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Abstrakt 

Náplní této práce bylo seznámení s krokovými motory a možným způsobem 

vyhodnocení směru otáčení pomocí inkrementálního čidla. Praktická část byla cílena na 

návrh softwaru pro řízení krokového motorku programovatelným logickým automatem. 

Abstract 

The aim of this work was to introduce stepping motors and possible ways how to 

evaluate rotation direction using an incremental encoder. The practical part was aimed 

at designing software that could control stepping motor using a programmable logic 

controller. 
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1. Úvod 

Dnešní moderní doba klade v oboru automatizace velké nároky na zařízení, která 

by byla schopná ovládat a přesně nastavovat polohu mechanických systémů. Krokové 

motory byly právě pro tuto funkci vyvíjeny. Některé moderní technologie však vyžadují 

daleko přesnější a rychlejší polohovací mechanismus. Proto byly v některých aplikacích 

krokové motory nahrazeny elektrickými servomotory, které využívají průběžného 

porovnávání skutečné a nastavené polohy. Hlavní nevýhodou řízení servomotoru je 

potřeba velmi kvalitních senzorů polohy a složitý obvod pro řízení. Z tohoto důvodu 

jsou stále v mnoha pohonech krokové motorky dostačující. Díky nespojitému pohybu 

jsou naopak v některých aplikacích velmi žádoucí, například v lékařských přístrojích, 

robotice, projekční technice, tiskárnách, optických mechanikách. Pro svou jednoduchost 

a takřka nulovou údržbu jsou velmi oblíbené v hobby technice. K zúročení výhodných 

vlastností krokových motorů je potřeba ovládacích a napájecích obvodů. Jedním 

z možných způsobů řízení krokových motorů je programovatelný logický automat – 

PLC (Programmable Logic Controller). Pro jeho rozšířenost v oboru automatizace bude 

praktická část této práce věnována jednak možnému řízení krokových motorků právě 

pomocí PLC automatu, a pak také základnímu seznámení s programovacím prostředím. 

Teoretická část bakalářské práce má za úkol čtenáři přiblížit základní principy 

funkce a řízení krokových motorků. V závěru teoretické části se bude možné seznámit s 

principy a možnostmi snímání polohy pomocí rotačních senzorů. 

Praktická část práce je orientována na PLC automaty, resp. na vytvoření 

programu pro řízení krokového motorku pomocí PLC automatu. V této části bude krátce 

představen software společnosti Rockwell Automation, objeví se charakteristika jeho 

základního nastavení pro pochopení pozdější komunikace s programem. Samotný 

program bude tvořen v grafickém prostředí Ladder Diagramu, budou představeny 

základní instrukce, použité v návrhu softwaru. Na závěr práce bylo možné navržený 

software vyzkoušet v laboratořích PLC Katedry automatizace a počítačové techniky 

v metalurgii na PLC automatu Allen Bradley společnosti Rockwell Automation. 

Z důvodu použití jiného typu motorku, než byl původně uvažován, bylo nutné program 

upravit. Jednotlivé kroky při nastavení a tvorbě programů jsou uvedeny v příslušných 

kapitolách. 
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2. Krokové motory 

2.1. Základní pojmy 

Krokový motor je synchronní elektrický stroj, který je napájen impulsně, a jeho 

pohyb není spojitý, ale po krocích.  

Stator je nepohyblivá část elektrických motorů, na které je upevněno napájené 

vinutí, a vytváří magnetické pole, které přitahuje opačný pól zubu na rotoru. 

Rotor je pohyblivá část elektromotoru, která je umístěná v dutině statoru. Je 

tvořen z magnetu nebo magnetického materiálu, který je přitahován magnetickým 

polem na statoru. 

Ovladač krokového motoru řídí funkční pohyb a režim jeho chodu v závislosti 

na vstupním impulsu. Řízení probíhá tak, že budí fáze vinutí krokového motoru v 

určené časové posloupnosti. Ovladač musí splnit dva požadavky. Musí zajistit 

výkonové buzení fází a vytvořit předem danou časovou posloupnost buzení fází 

krokového motoru. Ovladač je složen z výkonové části a komutátoru.  

Výkonová část je obvykle tvořena výkonovými spínacími zesilovači v počtu, 

který odpovídá počtu fází krokového motorku.  

Komutátor je elektronické zařízení, které rozděluje řídící signály na základě 

vstupních informací. Řídí spínání výkonových spínacích zesilovačů tak, že každému 

řídicímu impulsu odpovídá natočení rotoru krokového motoru o jeden krok. [1, 2] 

Velikost kroku α, je úhel, o který se rotor motoru otočí, při zpracování jednoho 

řídícího impulsu, do nové magneticky klidové polohy. Velikost kroku závisí na 

konstrukci rotoru a počtu fází statoru. Jeho velikost lze spočítat ze vztahu:  

  
   

   
                  (1.) 

kde m  je  počet fází statoru 

N  -   je počet zubů rotoru. [1, 2] 

Statický moment je moment, který je zapotřebí, aby se hřídel motoru otočila a 

zaujala rovnovážnou polohu s točivým polem statoru, když je vinutí pod napětím, aniž 

by došlo k jejímu protočení. [6, 8]  
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Otáčky rotoru jsou definovány vztahem: 

  
       

   
     [otáčky/s]       (2.) 

Kde  n je  počet otáček za sekundu 

 fk - kmitočet kroků v Hz 

 α - velikost kroku ve stupních 

 

2.2. Úvod ke krokovým motorům 

Krokový motor je střídavý synchronní elektromotor, který převádí digitální 

pulsy do mechanického otáčení hřídele. Každá otáčka hřídele krokového motoru je 

rozdělena do kroků závislých na čase, v mnoha případech 200 kroků, kdy motoru musí 

být zaslán samostatný impuls pro každý krok. Krokový motor udělá v určitém časovém 

úseku jeden krok, charakterizovaný konkrétní velikostí úhlu, všechny další kroky 

motoru jsou identické. Vzhledem k tomu, že každý impuls způsobí otočení rotoru o 

přesný úhel (př. pro 200 kroků 1,8°), lze motorem ovládat mnoho mechanismů bez 

zpětné vazby. Při zvyšování frekvence digitálních pulsů se krokový pohyb mění v 

kontinuální otáčení přímo úměrné frekvenci impulsů. Krokové motory nacházejí denně 

uplatnění jak v průmyslových, tak v komerčních případech, a to kvůli své nízké ceně, 

vysoké spolehlivosti, vysokému točivému momentu při nízkých otáčkách a jednoduché 

robustní konstrukci, která je provozuschopná téměř v každém prostředí. [5] 

2.3. Výhody krokových motorů 

 Úhel natočení motoru je úměrný vstupnímu signálu.  

 Motor má plný točivý moment v klidovém stavu (jsou-li vinutí statoru 

pod napětím). 

 Přesnost polohování a opakovatelnost pohybu. Dobré krokové motory 

mají přesnost pohybu 3 až 5% kroku a tato chyba není kumulativní od 

jednoho kroku ke druhému. 

 Výborná odezva na spuštění, zastavení. 

 Otáčí se oběma směry. 

 Krokové motory jsou vysoce spolehlivé. Jsou bezkartáčové, proto je 

životnost motoru dána životností ložiska. 
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 Krokové motory reagují na vstupní signál bez zpětné vazby, což dělá 

motory jednodušší a méně nákladné na řízení. 

