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ABSTRAKT 

 

Diplomová práce se zabývá návrhem zařízení určeného pro vývojové zkoušky zbraní. Práce řeší 

návrh elektronické části řídící krokový motor, který pomocí mechanického převodu opakovaně 

iniciuje spoušť testované zbraně. Hlavní částí přípravku je integrovaný obvod DRV8711 určený 

pro řízení krokových motorů. Tento integrovaný obvod umožňuje řízení mikrokrokováním pro 

plynulý chod krokového motoru. Další periferií je mikroprocesor PIC32, který řídí právě zmíněný 

integrovaný obvod a stará se o komunikaci s PC přes rozhraní USB.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
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ABSTRACT 

The master thesis deals with the design of device used for gun prototypes testing purposes. It aims 

at electrical part of the design which controls a stepper motor which through mechanical gear 

initiates trigger of tested prototype periodically. The core of design consists of the DRV8711 

integrated circuit which controls a stepper motor. The integrated circuit is using the microstepping 

driving technique. The main logic of designed device is controlled by PIC32 microcontroller unit 

which also communicates with PC through USB bus.    
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ÚVOD 

Cílem této diplomové práce je návrh elektronické části zařízení určeného pro testování prototypů 

zbraní. Krokový motor pomocí specializovaného mechanismu opakovaně iniciuje spoušť 

testovaného prototypu zbraně. V průběhu testu jsou shromažďována data snímačů, kterými 

prototyp disponuje. Na jejich základě poté dochází k vyhodnocení testu.  ařízení umožňuje 

komunikaci s PC prostřednictvím USB rozhraní.  

 První kapitola popisuje krokové motory, jednotlivé typy, druhy konstrukcí a princip 

funkce. Dále je také zmíněna technika řízení mikrokrokováním, která se při řízení krokových 

motorů hojně využívá. Má značný dopad na plynulost chodu krokového motoru a snížení 

rezonancí.   

Druhá kapitola se zabývá vlastním návrhem zařízení sloužícího k řízení krokového motoru 

a jeho komunikace s PC. Je zde popsán popis funkce a vlastnosti použitého integrovaného obvodu 

DRV8711. Dále je proveden návrh parametrů řídících registrů. Kapitola se také zabývá výběrem 

mikroprocesoru a dalších periferií. 

Třetí kapitola se věnuje návrhu a implementaci firmwaru mikroprocesoru PIC32, jehož 

hlavním úkolem je komunikace s driverem krokového motoru. Dále je realizována komunikace 

s řídící aplikací na PC prostřednictvím USB. Jako záložní komunikační rozhraní slouží UART. 

Informace o stavu zařízení je odesílána skrze druhou sériovou linku a zobrazena na LCD displeji.      

Čtvrtá kapitola prezentuje návrh a implementaci řídící aplikace pro PC. PC aplikace mimo 

plánování vlastního testování prototypu zbraně umožňuje nastavení řídících registrů pro dosažení 

optimálního chodu krokového motoru. Dále umožňuje manuální řízení krokového motoru. 

Aplikace také kontroluje aktivní spojení s řídící deskou.  
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1 KROKOVÉ MOTORY 

V následujícím te tu je probrána problematika krokových motorů, jednotlivých typů konstrukcí 

a principy jejich funkce. Dále se také kapitola zabývá řízením krokových motorů, zvláště pak 

metodou mikrokrokování.  

1.1 K    v         –  b   ě 

Krokový motor je synchronní otáčivý stroj, který bývá obvykle napájen impulsy stejnosměrného 

proudu. Při průchodu proudu cívkou ve vinutí motoru dochází k vybuzení magnetického pole.  

Pohyb rotoru je při nízkých otáčkách nespojitý, rotor se pohybuje vždy v určitých krocích 

(otáčí se o určitý úhel). Pozitivními vlastnostmi krokových motoru je jejich vysoká přesnost 

nastavení polohy rotoru, vysoká mechanická odolnost, jelikož k mechanickému tření dochází 

pouze v ložiscích (nepotřebují komutátor). Z toho vyplývá také jejich dlouhá životnost. Další 

výhodou je možnost řízení krokového motoru v otevřené smyčce bez zpětné vazby. Při známém 

počtu impulsů máme přesnou informaci o poloze rotoru. [1] 

Mezi nevýhody patří nespojitost otáčení motoru, která však lze do jisté míry omezit 

vhodnou volbou řízení daného motoru. Další nevýhodou je vysoký odběr proudu v klidovém 

stavu, když se motor netočí.  U krokových motorů také může docházet k tzv. ztrátě kroku, která 

může nastat při vysokém zatížení motoru. Následně dochází k zakmitávání motoru a nestabilitě 

jeho pohybu. Při vhodné volbě krokového motoru a způsobu jeho řízení lze však tuto nežádoucí 

vlastnost zcela eliminovat. [1] 

1.2 T p       v           

1.2.1 Motory s p   ě       l        

Jedná se o starší typy krokových motorů, které se v dnešní době kvůli nízkému točivému 

momentu a nízkou přesností nastavení polohy téměř nepoužívají.  

Na hřídeli rotoru se nachází pólové nástavce ve tvarů zubů z magneticky měkkého materiálu. 

Stator tvoří taktéž pólové nástavce, na kterých jsou uložena jednotlivá vinutí. Při průchodu proudu 

jednotlivými páry vinutí statoru dochází k pohybu rotoru. V anglicky psané literatuře se vyskytují 

pod označením VRM – Variable reluctance motor. [2] 
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Obrázek 1.1 Motor s proměnnou reluktancí – konstrukce [12] 

Při čtyřtaktním řízení po jedné fázi prochází v prvním kroku proud fází A. Ostatní fáze 

jsou bez buzení. Při takto vybuzeném magnetickém poli se rotor krokového motoru otočí do 

takové polohy, kdy je zajištěn minimální magnetický odpor. Proti statorovým pólům vinutí A se 

posunou nejbližší rotorové póly do souhlasné polohy, tak že obě dvojice pólů jsou v přesném 

zákrytu. Ostatní póly statoru se nepřekrývají s póly rotoru postupně o ¼, ½ a ¾ rotorové zubové 

rozteče.  

V dalším kroku dochází k samostatnému sepnutím sousední fáze B, rotor se opět pootočí 

tak, aby byl zajištěn minimální magnetický odpor. Dochází k pootočení o ¼ rotorové zubové 

rozteče. Další kroky jsou identické, motor se stále otáčí při změně buzené fáze ve správném pořadí 

o ¼ rotorové zubové rozteče. Pokud má krokový motor na rotoru 6 pólů, velikost rotorové rozteče 

je 60° a velikost kroku 15°. [3] 

Pokud se používá řízení po dvou fázích dochází vždy k sepnutí dvou sousedních fází. 

Ustálená poloha je nyní mezi dvěma sousedními póly statoru.  Velikost kroku zůstává stejná, tj. 

15°. Statický vazební moment se při tomto způsobu řízení zvýší přibližně na dvojnásobek oproti 

řízení po jedné fázi. [3] 

1.2.2 A   v          

Jedná se o krokové motory, které mají rotor tvořen permanentním magnetem. Na jeho obvodu se 

střídá severní a jižní pól. Jejich celkový počet je poloviční, než počet pólů statoru. Počet pólu 

statoru musí splňovat podmínku dělitelnosti čtyřmi.  

Na rozdíl od motorů s proměnnou reluktancí zde netvoří stator jednotlivé zuby, ale 

permanentní magnet. Na statoru se nachází jednotlivá statorová vinutí. [3]  
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Obrázek 1.2 Krokový motor s permanentním magnetem – konstrukce [12] 

1.2.3 H b  d          

V současné době se jedná o nejpoužívanější typ krokového motoru. Na obrázku je stator tvořen 

osmi pólovými nástavci a dále se dělí na pět zubů. Každý pólový nástavec má své vinutí.  

