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Abstrakt 
Tato diplomová práce se zabývá problematikou konstrukce elektronického řízení servopohonů 

s malými stejnosměrnými motory. Konkrétně naznačuje teorii principu činnosti stejnosměrného 

kartáčového motoru a jeho řízení na principu středního napětí se spínaným měničem s pulsně-šířkovou 

modulací. Dále zpracovává teoretický rozbor snímačů polohy. Konkrétně pak bezkontaktních 

optických inkrementálních senzorů, potenciometrických odporových senzorů a naznačuje moţnost 

vyuţití modernějších digitálních magnetických enkodérů s vysokým rozlišením. Na tento teoretický 

úvod navazuje přímo dokumentací konkrétních řešení. Tyto zahrnují vyuţití integrovaného budiče 

motoru k jeho řízení. Dále zpracování signálů ze snímačů polohy s vyuţitím vestavěných periférií 

pouţitého MCU. Následně rozšíření o vlastnosti a funkce, které neobsahují několika externími obvody 

vyuţívajícími zapojení s diskrétními i integrovanými součástkami. V neposlední řadě popisuje 

komunikační periférie, kterými je elektronika vybavena. Dále obsahuje výčet pomocných a 

vývojových prostředků, které byly místo jejich zakoupení v průběhu práce vyrobeny ve snaze sníţení 

nákladů. 

 

 

Abstract 
The thesis is aimed at designing electronic servo control with small DC motors. It deals with the inner 

principle of brushed DC motor and it’s driver, that uses average voltage with switching power supply 

using pulse-width modulation. The thesis also describes position sensors, such as optical incremental 

sensors, potenciometric sensors and possibly usage of modern high-resolution digital magnetic 

encoders. After theoretical introduction, particular solutions are described, such as integrated motor 

driver, position sensors using integrated MCU peripherals and their enhancements by external circuits 

providing functions and properties they originally didn’t have. Furthermore, communication 

peripherals are described. The thesis also includes a list of all supplementary solutions, that were 

custom made in order to cut the total cost. 
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Seznam pouţitých zkratek a cizích slov 

A/D  - převodník analogové hodnoty na digitální 

Automotive - aplikace v automobilovém průmyslu 

BLDC  - bezkartáčový motor 

CMOS  - technologie výroby integrovaných obvodů 

DC-motor - stejnosměrný motor 

Debugger - ladící prostředek pro programování 

DMOS  - technologie polem řízených tranzistorů 

DPS  - deska plošných spojů 

FET  - polem řízený tranzistor 

I2C  - druh synchronní sériové linky 

ICSP  - sériové programovací rozhranní 

IO  - integrovaný obvod 

IR  - infra červená 

KM  - komutátorový motor 

KO  - klopný obvod 

LED  - světlo vyzařující dioda 

MCU  - mikrokontrolér 

PCB  - deska plošných spojů 

PLL  - fázový závěs 

PWM  - pulsně-šířková modulace 

SMD  - součástka pro povrchovou montáţ 

SMT  - technologie povrchové montáţe 

SSI  - druh sériové linky SPI 

TQFP  - druh SMD pouzdra 

UART  - univerzální asynchronní sériová linka 
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1 Úvod 

V diplomové práci je řešena problematika automatizace zkušební laboratorní svinovačky 

kovových pásů. Konkrétně na svinovačce zaloţené na principu vytváření svitku ohybem kovového 

pásu mezi třemi válečky. Diplomová práce staví na výsledcích disertační práce Dr. Ing. Anny Plchové. 

Jejím výstupem je řešení problematiky procesu svinování kovového pásu. A to v podobě návrhu 

principu svinování, umoţňujícímu tvorbu svitku z pásů válcovaných za tepla bez vůlí mezi 

jednotlivými závity s moţností opakovaného vytvoření vnitřního průměru svitku s danými 

tolerancemi. Tento princip byl v rámci uvedené disertační práce ověřen na zmíněném modelu 

svinovačky. Základní předností svinování pásu před navíjením pásu je moţnost přivést pás do stroje 

při jeho plné rychlosti, úhlovou rychlost svitku není nutné při tom regulovat v závislosti na jeho 

rostoucím průměru. Stroje mají poměrně jednoduchou konstrukci a jsou celkově méně náročné při 

vyuţívání ve válcovně ve srovnání s bubnovými navíječkami. 

 

Obr. 1 Svinutí prvního závitu na svinovačče 

  

Cílem diplomové práce je návrh a konstrukce účelové řídicí jednotky, která je schopna 

zpracovávat signály různých pouţitých senzorů a na jejich základě realizovat regulaci polohy řízeného 

servomechanismu se stejnosměrným motorem. U takto vzniklého celku servopohonu se předpokládá 

osazení na mechaniku laboratorní svinovačky k zajištění polohové regulace jejích mechanických 

součástí viz Obr. 1 pro dosaţení poţadovaných účinků na materiál zpracovávaný zařízením jako 

celkem.  

Zpracovává teorii stejnosměrných motorů a jejich řízení. Popisuje principy činnosti pouţitých 

snímačů a jejich technologii. Dále zahrnuje kapitoly zabývající se návrhem, konstrukcí, ověřením 

funkce a měřením jednotlivých obvodových celků řídící elektroniky, jakoţto i některých snímačů. 

Tato práce dále uvádí moţnosti budoucího postupu a vývoje vyúsťujícího do rozšířené realizace 

v rámci modernizací a obnovy výukových a demonstračních pomůcek pouţívaných v laboratořích na 

naší univerzitě. 
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2 Seznámení se s problematikou servopohonu s DC motorem 

2.1 Stejnosměrný motor 

Stejnosměrný motor s permanentním magnetem je často pouţívaným typem motoru v oblasti 

pohonu mobilních robotů. Mezi jeho výhody patří zejména velice příznivý poměr výkon/hmotnost, 

relativně snadné řízení otáček, u běţných typů pak také cena a dostupnost, široká nabídka. Mezi 

nevýhody patří sloţitější a tedy draţší rychlostní a zejména polohové řízení v porovnání například s 

krokovým motorem, dále díky komutátoru je pak tento motor zdrojem elektromagnetického rušení a 

také není bezúdrţbový (např. v porovnání s KM). [1] 

Stejnosměrný motor obvykle pracuje na relativně vysokých otáčkách a nízkém momentu, coţ 

je pro potřebu pohonů mobilních robotů nevýhodné. Řešením je pouţít převodovku. Tato převodovka, 

můţe být jiţ součástí daného motoru. Spolu s převodovkou se motor také můţe dodávat jiţ se 

senzorem polohy nebo rychlosti. Výhodou je celková kompaktnost takovéhoto pohonu. 

 

 

Většina stejnosměrných motorů má dva elektrické kontakty. Po připojení jmenovitého napětí 

(s ohledem na katalogové údaje motoru) na tyto svorky se rotor nezatíţeného motoru roztočí a jeho 

otáčky se ustálí na jmenovitých. Změnou polarity docílíme změnu smyslu otáček, změnou napětí pak 

změnu rychlosti otáček. 

Obr. 2 Příklad malého stejnosměrného motorku - zde včetně integrované převodovky 

Obr. 3 Odkrytovaná převodovka 
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2.1.1 Princip činnosti 

Otáčení rotoru stejnosměrného motoru s permanentním magnetem – viz principiální schéma 

na Obr. 4, je způsobeno silou F = ILB vytvářející silový moment M na ramenech rovnajícím se 

poloměru závitu W smyčky (pro úhel  = 0°). Tyto síly jsou dvě – navzájem opačné. Obecně pak, 

moment M se rovná dvakrát síla F působící na rameni (W/2).sin , kde úhel  = 90 –  – viz obr. 10. 

 

kde  je plocha závitu smyčky. 

Ve skutečnosti je jedna smyčka nahrazena cívkou sloţenou z N smyček – závitů. Na kaţdý 

závit působí moment M, takţe celkový moment působící na cívku je 

 

Kontinuální otáčení rotoru vyţaduje změnu polarity protékajícího proudu, coţ je zajištěno 

mechanicky komutátorem. 

 

 

Obr. 4 Princip činnosti stejnosměrného motoru [2] 

 

Obr. 5 Vícelamelový DC motor – vyhlazení průběhu momentu 
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Výběr vhodného typu motoru vyţaduje rozumět jeho základním parametrům a 

charakteristikám. Ty lze odvodit z jeho zjednodušeného modelu – viz Obr. 6. 

Výstupní mechanický výkon Pvýst je úměrný elektrickému vstupnímu výkonu Pe v poměru 

. 

V důsledku typických ztrát jako tření, odpor vinutí a dalších je tento poměr, nazývaný 

účinnost menší nezjedná. Typicky pro malé stejnosměrné motorky je v rozsahu 0,5 – 0,75, pro velké 

pak kolem 0,9. Dále je třeba si uvědomit, ţe kdyţ se rotor – a tedy i cívka otáčí v magnetickém poli 

permanentního magnetu statoru, je generován elektrický proud. Jeho změna v čase indukuje tzv. 

zpětné elektromotorické napětí uemf s polaritou opačnou, neţ je napájecí napětí motoru přivedené na 

jeho svorky. Velikost tohoto napětí závisí na parametrech motoru tj. na magnetické indukci B v 

mezeře pro vinutí, na počtu a délce závitů rotoru a na průměru, na němţ je umístěno vinutí. Tyto 

parametry motoru se v katalogu motorů vyjadřují rychlostní konstantou kn, která je definovaná 

vztahem pro rychlost n v ot./min,  

Čím se tedy rotor rychleji otáčí, tím je toto napětí vyšší. Protoţe napětí uemf je jak jiţ bylo 

zmíněno v opačné polaritě vůči napájecímu napětí U, dochází k poklesu proudu tekoucím vinutím: 

 

 

Důsledkem toho je, ţe jak otáčky  rostou, moment M klesá. 

 

Obr. 6 Zjednodušené náhradní zapojení stejnosměrného motoru 

Dále také platí, ţe při nulových otáčkách  = 0 je zpětné elektromotorické napětí uemf = 0 a 

proud tekoucí motorem je: 

I S=
U

R (pro uemf = 0). 

Proud IS se nazývá proud nakrátko a protéká vinutím při mechanickém přetíţení motoru, kdy 

dojde k jeho zastavení –  = 0. V některých pramenech bývá tento proud téţ nazýván startovací, 

(rozběhový), coţ je ale z důvodu nenulové časové konstanty vinutí ne zcela správné. 
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Kdyţ se motor otáčí, elektromotorické napětí uemf je přímo úměrné rychlosti otáčení 

 

kde ke je zpětná elektromotorická konstanta. 

Po dosazení: 

 

(při ustálených otáčkách, respektive proudu tekoucím motorem, je napětí na indukčnosti L 

nulové a proto není ve vztahu uvedeno). 

Podobně, je i kroutící moment M úměrný proudu protékajícím vinutím a na magnetickém poli. 

Řízen je tedy pouze protékajícím proudem. Moment M vzrůstá lineárně s proudem s proporcionální 

konstantou kM, nazývanou momentová konstanta: 

 

Dosazením obdrţíme: 

 

Mechanický výkon Pm na hřídeli je elektrický výkon Pe minus ztráty na odporu vinutí (pro 

jednoduchost neuvaţujeme ztráty třením): 

 

Po dosazení: 

 

 

a po vykrácení obdrţíme: 

k M= k e= kM  

Takţe po dosazení za ke = kM: 

. 

V tomto vtahu nyní vyjádříme úhlovou rychlost – zajímá nás její závislost: 

. 

Jedná se o rovnici přímky s negativním sklonem. 

2.1.2 Charakteristiky 

Rychlostní a momentová charakteristika stejnosměrného motoru závisí na mnoha 

parametrech: 

► pouţitý materiál motoru (plechy, magnety, ...), 

► počet vinutí a jejich tvar, 

► napětí U, 

► a další. 
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Dosazením vztahu pro  do vztahu pro mechanický výkon: 

. 

Věnujme nyní pozornost zajímavým bodům na charakteristice: 

0 (n0) otáčky bez zátěţe (otáčky naprázdno), při daném napětí U při kterém je M = 0. 

Jedná se tedy o rychlost bez zátěţe na hřídeli. Tuto rychlost můţeme vyjádřit dosazením M = 0: 

 

I0 – proud nezatíţeného motoru, který slouţí k překonání tření a ztrát 

IS – proud nakrátko tekoucí vinutím motoru při momentové zátěţi MS, při níţ se hřídel zastaví 

(viz téţ dříve v textu) 

MS – pro maximální krouticí moment 

 

Pmax – maximální výkon zjistíme vyjádřením 

 

nebo také 

 

  

Obr. 7 Rychlostní a momentová charakteristika stejnosměrného motoru 
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Takţe maximálního výkonu Pmax dosáhneme při polovičním momentu MS, neboli při 

polovině maximálních otáček. V tomto bodě je rychlost : 

 

nebo 

 

účinnost  je poměr mezi výstupním mechanickým výkonem a vstupním elektrickým 

příkonem 

. 

Pro další vyjádření musíme dosadit závislosti: U = f(IS), Mvýst = f(I) a  = f(I) (při U = konst): 

 

 

 

 

 

dosazením: 

 

Maximum této funkce a tedy i maximální účinnost nastane při 

. 

Řešení tohoto vztahu zde pro jeho rozsáhlost neuvádíme, čtenář jej nalezne např. v [13]. 

Výsledkem je: 

 

(přibliţně se jedná o polohu na charakteristice při 1/7 momentu MS). 

Řízení otáček 

Z dříve uvedeného vztahu 

 

plyne, ţe otáčky motoru lze ovlivnit změnou napájecího napětí motoru, jak je znázorněno v 

levé části Obr. 8. Z obrázku je také zřejmé, ţe kromě sníţení otáček 0,1 na hodnotu 0,2 dojde také ke 

sníţení hodnoty momentu MS1 na hodnotu MS2. 
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Pokud je zapotřebí sníţit otáčky motoru při současném zvýšení jeho momentu – coţ je v 

případě robotiky častý poţadavek, je nutno pouţít mechanickou převodovku. Jmenovité otáčky 

stejnosměrných motorků bývají totiţ typicky v řádu jednotek tisíců za minutu. Moment MS se zvýší na 

hodnotu , kde G je účinnost převodovky. 

Účinnost převodovky G bývá podle jejího typu, převodového poměru mezi 60 aţ 95 %. 

Převodovky se vyrábějí jako planetové s nejvyšším přenášeným momentem, jako převodovky 

s předlohou a ve variantách s vysoce odolnými keramickými čepy nebo naopak s plastovými koly. 

Obvyklý postup při návrhu pohonu vychází z poţadovaného mechanického momentu a 

rychlosti na výstupu pohonu, které jsou rozhodující pro výběr velikosti převodovky a tím i pro výběr 

některého z přiřazených motorů podle jejich soupisu v katalogovém listu převodovky. Přitom se 

respektuje doporučená rychlost na vstupu do převodovky, tj. rychlost motoru a převodový poměr se 

zvolí tak, aby nebyla překročena. Doladění poţadované rychlosti na výstupu je jednoduché díky 

snadnému ovládání rychlosti motoru velikostí napájecího napětí. Rychlost motoru přitom můţe být 

vyšší nebo niţší neţ jmenovitá, ale nesmí přesáhnout nejvyšší přípustnou rychlost danou typem 

motoru. 

 

 

  a)      b) 

 

Obr. 8 Závislosti otáček na napětí a převodovém poměru 

Převodovka tvoří s motorem pohon. Výkon na výstupu pohonu je pro dané rozměry nejvyšší, 

jestliţe je vyuţit přípustný trvalý moment převodovky a nejvyšší doporučená rychlost na vstupu 

převodovky. Další podmínkou pro optimalizaci pohonu je pouţití motoru, který je schopen dávat 

trvale potřebný mechanický moment. Je to takový moment, který po vynásobení účinností převodovky 

a převodovým poměrem odpovídá přípustnému trvalému momentu převodovky. 

2.1.2 Budicí obvody stejnosměrného motoru 

Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole, otáčky motoru lze řídit pomocí změny napájecího 

napětí. Nejjednodušší – plynulá změna napětí na motoru však není vhodná z energetického hlediska. 

Nejjednodušší tzv. jedno-kvadrantový proudový regulátor je zjednodušeně znázorněn na obr. 15. 