 Možnost dosahování nízké rychlosti synchronního otáčení se zatížením, 

které je připojeno ke hřídeli. 

 Rychlost otáčení je přímo úměrná frekvenci vstupních pulsů - možnost 

nastavení široké škály rychlostí. [5] 

2.4. Princip činnosti krokových motorů 

Obecný princip funkce krokových motorů je poměrně jednoduchý. Krokové 

magnetické pole je generováno postupným napájením jednotlivých pólových dvojic 

statoru. Magnetické pole statoru přitahuje opačný pól magnetu rotoru a pootočí se. 

Dokud nesepne další dvojice cívek, rotor zůstane nehybný. Drobná nevýhoda motoru 

spočívá ve stálém odběru proudu, pokud chceme rotor udržet ve stejné poloze i se 

zátěží. Na obrázku 1 je znázorněn příklad čtyřtaktního způsobu ovládání krokového 

motoru po jedné fázi. 
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Buzená je fáze A Buzená je fáze B 

  

Buzená je fáze C Buzená je fáze D 

Obrázek 1 – čtyřtaktní způsob ovládání krokového motoru po jedné fázi [2] 
 

2.5. Typy krokových motorů 

Existují tři základní typy krokových motorů. Motory s variabilní reluktancí, 

motory s permanentním magnetem a hybridní motory. 

2.5.1. Motory s variabilní reluktancí (s proměnlivým magnetickým 

odporem)  

Označovány také jako motory s pasivním rotorem, jsou dnes již málo využívaný 

typ. Mají tři až pět vinutí na statoru, připojených ke společné svorce. Rotor u tohoto 

motoru je tvořen svazkem plechů z magneticky měkkého materiálu, který je nalisovány 

na hřídeli. Na obrázku 2 je znázorněn krokový motor s pasivním rotorem, se třemi 

vinutími a s krokováním 30°. Rotor tohoto motoru má čtyři zuby a stator má šest pólů 

s vinutím na protilehlých pólech. Zuby rotoru, označené jako X, jsou přitahovány 
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k vinutí 1, pokud je vinutí pod napětím. Tento pohyb nastane díky magnetickému toku, 

generovanému kolem cívky a rotoru. Aktivací další dvojice cívek, označené na obrázku 

číslem 2, dochází k přitahování zubů rotoru, jež jsou nazvány Y, tímto se rotor pootočí 

ve směru hodinových ručiček o další krok (o 30°). Pohyb pokračuje kontinuálně 

postupným zapojením a odpojením vinutí kolem statoru. Na obrázku je znázorněn 

základní motor s variabilní reluktancí. V praxi se využívají motory s větším počtem 

vinutí statoru a větším počtem zubů rotoru pro dosažení většího počtu kroků, respektive 

menšího úhlu natočení. [1, 6] 

 

Obrázek 2 – motor s pasivním rotorem [6] 

 

2.5.2. Motory s permanentním magnetem  

Označovány také jako motory s aktivním rotorem, s radiálně polarizovaným 

permanentním magnetem, mají funkční princip stejný jak u předchozího krokového 

motoru. Podstatný rozdíl je však, jak z názvu vyplývá, v rotoru, který je tvořen 

z magneticky tvrdého materiálu, permanentního magnetu. Oproti motorům s pasivním 

rotorem jsou nákladnější kvůli konstrukci a složitějšímu magnetickému obvodu, ale zato 

mají díky permanentnímu magnetu menší časovou konstantu vinutí, a proto lze 

dosáhnout větších provozních kmitočtů, než je tomu u krokových motorů s pasivním 

rotorem. Konstrukčně se na rotoru postupně střídají severní a jižní póly a jejich počet je 

dvakrát menší než počet pólů na statoru. Dále musí být počet pólů na statoru dělitelný 

čtyřmi. Vinutí na statoru je dvoufázové a při napájení fází je potřeba měnit směr 

proudů. Zapojení magnetického obvodu motoru se šesti póly rotoru a dvanácti póly 

statoru je znázorněno na obrázku 3. Fáze jsou napojeny na vinutí statoru tak, že fáze A 

je zapojená na každou druhou cívku nástavce, obdobně fáze B. Funkční krok je 

proveden, pokud jsou fáze napájeny impulsy, jak je znázorněno na obrázku 4. [2, 7] 
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Obrázek 3 – zapojení magnetického obvodu motoru se šesti póly 

rotoru a dvanácti póly statoru [2] 

 

 

Obrázek 4 – impulsní napájení fázi A a B [1] 

 

2.5.3. Hybridní motory 

Tyto krokové motory kombinují nejlepší vlastnosti krokových motorů s aktivním 

a pasivním rotorem. V dnešní době jsou nejvyužívanějším typem krokových motorů, 

protože mají nejlepší dynamické a momentové vlastnosti. Dosahují největších a 

přesných kroků. Jsou však výrobně složitější, což se nepříznivě odráží na ceně. Rotor je 

vyroben z hřídele z feromagneticky měkkého materiálu, na kterou jsou nalisované dva 

pólové nástavce. Mezi pólovými nástavci je vložen axiálně polarizovaný permanentní 
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magnet, který mění polaritu obou pólových nástavců. Řez dvoufázovým hybridním 

krokovým motorem je znázorněn na obrázku 5. [8] 

 

Obrázek 5 – řez dvoufázovým hybridním krokovým motorem [9] 

 

2.6. Způsoby řízení krokových motorů  

Řízení krokových motorů lze rozdělit podle způsobu napájení fázového vinutí na 

statoru do dvou základních skupin. 

 Unipolární – na cívku se přivádí proud jedné polarity 

 Bipolární – na cívku se přivádí proud obou polarit 

Tyto dvě základní skupiny dále můžeme dělit podle počtu napájených fází na: 

 Jednofázové řízení – proud teče pouze jednou cívkou (nebo dvojicí cívek 

při bipolárním zapojení)  

 Dvoufázové řízení – proud teče současně dvěma cívkami 

Podle počtu kroků na periodu: 

 Řízení s plným krokem – na jednu otáčku rotoru je potřeba tolik kroků, 

kolik zubů má stator motoru 

 Řízení s polovičním krokem – na jednu otáčku rotoru potřebujeme 

dvakrát většího počtu kroků než u řízení s plným krokem 

 Řízení s N kroky – na jednu otáčku potřebujeme N-krát vetší počet 

kroků, než má stator zubů [1, 5, 4] 
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2.6.1. Unipolární řízení 

Unipolární motory jsou složeny ze dvou vinutí, připojených k jednomu 

centrálnímu vedení. Tato vedení jsou znázorněna jako dva samostatné dráty, ukázka na 

obrázku 6, nebo jsou interně spojena a vyveden je jeden drát, jak je patrné ze schématu 

na obrázku 7. Ve výsledku má unipolární motor 5 nebo 6 drátů. Bez ohledu na počet 

drátů jsou unipolární motory poháněny stejně. Centrální vedení je připojeno k napájení 

a konce vinutí jsou střídavě uzemněny. 

