


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací vícestupňového 

elektromagnetického vystřelovacího zařízení pro ověření možnosti zvýšení 

účinnosti. V práci je zahrnuta simulace magnetického obvodu a návrh jednotlivých 

komponent zařízení včetně řídicích obvodů. Výsledná účinnost postaveného 

zařízení bude ověřena měřením. 
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Abstract 

This master thesis deals with design and realization of multistage electromagnetic 

accelerating device (gun) and possibilities to increase its effectivity. This work 

contains a simulation of a magnetic circuit and designs of each components, 

inclusive of control circuits. Reached effectivity will be measured by appropriate 

methods. 
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1 ÚVOD 

 

Tato diplomová práce navazuje na mou bakalářskou práci, kde jsem vytvořil 

první funkční vzorek vystřelovacího zařízení. V současné době již bylo vytvořeno 

mnoho podobných projektů využívajících stejný princip urychlování 

feromagnetického projektilu.   Většina těchto zařízení sdílí jednu vadu. Tou je špatná 

energetická účinnost celého systému. I když se jedná o lineární motor a logicky 

čekáme, že toto zařízení bude mít stejnou účinnost jako elektromotor, není tomu tak. 

Tento fakt je do jisté míry způsoben i tím, že pro spínání cívek se nejčastěji používají 

tyristory, které neumožňují nutné přesné řízení. V mé bakalářské práci [4] jsem si 

ověřil, že při optimalizaci spínání pomocí vhodného zapojení a IGBT tranzistorů se 

celková účinnost systému dá zvýšit. I přes vhodnou optimalizaci se nepodařilo 

dosáhnout opravdu uspokojivých hodnot účinnosti. Pro další zvyšování účinnosti 

systému se dále nabízejí úpravy, jako optimalizace magnetického obvodu, použití 

speciálních materiálů na projektil a další. Tyto úpravy samo o sobě však neřeší jeden 

z problémů. Tím je maximální míra energie, kterou můžeme projektilu udělit v jedné 

urychlovací cívce. Pro velká zrychlení by totiž byla potřeba obrovská hodnota 

magnetické indukce, což by vedlo k použití speciálních materiálů a výsledky by byly 

stále nejisté. I s použitím těchto materiálů by docházelo k přesycení materiálu a 

další zvyšování proudu by nevedlo k výraznějším změnám výstupní rychlosti. Já 

jsem se pro tuto práci rozhodl použít více urychlovacích stupňů, jelikož je zde 

největší pravděpodobnost získání lepších výsledků. Pokud rozložíme dodávanou 

energii projektilu na delší dráhu, tak se sníží celkové ztráty ve spínacím obvodu a 

výsledná účinnost bude větší.  
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2 TEORTICKÁ ČÁST 

Tato kapitola se bude zabývat teoretickým popisem elektromagnetického 

vystřelovacího zařízení. Budou zde popsány možnosti realizace 

elektromagnetického vystřelovacího zařízení, které budou následně porovnány a 

z nich se určí nejvhodnější řešení. 

 

2.1 Používané typy elektromagnetických urychlovačů 

V této kapitole budou rozebrány nejčastěji používané typy 

elektromagnetických urychlovacích zařízení. 

2.1.1 Kolejnicové dělo 

V anglické literatuře též označováno pod známějším pojem „Railgun“. Jak už 

vyplívá z názvu tohoto zařízení, jeho konstrukce je tvořena dvěma vodivými 

rovnoběžnými kolejnicemi, mezi než je vložen vodivý projektil. Tato sestava nám 

vytváří eklektický obvod. Pokud přes kolejnice a projektil začne procházet proud, 

tak na projektil začne působit Lorentzova síla, která urychlí projektil 

z kolejnicového systému. 

 

 

 
Obrázek 1: Princip kolejnicového děla [10] 

Tato konstrukce elektromagnetického urychlovače je poměrně jednoduchá a 

nevyžaduje žádné precizní spínání jako v případě cívkového urychlovače. Proto se 

první seriózní kolejnicová děla začala konstruovat už na začátku první světové 
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války. [1] Za vznikem těchto prvních kolejnicových urychlovačů stál Francouz 

Fauchon-Villeplee. Počáteční experimenty v roce 1917 využívaly jako zdroj 

Grammovo dynamo, které bylo schopno dodat proud 600 A při napětí 60 V. I když 

projektily neměly velkou stabilitu, byly schopny prorazit dřevěný terč o tloušťce 80 

mm na vzdálenost 25 m. Po výstřelu nerotovaly jako u konvenčních drážkovaných 

hlavní. Fauchon-Villeplee se také zasadil o návrh vylepšení, které se využívají u 

moderních konstrukcí. Podstatným vylepšením bylo žlábkování k dosažení rotace 

projektilu, což výrazně zlepšilo stabilitu. Další návrhy, jako sériové uspořádání pro 

odpalování velkých projektilů, se příliš nepoužívají. Z pohledu celkové účinnosti 

převodu elektrické energie na kinetickou, dosahují kolejnicová děla účinnosti 20-45 

% [14].  Byly také provedeny pokusy o zvýšení účinnosti snížením odporu 

proudovodné dráhy pomocí kryogenického chlazení [15]. Touto metodou bylo 

dosaženo zlepšení účinnosti o 7 %. 

 

Americké námořnictvo v roce 2010 projevilo zájem o vytvoření 

elektromagnetického děla pro nové torpédoborce třídy Zumwalt. [2] Použití 

elektromagnetického děla na lodích je poměrně výhodné. Na lodi totiž nevadí velké 

rozměry potřebné kondenzátorové baterie. Také generátory na lodi poskytují 

dostatečný přísun elektrické energie pro použitelnou kadenci výstřelů. Oproti 

konvenčním kanonům náboje obsahují pouze útočnou trhavinu, což zvyšuje 

bezpečnost při uložení. Další výhodou jsou výrazně lepší výkonnostní parametry 

elektromagnetického děla. Vyšší úsťová rychlost a energie výstřelu výrazně zvětšuje 

dostřel děla a zkracuje dobu do zásahu. Díky vysokým úsťovým rychlostem lze dělo 

použít pro obranu před raketami, případně proti útočným dronům. V porovnání se 

současnou obranou s použitím raket země-vzduch, je cena vystřeleného chytrého 

projektilu mnohem nižší než cena obranné rakety. Do tendru se přihlásila Americká 

společnost General atomics a Britská BAE systems. Cílem bylo vytvořit „railgun“ 

schopný vystřelovat projektily rychlostí 5 Mach (pětinásobek rychlosti zvuku) silou 

33 MJ a s dostřelem 200 km. Zakázku nakonec získala firma BAE systems. Především 

díky tomu, že se jí podařilo značně redukovat opotřebení hlavně způsobené 

plazmatem vznikajícím při výstřelu. V současné době se dokončuje systém 

automatického nabíjení projektilů. Také se uvažovalo o použití kolejnicového děla 

pro vystřelování satelitů do kosmu [12], ovšem urychlovací dráha by musela být 

velmi dlouhá, proto bylo od tohoto konceptu upuštěno. 

 

Může se zdát, že jsou kolejnicová děla za více než 100 let vývoje připravena 

pro běžné nasazení. Bohužel stále jsou tu problémy, které brání masovému 

nasazení. Kolejnicové dělo pro svou funkci potřebuje mechanický kontakt mezi 

kolejnicemi a projektilem, což vede k opotřebení. Největší míru tohoto opotřebení 
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kolejnic v hlavni má ale na svědomí plazma vznikající při výstřelu. Samotná 

konstrukce musí být také velmi robustní, protože generovaná síla uvnitř hlavně 

nepůsobí jenom na projektil, ale také na kolejnice. Dalším problém je extrémní 

přetížení, které působí na vystřelované projektily. Toto přetížení musí vydržet i 

elektronika, která se stará o navádění projektilu. Asi největším problémem vesměs 

všech elektromagnetických urychlovačů je uložení potřebné elektrické energie. 

Hustota uložení elektrické energie je mnohonásobně nižší než potenciální energie 

uložená ve střelném prachu. Kvůli tomuto problému mají elektromagnetické 

urychlovače velké prostorové i energetické nároky. Tento problém do značné míry 

omezuje rozsah použití všech elektromagnetických urychlovačů.  

 

2.1.2 Cívkové dělo 

Další z elektromagnetických vystřelovacích zařízení je cívkové dělo, též 

označováno jako „coilgun“. Oproti kolejnicovému dělu je zde princip urychlování 

projektilu založen na vtahování feromagnetického projektilu do cívky protékané 

proudem. V dnešní době existuje mnoho zařízení využívající tento princip. Asi 

nejpoužívanějšími zařízeními jsou elektromagnetické aktuátory, které nacházejí 

uplatnění pro vypínače stejnosměrných proudů, elektromagnetické ventily a 

zkratové spouště jističů. 

 
Obrázek 2: Princip funkce cívkového děla 

Cívkové dělo nevyžaduje fyzické propojení projektilu s obvodem. Při urychlování 

nevzniká plazma a nedochází k žádnému opotřebení urychlovacích cívek. Toto 

řešení je však výrazně náročnější na přesnost řízení proudu cívkou. Projektil je totiž 

vždy vtahován do magnetického středu cívky. Řídicí elektronika tedy musí zajistit 

to, že jakmile projektil dosáhne magnetického středu cívky, musí být proud 
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protékaný cívkou nulový. Pokud by nebyla splněna tato podmínka, tak by byl 

projektil opět vtahován do magnetického středu cívky. Vzniklá síla by působila 

v opačném směru a tím by docházelo k brždění projektilu. Pokud by byl proud 

protékající cívkou konstantní, brzdná síla by nedovolila projektilu opustit cívku. 

Došlo by pouze k oscilaci, po které by projektil zůstal v magnetickém středu cívky. 

V počátcích testování cívkových děl, kdy ještě nebyly dostupné polovodiče, se pro 

dosažení nulového proudu využívalo vhodně zvoleného RLC obvodu. Časová 

konstanta a průběh oscilace se volily tak, aby proběhl ideálně jeden zatlumený kmit. 

Toto řešení bylo však velmi citlivé na jakoukoli změnu v obvodu a neumožňovalo 

regulovat sílu výstřelu.  

S nástupem polovodičů se situace zlepšila. Pro další konstrukce se začaly 

používat tyristory, které dovolovaly mnohem větší proudové impulzy. Ovšem stále 

musel být pečlivě volen LC obvod. A to tak, aby první kmit oscilace proběhl před tím, 

než se projektil dostane do magnetického středu cívky. Z pohledu účinnosti je toto 

řešení silně neoptimální, protože není úplně využita celá dráha, po kterou mohl být 

projektil urychlován.  

