
 





 

 

Abstrakt 

Tato práce se zabývá obvodovým návrhem a realizací řídicího modulu pro 

smykové řízení mobilního robotu. Řídicí systém je založen na mikrokontroléru 

STM32 firmy STMicroelectronics, jehož výběr je v práci diskutován. Dále práce 

popisuje problematiku, která se týká diferenciálního řízení mobilního robotu, řízení 

DC motoru s inkrementálním enkodérem včetně kaskádní regulace a implementace 

řídicích algoritmů. 
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Abstract 

This thesis describes circuit design and realization for differential control of 

mobile robot. Control system is based on microcontroller STM32 of company 

STMicroelectronics, which selection is discussed too. Part of the work thesis is 

description issues concerning differential control of mobile robot, DC motor cotrol 

with incremental encoder including cascade control and implementation of cotrol 

algorithms. 
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1 ÚVOD 

Mobilní roboti se začínají stávat běžnou součástí našich životů, je tedy dobré šířit 

informace o této problematice v co možná nejvyšší míře. Roboti nacházejí uplatnění 

v různých odvětvích průmyslu a je možné se s nimi setkat i v domácích podmínkách 

ve formě elektrických spotřebičů, jako jsou například autonomní robotické 

vysavače. 

Úkolem této práce je vytvořit co nejspolehlivější a nejuniverzálnější řídicí 

elektroniku, která bude schopna komunikovat s nadřazeným systémem po sběrnici 

a řídit stejnosměrné motory v již existujícím diferenciálním podvozku. Cílem práce 

je navrhnout zařízení, které bude kompletně zdokumentované, protože vzniklý 

robotický podvozek bude sloužit pro výukové účely nastupujících robotiků. 

V diplomové práci se seznámíme s problematikou řízení diferenciálního 

robotického podvozku společně s řízením stejnosměrných motorů 

s inkrementálním enkodérem a následně navrhneme a zrealizujeme řídicí 

elektroniku. Po oživení řídicí desky provedeme návrh kaskádního řízení 

stejnosměrných motorů a mikrokontrolér vybavíme odpovídajícím řídicím 

softwarem. 
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2 DIFERENCIÁLNÍ ŘÍZENÍ MOBILNÍHO 

ROBOTU 

Diferenciálně řízené podvozky patří v mobilní robotice k nejpoužívanějším, a to 

kvůli své konstrukční jednoduchosti a robustnosti. Název podvozku je odvozen ze 

směru pohybu, který je určen rozdílem (diferencí) rychlostí postranních kol. 

Podvozek obsahuje dvě nezávisle hnaná kola, která umožňují robotu pohyb vpřed, 

otočení na místě a pohyb po kružnici v závislosti na rychlosti a směru otáčení kol. 

V případě stejné rychlosti a směru otáčení obou kol se bude robot pohybovat vpřed, 

pokud bude rychlost stejná a směr pohybu kol opačný, bude se robot otáčet kolem 

své osy. Poslední případ otáčení po kružnici nastane při rozdílné rychlosti a stejném 

směru otáčení kol. U diferenciálního podvozku je obtížné udržet stabilitu, proto se 

často využívá třetího opěrného bodu, viz Obrázek 1. Výhodou je jednoduchá 

konstrukce podvozku, nevýhodou vyšší spotřeba a horší stabilita. 

 

 
Obrázek 1: Nákres podvozku – diferenciální podvozek (vlevo) a diferenciální podvozek s opěrným 
bodem (vpravo) 

Problém se stabilitou je možné vyřešit přidáním dalšího páru kol. Ta mohou být 

poháněna zvlášť, což se zajistí použitím samostatného motoru pro jednotlivá kola, 

nebo se postranní kola spojí pomocí převodu, viz Obrázek 2.  

 

 
 

Obrázek 2: Nákres podvozku – spojení postranních kol pomocí ozubeného řemene (vlevo) a nezávislý 
pohon jednotlivých kol (vpravo) 

V poskytnutém podvozku (Obrázek 3) je zvolena varianta s převodem pomocí 

ozubeného řemene, z toho plyne, že podvozek je typu „tank“, který má místo pásu 

kola. Kola se na každé straně podvozku pohybují stejnou rychlostí a směrem, což 
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znamená, že je možné nezávisle na sobě řídit rychlost a směr levé a pravé strany. 

Nevýhodou těchto typů podvozků je vyšší spotřeba a devízou pak stabilní, robustní 

a jednoduchá konstrukce. 

 

 
Obrázek 3: Poskytnutý diferenciální podvozek typu „tank“ – pohled z vrchní strany (vlevo) a pohled 
z dolní strany (vpravo) 

2.1 Kinematický model předloženého podvozku 

Kinematický model bude sestaven pro ideální podmínky, kdy jsou kola 

v dokonalém styku s podložkou bez prokluzu a smýkání podvozku, dle nákresu 

Obrázek 4. Z obrázku je patrné, že je možné řídit rychlosti kol vL a vR, které tvoří 

výsledný vektor rychlosti v a rychlost otáčení robotu ω. Výstupními veličinami, 

respektive stavovými veličinami, jsou poloha x a y v souřadnicovém systému a 

natočení ϕ podvozku vzhledem k ose x. Kapitola čerpá z literatury [12][24][25][26]. 

 

 
Obrázek 4: Nákres diferenciálního podvozku typu tank 
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V případě, že se robot pohybuje pouze vpřed nebo vzad, můžeme říct, že stranová 

rychlost vS je nulová. Pro rychlosti kol na levé vL a pravé vR straně robotu platí: 

𝑣𝐿 =
𝑑

2
∙ 𝜔𝐿 (2.1) 

𝑣𝑅 =
𝑑

2
∙ 𝜔𝑅 (2.2) 

 

Kde: ωR … úhlová rychlost pravého kola 

 ωL … úhlová rychlost levého kola 

 d … průměr kola robotu 

 

V ideálním případě můžeme zapsat: 

𝑣 = 𝑅 ∙ 𝜔 (2.3) 

𝑣𝐿 = (𝑅 −
𝑏

2
) ∙ 𝜔 (2.4) 

𝑣𝑅 = (𝑅 +
𝑏

2
) ∙ 𝜔 (2.5) 

 

Kde: R … poloměr otočení podvozku 

 v … rychlost podvozku směrem vpřed 

ω … úhlová rychlost natáčení 

b … rozchod kol 

 

Úpravou předchozích rovnic získáme celkovou rychlost robotu: 

𝑣 =
𝑣𝐿 + 𝑣𝑅

2
 (2.6) 

 

A rychlost otáčení robotu: 

𝜔 =
𝑣𝑅 − 𝑣𝐿

𝑏
 (2.7) 

 

Použitím goniometrických funkcí získáme z nákresu stavové rovnice ve tvaru: 

�̇� = 𝑣 ∙ cos(𝜑) (2.8) 

�̇� = 𝑣 ∙ sin(𝜑) (2.9) 

�̇� = 𝜔 (2.10) 

 

Kde: ϕ … úhel natočení robotu 

 ω … rychlost otáčení kolem osy 
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3 ŘÍZENÍ DC MOTORU S INKREMENTÁLNÍM 

ENKODÉREM 

V této kapitole se seznámíme s principem funkce a vyhodnocením 

inkrementálních enkodérů, stejnosměrnými motory a jejich řízením. 

Poskytnutý podvozek je poháněn dvěma stejnosměrnými motory Maxon s 

planetovou převodovkou. Na primární straně jsou motory osazeny inkrementálními 

enkodéry pro měření otáček. Celou sestavu pohonu je možné dohledat na webu 

výrobce [22] podle typového označení 349834. Základní parametry pohonu jsou 

zobrazeny v Tabulka 1. 

 
Tabulka 1: Základní parametry pohonu 

 

3.1 Stejnosměrný motor s permanentními magnety 

Stejnosměrné motory s permanentními magnety se skládají z nepohyblivé části, 

tzv. statoru, který je tvořen permanentními magnety. Pohyblivou část motoru tvoří 

rotor, což je cívka, která vyvolá magnetické pole průchodem elektrického proudu. 

Napájení rotoru zajišťuje komutátor, který se skládá ze vzájemně izolovaných 

vodivých lamel, na které přes pružinu doléhají uhlíkové kartáče. Tím je umožněno 

mechanické přepínání směru protékajícího proudu. Konstrukce motoru je 

uspořádaná tak, že aktivní cívka může motorem otáčet. Nevýhodou těchto motorů 

je vysokofrekvenční rušení, které je způsobeno mechanickou komutací, a 

opotřebovávání uhlíkových kartáčů. Naopak předností je snadné řízení ve srovnání 

s ostatními typy motorů [20][21]. 

  

Motor Převodovka Inkrementální enkodér

Označení výrobce 323890 203126 228452

Nominální napětí [V] 24 - -

Nominální otáčky [ot/min] 7000 - -

Odpor vinutí [Ω] 0,583 - -

Indukčnost vinutí [mH] 0,191 - -

Konstanta motoru [mNm/A] 29,2 - -

Mechanická časová konstanta [ms] 5,44 - -

Moment setrvačnosti [g ∙ cm
2
] 79,2 9,4 -

Převodový poměr [-] - 113:1 -

Počet pulzů na otáčku motoru [-] - - 500
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3.1.1 Náhradní schéma 

Z popisu stejnosměrného motoru plyne, že jeho náhradní schéma bude tvořeno 

sériovým spojením odporu vinutí cívky Ra, indukčnosti vinutí cívky La a zdrojem 

indukovaného napětí Ui (Obrázek 5). Kapitola čerpá z literatury [20][27]. 

 

 
Obrázek 5: Náhradní schéma stejnosměrného motoru (převzato [20]) 

3.1.2 Matematický model 

Proud, který prochází vinutím motoru, vytvoří přes konstantu motoru moment: 

𝑀 = 𝐶∅ ∙ 𝐼 [Nm; Nm ∙ A-1, I] (3.1) 

 

Kde: M … moment motoru 

 Cϕ … konstanta motoru 

 I … proud procházející motorem 

 

Indukované napětí na motoru je úměrné úhlové rychlosti přes konstantu 

motoru: 

𝑈𝑖 = 𝐶∅ ∙ 𝜔 [V; Nm ∙ A-1, rad ∙ s-1] (3.2) 

 

Kde: Ui … indukované napětí ve vinutí motoru 

 Cϕ … konstanta motoru 

 ω … úhlová rychlost motoru 

 

V Obrázek 5 musí podle II. Kirchhoffova zákona platit, že součet všech napětí 

v uzavřeném obvodu se rovná nule v každém časovém okamžiku. Potom platí: 

𝑈 = 𝑈𝑅𝑎 + 𝑈𝐿𝑎 + 𝑈𝑖  [V; V, V, V] (3.3) 

 

Kde: U … svorkové napětí motoru 

URa … napětí na odporu vinutí cívky 

ULa … napětí na indukčnosti vinutí cívky 

Ui … indukované napětí ve vinutí motoru 
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Dále v Obrázek 5 musí podle Newtonova zákona platit rovnováha momentů: 

𝑀 = 𝐽 ∙
𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
+ 𝐵 ∙

𝑑𝑦

𝑑𝑡
+ 𝑀0  (3.4) 

 
Kde: M … celkový moment motoru 

J … celkový moment setrvačnosti na hřídeli motoru 

y … poloha 

 B … koeficient tření 

 M0 … moment zátěže motoru 

 

Do rovnice (3.4) dosadíme za moment motoru rovnici (3.1): 

𝐶∅ ∙ 𝐼 = 𝐽 ∙
𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
+ 𝐵 ∙

𝑑𝑦

𝑑𝑡
+ 𝑀0  (3.5) 

 

Do rovnice (3.3) dosadíme rovnici (3.2) a rovnici pro napětí na induktoru: 

𝑈 − 𝐶∅ ∙ 𝜔 = 𝑅𝑎 ∙ 𝑖 + 𝐿𝑎 ∙
𝑑𝑖

𝑑𝑡
  (3.6) 

 

Kde: U … svorkové napětí motoru 

 ω … úhlová rychlost motoru 

Cϕ … konstanta motoru 

 Ra … odpor vinutí motoru 

 i … proud procházející motorem 

 La … indukčnost vinutí motoru 

 

Rovnice (3.5) a (3.6) převedeme pomocí Laplaceovy transformace na tvary: 

𝐶∅ ∙ 𝐼 = 𝐽 ∙ 𝑝2 ∙ 𝑦 + 𝐵 ∙ 𝑝 ∙ 𝑦 + 𝑀0  (3.7) 

𝑈 − 𝐶∅ ∙ 𝜔 = 𝑅𝑎 ∙ 𝐼 + 𝐿𝑎 ∙ 𝑝 ∙ 𝐼  (3.8) 

 

Z rovnice (3.8) můžeme vyjádřit proud I: 

𝐼 =
𝑈 − 𝐶∅ ∙ 𝜔

𝑅𝑎 + 𝐿𝑎 ∙ 𝑝
  (3.9) 

 

Dosazením rovnice (3.9) do rovnice (3.7) dostaneme hledaný model DC motoru: 

𝑦 ∙ (𝐽 ∙ 𝑝2 + 𝐵 ∙ 𝑝) + 𝑀0 = 𝐶∅ ∙
𝑈 − 𝐶∅ ∙ 𝜔

𝑅𝑎 + 𝐿𝑎 ∙ 𝑝
 (3.10) 

 

Úpravou předchozí rovnice získáme vztah pro úhlovou rychlost motoru: 

𝜔 =
𝑀 −𝑀0

(𝐽 ∙ 𝑝 + 𝐵)
  (3.11) 
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Rovnici (3.10) můžeme překreslit pomocí blokové algebry na Obrázek 6. 

 

 
 

Obrázek 6: Modelovací schéma stejnosměrného motoru 

Z Obrázek 6 můžeme napsat přenosovou funkci pro proud motorem: 

𝐹𝐼(𝑝) =
𝑈

𝐼
=

1

𝑅𝑎 + 𝑝 ∙ 𝐿𝑎
  (3.12) 

 

Po rozšíření členu u Laplaceova operátoru „p“ o odpor vinutí Ra dostaneme: 

𝐹𝐼(𝑝) =
1

𝑅𝑎 + 𝑝 ∙
𝐿𝑎 ∙ 𝑅𝑎
𝑅𝑎

=

1
𝑅𝑎

1 + 𝑝 ∙ 𝜏𝑎
  (3.13) 

 

Kde: τa … elektromagnetická časová konstanta 

 

Pro přenosovou funkci vstupního napětí a úhlové rychlosti motoru z Obrázek 6, 

platí: 

𝐹𝜔(𝑝) =
𝜔

𝑈
=

1
𝐶∅

(1 + 𝑝 ∙ 𝜏𝑎) ∙ (
𝐵 ∙ 𝑅𝑎
(𝐶∅)2

+ 𝑝 ∙ 𝜏𝑚) + 1
 (3.14) 

 

V předchozí rovnici vystupuje elektromechanická časová konstanta τm: 

𝜏𝑚 =
𝐽 ∙ 𝑅𝑎
(𝐶∅)2

  (3.15) 

 

Následující rovnice popisuje přenosovou funkci vstupního napětí a polohy 

motoru z Obrázek 6: 

𝐹𝑦(𝑝) =
𝑦

𝑈
=

1
𝐶∅

𝑝 ∙ ((1 + 𝑝 ∙ 𝜏𝑎) ∙ (
𝐵 ∙ 𝑅𝑎
(𝐶∅)2

+ 𝑝 ∙ 𝜏𝑚) + 1)

 (3.16) 
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3.1.3 Sestavení matematického modelu 

Pro sestavení proudového přenosu výrobce poskytuje potřebné parametry 

motoru, viz Tabulka 1. Udané hodnoty byly ověřeny změřením přechodové 

charakteristiky způsobem, který je uvedený níže. 

