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ZADÁNÍ 



ABSTRAKT 

Práce se zabývá návrhem a realizací řídicí jednotky pro stejnosměrné komutátorové 
motory (DC motory). Vychází při tom z koncepce řídicích jednotek s univerzálním 
komunikačním rozhraním, které byla navržena pro zjednodušení připojování řídicích jednotek 
k nadřazeným řídicím systémům. Jednotka je realizována pro DC motory s napájecím napětím 
od 6 do 48 V a maximálním provozním proudem do 2.5 A. Pro realizaci je použit mikrořadič 
LPC2103 a výkonový obvod TLE6209. V práci jsou popsány jednotlivé vývojové etapy řídicí 
jednotky. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this thesis is to design and implementation of the control unit for DC 
motors. Design is based on the concept of universal communication interface, which has been 
designed for simplification of communication between individual control systems. Control 
unit has been realized for DC motors within supply voltage range from 6 to 48 V, and 
maximal continuous current 2,5 A. For realization, we have used microcontroller LPC2103, 
and full bridge driver TLE 6209. In the thesis, we have described particular developmental 
steps of the control unit. 
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1 ÚVOD 
V posledních letech se stále častěji setkáváme s nejrůznějšími mechatronickými 

soustavami. Jako nejjednodušší varianta pro pohon mechatronických soustav menších 
rozměrů se jeví stejnosměrný motor. K řízení chodu stejnosměrných motorů je zapotřebí řídící 
jednotka motoru (dále jen řídicí jednotka). Řídicí jednotka může být ovládána přímo 
uživatelem pomocí vlastních ovládacích prvků, analogovými signály [23] přiváděnými 
z nadřazeného řídicího systému, anebo pomocí digitálního komunikačního rozhranní [16]. 
Problémem součastné doby je, že pro ovládání řídicích jednotek není definován závazný 
standard, který by výrobci používali, ale každý výrobce používá svá vlastní řešení, čímž je 
znemožněna jednoduchá náhrada jednotky jednoho výrobce za jednotku od jiného výrobce. 
Dokonce, ani u většiny výrobců neexistuje ani "podnikový standard", a jednotlivé typy 
jednotek mají jiné ovládání. Tento fakt komplikuje a prodražuje realizaci složitějších soustav 
s více pohony různých typů. 

Na základě těchto problémů byla navržena koncepce řídicích jednotek pro malé 
stejnosměrné motory s univerzálním softwarovým rozhraním, která se stala základem pro 
zadání této diplomové práce. 

Univerzálnost řídicí jednotky je do jisté míry dána výkonem samotného 
mikroprocesoru, který realizuje celý proces řízení a komunikace s okolím. Do nedávné doby 
byly pro tyto účely používány různé typy 8-bitových mikrořadičů, které jsou sice velmi levné, 
ale mají nižší výpočetní výkon. Během několika posledních let, kdy výrazně poklesla cena 
a zvýšil se sortiment 32-bitových mikrořadičů, se začalo postupně přecházet na 32-bitové 
mikrořadiče, které nabízejí několikanásobně větší výpočetní výkon a tím umožňují 
implementaci mnohem složitějších algoritmů pro řízení. Díky tomu je možné realizovat 
komplexní řídicí jednotky. 

Cílem této diplomové práce je zpracovat rešeršní studii k problematice řízení DC 
motorů včetně snímání otáček, navrhnout hardware řídicí jednotky pro DC motory 
s pracovním napětím od 6 do 48 V a maximálním proudem 2.5 A. Navrženou jednotku 
nejprve simulačně ověřit a poté realizovat. Dále implementovat potřebné moduly řídicího 
systému jednotky a nakonec funkčnost řídicí jednotky experimentálně ověřit.  

Práce vychází z již realizovaných řídicích jednotek, u kterých byl proveden návrh 
univerzálního komunikačního rozhraní a realizována velká část software a ovládacího 
programu řídicí jednotky. Tato práce řeší doplnění software řídicí jednotky o potřebné 
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ovladače periferií zvoleného mikrořadiče, zlepšení měření proudu a řídicích algoritmů. 
Paralelně s touto prací je řešena práce, zabývající se realizací řídicí jednotky pro EC motory. 
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2 ZÁKLADNÍ TERMÍNY 

Tato kapitola čerpá ze zdrojů [10],[12],[15], [23], [24], [25], [26] 

2.1 Stejnosměrný motor 

Stejnosměrný motor [26] je tvořen statorem, rotorem (též označovaným jako kotva) 
a komutátorem. Kotva je obvykle minimálně třípólová, aby nevznikal problém s mrtvým 
úhlem motoru. Výhodou motoru s permanentními magnety je možnost snadno měnit směr 
otáčení polaritou vstupního napětí. 

V magnetickém poli statoru se nachází vinutí rotoru, kterým protéká elektrický proud. 
Průchodem proudu se ve vinutí rotoru indukuje magnetické pole, které působí proti 
magnetickému poli statoru. Díky vzájemnému působení magnetických polí vzniká síla, která 
je dána vztahem (1). Aby se rotor mohl otáčet, musí se magnetické pole rotoru měnit. Tuto 
změnu zajišťuje komutátor. 

lIBF ⋅⋅=  (1) 

B - magnetická indukce 

I - proud procházející vodičem uvnitř magnetického pole 

l - je délka vodiče uvnitř magnetického pole 

2.1.1 Komutace 

Komutace spočívá v přepínání toku proudu do jednotlivých sekcí vinutí v závislosti na 
poloze rotoru a statoru. Komutace [24] je realizována komutátorem, který je pevně spojen 
s hřídelí motoru. Komutátor je tvořen několika lamelami, na které doléhají dva protilehlé 
kartáče. Na kartáče se připojuje napájecí napětí motoru. Lamely jsou mezi sebou vzájemně 
izolovány a spojeny s konci vinutí. Počet lamel určuje počet pólů motoru. 

Průchodem proudu vinutím vzniká sila, která otáčí rotorem. Díky komutaci dochází 
k přepínání toku proudu do jednotlivých sekcí a tím je zajištěno plynulé otáčení rotoru. 
Princip komutace je znázorněn na obr.1. 
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Obr. 1  Princip komutace [24] 

2.1.2 Typy rotoru 

Rotor je tvořen buď vinutím s tzv. "železným" jádrem, nebo samonosným vinutím. 
Vinutí se samonosným jádrem má patentováno několik švýcarských firem. Díky tomuto 
řešení mají motory lepší dynamiku při rozběhu, lineární regulační charakteristiky a dosahují 
vyšších rychlostí. Lepší dynamické vlastnosti jsou dány tím, že rotor má díky samonosnému 
vinutí menší hmotnost, a tím pádem menší moment setrvačnosti. 

2.1.3 Typy buzení kotvy 

Stejnosměrné stroje (bez ohledu zda pracuji v motorickém nebo generátorickém 
režimu) se podle způsobu napájení budícího vinutí dělí na stroje: 

S cizím buzením – budící vinutí hlavních pólů je napájeno z nezávislého stejnosměrného 
zdroje anebo místo hlavních pólů s vinutím má motor permanentní magnety 

S derivačním buzením – budící vinutí hlavních pólů je zapojeno paralelně ke kotvě 

Se sériovým buzením – budící vinutí je zapojeno do série s kotvou 

S kompaundním buzením – jedná se o smíšené buzení složené z derivačního a sériového 
buzení 
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Obr. 2  Jednotlivé druhy buzení kotvy 

Jednotlivé typy buzení s sebou nesou i rozdílné momentové charakteristiky, tedy 
závislosti otáček motoru na zatěžovacím momentu. Jednotlivé typy buzení jsou zobrazeny na 
obr.2. V případě malých stejnosměrných motorů, se nejčastěji používá motor s permanentními 
magnety. Motor s permanentními magnety je možné přiřadit k motorům s cizím buzením. 
V případě že budící proud (u motorů s cizím buzením) je konstantní, mají obdobné 
charakteristiky jako motory s permanentními magnety. Motor s permanentními magnety je 
popsán na obr.3. 

 

Obr. 3  Stejnosměrný motor s permanentními magnety 

cizí buzení derivační buzení sériové buzení kompaudní buzení 
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2.1.4 Pracovní oblasti motoru 

Motor je schopen pracovat ve čtyřech možných režimech. Proto je řídicí jednotka 
navržena tak, aby byla schopna podporovat všechny čtyři režimy řízení. Motor se po připojení 
k výkonovému obvodu může nacházet ve čtyřech různých režimech, odpovídajících čtyřem 
kvadrantům volt-ampérové roviny znázorněné na obr. 4 

Jedno-kvadrantové řízení umožňuje pouze jeden směr výstupního proudu a jednu 
polaritu výstupního napětí, u pohonu pak pouze motorický chod v jednom směru otáčení. 
Dvou-kvadrantové řízení s pracovní oblastí v prvním a ve druhém kvadrantu umožňuje měnit 
směr proudu při jedné polaritě výstupního napětí. Jako aktivní zátěž je brána proto, že se 
motor chová jako odporově indukční zátěž, která obsahuje odpor R a indukčnost L a také 

zdroj vnitřního indukovaného napětí iU . Motor může pracovat v motorickém režimu, tedy 

v prvním a třetím kvadrantu. Nebo v režimu brzdném (generátorickém), tedy ve druhém 
a čtvrtém kvadrantu [15]. 

 

Obr. 4  Pracovní oblasti pohonů 

Režim, ve kterém právě motor pracuje, záleží na směru proudu vůči svorkovému 
napětí. Má-li proud vůči svorkovému napětí motoru směr odpovídající spotřebiči, pak se 
jedná o motorický režim, má-li proud vůči napětí směr odpovídající zdroji, pak se jedná 

o režim generátorický. Úhlová rychlost hřídele ω  je úměrná indukovanému napětí iU  stroje, 

které je přibližně rovno napětí zU . Zatěžovací moment M je úměrný proudu zI . Pak lze 

rovině z zI U−  přiradit rovinu ω -M a sledovat chování pohonu z hlediska mechanických 

veličin na hřídeli stroje. Otáčky stejnosměrného motoru se v řídicích jednotkách mění buď 
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velikostí napětí, nebo pomocí pulzní šířkové modulace, kde velikost napětí, které řídí otáčky 
motoru, je dána velikostí střední hodnoty pulzní šířkové modulace (dále PWM). 

2.1.5 Způsoby řízení DC motoru 

Bipolární řízeni (Slow Decay) 

Tranzistory jsou přepínány tak, aby na jedné diagonále byly oba tranzistory sepnuty 
a na druhé diagonále vypnuty. Na svorky kotvy se přivádí střídavě obě polarity, při poměru 
spínání 1:1 má motor nulové otáčky, protože střední hodnota napětí je rovna nule. Motorem 
ale stále protéká proud, to znamená, že motor má i při nulových otáčkách kroutící moment. 
U tohoto typu řízení tedy motorem nepřetržitě protéká elektrický proud, proto je tento typ 
řízení nevhodný pro systémy napájené z akumulátorů. Průběh napětí u bipolárního 
a unipolárního řízení je na obr.5. 

