízení, určující, že je komunikováno právě s ním – CS̅̅ ̅ (z anglického chip 

select, signál je aktivní v logické 0). Znamenalo by to, že po převodu bude každý signál 
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veden po dvojici vodičů. Obsadily by se tím všechny vodiče běžně využívaného 

8žilového kabelu a nezbylo by žádné místo pro případné další signály. Ke všemu by bylo 

nutné zajistit přesnou synchronizaci všech signálů při převodech. Jednodušší řešení 

spočívá ve specializovaném obvodu zajišťujícím zmíněnou funkci po jediném krouceném 

páru vodičů. Takovým obvodem je například nově vyvinutý LTC6820 [37] od společnosti 

Linear Technology (dnes součástí Analog Devices). Obvod se zapojí na každém konci 

prodlužované linky sběrnice SPI a díky své symetričnosti zajistí oboustrannou 

komunikaci vzdálených zařízení. Omezením obvodu je maximální komunikační rychlost 

1 Mbps, ale vzdálenost až 100 m. 

Popis zapojení 

 
Obrázek 19: Principiální schéma převodníku signálů sběrnice SPI na proudovou smyčku. 

Na obrázku 19 je výřez části zapojení rozhraní pro vzdálené připojení budičů motorů. 

Jak je vidět, základní zapojení je vcelku jednoduché: hlavní komponentou je 

polovodičový čip převodníku a k jeho nastavovacím vstupům je připojena řada pasivních 

prvků. Lze si všimnout, že rezistorové pole na pravé straně schématu obsahuje vždy jeden 

nulový a jeden neosazený rezistor. Takto navržené zapojení umožní veškeré kombinace 

možných nastavení pouze volbou, zda se připojí zkratovací propojka mezi jednotlivý 

vstup a kladné napájecí napětí, nebo naopak zem. Nastavení na pinu MSTR slouží k volbě 

strany převodníku mezi možností hlavní jednotky, tak zvaného „master“ zařízení (logická 

1), nebo zařízení podřízeného, anglicky takzvaný „slave“ (logická 0). Další volbou je 

dvojice vývodů POL a PHA, kterými se volí režim práce rozhraní SPI. Respektují-li se 

parametry sběrnice v budičích motorů, je nutné zvolit podle katalogového listu mód 3. 

Znamená to, že převodník detekuje vstupní data a odesílá výstupní data při změně 

taktovacího signálu z 0 na 1 (náběžná hrana) a v klidovém stavu je na pinu SCK logická 

úroveň 1. Tento režim se nastaví na pinu POL logickou 1 (polarita taktu) a stejnou úrovní 

na pinu PHA. Pinem SLOW lze přepínat mezi 2 režimy časování. První režim vhodný pro 

extrémně velké vzdálenosti (desítky metrů) pracuje s taktem pouze do 200 kHz. Tento 

režim není pro účely práce vhodný, a je tedy zvolen režim práce v rozmezí 200 až 
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1000 kHz. Samotné budiče jsou schopné pracovat až do frekvence taktu 5 MHz. Poslední 

z pinů ovlivňujících režimy práce obvodu je pin EN. Zde se volí, zda má obvod po určité 

době nečinnosti přejít do úsporného režimu (logická 0), což není (v prototypové verzi) za 

potřebí. 

Další podstatnou dvojici součástek tvoří odporový dělič z prvků 𝑅BA a 𝑅BB. Tímto 

děličem se volí proud vlastní proudové smyčky. Hodnotu je nutné volit s uvážením, že 

příliš nízká hodnota znamená náchylnost na rušení, naopak příliš vysoká bude vlastní 

rušení vytvářet a bude zvyšovat spotřebu obvodu. Pro vzdálenost jen několika metrů 

dostačuje proud smyčky 𝐼DRV = 10 mA. Při znalosti toho, že proud smyčkou je 

dvacetinásobkem proudu z pinu IBIAS a také toho, že napětí na tomto pinu je 𝑉IBIAS =

2 V lze snadno spočítat hodnotu 𝑅B jako 

 𝑅B =
𝑉IBIAS

𝐼DRV
20

=
2

10∙10−3

20

= 4 kΩ. (24) 

Rozdělení na dvojici 𝑅BA a 𝑅BB je podstatné z důvodu nastavení detekčních úrovní 

na vstupu proudové smyčky. Pro standardní kroucenou dvoulinku je vhodná impedance 

prvků 𝑅M = 120 Ω a zesílení vnitřního komparátoru je podle katalogového listu 

𝐴TCMP  =  0,5. Rezistory lze spočítat následovně 

 

𝑉A = |𝑉IP − 𝑉IM| = 𝐼DRV ∙
𝑅M

2
= 20 ∙ 10−3 ∙

120

2
= 0,6 V, 

𝑉TCMP = 𝐴TCMP ∙ 𝑉A = 0,5 ∙ 0,6 = 0,3 V, 

𝑉ICMP = 2 ∙ 𝑉TCMP = 2 ∙ 0,3 = 0,6 V, 

𝐼BIAS =
𝐼DRV

20
=

10∙10−3

20
= 0,5 mA, 

𝑅BB =
𝑉ICMP

𝐼BIAS
=

0,6

0,5∙10−3 = 1,2 kΩ, 

(25) 

kde 𝑉A je napěťová amplituda v proudové smyčce, 𝑉TCMP je napět překlápěcí úroveň 

komparátoru, 𝑉ICMP je napětí odpovídající napětí na vstupu ICMP.  

Na výstupu proudové smyčky je ještě osazen signální transformátor 𝑇𝑅1, který je 

určen pro digitální komunikaci a tlumivka pro potlačení souhlasného rušení (zvyšují 

odolnost proti možnému indukovanému přepětí na vedení). 

Mimo uvedené komponenty je ještě zapotřebí osadit dvojici pull-up rezistorů na 

společné datové vodiče sběrnice MISO a MOSI. 

Pomocné signály pro budiče motorů 

Zvolené budiče motorů mimo datovou sběrnici SPI obsahují ještě čtveřici řídicích či 

informačních pinů. Z těchto 4 (všechny budou popsány v odpovídající kapitole) je nutné 

snímat mikrokontrolerem pin FLAG̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, na kterém se objevuje logická úroveň 0 v případě 

zaznamenání nějaké poruchové či kritické události. Naopak z mikrokontroleru je vhodné 

mít možnost řídit otáčení motoru nejen pomocí popsané sběrnice, ale v případě potřeby 

také taktovacím pinem STCK (jeden taktovací signál na tomto pinu odpovídá jednomu 

kroku či mikrokroku, dle nastaveného režimu budiče). 
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Z obdobných důvodů jako SPI i zde je důležité převést oba logické signály na data 

přenášené proudovou smyčkou. Pro tento účel byl zvolen plně duplexní budič dvou 

proudových smyček ISL83490 [38]. Obvod kromě impedančního přizpůsobení a 

blokovacího kondenzátoru nevyžaduje další externí součástky (i zde byl ještě doplněn o 

tlumivky potlačující souhlasného rušení).  

 
Obrázek 20: Principiální schéma převodníku doplňkových signálů budiče motorů. 

   Rozhraní pro připojení ručního ovladače 

Velice podobná situace jako u řízení motorů je u ručního ovládacího rozhraní pro ovládání 

montáže. Jak bylo popsáno dříve v práci, je potřebné, aby tato část řídicí jednotky byla 

pohyblivě oddělená od samotného těla montáže. Samotný ovladač bude OLED displejem, 

alfanumerickou klávesnicí a primárními tlačítky ovládání, indikačními diodami a 

elektronickým kompasem. Všechny prvky byly vybírány s ohledem na to, aby mohly 

komunikovat po společné sběrnici. Tou je v tomto případě rozhraní dvouvodičové 

sběrnice I2C. Vzhledem k tomu, že do ručního ovladače není potřeba přivádět vyšší 

proudy společně s datovou komunikací (u budičů motorů povede souběžně s datovým 

kabelem také kabel pro jejich napájení), a také proto, že sběrnice I2C komunikuje na nižší 

rychlosti (maximálně 400 kHz), není nutná tak přílišná odolnost. Z realizačního hlediska 

to znamená použití integrovaného obvodu, který nevysílá data sběrnice po proudové 

smyčce, pouze zvyšuje možnou kapacitu zatížení sběrnice, než je běžná hodnota rozhraní 

I2C. Nicméně podobně jako u výše popsaného SPI je i zde zapotřebí mít tyto převodníky 

na obou koncích vedení, tedy jak na hlavní řídicí desce, tak v ručním ovladači. 

Realizace tohoto převodníku je velice jednoduchá. Samotný převodník se nachází 

v integrovaném obvodu P82B715 [39] od výrobce NXP. 

 
Obrázek 21: Principiální schéma prodlužovače sběrnice I2C. 
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Obvod vyžaduje pouze externí připojení blokovacího kondenzátoru a také nezbytné 

dvojice, respektive čtveřice rezistorů jakožto pull-up sběrnice jak na vstupu (běžná 

sběrnice), tak na kabelovém výstupu. Jejich hodnoty lze vypočítat ze znalosti kapacity 

použitého vedení a také kapacity portů připojených zařízení. Pokud hodnota kapacity 

připojených zařízení není známa, lze použít přibližnou hodnotu 10 pF pro každé zařízení 

zvlášť. Kapacitu použitého kabelu je možné vyčíst v katalogovém listu od výrobce. 

Použitý kabel je od německého výrobce Helukabel, a to konkrétně typ PAAR-TRONIC-

CY 21036 [40]. Jedná se o 4 páry kroucené dvojlinky (licna) o průřezu 0,25 mm2 se 

společným stíněním. V katalogovém listu se lze zjistit hodnoty kapacity pro tento průřez 

o hodnotách 𝐶pár = 150 pF mezi párem vodičů a 𝐶stínění = 270 pF mezi vodičem a 

stíněním na jeden metr délky. Ačkoliv není komunikace řešena pomocí proudové 

smyčky, která z principu kroucený pár vyžaduje, ale jedná se o dva samostatné signály, 

je vhodné každý ze signálů v takovémto kabelu vést společně se zemnícím vodičem, či 

alespoň vodičem napájení (v žádném případě nesmí být oba signály vedené v jednom 

krouceném páru). Ve výsledku se tak kapacity sčítají a výsledek je nutné vynásobit 

požadovanou délkou. Pro účely tohoto návrhu je počítáno s délkou kabelu ℓ = 1,5 m. 