Rovnice (3.3) popisuje rovnost napětí v motoru, což znamená, že pokud bychom 

z rovnice eliminovali indukované napětí Ui, přejde schéma z Obrázek 5 na sériové 

spojení RL. Poté je možné při skokové změně vstupního napětí určit pro časy blízké 

nule indukčnost vinutí motoru, a to změřením časové konstanty τa 

(elektromagnetická časová konstanta) jako čas, kdy dojde k ustálení hodnoty 

proudu na 63,2 %. Pro časy blízké nekonečnu, kdy dojde k ustálení proudu v obvodu, 

lze dle Ohmova zákona vypočítat odpor vinutí Ra. Za čas blízký nekonečnu můžeme 

považovat 5 ∙ τa, kdy sledovaná veličina dosáhne 99 % ustálené hodnoty. 

Z rovnice (3.2) je vidět, že indukované napětí je přímo závislé na otáčkách 

motoru. To značí, že pokud zablokujeme motor, bude indukované napětí Ui = 0 V.  

Proto byl vyroben přípravek, viz Obrázek 7, který zablokuje hřídel motoru. 

 

 
Obrázek 7: Přípravek pro zablokování hřídele motoru 

Změřenou přechodovou charakteristiku zachybuje Obrázek 8. 

 

 
Obrázek 8: Přechodová charakteristika zablokovaného motoru při skoku napětí 0,5 V 
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Z Obrázek 8 je vidět, že proud motorem v ustáleném stavu je 0,76 A. Při napětí 

0,5 V dostáváme z Ohmova zákona odpor vinutí: 

𝑅 =
𝑈

𝐼
=

0,5

0,76
= 0,658𝛺  (3.17) 

 

Indukčnost vinutí motoru určíme ze změřené časové konstanty τa = 400 µs: 

𝐿 = 𝜏𝑎 ∙ 𝑅 = 400 ∙ 10−6 ∙ 0,658 = 263,2𝜇𝐻  (3.18) 

 

Rozdíl mezi změřenými parametry a parametry udanými výrobcem může být 

způsoben chybou měření. Pro sestavení proudového přenosu budou použity 

hodnoty výrobce. Do rovnice (3.13) dosadíme odpor vinutí Ra = 0,583 Ω a indukčnost 

vinutí La = 0,191 mH. Dostáváme: 

𝐹𝐼(𝑝) =

1
𝑅𝑎

1 + 𝑝 ∙
𝐿𝑎
𝑅𝑎

=

1
0,583

1 + 𝑝 ∙
0,191 ∙ 10−3

0,583

  (3.19) 

 

Po vyčíslení: 

𝐹𝐼(𝑝) =
1,715

1 + 𝑝 ∙ 327,616 ∙ 10−6
  (3.20) 

 

Pro sestavení celkového přenosu (3.14) je třeba mít na paměti, že moment 

setrvačnosti je ovlivněný setrvačností podvozku robotu. Identifikace 

elektromechanické časové konstanty τm musí být provedena na kompletně 

osazeném podvozku s funkční elektronikou a proudovým regulátorem. Tím se 

eliminuje elektromagnetická časová konstanta τa a přenos by dle očekávání měl být 

1. řádu. Hledaná elektromechanická časová konstanta τm se následně určí změřením 

odezvy otáček na skok proudu jako čas, kdy dojde k ustálení hodnoty otáček na  

63,2 %. 

3.1.4 Řízení stejnosměrného motoru 

Z náhradního schématu (Obrázek 5) je vidět, že otáčky stejnosměrného motoru 

s permanentními magnety je možné řídit změnou odporu vinutí, což znamená 

sériové zařazení proměnného rezistoru do obvodu motoru. Tento způsob řízení se 

nepoužívá z důvodu velkých ztrát, které vzniknou na předřadném rezistoru. Druhou 

možností je změna napájecího napětí motoru. V ustáleném stavu je na indukčnosti 

motoru nulové napětí a pokud zanedbáme úbytku napětí na odporu vinutí je 

indukované napětí motoru přímo úměrné vstupnímu napětí. Indukované napětí na 

motoru je dle rovnice (3.2) úměrné úhlové rychlosti přes konstantu motoru. Z toho 

vyplývá, že otáčky stejnosměrného motoru jsou závislé na střední hodnotě 

vstupního napětí. Proto je pro řízení stejnosměrného motoru nejvýhodnější pulzně 
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šířková modulace (PWM), která se využije pro spínání výkonových tranzistorů. 

Vzniklý obvod se nazývá měnič a ten umožňuje téměř bezeztrátové řízení motoru. 

Podle počtu použitých tranzistorů měnič pracuje buď v 1, 2 nebo 4 kvadrantech. 

Pro motor (Obrázek 9) představuje I.Q (kvadrant) motorický režim a směr 

otáčení na jednu stranu, III.Q motorický režim a směr otáčení na opačnou stranu, 

II.Q brzdný režim při jednom směru otáčení motoru, IV.Q brzdný režim při opačném 

směru otáčení motoru [20][21]. 

 

 
Obrázek 9: Pracovní oblast motorů (převzato z [20]) 

V případě, že se má robot autonomně pohybovat v prostoru, požadujeme, aby se 

uměl pohybovat vpřed, vzad, otáčet a brzdit. Toto umožňuje pouze čtyřkvadrantový 

měnič, tzv. H – můstek, viz Obrázek 10. Pro tranzistory ve větvi měniče (T1, T2 a T3, 

T4) musí být zajištěno, že nedojde k jejich současnému sepnutí, protože by jinak 

došlo ke zkratu napájecího napětí a tím i k destrukci měniče. Spínací frekvence 

tranzistorů se pohybují v jednotkách až desítkách kHz, kdy podle způsobu, jakým je 

spínáme, můžeme rozdělit jejich řízení na unipolární a bipolární. 

 

 
Obrázek 10: Schéma zapojení H – můstku 

3.1.4.1 Bipolární řízení 

Pokud během jedné periody PWM signálu budeme v zapojení (Obrázek 10) 

spínat tranzistory do kříže, tzn. T1 a T4, respektive T2 a T3, dostaneme na zátěži obě 

polarity napětí, viz Obrázek 11. Tím získáme na výstupu měniče dvojnásobné napětí 

a také dvojnásobné zvlnění proudu motorem ve srovnání s unipolárním řízením. 

Jelikož otáčky stejnosměrného motoru s permanentními magnety jsou úměrné 

střední hodnotě napětí, musí být v klidové poloze motoru střída PWM signálu 50 %. 
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Zvyšováním střídy nad 50 % se bude motor otáčet na jednu stranu a snižováním 

střídy pod 50 % na druhou stranu [20][37]. 

 

 
Obrázek 11: Příklad bipolárního řízení H – můstku pro jednu stranu otáčení motoru 

3.1.4.2 Unipolární řízení 

V případě unipolárního řízení H – můstku (Obrázek 10) je na jeho výstupu 

během jedné periody PWM signálu jedna polarita napětí nebo nulové napětí, viz 

Obrázek 12. Řízení tranzistorů měniče může probíhat například tak, že sepneme 

tranzistor T2 a PWM signálem ovládáme tranzistor T3. Opačné polarity výstupního 

napětí dosáhneme sepnutím tranzistoru T4 a přivedením PWM signálu na tranzistor 

T1. Výhodou je dvojnásobná frekvence napětí a proudu vzhledem k frekvenci PWM. 

Pro realizaci bylo z těchto důvodů zvoleno unipolární řízení [20][37]. 

 

 
Obrázek 12: Příklad unipolárního řízení H – můstku pro jednu stranu otáčení motoru 

3.1.5 Regulační struktura pohonu 

Kaskádní struktura řízení motorů s vnitřní podřízenou proudovou smyčkou, 

nadřazenou otáčkovou a vnější polohovou smyčkou je v praxi velice rozšířená, viz 

blokové schéma (Obrázek 13). Rozdělením regulovaného obvodu na více menších 

dostaneme větší počet soustav, které je nutné řídit, ovšem jsou jednodušší a 

snadněji pro ně navrhneme regulátor. Navíc v tomto uspořádání máme možnost 

omezení akčního zásahu regulátoru, který musí nabývat konečných hodnot. Proto 

bylo pro realizaci zvoleno kaskádní zpětnovazební uspořádání. 

Do regulátoru polohy vstupuje rozdíl požadované yž a skutečné ys polohy, 

přičemž regulátor svůj výstup nastaví tak, aby minimalizoval nebo eliminoval 
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regulační odchylku. Vstup regulátoru otáček neboli úhlové rychlosti, je rozdíl mezi 

žádanými otáčkami ωž a skutečnými ωs. Z pohybové rovnice (3.4) je vidět, že 

rychlost stejnosměrného motoru je možné řídit změnou momentu M, který je přes 

konstantu motoru úměrný protékajícímu proudu I, viz rovnice (3.1). Vstupem 

proudového regulátoru je odchylka proudu, což je rozdíl mezi žádanou hodnotou 

proudu Iž od regulátoru otáček a skutečnou hodnotou Is. Výstupem je napětí, které 

je zesíleno akčním členem (H – můstkem) a připojeno na motor [3][20]. 

Z předchozího popisu plyne, že pro správnou funkci regulační smyčky musíme 

zajistit měření proudu, polohy a otáček. 

 

 
 

Obrázek 13: Blokové schéma kaskádní regulace (převzato z [3]) 

3.1.6 Měření proudu 

Měření proudu motorem bude zajištěno pomocí H - můstků firmy Pololu. Detailní 

popis způsobu měření proudu bude v textu rozebrán až po výběru konkrétních 

výkonových modulů. 

3.1.7 Měření polohy (otáček) pomocí inkrementálního 

enkodéru 

Enkodéry se používají jako zpětnovazební snímače pohonů pro měření otáček, 

vzdálenosti a pozice. Jedná se o elektro-mechanické zařízení, které převádí otáčivý 

pohyb na obdélníkové pulzy, sinusové průběhy nebo informaci o poloze poskytuje 

v digitální formě. Podle způsobu převodu otáčivého pohybu je můžeme rozdělit na 

optoelektronické a magnetické. K dispozici jsou inkrementální enkodéry, které 

nejčastěji poskytují informaci o pohybu pomocí fázově posunutých pulzů. Jedná se 

o relativní snímače polohy, protože po vypnutí napájecího napětí ztrácíme informaci 

o poloze. Absolutní enkodéry využívají pro dekódování polohy optický kotouček, 

který zajistí, že informace o poloze se neztratí ani po odpojení napájecího napětí. 

Poskytnuté motory Maxon jsou vybaveny inkrementálními enkodéry s 500 

impulzy na otáčku s přímými (A, B, I) a negovanými (/A, /B, /I) výstupy. Na 

výstupech A a B, respektive /A, /B, je sled impulzů fázově posunut o 90° (Obrázek 

14), aby bylo možné detekovat směr otáčení [4][5]. Výstup I, tzv. index, slouží 

k informování o vykonání jedné celé otáčky enkodéru. 
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Obrázek 14: Výstupní signál z inkrementálního enkodéru (převzato a upraveno z [6]) 

Z Obrázek 14 vidíme, že během jedné periody se na výstupu inkrementálního 

snímače vyskytují celkem 4 stavy. Pro rozlišení 1x probíhá vyhodnocení tak, že 

sledujeme jeden z výstupů, například A, a při sestupné, nebo náběžné hraně 

kontrolujeme druhý výstup [6]. Dále je možné zvýšit přesnost vyhodnocení 2x a to 

tak, že budeme reagovat na náběžnou i sestupnou hranu signálu A. V případě, že 

budeme vyhodnocovat všechny stavy, zvýší se přesnost vyhodnocení 4x. Každá 

hrana na výstupech A a B snímače dává informaci o pohybu vpřed (vzad), což 

znamená, že pokud budeme tyto pulzy počítat, dostaneme informaci o poloze 

motoru. Ujetou vzdálenost na pulz inkrementálního enkodéru při rozlišení 4x 

určíme z průměru kola robotu d = 290 mm, převodového poměru i = 113 a počtu 

pulzů inkrementálního enkodéru na jednu celou otáčku, pulz = 4 ∙ 500: 

𝑠 =
𝜋 ∙ 𝑑

𝑖 ∙ 𝑝𝑢𝑙𝑧
=

𝜋 ∙ 0,290

113 ∙ 4 ∙ 500
= 4,03𝜇𝑚  (3.21) 

 

Kde: s … ujetá vzdálenost na jeden pulz inkrementálního enkodéru 

 d … průměr kola robotu 

 i … převodový poměr převodovky 

 pulz … počet pulzů inkrementálního enkodéru na otáčku 

 

Samotný signál z výstupů A a B nám o rychlosti otáčení motoru nic neřekne, 

proto jej musíme dále zpracovat. Okamžitá rychlost se vypočte jako první derivace 

dráhy za čas: 

𝑣 =
𝑑𝑠

𝑑𝑡
 [m ∙ s; m, s] (3.22) 

 

Kde: v … rychlost otáčení motoru 

s … ujetá vzdálenost na jeden pulz inkrementálního enkodéru 

 t … vzorkovací perioda 

 

Zpracování může být realizováno pomocí externího přerušení mikrokontroléru, 

kdy pro přesnost 1x a 2x použijeme jeden přerušovací vstup, pro rozlišení 4x musí 

být signály A a B připojeny na vstupy s povoleným přerušením na obě hrany. 

Nedostatkem je nepředvídatelné zatížení MCU při měnících se otáčkách motoru a 

nemožnost filtrace zákmitů. Výhodou je jednoduchá implementace algoritmu. 
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Druhou možností je vzorkování signálů z inkrementálního snímače, kdy musí být 

dodržen vzorkovací teorém: 

𝑓𝑉𝑍 > 2 ∙ 𝑓𝑀𝐴𝑋  (3.23) 

 

Nevýhodou je velké, ovšem stálé zatížení mikrokontroléru. Pozitivem je 

potlačení zákmitů, které mají vyšší kmitočet, než je vzorkovací frekvence [28]. 

Maximální frekvenci pulzů na výstupu inkrementálního snímače pro rozlišení 4x 

určíme: 

𝑓 = 𝑝𝑢𝑙𝑧 ∙ 𝑜𝑡áč𝑘𝑦𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑢 = 

= 2000 ∙
7000

60
= 233,3𝑘𝐻𝑧 

[Hz; - , s] (3.24) 

 

Kde: f … maximální frekvence pulzů inkrementálního enkodéru 

 pulz … počet pulzů inkrementálního enkodéru na otáčku 

 otáčky … maximální otáčky motoru 

 

Vzorkovací frekvenci vypočítáme dosazením do (3.23): 

𝑓𝑉𝑍 = 2 ∙ 𝑓𝑀𝐴𝑋 = 2 ∙ 233,3 = 466,7𝑘𝐻𝑧  (3.25) 

 

Pro vyhodnocení navzorkovaného signálu z inkrementálního snímače je nutné 

znát jeho aktuální a předešlý stav. Následně polohu dekódujeme pomocí převodní 

tabulky (Tabulka 2). 

 
Tabulka 2: Vyhodnocení inkrementálního snímače s rozlišením 4x (převzato z [39]) 

  

Stav A' B' A B Akce

0 0 0 0 0 0 (Klidový stav)

1 0 0 0 1 +1

2 0 0 1 0 -1

3 0 0 1 1 0 (Chyba)

4 0 1 0 0 -1

5 0 1 0 1 0 (Klidový stav)

6 0 1 1 0 0 (Chyba)

7 0 1 1 1 +1

8 1 0 0 0 +1

9 1 0 0 1 0 (Chyba)

10 1 0 1 0 0 (Klidový stav)

11 1 0 1 1 -1

12 1 1 0 0 0 (Chyba)

13 1 1 0 1 -1

14 1 1 1 0 +1

15 1 1 1 1 0 (Klidový stav)



 

 18 

4 KONCEPCE ŘÍDICÍ DESKY 

Navrhované řízení stejnosměrných motorů je určeno pro pohon mobilního 

robotu, který bude sloužit k výuce robotiky. Proto je snahou vytvořit elektroniku co 

nejlevnější a nejjednodušší. 