Nazývá se tak proto, ţe otáčky můţe řídit pouze v jednom směru a moment můţe generovat také 

jenom v jednom směru. Výkonový tranzistor, případně výkonový operační zesilovač je ovládán 

řídicím napětím. Celkové napájecí napětí UCC se rozdělí na úbytek na výkonovém tranzistoru UT a 

úbytek na motoru UMOT. Výkon PV = RI
2
 se přemění v teplo. Ztráty u malých výkonů jsou 

akceptovatelné (do cca 30 – 50 W) a můţe pak převáţit výhoda slabého rušení spolu s cenou 

výkonové jednotky oproti celkové účinnosti. 
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Obr. 9 Jedno kvadrantový proudový regulátor otáček 

V případě, ţe potřebujeme kromě řízení proudu měnit také jeho polaritu (z důvodu změny 

smyslu otáčení), musíme pouţít bipolárního způsobu napájení motoru. To lze buď bipolárním zdrojem 

– viz Obr. 10, kde je jeden tranzistor uzavřen a druhý řízen (a naopak). V současné době se dává 

přednost můstkovým spínačům („H-můstek“) a to v provedení lineárním (pro spojité řízení velikosti 

proudu) nebo spínacím – pro PWM řízení. Obě zapojení vycházejí principiálně ze schématu na Obr. 

11. a liší se typy pouţitých tranzistorů (lineární/spínací) a především pak v bloku označeném jako 

řízení. 

 

Obr. 10 Řízení otáček a smyslu otáčení 

 

Obr. 11 Můstkový zesilovač (případně spínač – viz text) 

Další způsob řízení proudu protékajícím motorem je zaloţen na rychlé změně plného napětí na 

motoru – napětí zapnutu/vypnuto. Konstantní napájecí napětí je časově rozděleno do impulzů s 

konstantní frekvencí a s řízenou šířkou, tzv. PWM (pulse width modulation). Protoţe výkonové 

tranzistory (zde spínací) jsou buď zcela otevřeny, nebo zcela zavřeny, nevznikají na nich téměř ţádné 

ztráty. Indukčnost vinutí motoru pak způsobí, ţe proud do vinutí nestačí sledovat rychlé změny napětí 

a průběh proudu je více nebo méně zvlněný. Otáčky motoru budou úměrné střední hodnotě 
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protékaného proudu. Proud se lépe vyhladí při vyšší frekvenci pulzů a při vyšší indukčnosti vinutí (v 

některých případech je indukčnost vinutí motoru nedostatečná a je nutno do série s motorem zapojit 

dodatečnou tlumivku). 

 

Obr. 12 Vnitřní schéma integrovaného obvodu L298N 

Příklad řízení otáček motoru pomocí PWM je nakreslen na Obr. 13. Vyuţívá polovinu 

integrovaného obvodu L298N. 

Jedná se o obvod, který obsahuje dva identické můstkové spínače (kaţdý tvořen dvěma 

samostatnými polovičními H-mosty) včetně potřebné logiky zabraňující současnému sepnutí 

koncových tranzistorů jedné větve. Maximální frekvence PWM signálu je u tohoto obvodu 40 kHz, 

maximální proud 2 A (kaţdého můstku). Jednotlivé můstky (i z dalších obvodů) lze zapojovat 

paralelně, čímţ můţeme realizovat i spínání vyšších proudů. 

 

 

Obr. 13 Výkonová část můstkového proudového regulátoru otáček vyuţívající signál PWM 

 

Jako výhody tohoto způsobu řízení proudu lze uvést nízké výkonové ztráty, vysokou účinnost 

a dostupnost i pro vysoké proudy (výkony). Mezi nevýhody patří vznik elektromagnetického rušení na 

rozhlasových frekvencích, vysoké ztráty při zastaveném motoru. 
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Obr. 14 Průběh proudu při PWM 

Od stejného výrobce (dříve SGS-Thomson, nyní STMicroelectronics) je k dispozici celá řada 

dalších integrovaných obvodů pro ovládání motorů. Mezi často pouţívané patří např. obvody řady 

L6201-3. Obvod L6203 obsahuje jeden můstkový spínač tvořený dvěma polovičními můstky 

osazenými DMOS tranzistory. Obvod dále obsahuje nezbytné ochranné diody, ovládací a ochranné 

obvody. Je tedy přímo určen na řízení stejnosměrných nebo krokových motorů v pulzním reţimu. 

Vyroben je hybridní technologií, která sdruţuje výkonové DMOS tranzistory, CMOS a bipolární 

obvody na jednom čipu. To se odráţí zejména na efektivnosti a spotřebě energie (nízké saturační 

napětí výkonových tranzistorů DMOS). Na Obr. 15. je uvedeno principiální vnitřní zapojení. Dva 

řídicí vstupy (INI a IN2) jsou plně kompatibilní s TTL a kaţdý ovládá jeden půl most. Naznačená 

vnitřní logika ovládání koncových spínačů automaticky zabraňuje sepnutí obou spínačů v jednom půl 

mostu nad sebou a tím i k zničení obvodu. Vstup ENABLE, téţ slučitelný s TTL logikou, umoţňuje 

okamţité uzavření všech spínacích tranzistorů. Výkonová část spínačů je vyvedena na výstup SENSE, 

který je moţné pouţít na proudovou ochranu připojeného motoru. 

Obvod má vestavěný zdroj referenčního napětí, potřebný pro ovládání horních dvou spínačů, 

ochranu proti zkratu obou půl mostu a tepelnou ochranu pracující při překročení hodnoty 150 °C.[1] 

 

 

Obr. 15 Vnitřní zapojení obvodu L6203 
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2.2 Parametry pouţitého motoru 

Na laboratorním zařízení svinovačky jsou v servopohonech pouţity kartáčové stejnosměrné 

motory tuzemského výrobce MEZ Náchod. Jedná se o typ P2TV359 s permanentními magnety, který 

je osazen z výroby třífázovým tachogenerátorem G25LD132. [3] 

 

Technické hodnoty: 

Typ motorku   P2TV359 

Jmenovitý výkon  100 W 

Jmenovité otáčky  4000 1/min 

Jmenovité napětí  42 V 

Jmenovitý proud  3,3 A 

Druh zatíţení   S1 

Druh proudu   stejnosměrný 

Záběrný moment  3 N.m 

Moment setrvačnosti rotoru 3,5.10
-4

 kg.m
2
 

Elektromech. časová konstanta 54 ms 

La/Ra    3,3 ms 

Úhlové zrychlení  8570 rad/s
2
 

Rozběhové napětí  

naprázdno při 20°C  0,8 V 

Rozsah napětí   0 – 48 V 

Rozsah teploty okolí  -10 - +50 °C 

Třída izolace   B 

Krytí    IP 42 

Smysl točení   oba smysly 

  

Obr. 16 Částečně rozmontovaný motor servopohonu 
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 Tomu to motoru byla dále přibliţně změřena indukčnost a stejnosměrný odpor vinutí. Tyto 

parametry byly vyuţity pro stanovení optimálních podmínek pro jeho řízení pomocí budiče motoru. 

S pomocí těchto dvou základních obvodových veličin je moţné spočítat a případně simulovat průběh 

proudu vinutím při buzení motoru různými poměry PWM a stanovit minimální frekvenci PWM, která 

zajistí zvlnění proudu v poţadovaném rozmezí a zaručí, ţe proud během chodu motoru a nastavení 

nenulového poměru PWM nebude klesat k nule. Ke změření indukčnosti vinutí byl pouţit příruční 

RLC-metr. Nejedná se sice o přesný laboratorní přístroj, ale jak bude patrné z následujících kapitol, 

přesnost výsledků měření je dostačující pro počáteční zjištění nároků kladených na budič pro tento 

motor. Stejnosměrný odpor vinutí byl pak změřen pomocí volt-ampérové metody s pouţitím 

stabilizovaného zdroje a dvou multimetrů. Zjištěná indukčnost byla 1,9mH a odpor při proudu 2A byl 

cca 1,5 ohm.  

Změřené parametry byly zadány do obvodu v simulačním software LTspice. Ve schématu na 

Obr. 17 je budič motoru simulován zdrojem napětí V1 s obdélníkovým průběhem s minimálním 

napětím 0V a maximálním 24V. Odpor R1 a indukčnost L1 v obvodu zastupují vinutí motoru. Zdroj 

stejnosměrného napětí V2 zastupuje zpětné elektromotorické napětí uemf. Byly simulovány dvě 

varianty, kdy bylo elektromotorické napětí nastaveno na 0V jako napodobení podmínek, kdy je motor 

zastaven a dále bylo toto napětí nastaveno na 6V pro napodobení podmínek při nenulových otáčkách. 

Frekvence spínání byla pro počáteční zkoušení stanovena na 5kHz. Jak je patrné z přiloţených 

průběhů na Obr. 18 vlevo pro uemf = 0V proud vinutím kolísá v rozmezí asi 1,65 – 1,9 A. Coţ znamená 

zvlnění proudu přibliţně 15%. Pro uemf = 6V proud vinutím kolísá v rozmezí asi 1 – 1,55 A Obr. 18 

vpravo. To pak odpovídá zvlnění proudu asi 44%. Zvlnění 15% zjištěné pro podmínky zastaveného 

motoru je pro naši aplikaci motoru s malým výkonem vyhovující. Zvlnění při větších hodnotách uemf 

uţ by bylo nevyhovující pro aplikace s velkými výkony vzhledem k rostoucím ztrátám ve statoru 

motoru. V našem případě by však nemusela být hodnota tohoto parametru kritická vzhledem k tomu, 

ţe náš motor bude po naprostou většinu pracovní doby staticky udrţovat polohu. V případě, kdyby 

bylo potřeba sníţit zvlnění proudu je moţné u zvoleného budiče motoru ještě zdvojnásobit frekvenci 

PWM a tak jednotlivá zvlnění sníţit na polovinu. 

 

 

 

Obr. 17 Schéma LTspice 

 

Obr. 18 Výsledky simulací 
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2.2.1 Konfigurace motoru v servopohonu 

Výše uvedený motor je zabudován na zařízení do převodovky. Zde, je na hřídeli motoru 

osazeno šnekové ozubené kolo, které s dalším soukolím převádí rotační pohyb na přímočarý pomocí 

výstupní tyče opatřené zuby. Tato tyč pak na zařízení působí přímo jako táhlo ovládající pohyb a 

polohu ramen s tvářecími válci. Převodový poměr této sestavy je díky její konstrukci poměrně velký 

navzdory její jednoduchosti. To usnadňuje řízení a napájení motoru vzhledem k tomu, ţe tento je pak 

schopen se silným převodem při malých budících proudech dosahovat velkých sil, kterými můţe 

výstupní táhlo ovládat mechaniku pohyblivých částí svinovacího zařízení.  

Tato skutečnost byla v naší laboratoři ověřena malým pokusem. Servopohon byl mechanikou 

převodovky a výstupním táhlem zapřen mezi dva velké kancelářské stoly plně zatěţkané plnými 

postraními zásuvkami. Motor byl následně připojen na laboratorní zdroj v polaritě pro smysl otáčení 

vedoucí k vzájemnému odsunutí zmíněných stolů. Takto bylo zjištěno, ţe servopohon je schopen 

vyvinout velké síly při napájení napětím přibliţně 4V a při proudech nepřesahujících 1,5A.  

K těmto výsledkům však musí být splněna jedna z podmínek, kterou je dobrý technický stav 

převodovky. Na jednom ze servopohonů, na kterých byly prováděny testy, nebylo moţné výše 

uvedených výsledků ţádným způsobem dosáhnout. Asi týden trvalo odhalení problému s tímto kusem. 

Motor se v určitých polohách převodu choval jako zadřený a k pootočení z tohoto místa byly zapotřebí 

proudy přesahující 10A. Vše nasvědčovalo tomu, ţe v převodech jsou nečistoty a kovové piliny, které 

je zadírají. Při snaze převodovku vyčistit se však objevil mnohem závaţnější důvod popisovaných 

problémů. Převodovka byla totiţ zřejmě v minulosti během manipulace nebo montáţe poškozena tak, 

ţe na ozubeném kole, které kolmo dosedalo na šnekový převod, vznikla osová excentricita způsobující 

v určitém konkrétním úhlu natočení tohoto převodu jeho zablokování zakousnutím ozubení. Po 

zjištění původu problému bylo přenecháno jeho řešení řemeslníkovi na katedře výrobních strojů a 

konstruování panu Matulovi, který konstatoval nutnost přebroušení ozubení nebo kompletní 

rekonstrukci převodovky. Na přiloţeném Obr. 19 je kompletní servopohon. V horní části je těleso 

motoru, na něj je přes přírubu namontována převodovka. Ozubené kolo, které je vidět dosedá na 

šnekový převod na hřídeli motoru a právě toto bylo zdrojem problému s excentricitou. Pod motorem 

leţí táhlo s ozubením, které je na fotce vytaţeno z viditelného otvoru v nejbliţší části převodovky. 

 

 

Obr. 19 Servopohon (motor, převodovka, táhlo) 
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3 Výběr a seznámení se s dostupnými senzory polohy  

V této kapitole je popsána teorie a konstrukce jednotlivých pouţitých senzorů, které systému 

poskytují informace o aktuálních stavech mechanických subsystémů. Jedná se o snímače polohy 

mechanických součástí zařízení, úhlu natočení hřídele motoru, dojezdové a bezpečnostní koncové 

spínače. Dále pak můţe být pro diagnostické účely mechanika vybavena senzory teplot jednotlivých 

motorů, teplot zdrojů napájení případně snímači napěťových úrovní napájení a komunikačních 

rozhraní. Blíţe se seznámíme s inkrementálními a potenciometrickými senzory a dále si představíme 

magnetické rotační enkodéry. Tedy jak digitální tak analogové senzory. Snímání potenciometrických 

tedy analogových je zaloţeno obecně na změně některé hlavní elektrické veličiny. V tomto 

konkrétním případě se jedná o poměr velikosti jednotlivých odporů napěťového odporového děliče. 

Digitální senzory jsou v praxi častější z toho důvodu, ţe jsou bezdotykové a tím pádem mnohem 

spolehlivější. Další výhodou je neomezenost jejich pohybu protoţe nemají nevýhody mechanické 

konstrukce potenciometru. 

 

3.1 Inkrementální senzor 

Inkrementální senzory jsou nejpouţívanější pro snímání polohy a případně rychlosti 

v aplikacích počítačovými periferiemi začínaje a průmyslovými aplikacemi konče. Je moţné je 

charakterizovat vysokým rozlišením a jednoduchou konstrukcí. Jejich název vychází z jejich 

konstrukce, která vychází z otáčejícího se mezikruţí osazeného střídajícími se propustnými a 

nepropustnými segmenty, jejichţ hrany protínají paprsky dvou infračervených LED, které dopadají na 

fototranzistory umístěné na druhé straně kotouče s tímto mezikruţím. Světlo z LED prochází přes 

propustné segmenty. V případě, kdy dojde k zákrytu fototranzistoru nepropustným segmentem je 

intenzita na něj dopadajícího IR záření nejniţší a tento pak detekuje tento stav. Signál za 

fototranzistorem tedy nepřímo odpovídá poměru počtu segmentů na kotoučku a rychlosti otáčení.  

Tento signál má však trapézový průběh. Je to způsobeno částí, kde dochází k protínání 

paprsku záření hranou nepropustného segmentu. Zde se intenzita dopadajícího záření na fototranzistor 

mění pozvolna a tudíţ signálem této změny je postupný přechod výstupní veličiny, ať uţ je touto 

proud procházející fototranzistorem nebo napětí na zatěţovacím odporu tohoto prvku. Proto je u těchto 

snímačů pouţíván pro zpracování signálu komparátor s hysterezí, který takovýto pseudo-sinusový 

průběh převádí na obdélníkový průběh spolehlivě zpracovatelný digitálními obvody a zbavuje ho 

šumu v místě přeběhu. V naší aplikaci je nezbytně nutné rozlišit smysl otáčení. Z tohoto důvodu je 

nutné pouţít dva páry LED-fototranzistor. Tyto pak musí být umístěny vzhledem k obvodu mezikruţí 

a úhlu natočení mezikruţí tak, aby generovaly výstupní signál nejlépe pootočený o /2.  