Nyní už však existuje řešení tohoto problému v podobě spínání cívek pomocí 

IGBT tranzistorů. LC obvod se volí tak, aby časová konstanta byla záměrně delší než 

doba, po kterou by měl být projektil urychlován. Pro splnění podmínky urychlení 

projektilu tedy stačí snímat jeho polohu od magnetického středu cívky a ve správný 

čas vypnout tranzistory. Díky použití IGBT tranzistorů můžeme regulovat sílu, jakou 

bude projektil urychlen. Toho dosáhneme pomocí PWM spínání budicího proudu 

cívky. Při použití vyššího napětí na kondenzátorech, bude vyšší strmost proudu, což 

dále zvyšuje odezvu obvodu na řízení. Takto řešená koncepce je nezávislá na změně 

obvodových komponent a materiálů projektilů. Přestože jsme v dnešní době 

schopni prakticky ideálně splnit podmínku pro urychlení projektilu, jsou zde další 

okolnosti, které komplikují rozšíření tohoto způsobu urychlování projektilů. Jak je 

tomu i u kolejnicového děla, tak i pro cívkové dělo existuje problém s kompaktností 

úložiště energie. Dále má tato koncepce urychlování menší účinnost převodu 

elektrické energie na kinetickou. 

 

Cívkové dělo by mohlo najít uplatnění například jako náhrada pneumatického 

kanonu pro Taylorův kompresní test [16]. Toto dělo se nachází v laboratoři 

vysokých rychlostí deformace - LVRD na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. 

Kanón vystřeluje přesné válcové vzorky v rozsahu rychlostí 

 40 až 250 ms-1. Cívkové dělo se svými možnostmi regulace výstupní rychlosti a 

použitím válcových projektilů vyhovuje jako náhrada pneumatického kanonu. 

Použití cívkového děla by také snížilo prostorové nároky na měřící zařízení, protože 

pneumatický kanón je poměrně velký. Pro splnění požadavků na úsťovou rychlost 
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projektilů je však třeba výrazně zvýšit výkon použitého cívkového děla. 

Jednostupňový urychlovač, který jsem sestavil ve své bakalářské práci dosahoval 

úsťové rychlosti jen 23 ms-1.  

 
Obrázek 3: Pneumatický kanón pro Taylorův test [17] 

Zvýšení maximální energie, kterou jsme schopni předat projektilu, můžeme 

dosáhnout zvětšením magnetické indukce. Tohoto můžeme dosáhnout zvětšením 

budicího proudu, nebo zvýšením indukčnosti budicích cívek. Tuto metodu jsem 

podrobněji zkoumal ve své bakalářské práci, kde jsem si tento předpoklad ověřil. U 

tohoto řešení je však limitujícím faktorem magnetická saturace projektilu, která je 

pro běžnou ocel přibližně 2,5 T. Problémem tohoto zvyšování energie projektilu je 

špatná účinnost převodu elektrické energie na kinetickou. Pro jednostupňové 

konstrukce se celková účinnost pohybuje pouze v jednotkách procent. 

Účinnost tohoto převodu ovlivňují: 

• Vysoké vodivé ztráty (odpor cívky, vodičů, ztráty na tranzistoru) 

• Vířivé proudy v projektilu (způsobují ztráty zahříváním vodivého projektilu 

a vytváří magnetické pole, které vyvolává sílu v opačném směru urychlování) 

•  Ztráty v magnetickém obvodu (velký rozptylový tok) 

• Nemožnost okamžitě vypínat proud cívkou při špatném časování. To 

znamená, že proud se vypíná pozdě, dochází k výraznému brždění projektilu a tím i 

ke snižování účinnosti 
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Další možností, jak zvýšit energii udanou projektilu, je prodloužení dráhy, po které 

je urychlován. Pokud bychom uvažovali pouze jednu cívku, je prodloužení dráhy, po 

kterou bude projektil urychlován, možné realizovat jenom prodloužením 

magnetického obvodu. Musíme tedy prodloužit projektil nebo cívku. Při prodloužení 

cívky a ponechání stejné délky projektilu se dráha, po které bude projektil 

urychlován prodlouží jenom o polovinu délky, o kterou jsme prodloužili cívku. To 

samé nastane, pokud prodloužíme projektil a cívka zůstane stejná. Navíc se výrazně 

zkomplikuje určování bodu, kdy se potkají magnetické středy projektilu a cívky. Pro 

snadné určení tohoto bodu je vhodné mít projektil i cívku o stejné délce. 

 

Z důvodu stability projektilu je nevhodné mít extrémně dlouhý projektil. Proto ani 

společné prodlužování délky projektilu a cívky nelze provádět do nekonečna. Jako 

nejvhodnější řešení se jeví použití více urychlovacích stupňů. V závislosti na počtu 

urychlovacích stupňů dojde k prodloužení dráhy, po kterou bude projektil 

urychlován. Toto řešení bude mít také mnohem vyšší účinnost převodu elektrické 

energie na kinetickou. Přidané urychlovací stupně nebudou urychlovat projektil 

z nulové rychlosti, což bude mít za následek menší změnu rychlosti. Z toho 

vyplývající menší proudové pulzy. Zmenšení proudových pulzů má na celkovou 

účinnost výrazný vliv, jelikož ztráty ve vodiči jsou závislé na druhé mocnině proudu.  

 

2.2 Analýza elektromagnetického urychlovacího systému 

V této kapitole bude elektromagnetické vystřelovací zařízení analyzováno jak 

z elektrického, tak magnetického hlediska. Tyto analýzy budou následně ověřeny 

simulací. 

2.2.1 Náhradní schéma elektrického obvodu 

Popisovaný systém se skládá z cívky, kterou protéká časově proměnný proud. 

Dále je zde trubice z diamagnetického materiálu. V našem případě se jedná o PMMA 

trubici, která slouží k vedení urychlovaného projektilu. Proud je do budicího obvodu 

dodávaný z kondenzátorové baterie přes spínací prvky. 
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Obrázek 4: Náhradní elektrický obvod elektromagnetického vystřelovacího zařízení [11] 

Na obrázku 4 vidíme náhradní obvod elektromagnetického vystřelovacího 

zařízení, kde 𝐶  je kondenzátor nabitý na počáteční napětí 𝑈0. Dále je zde rezistance 

𝑅, která vyjadřuje souhrnou hodnotu všech rezistancí v obvodu, jako odpor vodičů, 

sériový odpor kondenzátoru a ztráty na spínacím prvku. Jako poslední je zde časově 

proměnná indukčnost L, která vyjadřuje indukčnost budicí cívky. Tato časová 

proměnnost je zde, protože při vtahování projektilu do této cívky se její indukčnost 

mění v závislosti na okamžité pozici projektilu v cívce. Indukčnost je také dále 

ovlivňována okamžitou rychlostí projektilu a hodnotou protékaného proudu. 

Tento obvod je pak popsán rovnicí: 

 

 𝑅𝑖 +
𝑑

𝑑𝑡
(𝐿𝑖) +

1

𝐶
∫ 𝑖𝑑𝜏

𝑡

0

= 𝑈0 (2.1) 

 

 

 

 

𝑖(0) = 0,
𝑑𝑖(0)

𝑑𝑡
=

𝑈0

𝐿0
 

(2.2) 

kde 𝑖 je okamžitá hodnota budicího proudu a 𝐿0 je indukčnost systému v čase 𝑡 = 0 

 

Pro ověření časových průběhů proudu a napětí na cívce byla provedena 

simulace obvodu v programu Microcap 10. Pro simulaci byly zadány reálné hodnoty 

součástek, které budou použity pro konstrukci.  
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Tabulka 1: Reálné parametry simulovaného obvodu 

Indukčnost cívky 663 µH 

Napětí 400 V 

ESR kondenzátoru + 

odpor cívky 

100 mΩ 

Přibližný čas impulzu 4 ms 

 

 
Obrázek 5: Průběhy obvodových veličin při spínání 

Simulací bylo zjištěno, že proud při sepnutí proudového impulzu 4 ms dosáhne 

maximální hodnoty 1149 A. Průběhy nezobrazují reálný průběh proudu, protože je 

použita statická velikost indukčnosti cívky. Pro určení mezních parametrů proudu 

je však tato simulace dostačující. 

2.2.2 Síly v elektromagnetickém poli 

Magnetické pole budicí cívky, která je protékaná proudem, působí na 

urychlovaný feromagnetický projektil. Pohybem feromagnetického projektilu se 

mění indukčnost cívky. Energii magnetického pole můžeme učit ze vztahu [3]: 

 𝑊𝑚 =
1

2
𝐿𝐼2 (2.3) 

Z této rovnice je zřejmé, že energie magnetického pole je závislá na proudu a 

indukčnosti magnetického obvodu. Pokud dojde k pohybu projektilu, který je 

součástí magnetického obvodu, v ose 𝑧 o jednotku dráhy 𝑑𝑧 bude vykonaná práce 

𝑑𝐴 = 𝑭𝑧𝑑𝑧. Tato vykonaná práce vyústí ve změnu energie magnetického pole 𝑑𝑊𝑚. 

Z toho pak lze určit sílu působící na projektil ve směru osy 𝑧. 
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 𝑭𝑧 =
𝑑𝑊𝑚

𝑑𝑧
 (2.4) 

Pokud do výpočtu přidáme proměnnou indukčnost na dráze 𝑑𝑧 a čas proměnný 

v čase 𝑑𝑡, tak po dosazení do rovnice bude síla působící na projektil: 

 𝑭𝑧 =
1

2

𝑑𝐼2

𝑑𝑡

𝑑𝐿

𝑑𝑧
 (2.5) 

Ze vztahu lze určit, že síla působící na projektil pohybující se v ose 𝑧, se bude měnit 

v závislosti na jeho poloze a aktuální hodnotě protékaného proudu budicí cívkou. 

2.2.3 Elektromagnetický návrh v programu ANSYS 

Vzhledem ke komplexnosti elektromagnetického systému byl pro vyšetření 

magnetického obvodu zvolen numerický způsob pomocí simulace. Pro vyšetření 

obvodu bude použit program ANSYS Maxwell využívající metodu konečných prvků. 

V této kapitole bude popsán rozbor analýzy modelu a zhodnoceny výsledky 

simulací. 

Pro zjednodušení jsem použil symetrie úlohy podle hlavní osy a úlohu jsem řešil jako 

rotační geometrii. V „solution type“ jsem vybral typ analýzy „magnetostatic“. 