Před samotným návrhem je třeba stanovit požadavky a vydefinovat funkce. Na 

jejich základě vytvoříme blokové schéma systému. 

4.1 Požadavky na řídicí desku 

Požadavky na navrhovanou řídicí elektroniku lze shrnout do následujících bodů: 

 komunikace s nadřazeným systémem po sběrnici, 

 řízení postavené na mikrokontroléru STM32, 

 použití výkonových modulů firmy Pololu s možností měřit proud motorem, 

 měření napájecího napětí řídicí desky (detekce poruchy a řízení motoru), 

 měření polohy (otáček) motoru pomocí inkrementálního enkodéru. 

4.2 Blokové schéma 

Ze stanovených předpokladů můžeme sestavit výsledné blokové schéma 

zapojení řídicí elektroniky motorů (Obrázek 15). 

 

 
Obrázek 15: Blokové schéma zapojení 

Použité stejnosměrné motory Maxon jsou vybaveny inkrementálními enkodéry, 

které jsou přes dolní propust připojeny k mikrokontroléru. Výkonová část  

(H - můstek) bude tvořena moduly Pololu, které se propojí s MCU tak, aby bylo 

možné řídit směr a rychlost otáčení motorů. Z teoretické části práce plyne, že otáčky 

stejnosměrného motoru lze řídit pomocí pulzně šířkové modulace, které je také 

využito. Měření proudu motorem bude zajištěno přímo výkonovými moduly Pololu. 

Napájení robotu bude zajištěno 6 článkovým lithium – iontovým akumulátorem, kdy 

výkonová část a řídicí logické obvody budou připojeny přes svou vlastní tavnou 
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pojistku. Pokud použijeme pojistku pro každý modul Pololu, respektive motor, 

umožní nám to detekci poruchy v oblasti silové části a to tak, že budeme měřit napětí 

za pojistkou, například pomocí odporového děliče. Všechny analogové vstupy 

mikrokontroléru budou opatřeny ochranou proti přepětí a dolní propustí pro 

odstranění rušení. V neposlední řadě musí být zajištěna komunikace s nadřazeným 

systémem po sběrnici, jejíž typ bude v textu rozebrán později.  
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5 VÝBĚR HLAVNÍCH KOMPONENT 

V této kapitole bude rozebrán důvod a výběr hlavních komponent, které plynou 

ze zadání nebo z požadavků na konstrukci zařízení. 

5.1 Komunikační sběrnice 

Navrhované řízení motorů počítá s nadřazeným systémem, který bude posílat po 

sběrnici informace, jakým směrem se má robot pohybovat. Z důvodu robustnosti a 

spolehlivosti byla zvolena sběrnice CAN, která umožňuje řešení kolizí na základě 

prioritního rozhodování a zabezpečení komunikačního rámce. Dále sběrnice CAN 

obsahuje filtr zpráv na hardwarové úrovni, který propustí jen takové zprávy, které 

jsou určeny pro dané zařízení. Výhodou je, že některé mikrokontoléry obsahují CAN 

jako periférii, což znamená že MCU není zaneprázdněn řízením sběrnice. 

5.1.1 CAN 

Jedná se o sériovou komunikační sběrnici vyvinutou firmou Bosch. Tato sběrnice 

je určena pro spolehlivou komunikaci v automobilovém průmyslu. Díky svým 

vlastnostem se CAN rozšířila i v ostatních odvětvích průmyslu. 

5.1.1.1 Fyzická vrstva 

Sběrnice CAN je multi-master sběrnice, což znamená, že všechny zařízení (uzly) 

sledují veškerý přenos na sběrnici, z čehož vyplývá, že nelze poslat zprávu 

konkrétnímu uzlu. Počet účastníků na sběrnici je libovolný, ale omezuje ho velikost 

identifikátoru ID a maximální výkon budičů. 

Norma neurčuje přenosové médium ani konektory, ale předepisuje dva stavy na 

sběrnici, dominant a recessive, které jsou definovány rozdílovým napětím mezi 

vodiči CAN_H a CAN_L. Pokud je na sběrnici vysílán stav recessive, rozdílové napětí 

bude 0 V. V opačném případě, kdy je na sběrnici vysílán stav dominant, bude 

rozdílové napětí 2 V. Pro přechod sběrnice do stavu dominant stačí, aby jeden uzel 

vyslal stav dominant. Pokud má být na sběrnici stav recessive, musí všechny uzly 

vysílat stav recessive. 

Sběrnice CAN musí být kvůli odrazům na vedení zakončena tzv. terminátory. 

Pokud nejsou kladeny vysoké nároky na síť a ta není rušena, použije se terminátor 

s hodnotou 120 Ω (Obrázek 16). V případě, že je síť zarušena, používá se jako 

terminátor zapojení „split terminace“, které je složené z rezistorů a kapacitoru 

(Obrázek 17). Výhodou takového zapojení je, že má dolnofrekvenční charakter a 

zlepšuje elektromagnetickou kompatibilitu. Dále je možné doplnit terminátor 

transily, které slouží pro zachytávání napěťových špiček na sběrnici, a tlumivkami 

pro potlačení souhlasného napětí [13][14][15]. 
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Obrázek 16: Jednoduché zakončení sběrnice (převzato z [14]) 

 

 
Obrázek 17: Zakončení sběrnice „split terminace“ (převzato z [14]) 

Mezní kmitočet f, respektive hodnotu kapacitoru CL, určíme: 

𝑓 =
1

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅 ∙ 𝐶𝐿
 [Hz; Ω, F] (5.1) 

 

Délka sběrnice CAN se dle normy určí jako: 

𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑠𝑜𝑡𝑝ř𝑒𝑛𝑜𝑠𝑢 ∙ 𝑑é𝑙𝑘𝑎𝑠𝑏ě𝑟𝑛𝑖𝑐𝑒 ≤ 50 [Mbit/s, m; -] (5.2) 

5.1.1.2 Linková vrstva 

Na sběrnici CAN může libovolný účastník zahájit komunikaci za předpokladu, že 

je sběrnice volná. Pokud na sběrnici probíhá komunikace, musí ostatní účastníci 

počkat na ukončení vysílání. Jedině v případě, kdy některý z účastníků detekuje 

chybu, je možné vysílat chybový rámec i v okamžiku probíhající komunikace na 

sběrnici. 

Pokud se ve stejný čas pokusí ke sběrnici přistoupit dva účastníci, je zahájen 

mechanizmus arbitráže, což znamená, že účastníci soupeří o sběrnici a vyhrává ten, 

jehož zpráva obsahuje nižší identifikátor ID. Arbitráž je založena na logickém 

součinu, kdy si každý účastník porovnává vysílanou hodnotu s hodnotou na sběrnici 

[13][14][15]. 

Na sběrnici CAN se vyskytují následující typy zpráv: 

 datový rámec, 

 žádost o data, 

 chybový rámec, 

 přetížení sběrnice.  
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5.2 Mikrokontroléry STM32 

Mikrokontroléry STM32 firmy STMicroelectronics představují velice úspěšnou 

řadu 32 bitových MCU s jádry ARM Cortex M. Architektura těchto mikrokontrolérů 

je RISC (redukovaná instrukční sada), pro kterou je typický malý soubor instrukcí 

stejné délky, v tomto případě 32 bitů. Dále tyto procesory používají instrukční sadu 

Thumb s šířkou instrukcí 16 bitů a Thumb 2, která obsahuje instrukce 16 bitové a 

32 bitové. Vzhledem k tomu, že zpracování instrukcí je u Cortex M rozděleno na 3 

stupně (načtení, dekódování a provedení), je možné během načítání načíst dvě 16 

bitové instrukce. Toto vede k lepšímu využití paměti programu a vyššímu výkonu 

při zpracování krátkých instrukcí. Mikrokontroléry STM32 Cortex M0, M0+ a M1 

využívají Von Neumannovu paměťovou architekturu, což znamená, že data a 

instrukce sdílí jednu sběrnici. Vyšší řada MCU využívá architekturu Harwardskou, 

která je tvořena samostatnou sběrnicí, jak pro instrukce, tak pro data. 

Mikrokontroléry ARM podporují celkem 7 režimů (user, FIQ, supervisor, abort, IRQ, 

undefined a system), které mají přístup k prvním osmi registrům a k registru PC 

(program counter), což je programový čítač (Obrázek 18). Z toho plyne, že v daném 

módu je k dispozici 16 registrů. 

 
Obrázek 18: Registry mikrokontrolérů ARM (převzato z [16]) 
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Dále je možné z Obrázek 18 vyčíst, že mikrokontroléry ARM obsahují 31 

pracovních registrů a 6 stavových registrů s tím, že každý registr je 32 bitový. 

K přepnutí režimu dochází pomocí výjimek a externího přerušení. Pro 

zapamatování návratové adresy slouží stavové registry [17][18][16][19]. 

Zjednodušený nákres jádra mikrokontrolérů řady Cortex M zachycuje  

Obrázek 19. 

 

 
Obrázek 19: Zjednodušené jádro Cortex M (převzato [34]) 

Jeho součástí je blok zprávy přerušení NVIC (Nested Vector Interrupt 

Controller), který disponuje velice rychlou reakcí na vzniklé přerušení, viz  

Tabulka 3. To je umožněno pomocí speciálních optimalizačních funkcí jádra během 

přerušení (Tail chaining, Late Arrival, Pop pre – emption). 

 
Tabulka 3: Rychlost reakce jádra na přerušení 

 
 

Dále mikrokontroléry Cortex M podporují velice flexibilní nastavení priorit 

přerušení. Pro Cortex M0 a M0+ je to až 32 vstupů přerušení, u kterých je možné 

nastavit až 4 úrovně priorit. Jádra MCU Cortex M3 a M4 umožňují 240 vstupů 

přerušení s 8 až 256 úrovněmi nastavení priorit. Prioritu přerušení je možné měnit 

programově i za běhu aplikace pomocí nejvýznamnějších bitů v registru priorit. 

Jednotka NVIC podporuje množství vestavěných systémových výjimek jako 

například systémový 24 bitový časovač (SysTick). Tento časovač podporuje funkci 

automatického nastavení (Auto reload) při dosažení hodnoty 0 a může sloužit pro 

operační systém reálného času RTOS. Tabulku možných výjimek zachycuje  

Tabulka 4. 

 

Jádro Latence [stojový cykl]

Cortex - M0 16

Cortex - M0+ 15

Cortex - M3 12

Cortex M4 12
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Tabulka 4: Výjimky jádra Cortex M 

 
 

Možností, jak nahrát program do mikrokontroléru Cortex M, je více. HW ladění 

programu poskytují rozhraní SWD a JTAG. Jádro obsahuje bloky, prostřednictvím 

kterých je možné program krokovat a sledovat hodnoty proměnných, registrů atd. 

Dále můžeme přes ladící sběrnici odesílat krátké zprávy, které slouží k vývoji 

programu. 

Pro nahrání programu lze použít vývojový kit STM32F4 – Discovery  

(cca 600 CZK), který obsahuje SWD programátor STlink V2. Samostatný 

programátor STlink V2 je k dispozici na internetu za cca (80 – 200) CZK. 

Pokud nevyžadujeme HW ladění programu, zvolíme tzv. bootloader, který se 

spouští specifickou kombinací logických úrovní na pinech BOOT0 a BOOT1, viz 

Tabulka 5. Je nutné si uvědomit, že bootloader je možné spustit při startu (zapnutí 

napájení) MCU. Následně mikrokontrolér čeká určitý čas na data (program) na 

libovolném UARTu. Přijatá data uloží do flash paměti, ze které následně spustí nově 

přijatý program. Pokud žádná data nedorazí, spustí původní program z flash paměti. 

Vyšší třídy mikrokontrolérů ARM Cortex - M4 umožňují program odesílat přes USB 

sběrnici, namísto UARTu [34][35][19]. 

 
Tabulka 5: Konfigurace pinů BOOT0 a BOOT1 

 
 

Firma ARM poskytuje pro usnadnění a urychlení vývoje softwaru pro procesory 

Cortex M knihovnu CMSIS. Jedná se o standard, který se snaží zjednodušit 

přenositelnost kódu a přístup k periferiím procesorů a mikrokontrolérů. CMSIS se 

skládá z definic registrů přerušení, definic registrů periferií, přístupu k funkcím 

jádra, speciálním funkcím, DSP knihovny atd. [33]. 

Výjimka Priorita Popis

Reset -3 Po zapnutí napájení nebo po restartu

NMI -2 Nemaskovatelné přerušení od periferií nebo softwaru

HardFault -1 Chyba během zpracování výjimky

MemManage Nastavitelná Chyba (ochrana paměti)

BusFault Nastavitelná AHB data / Předčasné načtení

UsageFault Nastavitelná Chyba vykonávání instrukce

SVCcall Nastavitelná Volání systémových služeb

DebugMonitor Nastavitelná Ladění programu (Break points, Watch points)

PendSV Nastavitelná Přerušení od řízení požadavků systémových služeb

SysTick Nastavitelná Systémový časovač

BOOT1 BOOT0 Startovací mód

X 0 Uživatelská flash paměť

0 1 Bootloader

1 1 SRAM
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Z předešlého rozboru vyplývají následující požadavky na periferie MCU: CAN, 

rychlé PWM, A/D převodníky, dostatečný počet časovačů. Dále potřebujeme 

dostatečný počet binárních vstupů / výstupů a pouzdro, které lze osadit v domácích 

podmínkách. Rozhodujícím kritériem je také cena. 

Pro finální realizaci byl zvolen mikrokontrolér STM32F103C8T Cortex M3 [8], 

který byl vybrán na základě splnění předchozích premis [16][17][18][19].  

5.2.1 Základní charakteristika mikrokontroléru 

STM32F103C8T 

Jedná se o 32 bitový mikrokontolér Cortex M3 s Harvardskou architekturou a 

vysoce výkonnou redukovanou instrukční sadou (RISC), který dokáže zpracovat 

1,25 milionů (měřeno dhrystone 2.1) instrukcí za sekundu (DMIPS) na 1 MHz 

taktovacího kmitočtu. Jádra Cortex M3 disponují instrukční sadou Thumb 2, v níž 

mohou mít instrukce proměnnou délku. 

MCU je vybaven 64 kB programové flash paměti (Flash) a 20 kB operační paměti 

(SRAM). Napájecí napětí obvodu se pohybuje od 2,0 V do 3,6 V. Vyrábí se v pouzdru 

LQFP48 o velikosti (7 x 7) mm s roztečí vývodů 0,5 mm s vývody do stran. 

Pro méně náročné aplikace na přesnost časování může být taktovací kmitočet 

zajištěn vnitřním oscilátorem 8 MHz, nebo pro náročnější aplikace lze použít vnější 

krystalový oscilátor či RC oscilátor. Pomocí vestavěného fázového závěsu (PLL) lze 

jádro taktovat až na 72 MHz. 

Procesor je vybaven množstvím periferií, které jsou detailně popsány 

v katalogovém listu výrobce [8]. Pro nás jsou nejdůležitější následující: 

 4x 16bitový čítač/časovač, 

 12x PWM, 

 2x 12 bitový A/D převodník s až 16 kanály, 

 CAN, 

 3x USART, 

 2x Watch dog timer. 