 

𝑅pull−up =
𝑡

∑ 𝐶𝑣𝑒𝑑𝑒𝑛í+∑ 𝐶𝑧𝑎ří𝑧𝑒𝑛í
=

𝑡

ℓ∙(𝐶𝑝á𝑟+𝐶𝑠𝑡í𝑛ě𝑛í)+2∙𝐶𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑑𝑛í𝑘
=

300∙10−9

1,5∙((150+270)∙10−12)+2∙10∙10−12 = 461 Ω, 
(26) 

kde 𝑡 = 300 ns je maximální dovolené zpoždění signálu na sběrnici I2C v rychlém módu 

400 kHz, a 𝐶𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑑𝑛í𝑘 je hodnota jednoho z převodníků. 

Jelikož je vhodné použít pull-up rezistory na obou koncích vedení, musí mít jejich 

hodnota dvojnásobnou velikost (paralelní zapojení). Navržené rezistory (ve schématu na 

obrázku 21 to jsou 𝑅3 a 𝑅4) tedy mají přibližnou hodnotu odpovídající řadové hodnotě 

920 Ω. 

Podle stejného vzorce lze spočítat pull-up rezistory na standardních stranách 

sběrnice. U procesorové desky to je maximálně 10 kΩ (kapacity portu procesoru a 

rozšiřovacího obvodu po hodnotě 10 pF a stejnou kapacitu lze připočítat jako kapacitu 

cest na DPS). Tato hodnota může být pro zajištění vyšší spolehlivosti snížena, a proto je 

ve finálním zapojení osazena hodnota rezistorů (rezistory 𝑅3 a 𝑅4 ve schématu v příloze 

A, strana 5) jen 3,6 kΩ. 

Obdobně jako tomu bylo u driverů motoru, i zde je za potřebí dvojice pomocných 

signálních vodičů. Jeden z nich poslouží pro resetování OLED displeje (nutné při 

počátečním nastavení hodnot), a je tedy výstupním z desky mikrokontroleru. Druhý 

naopak bude sloužit jako informační vstup o tom, že na alfanumerické klávesnici nebo i 

zbylých tlačítkách ovládání došlo k sepnutí některé klávesy/tlačítka, a má tedy být 

z procesoru vyčtena hodnota z jejich řadiče. I v tomto případě jsou tyto vodiče převedeny 

na proudovou smyčku a vedeny po krouceném páru vodičů do ovladače. K převodu slouží 

podobně jako výše zmíněný obvod ISL83490 také vysílač na kroucenou dvoulinku. 

Z konstrukčních důvodů je však tentokrát zvolena dvojice samostatných budičů. 
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Integrovaný obvod ISL3295 [41] slouží jako vysílač. K jeho správné funkci je zapotřebí, 

aby na jeho povolovací vstup 𝐷𝐸 byla přivedena logická úroveň 1. Jelikož není nutné 

vysílání řídit (pouze jediný vysílač na konkrétním páru vodičů, nehrozí tak kolize s jiným 

vysíláním), stačí tento pin připojit přes přibližně 2 kΩ rezistor na napájecí napětí. Oproti 

tomu obvod ISL3280 [42] slouží jako přijímač proudové smyčky. Tento obvod ke své 

správné funkci nevyžaduje žádné externí součástky (mimo blokovací kondenzátory u 

obou obvodů). Klíčovou výhodou této dvojice je vysoká odolnost vůči přepětí (ESD 

ochrana) – nevyžaduje žádné další ochranné prvky.  

 
Obrázek 22: Přijímač a vysílač pomocných signálů pro ruční ovladač. 

Základní účel jak této dvojice, tak i výše popsaného odvodu ISL83490 je buzení 

linky RS-485 nebo RS-422. Nicméně to neznamená vyloučení použití pro posílání 

běžných logických hodnot mimo standardy linek. 

 Port rozhraní autoguideru 

Autoguiderem se rozumí specializované zařízení, které může mít podobu samostatného 

nezávislého elektronického systému, může být ale součástí i osobního počítače. Toto 

zařízení vyhodnocuje obraz snímaný dalekohledem pomocí digitální kamery. Využívá se 

k tomu buď sekundární dalekohled na společné montáži, nebo se případně snímá část 

obrazu přímo v okulárovém ohnisku hlavního dalekohledu tak zvanou off-axis kamerou. 

Obraz je vyhodnocován v reálném čase a detekuje se změna jeho pozice v zorném poli. 

Cílem snímání je přesné řízení montáže tak, aby pohyb hvězd v zorném poli byl snížen 

na minimum, a pro kameru hlavního dalekohledu s delšími časy snímání se pohyboval na 

úrovni subpixelů. Výsledkem je výrazně ostřejší snímání obrazu při zachování délky 

expozice, či naopak velmi výrazné prodloužení délky expozice při zachování vysoké 

ostrosti obrazu. 

K účelu přesného řízení montáže vysílá jednotka autoguideru (v jakémkoliv 

provedení) čtveřici signálů znamenajících provedení kroku motoru v daném směru 

(rektascenze + a −, deklinace + a −). Prakticky se jednotky chovají jako jakýsi spínač 

propojující vyvedené piny se zemí v okamžiku požadovaného posunutí. Port proto musí 

obsahovat nejen konektor vstupů, ale také společnou zem, se kterou jsou zmíněné piny 

propojovány, pull-up rezistory a případně RC články pro odstranění indukovaných 

zákmitů na kabelu k autoguideru. 

Protože je nutné co nejrychleji reagovat na změnu pozice obrazu v zorném poli (byť 

o jednotky pixelů), je přívodní signál autoguideru vyřizován přednostně pomocí vstupu 
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externího přerušení. Těchto vstupů je však omezené množství, a proto je do zapojení ještě 

navíc zařazena dvojice logických členů AND [ [43]], které sloučí vždy protichůdné porty 

(+ a −) k jejichž inicializaci by nikdy nemělo dojít v současné době. Pokud dojde 

k indikaci přerušení, software mikrokontroleru se podle hodnoty na běžných vstupních 

pinech již postará o vyhodnocení, zdali se má motor pootočit v kladném či záporném 

smyslu. 

 Obrázek 23: Schéma zapojení portu autoguideru. 

 Rozhraní USB 

Pro přímé připojení osobního počítače bude jednotka disponovat vlastním USB portem. 

Hlavní mikrokontroler disponuje interním řadičem této sběrnice, a proto není zapotřebí 

jiného převodníku. 

 Rozhraní ethernet 

Jednou z možností řízení jednotky by mělo být také kabelové připojení k síti ethernet 

s možností dálkového řízení. Mikrokontroler sice obsahuje základní technologii pro 

přímé připojení zmiňovaného rozhraní, většina komunikace na vyšších vrstvách modelu 

ISO/OSI než je fyzická však musí být řízena programově, což není při dalších úkolech 

mikrokontroleru příliš vhodné. Proto bylo zvoleno jiné řešení, a to sice s použitím 

externího řadiče ethernetu ENC28J60 [44], který zajistí zpracování dat na linkové vrstvy 

(data z mikrokontroleru ve formě paketů zpracuje na rámce s naprogramovanou MAC 

adresou, a na fyzické vrstvě zajistí jejich správné odeslání; opačný postup při přijetí dat). 

Pro svou funkci vyžaduje jen taktovací krystal. Je také nutné co nejblíže k řadiči osadit 

zakončovací rezistory vedení tak, aby nedocházelo k odrazům a interferenci signálu. Pro 

zvýšení odolnosti je vhodné oddělit rozhraní sítě od řadiče síťovým transformátorem a na 

straně sítě na každý port osadit RC filtr proti zemi o hodnotě 𝑅 = 75 Ω a 𝐶 = 1 nF. Tyto 

prvky by měly být určené pro vysoká napětí. S jejich použitím se dosáhne odolnosti 

průmyslové kvality a nebude docházet ani k rušení směrem do sítě. 

 Další komponenty hlavní řídicí desky 

Součástí hlavní řídicí jednotky jsou také moduly, jejichž účelem je v jednom případě 

získávání přesné polohy a času ze systému navigačních družic GNSS, ve druhém pak 
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komunikace s okolím pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi. Oba tyto moduly budou popsány 

v následujících kapitolách samostatně. 

7.2. GNSS modul pro určování polohy a času 

Aby bylo možné správně počítat polohy družic (viz kapitola 4), je nutné znát přesnou 

polohu pozorovatele. K tomuto poslouží družice samotné, přesněji globální navigační 

satelitní systémy (GNSS). Typickými zástupci těchto systémů jsou americký NAVStar 

GPS [45] (zkráceně jen GPS), ruský GLONASS, a budovaný evropský GALILEO a 

čínský BeiDou. 

 Systém GPS 

Pasivní navigační družicový systém NAVStar GPS, který pokrývá celou Zemi (s menší 

přesností v oblastech dále jak 60° zeměpisné šířky na sever i jih). Primárně byl a je určen 

pro podporu americké armády. V průběhu času byl uvolněn i pro veřejnost. 

Elektromagnetický signál je sice šířený volně, avšak informace, kterou přenáší, může být 

kódovaná. Navíc poloha přenášená na nekódovaném kanálu (viz dále) není přesná, nebo 

může být záměrně znepřesňována. K její korekci jsou potřeba další informace 

z kódovaných dat. V roce 2000 byla ze signálu odstraněna záměrná selektivní chyba (není 

vyloučeno její zpětné zavedení či i úplné vypnutí služby například v případě vypuknutí 

ozbrojených konfliktů v nichž by USA figurovaly). Současná přesnost je jednotky či 

maximálně desítky metrů v závislosti na výpočetní metodě a poloze družic. 

Systém se skládá minimálně z 24 funkčních družic (v současné době 31), které 

krouží přibližně ve výšce 20 200 km nad povrchem Země na dráze s oběžnou dobou ½ 

siderického dne (siderický den je doba otočení Země kolem své osy přesně o jednu 

otáčku; pokud se vezme jako vztažný bod Slunce, je jeden den o úhel posunutí Země na 

oběžné dráze Slunce delší; pohyb soustavy k dalším hvězdám je tak malý, že je možné je 

použít jako vztažné body systému, a proto se podle jejich pozice na obloze měří délka 

hvězdného, neboli siderického dne – má 23 hodin, 56 minut a 4,09 sekundy). To 

umožňuje pozorovateli odkudkoliv s otevřeným výhledem na oblohu „vidět“ (být 

v dosahu na) alespoň 4 družice, maximálně až 12. Vysílaný signál je na pěti kanálech 

v rozmezí frekvencí 1176,45 až 1575,42 MHz [46], přičemž pro určování polohy a času 

jsou podstatné kanály L1 a L2 (L2 obsahuje zpřesňující kódované informace využívané 

armádou USA). Vysílaná data obsahují 37 500 bitů a jsou vysílána každých 12,5 minuty. 