Toto odpovídá mechanickému posunutí druhého snímače od původního o úhel vyjádřený 

vztahem: 

 

Kde k je celé číslo a n je počet nepropustných segmentů po obvodu mezikruţí. Je obvyklé 

jednotlivé signály ze snímačů označovat jako A a B. Signál sloţený z těchto dvou sloţek pak je 

obvykle označován jako kvadraturní. A detekcí změny fáze A a B je moţné určit smysl otáčení. [1] 
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Obr. 20 Princip optického inkrementálního senzoru 

 

Vyţaduje-li to aplikace, ve které je takovýto inkrementální snímač osazen, je moţné jej ještě 

opatřit třetím párem LED-fototranzistor. Tento se pak jiţ neumisťuje jako dva předchozí ke snímání 

segmentů na mezikruţí, ale bývá vysunut mimo tuto kruţnici a snímá jediný otvor, který slouţí jako 

index určující absolutní polohu resp. úhel při svém průchodu paprskem tohoto páru LED-

fototranzistor. 

Další vlastností snímačů s kvadraturním signálem je moţnost změny rozlišení na straně 

detektoru. Toho lze docílit volbou detekovaných hran v signálu viz dolní část Obr. 21. Moţnosti jsou, 

pro kvadraturní signál se dvěma sloţkami tři: 

 1. detekce jedné hrany v jednom signálu 

 2. detekce obou hran v jednom signálu 

 3. detekce obou hran v obou signálech 

Pokud je senzor pouţit k měření rychlosti je výhodné ho pro dosaţení vyšší přesnosti při 

pouţití převodovky osazovat na stranu motoru.  

 

 

Obr. 21 Detekce X1, X2 a X4 kvadraturních signálů A a B [4] 
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Na Obr. 21 jsou znázorněny teoretické průběhy jednotlivých signálů v zapojení inkrementálního 

snímače. Tyto jsou ekvivalentní pro magnetické i optické snímače. Průběhy a a b jsou nezpracované 

přímo na svorkách snímače a je jimi vedena zvýrazněná úroveň předpokládaného komparačního 

napětí. Průběhy A a B pak mohou být předchozí dva signály po průchodu komparátory. Takovéto 

signály je v nejjednodušším případě jiţ moţno připojit na porty MCU a zpracovávat např. pomocí 

vnějších přerušení. Průběhy X1, X2 a X4 ilustrují moţné rozlišení a tedy počet čítaných pulzů 

v závislosti na metodě zpracování hran signálů A a B.  

 

3.2 Spojitý odporový senzor (potenciometr) 

Spojité odporové snímače polohy jsou proměnlivé drátové rezistory, uspořádané tak, ţe 

měřená poloha nastavuje polohu jezdce a tím mění odpor snímače. Podle zapojení rezistoru do 

měřicího obvodu rozlišujeme reostatové nebo potenciometrové odporové snímače polohy. Reostatový 

snímač je do měřicího obvodu zapojen sériově, výstupním signálem obvodu je proud I. Průběh 

neprochází nulou a je nelineární, má tvar hyperboly. Proto se reostatový snímač málo pouţívá. 

Potenciometrový snímač polohy je zapojen k měřicímu obvodu paralelně, výstupním signálem obvodu 

je napětí U2. Rozlišujeme snímač nezatíţený, je-li zatěţovací odpor Rz velmi velký (např. při měření 

v napětí elektronickým voltmetrem nebo je-li k výstupu připojen, elektronický zesilovač), nebo snímač 

zatíţený; je-li zatěţovací odpor Rz porovnatelný s odporem snímače Rx. Nelinearitu lze kompenzovat 

vhodným tvarováním průběhu odporu snímače (pro určitý odpor zatěţovacího rezistoru). Kromě 

chyby linearity, způsobené zatíţením odporového snímače polohy, se vyskytuje přídavná chyba 

způsobená konstrukčním provedením snímače:  Jezdec potenciometru se pohybuje po závitech 

drátového rezistoru, takţe výstupní napětí se nemění spojitě, ale po skocích odpovídajících napětí, 

které připadá na jeden závit. Průběh výstupního napětí pak není ideálně lineární, ale stupňový. 

Pohybuje-li se jezdec v rozsahu jednoho průměru drátu, výstupní napětí se nemění. Vzniká tak 

polohová necitlivost. [4] 

Odporové snímače polohy jsou konstrukčně řešeny pro měření přímočarého posuvu nebo pro 

měření úhlu natočení. Kontakt jezdce je obvykle kovový, často zdvojený, pro potlačení vlivu kmitání. 

Ideální snímač by měl mít velkou délku odporové dráhy l a malý průměr nosiče. Těmto poţadavkům 

se blíţí šroubovicový potenciometr, který je konstruován tak, ţe odporový drát je navinut na 

hliníkovém smaltovaném drátu s průměrem asi 3 mm a tento nosič je pak znovu stočen do šroubovice 

většího průměru. Kontakt jezdce pak opisuje odporovou dráhu snímače pomocí šroubovice. 

Šroubovicové potenciometry se vyrábějí obvykle pětiotáčkové aţ dvacetiotáčkové. Výhodou 

odporových snímačů polohy je snadná úprava průběhu odporu snímače a tím i průběhu přenosové 

charakteristiky. Průběh odporu se obvykle upravuje tvarováním nosiče, nerovnoměrnou hustotou 

vinutí nebo paralelními odpory k odbočkám potenciometru. 
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3.3 Magnetický enkodér 

V naší aplikaci bude nezbytné snímat absolutní polohu. Bylo by tedy velmi výhodné najít 

spolehlivou alternativu potenciometrického snímače. V průmyslu a v automotive aplikacích se 

v několika posledních letech začínají prosazovat rotační magnetické snímače polohy. Jedná se o 

robustní technologii snímačů povaţovanou za standard ve spoustě aplikací zajišťující spolehlivou 

informaci o poloze a rychlosti. Jednoduchý bezkontaktní princip těchto snímačů zajišťuje této 

technologii nízké náklady v souladu s vysokým poměrem výkonu k ceně. Nástup této relativně nové 

technologie je poměrně rychlý. [5] 

Některé ze základních principů známých u optických enkodérů mohou být aplikovány na 

magnetické enkodéry. Je však třeba vzít v úvahu maximální rozlišení a přesnost, které jsou obvykle 

dvě desetiny stupně. Pro některé aplikace se u této přesnosti jedná o pouhý základní údaj o poloze. 

Rotační magnetický enkodér se ve své podstatě skládá ze dvou hlavních částí. Těmito jsou 

integrovaný obvod obsahující pole hallových senzorů a separátní diametrálně polarizovaný magnet.  

 

 

Obr. 22 Sestava magnetu s enkodérem 

 

Během rotace magnetu hallovy senzory snímají aktuální intenzitu magnetického pole na 

několika určených místech a vnitřní elektronika tyto signály zpracovává a vypočítává informaci o 

poloze. Téměř všechny enkodéry pracují na principu, který v zásadě vychází ze signálů sinus a 

cosinus. Optické enkodéry mohou pracovat aţ s několika tisíci impulsy na otáčku. Magnetický 

enkodér produkuje na hallových sondách jen jednu periodu na otáčku. Polohu v rámci jedné otáčky je 

však moţné kdykoliv dopočítat pomocí funkce ArcusTangens z poměru sin a cos signálů čímţ se 

eliminuje vliv jejich amplitudy. Tento výpočet je realizován pomocí rychlé jednotky zvané 

interpolátor. 

 

 

 

Obr. 23 Průběhy napětí halových sond během jedné otáčky 
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Ke snímání magnetického pole na substrátu křemíkových čipů jsou k dispozici dvě 

technologie. Jedná se o magneto-rezistivní a hallovy snímače. 

 

Magneto-rezistivní snímače: 

- produkují signál o dvou periodách za jednu otáčku. To znemoţňuje jejich pouţití pro určení 

absolutní polohy 

- jsou citlivé pouze na rovnoběţnou orientaci siločar magnetické indukce. Umisťují se tedy do 

osy magnetu, kde citlivost největší. 

- nemají bipolární magnetickou citlivost 

- jsou nelineární a vyznačují se elektrickou hysterezí 

- jsou citlivé na rušivé magnetické pole 

 

Hallovy snímače: 

- produkují signál o jedné periodě za jednu otáčku. Je tedy moţné určení absolutní polohy 

- jsou u magnetické indukce citlivé na magnetické siločáry protínající plochu snímače kolmo. 

Proto jsou umísťovány mimo osu magnetu, protoţe kolmá sloţka magnetické indukce je 

nejsilnější v oblasti okraje magnetu 

- mají bipolární magnetickou citlivost 

- mají lineární odezvu na intenzitu magnetické indukce a nevyznačují se elektrickou hysterezí 

- při diferenciálním měření výstupů je moţné výrazně potlačit rušivá magnetická pole 

 

Obě tyto technologie mají své výhody i nevýhody. Hallovy snímače jsou však lepší volbou pro  

rotační magnetické enkodéry, protoţe poskytují moţnost absolutního měření polohy. 

 

 

Obr. 24 Příklad aplikace na hřídeli spojky 
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3.4 Výběr magnetického enkodéru 

V dnešní době se začíná trh postupně plnit v kategorii rotačních osových enkodérů výrobky 

několika výrobců, které v současnosti pokrývají široké spektrum poţadavků. Jsou k dispozici velmi 

jednoduché obvody pro realizaci těchto snímačů s rozlišením 8 bitů a pouze inkrementálním 

výstupem, stejně jako na druhé straně nabídky programovatelné obvody s rozlišeními 10 – 13 bitů. U 

těchto je moţné měnit pomocí programovacích vstupů nebo externí paměti eeprom s nastavujícími 

registry značné mnoţství zásadních parametrů určujících vlastnosti snímače. Dobrým zastoupením 

nabídky jsou produkty dvou předních výrobců, kteří se zabývají jak výrobou speciálních obvodů pro 

úzkoprofilové aplikace, tak i levných určených pro masovou produkci a nahrazení konvenčních 

snímacích prvků. Jedná se o slovinskou společnost RLS d.o.o. a rakouskou společnost 

Austriamicrosystems AG.  

Do sortimentu RLS spadají snímače s rozlišeními 8 a 9 bitů, tedy s rozlišeními 256 nebo 512 

poloh na otáčku. Následně sofistikovanější obvody s limitním rozlišením aţ 13 bitů tedy 8192 poloh 

na otáčku např. AM8192B1. Tyto jsou však široce konfigurovatelné. Je moţné nastavit binární 

rozlišení od 5 do 13 bitů po jednom bitu. Dále je moţné u nich nastavit také široký rozsah decimálních 

rozlišení, kdy počet poloh na jednu otáčku je například 100, 500 nebo 2000. Je moţné si také zvolit 

z několika přítomných rozhranní zahrnujících inkrementální výstup, digitální sériový výstup SSI, a u 

typů s niţším rozlišením ještě analogový napěťový a digitální paralelní výstup. Nevýhodou typu 

s vysokým rozlišením je nutnost osazení externí paměti eeprom z důvodu její absence přímo na čipu 

enkodéru. 

Sortiment firmy Austriamicrosystems je poněkud homogennější co se týče rozlišení 

nabízených obvodů ale také v mnoţství a nastavitelnosti jejich funkcí. V nabídce jsou obvody 

s rozlišeními 8, 10 a 12 bitů na otáčku. Obvody jsou vybavovány různými rozhranními, které obsahují 

digitální sériové SSI a I
2
C, inkrementální, PWM, analogové ale také například signály nahrazující 

výstupy hallových sond pro komutaci BLDC motorů. Velkou výhodou je také široká nastavitelnost, 

kdy je moţné u některých typů programovat jak rozlišení, tak i rozsah úhlového natočení, na kterém se 

bude snímač tímto rozlišením vyznačovat. Je tak dokonce moţné nastavit snímač s rozlišením 10ti bitů 

k měření úhlu v rozsahu 90°. To odpovídá čtvrtině otáčky. Avšak tento snímač pak pracuje v tomto 

rozsahu stále s rozlišením 10 bitů. Tak lze v omezeném rozsahu získat rozlišení odpovídající 12ti 

bitům s pomocí 10ti bitového snímače. Neopomenutelnou výhodou výrobků Austriamicrosystems je 

také jejich dobrá dostupnost a široký sortiment nabízený u předních dodavatelů elektrotechnických 

součástek a zařízení.  

To je důvod se při výběru snímače pro koncovou aplikaci přiklonit např. k typu AS5045 od 

Austriamicrosystems. Tento obvod je v distribuční síti k dispozici v cenách okolo 8 EUR za kus. 

 

 

Obr. 25 Příklad sestavy enkodéru s magnetem 
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 Jedná se o obvod v provedení system-on-chip kombinující integrované hallovy elementy se 

vstupním zesilovačem a digitálním zpracováním takto změřených signálů na jednom integrovaném 

obvodu. Vyznačuje se pevným rozlišením 12 bitů umoţňující tedy měření úhlové polohy magnetu 

s rozlišením 0,0879° v rozmezí celé otáčky. Lze jej napájet v rozmezí 3,3 – 5V. [6] 

 

Hlavní vlastnosti: 

- bezkontaktní měření polohy v rozsahu 360° 

- dva digitální absolutní výstupy 

o sériové rozhranní 

o PWM výstup 

- uţivatelsky programovatelná nulová poloha 

- účelový reţim pro odhalení chyby polohy magnetu a poruch napájení 

- moţnost sériového řazení několika snímačů na sériovém rozhranní 

- velká tolerance na špatné umístění magnetu 

- teplotní rozsah: -40°C - +125°C 

- malé rozměry pouţitého pouzdra SSOP 16 

 

Výrobcem doporučované aplikace: 

- průmysl: 

o bezkontaktní snímání polohy 

o robotika 

- automobilový průmysl: 

o měření polohy volantu 

o enkodéry v převodovkách 

o měření polohy předních světlometů 

o měření polohy ventilů 

- náhrady špičkových potenciometrů 

 

 

 

Obr. 26 Blokové vnitřní zapojení magnetického enkodéru 
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4 Návrh řídicího systému 

Tato část se zabývá koncepcí řešení elektronického řídicího systému jako celkem a následně 

jsou v ní popsány jednotlivé bloky systému. Zahrnuje popisy jednotlivých rozhraní pro komunikaci. 

Popisuje napájení modulů a zpracování signálů ze senzorů. 

 

 

Obr. 27 Blokové schéma řídicího systému 

 

 Obr. 27 je blokové schéma, ze kterého je moţné si udělat přibliţnou představu o součinnosti 

jednotlivých prvků řídicího systému na zařízení svinovačky. Jsou zde naznačeny DC motory 

servopohonů a jejich vazby na jejich řídící jednotky SERVO1, 2 a 3. Od motorů jsou vedeny zpětné 

vazby natočení hřídelí a absolutní polohy servomechanismu. Od řídicích jednotek k motorům pak vede 

výkonové řízení z budičů motorů. Toto spojení je hlavní náplní a zadáním této diplomové práce. 

Dalším naznačeným blokem je jednotka MASTER. Jedná se o centrální zařízení slouţící jako 

nadřízený systém jednotlivých servopohonů, který pomocí předem určeného algoritmu a zadaných 

doplňujících informací nastavuje vzhledem ke vstupním veličinám polohy jednotlivých servopohonů 

k dosaţení poţadovaných účinků na zpracovávaný materiál. Je vybaven prvky realizujícími 

uţivatelské rozhranní, jako jsou LCD panel a ovládací prvky v podobě několika tlačítek a rotačního 

enkodéru. Tato hlavní řídící jednotka je s jednotlivými servomechanismy spojena pomocí sběrnice 

vyuţívající normu RS-485. Kaţdé zařízení je opatřeno galvanickým oddělením od potenciálů této 

sběrnice. Tím je sledováno zvýšení odolnosti jak z hlediska zavlečených rušivých napětí a zemních 

smyček, tak i zvýšení bezpečí před poškozeními z důsledků váţnějších selhání jednotlivých obvodů na 

sběrnici. Dalším blokem je PC nebo notebook. Tento můţe ve zvláštních případech rozšířit funkce 

MASTER jednotky a nebo zjednodušit nastavování parametrů pro činnost celé svinovačky. Připojení 

tohoto PC je opět pro dosaţení ochrany jeho obvodů řešeno pomocí galvanicky odděleného rozhranní, 

které je realizováno na sběrnici USB. V neposlední řadě je blok napájení, který především dodává 

energii budičům motorů. 
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 Jak bylo zmíněno, zadáním této práce je návrh řídicího systému realizujícího regulaci polohy 

servopohonu s elektrickým stejnosměrným motorem. Tedy určité jednotky zpracovávající signály 

z několika snímačů a pomocí regulačních algoritmů určující potřebný výkon dodávaný do motoru. Na 

Obr. 28 je základní blokové schéma, které znázorňuje soustavu servopohonu. 