5.3 Výkonové moduly Pololu 

Firma Pololu má v nabídce širokou škálu modulů určených k řízení 

stejnosměrných motorů. Z důvodu univerzálnosti a možnosti krátkodobého 

přetěžování motorů jsou rozhodujícími kritérii pro výběr modulu: provozní napětí 

24 V a co nejvyšší trvalý proud. 

Minimální trvalý proud určíme z příkonu motoru 90 W, který udává výrobce 

motoru [22] jako: 

𝐼𝑀𝐼𝑁 =
𝑃

𝑈
=
90

24
= 3,75𝐴  (5.3) 
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Těmto požadavkům nejlépe vyhovují moduly Pololu - 1456 [11] s následujícími 

parametry: 

 rozsah napájecího napětí (5,5 - 40) V, 

 maximální trvalý proud 23 A (37 A špičkově), 

 integrovaný snímač proudu, 

 kompletní řízení plného mostu, 

 malé rozměry (45,7 x 30,5) mm. 

 

Nevýhodou těchto modulů je vyšší cena, která činí 1 218 CZK1 bez DPH za kus. 

Naopak výhodou je kompletní výkonová část řízení DC motorů na jednom plošném 

spoji společně s měřením proudu motorem pomocí obvodu ACS714ELCTR-30A-T. 

Tento obvod je založen na Hallově jevu, kdy protékající proud vytvoří magnetické 

pole, které je následně detekováno Hallovou sondou. Maximální měřený proud je 

±30 A s převodní konstantou 66 mV / A. Aby bylo možné měřit proud motorem při 

otáčení na obě strany, je výstupní napětí snímače proudu posunuto do středu 

napájecího napětí 5 V. To znamená, že nulovému proudu motorem odpovídá napětí 

2,5 V, napětí vyšší než 2,5 V je úměrné proudu jedním směrem a napětí nižší než  

2,5 V odpovídá proudu opačným směrem. Teoretický maximální proud bude: 

𝐼𝑀𝐴𝑋,𝑇𝐸𝑂𝑅𝐸𝑇𝐼𝐶𝐾Ý =
±
𝑈𝑀𝐴𝑋
2

0,066
=

±2,5

0,066
= ±37,88𝐴 

(5.4) 

 

Propojení modulů s mikrokontrolérem je pomocí dvou binárních výstupů (FF1, 

FF2), 4 binárních vstupů (PWMH, PWML, DIR, RESET) a jednoho analogového 

výstupu pro měření proudu (CS), viz Tabulka 6. 

 
Tabulka 6: Popis vývodů výkonového modulu Pololu - 1456 

 

                                                         
1 Ceny jsou platné k 1.5.2017 u firmy TME 

Pin Výchozí stav pinuPopis

U+ Hlavní napájecí napětí modulu.

5 V (výstup)
Výstup regulovaného napětí +5 V, který může sloužit pro napájení 

proudového senzoru.

UCS Napájecí napětí +5 V pro senzor proudu.

GND Napájecí zem pro logiku a výkonovou část.

CS Senzor proudu s výstupem 66 mV/A se středem 2,5V.

OUTA Výstup motor A.

OUTB Výstup motor B.

PWMH Nízká úroveň Vstup PWM.

PWML Vysoká úroveň Vstup PWM.

DIR Nízká úroveň Změna směru motoru.

RESET Vysoká úroveň
Je připojený přes rezistor 20 kΩ na U+. Pokud je připojený do nízké úrovně, 

přepne se modul do režimu nízké spotřeby a vymaže chybové stavy na FFx.

FF1 Nízká úroveň Indikace chyby modulu.

FF2 Nízká úroveň Indikace chyby modulu.
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Podle způsobu propojení modulu s MCU je možné motor řídit následovně: 

 Pokud je vstup PWML odpojen nebo udržován v logické jedničce a řídicí 

PWM signál přivedeme na vstup PWMH, pak střída PWM signálu ovládá 

rychlost otáčení motoru a vstup DIR jeho směr. Při aktivní úrovni PWM 

signálu je na motor připojeno plné napájecí napětí, jehož polaritu určuje 

pin DIR. Během neaktivní úrovně PWM modulace je motor zkratován do 

země. 

 Na vstupy PWMH a PWML je přiveden PWM signál, jehož střída ovládá 

otáčky motoru a vstup DIR směr otáčení. Během aktivní úrovně PWM 

signálu je na motor připojeno plné napájecí napětí, jehož polaritu určuje 

pin DIR. Při neaktivní úrovni PWM modulace je motor od měniče odpojen. 

 Vstup DIR nemá v tomto režimu žádný vliv na funkci, vstup PWMH je 

odpojen nebo uzemněn a na vstup PWML je připojen PWM signál. Při 

aktivní úrovni PWM signálu je motor zkratován do země a během 

neaktivní úrovně odpojen. 

 Poslední možnost zapojení nastane v případě, že vstup PWML odpojíme 

nebo udržujeme v logické jedničce, vstup PWMH nastavíme do logické 

jedničky a PWM signál přivedeme na pin DIR. Na výstupu měniče se 

potom během jedné periody PWM signálu objeví obě polarity napájecího 

napětí. Střída PWM signálu větší než 50 % otáčí motorem na jednu stranu, 

střída menší než 50 % na druhou stranu a klidový stav motoru nastane 

při střídě 50 %. 

 

Pro realizaci byl zvolen první režim řízení motoru. 

Binární výstupy FF1 a FF2 slouží k jednoduché diagnostice výkonových modulů, 

kdy podle kombinace logických úrovní můžeme rozlišit různé chybové stavy, viz 

Tabulka 7 [11]. 

 
Tabulka 7: Chybové stavy výkonového modulu 

 
 

  

Pin FF1 Pin FF2 Chyba Odpojení výstupu

Odpojení výstupu 

dokud nedojde k 

resetování

L L Není chyba Ne Ne

L H Zkrat na výstupu Ano Ano

H L Přehřátí Ne Ne

H H Podpětí Ano Ne
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6 REALIZACE 

Před návrhem desky plošného spoje je třeba si promyslet jeho koncepci. Pro 

realizaci byla zvolena varianta, kdy celé zařízení je navrženo, až na výjimky, 

kompletně v SMD provedení na dvouvrstvé desce plošných spojů, a to z důvodu lepší 

možnosti tažení napájecích, výkonových a analogových cest a blokování napájení 

integrovaných obvodů. Od varianty rozdělení řídicí desky pro každý motor zvlášť 

bylo upuštěno z důvodu vysokých pořizovacích nákladů (2x MCU, 2x budič CAN 

atd.). 

6.1 Výkonové moduly Pololu – 1456 

Výsledná DPS je především ovlivněna výkonovými moduly, přes které může 

protékat značný proud, což značí, že se moduly budou zahřívat na vysoké teploty a 

budou potřebovat chladič. V blízkosti výkonové části se proto nenachází žádné 

součástky, aby nedocházelo k jejich degradaci vlivem okolního tepla. Dále zde 

nejsou umístěny vysoké součástky, aby nebránily namontování chladiče. Protože 

realizovaný prototyp měniče bude sloužit k řízení malých motorů, viz kapitola 3, je 

k chlazení výkonových modulů využito rozlité mědi na DPS (Obrázek 20). 

Vstupy / výstupy modulů fungují v TTL logice 5 V s rozhodovací úrovní 3,5 V, což 

znamená, že je nelze přímo připojit k MCU s LVTTL logikou 3,3 V. K oddělení úrovní 

napětí z MCU od výkonových modulů byl zvolen šestinásobný invertor 74AHCT04, 

který je napájen napětím 5 V s rozhodovací vstupní úrovní napětí 2 V. Na vstupy 

PWMH a PWML jsou přidány pull-up rezistory R38 a R37, a to z důvodu zajištění 

logické úrovně při startu MCU, které dle katalogu výrobce výkonových modulů 

Pololu [11] zajistí odpojení motorů. Resetovací pin modulů je spínán pomocí 

bipolárního tranzistoru přímo z MCU. Výstupy z modulů jsou k MCU připojeny přes 

sériový rezistor R41 (R40) s ochrannými diodami tak, že jedna z nich je zapojena na 

napájecí napětí mikrokontroléru UMCU = 3,3 V a druhá na GND řídicí desky. Celý 

obvod (Obrázek 21) je pak napočítán na maximální proud I = 1 mA, který je 

bezpečný pro vstupní obvody mikrokontroléru. Jestliže bude na výstupu modulu 

Pololu logická úroveň UTTL = 5 V, bude za ochrannými obvody FF1-B (FF2-B) napětí 

rovno součtu napájecího napětí MCU a úbytku napětí na Schottkyho diodě. Na 

zvolené diodě BAV99 nebude úbytek napětí větší než UD = 0,4 V. Ochranný rezistor 

vypočítáme z Ohmova zákona: 

𝑅41 =
𝑈𝑇𝑇𝐿 − 𝑈𝑀𝐶𝑈 − 𝑈𝐷

𝐼
=
5 − 3,3 − 0,4

0,001
= 1300𝛺 => 1,5𝑘𝛺 (6.1) 

 

Logické vstupy modulů Pololu jsou k řídicí desce připojeny pomocí pinů z lámací 

lišty a výstupní část je propojena plným vodičem s průřezem 2,5 mm2 (Obrázek 20). 
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Obrázek 20: Detail připevnění výkonových modulů Pololu k řídicí desce 

Na výstup modulů jsou zařazeny SMD výkonové tlumivky, které způsobí 

zpomalení nárůstu proudu při zkratu výstupních svorek měniče, což nám umožní 

detekci nadproudu. Hodnota tlumivek byla záměrně zvolena o dva řády menší  

L = 1,7 uH (celkem pro jeden motor 3,4 uH), aby nedošlo k ovlivnění indukčnosti 

motoru La = 0,191 mH a tím i ke změně elektrické časové konstanty. 

Paralelně jsou k silovým napájecím přívodům modulů připojeny filtrační 

kondenzátory, které mají za úkol zachytávat proudové špičky v napájení a potlačit 

rušení. Na vstupním silovém přívodu se nachází tavné automobilové pojistky 

s odbočkami pro měření napětí pro každý modul zvlášť, aby bylo možné detekovat 

poruchu jednotlivých modulů. 

 

 
Obrázek 21: Schéma zapojení výkonového modulu a oddělovače úrovní 
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6.1.1 Návrh tloušťky spojů výkonové části 

Jelikož se jedná o výkonovou část zařízení, je nutné stanovit minimální sílu cest 

na plošném spoji. K dostupným údajům patří maximální proud IMAX = 12 A (byl 

zvolen z důvodu dosažení co nejvyšší univerzálnosti řídicí elektroniky), maximální 

teplotní nárůst 10 °C a síla měděné fólie na plošném spoji 35 µm. Po zanesení těchto 

údajů do programu pro výpočet zatížitelnosti vodiče plošného spoje [7] vyjde 

tloušťka spoje 10 mm. Pro realizaci byla zvolena šířka spoje 4 mm se silným 

pocínováním výkonových cest. 

6.2 Mikrokontrolér STM32F103C8T 

Zvolený mikrokontrolér může být napájen dle katalogu výrobce [8] napětím  

(2,0 – 3,6) V, z tohoto důvodu bylo zvoleno pomocné napětí 3,3 V. Důležité je 

připojení a filtrování napájecího napětí MCU. Filtrace napětí je zajištěna jednak 

keramickými kondenzátory, které jsou umístěny co nejblíže k napájecím pinům, a 

dále tantalovým kondenzátorem. Vnitřní napěťová reference AD převodníku je 

napájena přes LC filtr, dle doporučení výrobce. K mikrokontroléru je připojen 

externí zdroj hodin v podobě krystalu 16 MHz, a to z důvodu zajištění přesného 

časování signálů na sběrnici CAN. 

Pro ladění a nahrání programu do MCU je na plošném spoji vyveden SWD 

konektor společně s možností použití bootloaderu. Zapojení pull-down rezistorů 

vychází z katalogového listu. 

 

 
Obrázek 22: Schéma zapojení programovacích konektorů 
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6.3 Připojení analogových vstupů k mikrokontroléru 

Maximální napětí, které je možné přivést na analogové vstupy mikrokontroléru, 

je 3,3 V, proto jsou vstupy připojeny přes dělič napětí. Dále jsou piny opatřeny 

ochrannou dvojitou diodou BAV99 proti přepětí a v případě potřeby je možné 

zapojení doplnit o kapacitor C13 a vytvořit tak filtr typu dolní propust. Hodnoty 

rezistorů děličů jsou zvoleny s ohledem na maximální protékající proud 1 mA 

z důvodu ochrany vstupních obvodů MCU. Kvůli univerzálnosti a spolehlivosti je 

dělič, sloužící ke snímání palubního napětí, dimenzován na dvojnásobnou hodnotu 

vstupního napětí. To se jeví jako dobrý kompromis vzhledem k rozlišitelnosti MCU. 

Rezistory děliče R12 a R26 pro snímání palubního napětí (24 V) spočítáme tak, že 

zvolíme R26 = 8,2 kΩ a dopočítáme R12: 

𝑅12 = 𝑅26 ∙ (
2 ∙ 𝑈𝐼𝑁
𝑈𝑂𝑈𝑇

− 1) = 8200 ∙ (
48

3,3
− 1) = 111,07𝑘𝛺 => 110𝑘𝛺 (6.2) 

 

 
Obrázek 23: Schéma zapojení děliče napětí sloužící pro snímání palubního napětí 

Stejným způsobem jsou vypočteny děliče napětí, které přizpůsobují výstupní 

napětí ze snímače proudu. Protože se děliče nacházejí až za senzorem proudu, 

nejsou dimenzovány na dvojnásobnou hodnotu vstupního napětí. 

6.4 Budič sběrnice CAN 

Při velkých proudech motory vzniká rušení, které by mohlo v kombinaci se 

zemními smyčkami zcela znemožnit komunikaci, proto je zapotřebí galvanické 

oddělení sběrnice od zbytku zařízení. Jako budič CAN sběrnice s izolovaným 

výstupem byl zvolen ISO1050, a to především ke své nízké ceně. Jeho nevýhodou je, 

že nemá oddělené napájecí napětí, které musí být doděláno externě.  

Jako terminátor je zvoleno zapojení, které umožňuje volbu mezi jednoduchým 

zakončením rezistorem 120 R a split terminace. Nastavení propojek (jumperů) 

zachycuje Obrázek 24. Hodnotu kapacitoru C12 určíme ze zvolené komunikační 

rychlosti sběrnice 250 kbit / s podle vzorce (5.1): 

𝐶12 =
1

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅 ∙ 𝑓
=

1

2 ∙ 𝜋 ∙ 60 ∙
250000

2

= 21,22𝑛𝐹 => 15𝑛𝐹 (6.3) 
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Při komunikační rychlosti 250 kbit / s určíme podle vzorce (5.2) maximální délku 

sběrnice: 

𝑑é𝑙𝑘𝑎𝑠𝑏ě𝑟𝑛𝑖𝑐𝑒 ≤
50

𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡𝑝ř𝑒𝑛𝑜𝑠𝑢
  (6.4) 

𝑑é𝑙𝑘𝑎𝑠𝑏ě𝑟𝑛𝑖𝑐𝑒 ≤
50

0,250
= 200𝑚  (6.5) 

 

 
Obrázek 24: Ukázka nastavení jumperů - zleva: bez terminátoru, s terminátorem 120 Ω, s terminátorem  
120 Ω a kapacitorem 

Oproti katalogovému zapojení bylo schéma doplněno o LED diody signalizující 

aktivitu na sběrnici, viz Obrázek 25. Výstupní konektor je zdvojený, aby bylo možné 

prosmyčkování s dalšími zařízeními na sběrnici. 

 

 
Obrázek 25: Schéma zapojení budiče CAN sběrnice 

6.5 Připojení inkrementálního enkodéru k MCU 

Signály inkrementálních enkodérů motorů Maxon jsou vyvedeny na dvouřadý 10 

pinový konektor (Obrázek 26) s roztečí vývodů 2,54 mm, které jsou popsány v 

Tabulka 8. Vývody 1 a 4 slouží k napájení malých motorů, což není náš případ. 