Je v nich obsažena kompletní informace o celém systému družic. Získávání pozice 

z kompletních dat by ovšem bylo příliš komplikované a zdlouhavé, a proto je celý balík 

rozdělen na 25 rámců, o 1 500 bitech. Každý z rámců obsahuje 900 bitů o aktuální pozici 

družice (efemeridy) a přesném čase vyslání těchto dat (časová značka). Dále obsahuje 

část informací o poloze zbývajících družic, informace o charakteru ionosféry (má vliv na 

rychlost šíření signálu) a další informace. 

Základní výpočet polohy vychází ze vzorce pro určení pseudovzdálenosti 𝐷 mezi 

pozorovatelem a družicí a triangulací z několika těchto rovnic 
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 𝐷𝑖 = √(𝑥𝑖 − 𝑥𝑢)2 + (𝑦𝑖 − 𝑦𝑢)2 + (𝑦𝑖 − 𝑦𝑢)2 + 𝑐 ∙ ∆𝑡. (27) 

Souřadnice 𝑥𝑖, 𝑦𝑖 a 𝑧𝑖 jsou vypočítané souřadnice polohy družice ze získaných elementů 

drah (viz výpočet polohy satelitu v kapitole 4), souřadnice 𝑥𝑢, 𝑦𝑢 a 𝑧𝑢 jsou souřadnice 

pozorovatele, které chceme získat, a ∆𝑡 je odchylka stanoveného času na přijímači proti 

synchronnímu času na družici (koordinován s UTC). 

Je patrné, že uvedená rovnice obsahuje 4 neznámé v podobě souřadnic pozorovatele 

𝑥𝑢, 𝑦𝑢 a 𝑧𝑢 a časové odchylky ∆𝑡. Proto je třeba znát údaje alespoň ze čtveřice satelitů. 

Navíc je soustava rovnic nelineární a pseudovzdálenost pozorovatele ke družici není 

absolutní (proto pseudo) ale mění se podle pozice družice vůči pozorovateli (průchod 

různými vrstvami atmosféry, zvláště ionosférou, kde se výrazně mění rychlost šíření 

signálu). Analytické řešení soustavy 4 nelineárních rovnic není obecně možné a pro 

vyjádření parametrů se využívá numerické metody rozkladu na Taylorův polynom. 

Přesný postup výpočtu je uvedený například v [9]. 

Cílem této práce není detailní popis standardu GPS, pouze je zde využit autonomní 

přijímacího a výpočetního modulu, jehož výstupem jsou kompletní data. Podrobnější 

informace o systému GPS jsou uvedeny v [45]. 

 Další systémy GNSS 

Ostatní systémy, jako je ruský GLONASS, budovaný evropský systém GALILEO nebo 

čínský BeiDou-II pracují, nebo budou pracovat na podobném principu jako uvedený 

NAVStar-GPS. 

Konkrétně systém GLONASS je natolik kompatibilní, že jej většina současných 

modulů umožňuje přijímat paralelně, nebo je možné volit, který ze systémů bude použit 

většinou jen jednoduchou softwarovou úpravou. 

Ani u jednoho z uvedených systémů bohužel není zaručená úplná spolehlivost, a to 

převážně z politických důvodů (viz popis u systému GPS v předcházející kapitole), 

opomenout ale nelze ani náchylnost družic na vlivy v kosmickém prostředí a jejich možné 

výpadky. Vzhledem k účelu použití navigace v této práci, kdy porušením služeb nedojde 

k poškození zdraví, života ani majetku uživatele, nebude problematika redundance či 

zajištění jiných metod získávání těchto informací nijak dále řešena. 

 Použitý modul GNSS 

V navrhované řídicí jednotce bude použit blok založený na modulu švýcarské společnosti 

u-blox Holding AG, konkrétně NEO-M8N [47]. 

Tento modul disponuje vlastní vysokofrekvenční částí pro příjem a demodulaci 

signálu (bez antény), výpočetní inteligencí, která přepočítá přijatá data ve výstup ve 

formátu souřadnic a času (ale i mnohé další informace), a především celou řadou rozhraní. 

Mezi ně patří sériové rozhraní pro vnitřní komunikaci v rámci elektronického zařízení 

SPI, DDC (kompatibilní se standardem I2C), UART, ale i rozhraním USB vhodným pro 

komunikaci mezi navigačním modulem a nadřazeným počítačem. Dále modul umožňuje 

přijímat data z asistenčních družic SBAS (umožňují zpřesnit výpočet polohy pomocí 
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informací o stavu ionosféry – jejich dostupnost však není celosvětová) a při vhodné 

hardwarové konfiguraci umožňuje i asistovanou podobu navigace, což znamená 

získávání podpůrných dat ze sítě internet nebo mobilních dat. 

Zapojení 

Komerčně dostupný blok je nutné pro správnou funkčnost doplnit několika málo 

externími komponenty. Jedná se především o několik prvků managementu napájení 

popsaných výše. Dále pak pro zvýšení odolnosti proti vysokofrekvenčnímu rušení 

vstupujícím do modulu je výrobcem doporučeno na všechny použité digitální piny 

připojit (co nejblíže k pouzdru) feritové perličky. Kromě komunikace bloku 

s mikrokontrolerem je v návrhu umožněna také komunikace s připojeným externím PC 

pomocí mikroUSB konektoru. Toto rozhraní může sloužit nejen při oživování řídicí 

jednotky (nastavení parametru modulu snadno přes software počítače), ale také pro 

získávání pozičních údajů pro jiné účely. 

Blok nemůže přijímat signál sám o sobě, ale vyžaduje připojení zmiňované antény. 

Ta může mít několik různých variant provedení. 

Základem je například pasivní keramická anténa. Získaný signál z takovéto pasivní 

antény je příliš slabý na to, aby mohl být modulem přímo zpracován. Je tedy zapotřebí 

navrhnout další elektroniku, která signál zesílí a pomocí filtrů ořeže nežádoucí frekvence. 

Jako zesilovač byl zvolen specializovaný úzkopásmový nízkošumový zesilovač pro 

frekvence družic GPS, Galileo a GLONAS MAX2659 [48] od společnosti Maxim 

Integrated. Zisk tohoto zesilovače je až 20,5 dB pro frekvenci 1,57542 GHz. Samotný 

zesilovač ale potřebuje jednak filtr typu pásmová propust na vstupu (prvky 𝐿1 a 𝐶1), a 

také prvky ošetřující napájení a logický vstup proti zákmitům (kondenzátory 𝐶3 až 𝐶6). 

Hodnoty těchto prvků, vzhledem k tomu, že se tato práce vysokofrekvenční částí 

nezabývá, jsou použity podle doporučení výrobce. Za zesilovačem se ještě nachází jeden 

úzkopásmový filtr kompaktní konstrukce (𝑆𝐴𝑊1) [49]. Oproti filtru navrženém 

z diskrétních prvků má toto kompaktní řešení výhodu ideálního naladění na požadovanou 

frekvenci, kde má pouze minimální útlum typicky 1,6 dB, avšak mimo tuto oblast má 

velmi prudký sklon přenosových charakteristik. 

 
Obrázek 24: Zapojení vysokofrekvenčního zesilovače a filtrů pro GNSS modul. 

Později během oživování další analýzy funkčnosti jednotlivých komponent řídicí 

jednotky se ukázalo toto řešení jako nevhodné. Vyžadovalo by totiž připojení keramické 

antény v bezprostřední blízkosti zesilovače, a tedy přímo na hlavní řídicí desce, což není 
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z konstrukčního hlediska žádoucí (předpokládá se umístění jednotky v kovovém těle 

montáže, kam by signál družic neměl možnost proniknout). Z tohoto důvodu bylo 

přistoupeno k alternativnímu řešení spočívajícímu ve využití aktivní antény s vlastním 

předzesilovačem a vyvedené na koaxiálním kabelu. Anténa je v současné variantě 

připojena koaxiálním konektorem IPEX k modulu napřímo, a jen je přes další RCL filtr 

přivedeno fantomové napájení. 

 
Obrázek 25: Připojení konektoru aktivní antény s připojením fantomového napájení. 

 Alternativní řešení získávání přesného času z GNSS 

V případě potřeby získat ještě přesnější čas ze signálu satelitního vysílání by bylo možné 

realizovat řešení popsané například v práci [50]. Pro uvažované účely je výše popsaná 

varianta plně dostatečná. 

7.3. Wi-Fi modul 

Aby bylo možné aktualizovat katalogová data nezávisle na počítači nebo aby bylo možné 

jednotku naopak řídit přístupem přes síť, je vhodné, aby měla bezdrátový přístup 

k ethernetu, potažmo k internetu. K tomu bude sloužit podobně jako u zjišťování polohy 

pomocí GNSS hotový modul. V návrhu bude využit oblíbený modul ESP-WROOM-32 

[51] od čínského výrobce Espressif Systems. Navíc má v sobě zabudované i Bluetooth 

rozhraní a umožňuje komunikovat pomocí obou standardů současně, což může být do 

budoucna využito. Skládá se prakticky jen z čipu od stejného výrobce (ESP32), 

taktovacího krystalu, několika součástek managementu napájení, a především 

zabudované antény pro obě frekvenční pásma. Konkrétně rozhraní Wi-Fi pracuje s 

protokoly 802.11 b/g/n/e/i tedy všechny běžně podporované standardy na frekvenci 2,4 

až 2,5 GHz, a to včetně zabezpečení protokolem WPA2. Implementované rozhraní 

Bluetooth je standardu 4.2. 

Čip Wi-Fi modulu je sám o sobě mikrokontroler s vysokým výpočetním výkonem, 

zde však bude využit pouze jako klient a jeho výpočetní výkon bude využit pouze pro 

předzpracování dat získaných z internetu. Jako druhá funkce tohoto integrovaného 

obvodu bude v budoucnu implementovaný vlastní WEB server, přes který bude možné 

ovládat celou řídicí jednotku přes internetový prohlížeč. 

 Zapojení Wi-Fi modulu 

Zapojení této části jednotky je uvedeno v příloze A, strany 3 a 11. 
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Na rozdíl od modulu pro určování polohy ze satelitů má tento blok už veškerou 

vysokofrekvenční elektroniku, a to včetně antény, zabudovanou ve vlastním pouzdře. 