 

Obr. 5  Průběh napětí u bipolárního a unipolárního řízení 

Unipolární řízení (Fast Decay) 

U tohoto typu řízení je na svorky kotvy přiváděn PWM signál, který nabývá pouze 
jedné polarity. To znamená, že při střídě 0,5 se motor otáčí rychlostí ωmax/2. Motorem při 
tomto typu řízení protéká pouze proud, který je roven zatížení. A při nulových otáčkách má 
motor nulový moment. Tento typ řízení má větší energetickou účinnost a je tedy vhodnější 
pro řídicí systémy napájené z akumulátorů. Použitý výkonový obvod TLE 6209R obsahuje 
čtyřkvadrantový měnič s funkcí binárního a unipolárního řízení. Grafické znázornění 
unipolárního a bipolárního řízení je na obr.6. 
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Obr. 6  Způsoby řízení DC motoru 

2.1.6 Matematický model stejnosměrného motoru 

Pro stejnosměrný motor s permanentními magnety platí rovnice (2). Rovnice popisuje 
vztah pro výpočet napětí na svorkách [25], [26]. Vztahy vycházejí z blokového schématu 
podle obr.7 

iU
dt
diLIRU ++⋅=  (2) 

Kde indukované napětí Ui je dáno vztahem (3) 

ϖ⋅Φ⋅= cU i  (3) 

Rychlost motoru obecně závisí na velikosti napětí a proudu procházejícího vinutím 
motoru, a na zátěži neboli velikosti brzdného momentu. Rychlost motoru při daném brzdném 
momentu je úměrná napětí a točivý moment je úměrný proudu. Proto se pro řízení rychlosti 
DC motorů používá napěťové řízení. 

c - konstrukční konstanta stroje 

Φ - magnetický tok 

ω - úhlová rychlost 
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Obr. 7  Základní schéma stejnosměrného motoru 

R - ohmický odpor vinutí  

L - indukčnost vinutí rotoru 

Ui - indukované napětí 

Mechanický točivý moment na hřídeli stroje je v případě, že se zanedbají mechanické 
ztráty roven elektromagnetickému. Vztah pro moment stejnosměrného stroje v ustáleném 
stavu je dán rovnicí (4). Dynamické vlastnosti motoru jsou dány především momentem 
setrvačnosti jeho rotoru. Moment setrvačnosti je zahrnut do konstrukční konstanty stroje c. 

zm
dt
dJicm +=⋅⋅=

ω
φ  (4) 

J je moment setrvačnosti systému redukovaný na hřídel motoru a zm  je zatěžovací 

moment vyvolaný zátěží a pasivními odpory motoru. 
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3 SNÍMAČE 

Tato kapitola čerpá z [15], [18], [23] 

3.1 Snímače polohy a rychlosti 

3.1.1 Tachodynamo 

Tachodynamo je v podstatě malý komutátorový motor, jehož rotor je nasazen na 
prodloužené hřídeli motoru. Používá se pouze pro snímání otáček. Tachodynamo se skládá 
z rotorového vinutí s komutátorem a ze  statoru s permanentními magnety (obr.8) [23]. Při 
otáčení rotoru se na svorkách vytváří napětí, které je přímo úměrné jeho otáčkám. Komutátor 
tachodynama je optimalizová tak, aby bylo minimalizováni jiskření mezi lamelami a kartáči. 
Nevýhodou tachodynama je stárnutí permanentních magnetů. To má za následek zhoršení 
přesnosti a nutnost nových kalibrací. Tento způsob snímání otáček se používal v dobách, kdy 
byly řídicí jednotky převážně analogové, u dnešních číslicových jednotek je potřeba tuto 
spojitou hodnotu převést na číslicový tvar. Pro snímání natočení se používá mnoho dalších 
snímačů využívajících elektrických točivých strojů (např. resolver), jejich využití je ale 
v poslední době stále menší. 

 

Obr. 8   Tachodynamo 

3.1.2 Inkrementální rotační snímače 

Inkrementální rotační snímač (enkoder) je elektromechanický převodník, který převádí 
rotační pohyb na sekvence elektrických digitálních impulzů. Jsou realizovány kotoučem se 
značkami a snímací částí. Výstup snímací části se mění v závislosti na přítomnosti/ 
nepřítomnosti značky. V praxi se nejčastěji používají dva principy - kotouč s otvory (optický 
detektor) nebo kotouč s permanentními magnety (Hall snímač). 

stator 
rotor s komutátorem 
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Enkodery jsou realizovány jako jedno, dvou anebo tří kanálové snímače. 
Jednokanálové snímače používají jen jednu snímací soustavu, ze které je možné získat pouze 
informace o rychlosti otáčení. Dvoukanálové snímače používají dvě snímací soustavy (dva 
kanály), které jsou z pohledu výstupního signálu navzájem posunuty o 90˚ (elektrických). 
Kanály jsou označovány A a B, z jejich průběhu je možné získat nejen informace o rychlosti, 
ale i určit směr otáčení a tím i počítat pootočení. Tříkanálové snímače jsou v podstatě 
dvoukanálové snímače, ke kterým je přidán ještě referenční kanál I (někdy značený Z), který 
generuje pouze jeden impuls za otáčku. Tento kanál udává referenční (nulovou) polohu 
snímače, jeho signál bývá obvykle ve fázi s kanálem A [15]. 

3.1.2.1 Optický inkrementální rotační snímač 

Optický inkrementální rotační snímač (optický enkoder) má snímací část realizovanou 
zdrojem světla (nejčastěji led-dioda) a fotocitlivým detektorem (nejčastěji fototranzistor). 
Kotouč snímače obsahuje dílky, které propouštějící světlo (obr.9). 

 

Obr. 9  Princip činnosti optického inkrementálního snímače 

Nevýhodou optických enkoderů je nutnost chránit snímací část před intenzivním 
okolním světlem a před znečištěním optické části. Výhodou je široký rozsah rozlišení 
snímačů, který je od 1 do 10 000 dílku na otáčku (anglická zkratka CPR). Kotouče 
s rozlišením do cca. 100 CPR se vyrábějí z plastů, s rozlišením do cca. 1000 CPR z tvarově 
stálých ocelí a do 10 000 CPR se vyrábí ze skla. 
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3.1.2.2 Snímač založený na Hallově jevu 

Další typ snímačů, které je možné použít pro snímání polohy a rychlosti, jsou snímače, 
založené na Hallově jevu. K Hallově jevu dochází tehdy, pokud se vodič, kterým protéká 
stejnosměrný proud, nachází v magnetickém poli kolmém na tento vodič. Potom dochází 
k tomu, že se volné nosiče elektrického proudu ve vodiči vychylují z podélného směru a jsou 
vytlačovány k okraji. Příčinou této odchylky je elektromagnetická Lorentzova síla. Mezi 
okraji vodiče se tedy vytvoří rozdíl potenciálů, kolmý na směr proudu. Na obr.10 je Halův 
snímač, na kterém je vidět směr průchodu proudu IC a Hallovo napětí VH. 

 

Obr. 10  Hallův jev 

Na obr.11 jsou zobrazeny dva typy Hallových snímačů [18]. V praxi se tyto snímače 
používají s větším rozlišením, než je zobrazené na obrázku.  

 

Obr. 11  Dva různé typy Hallových snímačů  

Rozlišení těchto snímačů je menší, než u optických snímačů, jejich nevýhoda je, že 
není možné je používat pro velké rychlosti z důvodu hystereze. V praxi se ale často používají 
i snímače, které tyto nedostatky řeší. Pracují tak, že na obvodu kotouče (v případě snímání 
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posuvu na pásce) jsou po stejně velkých úsecích rozmístěny magnetické domény, které jsou 
pak Hallovým snímačem detekovány.  

3.1.3 Metoda kompenzace IxR 

Nejedná se o přímou metodu měření otáček. Tato metoda se používá tehdy, pokud 
není vyžadována velká přesnost snímání otáček a pokud není kladen velký důraz na 
dynamické vlastnosti soustavy. Tato metoda je založena na úbytku napětí na odporu, který je 
pak následně přepočítán na velikost otáček. Velikost úbytku na odporu je tedy úměrná 
otáčkám. 

3.2 Snímání proudu 

Snímače proudu jsou velmi důležitou součástí řídícího systému. Používají se pro 
měření aktuální velikosti proudu protékajícího motorem. Informace o velikosti proudu je 
důležitá pro proudovou regulační smyčku. Díky snímači proudu je možné zajistit ochranu 
motoru a jednotky před poškozením. Pomocí známé velikosti proudu tekoucího do motoru, je 
možné určit i kroutící moment na jeho hřídeli. Pro snímání proudu u DC motorů se používají 
dva základní snímače proudu založené na různých fyzikálních jevech (tab.1) [18]. 

Proud u DC motorů se měří pomocí: 

− Hallova snímače 

− výkonového rezistoru 

Tab. 1  Porovnání vlastností snímačů proudu 

metoda snímání rezistor Hall snímač 
přesnost dobrá dobrá 

přesnost v záv. na teplotě dobrá špatná 

cena nízká vysoká 

izolace ne ano 

schopnost měření velkých proudů špatná dobrá 

Problém offsetu ano ne 

hystereze/saturace ne ano 

spotřeba energie vysoká nízká 

ovlivňuje obvod ano ne 

měření AC/DC obojí obojí 
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3.2.1 Hallovy snímače proudu 

Snímače jsou založeny na výše popsaném Hallově jevu. Výhodou Hallových snímačů 
je jejich přesnost v závislosti na teplotě. Dále díky svému fyzikálnímu principu nijak 
neovlivňují obvod a vyrábí se jako malé integrované obvody [18]. Hlavním důvodem stále 
častějšího používání je bezesporu snížení ceny. Porovnání vlastností odporových a Halových 
snímačů proudu je popsáno v tab.1. Principiálně je způsob snímání zobrazen na obr.12. 

 

Obr. 12  Princip snímání proudu 

3.2.2 Snímání proudu pomocí výkonového rezistoru 

Jde o nepřímou měřící metodu. Do cesty proudu je vložen měřící rezistor malé 
hodnoty. Průchodem proudu vzniká  na měřícím rezistoru úbytek napětí. Toto napětí se měří 
a přepočítává na velikost proudu podle Ohmova zákona. Jejich nevýhodou je, že se při 
průchodu proudu zahřívají a ovlivňují tak okolní součástky. Při snímání větších proudů je 
potřeba použít rezistory s velkou výkonovou ztrátou. Proto aby ztrátový výkon byl co 
nejmenší, se používají rezistory s hodnotou odporu řádově v ohmech. Díky tomu ale vzniká 
malý úbytek napětí, proto je ho potřeba zesílit. Zapojení výkonového rezistoru je na obr.13. 

 

Obr. 13  Měření proudu pomocí výkonového rezistoru 
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4 KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ 

Tato kapitola čerpá z [16], [17] 

4.1 I2C 

Sběrnice I2C [17] byla definována v roce 1992 firmou Philips Semiconductor, v roce 
1998 byla definována verze 2.0, která vylepšuje a rozšiřuje především adresovací schopnosti 
použitého protokolu. I2C je sériová synchronní, obousměrná půlduplexní sběrnice vyvinutá 
firmou Philips. Sběrnice se používá pro propojení mezi dvěma nebo více zařízeními. Na 
sběrnici musí být připojeno alespoň jedno zařízení, které řídí komunikaci (master) a alespoň 
jedno zařízení, které je podřízeno masterovi, označované jako slave. Master je zodpovědný za 
zahajování a ukončování komunikace, dále musí generovat synchronizační (hodinový) signál. 
Sběrnice umožňuje propojení až 128 zařízení. Všechny periférie jsou připojeny na jedné 
sběrnici a jsou cíleně adresovány svými adresami. Adresy i data se přenášejí po společných 
vodičích. Sběrnice I2C používá tři vodiče: sériovou datovou linku SDA, linku hodinového 
signálu SCL a zem GND. Data a adresy se přenášejí podobně jako v posuvných registrech 
společně hodinovými impulzy. Obě linky jsou vybaveny zvyšovacím (pull-up) odporem 
(obr.14), což zajistí vysokou úroveň v klidovém stavu. Nekomunikuje-li jednotka, musí 
přepnout jak SDA, tak SCL do tzv. třetího stavu a tím sběrnici uvolnit. Je-li použit jen jeden 
master, vydává hodinový signál jen on. Data však může vysílat jak master, tak slave. 

uC
Master

ADC
Slave

DAC
Slave

uC
Slave

Vdd

SDA
SCL

Rp

 

Obr. 14  Způsob připojení jednotek master a slave 

Při probíhajícím přenosu jsou na SDA vysílány jednotlivé datové bity přičemž platí 
pravidlo, že logická úroveň na SDA se smí měnit pouze je-li SCL v úrovni L. Toto pravidlo je 
porušeno ve dvou speciálních případech. A to při vysílání podmínek START a STOP, které se 
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používají k zahájení komunikace a k ukončení přenosu. Maximální frekvence signálu SCL je 
100 kHz, v režimu fast je to 400 kHz. 