Provozní napětí enkodéru je +5 V a musí být přivedeno na piny 2 a 3. Ostatní vývody 

slouží k vyhodnocení, kdy každý výstup je k dispozici přímý a negovaný. Jak plyne 

z teoretické části, pro zajištění správné funkce stačí použít vývody A, B, respektive 
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/A, /B. Vzhledem k rozložení vývodů na plošném spoji jsou využity negované 

výstupy. 

 
Tabulka 8: Zapojení konektoru inkrementálního enkodéru Maxon (převzato [22]) 

 
 

 
Obrázek 26: Konektor inkrementálního enkodéru Maxon (převzato [22]) 

Enkodér je připojen k mikrokontroléru přes napěťový dělič kvůli oddělení 

úrovní napětí TTL vs. LVTTL. Rezistory děliče R24 a R32 spočítáme tak, že zvolíme 

R32 = 3300 Ω a dopočítáme R24: 

𝑅24 = 𝑅32 ∙ (
𝑈𝐼𝑁
𝑈𝑂𝑈𝑇

− 1) = 3300 ∙ (
5

3,3
− 1) = 1700𝛺 => 2𝑘𝛺 (6.6) 

 

 
Obrázek 27: Schéma zapojení filtru pro inkrementální enkodér 

Pro odstranění zákmitů z enkodéru byl použit invertující Schmittův klopný 

obvod 40106. Nevyužité vývody klopného obvodu jsou uzemněny, aby byla 

definována výstupní úroveň napětí a předešlo se rozkmitání obvodu, a tím i rušení.  

Pin Pin

1 Motor + 6 Kanál A

2 Vcc 7 Kanál /B

3 GND 8 Kanál B

4 Motor - 9 Kanál /I

5 Kanál /A 10 Kanál I
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V případě dalších problémů se zákmity počítá plošný spoj s možností osazení filtru 

typu dolní propust. 

6.6 Napájecí obvody 

Pro napájení řídicí desky je potřeba zajistit následující napájecí napětí 

s proudovým dimenzováním desítek miliampér: 

 napětí 5 V pro napájení inkrementálních enkodérů, 

 napětí 5 V, které bude galvanicky oddělené pro napájení CAN budiče, 

 napětí 3,3 V pro napájení MCU a číslicových obvodů. 

6.6.1 Napájecí napětí 5 V 

Napětí 5 V bude sloužit jako hlavní rozvodné napětí s odhadovaným proudovým 

odběrem 200 mA. Zdrojem palubního napětí robotu bude akumulátor 24 V (6 článků 

li – ion), při kterém lineární stabilizátory (LDO) typu 78xx dosahují velice nízké 

účinnosti. To je způsobeno velkým rozdílem vstupního a výstupního napětí. Pokud 

bychom odebírali například IZ = 20 mA, dostáváme výkon na zátěži: 

𝑃𝑂𝑈𝑇 = 𝑈𝑂𝑈𝑇 ∙ 𝐼𝑧 = 5 ∙ 0,02 = 0,1𝑊  (6.7) 

 

Výkon, který se přemění na stabilizátoru na teplo: 

𝑃𝑍𝑇𝑅 = (𝑈𝐼𝑁 − 𝑈𝑂𝑈𝑇) ∙ 𝐼𝑍 = (24 − 5) ∙ 0,02 = 0,38𝑊  (6.8) 

 

Výkon na vstupu je součet ztrátového a výstupního výkonu: 

𝑃𝐼𝑁 = 𝑃𝑂𝑈𝑇 + 𝑃𝑍𝑇𝑅 = 0,1 + 0,38 = 0,48𝑊  (6.9) 

 

Účinnost stabilizátoru je podílem výstupního výkonu ke vstupnímu: 

𝜂 =
𝑃𝑂𝑈𝑇
𝑃𝐼𝑁

∙ 100 =
0,1

0,48
∙ 100 = 20,83%  (6.10) 

 

To znamená, že při vyšším proudovém odběru by se LDO stabilizátor vůbec 

nemusel uchladit. Z toho důvodu byl použit DC / DC měnič napětí v SMD pouzdru 

SOIC8 s označením LM2594-ADJ, který dle katalogu výrobce [10] dosahuje účinnosti 

okolo 80 % při výstupním proudu IOUT = 0,5 A. Výhodou tohoto měniče je minimum 

dalších potřebných součástek. Požadované výstupní napětí zajistíme externím 

děličem napětí připojeným a spočítaným dle katalogu výrobce [10], ze kterého 

vychází i schéma zapojení (Obrázek 28). Známé veličiny jsou referenční napětí 

UREF = 1,23 V a velikost rezistoru R1. Výrobcem je doporučeno zvolit hodnotu 

rezistoru R1 v rozmezí (1 – 5) kΩ. Rezistor R2 vypočítáme: 
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𝑅2 = 𝑅1 ∙ (
𝑈𝑂𝑈𝑇
𝑈𝑅𝐸𝐹

− 1) = 1000 ∙ (
5

1,23
− 1) = 3065𝛺 => 3𝑘𝛺 (6.11) 

 

Výstupní filtr byl navržen dle doporučení výrobce. Při výběru součástek je 

vhodné se zaměřit na volbu tlumivky tak, aby nemohlo dojít k jejímu přesycení. 

Vhodnou tlumivku pro spínané zdroje s indukčností 330 uH v pouzdru DE1207 je 

možné zakoupit například v TME [1]. Dále bychom měli v zapojení použít filtrační 

kapacitory s nízkým sériovým odporem, tzv. low ESR.  

Protože je tento obvod připojen přes vstupní konektor přímo k akumulátoru, 

byla na vstup zařazena pomalá tavná pojistka 500 mA v SMD provedení, 30 V transil 

jako ochrana proti napěťovým špičkám a univerzální dioda jako ochrana proti 

přepólování. 

Spínané zdroje obvykle pracují na vysokých frekvencích. V tomto konkrétním 

případě na 150 kHz, proto je velice důležitý správný návrh plošného spoje, aby bylo 

co nejvíce potlačeno rušení. 

 

 
Obrázek 28: Schéma zapojení DC / DC měniče 

6.6.2 Galvanicky oddělené napětí 5 V 

Jediným možným způsobem, jak galvanicky oddělit zařízení a zároveň přenášet 

výkon, je použití transformátorové vazby. 

Nejjednodušší řešení je monolitický oddělovací DC / DC měnič AM1S – 0503, 

který dle katalogu výrobce [23] nepotřebuje žádné okolní součástky. Abychom 

eliminovali rušení, je vhodné zvolit blokovací kondenzátory na vstupu a výstupu 

měniče (Obrázek 29). Takový měnič je na svém výstupu schopný dodat proud až 300 

mA, což je více než dostačující. 
 

 
Obrázek 29: Zapojení galvanicky odděleného měniče 
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6.6.3 Napájecí napětí 3,3 V 

Toto napětí bude sloužit pro napájení logických obvodů s odhadovaným 

odběrem do 100 mA. Pokud napětí 3,3 V odvodíme z hlavního rozvodného napětí  

5 V, vyhoví nám v tomto zapojení lineární stabilizátor. Pro naši aplikaci byl zvolen 

LDO NCP1117 [2], který je zapojen dle katalogu výrobce. Schéma bylo doplněno o 

blokovací kapacitory C6 a C8. Dále je oproti katalogu na výstup zařazena LED dioda, 

která má za úkol indikovat zapnutí zařízení. Výsledné zapojení zachycuje  

Obrázek 30. 

 

 
Obrázek 30: Schéma zapojení lineárního stabilizátoru pro napájení logických obvodů 
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7 OSAZENÍ A OŽIVENÍ ELEKTRONICKÝCH 

OBVODŮ 

Abychom při osazování DPS předešli zničení součástek citlivých na ESD, je 

vhodné použít zemnící kroužek na ruku. Nejprve zaletujeme mikrokontrolér, 

protože na plošném spoji nepřekáží ostatní součástky. Dále pokračujeme 

součástkami od nejmenších až po největší. Po kompletním osazení provedeme 

vizuální kontrolu, zda jsou součástky správně umístěny a orientovány. Pokud si 

nejsme jisti, zda nedošlo ke zkratu použijeme „píp“ test nebo ohm metr na 

multimetru. 

Oživení provádíme osciloskopem a laboratorním zdrojem s proudovým a 

napěťovým omezením. Na laboratorním zdroji omezíme proud na cca 100 mA, 

připojíme měnič ke zdroji (popis konektorů Obrázek 31 a Tabulka 9), následně 

pomalu zvyšujeme napětí od 0 V. Současně osciloskopem kontrolujeme napětí na 

výstupu DC / DC měniče, které by před LC filtrem mělo mít hodnotu zhruba 

napájecího napětí a frekvenci 150 kHz, viz Obrázek 32. Na výstupu LC filtru bychom 

měli naměřit stabilní napětí 5 V bez zákmitů, viz Obrázek 33. Pokud je vše v pořádku, 

proměříme napětí za lineárním stabilizátorem, které by mělo mít hodnotu 3,3 V, viz 

Obrázek 33. 

 

 
Obrázek 31: Popis konektorů na DPS měniče 

Tabulka 9: Popis významu barevného označení konektorů 
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Obrázek 32: Napětí na výstupu měniče před LC filtrem, vstupní napětí 12 V 

 

 
Obrázek 33: Napětí za LC filtrem měniče (modrá) a na výstupu lineárního stabilizátoru (žlutá), vstupní 
napětí 12 V 
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8 KASKÁDNÍ ŘÍZENÍ STEJNOSMĚRNÉHO 

MOTORU 

Pro řízení stejnosměrného motoru bylo zvoleno kaskádní řízení podle Obrázek 

13 bez otáčkové smyčky, detailní nákres zachycuje Obrázek 34. V regulačním 

schématu se vyskytuje překřížená vazba od úhlové rychlosti, která vytváří zpětně 

indukované napětí přes konstantu motoru. Pro návrh regulátorů musí být tato vazba 

odstraněna. Protože mechanický děj v motoru probíhá mnohem pomaleji než 

přechodný děj proudu v kotvě, je možné na tuto vazbu pohlížet jako na konstantní 

poruchu. 

 

 
 

Obrázek 34: Detailní blokové schéma kaskádní regulace s překříženou vazbou 

V případě odstranění zpětné vazby (Obrázek 35) musíme zajistit vyregulování 

konstantní poruchy od indukovaného napětí motoru. To provedeme vložením 

integrační složky do regulátoru proudu. 

Následně je možné provést návrh regulátorů, který se provádí od vnitřních 

smyček po vnější [3]. 

 

 
 

Obrázek 35: Detailní blokové schéma kaskádní regulace bez překřížené vazby 

8.1 Proudová smyčka 

Protože bude regulátor implementovaný číslicově na mikrokontroléru, je 

potřeba k soustavě přidat dopravní zpoždění o polovině vzorkovací frekvence jako 

náhradu za tvarovač. Dále je nutné doplnit k přenosu zpoždění o velikosti periody 

vzorkování kvůli implementaci regulačního algoritmu, který zapíše na výstup novou 

hodnotu PWM až pro následující periodu, viz Obrázek 44 a kapitola 9. Ve zpětné 

vazbě se ještě nachází snímač proudu, jehož dynamické vlastnosti můžeme 

zanedbat, protože jeho časová konstanta je 5 µs. Výsledný přenos soustavy: 
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𝐹𝐼(𝑝) =
1,715

1 + 𝑝 ∙ 327,616 ∙ 10−6
∙ 𝑒−1,5∙𝑇𝑍∙𝑝  (8.1) 

 

Vzorkovací frekvenci určíme z nejmenší časové konstanty soustavy tak, 

abychom neporušili vzorkovací teorém: 

𝑓𝑉𝑍 > 2 ∙ 𝑓𝑀𝐴𝑋  (8.2) 

𝑇𝑉𝑍 <
𝑇𝑀𝐴𝑋

2
=
327,62 ∙ 10−6

2
= 163,81 ∙ 10−6𝑠 (8.3) 

 

Výsledná frekvence vzorkování byla zvolena fVZ = 16 kHz (TVZ = 62,5 µs). 

8.1.1 Návrh regulátoru proudu 

Z charakteru soustavy a předchozího rozboru plyne, že vhodná struktura 

regulátoru proudu bude PI: 

𝐹𝑅(𝑝) = 𝐾 ∙ (1 +
1

𝑇𝐼 ∙ 𝑝
) =

𝐾𝑅 ∙ (1 + 𝑝 ∙ 𝜏)

𝑝
  (8.4) 

 

Návrh regulátoru provedeme metodou standardních tvarů frekvenčních 

charakteristik se zásobou stability ve fázi 45°. Hodnota fázové bezpečnosti byla 

zvolena podle Tabulka 10. 

 
Tabulka 10: Doporučené hodnoty parametrů pro zásobu stability (převzato z [3]) 

 
 

Časovou konstantu regulátoru zvolíme tak, aby se na frekvenční charakteristice 

v otevřeném obvodu nevyskytovaly úseky se sklonem 0 dB / dek a -40 dB / dek. Což 

znamená, že pokud bude časová konstanta τ = 327,62·10-6 s, pak dostaneme 

vyhovující přenos otevřené smyčky se sklonem -20 dB/ dek v celém frekvenčním 

rozsahu: 

𝐹𝑂(𝑝) = 𝐹𝑅(𝑝) ∙ 𝐹𝑆(𝑝) =
1,715 ∙ 𝐾𝑅

𝑝
∙ 𝑒−93,75∙10

−6∙𝑝  (8.5) 

 

Pro fázi platí: 

𝑎𝑟𝑔{𝐹𝑂(𝑗∙𝜔)} = −
𝜋

2
− 𝜔 ∙ 93,75 ∙ 10−6  (8.6) 

 

Typ parametru Typické nastavení Minimální hodnota

Zásoba stability v amplitudě MG ≥ 2 (6 dB) MG = 1,6 (4 dB)

Zásoba stability ve fázi 30° ≤ Mp ≤ 60° -

Zásoba stability v modulu MM ≥ 0,5 (-6 dB) MM = 0,4 (-8 dB)
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Fázová bezpečnost Mp je definována jako zpoždění ve fázi, o které můžeme 

zpozdit vstupní signál, než se zpětnovazební obvod dostane na mez stability (-180°): 

𝑎𝑟𝑔{𝐹𝑂(𝑗∙𝜔)} = −𝜋 +𝑀𝑝  (8.7) 

 

Kombinací rovnic (8.6) a (8.7) dostaneme: 

−
𝜋

2
− 𝜔 ∙ 91,75 ∙ 10−6 = −𝜋 +𝑀𝑝  (8.8) 

 

Vyjádřením frekvence ω z předchozí rovnice a dosazením zvolené fázové 

bezpečnosti Mp = 45°: 

𝜔 =
𝜋

4 ∙ 91,75 ∙ 10−6
= 8377,58𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−1  (8.9) 

 

Fázová bezpečnost se odečítá na frekvenci řezu, při které protne amplitudová 

frekvenční charakteristika otevřené smyčky osu 0 dB se sklonem -20 dB / dek. 