Na rotoru jsou nalisované dva pólové nástavce složené z plechů. Mezi těmito nástavci se 

nachází permanentní magnet, který je a iálně polarizován. Rotorové pólové nástavce (i zuby) jsou 

vzájemně pootočeny tak, že proti osám zubů jednoho jsou osy drážek druhého. [3] 

 

Obrázek 1.3 Hybridní krokový motor [3] 
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1.3 M         vá   

V různých odvětvích a typech aplikací s krokovými motory je vyžadován plynulý chod motoru 

bez rázů a vibrací, je tedy zapotřebí vyšší „rozlišení“ krokového motoru zvětšením počtu kroků 

na otáčku. 

Možný způsob by byl změnou konstrukce krokového motoru. Z principů popsaných 

v předchozích kapitolách vyplývá, že takovéhoto zvýšení můžeme dosáhnout větším počtem fází 

motoru případně větším počtem zubů rotoru. To by však bylo velice náročné z hlediska výroby. 

Proto se v současné pra i používá technika řízení krokových motorů zvané mikrokrokování 

(microstepping). Princip spočívá v současném buzení obou fází, přičemž řídíme poměr budících 

proudů jednotlivých fázi. Jeden krok tak můžeme rozdělit na libovolně malé mikrokroky. 

V dnešní době umožňují integrované obvody dělit krok s poměrem až 1/2 6.  

Mezi hlavní výhody tohoto způsobů řízení patří dosažení plynulého chodu motoru, 

zabraňujícího vznik vibrací, dosažení jemnějšího kroku a vyššího rozlišení a potlačení vlastních 

rezonancí motoru.   

1.4 T p  b           v           

1.4.1 N pěť v  b      

Buzení krokových motorů z napěťového zdroje patří mezi nejjednodušší typ buzení. Principiální 

schéma je na Obr. 1.5. Parametry takto ovládaného krokového motoru jsou negativně ovlivněny 

přechodovým dějem při zapínání nebo vypínání vinutí, konkrétně časovou konstantou τ buzeného 

vinutí. Její vliv je značný při řízení krokového motoru s vyšší krokovací frekvencí. [3] 

Velikost narůstajícího proudu vinutím motoru vyjadřuje následující rovnice: 

𝑖 =
𝑈

𝑅𝐿
(1 − 𝑒−

𝑡

τ)  [A] ,          (1.1) 

kde i je okamžitý proud vinutím v čase t, U je velikost napájecího napětí, RL je ohmický odpor 

vinutí, a τ časová konstanta. 

 

Obrázek 1.4  jednodušené schéma napěťového buzení 
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1.4.2 B      v        p   d   

Při buzení vnuceným proudem dochází ke zvýšení strmosti přechodového děje při 

zapínání/vypínání buzené fáze (jedná se o buzení zdrojem konstantního proudu). Prakticky 

dochází ke zkrácení časové konstanty přechodového děje pomocí předřadného odporu RP. [3] 

Výpočet pro okamžitou hodnotu proudu procházejícího vinutím zůstává stejný jako 

v rovnici (1.1), avšak časová konstanta přechodového děje τ se změnila podle následující rovnice 

    τ =
𝐿

𝑅𝐿+𝑅𝑃
 , [s]            (1.2) 

kde τ časová konstanta, L je indukčnost vinutí RL je velikost odporu vinutí a RP velikost 

předřadného odporu. 

 

Obrázek 1.5  jednodušené schéma proudového buzení 

Tento typ buzení je však energeticky náročný a nevýhodný, jelikož vlivem průchodu 

budícího proudu předřadným odporem vzniká úbytek napětí přeměněný v teplo. Hodnota odporu 

RP je volena přibližně pětinásobně vyšší než hodnota odporu vinutí RL. [3] 

1.4.3 P l    p   d v  b      – chopper 

Tento typ buzení využívá pro řízení velikosti protékajícího proudu vinutím pulsní šířkovou 

modulaci (PWM – Pulse width modulation). Na tomto principu pracují integrované obvody 

L297/298 od výrobce SGS Thompson, obvody řady DRV87   od Te as Instruments a mnoho 

dalších.  

Hlavní výhodou buzení proudovým chopperem je možnost řízení krokových motorů 

s vyšší krokovací frekvencí než s napěťovým a proudovým buzením u kterých dochází k poklesu 

točivého momentu s rostoucí frekvencí.  

Princip chopperu spočívá v buzení vinutí napětím vyšším, než je jmenovité napětí 

motoru. To má za následek zvýšení strmosti přechodového děje oproti buzení jmenovitým 

napětím. Časová konstanta zůstává stejná, avšak nárůst proudu je rychlejší.  
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Obrázek 1.6 Zjednodušené schéma pulzního proudového budiče krok. motoru [3] 

Uvedené schéma ve zjednodušené podobě zachycuje princip chopperu. Na začátku je 

přivedena na oba vstupy součinového hradla logická hodnota 1, výstupem je taktéž logická 

hodnota 1 (1 AND 1 = 1) a tranzistor je sepnut. Po sepnutí tranzistoru dochází k přechodovému 

jevu s e ponenciálním nárůstem proudu podle rovnice. Výhodou chopperu je strmější nárůst 

proudu vinutím, jelikož dochází k buzení napětím vyšším než jmenovitým. Proud vinutím 

zároveň prochází odporem RS, který využívá jako zpětnou vazbu s informací o procházejícím 

proudu vinutím. Referenční napětí je porovnáváno s úbytkem napětí na měřícím odporu RS. 

Po nárůstu napětí nad tuto hranici (UREF > URs) dochází k překlopení komparátoru do log. 

hodnoty 0. Výstupem součinového hradla je log. hodnota 0 a tranzistor je rozepnut a v tomto 

stavu je držen po dobu Tvyp danou monostabilním klopným obvodem. Dochází k zániku proudu 

přes rekuperační diodu. Pokud je PWM signál v log. hodnotě 1 po uplynutí doby Tvyp tak se celý 

proces opakuje. [3] 

Při řízení krokového motoru mikrokrokováním lze dané zapojení s výhodou rozšířit o 

D/A převodník řídící úroveň referenčního napětí UREF na vstupu komparátoru. Tím dochází 

k regulaci budícího proudu. Při řízení bipolárního krokového motoru je zapotřebí použít dva H-

můstky, kdy pomocí řídící logiky je první buzen sinusovým signálem a druhý kosinusovým 

signálem. [3] 

1.4.4  S  v á   j d   l v      p  b      

Pokud je požadována vyšší krokovací rychlost začíná být omezující faktorem časová konstanta 

přechodového děje τ. V důsledku nedostatečně rychlého nárůstu proudu vinutím před přechodem 

na následující pozici (posuv o další krok) dochází ke snížení momentu motoru. Následující 

obrázek zachycuje průběhu proudu pro jednotlivá buzení při nízkém a vysokém krokovacím 

kmitočtu.  
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Obrázek 1.7 Proud při buzení a) napěťovém b) vnuceným proudem c) chopper [3] 

Z výše uvedených průběhů budícího proudu na Obr. 1.8 lze pro vyšší krokovací frekvence 

očekávat nižší kroutící moment při napěťovém a proudovém buzení. 

1.5 Ř       á    b d      p   d  

Po dosažení hodnoty proudu pro daný krok dochází k odpojení buzení. Po přerušení průchodu 

proudu vinutím dochází k indukci napětí, které zpožďuje zánik proudu procházejícího fází 

krokového motoru.  

 

Obrázek 1.8 Průběhy proudu při odpojení buzení 

Směr proudů při stavu, kdy nedochází k řízenému zániku vyobrazuje schéma na Obr 1.8. 

Před odpojením buzení prochází proud I1 přes otevřené tranzistory T1 a T4. Po odpojení buzení 

se proud I2 uzavírá přes ochranné diody tranzistorů T2 a T3. Tranzistory jsou v tomto režimu 

tepelně namáhány. [3]  trátový výkon je přibližně: 

𝑃 = 2𝐼𝑈𝐷 [W] ,         (1.3) 
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kde I je proud procházející ochrannou diodou a U je prahové napětí ochranné diody. 

Integrovaný obvod umožňuje různé kombinace řízeného zániku budícího proudu pomocí 

různých módů. V tzv. slow decay režimu dochází k pomalému zániku proudu pomocí spodních 

větví H-můstku.  