4.2 UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) 

Jedná se o asynchronní sériové rozhraní, které pracuje v režimu plného duplexu, to 
znamená, že může zároveň vysílat i přijímat. UART může používá 5V nebo 3.3V logickou 
úroveň, ta je pomocí konvertoru převáděna na další komunikační rozhraní. Zde se jedná 
o rozhraní RS232, nebo o galvanicky oddělená rozhraní RS422, RS485, která prodlužují 
dosah na stovky metrů. V současnosti se také velmi často používají převodníky na USB, které 
umožňují připojení komunikace UART k počítačům bez "sériového portu". 

4.3 SPI (Serial Peripheral Interface bus) 

SPI je synchronní obousměrná plně duplexní sběrnice, která má definovánu pouze 
hardwarovou vrstvu. Sběrnice je typu „master-slave“, adresování jednotlivých slave zařízení 
je realizováno hardwarově pomocí signálů slave select (SS), pro každý slave je určen 
samostatný SS signál (obr.15).  

 

Obr. 15  Připojení zařízení na SPI sběrnici. 

Pro každé slave zařízení je použito pět následujících signálů: přístrojová zem (GND), 
synchronizační signál (CLK), data přenášená směrem master → slave (MOSI), data přenášená 
směrem slave → master (MISO), výběr slave zařízení (SS). Sběrnice se používá 
u nejjednodušších zařízení, její nevýhody jsou vysoký počet vodičů a absence softwarové 
vrstvy (absence pravidel pro komunikaci). Výhodou SPI jsou velmi vysoké komunikační 
rychlosti. Komunikační rychlost je taková rychlost, kterou je schopné obsloužit nejpomalejší 
zařízení, obvykle v řádu Mb/s. 
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5 POROVNÁNÍ DOSTUPNÝCH JEDNOTEK 

Tato kapitola čerpá z [8], [9], [10], [11], [15] 

5.1 Komerčně dostupné řídicí jednotky 

5.1.1 Jednotka LSC 30/2 (MAXON) 

Jednotka LSC je čtyřkvadrantový PI regulátor. Požadovaná rychlost otáčení motoru se 
nastavuje analogovým signálem o napětí od –10 do + 10 V na vstupu jednotky, nulové napětí 
udržuje motor v klidu. Signál lze vytvořit i potenciometrem s využitím vlastních napětí 
jednotky. Jednotka se napájí stejnosměrným napětím od 12 do 30 V. Na výstupu jednotky je 
k dispozici napětí do 24 V s proudem pro zrychlování do 2 A. Tato jednotka k řízení 
nepoužívá PWM. Na jednotce lze přepínači zvolit druh signálu zpětné vazby, a to 
tachodynamo, inkrementální snímač (enkoder) nebo snímání indukované elektromotorické 
síly ve vinutí motoru metodou kompenzace hodnotou I x R na výstupu jednotky. Na jednotce 
lze přepínači dále zvolit řízení motoru výstupním napětím, rychlost je pak závislá na zatížení. 
Přepínači je možno zvolit i řízení velikosti proudu, tj. mechanického momentu. Řídicí napětí 
není PWM, ale lineární. 

5.1.2 Jednotka ADS 50/5 (MAXON) 

Jednotka ADS 50/5 je rovněž čtyřkvadrantový PI regulátor. Je určen pro řízení DC 
motorů do 250 W. Výstupní napětí je řízeno PWM. Vytvoření souvislého nezvlněného proudu 
je podmíněno určitou minimální indukčností vinutí napájeného motoru. V zapouzdřené 
jednotce je kromě toho vestavěna indukčnost 150 mH, v jednotce ADS E na kartě eurocard je 
160 mH. Vestavěná indukčnost umožňuje pulsně napájet většinu motorů DC Maxon nad 
10 W. U motoru s indukčností pod 350 mH vyžadují doplnění tlumivkou 200 mH. Pulzy 
o frekvenci 50 kHz by při nedostatečné indukčnosti působily přehřátí vinutí. Účinnost 
jednotky je 95%. Napájí se stejnosměrným napětím od 12 do 50 V, které je po úbytku 
několika voltů k dispozici na výstupu. Řídicí jednotka je schopna dodávat proud do 5 A 
(krátkodobý do 10 A). Na jednotce lze opět zvolit některý druh signálu zpětné vazby, a to 
tachodynamo, snímání metodou I x R nebo inkrementální snímač. Vstupní signál na vstupu 
jednotky v rozmezí od –10 do +10 V určuje podle nastavení přepínače požadovanou rychlost 
nebo požadovanou velikost proudu. Potenciometry jednotky se nastavuje zesílení zpětné 
vazby, omezení proudu, omezení rychlosti a nulová rychlost při nulovém vstupním signálu. 
V zapouzdřené jednotce ADS je vestavěna indukčnost 75 mH, jednotka ADS E na kartě 
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eurocard je bez zabudované indukčnosti. Připojený motor je nutno doplnit tlumivkou, aby 
celková indukčnost přesáhla 200 mH. 

5.1.3 Řídicí jednotky EPOS (MAXON) 

Řídicí jednotky EPOS jsou určeny jak pro řízení DC motorů, tak i EC motorů. Tato 
jednotka je schopna řídit rychlost, polohu nebo moment motorů. Řídicí jednotky EPOS jsou 
plně digitalizovány. Logika EPOSu pracuje v součinnosti s nadřazeným průmyslovým 
počítačem PLC nebo s personálním počítačem PC. Jednotka se programuje a komunikuje v 
RS232 nebo CAN busem. Při řízení jednoho motoru může komunikovat v RS232. 
Komunikace několika EPOSů probíhá pomocí CANbus. Není –li sběrnice k dispozici, stačí 
propojit EPOSy svorkami CAN a jeden z nich řídit ze standardního výstupu PC pomocí 
RS232.  

DALŠÍ DODÁVANÉ JEDNOTKY: 

− EPOS 24/1 s napájením 24 V a výstupem do 23 V, 1 A trvale, 2 A krátkodobě, 

− EPOS 24/5 s napájením 24 V a výstupem do 22 V, 5 A trvale, 10 A krátkodobě 

− EPOS 70/10 s napájením 24 V a s výstupem do 63 V, 10 A trvale, 25 A krátkodobě. 

− EPOS P je jednotka EPOS 24/5, doplněná 32-bitovým procesorem na pracovní 
frekvenci 60 MHz a pamětí o velikosti 1 MB. Jednotka je schopna řídit svůj připojený 
motor stejně jako EPOS. Navíc může po sběrnici CANopen organizovat činnost dalších 
jednotek EPOS. Zastane tak roli „master“. Program činnosti soustavy EPOSů se vytvoří 
vnějším počítačem a uloží do jednotky EPOS P. Při zahájení provozu se program spustí 
signálem na digitálním vstupu jednotky EPOS P. 
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5.1.4 Porovnání vlastností řídicích jednotek MAXON 

Tab. 2  Srovnání jednotek firmy MAXON 

 4Q – LSC 30/2 4Q – ADS 50/5 4Q – EPOS 24/5 

Vybavení řízeného 
motoru DC snímači 

- bez snímače 
- inkrementální snímač   

- tachodynamo 

- bez snímače 
- inkrementální snímač   

- tachodynamo 

- bez snímače 
- inkrementální snímač  

- tachodynamo 

Napětí Vcc zdroje 
pro napájení jednotky  12 – 30 V 12 – 30 V 11 – 24 V 

Výstupní napětí Uout Vcc – 5 V 90% Vcc – 2 V 0,9 x Vcc 

Přípustný výstupní 
proud Iout: 

 - Trvale 
 - Krátkodobě 

2A 
- 

5 A 
10 A 

5 A 
10 A 

Módy řízení rychlosti s 
tachodynamem 
řízení rychlosti s 

inkrementál. snímačem 
řízení rychlosti s 
kompenzací I x R 

řízení momentu (proudu) 

řízení rychlosti 
s tachodynamem 

řízení rychlosti s inkr. 
snímačem řízení  

rychlosti s kompenzací  
I x R  

řízení momentu (proudu) 

řízení rychlosti s 
tachodynamem 

řízení rychlosti s inkr. 
snímačem 

řízení rychlosti s 
kompenzací I x R 

řízení momentu (proudu) 
 krokování 

 pozicování z bodu A do B 

Spojitě 
potenciometry 

nastavitelné 
parametry 

maximální rychlost 
kompenzace IxR 

offset – nastavení nulové 
rychlosti 

maximální trvalý proud 
zesílení 

maximální rychlost 
kompenzace IxR 

offset – nastavení nulové 
rychlosti 

maximální trvalý proud 
zesílení 

- 

Nespojitě volitelné 
parametry 

volba režimu zadání 
požadované hodnoty 

volba módu (viz mód) 
volba max. vstupní 

frekvence inkrem. snímače 

volba módu (viz mód) 
volba max. vstupní 
frekvence inkrem. 

snímače 

volba módu (viz mód) 
volba max. vstupní 

frekvence inkrem. snímače 

Ochrana motoru před 
tepelným přetížením 

omezení trvalého proudu 
vypnutí při přehřátí 
koncového stupně 

DIP-přepínač 6 
 omezení pulzního 

proudu 
 omezení trvalého proudu 

vypnutí při přehřátí 
koncového stupně 

DIP-přepínač 6 
 omezení pulzního proudu 
 omezení trvalého proudu 

vypnutí při přehřátí 
koncového stupně 
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5.1.5 Řídicí jednotky od firmy DUNKERMOTOREN 

Německý výrobce motorů a řídicí elektroniky nabízí pro řízení malých stejnosměrných 
motorů s napájecím napětím do 30 V dvě jednotky. Jsou to čtyřkvadrantové řídicí jednotky 
pro komutátorové a bezkomutátorové stejnosměrné motory. Jedná se o jednotky 
BGE 3515C/M a BGE 3508 C/M. Jednotky s označením M na konci mohou být použity 
i jako master. Jednotka BGE 3508 nemá oproti BGE 3515 žádný digitální vstup, má pouze 
jeden analogový vstup v rozmezí od 0 do + 10 V. Obě jednotky podporují komunikaci 
CANopen. Parametry jednotek jsou uvedeny v tabulce tab.3 

Tab. 3  Srovnání jednotek Dunkermotoren 

 BGE 3515 BGE 3508 

Napětí Vcc zdroje pro napájení 
jednotky 

10 – 30 V 10 – 30 V 

Výstupní napětí Uout 10 – 30 V 10 – 30 V 

Přípustný výstupní proud Iout: 
-trvale 

-krátkodobě 

10 A 
15 A 

2,5 A 
7,5 A 

Digitální vstupy 4 3 

Digitální výstupy 1 0 

Analogové vstupy 1 (0 - 10V) 1 (0 - 10V) 

Ochrana motoru 

- vypnutí při přehřátí  
koncového stupně  

- detekce nízkého napájecího 
napětí 

- ochrana proti přepětí  

-vypnutí při přehřátí  
koncového stupně  

-detekce nízkého napájecího napětí 
-ochrana proti přepětí 

 

5.1.6 Řídicí jednotka od firmy E-MOTION 

Řídicí jednotka SCA-SE-30-06 je napájena stejnosměrným napětím v rozmezí 
11 – 30 V, její jmenovitý proud je 6 A. A maximální výkon 150 W. Jednotka má tři logické 
vstupy pro enkodéry, vstup ENABLE, a vstup pro tachodynamo. Pro regulování externím 
signálem je v jednotce jeden analogový vstup v rozsahu od -10 V do +10 V. Jednotka má tři 
výstupy pro napájení snímačů, pro napájení Hallova snímače napětí +5 V a dále výstupy 
s napětím -3,9 V a +3,9 V. 
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Parametry nastavitelné pomocí potenciometrů jsou: 

− maximální rychlost 

− kompenzace I x R 

− offset – nastavení nulové rychlosti 

− maximální trvalý proud 

− zesílení 

5.2 Řídicí jednotka UMCU-DC S24/7 

Řídicí jednotka UMCU-DC S24/7 byla vyvinutá na Ústavu automatizace (dále ÚAI) 
FSI. Původně byla vyvíjena pro tříkolový všesměrový autonomní robot OMR III [15]. Protože 
se velmi osvědčila, je používána i pro další projekty a stala se základem pro koncepci 
jednotek s univerzálním softwarovým rozhraním. Pro řízení je použit 8-bitový mikrořadič 
C8051F006 od firmy Silicon Laboratories. Jako výkonový prvek je použit integrovaný obvod 
TLE 6209 od firmy Infineon. Měření proudu je realizováno pomocí rezistoru umístěného 
v sérii s napájením výkonové části, dále je také měřeno napětí tohoto napájení. Jednotka 
umožňuje připojení inkrementálního snímače otáček. Dále může být k jednotce připojen 
snímač teploty pro monitorování teploty na plášti motoru. Komunikace jednotky s okolím je 
řešena pomocí sériové sběrnice UART, jednotka se chová jako slave, tj. čeká a zpracovává 
příkazy nadřazeného systému. 