 

Obrázek 6 – schéma zapojení cívek krokového motorku se šesti vodiči [18] 

  

 

Obrázek 7 – schéma zapojení cívek krokového motorku s pěti vodiči [4] 

Za názornou ukázku řízení unipolárního krokového motoru je považován 

jednoduchý motor s permanentním magnetem se čtyřmi kroky na otáčku. Na níže 

uvedených obrázcích jsou cívky bez proudu nakresleny hnědě a v tabulce značeny jako 

“0“. Cívkami značenými modrou barvou prochází proud, v tabulce mají znaménko “-“ a 

přitahuji červený pól magnetu. V další podkapitole byly popsány metody unipolárního 

řízení v praxi. 
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2.6.1.1. Unipolární řízení jednofázové s plným krokem 

Tabulka 1 znázorňuje řízení unipolární jednofázové s plným krokem. V každém 

okamžiku prochází proud jednou cívkou (modře značenou) a pootočí magnet rotoru o 

90°. Při postupném spínání cívek se rotor otočí celkem 4 – krát (tj. o stejný počet kroků, 

kolik má stator zubů). Pokud spínáme cívky dle pořadí 1 – 2 – 3 – 4,  rotor se točí ve 

směru hodinových ručiček, pro opačný směr stačí změnit posloupnost spínání cívek, a 

to 1 – 4 – 3 – 2. 

Tabulka 1 – buzení cívek unipolárního jednofázového řízení s plným krokem [4] 

     

Cívka 1 - 0 0 0 

Cívka 2 0 - 0 0 

Cívka 3 0 0 - 0 

Cívka 4 0 0 0 - 

2.6.1.2. Unipolární dvoufázové řízení s plným krokem 

Tabulka 2 znázorňuje dvoufázové řízení s plným krokem. V jednom okamžiku 

spínají současně dvě sousední cívky, které generují shodně orientované magnetické pole 

a přitáhnou opačný pól magnetu do polohy mezi tyto dvě cívky (přesně uprostřed). 

Nevýhoda dvoufázového řízení oproti jednofázovému spočívá ve větším odběru proudu, 

ale zato dosáhne většího krouticího momentu a většího statického momentu, který drží 

magnet rotoru v klidové poloze. Pro krokování je třeba postupně spínat cívky současně 

podle obrázku, 12 – 23 – 34 - 41, pro reversní směr je třeba opačného spínání, a to 

postupně 14 – 43 – 32 – 21. 

Tabulka 2 - buzení cívek unipolárního dvoufázového řízení s plným krokem [4] 

 

    

Cívka 1 - 0 0 - 

Cívka 2 - - 0 0 

Cívka 3 0 - - 0 

Cívka 4 0 0 - - 



 

11 
 

2.6.1.3. Unipolární řízení s polovičním krokem 

U tohoto řízení se střídá celý krok s polovičním krokem, to znamená střídání 

řízení jednofázového a dvoufázového. Tabulka 3 znázorňuje postupné střídání spínání 

jedné cívky a dvou cívek současně. Cívky spínají v tomto pořadí 1 – 12 – 2 – 23 – 3 – 

34 – 4 – 41 – 1. Tímto střídáním jednofázového a dvoufázového řízení dosáhne motor 

dvojnásobku kroků, v tomto případě osmi kroků. Obdobně dosáhneme opačného směru, 

spínáním cívek naopak. 

Tabulka 3 - buzení cívek unipolárního řízení s polovičním krokem [4] 

         

Cívka 1 - - 0 0 0 0 0 - 

Cívka 2 0 - - - 0 0 0 0 

Cívka 3 0 0 0 - - - 0 0 

Cívka 4 0 0 0 0 0 - - - 

2.6.2. Bipolární řízení 

Stator tohoto motoru se skládá ze dvojic spojených cívek, které jsou navinuty na 

protilehlých pólových nástavcích tak, že mají navzájem opačně orientované magnetické 

pole. Obdobně, jak u unipolárního řízení, se uvažuje motor se čtyřmi kroky na otáčku. 

K zapojení tohoto motorku postačí 4 vodiče. Cívky mohou být zapojeny paralelně nebo 

sériově. U sériového zapojení protéká přes motor menší proud, což se odráží pozitivně 

na menším odběru. U paralelního zapojení je sice odběr větší, ale výhodou je i větší 

krouticí a statický moment. Sériové a paralelní zapojení lze vidět ve zjednodušeném 

schématu na obrázku 8 a 9. Momentová charakteristika je znázorněna na obrázku 10. 

 

Obrázek 8 – sériové zapojení cívek bipolárního řízení [10] 
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Obrázek 9 – paralelní zapojení cívek bipolárního řízení [10] 

 

 

Obrázek 10 – momentová charakteristika sériového a paralelního zapojení cívek bipolárně řízeného 

krokového motorku [11] 

 

Pro názornou ukázku řízení bipolárního krokového motoru se uvažuje 

jednoduchý motor s permanentním magnetem se čtyřmi kroky na otáčku. Cívky bez 

proudu jsou nakresleny hnědě a v tabulce značeny jako “0“. Cívkami značenými 

modrou barvou prochází proud, v tabulce mají znaménko “-“ a přitahuji červený pól 

magnetu. Obdobně červená cívka, v tabulce označena “+“, přitahuje modrý pól magnetu 

rotoru. Funkční princip tohoto řízení je stejný, jak výše popsané řízení unipolární, s tím 

rozdílem, že proud prochází vždy minimálně dvěma protilehlými cívkami.  
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V další podkapitole jsou popsány metody bipolárního řízení v praxi. 

2.6.2.1. Bipolární jednofázové řízení s plným krokem 

Tabulka 4 - buzení cívek bipolárního jednofázového řízení s plným krokem [4] 

 

    

Cívka 1 - 0 + 0 

Cívka 2 0 - 0 + 

Cívka 3 + 0 - 0 

Cívka 4 0 + 0 - 

 

2.6.2.2. Bipolární dvoufázové řízení s plným krokem 

Tabulka 5 - buzení cívek bipolárního dvoufázového řízení s plným krokem [4] 

 

    

Cívka 1 - + + - 

Cívka 2 - - + + 

Cívka 3 + - - + 

Cívka 4 + + - - 

 

2.6.2.3. Bipolární řízení s polovičním krokem 

Tabulka 6 - buzení cívek bipolárního řízení s polovičním krokem [4] 

         

Cívka 1 - - 0 + + + 0 - 

Cívka 2 0 - - - 0 + + + 

Cívka 3 + + 0 - - - 0 + 

Cívka 4 0 + + + 0 - - - 

Následující obrázek 11 představuje schéma zapojení bipolárně řízeného 

krokového motoru s aktivním rotorem. Jak již bylo výše zmíněno, krokový motor 
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v tomto režimu poskytuje větší krouticí moment. Pro funkční řízení je zapotřebí dvou 

H-můstků, což představuje složitější zapojení, než tomu bylo u unipolárního řízení.  

 

Obrázek 11 – zapojení cívek bipolárně řízeného krokového motorku [4] 

 

2.7. Výběr krokového motoru 

Pro výběr krokového motorku je třeba uvažovat několik faktorů.  

 Typ motoru. 

 Točivý moment. 

 Složitost ovladače krokového motoru. 

 Fyzikální vlastnosti krokového motoru. 

2.7.1. S variabilní reluktancí, s permanentním magnetem nebo 

hybridní motor 

Výhoda motoru s variabilní reluktancí je jednoduchost jeho konstrukce. Díky 

rotoru, který je tvořen navařenými svazky plechu z magneticky měkkého materiálu, lze 

vytvořit robustnější motor. Konstrukce motorů s permanentním magnetem (radiálně 

nebo axiálně polarizovaným) je obecně méně robustní kvůli složitější konstrukci rotoru. 