Vzhledem k řešené úloze jsem zvolil 2D režim. Nakreslil jsem 2 obdélníky z nichž 

jeden interpretoval cívku a druhý projektil. Pro projektil jsem jeho polohu na ose Z 

interpretoval parametrem Dz, který bude dále použit v parametrické analýze. Cívce 

jsem přiřadil materiál měď z knihovny materiálů. Pro projektil jsem vytvořil 

materiál, do kterého jsem zadal parametry reálné BH křivky. Dále jsem vytvořil 

hraniční oblast pro Dirichletovu okrajovou podmínku, jejíž typ byl zvolen „balloon“ 

interpretující vzduch. 
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Tabulka 2: B-H křivka běžné oceli 

 
Pro cívku jsem programu zadal procházející proud v menu „Assign excitation -> 

Current“. Parametry vinutí jsem zadal N=150 závitů a proud jsem zadal I=400 A. Pro 

vinutí jsem ještě použil parametr „Stranded“. Analýzu jsem nastavil s horší přesností 

0.1%, jelikož následující parametrická analýza bude tvořena velkým počtem dílčích 

simulací. Při velké přesnosti by se zvětšil počet iterací a simulace by probíhala 

neúměrně dlouhou dobu. 

Parametrickou analýzu jsem nastavil pro rozmítání parametru „Dz“ a proudu cívkou 

„I“, aby se z výsledných charakteristik daly určovat potřebné parametry. Z důvodu 

lepší přehlednosti jsem vytvořil 2 různé možnosti rozmítání hodnot. Při jedné bylo 

více rozmítaných hodnot polohy projektilu a při druhé bylo více rozmítaných 

hodnot proudu cívkou. V nastavení parametrické analýzy jsem zvolil možnost „Save 

Fields and Mesh“ a spustil jsem analýzu 

 

Zpracování výsledků simulací probíhalo tak, že jsem nejprve vytvořil závislosti síly 

působící na projektil při různých polohách projektilu pomocí „Create magnetostatic 

report => Rectangular plot“. Pro vykreslení výsledků intenzity polí jsem použil 

funkci „Create Field Report -> Rectangular“.  
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Obrázek 6: Vektory intenzity magnetického pole systému 

Na obrázku 6 jsou graficky vyobrazeny vektory intenzity magnetického 

systému v řezu při různých polohách projektilu. Obrázek je rozdělen podle středové 

osy a na každé polovině se nachází projektil v jiné poloze vůči budicí cívce. Je vidět, 

že pokud je projektil více zasunut, intenzita magnetického pole je vyšší. Přibližná 

hodnota intenzity magnetického pole při částečně zasunutém projektilu a budicím 

proudu 400 A je 1 MA/m. Takto vysoká hodnota intenzity převyšuje přibližně o řád 

hodnoty vhodné pro běžnou ocel.  
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Obrázek 7: Rozložení intenzity magnetické indukce a siločáry magnetického pole v systému 

Na obrázku 7 můžeme vidět rozložení intenzity magnetické indukce a 

siločáry magnetického pole v různých polohách projektilu. Je zde patrné 

nerovnoměrné rozložení intenzity indukce po délce projektilu. Při zasunutí 

projektilu dochází k jeho lokálnímu přesycení. Hodnota magnetické indukce 

v projektilu při částečném zasunutí a budicím proudu 400 A přesahuje hodnotu 2,5 

T. Pokud je projektil takto přesycený, je síla působící na projektil z větší části závislá 

pouze na protékaném proudu. Při zasunutí projektilu je patrné zvětšení intenzity 

magnetického toku. Toto je způsobeno zmenšením vzduchové mezery a tím i 

zmenšením odporu magnetického obvodu.  
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Obrázek 8: Rozložení magnetické indukce na délce projektilu 

Na obrázku 8 je vidět rozložení magnetické indukce na délce projektilu při 

jeho různých polohách vůči budicí cívce. Z průběhů je zřejmé, že se při zasouvání 

projektilu do cívky více zmagnetuje část projektilu zasunutá do cívky. Při plném 

vložení je rozložení magnetické indukce rozloženo symetricky na obě strany. 

 
Obrázek 9: Síla působící na projektil v různých polohách 

Na obrázku 9 je vidět rozložení síly působící na projektil v závislosti na poloze 

projektilu. Pro lepší představu jsou vyobrazeny čtyři závislosti pro různé proudy 

protékané budicí cívkou.  Z tohoto průběhu je zřejmé, že pokud se projektil nachází 

přibližně v ½ délky cívky, působí na něho největší síla. Čím dále je projektil vzdálen 

od tohoto bodu, tím více působící síla klesá až k nulové hodnotě. Z grafu lze také 

vyčíst, že síla působící na projektil je velmi malá při vzdálenosti projektilu 20 mm 

od cívky a také při plném zasunutí do cívky. Pokud by posunování pokračovalo, 
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průběh síly by byl stejný, jenom by bylo obráceně znaménko (síla by působila 

opačným směrem).  

 
Obrázek 10: Závislost maximální indukce na proudu 

Na obrázku 10 je vidět závislost maximální indukce v projektilu na proudu 

protékaném budicí cívkou. Jsou zde vyobrazeny závislosti pro různé polohy 

projektilu. Ze závislostí je vidět, že materiál projektilu se začíná saturovat proudem 

125 A při zasunutí o 10 cm a při zasunutí o 30 mm saturace nastává už při budícím 

proudu 50 A. 
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3 NÁVRH KOMPONENT ZAŘÍZENÍ 

V této kapitole budou popsány jednotlivé části návrhu komponent 

elektromagnetického vystřelovacího zařízení. 

Cílem je navrhnout elektromagnetické vystřelovací zařízení s více urychlovacími 

stupni. Zařízení bude napájeno z jednofázové usměrněné sítě. Pro hlavní spínací 

obvod budicí cívky je zvolen dvojspínačový měnič schopný práce v 1. a 4. kvadrantu 

(neboli jeden směr proudu a 2 směry napětí). 

3.1 Popis řízení 

Délka projektilu je stejná jako délka cívky, což výrazně zjednodušuje řídicí 

algoritmus. Pro funkci vystřelovacího zařízení nám tedy stačí vždy jedna optická 

brána umístěná ve vzdálenosti 5 mm před urychlovací cívkou. Tato vzdálenost není 

pevná a může se upravovat na základě potřeby. Posunutí optické brány slouží jako 

kompenzace při vysokých rychlostech projektilu, kdy strmost proudu v cívkách není 

dostačující. S tímto problémem se setkáváme především u třetí a čtvrté urychlovací 

cívky. Je totiž vhodné spínat proud do cívky dřív, aby stihl vystoupat na 

požadovanou hodnotu, než bude projektil v místě, kde na něho působí největší síla. 

Projektilu se díky tomu udělí více energie i při vysokých rychlostech. Bohužel 

z hlediska maximalizování účinnosti není toto řešení úplně vhodné, protože cívkou 

prochází proud bez užitku.  Pro představu uvažujme projektil pohybující se rychlostí 

200 m/s. Pokud bychom sepnuli proud do cívky právě v okamžiku, kdy by do ní 

vstupoval projektil, proud by při strmosti proudu pro čtvrtou cívku 1,22 Aµs-1 

dosáhl v místě kde na něj působí největší síla pouze 152 A. S každým dalším 

urychlovacím stupněm musí mít cívka menší indukčnost, čímž docílíme větší 

strmosti proudu a dosáhneme nejlepší odezvy na řízení. 

První urychlovací cívka se může sepnout až po vložení projektilu a stisknutí tlačítka 

pro výstřel. Sepnutí druhé cívky je závislé jen na signálu z optické brány. Jakmile je 

optická brána aktivována projektilem řídicí procesor sepne výkonový obvod. Po 

celou dobu sepnutí je monitorován proud protékaný budicí cívkou. V případě 

překročení nastaveného proudu se aktivuje PWM regulace proudu. Pro případ 

selhání je obvod vybaven hardwarovou proudovou ochranou, která vypne budiče 

IGBT tranzistorů bez ohledu na procesor. 

 

3.2 Řídicí obvody 

Pro řízení je použit procesor ATMEGA 2560, který bude zajišťovat správnou 

funkci zařízení. Jako uživatelské rozhraní budou sloužit tlačítka a LCD displej 



 17 

s možností nastavení parametrů výstřelu. A to nabíjecí napětí kondenzátorů, 

maximální proud cívek a počet aktivních stupňů. Na LCD displeji bude také možné 

zobrazit některé parametry posledního výstřelu. Například úsťovou rychlost 

projektilu, energii výstřelu, celkovou účinnost výstřelu a účinnost jednotlivých 

urychlovacích stupňů.  

 

 
Obrázek 11: Blokové schéma řízení elektromagnetického vystřelovacího zařízení 

Jak je vidět na blokovém schématu, řídicí procesor je napojen na všechny 

důležité komponenty v elektromagnetickém vystřelovacím zařízení. První důležitou 

komponentou jsou budiče IGBT tranzistorů. Pro každý urychlovací stupeň jsou 

použity dva budiče. První budič řídí horní a druhý řídí dolní tranzistor. Řídicí signál 

z procesoru je galvanicky oddělen přes optočlen. Budiče posílají procesoru 

informace o svém stavu signály UVLO a FAULT. Dále je do procesoru přiváděna 

informace o protékajícím proudu jednotlivými cívkami. Snímání proudu je řešeno 

pomocí LEM čidla. Snímaný proud je také přiveden do hardwarové proudové 

ochrany, která při nadproudu vypne buzení tranzistorů bez ohledu na procesor. 

Nastavená hodnota hardwarové proudové ochrany je mírně vyšší než maximální 

hodnota proudu nastavená v procesoru. Další důležitou informací je snímání polohy 

projektilu pomocí optických bran. Poloha projektilu je snímána z důvodu splnění 

podmínky pro správnou funkci elektromagnetického vystřelovacího zařízení. 

Procesor z polohy projektilu vyhodnocuje dobu, po kterou mají být dané IGBT 

tranzistory sepnuté Procesor dále obsluhuje nabíjení kondenzátorové baterie 
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pomocí ovládacích relé. Posledním vstupem bude snímání konečné rychlosti 

projektilu. Tato veličina bude sloužit k výpočtu účinnosti výstřelu. 

3.2.1 Snímání proudu 

Proud protékající cívkami je snímán pomocí dvou typů proudových snímačů 

od firmy LEM. Pro snímání proudu na prvních dvou urychlovacích cívkách jsou 

použita čidla LEM LF 360-S [19]. Jedná se o snímač stejnosměrného proudu se 

zpětnovazební kompenzací s rozsahem ±500 A s převodem proudu 1:2000. 