5.2.1 Mikrořadič jednotky 

Jako mikrořadič jednotky byl zvolen 8-bitový mikrořadič C8051F006, který je 
postaven na upraveném jádře Intel MCS51. Jádro má harwardskou architekturu, u které je 
oddělena programová a datová paměť. 
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6 ŘÍZENÍ DC MOTORŮ 

Tato kapitola čerpá z [14], [18] 

U regulace motorů je možné použít různé regulační smyčky (polohová, rychlostní, 
momentová, nebo proudová). Regulační smyčky mohou být realizovány spojitě pomocí PID 
regulátorů, využívající operačních zesilovačů, nebo pomocí diskrétních regulátorů (nejčastěji 
PSD), které jsou realizovány softwarově v mikrořadiči. Výhodou softwarově 
implementovaných regulátorů je možnost velice snadné změny jejich parametrů. 

6.1 Řízení rychlosti otáček DC motoru 

Regulátorem rychlosti se reguluje požadovaná úhlová rychlost ω. Nejjednodušší 
regulační smyčka obsahuje regulátor rychlosti, motor (regulovanou soustavu) a zpětnou vazbu 
jejíž hodnota je do součtového členu přivedena ze snímače otáček. Blokové schéma rychlostní 
regulační smyčky je zobrazeno na obr.16. Regulační smyčka se používá pokud je třeba řídit 
pouze otáčky motoru. V případě použití proudové, nebo polohové regulace je rychlostní 
smyčka jejich součástí. 

 

Obr. 16  Blokové schéma regulace úhlové rychlosti 

Popis veličin: 

ω  - požadovaná rychlost otáčení rotoru 

y  - skutečná hodnota otáček 

e  - rozdíl požadované hodnoty otáček a skutečné hodnoty otáček 

u  - akční veličina (velikost napětí) 
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6.2 Regulace proudu 

Regulační smyčku tvoří snímač, regulátor rychlosti otáček, regulátor proudu 
a DC motor (obr.17). Pokud je třeba dosáhnout lepší dynamiky a stability regulačního 
obvodu, použije se zapojení více regulačních smyček  

Pro regulaci se použije rozvětvený regulační obvod s pomocnou regulovanou 
veličinou. Pomocná regulovaná veličina je v tomto případě proudová smyčka, která musí být 
podstatně rychlejší, než smyčka rychlostní. Díky proudové regulaci se zlepší dynamika 
regulované soustavy. 

 

Obr. 17  Blokové schéma regulace proudu 

Popis veličin: 

ω  - požadovaná rychlost otáčení rotoru 

e - rozdíl požadované hodnoty otáček a skutečné hodnoty otáček 

i - požadovaný proud 

e - rozdíl požadovaného a skutečného proudu 

u - akční veličina a zároveň skutečná hodnota proudu 

y - skutečná hodnota otáček 

6.3 Polohové řízení 

Polohová regulační smyčka má za úkol regulovat polohu natočení hřídele φ. Na 
obr. 18 je schéma polohové regulační smyčky, která obsahuje několik podřízených 
regulačních smyček. Hlavní regulační smyčkou je regulace polohy φ. Té je podřízena 
regulace rychlosti ω, a té je zase podřízena regulace proudu I. Regulace polohy probíhá tak, 
že žádaná poloha (natočení φ), je přivedena do součtového členu společně s informací 
ze snímače polohy. Z regulátoru vychází akční zásah ve formě úhlové rychlosti ω, tato 
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hodnota je přiváděna na vstup součtového členu, do kterého vstupuje i informace o aktuální 
rychlosti otáček motoru. Otáčky motoru jsou získány podělením natočení (konstantním) 
časovým úsekem. Ze součtového členu vychází odchylka rychlosti, ta vstupuje do regulátoru 
rychlosti, který provede akční zásah úměrný střední hodnotě napětí, to je následně převedeno 
na PWM signál, který ovládá otáčky motoru.  

 

Obr. 18  Blokové schéma polohové regulační smyčky 

Popis veličin: 

φ - požadovaná hodnota polohy 

eφ - rozdíl požadované a skutečné polohy 

ω - požadovaná rychlost otáčení rotoru 

eω - rozdíl požadované hodnoty otáček a skutečné hodnoty otáček 

i - požadovaný proud 

ei - rozdíl požadovaného a skutečného proudu 

u - měřená hodnota proudu 

y - měřená hodnota otáček 
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7 PROSTŘEDKY POUŽITÉ PRO VÝVOJ A REALIZACI ŘÍDICÍ 

JEDNOTKY 

Tato kapitola čerpá z [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [18], [19], [20], [21], [22] 

7.1 Použitý hardware 

7.1.1 NI PCIe 6251 

Ke komunikaci s okolím byla použita DAQ (data acquisition) karta NI PCIe-6251 
(obr.19) od firmy National Instruments [22]. Karta je propojena s osobním počítačem pomocí 
sběrnice PCI expres, poskytuje 2 čítače/časovač, 16 analogových vstupů, 2 analogové výstupy 
a 24 digitálních vstupů/výstupů. Analogové vstupy jsou multiplexovány, A/D převodník je 
16-bitový. Analogové výstupy jsou realizovány 16-bitovými D/A převodníky. Karta se 
připojuje k řízené / měřené soustavě pomocí konektorových bloků, v tomto případě je použit 
konektorový blok CB-68LPR, který je s kartou propojen dvoumetrovým propojovacím 
kabelem. 

 

Obr. 19  DAQ karta PCIe-6251 [22] 
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7.1.2 Mikrořadič LPC 2103 

Řídicí jednotka vychází z již realizované jednotky UMCU-DC S24/7, která používá  
8-bitový mikrořadič C8051F006. Vzhledem k potřebě používat sofistikovanější řídicí 
algoritmy jako je např. stavové řízení, je požadován výpočetní výkon, který už 8-bitový 
mikrořadič není schopen poskytnout. Na základě analýzy byl tedy zvolen mikrořadič 
LPC 2103 od firmy NXP [6], [7], (dříve Philips semiconductor). Mikrořadič je postaven na 
32-bitovém jádře ARM7TDMI-S firmy ARM. Toto jádro poskytuje vysoký výpočetní výkon 
při velmi nízké spotřebě. Obsahuje vektorový řadič přerušení a 4GB adresový prostor. 
Mikrořadiče využívající architektury ARM jsou vyráběny velkým množstvím firem 
a v současnosti patří mezi komerčně nejrozšířenější 32-bitové architektury. Parametry 
mikrořadiče LPC2103 jsou: 

− 16/32bitový ARM7TDMI-S mikrořadič v malém LQFP48 pouzdře. 

− 8 kB statické RAM a 32 kB flash programové paměti 

− In-System/In-Application Programming (ISP/IAP) pomocí boot-loader software 

− 8 analogových vstupů pro A/D převodník 

− dva 32-bitové časovače/čítače, se sedmi kanály, PWM. 

− dva 16-bitové časovače/čítače, se sedmi kanály, PWM 

− nezávislé hodiny reálného času 

− dvě sériová rozhraní UART, dvě fast I2C-bus, SPI a SSP s proměnlivou délkou dat 

− vektorové přerušení s volitelnou prioritou 

− 32 linek rychlých univerzální binárních vstupů/výstupů (GPIO) 

− vstupy externího přerušení 

− externí oscilátor frekvencí v rozsahu 1MHz až 25 MHz 

− 70 MHz maximální rychlost CPU s využitím PLL 
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Obr. 20  Schéma vnitřního zapojení mikrořadiče LPC2103 [6] 

Dalším z důvodů volby právě tohoto mikrořadiče bylo velké množství GPIO portů 
a A/D převodníků. Protože se jedná o univerzální řídicí jednotku, šlo při návrhu o snahu 
vyvedení maximálního možného počtu portů na konektory. Na jednotku je možné přes  
10-bitové vstupy A/D převodníku připojit až čtyři analogové signály. Dále jsou na jednotce 
připraveny čtyři vstupně-výstupní digitální porty. Na vstupy externího přerušení mikrořadiče 
je možné připojit inkrementální snímače polohy. 
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7.1.2.1 Porovnání mikrořadičů C8051F006 a LPC 2103 

Řídicí jednotka UMCU-DC S24/7 realizovaná na ÚAI používá mikrořadič 
C8051F006. Základním rozdílem těchto procesorů je jejich struktura. 8-bitový procesor 
C8051F006 je postaven na jádru s označením 8051. Zatímco 32-bitový procesor LPC 2103 je 
postaven na jádru ARM. Frekvence procesoru LPC 2103 je 70 MHz oproti 16 MHz u C8051. 
Vnitřní paměť typu FLASH mají oba procesory stejně velkou, a to 32 kB. Vnitřní paměť 
RAM u procesoru LPC 2103 je 8 kB, oproti 2 kB u C8051 (a to pouze u verze F006). 

7.1.3 Výkonový obvod TLE6209 

7.1.3.1 Volba výkonového prvku 

Výkonový obvod pro tuto řídicí jednotku byl vybírán na základě vzájemného 
porovnání parametrů jednotlivých obvodů (Tab.4). Po dobrých zkušenostech s jednotkou 
UMCU-DC S24/7, byl vybrán obvod TLE 6209 od firmy Infineon [1]. Tento obvod poskytuje 
dostatečný výkon pro realizaci zadané řídicí jednotky. Obvod dále umožňuje sériovou 
komunikaci s mikrořadičem pomocí níže popsaného sériového rozhraní SPI. Jeho pořizovací 
cena a dostupnost je ve srovnání s konkurencí nejlepší.  

Tab. 4  Porovnání výkonových obvodů 

výrobce obvod 
rozsah 
nap. 

napětí 

max. 
trvalý 
proud 

max. 
špičkový 

proud 

tepelná 
ochrana 

ochrana 
proti 

přetížení 

signalizace 
stavu 

Infineon TLE 6209 6 – 50 V 6 A 7 A ano ano ano - SPI 

SGS-
TTHOMSON 

L6203 12 – 48 V 4 A 5 A ano ano ne 

Allegro 
Microsystems 

A3950 8 - 36 V 2,8 A neuvedeno ano ano ano 

Toshiba TB6549 10 – 27 V 2 A 3,5 A ano ano ne 

National 
Semiconductor 

LMD18245 12 – 55 V 3 A 6 A ano ano ne 
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7.1.3.2 Ochrana a diagnostika obvodu 

Ochrana proti přehřátí 

Obvod umožňuje monitorováním teploty, které je rozděleno do tří stupňů: 

− normální 

− zvýšená 

− přerušení práce. 

Ochrana proti přetížení 

Obvod umožňuje omezovat proud např. při rozběhu, kdy je motor v klidu a tekly by 
jimi velké proudy. 