Druhým rozdílem je naopak chybějící rozhraní komunikace s nadřazeným počítačem přes 

sběrnici USB. K tomuto účelu má modul sice vyvedené patřičné porty, jsou ale charakteru 

asynchronní sériové linky UART, nikoliv přímo USB. Nicméně rozhraní USB je potřebné 

minimálně pro základní konfiguraci Wi-Fi modulu, ale také pro případné pozdější změny 

jeho firmwaru na novější verze. Přestože by bylo možné tyto úkony provádět externím 

převodníkem připojeným přímo k rozhraní UART na modulu, bylo by navíc nutné 

generovat ještě dvojici pomocných signálů (pro reset – pin 𝐸𝑁, a pro přepnutí do 

programovacího režimu – piny 𝐼𝑂00 a 𝐼𝑂02). Jako vhodný převodník mezi USB vstupem 

z počítače a rozhraním modulu ESP-WROOM-32 je možné použít například obvod 

CP2102. Jedná se o převodník mezi standardem USB 2.0 a plným rozhraním 

modemového standardu RS-232 se všemi signály pro handshaking (tak zvané 

vyjednávání komunikace mezi oběma stranami). Mimo běžné signály TXD (transmit 

data) pro vysílání dat, RXD (receive data) pro příjem dat (tyto vodiče se mezi zařízeními 

kříží) má převodník piny méně často používané, a to RTS (request to send) pro vyžádání 

zaslání dat, CTS (clear to send), neboli potvrzení připravenosti pro přijímání dat – opět 

křížené signály, dále pak DSR (data set ready) a DTR (data terminal ready) signalizující 

připravenost dat respektive terminálů pro poslání respektive příjem dat, a nakonec signály 

DCD (data carrier detect) a RI (ring indicator) sloužící k ověření funkčnosti linky a 

datového spojení. Pro naše účely je možné snadno využít signálů RTS a DTR pro 

generování podpůrného signálu umožňujícího naprogramování modulu a také signálu pro 

reset modulu (přepnutí do režimu programování nastává při resetu zařízení). Jelikož 

generované signály z převodníku nejsou přímo stavěny pro účely práce s modulem 

ESP32, je nutné zkombinovat a upravit jejich logické úrovně pomocí primitivního 

zapojení dvojice tranzistorů jako klopného obvodu RS. 

K základní funkci jak modulu ESP32, tak převodníku CP2102 nejsou mimo několik 

komponent managementu napájení (viz výše) potřeba žádné další součástky. 

Doplňujícími prvky jsou jen nulové rezistory umožňující případné odpojení modulu či 

převodníku (případně oddělení pomocí feritových perliček pro potlačení 

vysokofrekvenčního interferenčního rušení). Připojeny jsou navíc také 2 tlačítka pro 

možnost ručního resetu a ručního přechodu do programovacího módu. 

Výhodou modulu ESP32 je zabudované vysokorychlostní rozhraní pro komunikaci 

s paměťovými kartami. Tato periferie tedy bude připojena přímo k tomuto modulu, a před 

zasláním dat do hlavního řídicího mikrokontroleru přes rozhraní UART budou 

předzpracována.  

7.4. Paměťová karta 

Protože jednotka musí umět počítat polohy a sledovat celou řadu objektů, od statických 

objektů (hvězd i objektů hlubokého vesmíru nehvězdného typu), přes objekty ve Sluneční 

soustavě po umělé družice na oběžných drahách Země, musí pro každý z nich znát jeho 

souřadnice, respektive efemeridy (parametry dráhy). Jelikož se jedná o značně velké 
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katalogy, není možné, aby byly součástí programové paměti hlavního mikrokontroleru. 

Navíc je žádoucí, aby tyto údaje bylo možné aktualizovat, ať už pomocí přístupu na 

internet v rámci jednotky, nebo nezávisle pomocí počítače. Proto jako úložné zařízení pro 

tyto data byla zvolena externí paměťová karta, již půjde z jednotky vyjmout a její obsah 

aktualizovat. 

Vhodným typem jsou dnes hojně rozšířené SD karty, nebo jejich miniaturní varianty. 

Výhodou je nejen široké zastoupení vyráběných kapacit těchto karet (zde postačí malá 

kapacita řádově několik MB), ale hlavně možnost přístupu k datům přímo přes sběrnici 

jakéhokoliv mikrokontroleru (standardně lze použít sběrnici SPI). Jak už bylo zmíněno, 

bude ale využito připojení přes Wi-Fi modul, který má pro SD karty vyveden zvláštní 

port umožňující rychlejší 4vodičové připojení. 

Možnosti propojení jsou následující. Sběrnice paměťových karet SPI je běžným 

typem. Obsahuje tedy vodič pro výběr zařízení pro aktuální komunikaci (CS̅̅ ̅), dvojici 

datových vodičů (vstupní MOSI a výstupní MISO) a časovací SCK. Druhou možností je 

jednovodičová sériová linka. Časování má tato sběrnice na stejném pinu, pin CS̅̅ ̅ nahradí 

funkce CD, tedy detekce karty. Funkce MOSI u SPI má zde funkci CMD, tedy posílání 

příkazů z nadřazeného systému do karty. Poslední již dříve využitý pin má funkci DAT0, 

tedy datového vodiče 0. U 4vodičové linky je využit pin CD jako datový vodič DAT3, pro 

DAT1 a DAT2 existují 2 nové porty (není u nejstarších typů karet MMC). Výše uvedené 

informace jsou získány z [52], kde je také detailně popsána celá fyzická vrstva 

komunikace s nadřazeným systémem (mikrokontrolerem). Datové vodiče, stejně jako 

vodič časování, potřebují pro správnou funkčnost připojené pull-up rezistory. 

8. Bloky buzení motorů 

Protože je potřeba řídit hned dvojici motorů (respektive trojici, pokud uvážíme možnost 

připojení menšího motoru pro ostření dalekohledu), a protože řídicí jednotka bude 

zaneprázdněna jinými operacemi, je pro řízení motorů navrženo využití specializovaných 

obvodů. Opět existuje celá škála výrobců i jednotlivých výrobků. Kritéria výběru jsou 

možnost mikrokrokování (preference obvodů s vyšším množstvím úrovní), digitální 

řízení po sběrnici SPI a také výstup na externí H-můstek (integrované můstky mají pouze 

omezený proudový rozsah). Poslední kritérium je požadováno z důvodu vyšší 

univerzálnosti řídicí desky – stačí změnit koncový stupeň, tedy tranzistory H-můstku, a 

případně senzory proudu, aby bylo možné předimenzovat zapojení pro jiný typ motoru a 

zátěže. 

8.1. Rodina budičů L647x a L648x 

Pokud jsou aplikovány výše uvedené požadavky, zůstane z několika set produktů různých 

výrobců jen několik málo řídicích čipů. Jeden z nejlépe vybavených zástupců je 

především obvod L6480 [53] od společnosti STMicroelectronics. Integrovaný obvod je 

budičem nestandardního H-můstku složeného pouze tranzistorů typu N-MOS. Výhoda 

tohoto řešení je v úplné symetričnosti můstku, a to díky principiálně lepším tranzistorům 
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(tranzistory typu P-MOS mají z technologických důvodů horší parametry, jako je menší 

proud, vyšší odpor v sepnutém stavu a další). Aby takový princip mohl fungovat, musí 

čip obsahovat nábojové pumpy, které vytvoří dostatečně vysoké napětí pro buzení hradel. 

Obvod obsahuje také vysoce inteligentní řídicí elektroniku, která je plně programovatelná 

skrze sériovou sběrnici SPI. Ta umožňuje vysokou míru mikrokrokování (až 128 úrovní), 

programovatelné zrychlení či zpomalení otáčení, detekci vynechání kroku (například při 

prudké změně směru, kdy je setrvačná energie hnaného ústrojí vyšší, než je odpovídající 

energie vpuštěná do cívek motoru), nebo také nastavení požadovaného proudu motorem.  

Podobným obvodem, jako L6480 je také obvod L6470 [54] s tím rozdílem, že má 

zabudované H-můstky již uvnitř vlastního pouzdra. Znamená to, že umožňuje řízení jen 

slabších motorů do maximálního proudu 3 A (střední hodnota, špičkově až 7 A). 

Protože většina vnitřního uspořádání obou zmíněných integrovaných obvodů je 

totožná (jak komunikační rozhraní, tak i výpočetní inteligence včetně většiny snímacích 

a kontrolních struktur), bylo po zvážení možností navrženo řešení pro oba budiče. 

Důvodem je především jednodušší konstrukce s budičem L6470, což znamená menší 

riziko poruchy zařízení při provozu. Tato jednodušší varianta bude plně dostačující pro 

řízení motorů u lehkých přenosných montáží a také motorku ostření. Naopak u velkých 

konstrukcí dalekohledů statických, kde je k otáčení několika desítek až stovek kilogramů 

těžké pohyblivé části nutné značné síly, budou využity motory s budičem L6480 a 

externími tranzistory MOSFET. 

 Zapojení s L6480 

Zapojení tohoto budiče je uvedeno v příloze C, strany 2 a 3. Značná část zapojení opět 

slouží pouze pro zajištění stabilního napájení. V případě budičů H-můstku může pokles 

či výkyv napětí a následující selhání regulačních smyček uvnitř budiče způsobit 

katastrofální poruchu. Ačkoliv za běžného stavu k tomu nemůže dojít, poruchový stav při 

 
Obrázek 26: Ukázkové zapojení budiče L6480 podle doporučení výrobce [53]. 
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poklesu napájení by mohl způsobit otevření (i jen částečné) nežádoucího tranzistoru, tím 

zkrat napájení a zničení můstku, anebo dlouhodobějšího otevření jedné větve proudu 

motorem, překročení jeho limitu a zničení motoru. Proto musí být všechny napájecí piny 

řádně ošetřeny blokovacími kondenzátory. 

Integrovaný obvod, jak už bylo zmíněno, vyžaduje pro svou funkci vstup vyššího 

napájecího napětí pro buzení horní dvojice N-MOS tranzistorů. Jelikož dnes není běžné 

mít více napájecích větví (respektive těch s vyšším napětím) a především při provozu 

z baterie by toto mohl být problém, a také pro to, že pro buzení hradel je zapotřebí jen 

minimální výkon, obsahuje obvod také budič pro měnič typu nábojová pumpa. Jedná se 

o dvojici diod a kondenzátorů přivedených k pinům VS (napájecí napětí pro motor), CP 

(pomocný spínací kondenzátor) a VBOOT (napětí pro buzení tranzistorů). Princip je 

takový, že k napětí kondenzátoru 𝐶3 je střídavě přičítáno napětí na pomocném spínaném 

kondenzátoru 𝐶2. Velikost výstupního napětí je regulována frekvencí spínání nábojové 

pumpy (nabíjení a přičítání napětí z kondenzátoru 𝐶2). Budič si tak může vytvořit v jistém 

rozmezí napětí jaké potřebuje. 