U všech typů krokových motorů točivý moment klesá s rychlosti otáčení. 

Motory s variabilní reluktancí vykazují pokles točivého momentu při nižších 

rychlostech. Díky jejich konstrukci lze však dosáhnout vyšších otáček (přesahujících až 

10000 kroků na sekundu). Zatímco některé motory s permanentním magnetem a 

hybridní motory nabízejí až 5000 kroků na sekundu bez poklesu točivého momentu. 

Většina z nich je ale omezena na rychlosti pod 1000 kroků na sekundu bez poklesu 

točivého momentu.  

Nízký točivý moment, prudce klesající s rychlostí, umožňuje motoru s variabilní 

reluktancí pracovat bez převodovky. Využití této vlastnosti je například v novějších 

pračkách, kde přímo pohánějí pomalé oscilační mytí i rychlé odstřeďování (ždímání).  
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Nevýhodou motoru s pasivním rotorem jsou vibrace a s tím spojeny hluk. Proto 

je třeba zvážit, v jakém prostředí a k jakému účelu budou využívány. 

Motory s variabilní reluktancí, na rozdíl od motorů s aktivním rotorem, lze při 

vypnutém proudu roztočit rukou. Motory s aktivním rotorem tuto vlastnost nemají, 

zbytkový magnetizmus v cívce stále přitahuje pól magnetu rotoru, a tím ho drží 

v magneticky klidové poloze. Proto je při výběru typu motoru třeba zvážit, zda je při 

vypnutí napájení potřeba hladkého doběhu motoru, nebo naopak je žádoucí zachování 

polohy. 

V případě potřeby velmi malých kroků (mikrokrokování), lze použít pouze 

motory s aktivním rotorem. [6] 

2.7.2. Unipolární nebo bipolární 

Volba spočívá v jednoduchosti řízení a v poměru výkon – hmotnost. Bipolární 

motory mají přibližně o 30% větší točivý moment než ekvivalent stejného objemu u 

unipolárního motoru. Důvodem je, že u unipolárního řízení proud prochází pouze 

jednou cívkou, resp. jednou polovinou vinutí, kdežto u bipolárních motorů proud 

prochází celým vinutím a cívky jsou vůči sobě opačně magneticky polarizovány.  

Bipolární motory mají složitější magnetický obvod a spolu s vyšším odběrem 

proudu mají negativní dopad na cenové náklady. [6] 

2.7.3. Velikost kroku 

U motoru s radiálně polarizovaným permanentním magnetem je obvykle krok 

7,5° a 3,6°, což odpovídá 48 a 100 krokům na otáčku. U hybridních motorků je velikost 

kroku v rozmezí 3,6° až 0,9° (100 až 400 kroků na otáčku). [6] 

2.8. Shrnutí 

Krokové motory se uplatňuji v širokém spektru automaticky ovládaných 

systému. Díky své konstrukci mohou pracovat v každém prostředí a se svou 

jednoduchostí nepotřebují téměř žádnou údržbu. Ve většině aplikací není třeba zpětnou 

vazbu, neboť úhel kroku je znám a poměrně jednoduše se spočítá poloha podle 

přiváděných impulsů, takže z frekvence přiváděných impulzů lze zjistit také rychlost. 

V některých aplikacích je však žádoucí určit přesnou polohu hřídele krokového motorku 

(například v pohonu robotů, 3D tiskárnách atd.), tam je případná ztráta kroku ošetřena. 

K tomuto účelu slouží elektromechanické zařízení, které snímá rotační pohyb hřídele, a 
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dle potřeby vyhodnotí směr otáčení, polohu hřídele, rychlost otáčení. Toto zařízení se 

nazývá inkrementální snímač (čidlo) a bude popsáno v další kapitole.  



 

17 
 

3. Snímání otáčení, principy, inkrementální čidla 

Rotační snímač je mechanicko-elektrické zařízení, které udává polohu hřídele. Je 

hojně zastoupen v aplikacích, které vyžadují informaci o poloze hřídele, včetně 

průmyslových ovládacích prvků, robotiky, objektivů fotoaparátu, počítačových myší, 

rotačních rádiových přijímačů atd. Snímače převádí úhlové natočení nebo pohyb hřídele 

na analogovou nebo digitální informaci. 

Existují dva hlavní typy snímačů otáčení, absolutní a inkrementální snímače. 

Výstup absolutního snímače udává aktuální polohu hřídele. Inkrementální snímač udává 

informaci o směru pohybu hřídele, která je dále zpracována na informaci o rychlosti, 

vzdálenosti a pozici. [1, 13] 

3.1. Absolutní snímač  

Absolutní snímač, na obrázku 12, uchovává informaci o poloze i při vypnutém 

napájení nebo výpadku proudu. Při opětovném zapnutí napájení je informace o poloze 

ihned k dispozici. Vztah mezi hodnotou snímače a fyzickou polohou hřídele je 

uchováván, proto systém není třeba vracet do kalibračního bodu k udržení přesnosti 

polohy. Absolutní snímač je získán tak, že v inkrementálním čidle jsou použity 

kódovací kotouče. Kotouče jsou složeny různě z průhledných a neprůhledných políček, 

které tvoří radiální řady a každá řada má svůj fotosnímač, který vyjadřuje jeden bit 

výstupního slova. Vhodným výběrem kódovacího kotouče je získán výstup např. 

v binárním nebo častěji v Grayově kódu. [1, 13] 



 

18 
 

 

Obrázek 12 – absolutní snímač polohy [1] 

 

3.1.1. Grayův kód 

Grayův kód, nazývaný také jako zrcadlový binární kód, je binární soustava čísel, 

ve které se každé v pořadí následující číslo, na rozdíl od kódu binárního, liší pouze 

v jedné bitové pozici. Díky tomuto faktu se hodí lépe pro použití u rotačních čidel, a to 

pro snadnější detekci chyb a jejich následnou opravu. [12] 

3.2. Inkrementální čidlo 

Optoelektronická inkrementální čidla patří mezi nejčastěji používaná čidla. 

Obrázek 13 znázorňuje inkrementální čidlo. Na rotoru je umístěn odměřovací kotouč 

(obrázek 14) s řádově stovkami až tisíci po obvodu rovnoměrně rozmístěnými 

štěrbinami, které přerušují paprsek světla procházejícího ke dvojici fototranzistorů. 

Počet štěrbin určuje rozlišení snímače a udává se jako počet impulsů za otáčku 

(například 1024 imp/ot).  Na statoru je umístěn noniový kotouč, který je utvářen stejně 

jako odměřovací kotouč. Svítivá dioda tvoří rovnoběžný svazek paprsků, jenž rastry 

kotoučů prosvětluje. Při otáčení rotoru je tento svazek paprsků přerušován a signál 
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z fotoelektrického snímače je dále zpracován a upraven na TTL signál (TTL – 

tranzistorově tranzistorová logika), který je vyveden z čidla. [1] 

 

Obrázek 13 – inkrementální čidlo [1] 
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Obrázek 14 – odměřovací kotouč inkrementálního čidla [15] 

 

Otáčením rotoru jsou na výstupu získány tři elektrické signály obdélníkového 

tvaru. Na obrázku 15 je vidět průběh těchto signálů. Signál 1 a 2 (a jejich negace) jsou 

vzájemně fázově posunuty o elektrických 90° (1/4 periody). Signál 3 je nulový puls, 

tvořen jedním impulsem na otáčku. Tento signál slouží k nastavení nulové referenční 

polohy. [1] 

 

Obrázek 15 – průběh výstupních signálů inkrementálního čidla [1] 
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3.2.1. Způsob vyhodnocení směru otáčení 

Předpoklad je, že výstupy z čidla jsou připojeny na piny 0 a 1 vstupního portu 

mikroprocesoru. Při pohybu hřídele generuje výstup z inkrementálního čidla během 

periody čtyři různé stavy: 00 – 01 – 11 – 10, znázorněny na obrázku 16. Vyhodnocení je 

možno rozdělit do dvou fází. 