Ochrana proti zkratu 

Obvod je chráněn proti přímému zkratu se zemí a zkratu k napájecímu napětí. Jestliže 
dojde ke zkratu, obvod se vypne a přeruší aktuální práci.  

Ochrana proti přepětí 

Pokud napájecí napětí stoupne nad hodnotu 45 V, vypnou se vstupy tranzistorů 
a diagnostika vyšle přes SPI do mikrořadiče informaci o přepětí. 

7.1.3.3 Popis jednotlivých pinů 

INH – pokud je na vstupu INHIBIT logická jedna, je tento obvod plně funkční, pokud 
je na vstupu logická nula, obvod se přepne do úsporného (Stand-by) režimu. V tomto režimu 
obvod odebírá proud okolo 20 μA. Vstup INH je připojen k mikrořadiči na pin P0.29. 

DIS – pokud vstup DISABLE nabývá log. 1, pak dojde k okamžitému vypnutí 
výkonových výstupů. 

SCLK – (Serial Clock Input) je vstup pro hodinový signál z mikrořadiče. Signál 
SCLK je na mikrořadiči připojen na port P0.04 

SDI – (Serial Data Input) tento vstup přijímá data z řídicí jednotky. Data jsou posílána 
do SDI ve formě 8bitového řídicího slova, ve kterém jsou posílány informace například 
o proudovém omezeni, nebo o jaký typ řízení se bude jednat. Tento vstup je připojen 
k mikrořadiči na port P0.06. 

SDO – (Serial Data Output) sériový datový výstup vysílá do mikrořadiče informace 
o stavu výkonového obvodu. Tento přenos je realizován prostřednictvím 8bitového slova. 
Jednotlivé bity tohoto slova popisují přesný stav výkonového obvodu viz tab.5 
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Tab. 5  Výstupní data SPI komunikace[1] 

Bit log "1"= chyba, log"0"= bez chyby 

7 selhalo napájení 

6 nepoužívá se, vždy "1" 

5 zkrat k Vs 

4 zkrat k GND 

3 zpřístupní načtení 

2 MSB monitorování teploty 

1 LSB monitorování teploty 

0 znamení o chybě 

  

CSN – když se na vstupu Chip-Select-Not výkonového obvodu změní úroveň 
z logické jedničky na logickou nulu, spustí se SPI komunikace. Při změně úrovně z logické 
nuly na logickou jedničku, se data vložená do posuvného registru stávají řídicím slovem. 
SPI komunikace umožňuje komunikovat s více zařízeními použitím vícenásobných CSN 
linek. CSN je připojen k mikrořadiči přes port P0.30. 

PWM, DIR – těmito vstupy je přímo realizováno ovládání výkonového členu. Vstup 
DIR je připojen k mikrořadiči na P0.28 a vstup PWM na P0.13. Vstupem DIR se určuje směr 
výstupního proudu a vstupem PWM se určuje velikost proudu. Nastavení unipolárního nebo 
bipolárního řízení se provádí bitem 2 na SDI. Popis řízení chodu motoru je znázorněn v tab.6 

Tab. 6  Ovládání a řízení výkonového členu[1] 

DIR PWM 
MODE  
(Bit 2) 

OUT1 OUT2 POPIS 

0 1 H L motor se otáčí doprava 

0 0 H H chod naprázdno (neprotéká proud) 

1 1 L H motor se otáčí doleva 

1 0 

0 
unipolární řízení 

H H chod naprázdno (neprotéká proud) 

0 1 H L motor se otáčí doprava 

0 0 L H chod naprázdno (protéká proud) 

1 1 L H motor se otáčí doleva 

1 0 

1 
bipolární řízení 

H L chod naprázdno (protéká proud) 
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7.1.3.4 Blokové schéma obvodu 

Blokové schéma obvodu TLE 6209 je zobrazeno na obr.21 Na blokovém schématu je 
zobrazen plný most, blok přímého vstupu signálů PWM a DIR a blok SPI. Vlevo dole jsou 
umístěny jednotlivé ochranné obvody. 

 

Obr. 21  Blokové schéma výkonového obvodu TLE 6209 [1] 

7.1.3.5 Výkonový obvod L6205 

Výkonový obvod L6205 [3] byl použit u zkušební výkonové desky. Důvod použití 
tohoto obvodu ve zkušební desce byl ten, že při simulaci by bylo problematické realizovat 
komunikaci SPI, kterou obsahuje obvod TLE 6209. Obvod umožňuje čtyřkvadrantové řízení. 
Blokové schéma obvodu L6205 je zobrazeno na obr.22. Obvod je uložen v pouzdře 
Power SO20. Tento obvod je možné napájet napětím v rozsahu 8 až 52 V. Jeho maximální 
výstupní proud je 5,6 A 
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Obr. 22  Blokové schéma obvodu L6205 [3] 

7.1.4 Snímač proudu ACS712 

Jediný obvod, který pro daný proud bylo možné sehnat byl ACS712 od firmy Allegro 
[19]. Obvod umístěn v pouzdře SOIC s osmi vývody. Informace o velikosti snímaného 
proudu se převádí na velikost napětí, které je v tomto případě v rozsahu 0 až 5 V. Přesné 
označení obvodu, který byl zvolen pro tuto řídicí jednotku je ACS712ELCTR-05B, což 
znamená, že byla zvolena verze, jejíž maximální měřitelný proud je 5 A. Při nulovém proudu 
je na výstupu tohoto obvodu napětí rovno polovině napětí Vcc. Velikost napětí Vcc je 5 V, 
takže pokud obvodem protéká nulový proud, je na jeho výstupu napětí 2,5 V. Citlivost tohoto 
obvodu je 185 mV/A. Elektrické schéma zapojení je na obr.23 
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Obr. 23  Snímač proudu ACS712 [19] 

7.1.5 EEPROM 24C16BSN 

Jako doplňková paměť k mikrořadiči byla zvolena paměť 24C16BSN od firmy 
Atmel [27]. Jedná se o elektricky mazatelnou a programovatelnou paměť typu EEPROM 
o velikosti 16 384 bitů, tedy 2048 bytů. Blokové schéma paměti je zobrazeno na obr.24 

 

Obr. 24  Blokové schéma paměti eprom 24C16BSN [27] 
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7.1.6 Logický obvod 74AC540DW 

Logický obvod 74AC540DW obsahuje logická hradla nand [21]. Podle zapojení 
vstupů OE1 a OE2 je na výstupu různá hodnota. Blokovací logika slouží pro zachování 
definovaného stavu výkonového prvku při výpadku mikrořadiče. Na Obr.25 je zobrazeno 
schéma vnitřního uspořádání obvodu. 

 

Obr. 25  Vnitřní uspořádání obvodu 74AC540DW [21] 

7.1.6.1 LM317L 

Pro napájení jádra mikrořadiče bylo potřeba získat stabilní napájecí napětí o velikosti 
1,8 V. Pro získání tohoto napětí byl zvolen obvod LM317LZ od firmy SGS-Thomson 
Microelectronic v pouzdře TO-92. Výstupní napětí obvodu může být v rozmezí 1,2 až 37 V. 
Minimální rozdíl mezi vstupním a výstupním napětím je 3V. Obvod je schopen dodávat 
maximální proud 100 mA. Elektrické schéma obvodu je zobrazeno na obr.26 
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Obr. 26  Schéma zapojení regulátoru napětí s LM317L 

7.2 Použitý software 

7.2.1 Eagle 

Elektrická schémata a návrh výsledné podoby obvodů byly realizovány v programu 
Eagle layout editor 4.11 od firmy CadSoft Computer. Program Eagle obsahuje dvě pracovní 
prostředí, ve kterých je modelováno elektrické schéma obvodu. V části schematic se navrhuje 
elektrické schéma obvodu, přitom je využíváno knihoven které obsahují jednotlivé součástky. 
V prostředí board je navrhováno rozložení součástek a jednotlivé spoje mezi nimi. 

7.2.2 Vývojové prostředí Labview 

LabVIEW je vývojovým grafickým prostředím, postaveném na využití 
programovacího jazyka G. Toto prostředí je zaměřeno na vývoj aplikací, zajišťujících řízení 
celého procesu sběru měřených dat, jejich analýzy a prezentace. Řada výrobců měřicích 
a řídicích systémů vyvíjí a dodává ke svým výrobkům knihovny, které usnadňují použití 
jejich výrobků právě při vytváření aplikací v tomto prostředí. Použitím tohoto systému, 
dochází k výraznému zjednodušení jak při vývoji nové aplikace, tak při jejich následném 
modifikování. LabVIEW je určeno především pro získávání dat a ovládání přístrojů, proto 
obsahuje knihovny funkcí a vývojové nástroje navržené speciálně k tomuto účelu. Dnes se dá 
však použít díky široké paletě dalších knihoven a funkcí i pro obecné programovací úlohy. 
Aplikace tvořené v LabVIEW jsou nazývány Virtual Instruments (VI) (virtuální přístroje), 
protože jejich vzhled a činnost připomínají skutečné přístroje. Každé VI se skládá z dvou 
oken, Front Panel a Block Diagram. Front Panel je uživatelské rozhraní obsahující indikátory 
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a ovládací prvky. Block Diagram je místo pro sestavení grafického zdrojového kódu 
tvořeného jednotlivými bloky a jejich propojením. 

7.2.3 Microsoft Visual Studio 2005 

Pro vývoj software řídicí jednotky a pro vývoj ovládací aplikace bylo použito 
vývojové prostředí Microsoft Visual Studio 2005. Protože tato práce využívá již existujícího 
software univerzální řídicí jednotky, který byl realizován pro jednotku UMCU S24/7, byla 
volba vývojového prostředí dána předem. 

Software řídicí jednotky je psán v jazyce C tak, aby jej bylo možné přeložit jak pro 
běh na PC (simulační režim), tak pro běh na mikrořadiči (reálný režim). V tomto případě je 
použit pro překlad pro mikrořadič "open source" překladač GNU GCC 4.2 pro architekturu 
ARM. 

Software pro ovládání řídicí jednotky tvoří několik dynamických knihoven, z něchž 
některé jsou realizovány v jazyce C# a některé v jazyce C++ s využitím rozšíření pro 
platformu Microsoft .NET Framework 2.0. 
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8 REALIZACE ŘÍDICÍ JEDNOTKY 

Tato kapitola čerpá z [1], [6], [18], [19],[20], [21], [22] 

8.1 Etapy vývoje nového produktu 

Postup vývoje nových produktů lze rozdělit do dvou základních směrů a to do 
klasického vývoje bez výrazného používání výpočetní techniky a do směru zahrnujícího 
modelování vyvíjeného produktu pomocí nějakého z vývojových nástrojů či simulačních 
softwarů. 

Na počátku vývoje je stanovení základních požadavků, jako jsou parametry, vzhled, 
cena atd. Poté jsou navrhovány mechanické elektrické a řídicí části modelu. V této části 
začíná být zásadní rozdíl, zatímco u klasického vývoje nastává výroba prototypu, 
u moderního pojetí vývoje začíná proces simulace. Výroba prototypu může být mnohdy 
zdlouhavá záležitost a při jakékoli změně, ať už mechanické nebo elektrické části je třeba 
vyrobit nový prototyp. Je tedy zřejmé, že klasická výroba je zdlouhavá a ve výsledku 
nákladnější. Proto už se ve většině vývojových center používá postup, kdy se nový produkt 
převede na model a začne samotné simulování, kde se odzkouší funkčnost návrhu a odstraní 
se případné problémy. Pak může začít ladění jednotlivých parametrů. 

Simulační software je již řadu let nedílnou součástí nejen vědecké práce ale i běžné 
inženýrské praxe. S neustálým rozvojem výpočetní techniky dochází rovněž 
i k zdokonalování tohoto druhu programového vybavení. Pro vývoj, simulaci a ověřování 
nejrůznějších inženýrských modelů, se na ÚAI používá vývojový software Labview od firmy 
National Instruments. 