Zároveň integrovaný obvod má schopnost korigovat výkyvy ve výkonovém napájení 

motorů. Tato část není natolik dobře stabilizována (řešení by mnohdy mohlo být příliš 

komplikované), a kompenzace pro udržení stálého kroutícího momentu (jak krátkodobě, 

tak dlouhodobě) je řešena změnou velikosti nastaveného proudu motorem. K tomuto 

účelu slouží rezistorový dělič na vstupu ADCIN. Maximální napětí (a tedy minimální 

hodnota proudu motorem) je při úrovni 𝑉ADCIN(max) = 3,3 V. Pro správnou funkci by se 

na nominální hodnotě mělo napětí nacházet v polovině rozsahu 

 𝑉ADCIN(střed) = 𝑉ref =
𝑉ADCIN(max)

2
= 1,65 V. (28) 

Dále je známo, že při úrovni 𝑉ADCIN = 𝑉ADC,UVLO = 1,16 V dochází k indikaci 

poruchového stavu podpětí zdroje. Pokud tedy zvolíme jako nominální hodnotu 

𝑉S(nom) = 12 V a minimální hodnotu 𝑉S(min) = 7,5 V (minimální doporučená hodnoty 

pro napájení motorů), lze z Ohmova zákona dopočítat hodnoty rezistorů 𝑅6 a 𝑅7. Jelikož 

není možné všemi zvolenými nebo zadanými parametry protnout jedinou VA 

charakteristiku, a tedy není možné hodnoty určit exaktně, slouží zvolené parametry spíše 

jako vodítko pro vhodný odhad. Jako vhodné se ukázaly hodnoty rezistorů 𝑅6 = 10 kΩ a 

𝑅7 = 1,6 kΩ. Při těchto hodnotách odpovídá nominální hodnota napájení napětí 11,96 V, 

maximální napětí je na hodnotě 23,93 V (což je vyšší hodnota, než je úroveň jiných prvků 

jednotky, a proto nikdy nebude dosažena nebo překročena) a minimální hodnota, při které 

nastává poplach indikující podpětí je 8,41 V. Ani zvýšení této úrovně není na škodu, 

neboť se tak zamezí hlubokému vybíjení akumulátoru. 

Výkonový stupeň pro buzení motorů je realizován pomocí čtveřice dvojitých 

tranzistorů typu N-MOS. Jelikož se proud a tím výkon motoru reguluje nikoliv přivíráním 

tranzistoru (lineární režim práce), ale změnou střídy plně sepnutého proudu (režim 

saturace tranzistoru), není příliš nutné zvažovat převodní charakteristiky voleného 

spínače. Naopak je výhodné využít tranzistorů s velkým špičkovým spínacím proudem, 
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jelikož tyto tranzistory jsou konstruovány s malou rezistivitou vodivého kanálu 

v propustném stavu (𝑅DS(on)), a tudíž mají malé tepelní ztráty (na tento parametr je ale 

nutní brát ohled také vzhledem ke způsobu měření proudu motorem popsaným v dalším 

odstavci). To znamená při menších reálných proudech možnost vyšší hustoty integrace a 

menšího důrazu na zajištění chlazení. Použity jsou tedy tranzistory IPG20N10S4L-22A 

[55]. 

Systém měření proudu motorem je na rozdíl od většiny budičů motorů realizován 

bez nízkoohmového rezistoru na snímání proudu. Namísto něj je využita samotná 

parazitní rezistivita sepnutého tranzistoru. Obvod má pro účely měření přivedeny na své 

vstupy jak výkonové napájecí napětí a zem, tak i body připojení cívek motoru (mezi 

tranzistory H-můstku) a při průtoku proudu se vyhodnocuje úbytek napětí na tranzistoru. 

Programově je pak možné nastavit maximální proud vzhledem k úbytku napětí s krokem 

31,25 mV. Z Ohmova zákona lze ze znalosti 𝑅DS(on) tranzistoru spočítat maximální 

proud cívkou motoru, při kterém dojde k vypnutí tranzistoru (řízení střídy spínání).  

Co se komunikace s nadřazeným mikrokontrolerem týká, tak mimo zmíněnou 

4vodičovou sběrnici SPI disponuje obvod ještě další čtveřicí signálních pinů. Jsou jimi 

BUSY̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/SYNC signál, který indikuje aktivitu driveru (není v zapojení využit, pouze může 

být osazen indikační led diodou pro lepší práci při oživování a programování jednotky; 

je nutné si uvědomit, že zbytečná světelná indikace nejenom že zvyšuje spotřebu zařízení, 

ale především pro účely astronomického dalekohledu může být přímo nežádoucím 

zdrojem světelného rušení) a podobně je na tom signál FLAG̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, který je ovšem pro řízení 

nezbytně důležitý (informuje nadřazený systém o celé řadě vzniklých situacích, které je 

nutné či vhodné detailněji prozkoumat pomocí digitální komunikace). Naopak vstupní 

piny jsou STBY̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/RESET̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, který umožňuje vynulování a také přepnutí čipu do 

nízkospotřebového režimu (pouze vyveden na tlačítko), a nakonec STCK, který umožňuje 

externí krokování motoru s každou nástupnou hranou přivedenou na tento pin (vyvedeno 

na rozhraní mikrokontroleru). 

 
Obrázek 27: Principiální schéma interního zapojení pro měření proudu motorem [53]. 
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Poslední využitou vlastností je možnost připojení externího spínače, který podle 

nastavení může okamžitě motor zastavit, či alespoň indikovat procesoru projetí určitým 

bodem. S výhodou lze tento vstup (SW) použít pro bezpečnostní koncové spínače, kdy 

by hrozilo poškození mechaniky montáže nebo dalekohledu při pokračování v pohybu. 

Vzhledem k tomu, že tento vstup bude moci být připojen k jakémukoliv vnějšímu 

koncovému spínači či ovládacímu tlačítku, je nutné jej ochránit před případnou 

napěťovou špičkou. Této problematice bude věnována samostatná kapitola. 

 Zapojení s L6470 

Jak je vidět na schématu v příloze C, stranách 7 a 8, zapojení s tímto budičem je mírně 

jednodušší. Mimo zabudovaný H-můstek nemá ještě tento obvod jeden z interních 

regulátorů generujících napětí pro spínání spodních tranzistorů můstku (způsob spínání 

není v katalogovém listu podrobněji popsán). Zbytek zapojení je zcela totožný s výše 

popsaným zapojením s obvodem L6480. 

8.2. Rozšíření sběrnice pro vzdálené připojení od hlavní řídicí desky 

Bude-li motor od řídicí jednotky více vzdálen, musí být připojení budiče realizováno 

pomocí převodníku na proudovou smyčku. Převodník je prakticky totožný s opačným 

koncem zabudovaným v základní desce (popsáno výše). Změněno je pouze zapojení u 

pomocných signálů, kde jsou budiče prohozeny. Tedy signál vysílaný z řídicí desky je 

zde přiveden na přijímač a opačně. Druhou drobnou změnou je jiná kombinace 

nastavovacích rezistorů, konkrétně dvojice volící mód převodníku pro koncové zařízení 

(slave). 

Převodník je také vybaven dalším snižujícím měničem napájecího napětí, tentokrát 

s obvodem AP3417C [56]. Nízkovýkonový měnič (maximální proud je 1 A) je nastaven 

na výstupní napětí 3,3 V pomocí dvojice rezistorů. Jejich hodnota vychází 

z doporučených hodnot v katalogovém listu. Stejně tak hodnota indukčnosti tlumivky 

měniče je katalogová. Pouze baterie filtračních kondenzátorů je opět výrazně 

naddimenzována. V případě nízkého rušení na vstupu či zanedbatelných odběrových 

špiček budičem mohou být některé kondenzátory neosazeny nebo může být snížena jejich 

hodnota. 

9. Uživatelské rozhraní jednotky 

Pro ovládání celé řídicí jednotky bude v případě přímého přístupu sloužit dvojice 

klávesnic a displej. Toto rozhraní bude popsáno v následujících kapitolách. 

9.1. Jednoduchá navigační klávesnice 

Pro základní orientaci v nastavení jednotky, ale hlavně pro manuální natáčení montáže 

bude sloužit jednoduchá 15tlačítková klávesnice. U ní je klíčovou vlastností co největší 

ergonomie i v podmínkách předpokládaného pozorovacího stanoviště, tedy potmě a 

případně v zimě (ovládání v rukavicích). 
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Tlačítka této klávesnice lze rozdělit do několika skupin. První skupinou je čtveřice 

navigačních tlačítek pro manuální natáčení montáže. Tyto tlačítka musí mít nejsnazší 

ovládání. Proto jsou zvolen typ, který má dostatečně velký hmatník, hlubší stisk a vyšší 

mechanickou odolnost. Vzhledem k požadavkům nebyla nalezena vhodná tlačítka určená 

pro montáž do plošného spoje a zvoleny tedy byly tlačítka do panelové montáže (tlačítka 

neznačkové výroby). 

U zbylých tlačítek už nemusí být tak dobrá ergonomičnost, naopak je vhodné je 

tvarově oddělit, aby bylo možné je snadno na klávesnici rozlišit. I z prostorových důvodů 

je zvolen menší typ taktilních mikrospínačů do DPS (například [57]), pro které je navržen 

vlastní hmatník. Druhou kategorii tvoří jediný spínač umožňující změnu rychlosti 

manuálního posunu. Dále pak čtveřice tlačítek pro navigaci v menu řídicí jednotky a 

poslední kategorií je zbývajících 6 tlačítek pro další usnadnění ovládání jednotky 

(uživatelsky definovaná funkce). 

Všechna uvedená tlačítka, bez ohledu na kategorii, budou propojena 

s alfanumerickou klávesnicí a jejím specializovaným integrovaným obvodem pro detekci 

stisknuté klávesy. Toto rozhraní bude popsáno v navazující kapitole. 

9.2. Alfanumerická klávesnice 

Aby bylo možné pohodlně zadávat údaje do řídicí jednotky, ať už při hledání v katalozích, 

nebo při manuálním zadáváním souřadnic, bude jednotka disponovat malou verzí plné 

alfanumerické klávesnice. Zde na rozdíl od předchozích základních tlačítek bude dbáno 

na rozměry a tím pádem omezení jistého komfortu v ergonomii.  

Vhodné řešení této problematiky je využití, respektive částečné využití komerčně 

dostupné klávesnice pro drobnou elektroniku (neznámý výrobce, dostupná například na 

[58]). Jelikož se jedná o bezdrátovou klávesnici s provozem na baterii, není její přímé 

použití vhodné (použitý Wi-Fi modul sice obsahuje také rozhraní Bluetooth, přes které 

klávesnice komunikuje, takovéto řetězení navíc přes ne příliš spolehlivý protokol není 

žádoucí). S výhodou však je možné použít silikonovou tlačítkovou membránu a vlastní 

pouzdro klávesnice, a elektroniku detekce stisku tlačítka schopnou komunikovat 

s nadřazeným mikrokontrolerem pro vhodné sběrnici (celý ovladač bude připojený přes 

sběrnici standardu I2C) navrhnout vlastní. 