Zesílení regulátoru musí být tedy takové, aby při frekvenci ω = 25132,74 rad·s-1 

měla frekvenční charakteristika otevřeného obvodu zesílení rovné 1:  

|𝐹𝑂(𝑗∙𝜔)| = |
1,715 ∙ 𝐾𝑅

𝜔
| = 1  (8.10) 

 

Protože zesílení a frekvence nemůžou být záporná čísla, můžeme psát: 

𝐾𝑅 =
𝜔

1,715
=
8377,58

1,715
= 4884,89  (8.11) 

 

Dosazením do rovnice (8.4) získáme výsledný regulátor: 

𝐹𝑅(𝑝) =
4884,89 ∙ (1 + 𝑝 ∙ 327,62 ∙ 10−6)

𝑝
  (8.12) 

 

Jiný tvar předchozí rovnice: 

𝐹𝑅(𝑝) = 1,6 ∙ (1 +
1

𝑝 ∙ 327,62 ∙ 10−6
)  (8.13) 

 

Ověření výpočtu bylo provedeno pomocí programu Matlab, viz Obrázek 36 a 

Obrázek 37. 
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Obrázek 36: Frekvenční charakteristika otevřené smyčky regulátoru proudu 

 
Obrázek 37: Nasimulovaná odezva regulátoru proudu uzavřeného obvodu na skok proudu 
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8.2 Polohová smyčka 

Na základě teorie popsané v kapitole 3.1.3 byla provedena identifikace časové 

konstanty podvozku robotu. Z důvodu nekompletnosti podvozku, kdy chyběl jeden 

motor, probíhala identifikace časové konstanty bez styku robotu s podložkou, což 

znamená, že se neprojeví jeho váha. Polohový regulátor bude tedy nutné znovu 

nastavit pro kompletně osazený podvozek. 

Měření přechodové charakteristiky probíhalo v oblasti, kde jsou otáčky motoru 

lineárně závislé na proudu. Motor se roztočil proudem 228 mA a následně byla 

provedena skoková změna žádané hodnoty proudu na 308 mA. Vzhledem 

k fyzikálním vlastnostem byl systém aproximován soustavou 1. řádu pomocí 

identifikačního toolboxu programu Matlab. Výsledný průběh po odečtení 

stejnosměrné složky zachycuje Obrázek 38. Zvlnění otáček na obrázku je způsobeno 

nedokonalým spojením motoru a kola robotu. 

 

 
Obrázek 38: Odezva otáček motoru robota (bez styku s podložkou) na skok proudu, měřeno pomocí 
programu STMStudio 

Identifikovaný přenos: 

𝐹𝜔(𝑝) =
185,74

1 + 𝑝 ∙ 0,184
  (8.14) 
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Regulátor polohy bude opět implementovaný číslicově, proto musíme k soustavě 

přidat dopravní zpoždění o polovině vzorkovací frekvence jako náhradu za 

tvarovač. Výsledný přenos sestavíme podle regulačního schématu z Obrázek 35, kdy 

při zanedbání setrvačného článku, který nahrazuje proudovou smyčku dostaneme: 

𝐹𝑦(𝑝) =
185,74

𝑝 ∙ (1 + 𝑝 ∙ 0,184)
∙ 𝑒−𝑇𝑍∙𝑝 (8.15) 

 

Vzorkovací frekvenci určíme z nejmenší časové konstanty soustavy tak, 

abychom neporušili vzorkovací teorém: 

𝑓𝑉𝑍 > 2 ∙ 𝑓𝑀𝐴𝑋  (8.16) 

𝑇𝑉𝑍 <
𝑇𝑀𝐴𝑋

2
=
0,184

2
= 92 ∙ 𝑚𝑠 (8.17) 

 

V praxi se většinou u kaskádního řízení volí vzorkovací frekvence zhruba 4x nižší 

pro každou nadřazenou smyčku. Regulace proudu běží s vzorkovací frekvencí  

16 kHz, což znamená, že pro polohovou smyčku bude frekvence vzorkování  

fVZ = 1 kHz (TVZ = 1 ms). 

8.2.1 Návrh regulátoru polohy 

Pro regulátor polohy byla zvolena struktura P: 

𝐹𝑅(𝑝) = 𝐾  (8.18) 

 

Návrh regulátoru provedeme metodou standardních tvarů frekvenčních 

charakteristik se zásobou stability ve fázi 30°. Hodnota fázové bezpečnosti byla 

zvolena podle Tabulka 10. Přenos otevřené smyčky obvodu: 

𝐹𝑂(𝑝) = 𝐹𝑅(𝑝) ∙ 𝐹𝑆(𝑝) =
𝐾𝑅 ∙ 185,74

𝑝 ∙ (1 + 𝑝 ∙ 0,184)
∙ 𝑒−0,5∙10

−3∙𝑝  (8.19) 

 

Pro fázi platí: 

𝑎𝑟𝑔{𝐹𝑂(𝑗∙𝜔)} = −
𝜋

2
− 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(0,184 ∙ 𝜔) − 𝜔 ∙ 0,5 ∙ 10−3  (8.20) 

 

Pomocí softwarového balíku sisotool programu Matlab bylo nalezeno zesílení 

odpovídající fázové bezpečnosti 30°, viz Obrázek 39. Výsledný tvar regulátoru: 

𝐹𝑅(𝑝) = 0,1  (8.21) 

 

Předpokládaný průběh polohy zachycuje Obrázek 40. 
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Obrázek 39: Frekvenční charakteristika otevřené smyčky regulátoru polohy 

 
Obrázek 40: Nasimulovaná odezva regulátoru polohy uzavřeného obvodu na skok polohy 
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8.3 Diskretizace regulátorů proudu a polohy 

Při přechodu ze spojité oblasti do diskrétní zůstane zesílení regulátoru stejné a 

integrační složka se nahradí sumací. Využitím vlastností Z – transformace lze pro 

zpětnou obdélníkovou náhradu integrace zavést substituci [3]: 

𝑝 →
1 − 𝑧−1

𝑇𝑉𝑍
  (8.22) 

 

Dosazením substituce do rovnice spojitého PI regulátoru (8.4) získáme diskrétní 

přenos PS regulátoru: 

𝐹𝑅(𝑧−1) = 𝐾 ∙ (1 +
𝑇𝑉𝑍
𝑇𝐼

∙
1

1 − 𝑧−1
)  (8.23) 

 

Vyčíslením předchozí rovnice pro regulátor proudu, kde K = 1,6, TVZ = 62,5 µs a  

TI = 327,62 µs dostáváme: 

𝐹𝑅(𝑧−1) = 1,6 + 0,305 ∙
1

1 − 𝑧−1
 (8.24) 

 

Pro spojitý polohový P regulátor se zesílením K = 0,1 platí diskrétní přenos: 

𝐹𝑅(𝑧−1) = 0,1 (8.25) 

8.4 Ochrana proti přeintegrování 

Ochrana proti přeintegrování (anti - windup) se používá, pokud máme integrační 

složku v regulátoru. Protože se jedná o reálný systém, existuje omezení v podobě 

maximálního možného akční zásahu, který může regulátor nastavit. V případě velké 

změny žádané hodnoty dochází na integrátoru ke kumulaci regulační odchylky, což 

má za následek další zvyšování akčního zásahu regulátoru nad jeho hardwarové 

možnosti. Problém nastane ve chvíli, kdy se změní znaménko regulační odchylky. 

Vlivem velké hodnoty v integrátoru se začne pomalu snižovat akční zásah a dochází 

k nežádoucímu prodloužení přechodného děje. 

Řešením je přerušení integrace, jakmile dosáhneme maximálního regulačního 

zásahu [30].  
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9 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ 

Pro vývoj programu řídicího mikrokontroléru bylo zvoleno prostředí Atollic 

TrueSTUDIO Free Edition ve verzi 7.0.0, které je dodávané stejnojmennou firmou 

[29]. Součástí tohoto nástroje je integrovaná podpora spojení mikrokontroléru a 

programátoru STlink V2, což umožňuje nahrání programu do MCU a jeho ladění 

v rámci jednoho softwarového balíku. Jako programovací jazyk byl zvolen jazyk C. 

Pro sledování a vizualizaci proměnných programu v „reálném“ čase poskytuje 

STMicroelectronics prostředí STMStudio, které bylo použito ve verzi 3.5.1. Bližší 

informace o programu lze nalézt na webu STM [9]. 

9.1 Popis řídicího programu 

Vývojový diagram řídicího programu MCU zachycuje Obrázek 41. 

 

 
 

Obrázek 41: Vývojový diagram řídicího programu 

Po startu mikrokontroléru se nejprve provede inicializace binárních  

vstupů / výstupů, inicializace regulačních algoritmů, nastavení časovačů, nastavení 

sběrnice CAN a nastavení a kalibrace AD převodníků. Poté se program zacyklí 

v nekonečné smyčce, kde se vzorkují signály z inkrementálních snímačů a čeká na 

přerušení. 

9.1.1 Hlavní smyčka 

Kvůli snazšímu tažení cest na plošném spoji nebyly signály z inkrementálních 

snímačů připojeny na vstupy MCU, které umožňují jejich hardwarové vyhodnocení. 

Myšlenkou bylo vyhodnocovat je pomocí externího přerušení nebo vzorkováním 
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vstupních signálů časovačem. Při praktických testech se ukázalo, že ani jednu 

z popsaných variant nebude možné použít z důvodu velkého vytížení 

mikrokontroléru. 

Jako vhodné řešení se jeví vzorkování signálu inkrementálních snímačů přímo 

v hlavní smyčce, ve které se neprobíhá žádný jiný děj. K načítání hodnot byla 

vytvořena funkce enkoder_vzorek, která nemá žádné parametry ani návratovou 

hodnotu. 

 

void enkoder vzorek(void); 

 

Protože při vyšších otáčkách motoru docházelo ke ztrátám pulzů, bylo volání 

funkce přidáno do obsluhy přerušení časovače 3, kde probíhá zápis akčního zásahu 

na PWM výstupy a přerušení od dokončení AD převodu. Dále byla funkce 

enkoder_vzorek doplněna o detekci chybného pulzu s následným využitím 

setrvačnosti motoru, kdy se předpokládá, že od posledního korektně detekovaného 

pulzu se směr otáčení motoru nezměnil a k informaci o poloze se přičte vzdálenost 

+2. To nám umožní detekci pulzů při dvojnásobných otáčkách motoru. 

9.1.2 Knihovna regulačních algoritmů 

V knihovně regulator.c a regulator.h je implementovaný proporcionálně sumační 

algoritmus (PS) a proporcionální algoritmus (P). Protože zvolený mikrokontrolér 

není vybaven matematickým koprocesorem (FPU), je pro výpočet regulátoru 

použita reprezentace čísel v pevné řádové čárce. Tento formát se vyznačuje tím, že 

je známa poloha desetinné čárky, a že se s operandy při sčítání a odečítání zachází 

jako s celými čísly. Číslo Q o N bitech se skládá ze dvou částí (Qm.n), kdy informace 

o celé části je složena z m bitů a desetinná z n bitů. Pokud potřebujeme vyjádřit i 

záporná čísla, lze kvůli znaménkovému bitu použít pouze N – 1 nižších bitů [37]. 

Proměnné regulačního algoritmu jsou v MCU uloženy jako znaménkové 16 

bitové proměnné reprezentující pouze desetinná čísla využívající populárního 

formátu Q0.15. Rozsah čísel, s kterým pracuje mikrokontrolér, lze obecně určit 

dosazením do následující rovnice [37]: 

−2𝑚 < 𝑄 < 2𝑚 − 2−𝑛 (9.1) 

−1 < 𝑄 < 0,9999694824 (9.2) 

 

Na základě předchozího vztahu můžeme interval zaokrouhlit a uvažovat rozsah  

⟨-1,0; 1,0), který pro 16 bitové proměnné odpovídá hodnotám ⟨-32768; 32767), což 

je nejmenší, respektive největší číslo, které může nabývat znaménková 16 bitová 

proměnná. Nevýhodou takovéto reprezentace čísel je možnost přetečení proměnné, 

kdy například přičtením jedničky k maximální hodnotě 32767 dostaneme výsledek 

-32768, který je nesprávný. Takovéto chování může způsobit selhání regulačních 
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algoritmů. Řešením je použití saturace čísel a normalizování všech veličin na rozsah 

⟨-1,0; 1,0) [31][37]. 

Pro inicializaci PS regulátoru slouží funkce regulator_PI_init, která má 

parametry: hodnotu proporcionální složky, hodnotu sumační složky a strukturu dat, 

do které jsou uložena provozní data společně s nastavením regulátoru. 

 

void regulator_PI_Init(float p_slozka, float i_slozka, regulator_data *pi) 

 

typedef struct 

{ 

int32_t sumError;  // Suma pro vypocet integralu 

int16_t P_Slozka; // Proporcionalni slozka regulatoru 

int8_t P_Slozka_Scaling; // Proporcionalni slozka 

int16_t I_Slozka;  // Integracni slozka regulatoru 

int8_t I_Slozka_Scaling; // Integracni slozka 

int16_t lastSet; // Minula hodnota akcniho zasahu 

int32_t MAX_sumError; // Maximalni hodnota kterou muze nabyvat sumError 

} regulator_PI_data; 

 

K výpočtu akčního zásahu slouží funkce regulator_PI, která má parametry: 

žádanou hodnotu, skutečnou hodnotu a strukturu dat, ve které jsou uložena 

provozní data společně s nastavením regulátoru. 

 

int16_t regulator_PI(int16_t zadana, int16_t skutecna, regulator_data *pi) 

 

Návratová hodnota funkce je akční zásah ležící rovněž v intervalu ⟨-1,0; 1,0). 

Proporcionální regulátor se inicializuje funkcí regulator_P_init, která má 

parametry: hodnotu proporcionální složky a strukturu dat, do které jsou uložena 

provozní data společně s nastavením regulátoru. 

 

void regulator_P_Init(float p_slozka, regulator_P_data *p); 

 

typedef struct 

{ 

int16_t P_Slozka;   // Proporcionalni slozka regulatoru 

int16_t P_Slozka_Scaling; // Proporcionalni slozka SCALING_FACTOR 

} regulator_P_data; 

 

Výpočet akčního zásahu proporcionálního regulátoru zajišťuje funkce 

regulator_P, která má parametry: žádanou hodnotu, skutečnou hodnotu a strukturu 

dat, ve které jsou uložena provozní data společně s nastavením regulátoru. 



 

 50 

int16_t regulator_P(int32_t zadana, int32_t skutecna, regulator_data *p) 

 

Návratová hodnota funkce je akční zásah ležící v intervalu ⟨-1,0; 1,0). 

9.1.2.1 Inicializace knihovny jako PS regulátoru proudu 

Vypočítaná zesílení proporcionální (KP = 1,6) a integrační (KI = 0,305) složky je 

třeba před zavoláním inicializační funkce upravit poměrem skutečných vstupních a 

výstupních fyzikálních veličin, které jsou dány nastavením dělících rezistorů na DPS. 

𝐾𝑃,𝑈𝑃𝑅𝐴𝑉𝐸𝑁É = 𝐾𝑃 ∙
𝐼𝑀𝐴𝑋

𝑈𝑀𝐴𝑋
= 1,6 ∙

37,87

48
= 1,262 (9.3) 

𝐾𝐼,𝑈𝑃𝑅𝐴𝑉𝐸𝑁É = 𝐾𝐼 ∙
𝐼𝑀𝐴𝑋

𝑈𝑀𝐴𝑋
= 0,305 ∙

37,87

48
= 0,241 (9.4) 

 

S těmito parametry se zavolá inicializační funkce, která upraví konstanty 

regulátoru do formátu Q0.15. Z literatury [31] plyne, že nejvyšší přesnosti výpočtu 

je dosaženo, pokud konstanty leží v intervalu ⟨0,5; 1,0). To znamená, že musí přibýt 

informace o tom, jakým způsobem byla konstanta upravena. K tomuto účelu slouží 

proměnné P_Slozka_Scaling a I_Slozka_Scaling datové struktury. Vzhledem 

k urychlení výpočtu, kdy lze na MCU násobit a dělit dvěma, pomocí bitového posuvu 

vlevo a vpravo, byly k vyjádření zvoleny násobky 2. V proměnné P_Slozka_Scaling a 

I_Slozka_Scaling je tedy uložen počet násobení, respektive dělení dvěma, které bylo 

potřeba použít pro úpravu konstanty, aby ležela v intervalu ⟨0,5; 1,0). 