 

 

Obr. 28 Blokové schéma řízení servopohonu 

 

Jak je patrné z blokového schématu, řídicí jednotka musí být vybavena vstupy pro připojení 

nezbytných snímačů polohy. Inkrementálního snímače pro určení relativní polohy a úhlové rychlosti 

motoru. Potenciometrického snímače a magnetického enkodéru pro určení absolutní polohy 

výstupního táhla sermopohonu nebo úhlu natočení ovládaného ramene. Dále musí být vybavena 

vstupem pro komunikaci zajišťující zadávání poţadované polohy a hlášení vlastních stavů a chyb. 

V neposlední řadě by měla řídicí jednotka obsahovat výkonový stupeň pro buzení 

stejnosměrného motoru nebo komunikační rozhranní pro řízení takového obvodu, pokud by byl 

realizován externě. 
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4.1 Návrh jednotky servopohonu 

 

Záměrem je jednotku servopohonu realizovat na jednom PCB obsahujícím elektronikou 

nezbytnou pro vyhodnocování provozních stavů konkrétního servopohonu na základě signálů z 

připojených senzorů, obvody pro ovládání samotného pohonu, bloky komunikace a napájení. Má se 

jednat o montáţ do bezprostřední blízkosti motoru nebo přímo na motor k zajištění minimalizace 

kabeláţe a jejího zjednodušení. 

4.1.1 Napájecí část 

Pro případ přepólování napájení chybou obsluhy je do série s přívodem zapojena dioda 

v propustném směru, která je dostatečně dimenzována na předpokládaný proudový odběr zařízení a 

zároveň na případnou velikost závěrného napětí v případě chybného zapojení napájení. Dále následuje 

filtr napájení tvořený dvěma elektrolytickými kondenzátory určených pro pouţití ve spínaných 

aplikacích, které jsou navíc opatřeny párem supresorů (transil diod) s vysokou špičkovou 

zatíţitelností. Tyto jsou určeny ke zmaření energie rekuperované z motoru servopohonu během jeho 

dobrţďování. Není moţné, aby tato rekuperace probíhala zpět do zdroje napájení. To je způsobeno 

pouţitím výše uvedené ochranné diody, u které je tato nevýhoda kompenzována zvýšenou bezpečností 

a odolností vůči chybě obsluhy. Předpokládané napětí napájení je standardní 24V stejnosměrných 

nejčastěji pouţívané v rozvaděčích.  

Vzhledem k nutnosti napájení periferií procesoru a některých senzorů je nezbytné se zaobírat 

problematikou převodu úrovní napájecích napětí. Na desce je zapotřebí zajistit napájecí úrovně 3,3V a 

5V. Je nutné zváţit moţné hodnoty proudů odebíraných na rozvodu. Proudový odběr odhadneme 

přibliţně jako součet maximálních moţných odběrů všech obvodů a senzorů připojených na jeden 

napájecí rozvod. U 5V rozvodu se prakticky jedná o veškerou elektroniku včetně obvodů připojených 

na rozvod +3,3V, protoţe zdroj tohoto rozvodu bude napájen taktéţ napětím +5V. Budeme-li tedy 

uvaţovat proudový odběr cca 0,5A je vzhledem k výkonovým ztrátám prakticky jedinou rozumnou 

moţností pouţití spínaného zdroje. Pro jednoduchost konstrukce je pouţit integrovaný sniţující 

spínaný zdroj s velkým rozsahem vstupních napětí TPS5410 výrobce TI. Tento by se měl v naší 

aplikaci podle údajů výrobce vyznačovat účinností nad 80% a tím minimalizovat výkonové ztráty a 

ohřev DPS. Je schopen dodat trvale výstupní proud 1A, coţ poskytuje dostatečnou rezervu. 

Pouţitý procesor vyţaduje napájecí napětí v rozsahu 3,0 – 3,6V. Pouţijeme tedy standardní 

napětí 3,3V. Pro udrţení vysoké účinnosti napájení se jeví dobře pouţití dalšího spínaného zdroje. Zde 

však je jiţ k dispozici malé napětí pod 6,5V a rozdíl převáděných napětí je poměrně malý. K tomuto 

účelu se přímo nabízí pouţití bezindukčního spínaného zdroje, často také označovaného jako nábojová 

pumpa nebo kapacitní spínaný zdroj. Tyto obvody se vyznačují dobrou účinností a jsou ve srovnání 

s jinými spínanými zdroji nenáročné na přídavné součástky díky absenci tlumivek. Opět vyuţijeme 

portfolia výrobce TI v podobě obvodu TPS60501. Jedná se o verzi zdroje s pevným výstupním 

napětím se schopností dodat trvale výstupní proud 250mA. V naší aplikaci by tento obvod mohl 

poskytovat účinnost aţ 90%. [7] 
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4.1.2 Pouţitý procesor 

Vzhledem k dostupným vývojovým prostředkům a předchozím zkušenostem byl zvolen 

procesor výrobce Microchip. Konkrétně se jedná o univerzálně vybavené 16-ti bitové DSP z řady 

“motorcontrol“ typ dsPIC33FJ128MC706. Hlavní výhodou této typové řady je integrace 

hardwarového bloku pro zpracování signálu z kvadraturních enkodérů přímo do periférií určených 

k řízení pohonů. Tímto se značně zjednodušuje konstrukce elektroniky. Dále se MCU vyznačuje 

schopnostmi rychlého přepínání zdrojů hodin, plnou implementací PLL pro jejich přesné nastavení, 

velmi rychlým 10ti resp. 12ti bitovým A/D převodníkem, řadou dvojitých komunikačních periferií a 

krom jiného v neposlední ředě také výkonnými matematickými periferiemi. Konkrétní typ je pak v  

64-pinovém pouzdře TQFP a je vybaven 128KB flash paměti programu a 16KB paměti RAM. 

Většina jeho instrukcí je provedena v jednom cyklu při maximální frekvenci 40MHz. [8] 

4.1.3 Vstup kvadraturního signálu 

Nejdůleţitějším vstupem jsou obvody pro zpracování kvadraturního signálu z optického 

inkrementálního čidla. Jak bylo jiţ zmíněno, vybraný procesor disponuje hardwarovou jednotkou 

realizující dekodér kvadraturního signálu tak, ţe jsou poloha a další informace procesoru přístupné pro 

čtení i zápis jako obsahy účelových registrů. Na Obr. 29 je blokové schéma této periférie. 

 

 

Obr. 29 Blokové schéma dekodéru kvadraturního signálu 

 

 Jednotka je potenciálně vybavena třemi vstupy a jedním výstupem na piny procesoru. Vstupy 

jsou sloţky A a B kvadraturního signálu a doplňující Index. Výstupem je pak pin UPDN, který můţe 

indikovat směr dekódovaný z kvadraturního signálu. V našem případě výstup není třeba a pouţitý 

inkrementální snímač nedisponuje index pulsem. Dále je na blokovém schématu patrná jednotka 

logiky dekodéru, která vstupní kvadraturní signál převádí na počet pulsů a údaj o směru, které jsou 

přivedeny do 16ti bitového obousměrného čítače polohy. Tento je komparátorem porovnáván 

s maximální nastavenou polohou a nulou pro generování přerušení. Kaţdá vstupní sloţka 

kvadraturního signálu je digitálně filtrována pro zajištění větší spolehlivosti a odolnosti. 
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Obr. 30 Blokové schéma digitálního filtru 

 Z blokového schématu vstupního filtru na Obr. 30 je zřejmé, ţe vstup je opatřen schmittovým 

klopným obvodem a dále několika D-klopnými obvody, kterými je realizován digitální filtr. Tento 

digitální filtr je moţné vypnout stejně jako je moţné pomocí děličky nastavit jeho časovou konstantu. 

  

 

Obr. 31 Časové průběhy kvadraturních signálů a polohy 

 

Pro doplnění je na Obr. 31 ukázka moţných průběhu signálů v případě nastavení dekodéru do 

reţimu X4, tedy nastavení, kdy je hodnota polohy změněna při kaţdé hraně z obou signálů A a B 

kvadraturního signálu. Je zobrazena změna čítače polohy +1 resp. -1 při kaţdé hraně a příklad 

pouţitého výstupu, který indikuje směr neboli fázový sled signálů A a B. 

Jak bylo konstatováno, vstupy kvadraturního signálu jsou v MCU opatřeny schmittovými KO. 

Nastavení těchto vstupních obvodů je však určeno pro zpracování jiţ tvarovaných digitálních signálů. 

Nikoliv pro připojení signálů z námi pouţitého inkrementálního snímače, který má tranzistorový 

výstup zatěţovaný odporem. Pro jejich zpracování před přivedením do MCU bude pouţito externí 

zapojení schmittova klopného obvodu v zapojení s integrovanými komparátory. Toto zapojení 

poskytuje libovolné nastavení komparační úrovně a hystereze v rozsahu napájecího napětí. 
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Obr. 32 Vstupní schmittův klopný obvod 

 

 Na schématu na Obr. 32 je pomocí komparátoru TLC372 realizován vstupní schmittův klopný 

obvod (napájení IO je zapojeno v jiné části schématu). Odporovým děličem R31 a R29 je realizována 

zátěţ tranzistorového výstupu inkrementálního čidla a současně slouţí k přizpůsobení napěťové 

úrovně pro komparátor. Rezistorem R25, zenerovou diodou D9 a kondenzátorem C39 je pak 

realizován filtr dolní propusti a ochrana proti přivedení vyššího nebo záporně polarizovaného napětí. 

Na tento obvod je tedy přiveden analogový signál QA z inkrementálního čidla a jeho výstupem je 

digitální signál pro 3,3V logiku QEA, který je přiveden na vstupy MCU. [9] 

 

 

Obr. 33 Řízený zdroj proudu IR-LED 

 

 Dalším podpůrným obvodem je zapojení řízeného zdroje proudu pro IR LED inkrementálního 

čidla Obr. 33. Tento umoţní omezit vlivy rozdílných parametrů inkrementálních čidel při výrobě 

většího mnoţství řídících jednotek. Jeho vstupem je PWM signál z MCU jehoţ střída určí hodnotu 

filtrovaného stejnosměrného napětí za RC filtrem realizovaným rezistorem R22 a třemi kondenzátory 

v rozmezí 0V aţ 5V. Toto napětí je dále přivedeno na sledovač realizovaný tranzistorem, jehoţ 

výstupní napětí bude díky dvěma ochranným rezistorům v sérii s IR-LED o hodnotách 2x 100 ohmů 

určovat proud touto LED v povoleném rozmezí. 
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4.1.4 Vstupy měření odporu 

Pro případ pouţití potenciometrických snímačů pro měření polohy je nutné opatřit řídicí 

jednotku analogovým rozhranním pro tato měření. Nejjednodušším zapojením je připojení měřeného 

odporu jako jednoho z odporů odporového děliče zapojeného na napájecí napětí nebo potenciál 

referenčního napětí A/D převodníku. A následné přivedení výstupního napětí na vstup A/D 

převodníku MCU. Takto je však závislost napětí přiváděného na A/D převodník na měřeném odporu 

dost nelineární a omezená pouze na určitý rozsah měřených odporů. Nelinearitou je dále dána změna 

rozlišení odporu, které klesá s jeho růstem. 

Proto byla zvolena varianta měření odporu s pomocí proudového zdroje. Bude-li totiţ moţné 

udrţet výstupní proud tohoto zapojení konstantní v rozmezí zatěţovacího napětí, které by odpovídalo 

napěťovému rozsahu A/D převodníku, bude hodnota odporu přímo lineárně závislá na úbytku napětí, 

vznikajícímu průchodem měřícího proudu. 

Pro obvod proudového zdroje bylo zvoleno jedno z nejjednodušších zapojení vyuţívající 

napěťového stabilizátoru, které je moţné realizovat s dnes běţně dostupnými součástkami. Jako 

stabilizátor byl vybrán obvod od stejného výrobce jako MCU tedy Microchip. Konkrétní typ pak 

MCP1700. Jedná se o třísvorkový napěťový stabilizátor s maximálním výstupním proudem 250mA a 

přesností 0,4%. Pro naše účely byla vybrána verze s nejniţším výstupním napětím 1,8V. Při proudech 

v jednotkách miliampér by měl být tento stabilizátor s FET tranzistorem schopen pracovat s rozdílem 

vstupního k výstupnímu napětí menším neţ 10mV. [10] 

 

 

Obr. 34 Měřící proudový zdroj 

 Na schématu Obr. 34 je stabilizátor zapojen s rezistorem R42 jako zdroj proudu 1,8mA. Pro 

měření odporu je určena pinová svorka JP4. Zenerova dioda D15 slouţí jako ochrana před přepětím a 

LC filtr s L3 a C45 pomáhá omezit rušivá napětí. Signál POT2 je jiţ veden přímo k pinu MCU a A/D 

převodníku. 

 A/D převodník obsaţený v pouţitém MCU je vybaven čtyřmi kanály, kterými umoţňuje 

v reţimu rozlišení 10ti bitů sekvenční nebo simultánní měření. Pro měření v reţimu 12ti bitů se uplatní 

pouze kanál CH0 a pro měření více vstupů je nutné vstupy přepínat, coţ znemoţňuje jejich simultánní 

měření. Pojmem sekvenční měření se rozumí proces, kdy v případě měření několika vstupů periferie 

A/D převodníku postupně zpracovává signály jednotlivých vstupů tak, ţe provede navzorkování 

jednoho kanálu a následně na vzorku provede A/D převod a uloţení výsledku do bufferu. Po 

dokončení celé operace je teprve zpracováván další kanál stejným postupem. Tento princip znázorňuje 

Obr. 35, kde je vidět reakce na povel pro převod SAMP jednotlivých příznakových bitů vzorkování 

pouţitých kanálů např. ch0_samp. Zde znamená opětovné nastavení tohoto příznaku na log. “0“, ţe 

byl pořízen vzorek signálu a poté následuje převod A/D převodníkem, který je ukončen uloţením 

výsledku do bufferu po uplynutí doby převodu TCONV. Z toho vyplývá, ţe změřené hodnoty 

jednotlivých kanálů jsou měřeny v různých časových intervalech.  
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Na rozdíl od toho pracuje simultánní měření poněkud odlišně. V periferii A/D převodníku je 

přítomen pouze jeden A/D převodník. Přesto je moţné získat výsledky převodu vstupních signálů ze 

skutečně stejného okamţiku. Takovéto měření je provedeno společným navzorkováním všech 

zvolených kanálů a jejich následné postupné převedení. Převod všech kanálů tedy probíhá sekvenčně, 

ale na vzorcích napětí, které jsou vzorkovány v jeden okamţik. Tento reţim je graficky na Obr. 36. 

[11] 

 

 

Obr. 35 Sekvenční reţim A/D převodníku 

 

 

Obr. 36 Simultánní reţim A/D převodníku 
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4.1.5 Měření napětí a proudu na desce elektroniky 

Pomocí A/D převodníku jsou na desce elektroniky měřena ještě další napětí. Jedná se o 

diagnostiku napájení a měření proudu dodávaného do motoru pomocí proudového výstupu 

integrovaného budiče motoru.  

Diagnostika napájecího napětí je výhodná pro případ jeho změn pro moţnost dodrţení 

nastavených zesílení regulátoru a jejich odpovídající velikosti akční veličiny při nastavování hodnot 

PWM pro budič motoru. Pokud se tedy jedná o měření napájení, je třeba přizpůsobit jeho velikost 

moţnému vstupnímu rozsahu A/D převodníku, který je 0 – 3,3V. K tomu nám poslouţí jednoduchý 

odporový dělič s blokovacím kondenzátorem a ochrannou zenerovou diodou viz Obr. 37.  