  
Obrázek 28: Použitá neznačková tlačítka pro směrové ovládání a model hmatníku menších tlačítek. 
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Jako vhodné řešení situace se ukázalo použití specializovaného kontroléru 

MAX7370 [59] od společnosti Maxim Integrated. Tento integrovaný obvod je 

specializovaný řadič klávesnice až o 64 znacích (pole 8x8 kláves), nebo menšího počtu 

kláves a dalších funkcí jako je překladač digitálních úrovní, řízení až 4 LED včetně 

regulace jejich jasu PWM modulací a dalších funkcí. V případě řídicí jednotky bude 

využita pouze varianta plné matice kláves, kdy 49 tlačítek bude obsazeno samotnou 

alfanumerickou částí a zbylých 15 kombinací bude využito pro výše popsanou klávesnici 

základní obsluhy. 

Zapojení klávesnice a jejího budiče je v příloze B, strany 2, 3 a 7. Řadič klávesnice 

je v miniaturním pouzdru a sám o sobě vyžaduje jen naprosté minimum externích 

komponent, pokud vynecháme samotná tlačítka. Jediné, co je za potřebí, je pár pull-up 

rezistorů na sběrnici I2C a výstupním pinu signalizujícím detekci stisknuté klávesy (pin 

INT̅̅ ̅̅ ̅), a také několik blokovacích kondenzátorů napájení. Integrovaný obvod disponuje 

dvojicí napájení, kde druhé napájecí napětí může sloužit pro převodník úrovní. Této 

funkce nebude využito, a proto jsou obě napájecí větve propojeny přes feritovou perličku 

na shodnou úroveň. Připojení tlačítek, jak už bylo řečeno, je realizováno do matice 8x8 

prvků. Je nutné brát v potaz možnost potřeby stisku více kláves současně a tím možnost 

vzniku takzvaných stínových kláves (anglicky ghost key). K detekci stínové klávesy 

dojde v okamžiku, kdy se v jednom okamžiku snaží uživatel stisknout na klávesnici 

alespoň trojici tlačítek, které jsou v matici v zákrytu (viz obrázek 30 a)). Nad touto 

problematikou je nutné uvažovat a klávesy, u kterých hrozí, nebo je žádoucí 

kombinovaný stisk rozmístit v matici s uvážením. Vzhledem k použití (v jednotce není 

očekáváno využití vícestiskových kombinací) a k možnostem plně obsazené matice 

obvodu je eliminována pouze částečná variace možností, a to hlavně u funkčních kláves 

typu 𝑐𝑡𝑟𝑙, 𝑎𝑙𝑡, 𝑑𝑒𝑙𝑒𝑡𝑒, 𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡 a podobně. 

 
Obrázek 29: Miniaturní alfanumerická bezdrátová klávesnice  [58]. 

 
Obrázek 30: Problematika detekce stínových kláves a možnosti jejího řešení vhodným rozložením 

tlačítek v matici. 
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9.3. Displej 

Displej je u zařízení podobného typu konstrukcí jednou z klíčových záležitostí. Je 

jediným informačním prvkem celé řídicí jednotky, umožňuje procházení jednotlivých 

nastavení a zobrazuje celou řadu informací potřebných k řízení montáže. 

Aby byla zajištěna dostatečná spolehlivost a funkčnost ve všech možných režimech 

práce s montáží, je nutné, aby displej fungoval v širokém rozsahu teplot (nízké teploty 

hluboko pod bodem mrazu v zimních měsících, naopak vysoké teploty v měsících 

letních) a hlavně v širokém rozsahu jasu a kontrastu (vysoký kontrast a jas ve dne za 

slunečního svitu, naopak malý jas v noci, kdy není žádoucí, aby jednotka uživatele 

oslňovala). Pro noční práci je potřebné přímo červené zobrazení nebo podsvícení, aby 

oslnění uživatele bylo co nejmenší (adaptace lidského oka na tmu není při málo 

intenzivním červeném osvětlení takřka vůbec porušena). 

Všechny uvedené požadavky dokáže splnit jen jediná běžná varianta displejů, a to 

konkrétně displeje založené na aktivní technologii OLED. Každý bod OLED displejů 

tvoří vlastní zdroj světla (organická LED). Na rozdíl od běžně využívaných displejů 

založených na bázi tekutých krystalů (LCD) je tím pádem funkcionalita pro široké 

rozmezí teplot zaručena. U LCD displejů je problémem jak vysoká teplota, kdy vzroste 

chaotický pohyb krystalů a ty se přestanou stáčet vlivem přivedeného elektrického pole. 

Opačný efekt nastává při nízkých teplotách, kdy krystaly doslova zamrznou. Variantou 

by ještě mohly být klasické LED displeje (7 nebo 16segmentové), hustota zobrazované 

informace na plochu je však u této technologie příliš nízká. 

Dobrým zástupcem zvolené OLED technologie může být například displej 

NHD-0420CW-AR3 [60] od výrobce Newhaven Display International. Jedná se 

o červený 4řádkový displej s 20 znaky na řádek. Podporuje komunikaci v několika 

různých protokolech – SPI, I2C a 4 nebo 8bitová paralelní sběrnice. V ovladači pak bude 

displej zapojen přes rozhraní I2C, stejně jako ostatní komponenty ovladače a jeden 

pomocný resetovací vodič (nutný pro programování displeje). 

9.4. Indikační LED diody 

V ovladači bude mimo displej ještě čtveřice samostatných indikačních prvků ve formě 

červených 3 mm LED. Aby byla splněna podmínka jednoduché komunikace s řídicí 

deskou, budou tyto kontrolky připojeny k obvodu rozšíření vstupně výstupních portů 

s rozhraním I2C. K obvodu P82B715 [39] budou jediné připojené součástky zmíněné 

LED (přes rezistory) a pár prvků managementu napájení. 

9.5. Elektronický kompas 

Součástí ručního ovladače bude také elektronický kompas. ASIC obvod HMC5883L [61] 

z portfolia firmy Honeywell Microelectronics je tříosý magnetometr umožňující měřit 

magnetické pole země a následně lze dopočítat směr natočení obvodu s přesností až 1 °. 

Integrovaný obvod opět komunikuje po sběrnici I2C a ke své funkci mu postačí dvojice 

kondenzátorů 𝐶1 a 𝐶2 zobrazených na schématu v obrázku 31. Doplňkem je opět dvojice 
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blokovacích kondenzátorů na napájecím vstupu. Indikační výstup obvodu DRDY̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  není 

k funkci nezbytně potřebný a nebude zapojen. 

S tímto obvodem vznikne z ručního ovladače jakási digitální buzola usnadňující 

prvotní ustavení montáže. 

9.6. Připojení ovladače 

Stejný převodník, jaký je umístěn na hlavní řídicí desce, se musí nacházet i v ručním 

ovladači, jeho zapojení je symetrické. Navíc je zde, stejně jako u prodloužení sběrnice 

pro budiče motorů, navržen totožný snižující měnič na napětí 3,3 V. 

10. Problematika elektromagnetické kompatibility a 

odolnosti vůči rušení 

Jelikož má zařízení sloužit v prostorách lidové hvězdárny, tedy místech dostupných laiky, 

a nejen v laboratorním prostředí, je nutné dbát na zajištění odolnosti zařízení vůči 

elektromagnetickému rušení, a stejně tak zajistit, aby jednotka samotná do svého okolí 

rušení nevydávala. 

10.1. Odolnost proti vnějšímu rušení 

Navrhované zařízení musí být odolné vůči zdrojům elektromagnetického rušení. 

Zjednodušeně lze charakter působení přímého rušení rozdělit na napěťové špičky (ESD z 

anglického electrostatic discharge, tedy výboj elektrostatického napětí) a proudové 

špičky (jevy EFT z anglického electrical fast transient, rychlé přechodové jevy, například 

proudové špičky vzniklé spínáním indukčností, a Surge tedy výboj blesku nebo elektrický 

oblouk). Poškození zařízení pak vzniká nejčastěji přivedením takovéto špičky přímo na 

některý ze vstupních konektorů. Napěťové impulzy bývají elektrostatického charakteru, 

a mohou vznikat třením polarizovatelných materiálů o sebe. Nejčastějším zdrojem 

v neprůmyslovém prostředí je přímo uživatel oblečený v materiálu vyrobeném ze 

syntetických vláken. Třením při pohybu může vznikat náboj o potenciálu až několik 

desítek kilovoltů. I když celkový náboj nemusí být velký, citlivá hradla MOS tranzistorů 

mohou být poškozena i napětím řádově v desítkách voltů o minimálním proudu, čehož 

 
Obrázek 31: Schéma zapojení tříosého magnetometru. 
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většina elektrostatických výbojů hravě dosáhne. Naopak takzvané proudové špičky 

vznikají často indukcí či zavlečením nežádoucího potenciálu zkratem z jiného zařízení 

nebo vedení. Mimo zvýšení napětí (může jít i jen o jednotky voltů, při probíjení sítě však 

i o stovky) je potenciál dostatečně silný na to, aby způsobil vyšší průtok proudu 

zařízením. Napájecí a výkonové stupně mnohdy obsahují regulační smyčky umožňující 

kompenzaci zvýšeného potenciálu, a tím omezení protékajícího proudu na požadovanou 

úroveň. Schopnost regulace však není neomezená a v drtivé většině případů postačuje jen 

na slabší indukovaná přepětí. Citlivé vstupy regulačních smyček digitální i analogových 

obvodů mají odolnost minimální. Dnešní integrované obvody sice mají často uvnitř 

zabudovanou přepěťovou ochranu, nebo v případě výkonových prvků nadproudovou 

nebo tepelnou ochranu, ale ani tato opatření nejsou všemocná. Kombinací napěťové a 

proudové špičky je úder bleskem. V závislosti na vzdálenosti od úderu se může měnit 

podíl destruktivního charakteru mezi účinky vysokého napětí a nadproudu. 

Pro potlačení špiček lze použít různé systémy ochrany. Základem jsou polovodičové 

prvky pro potlačení přechodových špiček, tak zvané transily. Tyto specializované diody 

mají charakteristiku podobnou Zenerovým diodám, tedy do jisté úrovně potenciálu jsou 

uzavřeny a při jeho překročení dochází k prudkému nárůstu propustného proudu. 