Pro náš případ bude vyjádření ve formátu Q0.15 vypadat následujícím 

způsobem. Upravené proporcionální zesílení (KP,UPRAVENÉ = 1,262) je větší než 1, to 

znamená, že musí být děleno 2n tolikrát, aby výsledek ležel v intervalu ⟨0,5; 1,0). 

Potom musí platit rovnice: 

0,5 ≤
𝐾

2𝑛
< 1 (9.5) 

 

Řešením předchozí rovnice: 

log2(𝐾𝑃,𝑈𝑃𝑅𝐴𝑉𝐸𝑁É) ≤ 𝑛 < log2(𝐾𝑃,𝑈𝑃𝑅𝐴𝑉𝐸𝑁É + 1) (9.6) 

log2(1,262) ≤ 1 < log2(1,262 + 1) (9.7) 

 

Do proměnné P_Slozka_Scaling datové struktury se uloží n = 1. Výsledná hodnota 

ve formátu Q0.15 proměnné P_Slozka datové struktury bude: 

𝐾𝑄0.15 =
𝐾𝑃,𝑈𝑃𝑅𝐴𝑉𝐸𝑁É

2𝑛
∙ 215 =

1,262

21
∙ 215 = 20676 (9.8) 

 

Obdobný postup platí i pro integrační složku s tím rozdílem, že v našem případě 

je menší než 0,5, proto bude násobena dvěma, dokud nebude ležet v intervalu  

⟨0,5; 1,0). 
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9.1.2.2 Inicializace knihovny jako P regulátoru polohy 

Inicializační funkce regulator_P_init se zavolá přímo s vypočítaným zesílením 

regulátoru polohy (KP = 0,1). Funkce upraví konstantu do formátu Q0.15 tak, aby 

ležela v intervalu ⟨0,5; 1,0). 

9.1.3 Regulátor proudu 

9.1.3.1 Vyhodnocení proudu 

Výstupní hodnota AD převodníku může nabývat hodnoty 0 – 4096 (12 bitů) 

s tím, že děliče jsou nastaveny tak, aby hodnota 2048 odpovídala nulovému proudu 

motorem. Převedení do intervalu ⟨-1,0; 1,0) provedeme posunutím výstupu z AD 

převodníku o 4 bity doleva a odečtením hodnoty 215 (32767). 

9.1.3.2 Vyhodnocení napětí 

Děliče napětí jsou nastaveny tak, aby maximální napětí 48 V odpovídalo 

maximální hodnotě z AD převodníku, což je 4096. Převedení do formátu ⟨-1,0; 1,0) 

provedeme posunutím výstupu AD převodníku o 3 bity doleva. 

9.1.3.3 Časovač 3 

Časovač obsahuje celkem čtyři nastavitelné komparátory OC1 – OC4 (Output 

Compare), přičemž časová základna časovače je nastavena na frekvenci 16 kHz  

(62,5 µs) s rozlišením 1500 pulzů. 

Komparátor 1 (OC1) 

OC1 je nastaven do funkce generování spouštěcího impulzu (TRGO) pro AD 

převodníky. Protože měříme proud ve středu nízké úrovně PWM pulzu, dostáváme 

na výstupu AD převodníku přímo střední hodnotu proudu motorem. Původní 

myšlenkou bylo měřit proud při sepnutí tranzistorů, což by umožnilo získat i 

strmost nárůstu proudu a detekci zkratu na výstupu. Ovšem při testování na 

tlumivce, která byla použita pro odladění regulačního algoritmu, se ukázalo, že při 

spínání výstupního napětí dochází k zarušení snímače proudu. Dále se vyskytla 

zpožděná reakce snímače proudu, která činí 5,6 µs, což je v souladu s katalogovým 

listem, viz Obrázek 42. Ze zmíněných důvodů bylo od této varianty upuštěno a 

snímání proudu bylo umístěno do místa, kdy se nespíná zátěž, viz Obrázek 44. Dále 

musíme omezit maximální střídu PWM, aby bylo zajištěno měření v místě vypnuté 

PWM. S ohledem na délku trvání AD převodu a přidání bezpečnostní rezervy byla 

maximální střída omezena na 80 %. 
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Obrázek 42: Zašuměný proud tlumivkou (žlutá) a napětí na motoru (modrá) 

Komparátor 2 (OC2) 

OC2 generuje přerušení při dosažení maximální hodnoty časovače. V jeho 

obsluze se volá funkce modul_error, která nemá parametry a její návratová hodnota 

je kód chyby. 

 

uint8_t modul_error(void) 

 

Všechny možné případy, které umožňují výkonové moduly Pololu detekovat, 

zachycuje Tabulka 11. 

 
Tabulka 11: Návratová hodnota funkce modul_error 

 
 

 

Modul A Modul B Modul A Modul B

0 OK OK 8 OK Přehřátí

1 Zkrat OK 9 Zkrat Přehřátí

2 Přehřátí OK 10 Přehřátí Přehřátí

3 Podpětí OK 11 Podpětí Přehřátí

4 OK Zkrat 12 OK Podpětí

5 Zkrat Zkrat 13 Zkrat Podpětí

6 Přehřátí Zkrat 14 Přehřátí Podpětí

7 Podpětí Zkrat 15 Podpětí Podpětí

Význam chyby
Kód chyby Kód chyby

Význam chyby
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V případě, že nastane jakákoli chyba, dojde k zavolání funkce motor_stop, která 

nemá žádné parametry ani návratovou hodnotu. 

 

void motor_stop(void) 

 

Funkce motor_stop odpojí výkonové moduly od motorů a rozsvítí červenou LED 

diodu na desce měniče. Opětovné spuštění je možné pouze po vypnutí napájecího 

napětí měniče, odstranění příčiny výpadku a jeho opětovným připojením 

k napájecímu napětí. Pokud je vše v pořádku (není detekovaná chyba modulu), 

dojde k zápisu nové hodnoty střídy PWM na výstup. K tomu slouží funkce 

nastav_PWM, která má parametry: akční zásah pro motor A a akční zásah pro motor 

B. Funkce nemá návratovou hodnotu.  

 

void nastav_PWM(int16_t akcni_zasah_A, int16_t akcni_zasah_B) 

 

Na základě teoretického rozboru z kapitoly 3.1.2 můžeme pro nárůst proudu 

motorem napsat rovnici: 
𝑈

𝐿𝑎
=
𝑑𝐼𝑎
𝑑𝑡

 (9.9) 

 

Kde: U … svorkové napětí motoru 

 La … indukčnost vinutí motoru 

 Ia … proud motorem 

 t … perioda vzorkování 

 

V rovnici se vyskytuje svorkové napětí motoru, neboli výstupní napětí měniče, 

jehož maximální hodnotu ovlivňuje napájecí napětí. Vzhledem k tomu, že zdrojem 

energie robotu bude 6 článkový lithium – iontový akumulátor, u kterého se může 

napětí pohybovat v rozmezí (18 – 25,2) V v závislosti na jeho stavu nabití (vybití), 

musí být měnič vybaven měřením napětí akumulátoru. Výpočet akčního zásahu 

v podobě střídy se provede podle: 
 

𝑃𝑊𝑀 =
𝑉ý𝑠𝑡𝑢𝑝𝑧𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙á𝑡𝑜𝑟𝑢𝑝𝑟𝑜𝑢𝑑𝑢 ∙ 𝑅𝑜𝑧𝑙𝑖š𝑒𝑛íč𝑎𝑠𝑜𝑣𝑎č𝑒

𝑁𝑎𝑝ě𝑡í𝑚ě𝑛𝑖č𝑒
 (9.10) 

 

Vývojový diagram obsluhy přerušení OC2 zachycuje Obrázek 43. 
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Obrázek 43: Obsluha přerušení komparátoru 2 

Komparátor 3 a 4 (OC3 a OC4) 

Komparátory OC3 a OC4 slouží k vygenerování PWM signálů, které spínají 

výkonové tranzistory H - můstků. Z důvodu, že proud motorem se musí nacházet 

v režimu spojitých proudů, nesmí jeho hodnota během jedné periody PWM klesnout 

pod nulu, jinak nelze motor pokládat za „lineární“ prvek [20]. V praxi se volí 

frekvence PWM zhruba 5x menší, než je elektrická časová konstanta motoru 

(327,616 µs). Perioda časovače 3 je nastavena na 62,5 µs, tím pádem může být 

časovač použit ke generování časové základny pro PWM modulaci. 

Obrázek 44 zachycuje průběh regulačního algoritmu v čase. 
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Obrázek 44: Časový průběh využití komparátoru časovače 3 

9.1.3.4 Přerušení při ukončení AD převodu 

Pro řízení stejnosměrného motoru musí být zajištěno měření napájecího napětí 

výkonových modulů a proudů motory. Celkem potřebujeme 4 AD kanály (2x napětí, 

2x proud). Zvolený mikrokontrolér obsahuje pouze dva registry pro ukládání 

hodnot z 16 AD převodníků. Pokud chceme měřit na více kanálech současně, 

musíme využít multiplexovaného měření nebo měřit postupně kanál po kanálu. 

V této práci je využito multiplexu a DMA kanálu, který umožňuje předávání dat mezi 

operační pamětí a periferiemi bez účasti MCU. Start měření je zahájen signálem 

TRGO, jak již bylo popsáno s tím, že po dokončení měření čtyř kanálů je 

vygenerováno přerušení. V jeho obsluze dojde k úpravě změřených hodnot na 

rozsah ⟨-1,0; 1,0) a k zavolání funkce regulator_PI. Ta vypočítá akční zásah, který 

bude aplikován v následující periodě PWM (zpoždění regulačního algoritmu o 1 

krok). 

Vývojový diagram obsluhy přerušení zachycuje Obrázek 45. 
 

 
 

Obrázek 45: Obsluha přerušení DMA kanálu 
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9.1.4 Regulátor polohy 

9.1.4.1 Časovač 2 

Časová základna časovače je nastavena na frekvenci 1 kHz, kdy v jeho obsluze 

přerušení je načtena aktuální poloha obou motorů. Následně dojde k zavolání funkce 

regulátor_P, která slouží pro výpočet nového zásahu polohového regulátoru, viz 

vývojový diagram Obrázek 46. 

Problém, který je potřeba vyřešit, je přetečení proměnné určující polohu motoru. 

Podle rovnice (3.21) ujede robot na 1 pulz inkrementálního enkodéru vzdálenost  

s = 4,03 µm, což při reprezentaci polohy jako znaménkového datového typu int_32 

dává maximální možnou ujetou vzdálenost: 

𝑠𝑀𝐴𝑋 =
±𝑖𝑛𝑡_32

𝑠
=

231

4,03 ∙ 10−6
= 5,33 ∙ 1014𝑚 (9.11) 

 

Na základě předchozího výpočtu můžeme prohlásit, že je vysoce 

nepravděpodobné až nereálné, aby robot ujel takovou vzdálenost bez nutnosti 

restartu. 

 

 
Obrázek 46: Obsluha přerušení časovače 2 

9.1.5 Komunikace po sběrnici CAN 

Propojení desky měniče a počítače, který slouží jako nadřazený systém pro účely 

testování, je realizováno převodníkem USB -> CAN (USB – CAN Adapter V3.0) firmy 

IMFsoft [32]. Komunikace probíhá dle specifikace CAN 2.0A, podle které má 

identifikátor délku 11 bitů, datové pole (0 - 8) bajtů a je zabezpečeno pomocí 

kontrolního součtu CRC. Datový tok na sběrnici je nastaven na 250 kbit/s a 

vzorkovací bod vstupního signálu na 75 %.  
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S deskou měniče můžeme komunikovat prostřednictvím obslužného programu 

pro PC, který je dodáván výrobcem převodníku. Identifikátor zprávy, pomocí které 

je možné nastavit žádanou hodnotu polohy motoru a směr pohybu, je 151h 

(hexadecimálně). První datový bajt určuje směr otáčení levého motoru robotu  

(0 = vpřed, 1 = vzad), druhý bajt nastavuje žádanou polohu levého motoru  

(0 – 255) cm. Třetí a čtvrtý datový bajt slouží obdobně k zadání polohy pravého 

motoru robotu a jeho směru otáčení. Nastavení obslužného programu pro spojení 

měniče a PC zachycuje Obrázek 47. Příklad zprávy, která uvede robot do pohybu, 

zobrazuje Obrázek 48. Při zadávání žádané hodnoty je třeba dát pozor na 

reprezentaci čísel, protože ta jsou vyjádřena v hexadecimální formě (například 

poloze 100 cm odpovídá hodnota 64h). 

 

 
Obrázek 47: Nastavení obslužného programu USB -> CAN převodníku pro komunikaci s měničem 
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Obrázek 48: Příklad zprávy pro rozpohybování robota (levý motor = vpřed 50 cm, pravý motor = vzad 
25 cm) 

Na straně mikrokontroléru byla vytvořena funkce CAN_Configuration, která 

nastaví sběrnici CAN podle specifikace 2.0A, komunikační rychlost 250 kbit/s a 

vzorkovací bod 75 %. 

 

void CAN_Configuration(void) 

 

Pro odesílání dat slouží funkce CAN_send, jejíž parametry jsou: data, která se 

mají odeslat, identifikátor zprávy a délka odesílaných dat. 

 

void CAN_send(uint8_t fCAN_data[], uint16_t ID, uint8_t delka_data) 

 

Pro příjem dat slouží obsluha přerušení USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler, která 

se spouští v případě naplnění FIFO paměti sběrnice CAN. V přerušení dojde k 

vyzvednutí přijatých dat a jejich uložení do paměti, viz Obrázek 49. 

 

void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void) 

 

 
 

Obrázek 49: Obsluha přerušení sběrnice CAN  
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9.2 Dosažené výsledky 

Pro ověření funkce měniče byly použity měřicí přístroje z Tabulka 12. 

 
Tabulka 12: Použité měřicí přístroje 

 

9.2.1 Proudová smyčka 

Protože napájení robotu bude zajištěno šesti článkovým lithium – iontovým 

akumulátorem, u kterého se napětí může pohybovat v rozmezí (18 – 25,2) V, byla 

funkce regulátoru ověřována pro obě krajní hodnoty napětí. 

Obrázek 50 zachycuje odezvu na skokovou změnu žádané hodnoty 0,5 A 

proudové smyčky zablokovaného motoru při napájecím napětí měniče 18 V. 

Obrázek 51 zobrazuje stejný průběh při napájecím napětí 25,2 V. Šum na obrázcích 

je způsoben proudovou sondou. 

 

 
Obrázek 50: Odezva na skokovou změnu žádané hodnoty (0,5 A) proudové smyčky zablokovaného 
motoru při napájecím napětí 18 V 

 

Název Typ Výrobní číslo Poznámka

Osciloskop Rigol DS1054Z DS1ZA171307459 -

Osciloskop Tektronix TDS 2014B TDS2014B C034900 -

Napěťové sondy k oscilokopu Tektronix P2220 Voltage Probe - 200 MHz / 6 MHz

Proudová sonda k oscilokopu Agilent 1146A 1146A SW US40000736 -

Zdroj napětí Matrix MPS - 3005L - 3 -
Kanál 1 - Z1  

Kanál 2 - Z2
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Obrázek 51: Odezva na skokovou změnu žádané hodnoty (0,5 A) proudové smyčky zablokovaného 
motoru při napájecím napětí 25,2 V 

Další testy byly provedeny pro opakující se sekvenci skoků proudů (+0,5 A;  

-0,5 A; +0,5 A atd.), kdy délka trvání pulzu žádaného proudu byla 1,5 s. Měření 

probíhalo na zablokovaném motoru a opět pro napětí měniče 18 V a 25,2 V, viz 

Obrázek 52 a Obrázek 53. 