 
Obrázek 12: Schéma snímače s Hallovou sondou se zpětnovazební kompenzací [20] 

Princip tohoto čidla spočívá v regulaci na nulový magnetický tok v jádře. Zpětná 

vazba je realizována pomocí Hallovy sondy a vinutím pro vynulování magnetického 

toku. Napětí z Hallovy sondy je zpracováno operačním zesilovačem, který pak svým 

výstupem řídí velikost kompenzačního proudu vinutím. Toto řešení se vyznačuje 

poměrně dobrou linearitou a odolností proti rušení. Nevýhodou je menší 

kmitočtový rozsah, který je omezen šířkou pásma zesilovače a vlivem parazitní 

kapacity vinutí. Tento typ proudového čidla má také vyšší proudový odběr přibližně 

100 mA. Výstup je pak snímán na měřícím odporu Rb o hodnotě 20 Ω, na kterém 

bude při maximálním proudu napětí ±5 V. 

Pro měření proudu ve třetí a čtvrté urychlovací cívce jsou použita čidla LEM 

HAS 200-S [21]. Jedná se o snímač stejnosměrného proudu bez zpětnovazební 

kompenzace s napěťovým výstupem a maximálním rozsahem ±600 A. 
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Obrázek 13: Schéma snímače s Hallovou sondou bez zpětnovazební kompenzace [20] 

 

Princip čidla bez zpětnovazební kompenzace je založen na zesilování hodnoty 

napětí z Hallovy sondy. Výsledná linearita závisí na linearitě Hallovy sondy. 

Výstupní napětí při symetrickém napájení pro nominální proud ±200 A je ±4 V. Při 

maximálním využitelném rozsahu ±600 A je pak výstupní napětí ±12 V. Využívání 

rozšířeného rozsahu je však mnohem více zatíženo chybou linearity. Výhody tohoto 

snímače jsou ve větší kmitočtový rozsah a nižší odběr proudu kolem 15 mA. 

Nevýhodou je již zmíněná horší linearita a také použití napěťového výstupu jež 

zvyšuje náchylnost na indukování rušivých napětí do kabelů vedoucí 

k vyhodnocovací části v obvodu. Na napěťovém výstupu musí být proti nulovému 

potenciálu umístěn odpor minimálně 10 kΩ. Protože maximální napětí, které 

můžeme přivést na AD převodník procesoru je 5 V, musíme tento odpor je rozdělit 

tak, abychom při maximálním proudu měli napěťový výstup maximálně 5 V.  

3.2.2 Hardwarová proudová ochrana 

Proud snímaný proudovými čidly je také přiváděn do obvodu hardwarové 

proudové ochrany. Na vstupu obvodu je napěťový sledovač, aby obvod při své funkci 

neovlivňoval napětí přiváděné do AD převodníku řídicího procesoru. Dále následuje 

komparátor s hysterezí, který se překlopí na kladný výstup v případě nadproudu. 

Dojde k sepnutí tranzistoru T1, který zajistí vypnutí příslušného budiče IGBT 

tranzistoru. 
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Obrázek 14: Hardwarová proudová ochrana 

3.2.3 Snímání polohy projektilu 

Pro snímání polohy projektilu je vytvořena optická brána pomocí infračervené 

diody s úzkým vyzařovacím úhlem a PIN fotodiody, která slouží jako detektor. PIN 

fotodioda byla zvolena kvůli své selektivnosti na infračervenou vlnovou délku. Díky 

tomu jsou optické brány výrazně odolnější proti venkovnímu osvětlení. Další 

výhodou tohoto řešení je větší strmost výstupního signálu z optické brány. PIN 

fotodioda pracuje v obvodu v závěrném směru podobně jako zenerova dioda. Pokud 

je dioda zatemněna, tak na výstupu pro řídicí procesor bude napětí 5 V. Při osvětlení 

diody dojde k jejímu otevření v závěrném směru a na výstupu do řídicího procesoru 

bude 0 V. 

 
Obrázek 15: Zapojení optické brány 

Každý urychlovací stupeň zařízení má dvě optické brány. Optická brána umístěná 

před cívkou slouží k detekci projektilu a řídicí procesor podle signálu z této brány 

určuje, kdy se má spínat hlavní výkonový obvod daného stupně. Druhá optická 

brána, která je umístěna za urychlovací cívkou slouží k měření výstupní rychlosti 
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projektilu. Protože známe délku projektilu, můžeme určit výslednou rychlost jenom 

pomocí jedné optické brány z doby jejího zatemnění. 
 

 

3.3 Návrh nabíjení kondenzátorů 

V této kapitole je popsán návrh nabíjení kondenzátorových baterií sloužících 

jako zdroj proudu pro budicí cívku. Požadavkem je nabít kondenzátorovou baterii o 

kapacitě 37,6 mF na plné napětí 400 V.  

 
Obrázek 16: Obvod pro nabíjení kondenzátorové baterie 

 

Protože se pro nabíjení využívá jednofázová síť, jejím usměrněním bychom 

získali jenom 325 V.  Z toho důvodu se pro získání většího napětí využije napěťový 

zdvojovač, který nám poskytne napětí 650 V. Kondenzátorová baterie pro každý 

urychlovací stupeň je nabíjena zvlášť přes relé. Pro zvýšení bezpečnosti obsluhy 

zařízení je každá kondenzátorová baterie vybavena spínačem s odporem. Po sepnutí 

tohoto spínače dojde k bezpečnému vybití dané kondenzátorové baterie. Tato 

funkce je doplněna, protože kondenzátory se při výstřelu nikdy zcela nevybijí. Takto 

velkou kondenzátorovou baterii nemůžeme připojit přímo na síť, protože by byl 

odebíraný proud příliš vysoký. Z toho důvodu je třeba navrhnout vhodný omezovací 

odpor. Nejprve musíme zvolit vhodný odpor na přívodu, aby omezil proudový náraz 

při nabíjení C1 a C2. Protože je odebíraný proud nesinusový, byla pro návrh odporu 

použita simulace v programu Microcap 10. 
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Obrázek 17: Přechodové děje při nabíjení kondenzátorové baterie 

  Do simulace byl zadán odpor na vstupu 220 Ω. Takto velký odpor omezí 

počáteční proudový náraz na 1,6 A. Pro ochranu kontaktů relé, byl zvolen odpor 330 

Ω. A to pro případ, že by na kondenzátorech bylo při sepnutí různé napětí. Dále si 

určíme výkonové zatížení. Maximální výkon na vstupním odporu bude 

 𝑃 =
𝑈2

𝑅
=

2302

220
= 240,5 [𝑊] (3.1) 

Tento výkon na něm bude jen krátkodobě při nabíjení kondenzátorů ve zdvojovači 

napětí. Při nabíjení hlavní kondenzátorové baterie bude výkon ještě omezen přes 

dílčí odpory pro ochranu kontaktů relé. Odporem na vstupu bude v průběhu 

nabíjení protékat nesinusový proud, proto se jeho výkonové zatížení určí z výsledků 

simulace. Činný výkon při nabíjení na vstupním odporu je dle simulace přibližně 120 

W. Volíme tedy rezistor s maximálním ztrátovým výkonem 150 W. Výkon na dílčích 

odporech pro ochranu kontaktů relé se dá spočítat podle rovnice 

 𝑃 = 𝑅𝐼2 = 330 ∙ 0,272 = 24 [𝑊] (3.2) 

Volíme tedy rezistor s maximálním ztrátovým výkonem 25 W.  

3.3.1 Měření napětí na jednotlivých kondenzátorech 

Pro měření napětí na jednotlivých kondenzátorových bateriích je použit dělič 

1:100, na jehož výstupu bude při plném napětí na kondenzátorech 4 V. Pro zvýšení 

bezpečnosti zařízení jsem se rozhodl přidat mezi analogový vstup procesoru a dělič 

ještě galvanicky oddělený modul analogově analogového převodníku DFR0504 [18]. 
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Tento modul má na vstupu jednoduchý procesor s destibitovým AD převodníkem. 

Na základě napětí na AD převodníku se do rychlého optočlenu posílá PWM signál, 

který se na výstupní straně integruje zpět na stejnosměrný signál. Schéma zapojení 

tohoto převodníku je uvedeno v příloze. 

3.4 Návrh budiče IGBT tranzistorů 

V této kapitole bude popsán návrh korektního budiče IGBT tranzistorů. Při 

návrhu je třeba se zaměřit na galvanické oddělení každého budiče. Dále každý budič 

musí obsahovat důležité ochrany pro bezpečné spínání IGBT tranzistorů.  

 
Obrázek 18: Napájení budiče IGBT tranzistorů [5] 

Pro správné spínaní použitých IGBT tranzistorů potřebujeme symetrický 

zdroj +-15 V galvanicky oddělený od sítě. Takovýto zdroj je realizován pomocí 

transformátoru BV EI422 1229 [7] se dvěma sekundárními vinutími 2x18 V. Jeho 

výstup je usměrněn pomocí můstku a následně je napětí regulováno pomocí 

lineárních regulátorů napětí LM7815 a LM7915. 

 

 
Obrázek 19: Schéma budiče IGBT tranzistorů 
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Obrázek 20 ukazuje zapojení budiče IGBT tranzistorů. Je zde použitý 

integrovaný obvod ACPL 337J [9]. Jedná se o optočlen určený pro buzení IGBT 

tranzistorů s vestavěnou saturační ochranou. Protože je tento budič určený pro 

řízení spíše menších tranzistorů, musela být výstupní část posílena, aby byla 

zajištěna dostatečná proudová kapacita pro řízení použitých IGBT modulů. Tento 

budič má integrované základní prvky ochran pro spínání tranzistorů [8]. Především 

se jedná o kontrolu přítomnosti napájecího napětí o dostatečné velikosti pro 

bezpečné spínání IGBT tranzistorů. Pokud není z nějakého důvodu přítomno 

dostatečné napětí pro bezpečné sepnutí tranzistoru, obvod ACPL 337J nebude 

reagovat na spínací impulzy. Tento stav je indikován přepnutím výstupu UVLO na 

log. 0. Další ochranou je hlídání saturačního napětí tranzistoru. Saturační ochrana je 

řešena tak, že přes sepnutý tranzistor protéká konstantní proud 1 mA a měří se 

úbytek napětí na tranzistoru. Pokud bude na tranzistoru příliš velký úbytek napětí 

značící nadproud, tak obvod automaticky vypne IGBT tranzistor a výstup FAULT 

bude indikovat log. 0. Při vybavení saturační ochrany se provede vypnutí IGBT 

tranzistoru pomocí tzv. soft turnoff metody. Tranzistor se vypne pomalým 

snižováním napětí na hradle. Toto řešení se používá proto, aby se v nadproudovém 

stavu omezila strmost spínání a nedošlo tak k poškození tranzistoru vlivem přepětí. 