Vhodnou kombinací s prvky zpomalujícími průchod špičky dále do zařízení (například 

feritové perličky či tlumivky) tak lze účinně potlačit vliv přepětí. Hodnota přepěťové 

špičky, kterou je daná tranzientní dioda schopna bez poškození absorbovat, je omezená. 

Základními parametry těchto prvků jsou maximální proud 𝐼PPM a doba jeho působení. Ta 

se udává jako dvě čísla, například 10/1000 μs. První číslo udává dobu nárůstu proudu 

na maximální úroveň a druhé pak dobu poklesu na poloviční úroveň. Době působení pak 

odpovídá ztrátový výkon prvků při určitém napětí impulzu, který musí vstřebat. Je patrné, 

že čím delší je trvání impulzu, tím větší výkon je dodán, a proto jsou prvky často 

dimenzovány pro různě dlouhé impulzy a k nim odpovídající výkony. Z těchto parametrů 

pak lze usoudit vhodnost použití pro konkrétní případy. 

Pro standardizaci měření účinků přepětí bylo definováno několik pojmů. Jedná se o 

vzdušný výboj (air discharge), výboj přenášený kontaktem zařízení (contact discharge) 

a výboj zprostředkovaný dotykem člověka (HBM, human-body model). Všechny tři 

 
Obrázek 32: Příklad průběhu proudového impulzu s časy působení 𝟏𝟎/𝟏𝟎𝟎𝟎 𝛍𝐬 [62]. 
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modely mají rozdílné doby působení špičkových proudů a použité zařízení bývá 

charakterizováno úrovní odolnosti vůči každému z nich. 

Dalším důležitým parametrem je úroveň spínacího napětí, respektive napětí, při 

kterém musí ochranný prvek zůstat v izolačním stavu. V závislosti na použití se musí brát 

v úvahu velikost užitečných úrovní napětí a odolnost jednotlivých vstupů. Například u 

sběrnice USB musí být izolační schopnost zajištěna při úrovni napětí alespoň 5 V, zároveň 

ale maximální napětí (pro datové účely) je 5,25 V. Tak úzké rozpětí není možné pasivně 

odlišit, naštěstí většina zařízení pracující s touto sběrnicí má odolnost vstupů vyšší. 

Používají se tedy transily o průrazném napětí okolo 6 V. Příkladem může být 

kombinovaný obvod PRTR5V0U2X [63] určený pro ochranu napájecího a obou datových 

vodičů zmíněné sběrnice. Jedná se o ochranu proti napěťovým špičkám do 8 kV 

kontaktního výboje s dobou trvání 1 / 30 ns. V normě IEC 61000-4-2, kterou tento 

obvod splňuje, je deklarováno, že pro dané napětí odpovídá maximální proud hodnotě 

𝐼PPM = 30 A [64]. Takováto nízká odolnost je dostačující pouze pro zmíněný kontakt 

s elektrostaticky nabitým uživatelem. U sběrnice USB je však tato ochrana dostačující 

(připojení nemá být trvalé, a tak riziko indukce nežádoucích proudů je malé). Podobnou 

ochranu má i konektor microSD karty. Zde je mezi konektor a rozhraní Wi-Fi modulu, 

ke kterému je karta připojena, umístěn obvod ECLAMP2410P [65]. Obvod obsahuje 

jednak dvojici transilů separovaných zpožďovacím rezistorem pro každý pin konektoru, 

a navíc pro datové vodiče ještě požadované pull-up rezistory. Obvod v miniaturním 

pouzdře tak nahradí celou řadu ochranných a doplňkových komponent. 

Jinou záležitostí jsou porty pro připojení komponent jednotky. Zde je nutné, aby 

nedošlo k selhání některé z komunikačních sběrnic při běhu jednotky. Mohlo by totiž 

dojít k vyřazení některé z ochranných funkcí, a tím k poškození dalekohledu. Navíc je 

zde i vyšší hrozba indukce rušení (obzvláště u delších vedení na velkých montážích) či 

zavlečení cizích potenciálů průrazem jiného zařízení. Všechny vodiče rozhraní ručního 

ovladače, prodloužení komunikační sběrnice pro řízení motorů a také portů autoguideru 

jsou chráněny proti přepěťovému impulzu trvajícímu alespoň 8 / 20 μs o velikosti 17 A. 

K tomuto účelu slouží v obvodu ochranné transily CDSOT23-SM712 [66]. Výjimku tvoří 

pouze budiče linky SPI pro motory, kde stejně jako u ethernetového připojení zajišťuje 

izolaci a zvýšenou odolnost síťový transformátor a tlumivka pro potlačení souhlasného 

rušení. 

Napájecí vstupy a výstupy jsou chráněny jednoduchými obousměrnými transily o 

ztrátovém výkonu 600 W s časem 10 / 1000 μs třídy SMA6J [67] od výrobce 

STMicroelectronics. 

Nejkomplexnější ochranu proti poškození napěťovým či proudovým impulzem 

v celé jednotce mají vstupy koncových spínačů budičů motorů. Pokud dojde k sepnutí 

těchto kontaktů budiče okamžitě zafungovat a vypnout motory při jakékoliv situaci. 

V opačném případě by mohlo dojít například k najetí do zakázané oblastí montáže a 

poškození dalekohledu či mechaniky montáže samotné. Proto je zde ochrana 

dvoustupňová a jednotlivé stupně jsou odděleny pouze ohmicky a nikoliv impedančně 

(zpoždění signálu je minimální). První stupeň je zajištěn transilem SMA6J10A [67], který 
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je v jednom směru chová jako klasická dioda v propustném směru, v kombinaci s vratnou 

pojistkou. Následuje oddělovací rezistor, který zároveň omezuje protékající proud do 

druhého stupně. Ten se skládá z rychlých Schottkyho diod zapojených jak k napájení, tak 

i k zemi, a Zenerovy diody omezující maximální napětí napájení 3,6 V. Následuje ještě 

RC filtr omezující proud přímo do vstupu a filtrující sekundární zákmity při sepnutí 

koncového spínače (sestupné hrany jsou rychlé, nástupné pomalé). 

10.2. Vlastní vyzařování 

Problematika vyzařování rušení je sama o sobě, vzhledem k charakteru zařízení, méně 

komplikovaná. Jelikož se jedná o zařízení malých výkonů, není vyzařování velkým 

problémem. I přesto může k rušení docházet a jeho zdrojem může být při špatném návrhu 

více komponent. 

Jako hlavní zdroj elektromagnetického záření lze označit modul bezdrátové 

komunikace Wi-Fi. Toto vyzařování je však žádoucí. Jeho zdrojem je bezdrátová anténa 

komplexního modulu, do kterého není při konstrukci nijak zasahováno. Je-li tedy 

samotný modul homologován na provoz, nebude při bezporuchovém stavu nežádoucí 

rušení vydávat. Zajistit se tedy musí to, aby se zařízení do poruchového stavu nedostalo. 

Jedna z možných příčin vzniku poruchy je přívod nežádoucího vysokého napětí na 

napájecím vstupu a tím vznik nadproudu. Proti vzniku takové situace chrání jednotku 

opatření popsaná výše. 

Další záležitostí produkující významnou složku rušení mohou být delší vodiče 

protékané většími proudy. Jedná se primárně o napájení samotných motorů. Jelikož 

vyzařování způsobuje problémy převážně ve vysokofrekvenční oblasti, je důležité, aby 

vysoké proudy měly co nejmenší zvlnění. Z toho důvodu je nutné jednak samotné budiče 

umístit co nejblíže motorům, a zároveň dbát na dostatečnou filtraci napájecího vstupu 

kondenzátory. Tuto podmínku je vhodná dodržet i u dalších napájecích vedení. Dále je 

problematika vyzařování také důvodem pro zvýšení přenášeného napětí mezi 

jednotlivými vzdálenými bloky, namísto rozvodu přímo 3,3 V. Snižující měniče vždy 

v blízkosti koncového zařízení přemění energii vyššího napětí o menším proudu na malé 

napětí dostatečného proudu (v závislosti na zátěži). Na vedení přitom může docházet 

k vyzařování spíše elektrické než magnetické složky záření, která je lépe odstínitelná. 

 
Obrázek 33: Schéma přepěťové ochrany na vypínacím pinu budiče motoru. 
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Rušení samotným měničem lze snížit použitím vhodných tlumivek plně uzavřených ve 

feritovém pouzdře. 

11. Konstrukce řídicí jednotky 

Po navržení zapojení jednotky byl proveden návrh desek plošných spojů tak, aby 

odpovídal potřebám mechanické konstrukce montáží, ale především s ohledem na 

dodržení standardů návrhu se zachováním všech výše popsaných parametrů. 

Dále také byla navržena vlastní krabička pro umístění komponent ručního ovladače. 

11.1. Desky plošných spojů 

Návrh desek plošných spojů byl prováděn v softwaru Autodesk Eagle [68]. Konstrukční 

schémata signálních vrstev a vrstev rozmístění součástek jsou přiložena v přílohách A až 

C. Další podklady, včetně výrobních dat jsou součástí elektronické přílohy. 

Desky jsou navrženy s relativně vysokou hustotou montáže tak, aby byla zajištěna 

kompaktnost zařízení. 

Z klíčových bodů při návrhu DPS lze zmínit vysokou náročnost na zachování kvality 

přijatého vysokofrekvenčního signálu pro blok určování polohy GNSS. Aby nedocházelo 

k útlumu a odrazům signálu, je cesta mezi koaxiálním konektorem a modulem obklopena 

rozlitou měděnou plochou země (s celou řadou prokovů do země na druhé straně DPS). 

Zároveň jsou počítány jak šířky mědi, tak izolačních mezer, aby měla cesta symetrický 

charakter koaxiálního vedení s impedancí 50 Ω. Výpočet koplanárního vedení lze provést 

pomocí specializovaných softwarů. Jedním z nich je program vyvíjený společností Saturn 

PBC Design [69], konkrétně Saturn PBC Design Toolkit. Tento program sice neumí 

navrhnut rozměry vodivých cest, avšak z rozměrů vodivých cest (a z parametrů DPS) umí 

spočítat impedanci vedení, čímž lze snadno dojít ke správným rozměrům. Výpočty jsou 

ovšem závislé na přesných parametrech plošného spoje (materiál), a také prostředí, ve 

kterém bude návrh používán (především teplota). Znamená to, že výpočet je pouze 

orientační a skutečná impedance bude ve většině případů odlišná. Každopádně i pouhé 

přiblížení k ideální hodnotě omezí velikost odrazů, a proto je vhodné tento návrh provést 

a akceptovat jej. 

Další záležitostí, kterou je vhodné zmínit, je realizace podkladové DPS pro 

silikonovou klávesnici. Jelikož se bude jednat o permanentně namáhanou část jednotky 

opakovaným otěrem, je nutné uvážit, jakou povrchovou úpravu DPS při výrobě zvolit. 