 

 
Obrázek 52: Odezva na sekvenci skokových změn žádané hodnoty proudové smyčky zablokovaného 
motoru při napájecím napětí 18 V 
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Obrázek 53: Odezva na sekvenci skokových změn žádané hodnoty proudové smyčky zablokovaného 
motoru při napájecím napětí 25,2 V 

Poslední test měl ověřit chování regulátoru v situaci, kdy na něj působí 

konstantní porucha v podobě indukovaného napětí. Pro vytvoření konstantního 

napětí, které simuluje indukované napětí bylo použito schéma zapojení z Obrázek 

54. Zdroj (Z1) slouží k napájení měniče napětím 12 V, zdroj (Z2) pracuje jako zdroj 

konstantního proudu, který s rezistorem 2 Ω vytváří podle Ohmova zákona 

definované napětí. Opačnou polaritu napětí vytvoříme otočením polarity zdroje (Z2) 

a kondenzátoru 1000 µF, jehož úkolem je filtrace skokových změn napětí. 

 

 
 

Obrázek 54: Schéma zapojení pro ověření regulátoru proudu při působení konstantní poruchy 

Změřené průběhy výstupního proudu obvodem z Obrázek 54 zachycuje Obrázek 55, 

ze kterého je patrné, že je měnič schopen vyregulovat proud na žádanou veličinu i 

v případě působení poruchy. 
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Obrázek 55: Ověření regulátoru proudu při působení konstantní poruchy 

9.2.2 Polohová smyčka s podřízenou proudovou 

smyčkou 

Ověření bylo provedeno sledováním odezvy polohy při skokové změně žádané 

hodnoty pro napájecí napětí měniče 22 V s proudovým omezením od regulátoru 

proudu na ±1,2 A, viz Obrázek 56. Žádaná hodnota 30 000 pulzů odpovídá ujeté 

vzdálenosti robotu 12,1 cm, přičemž vzniklá odchylka žádané a skutečné hodnoty 

odpovídá chybě cca 0,403 cm. 

Obrázek 57 zachycuje situaci, kdy bylo motorem najeto na pozici 30 000 pulzů. 

V čase 12 s byl motor rukou přetažen do výchozí pozice (0 pulzů), kde byl udržován 

8 s a následně přetažen do pozice -20 000 pulzů, kde byl uvolněn. Z obrázku je 

patrné, že motor najede opět na původní žádanou hodnotu 30 000 pulzů. Proud při 

tomto experimentu zobrazuje Obrázek 58 a je z něj vidět, že proudové omezení 

(±1,2 A) regulátoru nebylo překročeno v žádném časovém okamžiku. 
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Obrázek 56: Odezva polohy na změnu žádané hodnoty, měřeno pomocí programu STMStudio 

 
Obrázek 57: Odezva polohy při přetahování motoru, měřeno pomocí programu STMStudio 
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Obrázek 58: Proud motorem při přetahování motoru s omezením proudu na ±1,2 A, měřeno pomocí 
programu STMStudio 

 

 

  



 

 65 

10 ZÁVĚR 

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou řízení poskytnutého 

diferenciálního robotického podvozku typu „tank“, pro který byl odvozen 

kinematický model. Protože je podvozek osazen stejnosměrnými motory Maxon 

s inkrementálními enkodéry, je velká část rešerše věnována popisu principu funkce 

DC motoru, způsobům řízení a matematickému modelu. Součástí teoretické části je 

popis 32 bitových mikrokontrolérů s architekturou ARM Cortex M firmy 

STMicroelectronics. Na základě získaných informací byl pro praktickou realizaci 

zvolen mikrokontrolér STM32F103C8T Cortex M3 jako základ číslicového řídicího 

systému. 

Cílem práce bylo vytvořit co nejuniverzálnější a nejlevnější řídicí elektroniku, 

která umožní řízení dvou motorů pohánějících robotický podvozek. 

V rámci praktické části práce bylo navrženo schéma zapojení, deska plošných 

spojů, stanoveny hodnoty a typy jednotlivých součástek a realizován prototyp řídicí 

desky měniče. Výkonová část zařízení je tvořena moduly Pololu – 1456, které mají 

integrovaný snímač proudu založený na Hallově jevu. Z důvodu snížení akustického 

hluku jsou tranzistory měniče řízeny unipolárně se spínací frekvencí 16 kHz. 

Komunikace s okolím je zajištěna prostřednictvím komunikační sběrnice CAN, která 

je galvanicky oddělena od řídicí desky kvůli eliminaci rušení od motorů. Celé 

zařízení je navrženo, až na výjimky, kompletně v SMD provedení na dvouvrstvé 

desce plošných spojů, a to z důvodu lepší možnosti tažení napájecích, výkonových a 

analogových cest a blokování napájení integrovaných obvodů. Od varianty rozdělení 

měniče pro každý motor zvlášť bylo upuštěno, protože by to vedlo ke zvýšení 

nákladů, kdy by bylo nutné použít 2x MCU, 2x budič sběrnice CAN atd. 

Po osazení a základním oživení DPS měniče došlo k propojení s počítačem 

prostřednictvím programátoru STlink V2 a ladícího rozhraní SWD. Aby vše 

fungovalo, je potřeba mít aktualizovaný firmware programátoru, který je zdarma 

dostupný na webu STM. 

Velká pozornost je v praktické části věnována implementaci řídicích algoritmů 

do mikrokontroléru, jejichž vývoj probíhal v prostředí Atollic TrueSTUDIO a 

programovacím jazyce C. Pro ladění a sledování proměnných v čase bylo využito 

programu STMStudio. Pro řízení motorů byla zvolena kaskádní struktura řízení 

motorů s vnitřní podřízenou proudovou smyčkou a vnější nadřazenou polohovou 

smyčkou. Základem regulačních algoritmů je univerzální knihovna diskrétních 

regulátorů, která pracuje s desetinnými čísly ve formátu Q0.15. Návrh regulátorů byl 

proveden pomocí metody standardních tvarů frekvenčních charakteristik 

s následnou diskretizací a kontrolou návrhu v programu Matlab. Regulační 

algoritmy byly ověřeny sérií testů na realizovaném prototypu měniče. Testy měly 

zachytit chování měniče při skokových změnách proudů, polohy, problémy 
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s komutací motoru a ověření vyregulování konstantní poruchy. Změřené průběhy 

odpovídají teoretickým předpokladům a jsou součástí práce. 

V průběhu práce se vyskytl problém, kterým bylo vyhodnocování polohy 

z inkrementálních enkodérů. Původní myšlenkou bylo využití externího přerušení 

nebo vzorkování vstupních signálů pomocí časovače. Praktické testy ukázaly, že ani 

jednu z variant nebude možné použít z důvodu velkého vytížení mikrokontroléru. 

Řešením se ukázalo umístění vzorkování vstupů snímačů do hlavní smyčky 

programu, ve které neprobíhá žádný jiný děj. Dále muselo být vzorkování přidáno 

do přerušení, kde je realizován výpočet regulačních algoritmů, protože docházelo ke 

ztrátám pulzů. V další verzi DPS měniče je potřeba signály z inkrementálních 

enkodérů připojit na vstupy 1 a 2 libovolných časovačů, aby bylo možné hardwarové 

vyhodnocení. 

Materiál pro výrobu jednoho kusu měniče vychází u firmy TME na 3797,- CZK2, 

kdy nejvyšším pořizovacím nákladem jsou výkonové moduly s cenou 1218,- CZK2 za 

kus. Doporučoval bych směřovat další vývoj k vlastnímu návrhu výkonových 

modulů, což by vedlo ke snížení ceny. Dále stojí za úvahu vytvoření nadřazené 

aplikace, která by robotu předávala informace o tom, kam se má pohybovat. 

  

                                                         
2 Ceny jsou platné k 1.5.2017 u firmy TME 
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SEZNAM ZKRATEK, SYMBOLŮ A VELIČIN 

PWM  pulse width modulation - pulzně šířková modulace 

MCU  microcontroller unit - mikrokontrolér 

CAN  controller area network - komunikační sběrnice 

RISC reduced instruction set computing – redukovaná instrukční 

sada 

UART universal synchronous / asynchronous receiver and 

transmitter - synchronní / asynchronní sériové rozhraní 

A/D  analog / digital - analogově / digitální 

Watch dog periferie resetující systém při zacyklení 

PLL  phase losked loop – fázový závěs 

DMIPS drystone million instruction per second - milion instrukcí za 

sekundu, které se měří algoritmem drystone 

SMD  surface mount device – povrchová montáž (součástek) 

DPS  deska plošného spoje 

TTL  transistor transistor logic - tranzistorově tranzistorová logika 

LVTTL low voltage transistor transistor logic – nízkonapěťová 

tranzistorově tranzistorová logika 

USB  universal serial bus - univerzální sériová sběrnice 

JTAG  joint test action group - programovací a ladicí rozhraní 

SWD  serial wire debug - programovací a ladicí rozhraní 

HW  hardware 

SW   software 

LDO  linear dropout regulator - lineární stabilizátor napětí 

ESR  equivalent series resistence – ekvivalentní sériový odpor 

DC   direct current – stejnosměrný 

Nm   Newton metr – jednotka síly (kroutícího momentu) 

Debug  ladění programu (oprava chyb) 

CRC  cyclic redundancy check – cyklický redundantní součet 

CMSIS Cortex Microcontroller Software Interface Standard – 

knihovna pro usnadnění vývoje softwaru MCU s jádrem ARM – 

Cortex M 

FPU floating point unit – matematický koprocesor 

DMA Direct Memory Access – přímý přístup do paměti 
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PŘÍLOHA 

A Rozpis součástek 
Tabulka 13: Rozpis součástek 

 
 

Uvedený materiál lze zakoupit například u firmy TME [1]. Celková cena 

materiálu bez plošného spoje činí 3 797 CZK3 bez DPH.  

                                                         
3 Ceny jsou platné k 1.5.2017 u firmy TME 

Označení Hodnota Typ Pouzdro Počet Poznámka

K2, 3, 4 2EDGRC-5.0-02P-14-00AH Rozteč 5,08 mm 3 Úhlový konektor

2EDGKA-5.0.-02P14 Rozteč 5,08 mm 3 Rozpojovací svorkovnice

K1 MC1.5/5-G-3.81 Rozteč 3,81 mm 1 Úhlový konektor

MC1.5/5-ST-3,81 Rozteč 3,81 mm 1 Rozpojovací svorkovnice

IC2 STM32F103C8T TQPF48 1 Mikrokontrolér

IC7 CD40106BM SO14 1 6x Schmittův klopný obvod

IC8 AM1S-0505SH30Z 1 DC/DC měnič

MODUL1, 2 POLOLU 1456 2 Regulátor otáček DC motoru

IC4 LM2594-ADJ SO8 1 DC/DC měnič

IC3 74AHCT04D SO14 1 6x Invertor

D3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 BAV99 SOT23 8 Dvojitá dioda

IC9 ISO1050DUB SOP8 1 CAN budič

CON1, 2 T821110A1S100CEU Rozteč 2,54 mm 2 Zásuvka 2 x 5 pinů

JP1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
ZL201-50G Rozteč 2,54 mm 1 Koliková lišta 50 pinů

IC1 NCP1117ST33 SOT223 1 Lineární stabilizátor napětí

T1 BC817-16-DIO SOT23 1 Bipolární tranzistor

D1 SK26 DO214AA 1 Schottkyho dioda

D15 SMBJ30CA-LF DO214AA 1 Transil dvousměrný

D2 SM4007 MELF 1 Dioda SMD

L8 10 uH DL1206-10 SMD_1206 1 Tlumivka

C27, 6, 8, 15, 17, 18, 20, 19, 40, 41, 25 100 nF 08051C104KAZ2A SMD_0805 12 Kondenzátor - keramický

C10 10 nF 08051C103K4T2A SMD_0805 1 Kondenzáotr - keramický

C14, 33, 23, 34 100 uF Axiální 4
Kondenzátor - elektrolytický 

(Dodaný s POLOLU1456)

R9, 27, 30, 37, 38, 22, 23, 36, 13 1 k SMD0805-1K-1% SMD_0805 9 Rezistor

L1, 2, 4, 5 1 uH DE1209-1 DE1209 4 Tlumivka

L3 330 uH DE1207-330 DE1207 1 Tlumivka

R2, 3, 1, 4, 5, 39 47 k HP05-47K1% SMD_0805 6 Rezistor

R24, 28, 29, 31 2 k HP05-2K1% SMD_0805 4 Rezistor

R35, 34, 33, 32, 14, 18 3,3 k HP05-3K31% SMD_0805 6 Rezistor

R20, 7 4,7 k HP05-4K71% SMD_0805 2 Rezistor

R21, 17, 40, 41 1,5 k HP05-1K51% SMD_0805 4 Rezistor

R6, 25 60 R CRCW080560R4FKTABC SMD_0805 2 Rezistor

R8 3 k HP05-3K1% SMD_0805 1 Rezistor

R15, 19 5,1 k SMD0805-5K1-1% SMD_0805 6 Rezistor

R10, 12 110 k SMD0805-110K-1% SMD_0805 2 Rezistor

R11, 26 8,2 k SMD0805-8K2-1% SMD_0805 2 Rezistor

C32, 31 18 p CC0805JRNPO9180 SMD_0805 2 Kondenzátor - keramický

C1, 3, 36, 35, 39, 37 220 uF / 50 V UHVZ1H221MPD Rozteč 5 mm 6 Kondenzátor - elektrolytický

C7, 5, 38 10 uF / 16 V T491A106M010AT SMA 3 Kondenzátor - tantalový

LED1, 2, 3 KP-2012SGC SMD_0805 3 LED dioda zelená

LED4 KP-2012EC SMD_0805 1 LED dioda červená

XSTAL1 16 MHz ILCX13-FF5F-16 XT324 1 Krystal

F1, 2 25 A 0287025.PXCN 2 Pojistka

KEYS3522 4 Pojistkové pouzdro

F3 500 mA 31413.0213.11 1 Pojistka

R16 SMD_0805 Rezistor (NC)

C2, 28, 29, 30, 11, 13, 16, 12, 24 SMD_0805
Kondenzátor - keramický 

(NC)
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B Schéma zapojení 

 
Obrázek 59: Schéma zapojení (část 1 / 6) 
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Obrázek 60: Schéma zapojení (část 2 / 6) 
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Obrázek 61: Schéma zapojení (část 3 / 6) 
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Obrázek 62: Schéma zapojení (část 4 / 6) 
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Obrázek 63: Schéma zapojení (část 5 / 6) 
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Obrázek 64: Schéma zapojení (část 6 / 6)  
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C Plošný spoj 

C.1 Motiv plošného spoje  

Rozměry plošného spoje činí (85 x 165) mm, rozlišení 600 dpi, není v měřítku. 

 

 
Obrázek 65: Výsledný motiv řídicí desky - vrchní strana 

 

 
Obrázek 66: Výsledný motiv řídicí desky - spodní strana 
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C.2 Osazovací plán 

 
Obrázek 67: Osazovací plán řídicí desky - vrchní strana 

 

 
Obrázek 68: Osazovací plán řídicí desky - spodní strana 
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C.3 Rozměry 

 
Obrázek 69: Výsledný motiv převodníku úrovní – spodní strana 

D Fotodokumentace 

 
Obrázek 70: Osazená a oživená řídicí deska 
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E Obsah přiloženého CD 

 elektronická verze diplomové práce, 

 schéma zapojení ve formátech *.pdf a *.sch (Eagle 6.4.0), 

 plošný spoj ve formátech *.pdf a *.brd (Eagle 6.4.0), 

 program pro mikrokontrolér ve formátu *.elf a kompletní projekt pro 

vývojové prostředí Atollic True Studio 7.0.0, 

 katalogové listy, 

 modelovací schéma v simulinku pro R2013b, 

 změřené průběhy, 

 rozpis materiálu s cenovou kalkulací, 

 video zachycující navržený měnič v akci, 

 fotodokumentace. 