 

 

Obr. 37 Přizpůsobující dělič napájení 

 

Pouţitý budič motoru disponuje proudovým výstupem, jehoţ výstupní proud odpovídá 

0,00266-násobku výstupního proudu dodávaného do vinutí motoru. Tedy výstupnímu proudu 1A 

odpovídá na měřícím výstupu proud 2,66mA. Pro potřebu měření tohoto proudu je nutné jej převézt na 

napětí, coţ je realizováno zapojením rezistoru, na němţ je následně měřen úbytek napětí odpovídající 

velikosti proudu a hodnotě odporu. Výrobce doporučuje volit hodnotu odporu v rozmezí 100 aţ 200 

ohmů. Bude-li tedy zvolena hodnota odporu 100 ohmů, bude napěťový úbytek při proudu zátěţe 5A 

asi 1,33V. To vyhovuje vstupnímu rozsahu A/D převodníku. Napětí na tomto odporu je nutné dále 

filtrovat. K tomuto účelu je zapojen RC článek realizující dolní propust, který je opět doplněn o 

ochrannou zenerovu diodu. Na Obr. 38 je schéma tohoto přizpůsobení, kde signál MC_FB je připojen 

přímo k proudovému výstupu budiče. Signál MC_FB_MCU je pak veden přímo na pin MCU a A/D 

převodník a rezistor R16 realizuje měřící odpor. [12] 

 

 

Obr. 38 Přizpůsobení pro měření proudu budiče 

  



31 

4.1.6 Sériové rozhranní SPI pro magnetické enkodéry 

Pro případ pouţití magnetického enkodéru jako snímače absolutní polohy výstupu 

servopohonu je nutné řídicí jednotku vybavit sériovým rozhranním SPI kompatibilním s výrobcem 

definovaným SSI portem. Zvolené MCU disponuje potřebnými periferiemi pro jednoduchou realizaci. 

Bylo by výhodné pro pouţití této komunikace v reálném prostřední a na nezanedbatelné vzdálenosti 

opatřit vedení digitálních signálů převodníky na fyzickou úroveň RS-422. Navrhovaná elektronika je 

však prototyp pro testování a enkodéry nejsou v době návrhu k dispozici. Vzhledem k tomu bude pro 

počáteční testy tohoto připojení postačovat jeho opatření elementárními přepěťovými ochranami a 

filtrací rušení pomocí integrovaných LCL filtrů. Na Obr. 39 je jednoduché schéma realizovaného 

vstupu se čtyřpinovým konektorem a přivedeným napájením. 

 

 

Obr. 39 Filtry SPI 

4.1.7 Vstupy pro taktilní senzory 

Pro ošetření poruchových stavů by bylo vhodné osadit na desce elektroniky vstupy pro spínače 

realizující funkci dojezdových nebo koncových spínačů. Pro spolehlivou a rychlou reakci MCU na 

tyto vstupy by měly být připojeny na vstupy externích přerušení. Zapojení jednoduchého vstupu pro 

mechanický kontakt je na Obr. 40. Spínač je připojen na pinovou svorku JP5. Přes odpory je na 

přerušovací vstup INT3 přivedena v klidu hodnota logické “1“. Při sepnutí omezí rezistor R46 

z filtračního kondenzátoru C49 proud přes kontakty. Zenerova dioda D16 slouţí jako přepěťová 

ochrana. 

 

Obr. 40 Vstup pro spínač 
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4.1.8 Komunikační rozhranní 

Desku řídicí elektroniky je potřeba nezbytně vybavit kromě programovacího rozhranní ještě 

dalšími komunikačními rozhranními. Jedním z nich je pro případ jejího nastavení a diagnostiky 

připojení na USB porty běţných počítačů. Pouţitý MCU nedisponuje periferiemi, které by šlo přímo 

připojit ke sběrnici USB. Proto je nezbytné pouţít některý z dnes jiţ dobře dostupných obvodů pro 

převod USB na jiný systém. Nejvýhodnější pro většinu typů MCU a zároveň nejrozšířenějším typem 

jsou převodníky USBUART. Tedy co se týče integrovaných obvodů. V případě doplňujících 

periférií pro PC, tedy různých datových redukcí se pak jedná o redukce doplněné o napěťovou úroveň 

RS-232 na portu UART. Proto bude i naše elektronika vybavena tímto převodníkem. Pouţitý MCU 

disponuje dvěma porty UART. Jeden tedy vyuţijeme pro rozhranní USB. Jako obvod realizující 

převodník bude pouţit známý CP2102 od společnosti Silabs. Je to integrovaný obvod s funkcí 

převodníku USB/UART. Tento obvod o velikosti 5x5 mm transformuje USB 2.0 Full Speed na 921,6 

kBaud UART bez nutnosti dalších externích obvodů a součástek. CP2102 je ideálním prostředkem jak 

vybavit stávající zařízení s UART, RS-232 nebo RS485 novým rozhraním USB 2.0. Je také vybaven 

512B EEPROM pro Vendor ID atd., integrovaným přijímačem/vysílačem, integrovaným oscilátorem, 

512B přijímacím a vysílacím bufferem. Podporuje hardwarové řízení toku (X-On / X-Off), USB Spec 

2.0 Full-Speed (12 Mbps), odpojení USB ovládané přes vývod SUSPEND. Vzhledem k moţnosti 

změny Vendor ID umoţňuje tedy mimo jiné vygenerování vlastního ovladače, tak aby bylo moţné 

spolehlivěji implementovat PC software pro komunikaci s určitým zařízením. [13] 

Druhý bude slouţit pro komunikaci po společné sběrnici komunikace mezi servopohony a 

hlavní jednotkou. Pro dosaţení maximální jednoduchosti a kompatibility byla zvolena fyzická úroveň 

RS-485. Tato je rozšířením linky RS-422, která pouţívá jeden pár vodičů pro signál RxD a druhý pro 

signál TxD. Kaţdý ze signálů linky je přenášen po dvojici vodičů, nejlépe v provedení twistový pár. 

Vodiče označované a a b jsou vysílačem buzeny v protifázi a přijímač vyhodnocuje jejich napěťový 

rozdíl. Tímto principem se odstraní součtové (aditivní) rušení. Linky mohou být vedeny aţ na 

vzdálenost 1600m (vodiče s kapacitou do 65pF/m) a lze je větvit. Linka RS-485 pouţívá jen jeden pár 

vodičů pro oba směry toku dat. Je tedy třeba směr komunikace přepínat. 

V rámci dosaţení co největší odolnosti jednotlivých rozhranní budou jednotlivě realizovány 

jako galvanicky oddělené. U linky RS-485 je řešení galvanického oddělení velmi jednoduché. Stačí 

vyuţít obvodu převodníku úrovně UARTRS-485, který realizuje galvanické oddělení. Moţnými 

kandidáty jsou třeba obvody řady ISO3080 od výrobce TI. U této řady uvádí výrobce schopnost 

pracovat při izolačních napětích 2500VRMS mezi transceiverem sběrnice a rozhranním s logickými 

úrovněmi.  

O něco sloţitější můţe být implementace galvanického oddělení sběrnice USB. Mnohem 

jednodušší je pak galvanicky oddělit přímo signály UART, na které nám obvod CP2102 převede 

sběrnici USB. Opět u výrobce TI je poměrně široký výběr jednotlivých digitálních oddělovačů. Řada 

ISO7220 obsahuje mimo jiné dvoukanálové oddělovače s protichůdnými směry vedení signálu. Tyto 

součástky obsahují vstupní a výstupní logické obvody navzájem oddělené izolační vrstvou SiO2 

poskytující galvanickou izolaci do napětí 4000V. Při oddělení napájecích zdrojů blokují 

vysokonapěťové rozdílové potenciály, oddělují země a zamezují tak šumovým proudům na datových 

spojích po připojení na jiné zemní potenciály. Při pouţití pro převodník však můţe být jejich 

implementace poměrně jednoduchá, protoţe napájení strany připojené k MCU je realizováno přímo ze 

zdroje MCU a napájení druhé strany můţe být realizováno ze sběrnice USB. [7] 
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Obr. 41 Rozhranní USB 

 

 Na Obr. 41 je v levé části vidět zapojení převodníku CP2102 k USB s několika blokovacími 

kondenzátory a ochrannými diodami, který svým interním stabilizátorem napájí taky vstup a výstup 

digitálního oddělovače ISO7221 na straně USB, kam jsou vedeny signály portu UART RxD a TxD. 

Strana řídící elektroniky oddělovače je pak připojena přímo k pinům UARTu na MCU a je napájena 

z jeho zdroje. 

 

 

Obr. 42 Rozhranní RS-485 

 

 Na Obr. 42 je zapojení obvodu transceiveru sběrnice RS-485. Jak je patrné, tak na logické 

straně oddělovacího obvodu je nastavovací vstup RE tedy vstup povolující přijímač stabilně připojen 

na log. “0“. Tento vstup je aktivní právě v této úrovni, a proto je přijímač stabilně zapnut. Toho můţe 

být vyuţito pro interní diagnostiku ve fázi odesílání dat na sběrnici. Při kolizi komunikace na sběrnici, 

kdy by byl zapnut více neţ jeden budič sběrnice by totiţ bylo velmi pravděpodobné, ţe by data přijatá 

zpět přijímačem neodpovídala datům odeslaným. Na straně sběrnice je pak zapojena dvojice rezistorů, 

které mohou být pomocí jumperu připojeny mezi vodiče sběrnice a vytvořit tak v určitém místě 

rozvodu terminátor sběrnice. V pravé části schématu je dále zapojení DC/DC měniče, který zajišťuje 

napájení sběrnicové části oddělovače, tedy obvody přijímače a budiče sběrnice. 
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4.1.9 Budič motoru 

V předchozích dvou podkapitolách je shrnuto několik informací o stejnosměrném motoru, pro 

který bylo třeba najít vhodný budič. Samozřejmě existuje moţnost návrhu vlastní konstrukce ať uţ 

čistě diskrétního zapojení s bipolárními či unipolárními tranzistory, tak i moţnost vyuţití 

integrovaných obvodů, takzvaných budičů koncových FET-tranzistorů. Vlastní konstrukce umoţňuje 

výrobu finálního zapojení s parametry na míru. Toto se však reálně vyplatí aţ u konstrukcí budičů pro 

velké výkony a proudy. Pro náš servopohon tedy byla vybrána varianta integrovaného budiče 

v jednom pouzdře. Tento druh obvodů má navíc oproti vlastní konstrukci několik výhod. Kromě velmi 

urychleného vývoje, kdy má konstruktér k dispozici obvod s předem danými vlastnostmi je zde i 

skutečnost, ţe tyto obvody jsou velmi dobře vybaveny různými tepelnými, nadproudovými a dalšími 

ochranami. To zvyšuje nejen spolehlivost samotného budiče, ale také poskytuje zvýšenou ochranu 

celému zařízení před poškozeními způsobenými širokou škálou stavů a poruch, které mohou 

v provozu nastat. 

Pro základní výběr takovéto součástky je zapotřebí znát několik základních parametrů a 

poţadavků, které musí splňovat. V prvé řadě hledáme obvod, který obsahuje plný most tedy tzv. H-

bridge. Naše aplikace je napájena stejnosměrným napětím 24V. Budič by tedy měl pracovat optimálně 

v určitém rozsahu takovýchto napájecích napětí. Stálý výstupní proud budiče by bylo vhodné volit 

větší neţ 3A, aby měl dostatečnou proudovou rezervu pro napájení zatíţeného servopohonu, a byl 

schopen poskytnout dostatečnou dynamiku při roztáčení zastaveného motoru. Potřebujeme, aby byl 

budič schopen spínat při frekvencích minimálně 5kHz. Lepší by však byl rychlejší budič schopný 

pracovat s většími frekvencemi PWM. 

Jako vhodný obvod byl vybrán integrovaný budič motoru MC33887 od Freescale. Tento je na 

naší katedře hojně pouţíván k řízení pohonů malých mobilních robotů a díky spolupráci s českým 

zastoupením výrobce v Roţnově p. Radhoštěm je také snadno k dispozici. Rozsah napájecích napětí je 

do 28V s moţností omezeného provozu při napájecích napětích do 40V. Je schopen dodat do zátěţe 

trvale proudy do 5A. Je vybaven obvodem pro limitaci proudu, který výstupní proud omezí na cca 6A 

pomocí funkce aktivní limitace proudu, kdy obvod začne omezovat přepínáním výstupu při kmitočtu 

aţ do 20kHz. Umoţňuje pracovat s frekvencemi PWM do 10kHz. Disponuje funkcí sleep s velmi 

malou proudovou spotřebou, kdy jsou výstupy ve stavu vysoké impedance a dále je vybaven 

proudovým výstupem určeným pro měření proudu zátěţe. Jak je patrné ze zjednodušeného 

principielního zapojení na Obr. 43 je aplikace tohoto budiče velmi jednoduchá a vyţaduje skutečné 

minimum externích součástek. [12] 

 

 

Obr. 43 Principielní zapojení budiče motoru 



35 

 

 

Obr. 44 Zapojení budiče 

 

 Obr. 44 zobrazuje zvolené zapojení budiče motoru v řídící jednotce. Z procesoru jsou 

přivedeny signály IN1 a IN2, které určují stav výkonových výstupů OUT1 a OUT2 připojených na 

svorkovnice X2 a X3 pro připojení motoru. V dolní části je obvod pro zpětnou vazbu proudu popsaný 

v kapitole o měření proudu a napětí na desce. Dále je zapojen tranzistor Q1 realizující vypnutí budiče 

a převedení jeho výkonových výstupů do stavu vysoké impedance. Tento vypíná budič motoru 

v případech, kdy je MCU v resetu nebo je jeho ovládací pin nastaven do log. “1“. 

 

4.1.10 Zapojení MCU 

Na Obr. 45 je zapojení jednotlivých pinů MCU, které jsou připojeny k periferiím popsaných 

v předchozích podkapitolách. 

 

Obr. 45 Zapojení MCU 
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4.2 Návrh testovací desky MASTER 

Nad rámec zadání bylo velmi výhodné navrhnout a zkonstruovat také pomocnou desku, která 

by během testování zastoupila nadřazenou centrální jednotku, která by měla být v cílové aplikaci 

zapojena na sběrnici a měla by realizovat algoritmus postupného sekvenčního řízení poloh 

jednotlivých servopohonů v závislosti na zadaných parametrech a délce zpracovaného materiálu. Tato 

deska byla navrţena s totoţnými perifériemi pro komunikaci, jimiţ jsou USB pro připojení 

k nadřazenému PC a RS-485 pro připojení ke sběrnici s řídícími jednotkami servopohonů. Místo 

senzorových vstupů a budiče motoru je tato jednotka vybavena dvěma druhy rozhraní pro běţně 

pouţívané monochromatické grafické nebo alfanumerické LCD. Dále je ještě osazena spínaným 

zvyšujícím měničem napětí s řiditelným výstupním napětím a nepouţité výstupy PWM, analogové 

vstupy a vstupu vnějších přerušení jsou vyvedeny na několik univerzálních konektorů. Jádrem 

jednotky je podobný procesor jako v jednotce servopohonu, ale jedná se o typ postrádající 

specializované periférie pro řízení motorů. Konkrétní typ je dsPIC33FJ128GP706. [14] 

 

4.3 Návrh debuggeru pro MCU Microchip 

Během práce na firmware uvedených jednotek se projevily nedostatky v dostupném vybavení 

na našem pracovišti, kdy pro programování MCU Microchip byl k dispozici pouze programátor Presto 

od tuzemského výrobce ASIX. Jedná se o výkonný nástroj umoţňující programování MCU Microchip, 

Atmel a širokého spektra eprom a eeprom pamětí. Nepodporuje však funkce ladění (tzv. debugging) 

zdrojového kódu za běhu uvnitř procesoru. Proto došlo k hledání dostupných alternativ vývojových 

prostředků, které tuto funkci podporují. Nejrozšířenějším nástrojem je debugger, který je výrobkem 

přímo společnosti Microchip. Jedná se o ICD2. Tento debugger je schopen programovat kompletní 

škálu procesorů v sortimentu Microchip. Těmi nejmenšími osmibitovými MCU počínaje a těmi 

nejvýkonnějšími 32-bitovými DSP konče. A dále je schopen všechny s výjimkou těch nejmenších 

MCU také ladit. Jeho originální provedení je dnes k dostání v ceně okolo 4000 CZK. Naštěstí je na 

internetu mnoho otevřených projektů, které se zabývají tzv. klony tohoto vývojového prostředku a 

díky těmto je moţné si tento debugger zkonstruovat za cenu součástek a čas strávený konstrukcí. 