 

Obrázek 1.9 Průběhy proudu při odpojení buzení – slow decay 

  Opět v normálním stavu prochází proud I1 přes otevřené tranzistory T1 a T4. Po odpojení 

buzení jsou sepnuty tranzistory T3 a T4 a prochází proud I2. V tomto režimu dochází k menšímu 

zahřívání motoru, chod je plynulejší a tichý. Při požadavku na vyšší rychlost krokování může být 

však doba zániku limitujícím faktorem. [3]  

Dalším režimem je fast decay, při kterém dochází k rychlejšímu zániku proudu. 

 

Obrázek 1.10 Průběhy proudu při odpojení buzení – fast decay 
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Po odpojení buzení dochází k reverzaci napětí sepnutím tranzistorů T2 a T3. Směry 

proudů jsou stejné jako na Obr 1.8, avšak nyní jsou tranzistory méně namáhány, zkreslení proudu 

je však vyšší [3].  trátový výkon je přibližně 

                𝑃 = 2𝐼2𝑅𝐷𝑆𝑂𝑁  [W] ,                                             (1.4) 

kde I je velikost proudu a RDSON velikost odporu kanálu drain – source.   
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2 NÁVRH PŘÍPRAVKU 

Tato kapitola se zabývá praktickým návrhem řešení výsledného zařízení. Popisuje základní 

blokové schéma zařízení. Další podkapitola se zabývá volbou vhodného mikrokontroléru. 

V následující podkapitole je probrána problematika řídícího obvodu krokového motoru. Poslední 

podkapitola se zabývá řešením napájecího obvodu pro mikrokontrolér a LCD displej.    

2.1 Bl   v         

 

Obrázek 2.1 Blokové schéma zařízení 

Hlavním prvkem blokového schématu uvedeného na Obr 2.1 je mikrokontrolér PIC32. 

Napájecí napětí pro mikrokontrolér obstarává modul se snižujícím DC/DC měničem LM2596. 

Mikrokontrolér zajišťuje komunikaci s integrovaným obvodem DRV8711, kterému bude 

věnována pozornost v následující kapitole. S tímto integrovaným obvodem komunikuje MCU 

prostřednictvím rozhraní SPI. Provádí inicializaci, nastavení řídících parametrů a samotné řízení 

krokového motoru. Dále mikrokontrolér odesílá informace o svém stavu a průběhu testu na LCD 

displej prostřednictvím sériové rozhraní UART. Mikroprocesor je řízen pomocí ovládací aplikace 

na PC, a to prostřednictvím rozhraní USB skrze, které přijímá řídící zprávy na základě 

stanoveného komunikačního protokolu. Kontrola dat ze senzorů je taktéž zpracována aplikací na 

PC.  
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2.2 M          l   

Jako hlavní řídící člen celého zařízení byl zvolen mikrokontrolér PIC32MM02 6GPM028 od 

firmy Microchip. Jeho základní parametry jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 2.1  ákladní parametry použitého MCU [4] 

PIC32MM0256GPM028 

S  l     áž  SMD 

Pouzdro SSOP-28 

Š ř   d   v   bě      32 bit 

Max. frekvence 25 MHz 

P  v       páj      pě   2 V – 3,6 V 

R  l š    A/D 

př v d     10, 12 bit 

R        

I2C, SPI, UART, 

USB 

T p d   v  p  ě   SRAM 

T p p  g    v    

p  ě   Flash 

 

Z hlediska budoucí implementace je důležitá přítomnost rozhraní SPI, pomocí kterého 

probíhá komunikace s řídícím obvodem krokového motoru DRV8711. Jedná se o sériové rozhraní 

využívané pro komunikaci mezi mikroprocesory s dalšími integrovanými obvody (např. A/D 

převodníky, displeje, paměti   PROM).  ařízení na sériové sběrnici SPI se dělí na Master a 

Slave, přičemž úlohou mastera je řízení komunikace pomocí hodinového signálu SCLK a signálu 

pro výběr slave zařízení SCS. [5]      

Tabulka 2.2 Signály pro komunikaci přes SPI [5] 

SPI signály 

Označení pinů Funkce 

SDI Vstup pro data od mikrokontroléru 

SDO Výstup pro data k mikrokontroléru 

SCS Chip select signál, vysoká úroveň zahájí přenos dat 

SCLK Vstup pro hodinový signál 

 

Pro zajištění komunikace s PC je využito rozhraní USB v komunikační třídě CDC, po 

připojení k hostitelskému PC se zařízení chová jako virtuální sériový port. 

Při prvotním návrhu bylo uvažováno řízení LCD displeje přímo z mikrokontroléru PIC32 

prostřednictvím rozhraní I2C. Bohužel se nepodařilo implementovat knihovnu pro komunikaci 

s e pandérem portu PCF8574, který ovládá LCD displej. Z tohoto důvodu byl použit 

mikrokontrolér ATM GA 328P, pro který vhodná knihovna e istuje. Mikrokontrolér PIC32 pak 

posílá data k zobrazení prostřednictvím rozhraní UART.  
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Obrázek 2.2 LCD displej 1602 s I2C modulem [11][14] 

2.3 Ř d     bv d      v           

Pro řízení krokového motoru byl vybrán integrovaný obvod DRV8711 od firmy Te as 

Instruments v pouzdře 38HTSSOP. Obvod je schopen řídit dva kartáčové DC motory nebo jeden 

bipolární krokový motor. Jelikož umožňuje dělit základní krok v poměru až 1/2 6 je možné 

dosáhnout velice přesného a plynulého chodu krokového motoru. 

Integrovaný obvod pracuje jako predriver e terních výkonových MOSF T tranzistorů 

s kanálem typu N. Buzení krokového motoru je realizováno na principu proudového chopperu 

popsaného v podkapitole 1.4.3. Pro řízení krokového motoru je byl zvolen režim integrovaného 

indexeru, který řídí výstupní část pomocí vnitřní logiky.  

Inde ovací režim umožňuje řízení pomocí vstupů ST P a DIR, kdy logická úroveň H na 

vstupu ST P provede přesun inde eru na další pozici, krokový motor se otočí o daný úhel 

v závislosti na krokovacím poměru a velikostí základního kroku motoru. U hybridních krokových 

motorů nejčastěji odpovídá velikost základního kroku hodnotě 1,8 ° (200 kroků na otáčku). 

Logická úroveň na vstupu DIR pak rozhoduje o směru otáčení krokového motoru. Použití vstupů 

STEP a DIR není podmínkou pro řízení krokového motoru v inde ovacím režimu, jelikož 

integrovaný obvod umožňuje změnu obou signálů skrze řídící registry. Tato možnost byla při 

návrhu využita.  

Kromě již zmíněného inde ovacího režimu umožňuje integrovaný obvod přepnutí do 

režimu, při kterém je výstupní driver MOSF T tranzistorů řízen pomocí e terních PWM signálů.   

 V tabulce 2.3 jsou uvedeny stavy krokového motoru v závislosti na řídících signálech 

Tabulka 2.3 Stav výstupu při manuálním řízení 

IN1 IN2 OUT1 OUT2 Stav 

0 0 High Z High Z Rychlý zánik budícího proudu 

0 1 L H Přímý chod 

1 0 H L  pětný chod 

1 1 L L Pomalý zánik budícího proudu 
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Obvod je také schopen detekovat zastavení motoru (Stall detection) vlivem zpětné 

elektromotorické síly, dále v sobě integruje různé druhy ochran proti poškození vzniklé 

nadměrným proudem (OCP – Overcurrent protection) nebo nadměrnou teplotou (OTS – 

Overtemperature shutdown).  

 

 

Obrázek 2.3  jednodušený blokový diagram s IC DRV8711 [6] 

2.3.1 Ř d      g      

Nastavení driveru probíhá pomocí řídících registrů (ma . délka 12 bitů) umožňujících kromě 

vlastního ovládání krokového motoru také nastavení parametrů řízení, které mají vliv na chod 

krokového motoru. V tabulce 2.4 jsou uvedeny parametry řídících registrů a jejich uspořádání 

v paměti.  