8.2 Rozdělení realizace řídicí jednotky na etapy 

Realizace řídicí jednotky byla rozdělena do třech etap. V první etapě vývoje řídicí 
jednotky byla realizována výkonová část a její vlastnosti byly ověřovány připojením 
k multifunkční DAQ kartě NI PCIe-6251 s využitím vývojového prostředí Labview 

Druhá etapa se zabývá ověřením použitelnosti zvoleného mikrořadiče pro řídicí 
jednotku. Dále pak propojením s výkonovou částí a ověření jejich vzájemné komunikace. Ve 
druhé etapě je také popsán software řídicí jednotky.  

Třetí etapa popisuje vývoj výsledné řídicí jednotky. Výsledná řídicí jednotka je 
vyrobena na základě vývojových desek.  
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8.3 Etapa 1 - ověření měření proudu ve výkonové části řídicí jednotky 

8.3.1 Návrh výkonové části řídicí jednotky 

Výkonová část desky vychází z koncepce jednotky UMCU S24/7, u které je k snímání 
proudu použit výkonový rezistor, s potřebnými operačními zesilovači. Nevýhodou snímání 
proudu pomocí výkonového rezistoru je použití rozsáhlého analogového obvodového řešení. 
Dále nutnost použití záporného napájení a mnoha součástek, které způsobující množství chyb. 
U jednotky UMCU S24/7 byl tento problém výrazně redukován umístněním výkonového 
rezistoru do silového napájení, čímž se obvodové řešení výrazně zjednoduší, ale ztratí se 
informace o směru proudu. Proto byl pro měření proudu vybrán integrovaný Hallový snímač 
ACS712, který odstraňuje výše uvedené nedostatky. Navržená obvodová řešení jsou podrobně 
popsána, až v kapitole Hardware řídicí jednotky . Na obr.27 je zobrazeno elektrické schéma 
testovací výkonové desky.  

 

Obr. 27  Schéma výkonové části s obvodem L6205 

8.3.1.1 Zapojení výkonového obvodu L6205 

Pro ověření měření proudu výkonové části řídicí jednotky byl použit jiný výkonový 
obvod, než bude použit ve finální řídicí jednotce. Na finální jednotce bude použit obvod 
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Infineon TLE6209, který je nutné ovládat příkazy přes SPI sběrnici. Jelikož ověření bude 
realizováno pomocí DAQ karty, na které je realizace SPI sběrnice a posílání příkazů po ní 
velice problematické a nestabilní, bylo pro ověření měření proudu zvoleno obvod L6205, 
který je výrazně jednodušší na ovládání, ale neposkytuje rozsáhlou diagnostiku stavu a další 
informace, které jsou pro řídicí jednotku velmi důležité. Schéma zapojení obvodu je na 
obr.28. Kde na levé části schématu se nacházejí vstupy výkonového obvodu a nábojová 
pumpa, na pravé straně jsou výstupy výkonového obvodu a napájení obvodu. 

 

Obr. 28  Schéma zapojení výkonového obvodu L6205 

8.3.1.2 Zapojení ovládání a blokování výkonového obvodu L6205 

Logický obvod 74HCT00D slouží k zachování definovaného stavu pro vstup 
ENABLE, který je přes pull-up odpor připojen na +5V. Protože použitá DAQ karta obsahuje 
pouze dva čítače/časovače (jeden je používán pro enkoder, druhý pro PWM), byl problém 
chybějícího PWM kanálu vyřešen pomocí logických hradel NAND, která jsou zapojena tak, 
aby signál SEL přepínal smysl otáčení motoru a umožnil tak použití pouze jednoho PWM 
výstupu pro unipolární řízení motoru. Zapojení je na obr. 29. 
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Obr. 29  Zapojení logického obvodu 74HCT00D 

8.3.1.3 Zapojení zdroje napětí pro logickou část 

Logickou část bylo potřeba napájet nezávislým zdrojem napětí, aby v případě výpadku 
napětí na mikrořadiči zůstal výkonový obvod v definovaném stavu. Napětí pro tento obvod je 
získáno z napětí +48V (obr.30), což je filtrované napájení výkonového obvodu. Napětí +5V je 
získáno Zenerovou diodou, jejíž hodnota Zenerova napětí je 5,1V a výkon 1W. 

 

Obr. 30  Zdroj napětí pro logický obvod 
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8.3.1.4 Zapojení snímání proudu 

Pro snímáni proudu je použit obvod ACS712, s napěťovým výstupem 0 až 5V, 
úměrným měřenému proudu. Nulovému proudu odpovídá napětí 2,5V. Pro připojení 
k mikrořadiči s 3V analogovými vstupy je nutné upravit rozsah výstupního napětí na rozsah 
0 až 3V. Pro to byl dle doporučení výrobce použit jednoduchý odporový dělič [19], zapojení 
snímače proudu je na obr.31. 

 

Obr. 31  Zapojení snímače proudu ACS712 

8.3.2 Realizovaná deska výkonové části řídicí jednotky 

Deska plošného spoje výkonové části řídicí jednotky (obr. 32) byla navržena pomocí 
návrhového software Eagle. Navrženou desku jsem realizoval, osadil a oživil. Na Obr. 33 je 
fotografie osazené výkonové desky s připevněným hliníkovým chladičem pro odvod tepla 
z výkonového obvodu. 
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Obr. 32  Vrchní a spodní část vývojové desky 



ÚMTMB FSI VUT V BRNĚ  DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 52 

 

Obr. 33  Testovací výkonový modul 

8.3.3 Ovládání výkonové části řídicí jednotky 

Při testování proudového měření byl použit 70W motor typu RE36 od firmy MAXON 
s vestavěným inkrementálním snímačem polohy MR-Enkoder typu L s 1024 dílky na otáčku. 
Inkrementální snímač byl napájen stejnosměrným napětím o velikosti 5 V. 

Jednotlivé kanály (CH A, CH B, CH I) snímače byly vodiči připojeny na vstupní 
svorky konektorového bloku. Jednotlivé impulsy ze snímače pak byly přivedeny na vstup 
čítače a vyhodnocovány. 

Pro ovládání výkonového modul byla použita DAQ karta NI PCIe-6251. Pracoviště 
pro odzkoušení výkonové části řídicí jednotky (obr.34) se skládalo z osobního počítače 
obsahujícího DAQ karty, zkušebního výkonového modulu, napájecího zdroje 
a stejnosměrného motoru obsahujícího inkrementální snímač polohy. 
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Obr. 34  Blokové schéma měřícího pracoviště 

8.3.3.1 Virtuální přístroj pro ovládání výkonové části řídicí jednotky 

Ve vývojovém prostředí NI Labview byl vytvořen virtuální přístroj pro ovládání 
realizované výkonové části řídicí jednotky a DAQ karty. Tento virtuální přístroj zajišťuje 
generování PWM na libovolné frekvenci (řádově desítky kHz), podle požadované hodnoty, 
která je vstupní hodnotou tohoto virtuálního přístroje. Směr otáčení odpovídá znaménku této 
hodnoty. 

8.3.3.2 Virtuální přístroj pro snímání otáček 

Virtuální přístroj (dále VI) pro snímání otáček využívá čítače DAQ karty. Čítač je 
pomocí průvodce nakonfigurován jako „Angular position“, to znamená, že na vstup čítače 
PFI3 je připojen kanál snímače A, na vstup čítače PFI11 je připojen kanál B a kánál Z 
snímače je připojen na vstup čítače PFI4. Inkrementální snímač generuje v kanálech A a B 
1024 impulzů na otáčku a kanál. Při snímání náběžných a sestupných hran obou kanálů je to 
pak 4096 pulsů na jednu otáčku. Pro získání rychlosti se hodnoty ze snímače převedly na 
natočení a podělily časovým intervalem. 
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8.3.3.3 Virtuální přístroj pro snímání proudu 

Virtuální přístroj snímání proudu je realizován pomocí obvodu ACS712, jehož 
výstupní informace je přivedena na vstup DAQ karty. Pomocí původce byl vstup pro snímač 
proudu nakonfigurován jako „Voltage“ a přiveden na analogový vstup AI0 DAQ karty. Tato 
hodnota odpovídá hodnotě proudu tekoucího do motoru (případně z motoru). Hodnota napětí 
při nulovém proudu odpovídá hodnotě 1,5 V. Hodnoty napětí ze snímače proudu byly však 

zkalibrováný tak, aby byly v rozmezí 1;1− . 

8.3.4 Realizace řídicích smyček 

8.3.4.1 Řídicí smyčka - ruční ovládání 

Nejjednodušším typem řízení DC motoru je ruční ovládání. To bylo realizováno 
s využitím virtuálních přístrojů popsaných výše, rozhraní umožňuje měnit frekvenci PWM 
modulace v rozsahu od 0 do 80 kHz. (obr.35). Frekvence, kterou jsme používali pro řízení 
byla 20 kHz. Rychlost a směr otáčení motoru se nastavovala otočným prvkem. 

 

Obr. 35  Ruční ovládání výkonového obvodu 
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8.3.4.2 Řídicí rychlostní smyčka s PID regulátorem 

Rychlostní smyčka vzchází z ručního ovládání. Na obr.36. je zobrazen grafický kód 
popisující zapojení regulátoru otáček. Vlastnosti PID regulátoru, se nastavují v jednotlivých 
částech bloku. Do položky auto je vložen spínač nabývající logických hodnot TRUE 
a FALSE, tato položka zapíná regulátor, v případě vypnutí regulátoru se otáčky nastavují 
ručně. K položce manual control je připojen ovládací prvek, kterým lze spojitě měnit hodnoty 
střídy. V položce output range se nastavuje rozsah akční veličiny regulátoru. Parametry P, I 
a D jsou nastavovány v položce PID gains. Pro nastavení parametrů regulátoru byla použita 
metoda Ziegler-Nichols. Dále do položky process variable vstupuje aktuální rychlost, která je 

přepočítána na hodnoty v rozmezí 1;1− . Dále už je nastaven pouze setpoint range, kde se 

nastavuje rozsah žádané veličiny. Z položky output je vyveden výstup regulátoru, ten je 
přiveden na blok vytvářející z této hodnoty PWM signál. V případě, zapnutého ručního 
ovládání, je regulátor vypnut a na jeho výstupu je hodnota střídy nastavená ovládacím 
prvkem.  

 

Obr. 36  Řídicí rychlostní smyčka s PID regulátorem 

8.3.4.3 Řídicí proudová smyčka s PID regulátorem 

Na obrázku obr.37 je zobrazen grafický kód proudové regulační smyčky. Při tvorbě 
proudové regulační smyčky se vycházelo z předchozího řízení otáček. Jednotlivé položky se 
nastavují stejně jako u regulátoru rychlosti. Na setpoint je přivedena žádaná hodnota, která je 
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v rozmezí 1;1− . Přepínačem označeným ON/OFF se regulátor proudu zapíná/vypíná. 

Hodnota ze snímače proudu je přivedena na vstup DAQ karty, tato hodnota je přepočítána tak, 
aby při nulovém proudu byla rovna 0. Výstup z regulátoru je přiveden na vstup bloku 
vytvářejícího PWM. 

 

Obr. 37  Řídicí proudová smyčka s PID regulátorem 

8.3.5 Ovládání řídicích smyček 

Ovládacím panelem (obr.38) byl řízen chod motoru. Ovládání umožňuje ručním 
ovládáním a automatickým řízením s regulátorem (regulátory). Manuálně lze ovládat otáčky 
motoru pomocí ovládacího prvku ruční ovládání. Pokud je ovládací prvek nastaven na 
hodnotu 1, motor se otáčí maximálními otáčkami. Z manuálního na automatické řízení se 
přepíná zapnutím regulátoru rychlosti Otočným regulačním prvkem "žádané otáčky" se 
nastavuje požadovaná rychlost otáček. Výsledný průběh rychlosti je zobrazován v grafu. 