Z běžně dostupných a ekonomicky přívětivých variant se jeví jako nejvhodnější 

technologie ENIG. Technologie chemického pokovení mědi niklem a následné nanesení 

tenké vrstvy zlata je pro prototypovou verzi dostatečně odolná a měla by vydržet jistou 

dobu ve funkčnosti. Lepší variantou by bylo pozlacení zesílené galvanicky, avšak tato 

technologie je pro prototypovou výrobu příliš nákladná (problematika celoplošného 

galvanického zlacení je technologicky náročná). 
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Všechny desky jsou navíc vybaveny testovacími body. Tyto konektorové lišty mají 

ve skutečnosti dvojí účel. Kromě testovacích a měřicích účelů při oživování může značné 

množství z nich posloužit jako připojení některých komponent externě bez nutnosti 

prodloužení sběrnic. Toho bude využito minimálně v případě budičů motorů při použití 

v přenosných montáží. Hlavní řídicí deska nebude touto doplňující elektronikou vůbec 

osazena, stejně tak bude u desek budičů osazena jen řídicí výkonová část pro buzení 

motorů. Hlavní jednotka je tak navržena jako multiplatformní, u budičů motorů je 

dokonce možné převodníkovou část desky úplně oddělit (odfrézovat) a zmenšit její 

plochu na minimum. 

Konektory periferií připojených přímo k mikrokontroleru nejsou součástí hlavní 

desky, ale náleží na samostatném plošném spoji. Tato varianta byla zvolena z důvodu 

lepší variability při montáži jednotky do těla montáže. 

Zbytek navrhovaných DPS je standardní konstrukce a nevyžaduje zvýšenou 

pozornost. Samozřejmostí je dodržení obvyklých návrhových pravidel a norem 

(rozmístění komponent, tloušťky vodivých cest i izolačních mezer, rozvod tepelných ztrát 

výkonových komponent do měděných vrstev DPS, tepelně izolační můstky pro zlepšení 

pájitelnosti a další). Pro zjednodušení osazování a oživovacích prací byl také kladen důraz 

na kvalitní návrh servisního potisku. 

 
Obrázek 34: Okno výpočetního programu pro výpočet impedance koplanárního vedení. Uvedené 

hodnoty odpovídají návrhu DPS.  
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11.2. Mechanická konstrukce 

V této kapitole bude stručně popsána mechanické upevnění a další aspekty vybraných 

komponent. 

Jedinou částí, u které byla řešena konstrukce krabičky a uchycení, je ruční ovladač, 

ostatní komponenty budou uloženy přímo v těle dalekohledových montáží, případně u 

větších montáží mohou být budiče umístěny ve vlastních krabičkách normované či 

specializované výroby. Zde však bude záležet na konkrétním použití a vybrané montáži. 

Pro ovládací prvky, které budou jednotné pro jakoukoliv montáž, byla navržena 

ergonomická krabička s logickým rozmístěním jednotlivých prvků. Krabička bude ve 

spodní části obsahovat čtveřici indikačních LED, nad nimi kříž tlačítek pro manuální 

otáčení montáže a tlačítko přepínání rychlosti ve středu kříže, a nad nimi zbylá základní 

ovládací tlačítka rozšiřující klávesnice. Tato část je zúžená tak, aby byl zlepšen její úchop 

a aby bylo možné základní operace provádět jen jednou rukou. Horní dvě třetiny jsou 

rozšířené tak, aby se do nich vešla miniaturní alfanumerická klávesnice a do vrchní části 

displej. Ve spodní hraně krabičky je otvor pro konektor připojení kabelu ovladače 

(všechny externí komponenty jsou propojovány pomocí 9pinového konektoru typu 

D-Sub, které mají dobré zajištění oproti vypadnutí). V zadním víčku jsou připraveny 

pozice pro usazení kompasu a také desky pro prodloužení komunikační sběrnice. 

Celá krabička byla navržena v 3D návrhovém prostředí Autodesk Inventor [70] a 

výstupem byla podkladová data pro vytištění obou dílů na 3D tiskárně. 

Stejně jako krabička byly ještě vytištěny knoflíky menších tlačítek základního 

ovládání. 

 
Obrázek 35: Model přední strany krabičky ručního ovladače. 
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12. Softwarové vybavení 

Funkčnost jednotky záleží na programovém vybavení. V rámci dosavadní práce však bylo 

provedeno pouze základní otestování všech komponent pomocí jednoduchých skriptů. 

K tomuto účelu byla vytvořena sada knihoven pro komunikaci s jednotlivými 

komponentami, které jsou součástí elektronické přílohy. 

Komplexní programové vybavení není součástí této práce. Tato problematika bude 

dále řešena ve spolupráci s kolegy z Fakulty informačních technologií VUT v Brně, kteří 

se v současné době zabývají podobnou problematikou na vlastní platformě (jednotka 

řízená hradlovým polem FPGA). 
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Závěr 

Cílovým úkolem projektu je návrh a konstrukce řídicí jednotky pro amatérské a 

poloprofesionální řízení montáže dalekohledu. Hotová jednotka má být schopna ovládat 

pokročilé metody řízení a mimo jiné umožňovat i sledování umělých družic. 

První část této práce se zabývá zdokumentováním současné nabídky komerčních 

produktů z celého spektra vybavenosti a použitelnosti hotového řešení. Snaží se najít jak 

nedostatky, tak klady uvedených produktů, které jsou vybrány s ohledem na existující 

řešení, se kterými je možné se setkat. Zmíněny jsou zde jednotky: Sky-Watcher HEQ5 

SynScan, jakožto jednoduchá jednotka pro nenáročné pozorování, výkonný Vixen 

SATBOOK TEN s velmi obsáhlými katalogy a nakonec systém Geminy Pulsar2 GoTo 

Controller, což je profesionální multiplatformní řešení. 

Následující část obsahuje popis teoretických základů nutných pro pochopení 

problematiky řízení dalekohledů. Ač tento průřez nemá za cíl detailně popisovat základní 

fyzikální zákony a poučky, je v něm uvedeno několik podrobnějších postupů a 

matematických algoritmů pro práci se souřadnými soustavami, které se v astronomii a ve 

výpočtech s ní spojených, vyskytují. Je zde také nastíněna problematika samotného 

sledování družic na oběžných drahách okolo Země. S tím souvisí také popis problematiky 

samotných, převážně astronomických, montáží různých konstrukčních provedení.  

V poslední části je rozebrán konkrétní návrh vlastního řešení a technologický popis 

jednotlivých komponent, včetně detailního zhodnocení jejich parametrů. Navrhovaná 

jednotka se skládá z několika dílčích komponent. Základem je hlavní řídicí deska 

s výpočetní logikou v podobě výkonného 32bitového mikrokontroleru. Na této desce se 

také nachází celá řada periferií jak pro připojení dalších komponent řídicí jednotky, tak 

pro možnosti připojení uživatele ovládajícího montáž. Jedná se tedy o obvody sběrnic 

jako je I2C, SPI, či UART, ale také komponenty pro připojení osobního počítače přes 

USB, ethernet či Wi-Fi, připojení guidovací kamery a další. Důležitou komponentou je 

přijímač signálů z družicových navigačních systémů GNSS v podobě modulu 

NEO-M8N. Klíčovou částí jednotky jsou bloky buzení motorů, které se nachází na 

vlastních periferních deskách. Jejich konstrukce je založena na obvodech L6470 a L6480. 

Poslední částí je ovladač manuálního řízení, který obsahuje alfanumerickou klávesnici, 

tlačítka základního řízení, displej a elektronický kompas.  

Samotné řešení pak bylo zkonstruováno a jednotlivé komponenty byly ověřeny 

v laboratorních podmínkách. Pomocí jednoduchých nástrojů byly také vyzkoušeny jejich 

správné funkce a některé parametry. 

Navazující činností bude vývoj programového vybavení jednotky, a to včetně 

komponent pro vzdálenou správu z osobního počítače přes různá rozhraní (webový server 

při připojení skrze Wi-Fi, aplikace při připojení rozhraní USB a ethernet). Tento vývoj 

bude realizován ve spolupráci s kolegy z Fakulty informačních technologií VUT v Brně, 

kteří se již podobnou problematikou v současné době zabývají. 
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Seznam vybraných zkratek 

PC Personal computer, osobní počítač 

Wi-Fi Wireles local area nettwork, lokální bezdrátová síť 

GNSS Global navigation satelite systém, globální navigační satelitní systém 

GPS NAVSTAR Global Positioning System, globální poziční systém NAVSTAR GPS 

USB Universal seriál bus, univerzální sériová sběrnice 

RS-232 Sériový port, sériová linka 

CCD Charge-coupled device, zařízení s vázanými náboji 

WGS84 World Geodetic System 1984, světový geodetický systém 1984 

ECEF Earth-Centered, Earth-Fixed, kartézský systém vázaný k Zemi 

UTC Coordinated universal time, koordinovaný světový čas 

ENU Earth-North-Up, karzézský systém vázaný k pozorovateli 

RA Right ascension, rektascenze 

Dec Declination, deklinace 

JND Juliánské datum (na dny) 

JD Juliánské datum (na sekundy) 

NORAD North America Aerospace Defense Command 

TLE Two-Line element set, sada dvouřádkových elementů drah 

3LE Sada 3třířádkových elementů drah 

SGP, SGP4, 

SDP4, SGP8, 

SDP8 

Simplified perturbations models, zjednodučené modely perturbací (odchylek) drah 

pro nízké oběžné dráhy (SGP) a vysoké oběžné dráhy (SDP) 

DSO Deep space object, objekt hlubokého vesmíru 

PWM Pulse-width modulation, pulzně šířková modulace 

TWI Two wire interface, dvouvodičová sběrnice 

UART 
Universal asynchronous receiver/transmitter, univerzální asynchronní datová 

sběrnice 

SPI Serial peripheral interface bus, seriové periferní rozhraní 

I2C Inter-Integrated circuit, dvouvodičová sběrnice (TWI) 

RTC Real time clock, hodiny reálného času 

JTAG Joint Test Action Group, standard rozhraní pro komunikaci mezi mikrokontrolery 

LDO Low drop output regulator, nízkoúbytkové regulátory 

OLED Organic LED, organické svítivé diody 

EMC Electromagnetic compatibility, elektromagnetická kompatibilita 

ESD Electrostatic discharge, výboj elektrostatického napětí 

EFT electrical fast transient, rychlé přechodové jevy 

Surge Výboj 

HBM Human body model, model lidského těla 

DPS Deska pločných spojů 
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