Tabulka 2.4 Uspořádání registrů v paměti 

Reg Adr 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

CONTROL 0h DTIME ISGAIN EXSTALL MODE RSTEP RDIR EN 

TORQUE 1h Reserved SMPLTH TORQUE 

OFF 2h Reserved PWMMODE TOFF 

BLANK 3h Reserved ABT TBLANK 

DECAY 4h Reserved DECMOD TDECAY 

STALL 5h VDIV SDCNT SDTHR 

DRIVE 6h IDRIVEP IDRIVEN TDRIVEP TDRIVEN OCPDEG OCPTH 

STATUS 7h Reserved STDLAT STD UVLO BPDF APDF BOCP AOCP OTS 

 

Pomocí registru Control je uskutečněn pohyb krokového motoru zápisem log. 1 na pozici 

bitu RST P. Bit RDIR slouží ke změně směru otáčení. Dalším významným parametrem čtyř 

bitové řídící slovo MOD , pomocí kterého lze nastavit devět různých krokovacích poměrů. 

Integrovaný obvod umožňuje nastavení už od nejhrubšího režimu full-step, kdy je vždy plně 

vybuzeno jedno vinutí krokového motoru. V tomto režimu se motor otáčí o velikost úhlu 

odpovídající základnímu kroku daného motoru.   

 Následující režimy dělí základní krok s narůstajícím krokovacím poměrem, kdy je 

základní krok dělen do série mikrokroků. S jemnějším krokovacím poměrem narůstá počet 

mikrokroků do kterých se dělí základní krok.  Driver umožňuje řídit krokový motor s ma imálním 

poměrem 1/2 6. 
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 V tomto registru je také možno nastavit parametr tDEAD, který udává dobu, za kterou dojde 

k sepnutí tranzistoru spodní větve H-můstku poté, kdy byl sepnut tranzistor v horní větvi. 

Nastavení umožňuje volit mezi dobami 400, 4 0, 6 0 až 850 ns.  

Další registr Torque umožňuje pomocí stejnojmenného osmibitového řídícího slova 

nastavit ma imální proud procházející vinutím krokového motoru. Výrobce udává v katalogovém 

listu pro výpočet hodnoty následující vztah: 

                                              𝑇𝑂𝑅𝑄𝑈𝐸 =
256  𝐼𝐹𝑆  𝑅𝑆𝐸𝑁𝑆𝐸  𝐼𝑆𝐺𝐴𝐼𝑁

2,75
 [−] ,                                  (2.1) 

kde TORQU  je hodnota uložena ve stejnojmenném registru, IFS je ma imální proud vinutím, 

RS NS  je velikost měřícího odporu a ISGAIN je velikost zesílení zpětnovazebního zesilovače. 

V registru Off je možné nastavit parametr TOFF, jedná se časový úsek PWM cyklu, kdy 

je aktivní buzení MOSF T tranzistoru odpojeno a probíhá řízený zánik budícího proudu, ať už 

v režimu fast decay nebo slow decay. Od parametru délky trvání TOFF a TBLANK je odvozena 

frekvence pulsní šířkové modulace. Přibližnou hodnotu frekvence PWM udává vztah [10]: 

𝑓𝑃𝑊𝑀 =
1

2𝑡𝐷𝐸𝐴𝐷+𝑡𝐵𝐿𝐴𝑁𝐾+𝑡𝑂𝐹𝐹
  [Hz] ,         (2.2) 

kde tDEAD je doba zpoždění při spínání horní nebo spodní větve, tBLANK je doba při nárůstů proudu, 

po kterou je ignorována velikost proudu vinutím a tOFF je doba trvání PWM cyklu ve stavu OFF. 

V registru Drive se definují parametry řízení výstupních výkonových MOSF T 

tranzistorů. Jedná se o velikost proudu, který nabíjí hradlo spínaného tranzistoru v horní větvi a 

spodní větvi a délku buzení tranzistorů v horní větvi a spodní větvi. Velikost proudu budícího 

horní větev lze volit v rozsahu 50 – 200 mA s krokem  0 mA, pro spodní větev je rozsah hodnot 

100 – 400 mA s krokem 100 mA. Driver umožňuje budit tranzistory v délce trvání 2 0 ns,  00 

ns , 1 us nebo 2 us. Nastavení těchto parametrů je shodné pro obě vinutí. 

Registr Decay nastavuje režimy zániku budícího proudu vinutí jejichž principy byly 

popsány v kapitole 1. . Kromě samostatného slow decay a fast decay režimu umožňuje driver 

použití kombinaci obou předchozích označovaný jako mi ed decay, jelikož v určitých intervalech 

buzení je vhodné upřednostnit pomalý zánik před rychlým a naopak. Při narůstajícím proudu 

vinutím je vhodné použit slow decay, při klesajícím proudu naopak fast decay. Parametr 

TDECAY pak rozhoduje po jak dlouhou dobu po ukončení aktivního buzení tranzistoru je 

aplikován režim rychlého zániku budícího proudu. Po uplynutí této doby se přechází do režimu 

slow decay, který trvá až do konce daného PWM cyklu. Obr. 2.4 zachycuje průběh budícího 

proudu v jednom PWM cyklu v závislosti na použitém režimu. 
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Obrázek 2.4 Průběh budícího proudu v jednom PWM cyklu 

Posledním registrem je Status registr, pomocí kterého je získána informace o stavu 

řídícího obvodu v případě poruchy. Obvod prostřednictvím status registru o informuje o přehřátí 

čipu, nízkém napájecím napětí nebo aktivaci nadproudové ochrany H-můstků, při které dojde 

k pozastavení řízení krokového motoru.  

2.3.2 Regulace proudu 

Proudová regulace je založena na zpětnovazebním obvodu snímajícím napětí na odporu, přes 

který prochází budící proud vinutí. Toto napětí je následně zesíleno a přivedeno na vstup 

komparátoru, kde je porovnáno s referencí. Při nárůstu proudu nad úroveň danou referenčním 

signálem je buzení PWM signálem zastaveno po určitou dobu, k buzení pak dochází až 

v následujícím kroku.  isk zesilovače a ma imální proud lze nastavit pomocí řídících registrů. 

Vztah pro výpočet ma imálního budícího proudu se získá úpravou rovnice (2.1) jako  

                                                 𝐼𝐹𝑆 = 2,75
𝑇𝑂𝑅𝑄𝑈𝐸

256  𝐼𝑆𝐺𝐴𝐼𝑁  𝑅𝑆𝐸𝑁𝑆𝐸
 [A] ,    (2.3) 

kde IFS je ma imální proud vinutím, TORQUE je hodnota uložená ve stejnojmenném registru a 

ISGAIN je velikost zesílení zpětnovazebního zesilovače a RSENSE velikost měřícího odporu.  

Hodnota referenčního napětí pro komparátor je získána vynásobením výstupu lookup 

tabulky funkce sinus (jejíž ma imální hodnota je 2,7  V) a hodnotou parametru TORQUE.  
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2.4 V     vá  á   

Integrovaný obvod DRV8711 pracuje jako predriver výkonových MOSF T tranzistorů 

s kanálem N. Pro výkonovou část zařízení byly použity výkonové tranzistory IRF740.  

Kontinuální proud procházející přechodem drain – source může dosahovat ma imální 

hodnoty až 6,3 A. Tranzistor taktéž vyhoví ma imálním dovoleným napětím VGS a VDS, jelikož 

driver krokového motoru nabíjí hradlo gate při napětí 10 V a napájecí napětí je uvažováno 24 V. 

Tranzistor má ma imální dovolený ztrátový výkon roven hodnotě 12  W při okolní teplotě 2  

stupňů Celsia, z hlediska ztrátového výkonu je tedy použitý typ tranzistoru značně 

naddimenzovaný.  

Dalším důležitým parametrem je náboj hradla gate, jehož velikost je 63 nC. Pro správnou 

funkci zařízení s cílem minimálních výkonových ztrát vlivem spínání tranzistorů tak musí být 

vhodně zvolena velikost proudu nabíjející hradlo gate výkonového tranzistoru, stejně jako doba, 

po kterou je hradlo nabíjeno. S časovacími parametry je úzce spojena velikost frekvence PWM 

dle rovnice (2.2). Ma imální frekvenci PWM je možné získat z nerovnice [10]: 

𝑄𝐺 ≤
20  10−3

4𝑓𝑃𝑊𝑀
 [nC] ,     (2.3) 

kde QG udává náboj hradla gate a fPWM velikost frekvence PWM. 