Vzhledem k impulzní funkci elektromagnetického vystřelovacího zařízení můžeme 

zanedbat tepelnou ochranu. Ochrana proti přepětí také nebude potřeba, protože 

maximální napětí bude hlídat procesor při nabíjení kondenzátorů. Oba signály UVLO 

a FAULT budou sloužit jako havarijní stop signály pro řídicí procesor. 

3.5 Návrh budicích cívek 

V této kapitole bude rozebrán postup návrhu budicích cívek 

elektromagnetického vystřelovacího zařízení. Vzhledem k poměrně velkému 

budicímu proudu a požadavkům na malé rozměry budicích cívek musí být na jejich 

návrh kladen dostatečný důraz. Vnitřní průměr je předem dán venkovním 

průměrem hlavně. Délka budicích cívek musí být stejná jako délka projektilu, aby se 

dala přesně určit poloha projektilu.  V našem případě bude tedy délka 5 cm a vnitřní 

průměr 11,1 mm. Cílem je, aby navinutá cívka měla co nejmenší odpor, což zajistí 

nejmenší ztráty v obvodu. Jako snadné řešení se nabízí použití vodiče o větším 

průřezu. Je však také nutné zohlednit to, že při velkém průřezu vodiče se bude 

vlivem velké velikosti cívky negativně ovlivňovat síla pole. Navinutá cívka musí mít 

takový odpor, aby byl požadovaný proud s dostatečnou rezervou dosažitelný při 

zachování malých rozměrů cívky. Pro správné fungování je třeba navinout na cívku 

takový počet závitů, aby výsledná indukčnost umožnila rychlou odezvu na řízení. 

Dále výsledná indukčnost nesmí být příliš malá, protože zvlnění budicího proudu by 
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bylo příliš velké v důsledku relativně nízké maximální spínací frekvence tranzistorů. 

Minimální indukčnost cívky určíme z cílového maximálního zvlnění proudu: 

 𝐿𝑚𝑖𝑛 =
𝑈𝐿 ∙ ∆𝑡

∆𝐼
 [𝐻] (3.1) 

 

Kde 𝑈𝐿 je napětí na budicí cívce, ∆𝑡 je doba půlperiody PWM, ∆𝐼 je zvlnění proudu a 

L je hledaná minimální indukčnost. Pro výpočet budeme uvažovat nekonečnou 

kapacitu kondenzátorové baterie a spínací frekvenci PWM 8 kHz. Volíme maximální 

zvlnění 25 % budicího proudu tedy 100 A. 

 𝐿𝑚𝑖𝑛 =
400 ∙ 62,5 ∙ 10−6

100
 [𝐻] (3.3) 

 

 

Minimální indukčnost vypočítaná z rovnice (3.2) je 𝐿 = 250 𝜇𝐻. 

 Dále je třeba použít vodič o dostatečném průřezu, aby nedošlo k jeho zničení 

procházejícím proudem. Pro konstrukci cívek jsem zvolil měděný lakovaný drát o 

průřezu 1,5 mm2. Pro kontrolu je potřeba ověřit oteplení budicí cívky po jednom 

výstřelu. 

 ∆𝜃 = 0,00487 ∙
𝐼2 ∙ 𝑡

𝑆2
 [°𝐶] (3.4) 

 

Kde I [A] je hodnota proudu protékaná vodičem, 𝑡 [s] je doba trvání proudového 

impulzu a S [mm2] je průřez použitého vodiče a číslo 0,00487 je konstanta pro měď, 

vycházející z její měrné tepelné kapacity, hustoty a rezistivity.  

 ∆𝜃 = 0,00487 ∙
8002 ∙ 5 ∙ 10−3

1,52
 (3.5) 

 

 ∆𝜃 = 6,9  [°𝐶] (3.6) 

 

Po dosazení průřezu 1,5 mm2 a délky proudového impulzu 5ms nám vychází 

hodnota proudu přibližně 6,9 °C. Použitý vodič o průřezu 1,5 mm2 je tedy pro tuto 

pulzní aplikaci dostačující. 

 

Pro zlepšení účinnosti výstřelu je vhodné pro každou cívku upravit indukčnost 

tak, aby proud vystoupal na maximální hodnotu právě v okamžiku, kdy bude 

projektil v pozici nejvyššího silového působení. Vyjdeme ze závislosti síly působící 

na projektil vzhledem k jeho poloze vůči cívce, ze které víme, že síla působící na 

projektil se postupně zvyšuje, dokud není vtažen přibližně z poloviny, kdy je 

působící síla maximální. Při výstřelu se časové okno pro sepnutí budicí cívky 
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s postupným urychlováním projektilu zmenšuje. Pro představu časové okno průletu 

projektilu po dráze 5 cm pro rychlost 40 m/s je 

 𝑡5𝑐𝑚 =
5 ∙ 10−2 ∙ 1

40
= 1,25 ∙ 10−3 [𝑠] = 1,25 [𝑚𝑠] (3.7) 

 

Pokud bychom zvýšili rychlost na 200 m/s, tak je časové okno 

 𝑡5𝑐𝑚 =
5 ∙ 10−2 ∙ 1

200
= 0,25 ∙ 10−3 [𝑠] = 250 [𝜇𝑠] (3.8) 

 

Protože při návrhu nevíme, jak budou dlouhé spínací impulsy pro jednotlivé cívky, 

pokusíme se vyjít z testů jednostupňového zařízení z mé bakalářské práce. Doba 

průletu první cívkou trvá přibližně 4 ms. Pokud bychom použili cívku s minimální 

indukčností proud, by stoupal strmostí 

 𝑆𝑖 =
𝑈

𝐿
∙ 10−3 =

400

250 ∙ 10−6
∙ 10−3 = 1600 [𝐴/𝑚𝑠] (3.9) 

 

 V reálném obvodu bude strmost díky odporu cívky a ESR kondenzátorů nižší. Dle 

provedených simulací přibližně 1200 A/ms. Je zde prostor pro zvětšení indukčnosti 

nejméně prvních dvou urychlovacích cívek, kde bude urychlování trvat mnohem 

déle než u třetí a čtvrté cívky a nebude vadit nižší strmost náběhu proudu při 

zapnutí. Navíc se při zvětšení počtu závitů zvětší i silové působení na projektil. 

3.6 Použitá topologie pro spínání budicích cívek 

Jak už bylo zmíněno v teoretické části, pro spínání je jako nejvhodnější způsob 

zvoleno zapojení dvojspínačového měniče schopného práce v 1. a 4. kvadrantu. Při 

správné geometrické konstrukci a minimalizování indukčnosti přívodů toto 

zapojení prakticky eliminuje nebezpečí poškození polovodičů vlivem přepětí. 

Napětí na cívce by nemělo překročit napětí napájecího zdroje, což je v našem 

případě nabitá kondenzátorová baterie na 400 V. 
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Obrázek 20: Použitá topologie zapojení pro buzení cívek 

Toto zapojení je pro elektromagnetické urychlovací zařízení výhodné 

především díky možnosti regulace proudu procházejícího budicí cívkou. Regulace 

probíhá tak, že se nejprve sepnou oba tranzistory a na cívce začne narůstat určitou 

strmostí proud. Pro regulaci nám stačí vypnout pouze jeden tranzistor, například 

Q1. Proud se poté uzavře přes jeden otevřený tranzistor Q2 a diodu D6. V tomto 

stavu je strmost klesání proudu protékaného budicí cívkou výrazně nižší než 

v případě vypnutí obou spínacích tranzistorů. Díky tomu bude pro regulaci potřeba 

nižší počet sepnutí tranzistorů. Navíc lze tranzistory vypínat střídavě mezi sebou, 

čímž se mezi ně rozloží přepínací a vodivostní ztráty. Pro ukončení proudového 

pulzu, na základě signálu z optické brány, se vypnou oba tranzistory. Tím zanikne 

proud a zamezí se zpětnému vtahování projektilu do cívky. 

 

3.7 Dimenzování polovodičů 

Tato kapitola se zabývá dimenzováním polovodičů. Vzhledem k funkční 

povaze elektromagnetického vystřelovacího zařízení jsou všechny polovodiče 

namáhány jen po velmi krátkou dobu v řádu jednotek ms a poté je dlouhá prodleva 

do dalšího sepnutí. Proto můžeme zanedbat výpočet chlazení. Všechna energie se 

uloží do chladící základny tranzistoru a nedojde ani k jejímu výraznému ohřevu. 

3.7.1 Proudové a napěťové dimenzování tranzistoru a 

diody 

Pro dimenzování IGBT tranzistorů a diod bude stačit použít maximální 

uvažované hodnoty napětí a proudu v obvodu. Odečtená špičková hodnota proudu 

ze simulace v obrázku 4 je 1149 A. Protože řídicí obvody budou zajišťovat 



 28 

proudovou regulaci, stačí polovodiče dimenzovat na maximální hodnotu proudu 

nastavenou proudovou regulací. Simulací bylo zjištěno, že pro výstřel je naprosto 

dostačující hodnota budicího proudu 400 A.  Maximální hodnota napětí v obvodu 

400 V. 

3.7.2 Použité polovodiče 

U prvního a druhého urychlovacího stupně bude doba sepnutí delší než 1 ms. 

Je třeba volit takové tranzistory, aby měli trvalý proud alespoň 400 A. Jako hlavní 

spínací tranzistor pro první a druhý urychlovací stupeň byl zvolen IGBT modul 

CM400DU-12F [6] od firmy Mitsubishi. Pro spínání budicí cívky jsou potřeba dva 

tyto moduly, kdy z každého bude využit jeden tranzistor a jedna nulová dioda. 

Parametry této součástky jsou: UCEmax= 600 V, IC= 400 A, ICpulse= 800 A. Nulová dioda 

má parametry přizpůsobené parametrům IGBT tranzistorů, aby byl celý modul 

funkční.  

Pro třetí a čtvrtý urychlovací stupeň se předpokládají doby sepnutí kratší než 

1 ms, a proto můžeme zvolit jiné polovodiče. Pro spínaní těchto stupňů byl zvolen 

IGBT modul TOSHIBA MG200J2YS50 [22] s parametry: UCEmax= 600 V, IC= 200 A, 

ICpulse= 400 A.  