 

Obrázek 16 – čtyři stavy generované z výstupu inkrementálního čidla [14] 

 

Když kombinaci hodnot kanálu A a B považujeme za binární čísla, pak pohybem 

vpřed se získá posloupnost 0, 1, 3, 2, 0, … a pohybem vzad posloupnost 0, 2, 3, 1, 0, … 

Jak je zobrazeno na obrázcích 17 a 18. Tato posloupnost je periodicky uspořádaná 

vzestupně, resp. sestupně až na přehozené hodnoty 2 a 3. V tomto kroku je třeba 

zaměnit hodnoty 2->3, resp. 3->2, a získat posloupnost 0,1,2,3,0,…, resp. 

0,3,2,1,0,…[14] 

  

Obrázek 17 – posloupnost pohybu vpřed [14] Obrázek 18 – posloupnost pohybu vzad [14] 

 

Druhý krok vyhodnocení považuje tato čísla za dvoubitová. Rozdíl těchto čísel 

bude vždy 1 při pohybu vpřed, a -1 při pohybu vzad (1-0=1, 2-1=1, 3-2=1, 0-3=1 

s přetečením a naopak). [14] 
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Možný návrh inkrementálního čidla v Ladder Diagramu (viz. praktická část) je 

zobrazen na obrázku 19. 

 

Obrázek 19 – možný návrh inkrementálního čidla v Ladder Diagramu 

 

3.3. Shrnutí 

Inkrementální snímače detekují změnu polohy o pevně daný minimální krok, 

absolutní čidla udávají přímo polohu v rámci 360 stupňů. [16] 
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4. Navrhněte softwarové řešení pohonu vteřinové 

ručičky 

Tato úloha byla zpracována v programu RSLogix 5000 společnosti Rockwell 

Automation v programovacím jazyce Ladder diagram. Cílem úlohy bylo naprogramovat 

krokový motor, který bude určovat pohyb vteřinové ručičky.  

Vzhledem k tržní nabídce krokových motorů a úhlu kroku by bylo zapotřebí 

vytvořit krokový motorek na míru, což je cenově nákladné. Proto se v úloze uvažuje 

jednoduchý unipolární motorek se čtyřmi póly statoru, permanentním magnetem na 

rotoru a s plným krokem, jak bylo znázorněno v tabulce 1. K tomu se připojí převodové 

ozubené kolečko se šedesáti zuby. Cílem bude posílat postupně každou vteřinu impuls 

do jednoho ze čtyř vodičů. Pro ověření funkčnosti bude signál z každého výstupu 

posílán do virtuální skřínky PLC automatu Allen Bradley programu SoftLogix Chassis 

Monitor.  

4.1. Ladder Diagram 

Ladder diagram je grafický programovací jazyk pro zápis úloh logického typu. 

Skládá se z příček (rung) a výsledný vzhled připomíná žebřík, proto název Ladder 

(žebřík) diagram. Jeho základ tvoří příčky, na které se umisťuje vstupní instrukce 

(nalevo) a výstupní instrukce (napravo). Výpis instrukcí, které byly použity v níže 

popsaných softwarových řešeních, je uveden v tabulce 7. 
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Tabulka 7 – výpis použitých instrukcí 

Jméno Kód Funkce 

Bitové instrukce 

Examine if 

closed 

XIC Vstupní instrukce. Testuje, jestli je daný bit roven 1. 

Examine if 

open 

XIO Vstupní instrukce. Testuje, jestli je daný bit roven 0. 

Output 

energize 

OTE Výstupní instrukce. Výstup, pokud je příčka průchozí. 

Output latch OTL Výstupní paměťová instrukce (SET). 

Output 

unlatch 

OTU Výstupní paměťová instrukce (RESET). 

Čítače a časovače 

Timer ON 

Delay 

TON Časovač při průchozí příčce. Výstup z časovače nastane, pokud 

je akumulovaná hodnota rovna nastavené hodnotě. 

Count Up CTU Vzestupný čítač. Počítá vzestupně každou změnu stavu příčky. 

Výstup z čítače nastane, pokud je akumulovaná hodnota rovna 

nastavené hodnotě. 

Count 

Down 

CTD Sestupný čítač. Počítá sestupně každou změnu stavu příčky. 

Výstup z čítače nastane, pokud je akumulovaná hodnota rovna 

nastavené hodnotě. 

Reset RES Nulování časovačů a čítačů. Pokud je příčka spojená, vynuluje 

akumulovanou hodnotu časovače nebo čítače. 

Porovnávací instrukce 

Equal EQU Podmínka rovnosti. 

Less Than LES Podmínka menší než. 

Přenos dat 

Move MOV Přenos dat z operandu do operandu, pokud je příčka spojená. 

 

4.2. Funkce programu 

Na časovač TON (timer on delay) bude posílán signál. Časovač sepne při 

náběžné hraně impulsu, počká určený čas a pošle logickou jedničku dál na Counter – 

čítač. V programu byl použit čítač CTU (CountUp), který čítá vzestupně každou 

náběžnou hranu v příčce. Preset je předvolba čítače a Accum je akumulovaná hodnota. 

Komparátor bude porovnávat akumulovanou hodnotu čítače s hodnotou nastavené 

konstanty (Source B) a při shodě pošle logickou 1 na výstup PLC nebo v případě 

neshody logickou 0. Pro ověření správnosti programu bylo potřeba nastavit virtuální 

PLC automat v programu SoftLogix 5800. Program SoftLogix 5800 a jeho propojení 

s programem RSLogix 5000 bude popsáno v následující kapitole. 
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4.3. Software SoftLogix 5800 

Software Softlogix 5800 společnosti Rockwell Automation je virtuální PLC 

automat, díky kterému je možno vyzkoušet naprogramovaný automat bez rizika škod na 

skutečném PLC automatu. Aby bylo možné vyzkoušet níže vytvořené programy, je 

potřeba nastavit virtuální šasi - Chassis Monitor, zobrazené na obrázku 20.  

 

Obrázek 20 - Chassis Monitor 

 

Nastavení bylo provedeno klikem pravého tlačítka myši na prázdný slot, 

tlačítkem Create byl ze seznamu vybrán požadovaný modul. Pro úlohy byl použit 

procesor 1789-L60/A SoftLogix5860 Controller a vstupně/výstupní modul 1789-SIM 

32 Point Input/Output Simulator. Procesor a I/O modul byly zařazeny do slotu 2 a 3, jak 

je zobrazeno na obrázku 21. 

 

Obrázek 21 – použité moduly 

 

Program Softlogix 5800 je plně kompatibilní se softwarem RSLogix 5000, díky 

čemuž nebylo potřeba žádných dalších nastavení. 
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4.4. Software RSLogix 5000 

Před započetím tvorby programu v Ladder Diagramu bylo třeba nastavit 

komunikaci se Softlogix 5800 Chassis Monitoru. Po otevření programu RSLogix 5000 

byla v záložce File (vlevo nahoře) vybrána volba New. Tabulka procesoru byla 

nastavena dle obrázku 22. 