Pro použitý typ tranzistoru pak dle rovnice (2.3) vychází ma imální frekvence PWM 79 

kHz. Pro srovnání jsou v tabulce 2.  uvedeny různé velikosti frekvence PWM a jim odpovídající 

podmínky z hlediska ma imálního náboje QG. 

Tabulka 2.5 Limitní hodnoty ma . náboje hradla Gate pro různé frekvence PWM [6] 

Frekvence PWM [kHz] M x  ál    áb j QG [nC] 

430 < 11,5 

85 < 59  

20 < 249 

 

2.4.1 T p l      á   v    p   v     v   á    

 tráty výkonové části lze při uvažovaném použití tranzistoru jako spínače buzeného PWM 

signálem rozdělit na ztráty vedením proudu přes přechod drain – source, ztráty v důsledku 

spínání a ztráty při nabíjení hradla gate.  

Celkový ztrátový výkon je pak dán prostým součtem.  

𝑃𝑇𝑂𝑇 = 𝑃𝑂𝑁 + 𝑃𝑆𝑊 + 𝑃𝐺  [W] ,          (2.4) 

 tráty vedením přechodu drain – source vznikají v důsledku nenulové odporu přechod, 

přes který prochází budící proud vinutí motoru. Průběh proudu odpovídá v ideálním případě 

sinusovému průběhu. Pro velikost procházejícího proudu pak platí následující vztah: 

                                            𝐼𝑅𝑀𝑆 =
𝐼𝑃𝐸𝐴𝐾

√2
 [A] ,          (2.5) 

kde IRMS je efektivní hodnota proudu a IPEAK je ma imální hodnota proudu. 

 trátový výkon vlivem nenulového odporu přechodu RDSON pak udává vztah 

                                                𝑃𝑂𝑁 = 𝐼𝑅𝑀𝑆
2 𝑅𝐷𝑆𝑂𝑁 [W] ,           (2.6) 

kde PON je ztrátový výkon, IRMS je efektivního hodnota proudu a RDSON je odpor přechodu drain – 
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source. 

 Výrobce tranzistoru udává v [7] velikost odporu RDSON 0,   Ω. Při průchodu ma imálního 

proudu 4 A pak ztrátový výkon vychází dle rovnice (2.6)  

      𝑃𝑂𝑁 =  4,4 W .                                                (2.7)    

Další podíl na celkovém ztrátovém výkon mají ztráty vlivem spínání tranzistoru. K těmto 

ztrátám dochází v důsledku nenulových doby přechodu kanálu mezi stavy saturace trise a zahrazení 

tfall. Dle [9] byl použit následující vztah pro výpočet spínacích ztrát: 

                                                         𝑃𝑆𝑊 =
1

2
𝑉𝐼𝑁𝐼𝑂𝑈𝑇(𝑡𝑟𝑖𝑠𝑒 + 𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙)𝑓SW [W] , (2.8) 

kde VIN je vstupní napětí, IOUT výstupní proud, trise a tfall doby vzestupné a sestupné hrany, a fSW 

frekvence spínání tranzistoru. 

 trátový výkon vlivem spínání při frekvenci PWM  0 kHz pak dle rovnice (2.8) odpovídá 

hodnotě  

     𝑃𝑆𝑊 = 0,12 W .                                                         (2.9) 

K ztrátám dochází také při nabíjení hradla gate. Dle [9] ztrátový výkon udává následující 

vztah 

                                                  𝑃𝐺 = 𝑄𝐺𝑉𝐺𝑆𝑓𝑆𝑊 [W] ,        (2.10)    

kde QG je celkový náboj hradla Gate, VGS napětí mezi hradlem Gate a Source a fSW frekvence 

spínání. 

  e známých hodnot z katalogového listu [7] se pak ztrátový výkon rovná 

      𝑃𝐺 = 31 mW .         (2.11) 

Po sečtení výše vypočtených hodnot vychází celkový ztrátový výkon  

            𝑃𝑇𝑂𝑇 =  4,4 + 0,12 + 0,031 = 4,551 W .     (2.12) 

Nejvyšší podíl na celkovém ztrátovém výkonu mají ztráty vlivem procházejícího 

budícího proudu přes odpor RDSON kanálu drain – source. Katalogový list výkonového tranzistoru 

IRF740 [7] uvádí ma imální dovolený ztrátový výkon 12  W při okolní teplotě 2  °C. Ačkoli 

jsou výstupní tranzistory značně naddimenzované bude vhodné použití pasivního chladiče 

k odvádění ztrátového výkonu přeměněného v teplo.  

2.5 N páj     bv d 

Pro navržené zařízení je nutné zajistit napájecí napětí 3,3 V pro mikrokontrolér a e terní LCD 

displej. Pro chod zařízení se uvažuje přivedení e terního napájení pro krokový motor (24 V). 

Napájecí blok tedy sníží napájecí napětí krokového motoru na danou úroveň. Předpokládaný 

odběr mikrokontroléru a LCD displeje by se dle katalogových listů měl pohybovat okolo 70 

mA.[4] 

Napájecí blok obstarává zapojení s integrovaným obvodem LM2 96 firmy ON 

Semiconductor. Integrovaný obvod LM2596 pracuje jako snižující DC-DC spínaný měnič (buck 

converter), který je schopen regulovat výstupní napětí v rozsahu od 1,23 až 37 V s ma imálním 

odběrem do 3 A. 

Pro výpočet velikosti výstupního napětí udává výrobce v katalogovém listu následující 
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rovnici [8]: 

𝑉𝑂𝑈𝑇 = 1,23 (1 +
𝑅2

𝑅1
) [V] ,           (2.13) 

kde VOUT je velikost výstupního napětí, R1 a R2  jsou velikosti odporů zpětnovazebního děliče. 

Jelikož je na modulu je osazen rezistor R1 o hodnotě 470 Ω, pro požadované výstupní 

napětí VOUT o velikosti 3,3 V musí být odporový trimr nastaven podle rovnice (2.13) na hodnotu 

790 Ω. 

 

 

Obrázek 2.5 Schéma zapojení modulu s LM2 96 
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3 NÁVRH F RMWARE 

3.1 Zá l d   p ž d v   

 ařízení by mělo umožňovat komunikaci s PC, resp. obslužnou aplikací daného zařízení. Dále je 

bezpodmínečně nutné zajistit komunikaci s driverem DRV8711 pomocí rozhraní SPI. Po SPI by 

měla probíhat základní inicializace driveru, nastavení řídících registrů a krokování motoru. Za 

účelem rychlé zpětné vazby o stavu, ve kterém se zařízení nachází, by měl mikrokontrolér posílat 

základní informace na LCD displej, a to prostřednictvím rozhraní UART.  

Jelikož je pro správnou funkci zařízení a průběh testu nezbytná zpětná vazba od senzoru 

spouště testované zbraně je nutné, aby bylo v průběhu testování navázáno aktivní spojení s PC, 

které zasílá informaci z toho senzoru. Mikroprocesor by tedy měl aktivně zjišťovat stav připojení 

k PC a při případném přerušení spojení pozastavit průběh testování a zastavit krokový motor.  

Při návrhu desky plošného spoje bylo počítáno s přítomností záložního komunikačního 

rozhraní UART. Rozhraní by mělo v ranné fázi oživování zařízení sloužit pro účely ladění a 

v pozdější fázi zastoupit v případě poruchy rozhraní USB. Z tohoto důvodu by měl být firmware 

zařízení schopen obsloužit i periferii UART. 

 drojový kód řídícího mikrokontroléru PIC32 byl napsán v jazyce C, přičemž k vývoji 

bylo použito prostředí MPLAB X ID  4.1 . Pro vygenerování základní struktury zdrojového 

kódu bylo využito volně dostupného nástroje MPLAB Code configurator (MCC). Převážná 

většina použitých knihoven pro komunikaci s periferiemi mikroprocesoru 

PIC32MM0256GPM028 byla od firmy Microchip. Konkrétně se jedná o tyto knihovny: SPI, 

UART a USB DEVICE CDC.  