V našem případě byla vybrána známá konstrukce klonu označovaná jako Potyo1 po jejím tvůrci. 

Z této konstrukce byly převzaty schéma a zdrojové HEX kódy pouţitých procesorů. Na základě těchto 

materiálů byl proveden vlastní návrh plošného spoje s minimalizovanou velikostí. Zapojení čítá dva 

osmibitové procesory. Jedním je PIC18F4550, který zajišťuje komunikaci po USB díky implementaci 

tohoto rozhranní. Druhým procesorem je pak PIC16F877, který je s prvním spojen paralelní sběrnicí a 

pomocí účelových logických obvodů pro příjem a buzení linek je pak připojen na programovací a 

debugovací rozhranní laděného MCU. [15] 
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5 Realizace navrţeného řídicího systému 

V této kapitole jsou popsány jednotlivé kroky konstrukce desek elektroniky a dále úprav, které 

bylo nutné provézt na stejnosměrném motoru k umoţnění montáţe potřebných snímačů. 

5.1 Konstrukce jednotky servopohonu 

Tato jednotka, jejíţ konstrukce byla hlavním cílem této práce, byla vyhotovena ve dvou 

různých provedeních. Tyto provedení se liší jednak pouţitím různých konektorů ale hlavně změnou 

pouzdra pouţitého budiče pro motor. Jak totiţ bylo zjištěno, provedení budičů v pouzdrech, které naší 

katedře dodává zastoupení Freescale semiconductor jako vzorky je vyřazováno z výroby a v budoucnu 

nemusí být spolehlivá moţnost součástky v tomto provedení zajistit pro výrobu. Proto byla plánovaná 

výroba druhé jednotky podřízena také této skutečnosti a její návrh byl v tomto ohledu pozměněn. Tak 

vznikly dvě mírně odlišné jednotky, jejichţ firmware však zůstává shodný a jsou navzájem plně 

kompatibilní jak po stránce elektrické tak mechanických rozměrů. Na Obr. 46 a 47 je moţné si 

povšimnout rozdílů v levé horní části, kde je na spodní straně plošného spoje osazen budič motoru. 

Obr. 46 zachycuje desku se starším druhem pouzdra a Obr. 47 desku s novým v budoucnu dostupným 

pouzdrem budiče. [16] 

 

Obr. 46 První verze řídicí jednotky 

 

 

Obr. 47 Druhá verze řídicí jednotky 
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 Desky jsou vyrobeny svépomocí v laboratoři Hard naší katedry. Jsou provedeny oboustranně 

na plošných spojích s plátováním 35/35um. Nejmenší pouţité pasivní součástky v provedení SMD 

jsou velikosti 0603 umoţňující ještě pohodlné ruční osazování. Rozměr obou desek je 100 x 65 mm. 

 Na desce je moţné sledovat rozmístění jednotlivých funkčních bloků. V levé třetině je 

výkonová část se spínanými zdroji, jejichţ zem je k celkové rozlité zemi připojena v souladu se 

základními návrhovými pravidly v jednom místě. Dále je v této části umístěn budič motoru, který je 

kvůli vedení výkonových cest v bezprostřední blízkosti svorkovnice se svorkami napájení a 

výkonového výstupu pro motor. Tato výkonová část je ke zbytku rozlité země opět připojena pouze 

v jednom místě. 

 Ve středové oblasti je umístěn MCU s SPI a přerušovacími vstupy nahoře a s kvadraturním 

vstupem, analogovými vstupy a programovacím rozhranním ICSP na dolním okraji desky. 

 V pravé části desky je pak vidět rozlité země oddělené širšími izolačními mezerami. Jedná se 

o bloky galvanicky odděleného rozhranní USB nahoře a galvanicky oddělené sběrnice RS-485 dole. 

Z druhé strany plošného spoje je u RS-485 umístěn oddělovací DC/DC měnič zajišťující napájení 

sběrnicové části. Na Obr. 48 je pak fotografie první realizované jednotky se silnou vrstvou ochranného 

laku a testovacími svorkami pro měření. 

 

 

 

Obr. 48 Řídicí jednotka 
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5.2 Konstrukce pomocné desky MASTER 

Obdobně jak byla řešena konstrukce jednotky servopohonu, bylo postupováno u následné 

konstrukce pomocné MASTER jednotky. Část napájecích obvodů se spínanými měniči je opět 

oddělena a zemním potenciálem připojena pouze v jednom místě jak je moţné vidět na Obr. 49. 

 

 

Obr. 49 Návrh MASTER jednotky 

 Jednotka je vybavena dvěma konektory pro připojení různých LCD. Disponuje galvanicky 

odděleným rozhranním sběrnice RS-485 a rozhranním USB, které v tomto případě není galvanicky 

odděleno. Na Obr. 50 je fotografie mechanického provedení desky s rozměry 100 x 80 mm, kde je 

připojen plochý kabel k LCD. 

 

Obr. 50 Deska MASTER 
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5.3 Konstrukce debuggeru pro MCU Microchip 

Jak bylo zmíněno v kapitole o návrhu tohoto ladícího prostředku, jeho idea a schémata byly 

převzaty z webu. Její návrh desky obsahoval běţné součástky technologie through-hole včetně 

procesorů. Její původní velikost byla i se zanedbáním některých zásad přibliţně 100 x 100 mm. Proto 

byl proveden nový návrh desky zaloţený na dostupnosti potřebných součástek v pouzdrech v SMT. 

Pouze zde byl malý problém, protoţe procesor PIC18F4550 je poměrně úzkoprofilová součástka a tato 

skutečnost je ještě citelnější při potřebě SMD pouzdra. I tento drobný problém byl nakonec vyřešen 

volbou jiného dodavatele. Na Obr. 51 je návrh desky, který se zmenšil na snesitelných 90 x 50 mm. 

 

 

Obr. 51 Návrh desky debuggeru 

 

 Tento debugger byl po osazení a bylo opraveno několik drobných nedostatků vzniklých během 

pájení. Byl oţiven naprogramováním bootloaderů obou procesorů a po připojení k PC a prostředí 

MPlab si nabootoval systém pro pouţívanou cílovou součástku. Od té doby je bez problémů pouţíván 

jak pro ladění tak programování nejen v rámci této práce. Součástky pro celkové osazení desky jsou 

cenově přibliţně za 600 CZK. Ve srovnání s cenou komerční verze 4000 CZK je to velmi dobrá 

investice pro spotřebitele, kteří si nepočítají kaţdou hodinu práce na svých projektech. 

 

 

Obr. 52 Realizovaný debugger 
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5.4 Konstrukce inkrementálního senzoru 

Vzhledem k poţadavku finanční nenáročnosti celého řešení bylo zpočátku zvoleno vyuţití 

senzorové mechaniky běţné dnes jiţ málo pouţívané kuličkové počítačové myši. Tato pro určování 

polohy z pogumované kuličky vyuţívá dvojici hřídelek osazených kódovými kotoučky. Tyto jsou pak 

osazeny integrovaným párem dvojic IR LED-fototranzistor. Vzhledem k mechanickým parametrům 

prostoru vzniklého v krytu motoru po demontáţi tachogenerátoru se však od tohoto záměru začalo 

ustupovat.  

Záměrem totiţ bylo mechaniku motoru ponechat beze změn, tak aby bylo moţné ho beze 

zbytků sloţit do podoby a funkčního stavu definovaného dokumentací výrobce. Tomuto však bránil 

průměr hřídele motoru v místě, vybraném pro umístění mechaniky inkrementálního senzoru. Tento 

neumoţňoval osazení původního kódového kotoučku z myši, jehoţ mechanické rozměry byly 

vzhledem k průměru zmíněné hřídele příliš malé. Proto konstrukce inkrementálního senzoru 

pokračovala výrobou vlastního kotoučku vhodného pro pouţití se snímacím osazením zmíněné 

optické myši. Tyto páry jsou však mechanicky rozděleny do dvou pouzder. Jedno pouzdro obsahuje 

vysílací IR LED a druhé pouzdro je vybaveno dvojicí vyhodnocovacích IR fototranzistorů viz Obr. 53.  

 

 

Obr. 53 Snímač z myši a frézovaný kotouček 

 

Ve snaze maximálního mechanického zjednodušení byl tedy nakonec i tento prvek nahrazen. 

Konkrétní volba se po průzkumu sortimentu obvyklých dodavatelů přiklonila ke snímacímu prvku 

TCUT1200 výrobce Vishay. Jedná se o kombinaci jedné vysílací IR LED a dvou IR fototranzistorů se 

společnou anodou. Další výhodou tohoto prvku ve srovnání s osazením myši je jeho SMT konstrukce, 

která umoţňuje snadnější montáţ u aplikací s omezeným montáţním prostorem. Nejpodstatnější je 

však celkové výrobcem přizpůsobené mechanické řešení. Tento prvek totiţ kompletní sestavu IR 

LED-fototranzistor obsahuje v jednom pouzdře, kde je mezi těmito páry nastavena definovaná mezera 

a navíc je pár snímacích fototranzistorů opatřen maskovací krytkou zlepšující jeho vlastnosti. 

V neposlední řadě je pak výhodné, ţe při pouţití prvku TCUT1200 prochází tečna kódového kotoučku 

rovnoběţně s plochou plošného spoje, na kterém je senzor osazen. U snímačů z kuličkových myší je 

totiţ nezbytné, aby snímaný kódový vzor procházel paprskem snímacího páru kolmo k ploše plošného 
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spoje, na kterém je tento pár osazen (srovnejte Obr. s frézovaným PCB s Obr. 53). To ovšem vyţaduje 

u plošného spoje sloţitější a draţší konstrukci se zafrézovanou dráţkou pro průchod kódového 

kotoučku. Tím jsou shrnuty výhody snímacího prvku TCUT1200, který je pouţit pro další realizace 

snímače na hřídeli motorů viz Obr. 54. Na obrázku je také vidět nový kódový kotouček, nahrazující 

mechanicky frézovaný, který byl vyroben s kuprexitu pro výrobu PCB. Nová verze kotoučku je 

vyrobena z mnohem snáze opracovatelnější fólie určené pro tisk na laserových tiskárnách. Kódový 

motiv je pak právě na tiskárně vytištěn. Kotouček se skládá ze dvou vrstev potištěné fólie, které jsou 

k sobě otočeny stranou s tonerem a slepeny dvousloţkovým epoxidovým lepidlem. Takto dojde ke 

zpevnění a zároveň ochraně motivu před odřením nebo otěrem. V neposlední řadě je motiv tmavější a 

vydatnější a tak jeho krytí pro prosvícení IR-LED spolehlivější. Z obrázku je také částečně patrný 

postup zabudování sestavy do prostoru vzniklém po odstranění třífázového tachogenerátoru, kterým 

byl motor z výroby osazen. Tento prostor je u kaţdého motoru vybaven přesným lisovaným víčkem 

zajišťujícím těsné uzavření. Plošný spoj se snímačem je geometricky navrţen tak, aby nemohlo u něj 

po nasazení víčka dojít ani k malému pohybu. Takto je zabezpečena i prevence odírání kódového 

kotoučku. Celokovové zakrytování snímače pak usnadňuje ošetření vyhodnocovaného signálu ze 

snímače, protoţe neumoţňuje vniknutí rušivých záření ovlivňujících snímač. K výstupu signálového 

kabelu je pouţito standardní mechanické vedení, kterým byly protaţeny i vodiče z tachogenerátoru.  

Během testování nebyla zjištěna ani potřeba signálové vodiče stínit před rušením od 

výkonového rozvodu statorového vinutí v motoru. Pomocí osciloskopu nebyla nalezena rušivá napětí 

v podobě do signálu indukovaných špiček nebo zvlnění. Navíc jsou vstupní obvody pro tento signál 

řešeny velmi robustně, jak bude popsáno v příslušné kapitole zabývající se návrhem elektroniky. 

Ale asi největší pozitivní vlastností takto konstruovaného snímače je jeho konečná cena. Jeho 

konstrukce je velmi jednoduchá. Z jednoho kusu fólie, která stojí asi 10kč, je moţné připravit desítky 

kotoučků a plošný spoj se snímačem by včetně součástek a profesionální výroby s osazením stál do 

60kč za kus. [17] 

 

 

Obr. 54 Snímač TCUT1200 a kotouček z fólie 
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6 Praktické ověření funkce a měření 

6.1 Měření budiče s motorem 

Pro ověření simulovaných výsledků průběhů proudu motorem bylo provedeno jednoduché 

měření pomocí osciloskopu a odporového bočníku. Odporový bočník byl zapojen do série s vinutím 

motoru a na něm byl měřen úbytek napětí odpovídající protékajícímu proudu. 

 

 

Obr. 55 Měření budiče motoru na osciloskopu 

  

Na Obr. 55 je zachycená obrazovka osciloskopu, kde jsou dva průběhy napětí. Červený průběh 

tedy 2. kanál osciloskopu je napětí výstupu budiče a tedy přímo napětí na motoru. Jeho měřítko 

odpovídá uvedenému, tedy 5V/dílek. Z toho vyplývá maximální hodnota napětí, která je 13,5V. Tato 

ale není klíčová. Osciloskop nám také pomocí měření časů nástupné a sestupné hrany určil střídu 

PWM, která je 29%.  

Mnohem důleţitější je však modrý průběh. Tento je měřen druhým kanálem osciloskopu na 

výše uvedeném bočníku. Tento má odpor 0,1 ohmu tedy převod 10 A/V. Modrý kanál má měřítko 

50mV/dílek a nulovou osu ve stejném místě jako červený. Funkce osciloskopu stanovily střední napětí 

295mV coţ při uvedeném převodu znamená střední proud motoru přibliţně 3A a rozkmit napětí 40mV 

coţ odpovídá zvlnění proudu 400mA. Z těchto hodnot vychází zvlnění proudu asi 14%, coţ odpovídá 

simulovanému stavu při uemf = 0, tedy zastavenému motoru. Byla tedy ověřena shoda předběţného 

měření, kdy simulované průběhy a úrovně zvlnění proudu jsou srovnatelné se skutečnými hodnotami 

naměřenými v obvodu. Vzhledem k tomu, ţe jsme tyto výsledky označili za vyhovující je moţné 

nastavení budiče ponechat na frekvenci PWM 5kHz pokud nedojde k výměně motoru za jiný typ. 
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6.2 Měření vstupu kvadraturního signálu 

Po osazení a oţivení elektroniky byl jako jeden z prvních testován právě vstup pro zpracování 

signálů z inkrementálního čidla. Přes to, ţe zvolené hodnoty součástek zajistili jeho bezproblémovou 

funkci při prvním zapojení, bylo nutné ověřit chování a nastavení vstupního filtru a schmittova 

klopného obvodu vzhledem k rozsahu napětí vstupního signálu na širokém rozsahu rychlostí otáček 

motoru. Bylo zapotřebí zjistit komparační úrovně a hystereze komparátoru a případnou potřebu změny 

IR LED pomocí obvodu řízeného proudového zdroje. Na Obr. 56 je schéma jednoho vstupního 

obvodu pro vstup kvadraturního signálu a v něm jsou červeně vyznačeny body, ve kterých byly 

měřeny průběhy na následujících obrázcích. Bod (0) je signál přivedený přímo vodičem 

z tranzistorového výstupu inkrementálního čidla. Bod (1) je výstup signálu ze vstupního odporového 

děliče a bod (2) pak je tento dále ošetřený RC filtrem. Bod (3) je pak výstupem komparátoru, který je 

přímo přiveden k pinu MCU pro vstup kvadraturního signálu. 

 

 

Obr. 56 Body pro měření nastavení 

 

 Na Obr. 57 se v případě modrého průběhu CH1 jedná pro signál z bodu (0) při nízkých 

otáčkách (cca 500 n/min) a červený průběh CH2 je z bodu (2). Na Obr. 58 je stejné měření na stejných 

bodech. Pouze je změněno měřítko CH2 a otáčky jsou vysoké (cca 1700 n/min). 

 

 

Obr. 57 Osciloskop 1    Obr. 58 Osciloskop 2 
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 Na následujících obrázcích je situace obdobná. Na Obr. 59 (cca 500 n/min) a Obr. 60 (cca 

1700 n/min) jsou modře jako CH1 signály z bodu (2) a červeně signály jako CH2 z bodu (3). Na 

obrázcích jsou různá měřítka. Je však vidět, ţe k překlopení komparátoru dochází vţdy přibliţně 

v polovině rozsahu napětí, kterých nabývá filtrovaný signál v bodě (2). Na Obr. 61 je zapnuta funkce 

měření minimální a maximální hodnoty napětí, kterou měřený signál nabývá. Je patrné, ţe filtrovaný 

signál se při maximálních otáčkách pohybuje v napětích mezi 0,5 aţ 1,1V. Průměrem těchto hodnot by 

tedy bylo 0,8V. 