3.7.3 Výpočet ztrát pro modul CM400DU-12F 

Protože nelze předem určit jaká bude aktuální střída PWM v průběhu výstřelu, 

určíme alespoň přibližné ztráty pro střídu 0,9. Z AV charakteristiky IGBT tranzistoru 

byl odečten odpor v sepnutém stavu RDson=4,375 mΩ. Hodnota prahového napětí 

tranzistoru IGBT je UCE0=1,75 V. Nejprve si vypočítáme střední hodnotu proudu 

 𝐼𝐶𝐸𝑠𝑡ř = 𝐼𝑧 ∙ 𝑆 = 400 ∙ 0,9 = 360 𝐴 (3.10) 

Dále vypočítáme efektivní hodnotu proudu 

 

 𝐼𝐶𝐸𝑒𝑓 = 𝐼𝑧 ∙ √𝑆 = 400 ∙ √0,9 = 379 𝐴 (3.11) 

Špičková hodnota proudu se určí podle 

 𝐼𝐶𝐸š𝑝 = 𝐼𝑧 = 400 𝐴 (3.12) 

Ztráty vedením se pak vypočítají podle rovnice 

 𝑃𝑧𝑣𝑒𝑑 = 𝑈𝐶𝐸0 ∙ 𝐼𝐶𝐸𝑠𝑡ř + 𝑅𝐷𝑠𝑜𝑛 ∙ 𝐼𝐶𝐸𝑒𝑓
2 [𝑊] (3.13) 

 𝑃𝑧𝑣𝑒𝑑 = 1,75 ∙ 360 + 4,375 ∙ 10−3 ∙ 379 = 632 [𝑊] (3.14) 

Pro přepínací ztráty je třeba znát z katalogu doby zapnutí a vypnutí tranzistoru. Dle 

katalogu je tedy hodnota pro zapnutí tranzistoru ton=400 ns a pro vypnutí 

tranzistoru toff=700 ns. 

 𝑃𝑧𝑝ř𝑒𝑝 =
1

4
∙ 𝑈𝑑 ∙ 𝐼𝐶𝐸š𝑝 ∙ 𝑓 ∙ (𝑡𝑜𝑛 + 𝑡𝑜𝑓𝑓) [𝑊] (3.15) 
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 𝑃𝑧𝑝ř𝑒𝑝 =
1

4
∙ 400 ∙ 400 ∙ 8000 ∙ (400 + 700) ∙ 10−9 = 352 [𝑊] (3.16) 

Celkové ztráty jsou potom 

 𝑃𝑧𝑡𝑟 = 𝑃𝑧𝑣𝑒𝑑 + 𝑃𝑧𝑝ř𝑒𝑝 = 632 + 352 = 984 [𝑊] (3.17) 

Tento modul může mít podle katalogového listu maximální ztrátu na kolektoru  

960 W. Pro tuto aplikaci je tedy dostačující. 

Pro kontrolu ještě určíme oteplení čipu tranzistoru z charakteristiky přechodného 

odporu pro délku impulzu 2,5 ms. Odečtená hodnota odporu je Rth(j-c) = 0,15 °C/W. 

Pak oteplení čipu za 2,5 ms  

 ∆𝑇 = 𝑃𝑧𝑡𝑟 ∙ 𝑅𝑡ℎ(𝑗−𝑐) = 984 ∙ 0,15 = 147,6 [°𝐶] (3.18) 

Maximální teplota čipu je dle katalogového listu 150 °C, nedojde tedy k poškození 

tranzistoru vlivem tepla. Dále určíme přibližné oteplení součástky. Nejprve 

vypočítáme tepelnou energii zmařenou při sepnutí 

 ∆𝑊 = 𝑃 ∙ ∆𝑇 = 984 ∙ 2,5 ∙ 10−3 = 2,46 [𝐽] (3.19) 

Pokusíme se odhadnout tepelnou kapacitu měděné základny. Přibližná váha základy 

m=150 g a měrná tepelná kapacita mědi CCu=383 J∙kg-1∙K-1 

 𝐶𝜃𝐶𝑢 = 𝐶𝐶𝑢 ∙ 𝑚 = 383 ∙ 0,15 = 57,45 [𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1] (3.20) 

Oteplení základy modulu je potom 

 ∆𝑇 =
∆𝑊

𝐶𝜃𝐶𝑢 ∙ 𝑚
=

2,46

57,45 ∙ 0,15
= 0,28[°𝐶] (3.21) 

 

 

3.7.4 Výpočet ztrát pro modul MG200J2YS50 

Z AV charakteristiky IGBT tranzistoru byl odečten odpor v sepnutém stavu 

RDson=6,25 mΩ. Hodnota prahového napětí tranzistoru IGBT je UCE0=2,5 V. Nejprve 

si vypočítáme střední hodnotu proudu 

 𝐼𝐶𝐸𝑠𝑡ř = 𝐼𝑧 ∙ 𝑆 = 400 ∙ 0,9 = 360 𝐴 (3.22) 

 

Dále vypočítáme efektivní hodnotu proudu 

 𝐼𝐶𝐸𝑒𝑓 = 𝐼𝑧 ∙ √𝑆 = 400 ∙ √0,9 = 379 𝐴 (3.23) 

 

Špičková hodnota proudu se určí podle 

 𝐼𝐶𝐸š𝑝 = 𝐼𝑧 = 400 𝐴 (3.24) 

 

Ztráty vedením se pak vypočítají podle rovnice 

 𝑃𝑧𝑣𝑒𝑑 = 𝑈𝐶𝐸0 ∙ 𝐼𝐶𝐸𝑠𝑡ř + 𝑅𝐷𝑠𝑜𝑛 ∙ 𝐼𝐶𝐸𝑒𝑓
2 [𝑊] (3.25) 

 𝑃𝑧𝑣𝑒𝑑 = 2,5 ∙ 360 + 6,25 ∙ 10−3 ∙ 379 = 902 [𝑊] (3.26) 
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Určíme přepínací ztráty. Dle katalogu je tedy hodnota pro zapnutí tranzistoru 

ton=500 ns a pro vypnutí tranzistoru toff=1000 ns. 

 𝑃𝑧𝑝ř𝑒𝑝 =
1

4
∙ 𝑈𝑑 ∙ 𝐼𝐶𝐸š𝑝 ∙ 𝑓 ∙ (𝑡𝑜𝑛 + 𝑡𝑜𝑓𝑓) [𝑊] (3.27) 

 
𝑃𝑧𝑝ř𝑒𝑝 =

1

4
∙ 400 ∙ 400 ∙ 8000 ∙ (500 + 1000) ∙ 10−9

= 480 [𝑊] 

(3.28) 

Celkové ztráty pro tento modul 

 𝑃𝑧𝑡𝑟 = 𝑃𝑧𝑣𝑒𝑑 + 𝑃𝑧𝑝ř𝑒𝑝 = 902 + 480 = 1382 [𝑊] (3.29) 

 

Ztráty u tohoto modulu vyšly výrazně větší než u přechozího, protože dle 

katalogového listu je schopný snést proudové zatížení 400 A jen pulzně při 

maximální době impulzu 1 ms. Pro kontrolu si tedy určíme oteplení čipu 

z charakteristiky přechodného odporu pro délku impulzu 1 ms. Odečtená hodnota 

odporu je Rth(j-c) = 0,019 °C/W. Pak oteplení čipu 

 ∆𝑇 = 𝑃𝑧𝑡𝑟 ∙ 𝑅𝑡ℎ(𝑗−𝑐) = 1382 ∙ 0,019 = 26,258 [°𝐶] (3.30) 

Maximální teplota čipu je dle katalogového listu 150 °C, nedojde tedy k poškození 

tranzistoru vlivem tepla. Dále určíme přibližné oteplení součástky. Nejprve 

vypočítáme tepelnou energii zmařenou při sepnutí 

 ∆𝑊 = 𝑃 ∙ ∆𝑇 = 1382 ∙ 1 ∙ 10−3 = 1,382 [𝐽] (3.31) 

Pokusíme se odhadnout tepelnou kapacitu měděné základny. Přibližná váha základy 

m=75 g a měrná tepelná kapacita mědi CCu=383 J∙kg-1∙K-1 

 𝐶𝜃𝐶𝑢 = 𝐶𝐶𝑢 ∙ 𝑚 = 383 ∙ 0,075 = 28,875 [𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1] (3.32) 

Oteplení základny modulu 

 ∆𝑇 =
∆𝑊

𝐶𝜃𝐶𝑢 ∙ 𝑚
=

1,382

28,875 ∙ 0,075
= 0,64[°𝐶] (3.33) 
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4 KONSTRUKCE A OŽIVENÍ ZAŘÍZENÍ 

V této kapitole bude popsán postup konstrukce jednotlivých komponent 

elektromagnetického vystřelovacího zařízení. Z komponent se následně sestaví celé 

zařízení a bude oživeno. 

4.1 Návrh desek plošných spojů 

Pro návrh desek plošných spojů byl použit program Cadsoft EAGLE. Byly 

navrženy desky pro budič tranzistorů IGBT, deska nabíječky kondenzátorů a hlavní 

deska řídicích obvodů. 

4.1.1 DPS budiče IGBT tranzistorů 

Dle schématu byla navržena DPS budiče IGBT tranzistorů. Pro dosažení co 

nejmenších rozměrů se použila dvouvrstvá DPS. Rozložení samotné DPS můžeme 

vidět na obrázku 21. V horní části DPS můžeme vidět galvanicky oddělenou napájecí 

část s usměrňovačem a stabilizátory napětí.  Na spodní části DPS je samotný budič, 

kde z levé strany budiče je oddělená část pro řídicí signály a napravo je výstupní část 

pro buzení IGBT modulu. Na části pro řídicí signály a napájení je použit polygon 

zemního spoje pro omezení případného rušení.  Většina součástek je osazena 

technologií SMT. Některé výkonové součástky, kondenzátory a konektory, jsou 

osazeny technologií THT. Při návrhu byl kladen důraz na galvanické oddělení 

řídicích částí. V předpisu návrhu DPS pro budič ACPL337J je doporučeno i frézování 

DPS pod budičem.  

Výsledná DPS má rozměry 80x55 mm a je navržena tak, aby se připevnila na 

jednotlivé kondenzátory co nejblíže k IGBT modulům. Vzhledem k většímu množství 

prokovů, frézování a potřeby osmi kusů se DPS nechala vyrobit profesionálně i 

s nepájivou maskou a potiskem.  
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Obrázek 21: Návrh budiče IGBT tranzistorů v programu EAGLE 

4.1.2 DPS nabíječky kondenzátorů 

Jako další byla navržena DPS nabíječky kondenzátorů. Vzhledem k tomu, že i 

tato DPS byla vyrobena profesionálně, tak se DPS navrhovala jako dvouvrstvá. Na 

obrázku 22 můžeme vidět geometrické rozložení DPS nabíječky kondenzátorů. Na 

pravé straně je obvod zdvojovače napětí s konektory pro připojení napájení a 

vstupního omezovacího odporu a pojistkou. Uprostřed můžeme vidět odpory pro 

ochranu kontaktů relé a odpory bezpečnostních spínačů. Na horní straně jsou pak 

konektory pro samotné kondenzátorové banky, dále konektory pro bezpečnostní 

spínače a konektory pro měření napětí na jednotlivých kondenzátorech. Ve spodní 

části jsou pak konektory pro ovládací relé. Výsledná DPS má rozměry 69x159 mm.  