Mikrokontrolér pracuje na frekvenci 24 MHz.  drojem je smyčka PLL, která hodinový 

kmitočet odvozuje od interního oscilátoru 8 MHz. Pro komunikaci pomocí rozhraní USB je nutné 

generovat hodinový kmitočet USBCLK 48 MHz, který taktéž obstarává PLL. Frekvence 

USBCLK je v průběhu komunikace s hostem dolaďována.   

3.2 Hl v               

Ve funkci main dochází zprvu k nastavení potřebných registrů (nastavení oscilátoru, PLL, funkce 

jednotlivých pinů, aktivace pull-up rezistorů, povolení přerušení) a dále pak k inicializaci 

jednotlivých periferií mikroprocesoru. Velmi podstatné je zakázání funkce JTAG určené 

k ladícím účelům, jelikož sdílí I/O piny s rozhraním SPI. Dále je nutné nastavit chování pinu 

VBUSON jako obyčejný I/O pin. Funkce pinu VBUSON není pro USB v režimu device potřebná 

a neuvedení do tohoto stavu by mělo opět za následek nefunkčnost rozhraní SPI.     

Dále je povolen driver krokového motoru a do jeho řídících registrů jsou nahrány výchozí 

hodnoty. Vstupně/výstupní piny záložního komunikačního rozhraní UART byly softwarově 

přemapovány za účelem snazšího návrhu DPS. Děje se tak na základě nastavení registrů, podle 

kterých se řízen příslušný multiplexor. Ten pak mapuje příslušný I/O pin do hardwarového bloku 

zvolené periferie (UART, SPI, časovače).  

V nekonečné smyčce se vykonávají obslužné funkce periferií, mezi které patří obsluha 

USB, záložního UARTu, LCD displeje. Detailnějším popisem obsluhy těchto periferií se zabývají 

samostatné podkapitoly.  

Provádí se také obsluha časovačů Timer1 a Timer2. Časovač Timer1 slouží pro 

generování zvolené krokovací frekvence a je využíván uvnitř funkce pro obsluhu krokovacího 
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motoru, zatímco Timer2 je využíván pro časování watchdogu, který kontroluje aktivního spojení 

s řídící aplikací na PC. Obr. 3.1 zachycuje vývojový diagram funkce main. 

 

 

Obrázek 3.1 Vývojový diagram funkce main 

3.3 Ob l ž á úl    USB 

Pro implementaci komunikace zařízení s PC prostřednictvím USB bylo použito MLA 

USB Frameworku od firmy Microchip. Jeho použití umožňuje provozovat zařízení v režimu host 

nebo device. V tomto případě byl zvolen režim device.  ařízení se chová jako USB device v 

komunikační třídě CDC. Po připojení k hostitelskému PC se pak hlásí jako virtuální sériový port.  

 

Obrázek 3.2 Nastavení MCC pro vygenerování základní struktury USB CDC stacku 
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Úlohy obsluhující USB pracují v polling režimu. V nekonečné smyčce jsou volány 

obslužné funkce USB a CDC, které jsou řízeny událostmi (events) na sběrnici. V nekonečné 

smyčce je pak mimo obslužných funkcí USB také volána funkce zajišťující interpretaci přijatých 

dat dle navrženého komunikačního protokolu. Struktura zpráv je uvedena v tabulce 3.1. 

Tabulka 3.1 Struktura řídících příkazů komunikačního protokolu 

Struktura 

 p áv  
Parametr 

Popis 

CR=X X ∈ (0 –  0xFFF) 
Nastavení registru CONTROL, X udává hodnotu řídícího 

registru  

TR=X X ∈ (0 – 0xFFF) 
Nastavení registru TORQU , X udává hodnotu řídícího 

registru  

DR=X X ∈ (0 – 0xFFF) 
Nastavení registru DRIV , X udává hodnotu řídícího 

registru  

ER=X X ∈ (0 – 0xFFF) 
Nastavení registru D CAY, X udává hodnotu řídícího 

registru  

OR=X X ∈ (0 – 0xFFF) 
Nastavení registru OFF, X udává hodnotu řídícího 

registru  

BR=X X ∈ (0 – 0xFFF) 
Nastavení registru BLANK, X udává hodnotu řídícího 

registru 

FR=X X ∈ (0 – 0xFFF) Nastavení periody časovače pro krokovací frekvenci 

ST=X X ∈ (0 – 0xFFFF)  ahájení testovacího procesu, X je počet cyklů 

P=X X ∈ (0 – 0xFF) X udává pozici spouště testované zbraně 

F=X X ∈ (0,1)  práva indikující chybu na základě dat měřících senzorů 

A? –   práva k ověření aktivního spojení 

R –  
Spustí otáčení krokového motoru (testování, záložka 

DEBUG) 

S –  
 astaví otáčení krokového motoru (testování, záložka 

DEBUG) 

D –  
 měna směru otáčení krok. motoru (testování, záložka 

DEBUG) 

 

Při zpracování bufferu přijatých dat dochází k rozhodování dle prvních dvou znaků, 

pokud příkaz obsahuje i datovou proměnou (např. pro nastavení řídícího registru), je celý buffer 

odeslán do funkce, která provede parsování a datovou proměnou vrátí jako návratovou hodnotu.  

Parsovací funkce využívá knihovnu string.h, konkrétně funkce strchr,strcpy a atoi. Pro 

komunikaci se používá mód 8N1 s přenosovou rychlostí 11  200 Bd. 

3.4 Ob l ž á úl         v           

Tato funkce slouží pro řízení chodu krokového motoru, pomocí kterého dochází ke stisku spouště 

testované zbraně. Pro chod funkce je nutná zpětná vazba od senzoru spouště, kterou zbraň posílá 

v datovém paketu do PC. PC pak tuto informace posílá prostřednictvím USB testovacímu 
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zařízení, které na základě této informace rozhoduje o řízení krokového motoru, resp. směru 

otáčení.  

Senzor spouště vrací osmibitovou hodnotu. Otáčení v dopředném směru probíhá do 

okamžiku, kdy je dosaženo hodnoty 0 FF, následně se přejde do zpětného chodu. To je dosaženo 

negací příslušného bitu (RDIR) v řídícím registru driveru krokového motoru. Jeden testovací 

cyklus (simulovaný výstřel) je ukončen po dosažení hodnoty 0.   

Vstup do funkce pro obsluhu krokového motoru je mimo jiné podmíněn aktivním 

připojením zařízení přes rozhraní USB nebo UART s řídící aplikací na PC. Aktivní připojení se 

kontroluje na straně PC (skrze aplikaci) i na straně mikrokontroléru. Děje se tak na základě 

vysílání ověřovacích alive zpráv. Délka timeoutu, po kterém dojde k přerušení spojení, je 2 sek. 

Poté je zastaveno vykonávání funkce obsluhující krokový motor až do opětovného navázání 

spojení PC a řídící desky. Na Obr. 3.  je uveden vývojový diagram obslužné funkce krokového 

motoru. 

 

Obrázek 3.3 Vývojový diagram funkce řídící krokový motor 
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3.5 Ob l ž á úl    p   LCD d  pl   

Informační displej slouží jako zpětná vazba mezi obsluhou. K LCD displeji byl připojen modul 

s  mikrokontrolérem ATMEGA328P pracujícím na frekvenci 8 MHz. K vývoji firmwaru bylo 

použito prostředí Arduino ID . 

Mikrokontrolér přijímá data po rozhraní UART, která interpretuje a na jejich základě 

zobrazuje příslušné informace o aktuálním stavu testovaného zařízení na LCD displeji.  Data pro 

zobrazení se posílají vždy, když dojde ke změně některého ze zobrazovaných údajů.  

Displej podává informaci o aktivním spojení s řídící aplikací, při testovacím procesu 

zobrazuje stav testu (počet provedených výstřelů testované zbraně). V případě vyhodnocení 

chybového stavu na základě dat ze senzorů bliká podsvícení displeje. Datový rámec je dlouhý 4 

bajty, přičemž uspořádání dat je uvedeno v tabulce 3.2.   