Pod regulátorem otáček se nachází regulátor proudu, u kterého lze, stejně jako 
u regulátoru rychlosti otáček, nastavit parametry regulátoru. Regulátor proudu je možné 
zapnout nebo vypnout spínačem. Tento spínač (obdobně jako u regulátoru rychlosti) 
signalizuje svůj stav pomocí červeně, nebo zeleně svítící signalizace. Na obr.38 jsou v grafech 
zobrazeny přechodové charakteristiky při odezvě na skok. 
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Obr. 38  Ovládací panel 

8.4 Etapa 2 - ověření použitelnosti mikrořadiče NXP LPC 2103 pro řídicí 
jednotku 

8.4.1 Návrh a realizace vývojové desky pro mikrořadič NXP LPC 2103 

Komunikaci s nadřazenou úrovní mohou zajišťovat dvě sériové sběrnice I2C 0 
a UART 1. Přes sběrnici I2C 1 je připojena k procesoru externí paměť EEPROM. Přes 
sběrnici UART 0 je možné řídicí jednotku programovat. Pro komunikaci s výkonovým 
obvodem bylo použito sériové rozhraní SPI. Blokové schéma mikrořadiče s jednotlivými 
perifériemi je zobrazeno na obr.43. Schéma zapojení zkušební řídicí desky je na obr.44 
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Obr. 39  Blokové schéma zapojení mikrořadiče 

8.4.1.1 Zdroj napětí pro jádro mikrořadiče 

Pro napájení jádra mikrořadiče bylo potřeba získat stabilní napájecí napětí o velikosti 
1,8 V. Pro získání tohoto napětí byl zvolen obvod LM317LZ. Schéma zapojení je zobrazeno 
na obr.40. 

 

Obr. 40  Zdroj napětí pro napájení jádra mikrořadiče 
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Mezi body 2 a 1 (obr.40) je referenční napětí VREF, jehož tabulková hodnota uvedená 
výrobcem je 1,25 V. Hodnota IADJ je proud tekoucí z bodu 1 napěťového regulátoru. Typická 
hodnota uvedená v tabulkách od výrobce 50μA. 

Výstupní napětí napěťového regulátoru se nastavuje děličem napětí, který tvoří odpory 
R9 a R10. Výstupní napětí se nastavuje podle rovnice (7) 

10
9

101 RI
R
RUUo ADJREF ⋅+








+⋅=  (7) 

Pro výpočet poměru odporů R9 a R10 se zanedbá 10RI ADJ ⋅ , protože proud je v řádu 

mikroampér. Vypočet poměru popisují rovnice (8) a (9) 
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Poměr odporů pro získání výstupního napětí 1,8 V je 0,44. Hodnota odporu pro 
rezistor R9 doporučena výrobcem je 220Ω, výpočet odporu pro rezistor R10 je popisuje (10) 

Ω==⋅= 1008,9644,022010 &R  (10) 
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Obr. 41  Schéma zapojení zkušební řídicí jednotky 
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Jednotka obsahuje mokrořadič LPC2103, regulátor napětí, konektory kterými je 
možné připojit sériová rozhraní (JTAG, SPI, I2C a UART), dále je možné připojit 
5 analogových vstupů, jeden inkrementální snímač, 2 PWM výstupy a k volnému použití je 
připraveno 6 vstupně/výstupních digitálních portů.  

Deska je napájena přes konektor UART, který na desku přivádí napětí 3,3 V a 5 V. 
Mikrořadíč vyžaduje napájení 3,3 V a 1,8 V pro napájení jádra. Pro získání napětí 1,8 V byl 
jako zdroj napětí použit obvod LM317L. K získání pracovního kmitočtu procesoru byl použit 
krystal o frekvenci 14,7456 MHz. Návrhy zkušební desky vytvořené v programu Eagle. a jsou 
zobrazeny na obr.42. Realizovaná a osazená deska je na obr.43. 

 

 

Obr. 42  Vrchní a spodní část vývojové řídicí desky 
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8.4.2 Oživení vývojové desky pro mikrořadič NXP LPC 2103 

Pro oživení jednotlivých periferií byly realizovány ovladače, které byly samostatně 
otestovány. 

 

Obr. 43  Vývojová řídicí deska osazená mikrořadičem LPC 2103 

8.4.3 Propojení vývojové desky mikrořadiče NXP LPC 2103 s výkonovou části 

 

Obr. 44  Propojení výkonové desky a desky s mikrořadičem 
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Zkušební desky výkonové a řídicí části byly vytvořeny a jednotlivě odzkoušeny. 
V této části bylo zapotřebí odzkoušet, zda jsou schopny pracovat po vzájemném propojení. 
Do existujícího software univerzální řídicí jednotky (UMCU S24/7), doplněného o ovladače 
jednotlivých periferií vytvořených při oživování vývojové desky mikrořadiče. Následně byl 
realizován ovladač pro použitý výkonový obvod L6205 a jeho ovládací logiku. 

Propojení bylo provedeno tak, že z volných portů mikrořadiče byly vyvedeny výstupy 
PWM a SEL a propojeny s logickým obvodem výkonové desky. Jediné, co nebylo možné 
odzkoušet, byla komunikace SPI. Propojení výkonové desky a řídicí desky je zobrazeno na 
obr.44.  

8.4.4 Řídicí program jednotky 

Uživatelské rozhraní simulačního provozu jednotky je zobrazeno na obr.45. 
Uživatelské rozhraní dává vývojáři rychlý přehled o stavu simulace a umožňuje jednoduše 
měnit stavy jednotlivých vstupů. 

 

Obr. 45  Dialogové okno řídicího programu 

Software pro univerzální řídicí jednotku je na ÚAI vyvíjen již několik let. Vlastní 
program je navržen a realizován tak, aby byl přeložitelný pro zvolený typ řídicí 
jednotky.V tomto programu je realizována podpora simulačního provozu na PC. Výhodou 
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simulačního provozu je výrazné zjednodušení vývoje tohoto programu. Diky simulačnímu 
provozu je možné nasimulovat stavy, které by znamenaly konstrukci speciálních přípravků. 
Tyto stavy je možné přímo zapisovat a následně analyzovat. 

Význam jednotlivých položek uživatelského rozhraní 

 time – zobrazuje systémový čas jednotky v ms 

 st. err, .. – zobrazuje provozní a chybové stavy (hexadecimálně) 

 power current – měřený proud. První hodnota stav A/D převodníku, druhá 
proud se započítanou kalibrací 

 power voltage – měření napětí. První hodnota stav A/D převodníku, druhá 
napětí se započítanou kalibrací 

 speed – rychlost IRC skutečný počet dílků za vzorkovací periodu, 
skutečné otáčky 

 GP analog input 1 – 3 – stavy analogových univerzálních vstupů 

 output PWM – hodnota požadované rychlosti přepočítaná na PWM 

 output torque – kroutící moment 

 displacement – aktuální poloha v dílcích IRC 

 reg type, aktive – počet aktivních regulátorů 

 wanted – aktuální žádané hodnoty jednotlivých regulátorů 

 Proportional – aktuální stav proporcionální složky jednotlivých 
regulátorů 

 Integration – aktuální stav integrační složky jednotlivých regulátorů 

 Derivation – aktuální stav derivační složky jednotlivých regulátorů 

 Result – aktuální stav výstupu jednotlivých regulátorů 
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 pass – počet průchodů hlavní smyčkou 

 monitoring state – stav monitorování stavu jednotky 

8.5 Ovládací program univerzální jednotky pro PC 

Ovládání řídicí jednotky lze provádět z libovolného zařízení, které implementuje 
komunikační protokol jednotky. Pro ovládání na PC je již několik let vyvíjen ovládací 
program spolu s programem Univerzální řídicí jednotky. Úkolem této práce bylo dořešit 
několik problémů, které jsou specifické pro DC motory. 

Vlastní ovládací program je tvořen několika dynamicky linkovanými knihovnami, 
které mají následující funkci: 

mechLabControls.dll - je knihovna (.NET assembly), realizovaná v C#, obsahuje 
upravené obecné prvky uživatelského rozhraní, které zjednodušují a unifikují návrh a vzhled 
aplikace. 

deviceInterface.dll - je knihovna (kombinovaná win32 dll a .NET assembly), 
realizovaná v C++ a C++ pro CLI, implementuje správu komunikačních zdrojů, komunikační 
protokol a komunikaci zařízení realizovaných v rámci laboratoře, včetně univerzální řídicí 
jednotky. 

UMCUControls.dll - je knihovna (.NET assembly), realizovaná v C#, obsahuje 
uživatelské rozhraní pro komunikaci s jednotkou. 

UMCU.exe - spustitelný soubor, , realizovaný v C#, který zavádí knihovny do paměti 
a spouští hlavní formulář komunikačního rozhraní jednotky z knihovny " UMCUControls.dll" 

8.5.1 Hlavní formulář komunikačního rozhraní 

Po spuštění souboru " UMCU.exe" dojde k pokusu o spojení s jednotkou připojenou 
na předem nastaveném portu (obr.46) (v případě že není port zadán, připojí se na první volný 
port). Komunikační port se nastavuje v okně Conect device kde se nastavuje komunikační 
port a adresa připojované jednotky Po připojení k jednotce je možné sledovat aktuální stav 
zvolených veličin (obr.47). 
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Obr. 46  Okno s nastavením připojení 

 

Obr. 47  Hlavní panel komunikačního rozhraní 

8.5.2 Nastavení parametrů motoru a snímačů 

Nastavení parametrů DC motoru a snímačů se provádí v okně device setings (obr.48). 
Okno je rozděleno na několik menších oken, z nichž každé reprezentuje jednotlivou část 
systému. 
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Jednotlivé části okna devices settings: 

motor-motor 

− motor type – nastavení typu motoru (EC, DC ...) 

− windings count – počet vinutí 

− poles count – počet pólových dvojic 

− revolutions – maximální otáčeky motoru 

 

Obr. 48  Nastavení parametrů motoru a snímačů 

gear box - převodovka 

− units – typ převodovky (úhlová, délková) 

− gear ratio – převodový poměr 

− wheel diameter – průměr kola 

− backlash – nastavení vůle převodovky 

encoder – inkrementální snímač otáček 

− sampling time – vzorkovací interval 

− channels – poče kanálů snímače 

− resolution – rozlišení (počet dílků na otáčku) 
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voltage sensor – sledování napájecího napětí 

− enable – možnost zapnout/vypnout 

− limitation – nastavení limitů (maximální a minimální napětí) 
 v případě překročení limitů se jednotka vypne 

current sensor – snímač proudu tekoucího do zátěže 

Je li výstupní proud mimo dané meze, dojde k vypnutí motoru, 
v případě, že se hodnota proudu vrátí mezi zadané meze, je motor opět 
zapnut. 

torque sensor – sledování kroutícího momentu na hřídeli motoru. 

Je-li kroutící moment větší než jsou zadané limity dojde k vypnutí 
motoru. 

output – výstup 

control method – typ řízení (bipolární, unipolární) 

PWM frequency – frekvence PWM 

PWM resolution –rozlišení PWM  

8.5.3 Nastavení parametrů regulátoru 

 

Obr. 49  Nastavení parametrů jednotlivých regulátorů 
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V okně Control settings (obr.49) se nastavují parametry jednotlivých regulátorů. 
V tomto okně je možné nastavovat parametry regulátorů proudu (current controller), otáček 
(velocity controller) a regulátoru natočení (position controller) . 