 

Obrázek 22 – nastavení New Controller 

 

Po potvrzení volby již byla vytvořena základní struktura programu a přidán 

procesor. I/O modul byl přidán dodatečně. Nalevo, v oblasti Controller Organizer ve 

složce I/O Configuration, byl nastaven vstupně/výstupní modul. Nastavení je zobrazeno 

na obrázcích 23, 24 a 25. 
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Obrázek 23 – výběr modulu 

 

 

Obrázek 24 – konfigurace I/O modulu 
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Obrázek 25 – konfigurace I/O modulu 

 

Posledním krokem bylo nastavení modulu pro komunikaci, a to pomocí volby 

Who Active, která se nachází buď v záložce Communications nebo jako ikonka vpravo 

nahoře, zobrazeno na obrázku 26. 

 

Obrázek 26 – Who Active 

  

Výběrem virtual chassis byl označen použitý procesor 1789-L60/A 

SoftLogix5860 Controller. Volbou Download byla nastavena komunikace s procesorem 

a IO modulem. 
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4.5. Postup při tvorbě programu v RSLogix 5000 

4.5.1. Krok 1 – generátor impulsů 

Časovač TON je inicializován náběžnou hranou impulsu, a posouvá tuto hranu o 

požadovanou hodnotu předvolby. Pokud akumulovaná hodnota dosáhne hodnoty 

předvolby, časovač pošle zpožděný impuls dále na výstup. Vstupní instrukce Examine if 

Open (XIO) a Examine if Close (XIC), které jsou adresovány na Done Bit (DN) 

časovače, tvoří s časovačem TON  jako celek generátor impulsů. Úloha vyžaduje, aby 

byl vyslán impuls každou vteřinu, proto se hodnota předvolby nastaví na 1000 ms. 

Výstup je prezentován čítačem, v programu instrukcí Counter (CTU), který počítá 

náběžné hrany z generátoru impulsů. Stav čítače se inkrementuje s každou náběžnou 

hranou povolovací proměnné count up enable bit (CU). Generátor impulsů a čítač 

impulsů v Ladder Diagramu jsou zobrazeny na obrázku 27. 

 

Obrázek 27 – generátor impulsů a čítač 

 

4.5.2. Krok 2 – čítač  

Předvolba čítače umožňuje, pomocí done bitu (DN), vyhodnotit počítání do 

určené konstanty. Aby bylo dosaženo opakovaného čítání do nastavené konstanty, je 

nutno čítač resetovat. Vstupní instrukce, adresovaná na done bit (DN) čítače, spojí 

příčku, pokud akumulovaná hodnota čítače dosáhne nastavené konstanty, a povolí 

příkaz k vynulování čítače pomocí instrukce Reset (res). Reset čítače v Ladder 

Diagramu je zobrazen na obrázku 28. 
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Obrázek 28 – reset čítače 

4.5.3. Krok 3 – ošetření výstupů 

Informace z čítače je potřeba přivádět postupně na výstupy PLC modulu, kde 

bude zapojen uvažovaný krokový motorek. V programu byla pro určení rovnosti dvou 

proměnných použita komparační instrukce Equal (EQU). Vhodným nastavením bude 

komparátor porovnávat akumulovanou hodnotu čítače s nastavenou konstantou. 

V případě rovnosti spojí příčku a pošle logickou 1 na výstup. Zařazení komparátorů je 

zobrazeno na obrázku 29. 

 

Obrázek 29 – použití komparátorů EQU 
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4.5.4. Shrnutí a kontrola 

Vzhled programu, po vykonání výše zmíněných kroků, je zobrazen na obrázku 

30. 

 

Obrázek 30 – celý program 

 

Kontrola programu byla provedena pomocí nastavení výstupu na adresu 

virtuálního vstupně výstupního modulu PLC. Toto nastavení proběhlo tak, jak je 

zobrazeno na obrázku 31. 
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Obrázek 31 – nastavení adresy výstupu 

 

Po spuštění programu bylo možné pozorovat komunikaci mezi 

naprogramovanými instrukcemi Ladder diagramu v programu RSLogix 5000 a 

virtuálním PLC automatem v programu SoftLogix 5800 na Chassis Monitoru. 

Komunikace je zobrazena na obrázku 32. 

 

 

Obrázek 32 – komunikace se SoftLogix Chassis Monitor 
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5. Navrhněte softwarové řešení dvousměrného pohonu 

krokovým motorem 

5.1. Program pro unipolární krokový motorek 

Zpracování dvousměrného řízení vychází z předešlé úlohy. Je uvažován stejný 

typ motorku jak u vteřinové ručičky. Do programu byla přidána instrukce pro změnu 

směru otáčení a čítač CTD, který čítá sestupně. Pokud byla přepnutá instrukce SMĚR, 

čítač počítal do záporných hodnot a program přestal fungovat. Proto byla přidána 

dvojice instrukcí. Vstupní instrukce LES (LESS THAN), která porovnává 

akumulovanou hodnotu čítače s hodnotou 0, a výstupní instrukce pro přenos dat MOV, 

která přenese nastavenou konstantu na určenou adresu, znázorněno na obrázku 33.  

 
Obrázek 33 – instrukce SMĚR, CTD, LES, MOV 

 

Od třetí příčky dále instrukce programu pokračují stejně, jak už bylo zobrazeno 

na obrázku 30. Výstupní instrukce byly opět adresovány na virtuální PLC modul a na 

Chassis Monitoru bylo možno pozorovat problikávající kontrolky podle směru otáčení 

(od shora dolů a naopak). 

5.2. Program pro bipolární krokový motorek 

Funkčnost navrženého programu byla ověřena v laboratoři PLC Katedry 

automatizace a počítačové techniky v metalurgii na PLC automatu Allen Bradley s 

použitím bipolárního krokového motorku z optické mechaniky s úhlem kroku 18°. 
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Vzhledem k tomu, že program byl vytvořen pro unipolární motorek, který se liší 

způsobem zapojení vinutí, bylo nutné ho předem upravit. Proud v bipolárním zapojení 

prochází celým vinutím, kdežto v unipolárním pouze jeho polovinou. V unipolárním 

zapojení byl proud pouštěn postupně pouze do poloviny vinutí, tedy do čtyř vodičů. U 

bipolárního bylo zapotřebí napájet celé vinutí s opačnou polaritou. Schéma zapojení 

bipolárního motorku je na obrázku 34.  

 
Obrázek 34 – schéma zapojení bipolárního krokového motorku 

 

V programu byly upraveny výstupní instrukce, aby signál splnil průběh 

znázorněný na obrázku 35.  

 
Obrázek 35 – průběh signálu 
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Program po úpravě výstupu vypadal tak,  jak ukazuje obrázek 36.  

 
Obrázek 36 – úprava výstupů pro bipolárně řízený krokový motorek 

 

Po nastavení komunikace s PLC byl program spuštěn a motorek se roztočil. 