Tabulka 3.2 Struktura datového rámce pro řízení LCD displeje 

Pozice 31 30 29 28 27 – 14 13 – 0 

Data dummy 
stav 

připojení 

indikace 

chybového 

stavu 

test spuštěn 

/ idle 

počet 

provedených 

cyklů 

počet 

naplánovaných 

cyklů 

  

Rozmístění údajů na LCD displeji lze nalézt ve fotodokumentaci zařízení (příloha C). 
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4 NÁVRH A  MPLEMENTACE 

OBSLUŽNÉHO SW 

Pro vývoj řídící aplikace byla využita platforma .N T Framework od společnosti Microsoft. 

Součástí této platformy je framework Windows Forms sloužící pro tvorbu formulářových aplikací 

pomocí grafického designeru. Obsahuje potřebné knihovny pro systémové prostředky. Součástí 

je také sada ovládacích prvků sloužících ke tvorbě navrhované aplikace a interakce s jejím 

uživatelem (tlačítka, posuvníky, menu, pole pro te tový vstup). Jako programovací jazyk se pro 

vývoj používá Visual C#. Společnost Microsoft pro vývoj pod platformou .N T Framework 

nabízí vlastní vývojové prostředí Microsoft Visual Studio 2017.  

4.1 Hl v   p   l 

Na hlavním panelu jsou umístěny ovládací prvky pro připojení k řídící desce a zahájení 

testovacího procesu. Dále je zde umístěno te tové pole pro výpis důležitých událostí a informační 

kolonka stavového registru.   

Při implementaci byla použita třída SerialPort z knihovny System.IO.Ports. Při 

inicializaci nové instance třídy SerialPort se volí cílový port pro komunikaci, zvolená přenosová 

rychlost, počet datový bitů, počet stop bitů a parita.[13] Nastavení se provádí v záložce 

Komunikace.  

Po výběru portu z nabídky dochází k pokusu o připojení tak, že je vysláno krátké slovo 

zjišťující přítomnost zařízení na daném portu.  

Po přijetí ACK je současně na PC i v mikroprocesoru spuštěn časovač (Timer2) pro 

kontrolu aktivního spojení aplikace s řídící deskou. Kontrola aktivního spojení pracuje na 

principu watchdogu. V daném intervalu musí přijít ověřující zpráva, která vždy nastavuje alive 

flag. Po přetečení časovače je kontrolován stav alive flagu. Pokud nebyl nastaven, spojení je 

přerušeno. Uživatel je o ztrátě spojení informován. Pokud probíhá aktivní test zbraně, 

mikrokontrolér jej musí zastavit, protože nemá aktuální informaci o pozici spouště testované 

zbraně.  

Testovací proces je spuštěn po odeslání zprávy, která nese informace o požadovaném 

počtu výstřelů zbraně. Po každém cyklu (provedeném výstřelu) je z mikrokontroléru odeslána 

informace o jeho dokončení, projeví se tak inkrementací hodnoty progressbaru, který slouží jak 

zpětná vazba o průběhu testu.  

Dále se na hlavním panelu nachází informační okno, indikující stav driveru krokového 

motoru (obsah status registru). Význam těchto zkratek popisuje Tabulka 4.1. 

Tabulka 4.1 Význam zkratek status registru 

Ná  v Popis 

OTS Indikuje přehřátí driveru, teplota nad bezpečnou úrovní 

AOCP Nadproudová ochrana výstupu A 

BOCP Nadproudová ochrana výstupu B 

APDF Chyba buzení výkonového tranzistoru (kanál A) 

BPDF Chyba buzení výkonového tranzistoru (kanál B) 

UVLO Podpěťová ochrana, detekován pokles napájecího napětí 

STD Detekce zastavení motoru 
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STDLAT Detekce zastavení motoru – latch 

 

 

 

 

Obrázek 4.1 Řídící aplikace – hlavní panel 

4.2 Driver panel 

Tento panel slouží k nastavení řídících registrů driveru DRV8711, které mají vliv na chování 

krokového motoru. Mezi základní parametry řízení patří krokovací poměr (full-step až 1/2 6). 

Dále je možné nastavit parametry pro řízení výkonových MOSF T tranzistorů v horní a spodní 

větvi. Jedná se o velikost proudu nabíjecí hradlo gate a délku samotného trvání.  

Mezi další parametry patří časování (TBLANK a TOFF).  e zvolených parametrů je 

vypočtena hodnota frekvence PWM v Hz. Pro požadovanou rychlost otáčení je zapotřebí 

přizpůsobit krokovací poměr a krokovací frekvenci. Frekvenci krokování udává vztah: 

𝑓𝑆𝑇𝐸𝑃 =
6𝑣𝑛𝑚

𝛼
 [Hz] ,          (4.1) 

kde fSTEP je krokovací frekvence, v je rychlost otáčení, nm je převrácená hodnota krokovacího 

poměru a α je velikost základního úhlu krokového motoru. 

Dalším neméně důležitým parametrem je také velikost ma imálního proudu vinutím 

krokového motoru, pomocí které se nastavuje Torque registr.   

Pro velké množství parametrů, které driver umožňuje nastavit je vhodné nastavení 

uchovat pro příští spuštění aplikace. Hardwarové řešení neimplementuje možnost uložení na SD 

kartu a samotný mikrokontrolér neobsahuje   PROM paměť. Z tohoto důvodu bylo nutné zajistit 

ukládání parametrů na PC ve formě te tového konfiguračního souboru. Pro implementaci byly 

použity třídy StreamWriter a StreamReader, které slouží k zápisu/čtení datového proudu 

v definovaném kódování. Cesta ke konfiguračnímu souboru se získá pomocí ovládacích prvků 

OpenFileDialog a SaveFileDialog ze standardní sady nástrojů Windows Forms.   
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Obrázek 4.2 Řídící aplikace – nastavení driveru 

4.3 Debug panel 

V tomto panelu je možno provádět základní úkony ladění parametrů řídící desky a samostatného 

driveru krokového motoru. Je možno manuálně řídit krokový motor, tzn. spustit a zastavit otáčení 

nebo změnit směr otáčení.  

Dále je možné spustit otáčení krokového motoru o předem definovaným počtem kroků 

nebo otáček. Pro různé krokovací režimy je nutné volit vhodnou krokovací frekvenci od které je 

odvozena rychlost otáčení hřídele krokového motoru. Tato funkce je v tomto panelu taktéž 

umožněna. Poslední funkcí je odesílání libovolných příkazů komunikačního protokolu skrze 

vestavěnou příkazovou řádku. Debugovací konzole poskytuje zpětnou vazbu od mikrokontroléru, 

resp. událostech, které vykonal na základě příkazů od řídící aplikace.   

 

Obrázek 4.3 Řídící aplikace – panel ladění 
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4.4 Komunikace 

Panel sloužící pro nastavení parametrů dvou komunikačních kanálů. Jedním je sériový port pro 

komunikaci s navrženou řídící deskou, který pracuje v módu 8N1 s rychlostí 11  200 Bd.  

Pro získání dat ze senzorů zbraně byla v aplikaci implementována funkce pro příjem a 

odesílání paketů pomocí protokolu UDP (User Datagram Protocol). Bylo využito třídy UdpClient 

z knihovny System.Net.Sockets.[13] 

Aplikace umožňuje zvolit mezi režimem naslouchání typu broadcast nebo unicast, 

přičemž ve výchozím stavu je nastaveno naslouchání na broadcastové adrese 2  .2  .2  .2  . 

Pro otevření socketu je také nutné zvolit port pro komunikaci, jehož hodnota je omezena na rozsah 

1024 – 6  3 . Pro naslouchání jsou použita všechny dostupná síťová rozhraní daného PC. 

 lementární funkčnost příjmu a odesílání UDP datagramů byla ověřena pomocí volně dostupného 

programu PacketSender zasíláním krátkých ASCII zpráv a jejich následným interpretováním 

v řídící aplikaci. 

Kvůli absenci knihovny pro přístup k senzorům zbraně však nemohla být funkce pro 

příjem dat dále rozvinuta. 

  

 

Obrázek 4.4 Řídící aplikace – nastavení komunikace 

4.5 Senzory 

 áložka slouží pro prezentaci přijatých dat ze senzorů testovaného prototypu zbraně.  