 

  

Obr. 59 Osciloskop 3    Obr. 60 Osciloskop 4 

 

 

 

Obr. 60 Osciloskop 5 

 

 

 Z obrázku Obr. 61 je pak dobře vidět, ţe komparační úrovně s pásmem hystereze jsou asi 

0,86V a 0,74V. A to znamená šířku hystereze 120mV, která je umístěna přesně na průměr 

zpracovávaného signálu při nejkritičtějších podmínkách. Vstup kvadraturního signálu je tedy nastaven 

správně. 
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6.3 Měření proudového zdroje pro měření odporu 

Během ladění algoritmů firmware byl pouţíván lineární potenciometr pro nastavování 

některých zkušebních parametrů pomocí A/D převodníku. Při jeho pouţívání ke krajní poloze, kde 

měla měřená část dráhy od jezdce větší odpor, byla sledována určitá nesrovnalost mezi polohou 

hřídelky potenciometru a výsledkem převodu A/D převodníku. Měření se jevilo, jakoby potenciometru 

se zvyšováním odporu tento odpor nerostl lineárně. Proto bylo provedeno měření V/A charakteristiky 

proudového zdroje, u kterého bylo podezření na nelinearitu výstupního proudu v závislosti na 

zatěţovacím napětí. Měřením pomocí dvou multimetrů a odporové dekády byla zjištěna V/A 

charakteristika znázorněná v grafu na Obr. 62. 
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Obr. 61 V/A charakteristika proudoveho zdroje 

 

 Proudový zdroj dodával v případě velmi malého výstupního napětí proud 1813uA. Ovšem 

tento proud začal poměrně brzy klesat navzdory předpokladům vycházejících z parametrů pouţitého 

stabilizátoru, se kterým byl proudový zdroj realizován. Při zatěţovacím napětí 1,6V, tedy v polovině 

měřícího rozsahu A/D převodníku klesl proud na 1794uA coţ odpovídá poklesu o 1%. Kdyby byla 

tato chyba konečná, nešlo by o příliš špatný výsledek. Bohuţel od tohoto napětí výš klesal proud ještě 

víc jak je vidět z V/A charakteristiky. 

 Brzy se při hledání chyby do středu zájmu dostal svodový proud pouţité ochranné zenerovy 

diody zapojené na vstupu A/D převodníku. Pouţitá běţná zenerova dioda měla totiţ velmi pozvolný 

nástup závěrného proudu. Zobrazená V/A charakteristika je tedy vlastně proměřením závěrného směru 

pouţité diody. Tento závěr byl potvrzen vypájením této součástky z plošného spoje. Pak byl proud při 

velmi malém napětí stále 1813uA ale proud při zatěţovacím napětí 3,1V klesnul pouze na 1809uA. To 

odpovídá vzniklé chybě vlivem poklesu proudu asi 2,2 promile. 

 Řešení tohoto problému se pak nabízí několik. Jedním z nich je změna způsobu ochrany 

vstupu A/D převodníku před přepětím a přepólováním. Například zapojením tzv. elektronické 

zenerovy diody s malým svodem. Toto zapojení má však sice velkou přesnost a malý svodový proud 

ale nelze jej dobře vyuţít k ochraně před špičkovými přetíţeními. Proto by asi nejlépe vyhovovalo 

zapojení s rychlými rekuperačními diodami do zdroje s niţším napětím neţ napětí napájející A/D 

převodník. Dalším řešením je potenciometrický snímač zcela vynechat a zaměřit se na pouţití 

magnetických enkodérů nebo jim podobných robustních řešení. 
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6.4 Ověření funkce s experimentálním regulátorem 

Pro ověření funkce řídicí jednotky a schopnosti regulovat polohu servopohonu v závislosti na 

signálech z pouţitých snímačů byl stanoven jednoduchý algoritmus proporcionálního regulátoru. 

Tento regulátor řídí polohu servopohonu v závislosti na poloze určené pomocí periférie pro 

dekódování kvadraturního signálu a jejího 16ti bitového registru určujícího relativní polohu. Na 

poţadované poloze, která byla uloţena v proměnné, byl programem v určitém časovém intervalu 

proveden skok o 1000 jednotek. Tato hodnota odpovídá otočení hřídele motoru o 6,25 otáčky. 

Následně byly hodnoty poţadované polohy, skutečné polohy a hodnoty akční veličiny během přeběhu 

ukládány do polí v paměti mikrokontroléru. Po ustálení polohy motoru bylo ukládání do paměti 

zastaveno a uloţený obsah byl po USB odeslán s pouţitím formátování csv do konzole na PC. 

Přiloţený graf znázorňuje skokovou odezvu polohy soustavy s tímto uvedeným regulátorem 

v závislosti na čase. 

 

 
 

 

 Regulátor byl realizován níţe přiloţeným algoritmem, který určuje z polohy a poţadované 

polohy odchylku. Dále měří úroveň napájecího napětí, pomocí které upravuje hodnotu maximálního 

PWM a také vypočítává odpovídající proporcionální zesílení závislé na napájecím napětí. Pomocí 

těchto hodnot určí velikost akční veličiny a po jejím omezení na maximální velikost je hodnota akční 

veličiny nastavena jako PWM budiče motoru. 
 

// error assignment 

error = demand - POS1CNT; 

 

 // power supply correction 

 vcc = readADC(3); 

 pwmMax = 1100000 / vcc; 

 

 // P - value 

 act = ( 28500 / vcc ) * ( longNULL + error );  

  

 // saturation 

 if ( act > pwmMax ) 

  act = pwmMax; 

 if ( act < -pwmMax ) 

  act = -pwmMax;  

 

PWM4 (act); // PWM set 
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7 Závěr 

Cílem práce bylo navrhnout a zkonstruovat účelovou řídicí jednotku servomechanismu se 

stejnosměrným motorem. Tato měla být schopna zpracovávat signály a data z řady různých senzorů, 

které mohou být pouţity pro určení polohy servomechanismů a jejich funkčních stavů. Je určena pro 

budoucí osazení na specializované zařízení laboratorní svinovačky v laboratořích Katedry výrobních 

strojů a konstruování. U zařízení se pak předpokládá vyuţití pro účely výuky a zvýšení zájmu jak 

studentů fakulty strojní, tak i studentů fakulty elektrotechniky a informatiky, kteří se zaměřují svým 

studiem a zájmem do oblasti měřících a řídicích systémů. Tato konkrétní aplikace a také další, které na 

ni mohou navazovat, slibují základ pro několik budoucích témat prací studentů obou fakult. Studenti 

tak budou mít moţnost pracovat na zajímavém zařízení, na kterém mohou vznikat zadání velmi blízká 

reálným podmínkám v praxi. 

Realizovaná řídící jednotka je vybavena řadou periférií, které jí umoţňují zpracování signálů 

ze snímačů, komunikaci a výkonové řízení stejnosměrného motoru. Mezi periférie snímačů patří vstup 

pro kvadraturní signál inkrementálního čidla, dva analogové vstupy pro měření odporu zaloţené na 

zapojení s proudovým zdrojem a měření A/D převodníkem. Dále dvěma vstupy pro taktilní spínačové 

senzory pouţitelné jako mechanické koncové spínače a podobně. Také jedním vstupem pro snímače 

jako magnetické enkodéry, které je moţné připojit k sériovému rozhranní SPI pro vyčítání absolutní 

polohy.  

Na desce elektroniky jsou kromě programovacího a ladícího rozhranní dostupné dvě hlavní 

komunikační rozhranní. Připojení na port USB s moţností konfigurace ID výrobce a moţností pro 

vytvoření vlastního ovladače zařízení, který je určen pro účely konfigurace a diagnostiky zabudované 

elektroniky. Dále je elektronika transceiverem sběrnice RS-485. Tento slouţí pro připojení na sběrnici 

servomechanismů s hlavní řídící jednotkou a sekvenční řízení jednotlivých servomechanismů hlavní 

jednotkou v závislosti na vstupních parametrech. Obě uvedené komunikační rozhranní jsou od sebe 

navzájem a současně od potenciálu řídící jednotky galvanicky odděleny. Tak poskytují zvýšenou 

ochranu citlivých obvodů elektroniky a k ní připojených zařízení.  

V neposlední řadě je elektronika vybavena výkonovým budičem stejnosměrného motoru 

MC33887. Je tedy schopna dodat proud do motoru aţ 5A při napětích aţ 28V. Pouţitý budič motoru 

elektronice umoţňuje zpětnovazební měření proudu a je také vybaven několika druhy ochran proti 

nadproudu zátěţe, jejímu zkratu a překročení povolené teploty budiče. Veškeré výše uvedené 

vlastnosti, vstupy senzorů, komunikační rozhranní jsou koncentrovány na jednom oboustranném 

plošném spoji o rozměrech 100 x 65 mm, který byl vyroben a osazen v laboratoři naší katedry. 

Ve snaze o sníţení nákladů byl základní a zřejmě nejdůleţitější snímač vyroben v rámci 

vlastních moţností podobně jako řídicí jednotka. Jedná se o optický inkrementální snímač. Tento byl 

s pouţitím snímacího prvku TCUT1200 od výrobce Vishay a několika drobností dostupných v kaţdé 

kanceláři vyroben v naší laboratoři při zachování zcela minimální konečné ceny. 

Během činností na realizaci práce byly vytvořeny taky podpůrné zařízení umoţňující testování 

některých vlastností jako testovací deska MASTER vybavena budičem RS-485 a rozhranním pro 

připojení grafického nebo alfanumerického LCD. S pomocí této jednotky byla testována komunikace 

po sběrnici před konstrukcí druhé řídicí jednotky. Dalším podpůrným prostředkem byl vlastními 

silami postavený ladící prostředek pro MCU z rodiny společnosti Microchip tzv. debugger. 

Na následující a budoucí práci studentů na tomto zařízení byl získán na katedře konstruování 

interní rozvojový grant pro technické inovace s moţností krytí nákladů na materiál pro budoucí 

konstrukce studentských prací.   



 

8 Pouţitá literatura 

 

[1] Novák, P.: Mobilní roboty, BEN 2005 

[2] hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html 

[3] Datasheet P2TV359 MEZ Náchod 

[4] www.odbornecasopisy.cz 

[5] www.rls.si 

[6] www.austriamicrosystems.com/ 

[7] www.TI.com 

[8] www.microchip.com 

[9] Datasheet TLC372 TI 

[10] Datasheet MCP1700 Microchip 

[11] Datasheet dsPIC33FJ128MC706 Microchip 

[12] Datasheet MC33887 Freescale 

[13] www.silabs.com 

[14] Datasheet dsPIC33FJ128GP706 Microchip 

[15] www.icd2clone.com 

[16] Skriptum Metodika návrhu plošných spojů 

[17] Datasheet TCUT1200 Vishay 

 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html
http://www.odbornecasopisy.cz/
http://www.rls.si/
http://www.austriamicrosystems.com/
http://www.ti.com/
http://www.silabs.com/
http://www.icd2clone.com/


1 

9 Seznam příloh 

Příloha I – Schéma řídicí jednotky – zdroje 

Příloha II – Schéma řídicí jednotky – budič motoru 

Příloha III – Schéma řídicí jednotky – zapojení MCU 

Příloha IV – Schéma řídicí jednotky – komunikace 

Příloha V – Schéma řídicí jednotky – senzory 

Příloha VI – Schéma řídicí jednotky – příslušenství 

Příloha VII – Deska řídicí jednotky – horní strana 

Příloha VIII – Deska řídicí jednotky – dolní strana 

Příloha IX – Deska řídicí jednotky – osazovací plán horní strana 

Příloha X – Deska řídicí jednotky – osazovací plán dolní strana 

Příloha XI – Deska řídicí jednotky – seznam součástek 

Příloha XII – Deska debuggeru – osazovací plán 

Příloha XIII – Deska debuggeru – seznam součástek 



2 

 Příloha I – Schéma řídicí jednotky – zdroje 
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Příloha II – Schéma řídicí jednotky – budič motoru 

 

 

  



4 

Příloha III – Schéma řídicí jednotky – zapojení MCU 
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Příloha IV – Schéma řídicí jednotky – komunikace 
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Příloha V – Schéma řídicí jednotky – senzory 
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Příloha VI – Schéma řídicí jednotky – příslušenství 

 

 

  



8 

Příloha VII – Deska řídicí jednotky – horní strana 

 
 

 

Příloha VIII – Deska řídicí jednotky – dolní strana 
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Příloha IX – Deska řídicí jednotky – osazovací plán horní strana 
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Příloha X – Deska řídicí jednotky – osazovací plán dolní strana 
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Příloha XI – Deska řídicí jednotky – seznam součástek 

 

Partlist 

 

Exported from servo_02.brd at 6.5.2009 12:30:08 

 

EAGLE Version 5.4.0 Copyright (c) 1988-2009 CadSoft 

 

Part     Value                    Package      Library                 Position (mm)         Orientation 

 

C1       100n                     C0603K       rcl                     (97.155 46.0375)      R180 

C2       100n                     C0603K       rcl                     (86.995 22.86)        R180 

C3       100n                     C0603K       rcl                     (78.105 22.86)        R0 

C4       15p                      C0603K       rcl                     (71.12 39.0525)       MR180 

C5       15p                      C0603K       rcl                     (71.12 40.64)         MR180 

C6       22u/16V                  SMC_C        rcl                     (24.4475 20.955)      R270 

C7       10n                      C0603K       rcl                     (12.7 25.4)           R90 

C8       10u                      SMC_B        rcl                     (78.105 26.035)       MR0 

C9       100n                     C0603K       rcl                     (14.605 11.43)        R0 

C10      10u/16V                  SMC_B        rcl                     (60.6425 26.035)      R0 

C11      33n                      C1206K       rcl                     (34.29 43.18)         MR270 

C12      100n                     C0603K       rcl                     (44.45 25.4)          R270 

C13      100n                     C1206K       rcl                     (21.59 20.955)        R270 

C15      22u/16V                  SMC_C        rcl                     (14.605 13.97)        R0 

C17      1u                       C1206K       rcl                     (13.97 6.35)          MR270 

C18      1u                       C1206K       rcl                     (23.495 6.35)         MR270 

C19      10u/16V                  SMC_B        rcl                     (20.32 12.3825)       MR90 

C20      10u/16V                  SMC_B        rcl                     (16.51 12.3825)       MR90 

C21      100n                     C0603K       rcl                     (16.8275 8.89)        MR180 

C23                               E5-10,5      rcl                     (14.605 57.785)       R0 

C24                               E5-10,5      rcl                     (25.4 57.785)         R180 

C25      100n                     C0603K       rcl                     (38.1 6.985)          MR270 

C27      100n                     C0603K       rcl                     (40.005 6.985)        MR270 

C28      1 - 10u                  SMC_B        rcl                     (60.325 50.165)       R180 

C29      100n                     C0603K       rcl                     (60.325 47.625)       R180 

C30      100n                     C0603K       rcl                     (97.155 44.45)        R0 

C31      100n                     C0603K       rcl                     (51.7525 37.1475)     R180 

C32      100n                     C0603K       rcl                     (60.6425 29.21)       R90 

C33      100n                     C0603K       rcl                     (70.485 35.2425)      R0 

C34      100n                     C0603K       rcl                     (60.325 45.72)        R180 

C35      100n                     C0603K       rcl                     (20.0025 8.89)        MR0 

C36      10u                      SMC_B        rcl                     (89.535 15.24)        MR270 

C37      100n                     C0603K       rcl                     (36.195 6.985)        MR270 

C38      100n                     C0603K       rcl                     (38.735 17.145)       MR90 

C39      100p                     C0603K       rcl                     (41.275 10.795)       R270 

C40      100p                     C0603K       rcl                     (35.56 10.795)        R270 

C41      100n                     C0603K       rcl                     (90.805 40.64)        MR180 

C42      100n                     C0603K       rcl                     (85.725 44.45)        R270 

C43      100n                     C0603K       rcl                     (48.26 31.115)        R270 