 
Obrázek 22: Návrh DPS nabíječky kondenzátorové baterie 
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4.1.3 Hlavní ovládací DPS 

Poslední navrženou DPS je hlavní ovládací DPS. Na obrázku 23 můžeme vidět 

rozložení jednotlivých komponent na dvouvrstvé DPS. Všechny konektory a 

součástky pro napájecí část jsou osazeny technologií THT. Ostatní komponenty jako 

rezistory, keramické kondenzátory a tranzistory jsou osazeny pomocí technologie 

SMT. Na horní straně jsou transformátory, pojistky a konektory pro budiče IGBT. 

Jeden z transformátorů pak slouží k napájení řídicí části obvodu. Ve spodní straně je 

pak řídicí část obvodu s polygonem zemního spoje na obou stranách DPS pro 

omezení vlivu rušení. Na levé straně řídicí části se nachází napájecí sekce ve formě 

stabilizátorů napětí a hardwarová nadproudová ochrana včetně konektorů pro 

proudová čidla. Zbytek DPS jsou pak už převážně konektory pro připojení všech 

externích periferií jako optických bran, budičů a vývojového kitu Arduino MEGA. 

Navržená hlavní ovládací DPS má rozměry 170x173 mm a je opět vyrobena 

profesionálně i s nepájivou maskou a potiskem. 

 
Obrázek 23: Návrh ovládací DPS 
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4.2 Výroba budicích cívek 

Cívky jsou vyrobeny ručně pomocí měděného lakovaného drátu o průřezu  

1,5mm2. Při výrobě je kladen důraz na překrývání jednotlivých závitů pro zajištění 

dobrého činitele plnění. Je důležité zohlednit poměrně silné silové působení mezi 

jednotlivými závity budicí cívky. Proto je každá vrstva závitů slepena 

dvousložkovým epoxidovým lepidlem, aby se zabránilo deformaci vinutí.  

 

 
Obrázek 24: Výroba budicí cívky 

 

Následně byly změřeny parametry vyrobených cívek, jako indukčnost a odpor. 

 
Tabulka 3: Změřené hodnoty pro jednotlivé cívky 

  L R 

  [µH] [mΩ] 

Cívka 1 663 240 

Cívka 2 385 170 

Cívka 3 267 129 

Cívka 4 242 110 
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4.3 Programová obsluha zařízení 

Jelikož je celé zařízení řízeno pomocí mikrokontroleru, je třeba navrhnout 

příslušný program pro zajištění správné funkce zařízení.  

4.3.1 Algoritmus spínání cívek 

Nejdůležitějším algoritmem je obsluha sekvence výstřelu. Celý program je 

řešený podobně jako stavový automat, kdy se při průletu projektilu přes jednotlivé 

optické brány postupně přepínají stavy programu. V základním stavu program 

neustále kontroluje, jestli je do první cívky vložen projektil „sesnsor1==ON“ a jestli 

je stisknuto tlačítko. Kontrola vložení je zde proto, aby se program nedostal do 

dalšího stavu. Pokud by k tomu došlo, cívka 1 by sepnula okamžitě po sepnutí první 

optické brány.  

Po sepnutí první cívky se program přesune do třetího stavu, kdy nejprve kontroluje, 

jestli je optická brána 1 stále zatemněna a poté provede kontrolu proudu 

protékajícího cívkou. V případě, že je odečtený proud nad nastavenou hodnotu, 

vypne jeden z tranzistorů a opět se vrátí k sekvenci kontroly optické brány 

s následnou kontrolou proudu. V případě, že proud není vyšší než nastavený, 

sekvence kontrol se bude opakovat stále dokola.  

Jakmile nebude brána zatemněna program, přejde do čtvrtého stavu. V tomto 

stavu program pořád dokola kontroluje, jestli je zatemněna optická brána u druhé 

cívky. V případě, že brána bude zatemněna, dojde k sepnutí druhé cívky a program 

přejde do pátého stavu. Tento stav provádí identické kontroly stejně jako v případě 

stavu 2 s tím rozdílem, že se kontroluje druhá cívka. Pro další urychlovací cívky je 

program řešen stejným způsobem. Na obrázku 25 můžeme vidět řídící strukturu 

tohoto algoritmu. 

Pro maximální optimalizaci programu jsou navíc vstupy optických bran pro 

cívky vedeny jako asynchronní. Při jakékoli změně logické hodnoty na vstupech pro 

čidla program přeruší smyčku a vykoná příkazy v podprogramu. Využití této 

asynchronní funkce je nutné, aby se za každých okolností vypnulo buzení cívek 

v okamžiku, kdy bude projektil uprostřed cívky. Pokud by nebyla tato funkce 

využita, mohl by program například obsluhovat AD převod v okamžiku, kdy se 

buzení cívek má vypínat a došlo by ke zbytečnému brždění projektilu. Tyto 

asynchronní vstupy jsou také využity pro jednotlivé havarijní výstupy z budičů 

IGBT. V případě vybavení některého z těchto signálů dojde k odstavení celého 

zařízení. 
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Obrázek 25: Vývojový diagram sekvence výstřelu 
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4.3.2 Algoritmus měření rychlosti a výpočet účinnosti 

Další algoritmus v mikrokontroleru zajišťuje měření rychlosti projektilu za 

každou urychlovací cívkou a počítá dílčí účinnosti urychlovacích cívek. Podobně 

jako v algoritmu pro spínání cívek je měření rychlosti řešeno jako stavový automat, 

který postupně přechází mezi stavy při průletu projektilu přes urychlovací cívky.  

 Program tedy kontroluje zatemnění optické brány umístěné za první cívkou 

„meas1==1“. V případě, že je měřící optická brána zatemněna, program si uloží čas 

„START1“ a přejde do dalšího stavu. V dalším stavu opět probíhá kontrola a jakmile 

nebude optická brána zatemněna, program si uloží čas „STOP1“. Po uložení času 

program opět přejde do dalšího stavu, kdy čeká na zatemnění optické brány pro 

měření rychlosti u druhé cívky. Měření času pro další cívky postupuje podle stejného 

algoritmu jako u první cívky.  

 Po změření času pro čtvrtou cívku program přejde do stavu, kde se vypočítá 

účinnost a provede se výpis na LCD. Nejprve je potřeba ze změřených časů vypočítat 

čas průletu cívkou 

 𝑡𝐶1 = 𝑆𝑇𝑂𝑃1 − 𝑆𝑇𝐴𝑅𝑇1 [𝜇𝑠] (4.1) 

Poté se čas převede na sekundy 

 𝑡𝐶1𝑠 =
𝑡𝐶1

1000000
 [𝑠] (4.2) 

Protože víme, že je projektil je dlouhý 5 cm můžeme vypočítat rychlost 

 𝑣𝐶1 =
𝑙𝑝𝑟𝑜𝑗.

𝑡𝐶1𝑠
 [𝑚/𝑠] (4.3) 

Pro výpočet účinnosti si program před výstřelem uloží hodnotu napětí na 

všech kondenzátorových bateriích do pomocných proměnných. Jakmile se dokončí 

měření na čtvrté cívce, program si opět uloží hodnoty napětí na kondenzátorových 

bateriích do dalších pomocných proměnných. Následně si při výpočtu účinnosti 

vypočítá hodnotu energie uloženou v příslušné kondenzátorové baterii před 

výstřelem a po výstřelu. 

 𝐸𝐶 =
1

2
∙ 𝐶 ∙ 𝑈2 [𝐽] (4.4) 

Dále se provede výpočet kinetické energie projektilu pro každou cívku 

 𝐸𝑘 =
1

2
∙ 𝑚 ∙ 𝑣2 [𝐽] (4.5) 

Pro výpočet účinnosti musíme uvažovat pouze energii, která se opravdu 

z kondenzátorové baterie spotřebovala 

 𝐸𝑓𝑓1 =
𝐸𝑘1 ∙ 100

𝐸𝐶𝑝𝑜𝑐 − 𝐸𝑐𝑘𝑜𝑛𝑐
 [%] (4.6) 

Tato rovnice platí pouze pro první cívku, u každé další cívky už je nutné od kinetické 

energie odečítat energii udělenou předchozí cívkou. 
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Obrázek 26: Algoritmus měření rychlosti 
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4.4 Mechanická konstrukce zařízení 

Pro mechanickou část elektromagnetického vystřelovacího zařízení jsem se 

rozhodl využít možnosti 3D tisku. Veškeré komponenty byly navrženy v programu 

Solidworks a následně vytištěny na 3D tiskárně Prusa i3 MK2S. Jmenovitě se jednalo 

o tělo optické brány s otvory pro infračervenou LED diodu a PIN fotodiodu. Další 

komponentou byly stojany na hlaveň, které mají za úkol upevnit hlaveň k podložce, 

aby se neprojevoval zpětný ráz při výstřelu. Pro budiče IGBT tranzistorů byly taktéž 

vymodelovány držáky umožňující jejich přímou montáž na kondenzátory. Pro 

obsluhu zařízení byly navrženy také dva ovládací panely. Jeden ovládací panel je 

určený pro nabíječku kondenzátorů a druhý ovládá vystřelovací zařízení. 

 
Obrázek 27: Navržený 3D model ovládacího panelu pro nabíječku kondenzátorů 

4.4.1 Konstrukce výkonového obvodu 

Při konstrukci hlavního výkonového obvodu pro buzení cívek bylo nutné klást 

důraz na minimalizaci indukčnosti přívodních vodičů od kondenzátorové baterie. 

Toto je zajištěno minimální délkou přívodních vodičů. Do napájecí větvě jsou na 

každý IGBT modul přišroubovány bezindukční fóliové kondenzátory, které 

pomáhají redukovat překmit napětí způsobený vlivem přívodní indukčnosti. 
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4.4.2 Výroba propojovací kabeláže 

Protože většina komponent zařízení se připojuje pomocí kabelů, bylo nutné 

vyrobit veškerou propojovací kabeláž s konektory. Pro řídicí signály jdoucí 

k jednotlivým budičům IGBT tranzistorů je použita kabeláž s měděným stíněním, 

aby se zamezilo zarušení logických signálů.  