Instrukcí (tlačítkem) SMĚR bylo možno ovládat směr otáčení. Nastavením TIMERU 

byl testován počet kroků za vteřinu. Hodnota PRESET byla nastavena v rozmezí od 

1000ms (1 krok/s) do 10ms (100 kroků/s). Motorek citelně ztrácel krok při nastavení 

10ms. Následující obrázky ilustrují laboratorní použití navrženého softwaru. Na 

obrázku 37 je zobrazen PLC automat Allen Bradley. Na obrázku 38 a 39 pak testovaný 

krokový motorek a jeho relé zapojení. 

 

Obrázek 37 - PLC automat Allen Bradley 
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Obrázek 38 - krokový motorek z optické mechaniky 

 

 
Obrázek 39 – relé zapojení  
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6. Závěr 

Tato bakalářská práce měla pojednat o konstrukci, principu fungování a využití 

krokových motorů. V první teoretické části bylo cílem vysvětlit základní pojmy, týkající 

se uvedené problematiky, aby čtenář získal obecný pojem o daném tématu. 

Dalším cílem práce bylo představit principy snímání polohy, využití snímačů 

otáčení ve spojitosti s krokovými motory a nejenom, a proto bylo v druhé teoretické 

části práce podrobněji rozebráno inkrementální čidlo, jeho konstrukce, výhody. 

Díky této bakalářské práci bylo možné nahlédnout do jednoduchého fungování 

krokových motorů a snímačů u technologií, používaných běžně v každodenním životě, 

např. lékařských přístrojů. Pochopení jejich praktického využití měla být pro čtenáře 

největším přínosem, což se dle mého názoru povedlo a zamýšlený úkol byl splněn. 

Praktická část práce měla řešit návrh softwaru pro jednoduché krokové motorky 

u vteřinové ručičky a u dvousměrného pohonu, a na těchto příkladech ilustrovat princip 

fungování a zapojení daných motorů v praxi. Software byl navržen v programu 

RSLogix 5000. Správnost fungování navrženého softwaru byla později prakticky 

ověřena v laboratoři s PLC Allen Bradley s použitím bipolárního krokového motorku 

z optické mechaniky s úhlem kroku 18°. 

Při výše zmíněném testování softwaru bylo možné zpozorovat, že při frekvenci 

100 Hz testovaný motorek očividně ztrácel krok. Tento fakt byl však zapříčiněn 

časováním PLC. Jako řešení se nabízí přepracovat program a použít časovač s 

přerušením, který by prováděl úkoly ihned po přerušení, nebo změnit čas "tasku", tzn. 

zkrátit čas opakování programu. Při zkoušení mnou navrženého softwaru však postačil 

čas větší než 10 ms. Tato skutečnost ukazuje, že nestačí pouze počítat pulsy, ale ve 

většině průmyslových aplikací, tiskárnách, CNC strojích apod., je důležité předejít 

nepřesnostem, způsobeným právě ztrátou kroku, a k tomu je možné využít rotačních 

čidel. Tato zpětná vazba umožňuje stroje řídit s vysokou přesností. Je třeba zmínit 

širokou škálu možností ovládání PLC automatu pomocí softwaru, což umožňuje 

jednoduchým zásahem do softwaru měnit požadované nastavení PLC automatu, a tím 

docílit změnu řízení obecně. 

Jelikož je důležitost inkrementálního čidla ve spojení s krokovým motorem 

evidentní, a v praktické části úkolu nebylo inkrementální čidlo zkoušeno, proto v dalším 
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zkoumání zadané problematiky, by bylo přínosné spojení rotačního čidla a krokového 

motorku prakticky vyzkoušet a zjištěné poznatky publikovat a dále aplikovat. 

Bakalářská práce by mohla mít využití při praktickém vysvětlení problematiky 

krokových motorů a snímání otáčení při studiu oboru automatizace a počítačové 

techniky v průmyslu. Samotný navržený software, jakož i názorná ukázka jeho 

fungování při praktických cvičeních v laboratoři, by mohla pomoci k pochopení 

základních instrukcí v prostředí Ladder Diagramu a následně využití při konstrukci 

konkrétního přístroje.  



 

39 
 

Seznam použité literatury 

1. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  [online]. 2009 Mechatronické systémy 

pro kombinované a distanční studium. [cit. 2014-03-26]. Dostupné na WWW: 

<http://homen.vsb.cz/~hav278/Mechatronicke_systemy/Studijni_opory/Mechatronicke_systemy

.pdf> 

 

2. Technická univerzita v Liberci [online]. 2000,  Krokové motory a jejich řízení. [cit. 2014-03-

26]. Dostupné na WWW: <http://www.mti.tul.cz/files/ats/krok2.pdf>. 

 

3.KUO, B. C., GOLNARAGHI, M.F., Automatic control systems.  8th edition. Hoboken: Wily, 

2003. ISBN 0-471-13476-7 (váz.). 

4. ŘEZÁČ, Kamil. Krokové motory (Robotika.cz > Články): [online]. 28.10.2002 

[cit. 2014-03-28]. Dostupný z WWW: <http://robotika.cz/articles/steppers/cs>. 

 

5. Stepper Motors. Omega Engineering. [online]. 2003-2014 [cit. 2014-03-28]. Dostupné 

z: <http://www.omega.com/prodinfo/stepper_motors.html> 

 

6. DOUGLAS, W. Jones University of Iowa. Bristolwatch. Electronics for Students and 

Hobbyists. [online]. 2014 [cit. 2014-03-25]. Dostupné 

z: <http://www.bristolwatch.com/pdf/stepper.pdf> 

7. České vysoké učení v Praze [online], Krokové motory. 28.4.2014 [cit. 2014-04-28]. Dostupné 

z < http://www3.fs.cvut.cz/web/fileadmin/documents/12135-VSZ/download/obor_stud/PSSI_-

_2351088/Krokove_motory.pdf> 

8. jrt. Krokové motory. Robodoupě web o robotice. [online]. 11.9.2013 [cit. 2014-02-25]. 

Dostupné z: <http://robodoupe.cz/2013/krokove-motory-1-typy-motoru/> 

9. Speciální krokové motory na míru – často pokládané otázky o krokových motorech. Servo-

Drive. [online]. [cit. 2014-02-25]. Dostupné z: <http://www.servo-

drive.com/specialni_krokove_motory_krokove_motory_na_miru.php> 

10. DVOŘÁK, Petr. Krokové motory. DVORAKPETR.CZ. [online]. 18. 2. 2012 [cit. 2014-02-

25]. Dostupné z: <http://www.dvorakpetr.cz/index.php/elektronika/92-krokove-motory> 

11. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  [online]. 2009 Měřící a senzorová 

technika. [cit. 2014-03-26]. Dostupné na WWW:< 

http://homel.vsb.cz/~jur286/mast/tenzometry_files/komponenty_popis.htm> 

12. Grayův kód. Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. 2001- [cit. 2014-04-20]. Dostupné 

z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Gray%C5%AFv_k%C3%B3d> 

13. Rotary encoder. Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. 2001- [cit. 2014-04-20]. 

Dostupné z: <http://en.wikipedia.org/wiki/Rotary_encoder> 

14. LOCKER, Martin. Inkrementální enkodér. Robot klub Rychnov. [online]. 17.7.2009 [cit. 

2014-04-20]. Dostupné z: <http://robotika.vosrk.cz/guide/sensors/decode/cs> 

http://homen.vsb.cz/~hav278/Mechatronicke_systemy/Studijni_opory/Mechatronicke_systemy.pdf
http://homen.vsb.cz/~hav278/Mechatronicke_systemy/Studijni_opory/Mechatronicke_systemy.pdf
http://www.mti.tul.cz/files/ats/krok2.pdf
http://www.omega.com/prodinfo/stepper_motors.html
http://www.bristolwatch.com/pdf/stepper.pdf
http://www3.fs.cvut.cz/web/fileadmin/documents/12135-VSZ/download/obor_stud/PSSI_-_2351088/Krokove_motory.pdf
http://www3.fs.cvut.cz/web/fileadmin/documents/12135-VSZ/download/obor_stud/PSSI_-_2351088/Krokove_motory.pdf
http://robodoupe.cz/2013/krokove-motory-1-typy-motoru/
http://www.servo-drive.com/specialni_krokove_motory_krokove_motory_na_miru.php
http://www.servo-drive.com/specialni_krokove_motory_krokove_motory_na_miru.php
http://www.dvorakpetr.cz/index.php/elektronika/92-krokove-motory
http://homel.vsb.cz/~jur286/mast/tenzometry_files/komponenty_popis.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gray%C5%AFv_k%C3%B3d
http://en.wikipedia.org/wiki/Rotary_encoder
http://robotika.vosrk.cz/guide/sensors/decode/cs


 

40 
 

15. EGMedical, s.r.o.. IRCDEK2 Hradlové pole s implementovaným kvadraturním dekodérem 

Technická dokumentace [online]. 15.7.2008. [cit. 2014-04-20]. ISBN . Dostupné 

z: <http://www.strasil.net/pub/files/ircdek2.pdf> 

16. DLOUHÝ, Martin, WINKLER, Zbyňek. Enkodéry. robotika.cz. [online]. 30.10.2003 [cit. 

2014-04-20]. Dostupné z: <http://robotika.cz/guide/encoders/cs> 

17. Literature Library. Rockwell Automation. [online]. 2014 [cit. 2014-02-20]. Dostupné z: 

<http://literature.rockwellautomation.com> 

18. Advanced Micro Systems. AMS. [online]. 2010 [cit. 2014-02-20]. Dostupné 

z: <http://www.ams2000.com/pdf/step101.pdf> 

 

http://www.strasil.net/pub/files/ircdek2.pdf
http://robotika.cz/guide/encoders/cs
http://literature.rockwellautomation.com/
http://www.ams2000.com/pdf/step101.pdf


 

41 
 

Seznam obrázků 

Buzená je fáze A ........................................................................................................................... 5 

Buzená je fáze B ........................................................................................................................... 5 

Buzená je fáze C ........................................................................................................................... 5 

Buzená je fáze D ........................................................................................................................... 5 

Obrázek 1 – čtyřtaktní způsob ovládání krokového motoru po jedné fázi [2] .............................. 5 

Obrázek 2 – motor s pasivním rotorem [6] .................................................................................. 6 

Obrázek 3 – zapojení magnetického obvodu motoru se šesti póly rotoru a dvanácti póly statoru 

[2] ................................................................................................................................................. 7 

Obrázek 4 – impulsní napájení fázi A a B [1] ................................................................................ 7 

Obrázek 5 – řez dvoufázovým hybridním krokovým motorem [9] ............................................... 8 

Obrázek 6 – schéma zapojení cívek krokového motorku se šesti vodiči [18] ............................... 9 

Obrázek 7 – schéma zapojení cívek krokového motorku s pěti vodiči [4] .................................... 9 

Obrázek 8 – sériové zapojení cívek bipolárního řízení [10] ........................................................ 11 

Obrázek 9 – paralelní zapojení cívek bipolárního řízení [10] ...................................................... 12 

Obrázek 10 – momentová charakteristika sériového a paralelního zapojení cívek bipolárně 

řízeného krokového motorku [11] ............................................................................................. 12 

Obrázek 11 – zapojení cívek bipolárně řízeného krokového motorku [4] .................................. 14 

Obrázek 12 – absolutní snímač polohy [1] ................................................................................. 18 

Obrázek 13 – inkrementální čidlo [1] ......................................................................................... 19 

Obrázek 14 – odměřovací kotouč inkrementálního čidla [15] .................................................... 20 

Obrázek 15 – průběh výstupních signálů inkrementálního čidla [1] ........................................... 20 

Obrázek 16 – čtyři stavy generované z výstupu inkrementálního čidla [14] .............................. 21 

Obrázek 17 – posloupnost pohybu vpřed [14] ........................................................................... 21 

Obrázek 18 – posloupnost pohybu vzad [14] ............................................................................. 21 

Obrázek 19 – možný návrh inkrementálního čidla v Ladder Diagramu ...................................... 22 

Obrázek 20 - Chassis Monitor .................................................................................................... 25 

Obrázek 21 – použité moduly .................................................................................................... 25 

Obrázek 22 – nastavení New Controller ..................................................................................... 26 

Obrázek 23 – výběr modulu ....................................................................................................... 27 

Obrázek 24 – konfigurace I/O modulu ....................................................................................... 27 

Obrázek 25 – konfigurace I/O modulu ....................................................................................... 28 

Obrázek 26 – Who Active ........................................................................................................... 28 

Obrázek 27 – generátor impulsů a čítač ..................................................................................... 29 

Obrázek 28 – reset čítače ........................................................................................................... 30 



 

42 
 

Obrázek 29 – použití komparátorů EQU..................................................................................... 30 

Obrázek 30 – celý program ........................................................................................................ 31 

Obrázek 31 – nastavení adresy výstupu ..................................................................................... 32 

Obrázek 32 – komunikace se SoftLogix Chassis Monitor ............................................................ 32 

Obrázek 33 – instrukce SMĚR, CTD, LES, MOV ........................................................................... 33 

Obrázek 34 – schéma zapojení bipolárního krokového motorku ............................................... 34 

Obrázek 35 – průběh signálu ...................................................................................................... 34 

Obrázek 36 – úprava výstupů pro bipolárně řízený krokový motorek........................................ 35 

Obrázek 37 - PLC automat Allen Bradley .................................................................................... 35 

Obrázek 38 - krokový motorek z optické mechaniky .................................................................. 36 

Obrázek 39 – relé zapojení ......................................................................................................... 36 



 

43 
 

Seznam tabulek 

Tabulka 1 – buzení cívek unipolárního jednofázového řízení s plným krokem [4] ..................... 10 

Tabulka 2 - buzení cívek unipolárního dvoufázového řízení s plným krokem [4] ....................... 10 

Tabulka 3 - buzení cívek unipolárního řízení s polovičním krokem [4] ....................................... 11 

Tabulka 4 - buzení cívek bipolárního jednofázového řízení s plným krokem [4] ........................ 13 

Tabulka 5 - buzení cívek bipolárního dvoufázového řízení s plným krokem [4] ......................... 13 

Tabulka 6 - buzení cívek bipolárního řízení s polovičním krokem [4] ......................................... 13 

Tabulka 7 – výpis použitých instrukcí ......................................................................................... 24 



 

44 
 

Seznam použitého softwaru 

VMware Player verze 6.0.0 build-1295980 

Windows Server 2003 Standard Edition 

RSLogix 5000 V19.01.00 (CPR 9 SR 3) 

SoftLogix 5800 revision: 19.00.00 (build 09) 

 

 

 



 

45 
 

Seznam příloh 

CD s elektronickou verzí této práce a zdrojovými kódy pro navržený software vteřinové 

ručičky, dvousměrného pohonu, úprava softwaru pro dvousměrný pohon. 