C44      100n                     C0603K       rcl                     (55.88 10.16)         R270 

C45      100n                     C0603K       rcl                     (51.435 10.16)        MR270 

C46      1u                       SMC_B        rcl                     (47.3075 26.3525)     R270 
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C47                               SMC_B        rcl                     (58.42 9.525)         R270 

C48                               SMC_B        rcl                     (48.895 9.525)        MR270 

C49      100n                     C0603K       rcl                     (80.01 55.88)         R90 

C50      100n                     C0603K       rcl                     (71.12 55.88)         R90 

D1       3V3                      SOD80C       diode                   (91.44 46.0375)       R180 

D2                                SOD80C       diode                   (17.145 24.765)       R180 

D3       5V1                      SOD80C       diode                   (86.995 25.4)         MR0 

D4       3V3                      SOD80C       diode                   (50.4825 26.3525)     R270 

D5       3V3                      SOD80C       diode                   (91.44 43.4975)       R180 

D6       5V6                      SOD80C       diode                   (42.545 53.34)        R90 

D7                                SMC          diode                   (7.62 52.07)          MR0 

D8       5V6                      SOD80C       diode                   (52.07 53.34)         R90 

D9       3V3                      SOD80C       diode                   (43.815 10.16)        R270 

D10      3V3                      SOD80C       diode                   (33.02 10.16)         R270 

D11      27V                      SMBJ         diode                   (17.145 53.975)       MR180 

D12      27V                      SMBJ         diode                   (25.4 53.975)         MR0 

D13      3V3                      SOD80C       diode                   (50.4825 32.0675)     R270 

D14      3V3                      SOD80C       diode                   (53.975 6.985)        R0 

D15      3V3                      SOD80C       diode                   (53.34 6.985)         MR0 

D16      3V3                      SOD80C       diode                   (82.55 55.88)         R90 

D17      3V3                      SOD80C       diode                   (73.66 55.88)         R90 

IC1      CP2101                   QFN28        0_CP2101                (93.345 52.07)        R90 

IC2      TLC372                   SO08         linear                  (38.735 17.145)       R90 

IC3                               SOT23        v-reg                   (50.8 10.16)          R90 

IC4                               SOT23        v-reg                   (56.515 10.16)        MR90 

JP1                               JP1          jumper                  (92.075 23.495)       R270 

JP2                               JP1          jumper                  (92.075 19.685)       R270 

JP3                               JP1          jumper                  (50.8 3.81)           R270 

JP4                               JP1          jumper                  (56.515 3.81)         R90 

JP5                               JP1SMDA      jumper                  (79.375 60.325)       R270 

JP6                               JP1SMDA      jumper                  (70.485 60.325)       R270 

JP7                               JP1          jumper                  (74.93 20.955)        R180 

L1                                DO3316P      inductor-coilcraft      (6.35 20.955)         R270 

L2                                R0805W       rcl                     (49.53 6.985)         R180 

L3                                R0805W       rcl                     (57.785 6.985)        MR180 

LED1                              CHIPLED_0805 led                     (71.12 45.085)        R270 

LED2                              CHIPLED_0805 led                     (71.12 46.99)         R270 

LED3                              CHIPLED_0805 led                     (71.12 48.895)        R270 

LED4                              CHIPLED_0805 led                     (71.12 50.8)          R270 

PROG                              ML10_M       con-harting-ml          (71.12 5.715)         R0 

Q1       BSS138                   SOT23        transistor-small-signal (33.655 48.26)        R270 

Q2       BSS123                   SOT23        transistor-small-signal (42.545 9.525)        MR0 

Q3       BSS123                   SOT23        transistor-small-signal (35.56 10.795)        MR0 

R1       4k7                      R0603        rcl                     (97.155 47.625)       R0 

R2       10k                      R0603        rcl                     (66.04 8.89)          MR0 

R5       10k                      R0603        rcl                     (30.7975 53.34)       R180 

R6       10k                      R0603        rcl                     (12.7 17.145)         R180 

R7       10k                      R0603        rcl                     (34.925 52.705)       R90 

R8       10k                      R0603        rcl                     (33.3375 52.705)      R90 

R11      10k                      R0603        rcl                     (32.0675 33.3375)     MR0 

R12      3k3                      R0603        rcl                     (67.945 45.085)       R180 

R13      3k3                      R0603        rcl                     (67.945 46.99)        R180 

R14      3k3                      R0603        rcl                     (67.945 48.895)       R180 
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R15      3k3                      R0603        rcl                     (67.945 50.8)         R180 

R16      100R                     R0603        rcl                     (42.545 25.4)         R90 

R17      47R                      R0603        rcl                     (93.345 17.145)       MR180 

R18      47R                      R0603        rcl                     (93.345 15.24)        MR0 

R19      1k                       R0603        rcl                     (43.4975 27.94)       R180 

R20      100R                     R0603        rcl                     (64.4525 11.43)       MR270 

R21      2k2                      R0603        rcl                     (39.37 11.43)         MR0 

R22      22k                      R0603        rcl                     (39.37 9.525)         MR0 

R23      10k                      R0603        rcl                     (42.545 6.35)         MR0 

R24      100R                     R0603        rcl                     (34.29 6.985)         MR270 

R25      1k                       R0603        rcl                     (39.37 10.795)        R90 

R26      220k                     R0603        rcl                     (43.815 16.51)        R270 

R27      10k                      R0603        rcl                     (43.815 19.685)       R270 

R28      33k                      R0603        rcl                     (45.72 16.51)         R270 

R29      1k                       R0603        rcl                     (41.275 7.62)         R90 

R30      4k7                      R0603        rcl                     (44.7675 13.97)       R0 

R31      1k8                      R0603        rcl                     (39.37 7.62)          R270 

R32      1k                       R0603        rcl                     (37.465 10.795)       R90 

R33      220k                     R0603        rcl                     (33.655 17.78)        R270 

R34      10k                      R0603        rcl                     (38.735 20.32)        R180 

R35      33k                      R0603        rcl                     (31.75 17.78)         R270 

R36      1k                       R0603        rcl                     (35.56 7.62)          R90 

R37      4k7                      R0603        rcl                     (33.02 15.24)         R180 

R38      1k8                      R0603        rcl                     (37.465 7.62)         R270 

R39      24k                      R0603        rcl                     (47.3075 33.655)      R180 

R40      1k                       R0603        rcl                     (46.355 31.115)       R90 

R41      1k                       R0603        rcl                     (53.975 10.16)        R90 

R42      1k                       R0603        rcl                     (53.34 10.16)         MR90 

R43      10k                      R0603        rcl                     (76.2 55.88)          R270 

R44      10k                      R0603        rcl                     (67.31 55.88)         R270 

R45      100R                     R0603        rcl                     (69.215 55.88)        R90 

R46      100R                     R0603        rcl                     (78.105 55.88)        R90 

R47      3k2                      R0603        rcl                     (15.875 17.145)       R180 

S1                                B3F-10XX     switch-omron            (64.135 15.24)        R90 

SV1                               MA04-1       con-lstb                (96.52 17.145)        R90 

SV2                               MA05-1       con-lstb                (36.83 3.81)          R180 

SV4                               MA04SMD-1    con-lstb                (47.3075 60.325)      R0 

U$1      DSPIC33DSPIC33FJXXXMCX06 TQFP64-10X10 microchip               (61.595 37.465)       R0 

U$2      ISO3082                  SO-16DW      texas                   (82.55 16.51)         R270 

U$3      MCZ33887EK/R2            SOICW-EP52   MCZ33887                (23.495 42.545)       MR270 

U$4      AM1L                     SMD8PIN      dc-dc-converter         (81.28 17.145)        MR180 

U$5      12SMXB                   12SMXB       crystal                 (71.12 46.355)        MR90 

U$6      TSP60501                 MSOP10       texas                   (18.415 5.715)        MR90 

U$8      ISO7221                  SO-08        texas                   (88.265 44.45)        MR270 

U$9      LCL-FILTR1806            1806_LCL     inductors               (45.72 53.975)        R90 

U$10     LCL-FILTR1806            1806_LCL     inductors               (48.895 53.975)       R90 

U$11     TPS5410                  SO-08        texas                   (15.875 20.955)       R270 

X1       MINI-USB                 32005-201    con-cypressindustries   (94.615 36.195)       R180 

X2       W236-1                   W236-1       con-wago-508            (7.62 31.75)          R270 

X3       W236-1                   W236-1       con-wago-508            (7.62 36.83)          R270 

X4       W236-1                   W236-1       con-wago-508            (7.62 46.99)          R270 

X5       W236-1                   W236-1       con-wago-508            (7.62 41.91)          R270 
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Příloha XII – Deska debuggeru – osazovací plán 
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Příloha XIII – Deska debuggeru – seznam součástek 

 

Partlist 

 

Exported from potyo1_a.brd at 6.5.2009 12:36:23 

 

EAGLE Version 5.4.0 Copyright (c) 1988-2009 CadSoft 

 

Part     Value           Package      Library                 Position (mm)         Orientation 

 

C1       1n5             C0603K       sajat                   (11.1125 36.83)       R270 

C2       47u/16V         SMC_C        rcl                     (3.81 41.91)          R90 

C3       100n            C0603K       sajat                   (10.795 40.005)       R270 

C4       100n            C0603K       sajat                   (66.04 39.6875)       R0 

C5       100n            C0603K       sajat                   (66.675 22.225)       R0 

C6       100n            C0603K       sajat                   (42.2275 40.005)      R90 

C7       100n            C0603K       sajat                   (44.45 21.59)         R0 

C8       100n            C0603K       sajat                   (13.335 25.0825)      R270 

C9       47u/16V         SMC_C        rcl                     (7.62 41.91)          R90 

C10      100n            C0603K       sajat                   (42.545 16.1925)      R180 

C11      47u/16V         SMC_C        rcl                     (31.75 43.18)         R90 

C12      100n            C0603K       sajat                   (13.6525 12.065)      R270 

C13      100n            C0603K       sajat                   (57.785 29.845)       R180 

C14      33p             C0603K       sajat                   (69.85 20.6375)       R180 

C15      47u/16V         SMC_C        rcl                     (27.94 43.18)         R90 

C16      47u/16V         SMC_C        rcl                     (61.595 46.355)       R180 

C17      33p             C0603K       sajat                   (69.85 22.225)        R180 

C18      330n            C1206K       sajat                   (75.565 26.035)       R270 

CLOCK                    SMD1,27-2,54 wirepad                 (6.985 14.605)        R90 

D2       1N4148          SOD80C       diode                   (10.795 44.45)        R90 

D4       schot           SOD80C       diode                   (10.795 23.495)       R270 

D5                       SMBJ         diode                   (74.295 46.355)       R0 

DATA                     SMD1,27-2,54 wirepad                 (6.985 12.065)        R90 

GND                      SMD1,27-2,54 wirepad                 (6.985 17.145)        R90 

IC1      74LS07D         SO14         sajat                   (40.64 10.795)        R270 

IC2      PIC18F4550_TQFP TQFP44       microchip               (67.31 31.115)        R270 

IC3      74HC126D        SO14         sajat                   (19.05 22.86)         R0 

IC4      74HC125D        SO14         sajat                   (19.05 10.16)         R0 

IC5      PIC16F877PT     TQFP44       microchip               (43.18 31.115)        R270 

IC6      MC34063AD       SOIC8        mc34063                 (16.51 38.735)        R270 

JP2                      JP1SMD       jumper                  (55.88 20.32)         R270 

JP3                      JP1SMD       jumper                  (20.955 33.02)        R180 

L4                       L5650M       rcl                     (16.51 44.45)         R0 

PAD1                     SMD1-1       wirepad                 (58.1025 31.4325)     R0 

PAD2                     SMD1-1       wirepad                 (57.15 23.495)        R0 

PAD3                     SMD1-1       wirepad                 (59.69 32.385)        R0 

PAD4                     SMD0.8-0.8   wirepad                 (34.29 33.655)        R0 

PAD5                     SMD0.8-0.8   wirepad                 (34.29 34.925)        R0 

PAD6                     SMD0.8-0.8   wirepad                 (34.29 32.385)        R0 

PAD7                     SMD1-1       wirepad                 (37.465 43.815)       R90 

PAD8                     SMD1-1       wirepad                 (35.8775 39.0525)     R90 

PAD9                     SMD1-1       wirepad                 (3.81 27.94)          R0 

PAD10                    SMD1-1       wirepad                 (6.985 27.94)         R0 
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PAD11                    SMD1-1       wirepad                 (14.605 31.75)        R0 

PAD12                    SMD1-1       wirepad                 (16.51 31.75)         R0 

Q1       BC807-16LT1SMD  SOT23-BEC    transistor-pnp          (29.845 10.795)       R180 

Q2       BC807-16LT1SMD  SOT23-BEC    transistor-pnp          (29.845 6.35)         R180 

Q4       BSS123          SOT23        transistor-small-signal (58.42 38.735)        R90 

Q5       20M             HC49UP       crystal                 (67.31 16.51)         R180 

Q6       BC807-16LT1SMD  SOT23-BEC    transistor-pnp          (29.845 15.24)        R90 

R1       1k2             R0603        sajat                   (33.9725 13.335)      R180 

R2       18k/1%          R0603        sajat                   (12.065 33.9725)      R0 

R3       6k8/1%          R0603        sajat                   (28.575 26.3525)      R270 

R4       1k2             R0603        sajat                   (33.9725 10.795)      R180 

R5       6k8/1%          R0603        sajat                   (30.48 26.3525)       R270 

R6       4k7/1%          R0603        sajat                   (32.385 26.3525)      R270 

R8       1k2             R0603        sajat                   (37.465 41.275)       R270 

R9       1k2             R0603        sajat                   (36.83 37.465)        R0 

R10      1k2             R0603        sajat                   (3.81 25.4)           R270 

R11      1k2             R0603        sajat                   (6.985 25.4)          R270 

R12      1k2             R0603        sajat                   (12.065 32.0675)      R180 

R13      1k              R0603        sajat                   (22.86 16.51)         R180 

R14      390             R0603        sajat                   (33.9725 8.255)       R180 

R15      2k2/1%          R0603        sajat                   (28.575 29.5275)      R270 

R16      180             R0603        sajat                   (21.59 43.18)         R90 

R17      6k2/1%          R0603        sajat                   (14.605 34.29)        R270 

R18      3k/1%           R0603        sajat                   (16.51 34.29)         R270 

R19      2R              R1206        sajat                   (22.225 38.735)       R90 

R20      2k2/1%          R0603        sajat                   (30.48 29.5275)       R270 

R21      4k7/1%          R0603        sajat                   (32.385 29.5275)      R270 

R22      2k2             R0603        sajat                   (57.4675 27.305)      R270 

R23      10k             R0603        sajat                   (59.3725 27.305)      R270 

R24      2k2             R0603        sajat                   (58.42 36.195)        R0 

R25      330             R0603        sajat                   (51.7525 35.56)       R0 

R26      10k             R0603        sajat                   (58.1025 33.655)      R90 

R27      330             R0603        sajat                   (52.3875 33.9725)     R0 

R28      68              R0603        sajat                   (54.9275 27.305)      R270 

R29      2R              R1206        sajat                   (24.765 38.735)       R90 

R30      10k             R0603        sajat                   (60.96 24.4475)       R0 

R31      47k             R0603        sajat                   (61.595 38.735)       R270 

R32      4k7             R0603        sajat                   (38.735 20.6375)      R90 

R33      330             R0603        sajat                   (17.4625 3.81)        R90 

R34      4k7             R0603        sajat                   (3.81 14.605)         R0 

R35      4k7             R0603        sajat                   (3.81 12.065)         R0 

R36      4k7             R0603        sajat                   (13.335 16.51)        R270 

R37      1k              R0603        sajat                   (20.32 16.51)         R90 

R38      1k              R0603        sajat                   (17.78 16.51)         R180 

R39      1k              R0603        sajat                   (15.24 16.51)         R90 

R40      4k7/1%          R0603        sajat                   (45.72 12.7)          R90 

R41      4k7/1%          R0603        sajat                   (37.465 16.1925)      R0 

VDD                      SMD1,27-2,54 wirepad                 (6.985 19.685)        R90 

VPP                      SMD1,27-2,54 wirepad                 (6.985 22.225)        R90 

X2       USB-B-S         USB-B-SMT    con-usb                 (85.09 39.37)         R180 