U jednotlivých regulátorů se nastavují tyto parametry: 

− control type – nastavuje se typ regulátoru (PID, PI, PD, PSD) 

− time constant – rychlost smyčky 

− proportional const. – nastavení proporcionální složky regulátoru 

− derivate const. – derivační složka regulátoru 

− integration const. – integrační složka regulátoru 

− allowed deviation – nastavení dovolené odchylky 
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8.5.4 Manuální mód řízení 

 

Obr. 50   

Manuální mód řízení je na obr.50. V tomto okně lze zadávat požadavky na řízený 
pohyb motoru, tj. lze definovat cílové kinematické veličiny a  pomocí tlačítek "go" zadat 
jednotce požadavek na dosažení těchto veličin s využitím odpovídajících regulačních 
smyček.. Okno je rozděleno do několika částí. V první části nazvané motor je možné sledovat 
aktuální stav řídicí jednotky. V druhé části, nazvané manual se nastavuje o jaký typ řízení jde, 
dále požadovaná rychlost, poloha a/nebo zrychlení.  
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Třetí část nazvané motor monitor umožňuje ovládat monitorování aktuálních 
naměřených hodnot v jednotce získávat tak průběhy regulace. V části motor monitor se 
nastavuje: 

time step – časový krok (v případě dlouhého měření bude menší) 

values – zde se vybírá hodnoty polohy, rychlosti, nebo obojí 

state – zde se nastavuje stav monitoringu (done –vypnuto, start one shot – start zápisu 
po stisku set,...) 

start at type – start při zadané podmínce (např. při zadané hodnotě polohy) 

start at – start v určitém čase 

Naměřené hodnoty je možné exportovat např. pro program Matlab. 

8.6 Etapa 3 - realizace řídicí jednotky 

8.6.1 Hardware řídicí jednotky 

Po odzkoušení řídicí a výkonové části se přistoupilo k realizaci jednotky jako celku 
složeného z obou částí. Při výrobě výsledné desky došlo k určitým změnám oproti 
předchozím verzím. Jedou ze změn bylo odstranění komunikace JTAG, po uvážení okolností 
bylo zbytečné sběrnici JTAG zavádět, protože programování mikrořadiče probíhá přes 
sběrnici UART. Dále byly provedeny změny ve vyvedení jednotlivých vstupů a výstupů. 
Konektor pro encodér byl připraven přímo pro tříkanálový inkrementální snímač, dále jsou 
připraveny 4 porty pro analogové vstupy a 4 porty pro digitální vstupy/výstupy. Další 
podstatnou změnou v řídící části je přidání EEPROM paměti, která je připojena přes port I2C 
(1) mikrořadiče. 

Výsledná deska doznala oproti zkušební výkonové desce několik změn. Nejzásadnější 
změna je použití výkonového obvodu TLE 6209. Důvody proč byl u zkušební desky použit 
prvek L6205, byly již zmíněny. Pro možnost sledování hodnoty napájecího napětí byl do 
výkonové části ještě přidán obvod, který tyto hodnoty snímá a posílá na vstup mikrořadiče. 
Sledování hodnoty napájecího napětí je důležité zejména v případě, že by zdrojem napájecího 
napětí byl akumulátor. Logický obvod 74HCT00D použitý v testovací desce sloužil k 
zachování definovaného stavu pro vstup ENABLE a k přepínání smyslu otáčení motoru, u 
výsledné desky byl použit obvod 74AC540DW, přes který byla vedena komunikace mezi 
mikrořadičem a výkonovým obvodem. Elektrické řídicí jednotky je na obr.51.  
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Obr. 51  Elektrické schéma zapojení řídicí jednotky 

8.6.1.1 Snímání napájecího napětí 

Obvod pro snímání napětí je zde zařazen proto, aby bylo možné monitorovat například 
velikost napájecího napětí, pokud by byla jednotka napájena z akumulátoru, bylo by možné 
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sledovat jejich včasné vyměnění. Obvod pro snímání velikosti napájecího napětí je znázorněn 
na obr.52. Napětí je zde snímáno pomocí odporového děliče, který tvoří odpory R12 a R13. 

Výpočet odporového děliče popisují vztahy (5) a (6) 

47033
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vstU0,066 
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33
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Z tohoto vztahu vyplývá, že výstupní napětí z děliče je přibližně 0,066 krát menší, než 

je napájecí napětí. Tato řídící jednotka je konstruována pro maximální napájecí napětí 48 V. 

Výstup z odporového děliče má tedy maximální hodnotu napětí výsU  = 0,066 · 48 = 3,168 V . 

Výstupní napětí je přivedeno na vstup A/D převodníku mikrořadiče. Pro odstranění šumivých 
signálů jsou na výstupu tohoto obvodu na zem připojeny kondenzátory C23 a C24. Díky 
různé délce vedení může docházet ke vzniku šumivých signálů, proto byla vytvořena figura 
pro možnost připojení kondenzátoru C18(4,7µF), který by tento šum filtroval, pozice 
kondenzátoru C18 je v současnosti neosazena. 

 

Obr. 52  Obvod pro snímání velikosti napájecího napětí 

8.6.1.2 Paměť EEPROM 24C16BSN 

Paměť je připojena k mikrořadiči přes sběrnici I2C, konkrétně na linky SCL a SDA 
sběrnice I2C 1, na piny P0.17 a P0.18. Tato paměť je určena k uložení dat o nastavení 
mikrořadiče. Elektrické zapojení je zobrazeno na obr.53. Vstup označený EPR-SCL je 
připojen na zdroj hodinového signálu mikrořadiče. Datový port označený jako EPR-SDA je 
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obousměrná datová linka připojena na port P0.18 mikrořadiče. Obě linky jsou zároveň 
připojeny přes pull-up odpory na napětí Vdd (3,3 V). Pin označený WP (Write Protect) je 
ochrana proti přepsání, je připojen na zem což povoluje normální zapisování. Piny A0, A1 
a A2 jsou adresové vstupy. Tyto vstupy umožňují výběr až osmi dalších pamětí, kde se 
mohou data po společné sběrnici sdílet. Tyto vstupy byly připojeny na zem.  

 

Obr. 53  Elektrické schéma zapojení EEPROM paměti 

8.6.1.3 Logický obvod 

Logický obvod 74AC540DW slouží k zachování definovaného stavu výkonového 
prvku při výpadku mikrořadiče. Vstup ENABLE (na obr.54 popsán jako INH)je připojen na 
5 V napětí přes 10 kΩ pull-up odpor, tím je zajištěno, že dokud nepřijde z mikrořadiče na 
tento vstup log. 0 je výkonový budič zavřený. Obvod na svém výstupu může nabývat tří 
stavů, buď log. 0, log. 1, nebo stav vysoké impedance. Při návrhu byly vstupy OE1 a OE2 
připojeny na zem, to znamená, že nabývají log. 0. U tohoto zapojení jsou všechny vstupy 
negovány. Přes tento obvod probíhá komunikace mezi mikrořadičem a výkonovým obvodem. 
Jediný pin, který není přes tento obvod propojen s mikrořadičem je sériový datový výstup 
(MISO), ten je připojen přímo na vstup mikrořadiče. 
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Obr. 54  Elektrické schéma logického obvodu 

8.6.2 Výsledná podoba řídicí jednotky 

Výsledná podoba řídicí jednotky je zobrazena na obr.55. Realizovaná a osazená deska 
řídicí jednotky je na obr.56 
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Obr. 55  Vrchní a spodní část schématu řídicí jednotky 

  

Obr. 56  Vrchní a spodní část osazené desky jednotky 
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9 OVĚŘENÍ REALIZOVANÉ JEDNOTKY 

9.1 Výsledky z Labview 

Při ověřovacím měření v programu Labview jsem narazil na problém se snímáním 
otáček. U prvních měření se hodnoty otáček značně lišily. Tento rozptyl se částečně podařilo 
snížit změnou kódu. Problém s měřením otáček však zcela vyřešen nebyl. Přechodová 
charakteristika při zapnuté regulaci rychlosti je na obr.57. Frekvence PWM byla nastavena na 
20 kHz. 

 

Obr. 57  Přechodová křivka v Labview 

9.2 Problém snímače otáček 

Při snímání otáček byl poměrně velký problém s přesností měření. Při použití motoru 
MAXON RE-36, osazeným enkoderem MAXON MR ENC Typ L, 1024Imp 3K LD měřená 
hodnota kolísala okolo své střední hodnoty. Původně byla nepřesnost způsobena nesprávně 
řešenou synchronizací odečtu hodnot v LabVIEW. Ve spolupráci s firmou National 
Instruments a kolegy se ale problém podařilo vyřešit. Pro řešení problému s nepřesným 
měřením byl použit enkodér HEDS 5540, o němž je známo, že je velmi přesný. Enkodér byl 
připevněn k hřídeli motoru MAXON RE-36. 
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Následně po připojení původního motoru s enkodérem MR ENC, se ukázalo že 
problém nebyl zcela vyřešen. Proto byl proměřen s pomocí paměťového osciloskopu LaCroy 
wave Surfer 44Xs výstupní signál z obou snímačů (obr. 58 a obr. 59) 

Průběh signálu ze snímače MR ENC je na obr.58, střední hodnota výstupní frekvence 
snímače je 59,01 kHz, maximální hodnota je 86,06 kHz a minimální 49,30 kHz. Průběh 
signálu ze snímače HEDS je na obr. 59, střední hodnota frekvence výstupní snímače je 27,20 
kHz, maximální hodnota je 27,46 kHz a minimální 27,01 kHz. Z těchto měření jednoznačné 
vyplývá, že nepřesnost snímače MR ENC je značná.  

 

Obr. 58  Průběh signálu ze snímače MAXON MR ENC Typ L, 1024Imp 3K LD 
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Obr. 59  Průběh výstupu enkodéru HEDS 5540 

9.3 Výsledky z řídicí jednotky 
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Obr. 60  Rozběhová charakteristika - rozběh na 20s-1, snímač MR ENC 
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Výrazné zvlnění charakteristiky (obr 60 a obr. 61) je způsobeno nestabilitou výstupu 
snímače MAXON MR ENC Typ L, 1024Imp 3K LD. Toto zvlnění  je patrné zvláště při 
nízkých otáčkách. Na obr. 62 je přechodová charakteristika měřená se snímačem HEDS, 
průběh této charakteristiky je méně zakmitaný. 
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Obr. 61  Rozběhová charakteristika - rozběh na 60s-1, snímač MR ENC 
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Obr. 62  Rozběhová charakteristika - rozběh na 60s-1, snímač HEDS 
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10 ZÁVĚR 
Cílem této diplomové práce bylo navrhnout řídicí jednotku pro DC motory 

s pracovním napětím 6 až 48V a maximálním proudem 2.5A. V první části práce se nachází 
stručné seznámení s problematikou stejnosměrných komutátorových motorů a s možnostmi 
jejich řízení. Následuje rešerše aktuální nabídky významných výrobců řídicích jednotek pro 
DC motory. Poté je proveden rozbor struktury řídicí jednotky a jsou popsány nejdůležitější 
části tvořící jednotku.  

Zbytek práce řeší návrh a realizaci řídicí jednotky dle zadání. Návrh jednotky vychází 
z jednotky UMCU S24/7, která byla realizována v Laboratoři elektrických prostředků v 
minulých letech. Tato část práce je rozdělena do tří etap. V první etapě je navržena výkonová 
část se změněným měřením proudu, které je na původní jednotce již nevyhovující. Výkonová 
část byla ověřena pomocí DAQ karty a vývojového prostředí LabVIEW. V druhé etapě byla 
navržena řídicí část jednotky s mikrořadičem NXP LPC 2103, který poskytuje výrazně vyšší 
výpočetní výkon oproti 8-bitovému mikrořadiči použitému v původní jednotce. Po oživení 
a realizaci ovladačů byla řídicí část a výkonová část jednotky propojena. Poté byl upraven 
software univerzální řídicí jednotky pro potřeby realizované jednotky a ta byla následně 
odzkoušena. Poslední etapa popisuje finální realizaci řídicí jednotky a její ověření. 

Realizovaná řídicí jednotka pro DC motory přináší několik zásadních vylepšení o proti 
původní jednotce UMCU S24/7. Plně využívá výhod koncepce Univerzální jednotky včetně 
jednotného ovládacího programu pro PC. Na konci vývoje byla jednotka úspěšně odzkoušena 
a tím byly také splněny poslední body zadání této diplomové práce. 
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