 
Obrázek 28: Výroba propojovací kabeláže 

4.5 Oživování zařízení 

V této kapitole bude popsán postup při oživování jednotlivých komponent zařízení, 

odlaďování řídicího algoritmu a řešení problémů.  

4.5.1 Oživování hlavní ovládací DPS 

Po osazení všech komponent na hlavní ovládací DPS a připojení na síť byla 

provedena kontrola přítomnosti všech napájecích napětí. Při měření napětí na +5 V 

napájecí větvi bylo změřeno napětí 13,4 V. Příčina tohoto byl vadný napěťový 

stabilizátor LM7805. Po jeho výměně už bylo napětí správné. Dále následovala 

kontrola funkce hardwarové proudové ochrany. Při kontrole výstupů jednotlivých 

operačních zesilovačů nedocházelo při změně napětí na vstupu k překlopení jejich 

výstupů. Jako příčina této závady byla odhalena zásadní chyba při překreslování 

obvodu do návrhového softwaru EAGLE. Několik spojů v schématu nemělo 

vytvořené uzly a nedošlo k propojení signálů, navíc zpětnovazební odpor R6 nebyl 

přiveden přímo do vstupu operačního zesilovače. Vzhledem k většímu množství 

chyb v obvodu nebylo možné provést opravu přímo na desce. Protože hardwarová 
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proudová ochrana není zásadní pro funkci zařízení bylo rozhodnuto provozovat 

zařízení na nižší výkon.  

Následně byly pomocí kabeláže připojeny všechny externí periferie pro hlavní 

ovládací DPS a byla ověřena jejich funkce. Především kontrola všech optických bran, 

které jsou pro funkci zásadní. 

4.5.2 Oživování nabíječky kondenzátorů 

K osazené DPS nabíječky kondenzátorů byl připojen modul ovládacích relé a 

moduly pro galvanicky oddělané měření napětí. Pro lepší uživatelský komfort byl 

přidán LCD display, na kterém se zobrazují jednotlivá napětí na kondenzátorech. Pro 

ovládání spínání relé byl vytvořen jednoduchý program, který umožňuje nabíjení 

jednotlivých kondenzátorových baterií pomocí tlačítek na ovládacím panelu 

nabíječky. Po otestování ovládání relé v beznapěťovém stavu, byl proveden první 

test s připojením do sítě. Ukázalo se, že nefunguje měření napětí na kondenzátorové 

baterii č.3. Příčinou této závady byl špatně zapojený jeden z modulů DRF0504. Byla 

zkontrolována přesnost měření jednotlivých modulů DFR0504 a při měření měl 

každý z modulů stejnosměrný ofset. Tato nepřesnost byla odladěna v programu 

zavedením korekční konstanty do výpočtu napětí. 

4.5.3 Oživení kompletního zařízení 

Po otestování a zapojení všech komponent zařízení byl proveden testovací 

výstřel. Při výstřelu se aktivovala jenom jedna urychlovací cívka a ani nedošlo ke 

změření rychlosti. Jako příčina se ukázala nízká rychlost použitého řídicího 

mikrokontroleru. Změna mikrokontroleru za rychlejší typ by znamenala kompletní 

přepsání řídicího algoritmu, což by bylo neúměrně časově náročné. Bylo rozhodnuto 

použít více mikrokontrolerů. Jeden mikrokontroler obsluhuje jenom sekvenci 

výstřelu a druhý mikrokontroler obsluhuje měření rychlosti. Jako další problém, 

který opět vyvozuje z nedostatečné rychlosti použitého mikrokontroleru, se ukázal 

v příliš pomalém AD převodu napětí z proudových čidel. Jeden AD převod totiž trvá 

100 µs a při AD převodu mikrokontroler nekontroluje změny na vstupech 

z optických bran a docházelo tak k vynechávání spínání. Protože kvůli nefunkční 

hardwarové proudové ochraně bude zařízení testováno na snížený výkon, při 

kterém nemůže dojít k poškození spínacích prvků vlivem nadproudu. Bylo 

rozhodnuto vynechat i toto snímání proudu, aby bylo opravdu zajištěno spínání 

cívek ve správný čas. 

Po vyřešení problémů s pomalým mikrokontrolerem se ještě projevilo rušení 

na optických branách při výstřelu. Je to způsobeno tím, že pro optické brány nejsou 

použity stíněné vodiče. Problém se povedlo částečně ošetřit v programu. 
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4.6 Fotografie z výroby  

Na následujících obrázcích je vidět vyrobená a osazená deska plošných spojů 

budiče IGBT tranzistorů, nabíječky kondenzátorů a hlavní ovládací DPS. 

 
Obrázek 29: Hotový osazený budič IGBT strana TOP 

 
Obrázek 30: DPS nabíječky kondenzátorů s moduly relé 
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Obrázek 31: Osazená hlavní ovládací DPS 

 
Obrázek 32: Hotové zařízení 
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4.7 Měření výstupních parametrů zařízení 

Po úspěšném oživení zařízení následovalo měření výstupních parametrů 

zařízení. 
Tabulka 4: počáteční napětí na kondenzátorech při výstřelech 

Výstřel UC1 UC2 UC3 UC4 

  [V] [V] [V] [V] 

1 52 49 50 50 

2 75 75 75 75 

3 100 100 100 100 

4 125 125 100 100 

5 150 150 100 100 

6 175 175 100 100 

7 200 200 100 100 

Kvůli nefunkční proudové regulaci se nastavování budicího proudu řešilo 

pomocí změny napětí na kondenzátorech. Pro první a druhý stupeň bylo maximální 

napětí 200 V a pro třetí a čtvrtý urychlovací stupeň bylo maximální napětí 100 V. 

 
Graf 1: Souhrnná účinnost všech urychlovacích stupňů 

Z grafu je patrné, že se účinnost se zvyšujícím budicím proudem snižuje. To 

je dáno tím, že se zvyšují vodivostní ztráty v obvodu a také se negativně projevuje 

saturace projektilu. 
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Graf 2: Účinnost jednotlivých urychlovacích stupňů 

Na grafu 2 můžeme vidět, že v určitém bodě dojde k exponenciálnímu 

zvětšení účinnosti čtvrtého urychlovacího stupně až na 45,3 %. Tento jev byl 

očekáván podle teoretických předpokladů. 

 

 
Graf 3: Závislost účinnosti čtvrté cívky na vstupní rychlosti 
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Graf 4: Kinetická energie dílčích stupňů 

 

 
Graf 5: Získaná kinetická energie v jednotlivých stupních 

Na grafu 5 vidíme kolik kinetické energie udělily projektilu jednotlivé 
urychlovací cívky. U třetí a čtvrté cívky bylo od čtvrtého výstřelu konstantní napětí 
a dodaná energie se měnila jen velmi málo.  
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5 ZÁVĚR 

Tato práce se zabývala návrhem elektromagnetického vystřelovacího zařízení 

s více stupni pro experimentální účely. V práci byly rozebrány možnosti 

elektromagnetického urychlování projektilů a byl popsán historický vývoj těchto 

zařízení. Dále byly analyzovány možnosti zvyšování celkové účinnosti 

elektromagnetického vystřelovacího zařízení na bázi cívkového děla. Následně byla 

provedena analýza elektromagnetického systému, na jejímž základu byl vytvořen 

simulační model pro program ANSYS Maxwell. Vytvořený model byl analyzován 

pomocí metody konečných prvků. Výsledky simulací byly následně zpracovány do 

grafických závislostí.  

Řídicí a výkonové obvody byly navrženy tak, aby bylo možné dosáhnout co 

nejvyšší účinnosti. Návrh se skládá z napájecí části, která zajišťuje galvanicky 

oddělené napájení pro budiče IGBT tranzistorů. Dále pak řídicích obvodů, které se 

starají o správnou funkci zařízení. Byl vytvořen program algoritmu řízení pro 

procesor ATMEGA 2560, který obstarává funkce, například jako generování PWM 

signálu pro budiče na základě signálů z optických bran, proudovou regulaci a měření 

výstupních parametrů. Řídicí obvody obsahují také hardwarovou kontrolu 

nadproudu budicí cívkou, která je nastavena na mírně vyšší hodnotu, než je hodnota 

proudu nastavená v procesoru. Dále byly navrženy vlastní budiče IGBT tranzistorů, 

které obsahují některé ochranné funkce, jako kontrolu přítomnosti napájecího 

napětí a saturační ochranu. Byla navržena nabíječka kondenzátorové baterie 

s uživatelským rozhraním.   

Byly navrženy a vyrobeny DPS pro všechny obvodové prvky a celé zařízení 

bylo oživeno. Na oživeném zařízení proběhlo ověřovací měření. I přesto, že se 

elektromagnetické vystřelovací zařízení kvůli nefunkční proudové regulaci 

neotestovalo na plný výkon, dosáhlo výborných výstupních parametrů. Maximální 

výstupní rychlost dosáhla 41,25 m/s s energií 22 J. Celková nejvyšší účinnost 

zařízení byla 22,7 % a nejvyšší dosažená dílčí účinnost byla 45,3 %. Takto vysoká 

účinnost je pro toto řešení elektromagnetického urychlování projektilů opravdu 

výjimečná. 
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Seznam symbolů, veličin a zkratek 
Symbol Popis veličiny Jednotka 

C Kapacita [F] 

f Frekvence [Hz] 

IGBT Insulated gate bipolar transistor, bipolární tranzistor s 

izolovaným hradlem 

 

L Indukčnost [H] 

PWM Pulse width modulation, pulzní šířková modulace  

T Doba periody [s] 

UCEmax Maximální napětí na IGBT tranzistoru ve vypnutém 

stavu 

[V] 

ICpulse Pulzní proud IGBT tranzistoru po 1 ms [A] 

IC Kolektorový proud IGBT tranzistoru [A] 

S Průřez vodiče [mm2] 

∆𝜃 Oteplení vodiče [°C] 

t Doba průchodu proudu [s] 

Fz Síla působící na projektil v ose Z [N] 

Pztr Celkové ztráty [W] 

Pztr Ztráty tranzistoru přepínáním [W] 

Pzved Ztráty tranzistoru vedením [W] 

RDson Odpor IGBT tranzistoru v sepnutém stavu [Ω] 

toff Doba vypnutí tranzistoru [s] 

ton Doba zapnutí tranzistoru [s] 

UCE0 Prahové napětí IGBT tranzistoru [V] 

∆I Zvlnění proudu [A] 
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SEZNAM PŘÍLOH 

I. Finální schéma zapojení urychlovacího zařízení (v papírové i elektronické 

podobě) 

II. Původní návrh DPS použitý v práci (v elektronické podobě) 

III. Programy pro řízení urychlovacího zařízení (v elektronické podobě) 



  



 



 



 



 



  