Ten odesílá pozice spouště, stav zajištění, pozice voliče střelby a další info. Jelikož 

Windows Forms neumožňují použití vhodných nástrojů pro vizualizaci získaných dat, byly  

k tomuto účelu použity volně dostupné DLL knihovny, získané z komunitního webu 

codeproject.com. Odkazy na použité knihovny jsou uvedeny v [15][16][17]. V aplikaci však není 

implementován příjem dat ze senzorů zbraně, proto měřící prvky na Obr. 4.  nezobrazují reálné 

hodnoty.  
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Obrázek 4.5 Řídící aplikace – vizualizace dat senzorů 
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5 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout řídící elektroniku pro ovládání krokového 

motoru, který pomocí specializovaného mechanismu iniciuje spoušť testované zbraně. Práce 

se měla zabývat návrhem desky plošného spoje řídící elektroniky, implementací firmwaru 

zařízení a tvorbou PC aplikace pro obsluhu zařízení. 

Pro návrh byl zvolen integrovaný obvod DRV8711, který umožňuje řídit krokový motor 

s ma imálním krokovacím poměrem 1/2 6, čímž je dosažen plynulejší chod krokového 

motoru. Jelikož integrovaný obvod pracuje jako predriver byl návrh doplněn dvěma H-můstky 

s výkonovými tranzistory IRF740, které umožňují dodávat do vinutí krokového motoru 

ma imální proud 4 A. Integrovaný obvod umožňuje pomocí velkého množství řídících 

parametrů optimalizovat chod krokového motoru.  

Pro návrh byl zvolen mikrokontrolér z řady PIC32MM. Kromě obsluhy samotného 

integrovaného obvodu skrze rozhraní SPI se mikrokontrolér taktéž stará o komunikaci 

s obslužnou aplikací na PC pomocí řídících zpráv navrženého komunikačního protokolu. 

Komunikace probíhá pomocí rozhraní USB ve třídě CDC, které může být v případě potřeby 

zastoupeno sériovým rozhraním UART.  

Řídící aplikace pro Windows umožňuje kromě naplánování testu zbraně také změnu 

většiny parametrů řídícího obvodu krokového motoru. Jedná se například o krokovací poměr 

nebo časovací parametry buzení výkonových tranzistorů, od kterých se odvíjí frekvence pulsní 

šířkové modulace PWM. Podle použitého krokového motoru také aplikace umožňuje nastavit 

velikost ma imálního proudu vinutím. Dále je možné přepínat mezi různými režimy řízeného 

zániku budícího proudu vinutí. Skrze aplikace lze také manuálně řídit krokový motor, volit 

velikost krokovací frekvence pro dosažení požadované rychlosti otáčení nebo otáčet krokovým 

motor o nastavený počet kroků či otáček. 

 a účelem zpracování informací ze senzorů zbraně byl v obslužné aplikaci 

implementován klient pro odesílání a příjem datagramů síťového protokolu UDP skrze který 

testovaný prototyp zbraně posílá údaje ze senzorů, přičemž komunikace probíhá po lokální síti. 

Tato funkce však zůstala ve stádiu vývoje kvůli absenci knihovny pro přístup k datům senzorů, 

jejíž poskytnutí firma SAAB Czech přislíbila, avšak nesplnila.  

Z výše uvedeného důvodu v práci chybí poznatky z vývojových zkoušek zbraní či zpětná 

vazba o případných nedostatcích či chybách při užívání testovacího zařízení. Funkčnost 

zařízení včetně obsluhy prostřednictvím řídící aplikace na PC byla ověřena na krokovém 

motoru 12 V/1,5 A.  

Dalším postupem práce by mělo být dokončení komunikačního protokolu pro získávání 

dat z testované zbraně bez nichž nemá testovací proces žádnou vypovídající hodnotu, samotná 

iniciace spouště testované zbraně nemůže být provedena bez zpětné vazby senzoru spouště, na 

níž je závislé řízení krokového motoru.                  
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SEZNAM SYMBOLŮ  VEL Č N A ZKRATEK 

 

MOSFET  Metal oxide semiconductor field effect transistor 

MCU microcontroller unit 

SPI Serial peripheral interface 

I2C Inter integrated circuit 

PWM  Pulse width modulation 

LCD Liquid crystal display 

DPS deska plošných spojů 

IC  integrated circuit 

DLL  dynamic linked library 

UART  Universal Asynchronous Receiver  Transmitter 
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B NÁVRH DESKY PLOŠNÝCH SPOJŮ 

B.1 D     pl š      p j  ř d        d l  – top (strana 

    á      

 
 

Rozměr desky 108 x 103 [mm], měřítko M1:1 

  



 37 

 

B.2 D     pl š      p j  ř d        d l  – bottom (strana 

 p j   

 
 

Rozměr desky 108 x 103 [mm], měřítko M1:1, zrcadleno 
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B.3 R      ě       á     – top (strana     á    ) 
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B.4 R      ě       á     – b               p j   
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C FOTODOKUMENTACE 

C.1 F   g        ř      
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C.2 Ná l d DPS 1 
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C.3 Ná l d DPS 2 

 

C.4 Př d   p   l 
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C.5 LCD displej –  dp j     d ř d     pl      

 

C.6 LCD displej – př p j      ř d     pl      
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C.7 LCD displej –    v      v      p       
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D SEZNAM SOUČÁSTEK 

 

Qty Value Device Package Parts 

1  ATMEGA328P   

1  

LCD display 16x2 

I2C   

1  LM2596 module   

1   PINHD-1X3 1X03 UART 

1   PINHD-1X4 1X04 I2C 

1   PINHD-1X5 1X05 ICSP 

1 

SS36HE3_A/

I 

SCHOTTKY-

DIODESMC DIODE_SMC D1 

1 0.47u C-EUC0603 C0603 C4 

4 0R1/3W R-EU_0617/22 0617/22 R7, R8, R10, R20 

1 100k R-EU_R0603 R0603 R3 

1 100n/10V C-EUC0603 C0603 C13 

2 100n/16V C-EUC0603 C0603 C10, C14 

1 100n/50V C-EUC0603 C0603 C20 

1 

100n/6.3V 

X7R C-EUC0603 C0603 C8 

1 100n/63V C-EUC0603 C0603 C9 

1 100u/63V CPOL-EUE3.5-8 E3,5-8 C6 

1 10k R-EU_R0603 R0603 R5 

1 10n/50V X7R C-EUC0603 C0603 C7 

1 

10uF/16V 

X7R C-EUC0603 C0603 C12 

1 14k R-EU_R0603 R0603 R1 

1 16MHz CRYSTALHC49UP HC49UP Q 

1 16k R-EU_R0603 R0603 R9 

2 18pF C-EUC0603 C0603 C16, C17 

1 1n/50V C-EUC0603 C0603 C18 

1 1u/16V C-EUC0603 C0603 C5 

1 1u/6.3V X7R C-EUC0603 C0603 C19 

2 22R R-EU_R0603 R0603 R13, R14 

1 22u C-EUC0603 C0603 C3 

1 300k R-EU_R0603 R0603 R4 

1 39k R-EU_R0603 R0603 R2 

1 4.7u CPOL-EUE2.5-5 E2,5-5 C1 

1 470p C-EUC0603 C0603 C2 

1 560R R-EU_R0603 R0603 R6 

4 56R R-EU_0309/10 0309/10 R11, R12, R17, R18 
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Qty Value Device Package Parts 

1 DRV8711 

TIDRIVER_DRV87

11DCPR 

TIDRIVER_DCP

0038A_N U3 

8 D02S D02S D02S 

KK1, KK2, KK3, KK4, 

KK5, KK6, KK7, KK8 

8 IRF740 IRF740 TO220BV 

Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, 

Q8 

1 

LT3685EMS

EPBF LT3685EMSEPBF MSOP10 U1 

1 

MINI-USB-

32005-301 

MINI-USB-32005-

301 32005-301 X1 

3 MSTBA2 MSTBA2 MSTBA2 X2, X3, X4 

1 P-B1720 P-B1720 P-B1720 SW1 

1 PIC32MM0 

PIC32MM0256GPM

028-I/SS SSOP28 U2 

1 

MBRD330T4

G 

SCHOTKY_DPAK_

DIODE DPAK D2 

1 

STF202-

22T1G STF202-22T1G SOT23-6 IC2 

1 

VLS5045EX 

6.8uH VLS5045EX VLS4045EX L1 

 

 

 


