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Abstract: This article deals with problems of developing user interface which can communicate 

with host system via USB. The article includes comparation of existing alternatives and description 

of USB class used for communication between external system. The main part of work is choosing 

hardware parts for device and definition of software structure. The aim is to design a schema and 

build a hardware prototype. 
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1. ÚVOD 

Uživatelské rozhraní má umožnit uživateli ovládání systému, a poskytovat mu zpětnou vazbu po-

mocí zobrazovacích a akustických prvků. Hlavním důvodem vývoje tohoto zařízení je především 

vysoká cena a malá flexibilita již hotových komerčně prodávaných modulů. Další motivací je také 

fakt, že neexistuje žádné vhodné řešení problému ve veřejné (open source) doméně. Primární vyu-

žití zařízení je určeno jako prvek pro automatizaci výroby. Operátor pracující ve výrobě, z displeje 

vyčítá instrukce, které má provádět a pomocí ovládacích prvků vrací zpětnou vazbu hostitelskému 

systému. Za hostitelský systém se dá považovat jakékoliv zařízení s operačním systémem (počítač, 

minipočítač, tablet apod.). Podmínkou je jednoduchá a levná výroba, která by měla umožňovat jak 

ruční, tak plně automatizovanou montáž. 

2. DOSTUPNÁ KOMERČNÍ ŘEŠENÍ 

Matrix Orbital patří mezi nejpoužívanější moduly uživatelského rozhraní. Obsahem modulu je 

displej většinou o rozlišení 192x64 px. Cena modulu se pohybuje nad hranicí 100 USD. [1] 

Crystalfontz, je firma vyrábějící podobné displeje jako jsou ty od Matrix Orbital, fungují na po-

dobném principu. Výhodou zařízení je skutečnost, že poskytují dodatečné vstupně/výstupní piny. 

Dominantou modulu je displej s rozlišením 244x68 px. Cena se pohybuje v okolí 85 USD. [2] 

PicoLCD, je displej distribuovaný firmou Mini-Box.com. Displej je určen jak pro operační sys-

témy Windows, tak Linux. Modul však funguje trochu jinak, než předchozí dva zástupci. Větší část 

řídící logiky je totiž realizována na straně hostitelského systému ve formě knihoven. To vyžaduje 

větší nároky na hostitelský systém. Dané řešení však výrazně zvyšuje flexibilitu použití modulu a 

zároveň snižuje komplexitu hardware. Modul je dodáván bez krabičky za cenu 60 USD. [3] 

3. NÁVRH VLASTNÍHO ŘEŠENÍ 

Aby bylo navrhované zařízení co nejefektivněji využitelné a jeho cena nepřesahovala komerčně vy-

ráběné moduly, je uživatelské rozhraní navrženo tak, aby byla veškerá logika přenesena na hostitel-

ský systém.  

3.1. KOMUNIKACE PŘES USB 

Komunikace přes USB probíhá vždy v rámci protokolu definovaného pro určitou třídu zařízení. 

Díky těmto třídám je pak možné zařízení v hostitelském systému rozpoznat a dále s ním pracovat. 
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Nejvhodnější třídou, pro komunikaci uživatelského zařízení s hostitelským systémem je třída HID, 

která je využívána například pro klávesnice, myší a podobná zařízení. Výhodou třídy je podpora 

většiny operačních systémů, které nepotřebují pro tyto zařízení na míru vytvořený ovládací pro-

gram. Nevýhodou je však vcelku malá propustnost dat, která je však pro tento typ zařízení dostaču-

jící. [4] 

3.2. ARCHITEKTURA ZAŘÍZENÍ 

Výsledná architektura zařízení je znázorněna na obrázku č. 1. Logiku celého zařízení přebírá hosti-

telský systém (např. Raspberry Pi). A pomocí ovládací knihovny napsané v jazyce Python umožňu-

je jednoduché ovládání USB komunikátoru, který řídí jednoduchou elektroniku okolo něj.  

 

Obrázek 1: Architektura výsledného zařízení 

3.3. SOUČÁSTKOVÁ ZÁKLADNA 

V tabulce č. 1 jsou znázorněny stěžejní součásti zařízení. Hlavním prvkem je obvod MCP2210 [5], 

který plně zvládá komunikaci přes USB HID class a spolu s devíti GPIO piny zajišťuje bezproblé-

movou implementaci navržené architektury. Jako zobrazovací prvek byl vybrán 4,3" displej 

s rozlišením 192x64 px disponující řadičem IST3020, který v porovnání kvality zobrazení spolu 

s pozorovacími úhly v závislosti na výstupní ceně jasně převyšoval ostatní displeje na trhu. Protože 

řídící prvek neobsahuje A/D převodník pro vzorkování ovládacího prvku (Joystisku), jsou 

v zapojení použity komparátory (LM239), které pro jednoduché vzorkování postačují. Posledním 

obvodem je posuvný registr 74HC595, který rozšiřuje omezený počet výstupních pinů MCP2210 a 

tím umožňuje připojit další především vizuální prvky. 

Popis Označení Cena 

USB-to-SPI Master converter + 

GPIO 
MCP2210 [5] 

2,10 USD 

Regulátor napětí MIC5504-3.3 0,24 USD 

Monochromatický displej 4,3" 192x64 Display Graphic (IST3020) 9,15 USD 

Mechanický ovládací prvek  3D analog joystick 1,10 USD 

Komparátory pro řízení joysticku LM239 0,13 USD 

Posuvný registr pro navýšení výstupů 74HC595 0,37 USD 

Tabulka 1: Součástková základna 
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4. SCHÉMA ZAPOJENÍ 

Výsledkem vytvořené architektury a vybraných součástek je schematický návrh. Protože napájecí 

větev LCD displeje vyžaduje 3,3 V, je do celkového návrhu implementován regulátor napětí 

MIC5504 s maximálním výstupním proudem 300 mA. 

 

Obrázek 2: Schéma zapojení uživatelského rozhraní. 

5. ZÁVĚR 

Práce popisuje návrh zařízení sloužícího jako uživatelské rozhraní systémů vyžadující zpětnou 

vazbu od uživatele. Jsou porovnány komerčně prodávané výrobky a v závislosti na požadavcích 

vytvořena architektura vlastního zařízení. S tím souvisí také výběr součástek, z kterého lze odvodit 

výsledná cena, která spolu s deskou plošných spojů vychází kolem 30 USD. Celková cena se zved-

ne na 40 USD, pokud vezmeme v úvahu také zapouzdření z ohýbaných plechů. Systém je ovládán 

pomocí knihovny napsané v programovacím jazyce Python. Výsledná aplikace pracující s ovládací 

knihovnou je následně spuštěna v minipočítači Raspberry Pi. 
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