
Autor: Jan Riedl 

Vedoucí: Ing. Pavel Trnka 

ČESKÉ VYSOKÉ 

UČENÍ TECHNICKÉ 

V PRAZE 

 

FAKULTA 

STROJNÍ 

 

 

LABORATORNÍ MODEL 

VOZÍK NA NAKLONĚNÉ 

ROVINĚ 

 

2017



 



 

Prohlášení:  

Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracoval samostatně a použil jsem 

pouze podklady uvedené v přiloženém seznamu zdrojů. Souhlasím také s tím, aby 

tato práce byla využita jako podklad pro zpracování laboratorní úlohy pro předmět 

Automatické řízení. Souhlasím také s případnou publikací výsledků bakalářské práce 

nebo její podstatné části, pokud budu uveden jako její spoluautor. 

V Praze dne 16.6.2017  .................................................................... 

     Jan Riedl



 

Poděkování 

Děkuji vedoucímu své bakalářské práce, panu Ing. Pavlu Trnkovi za jeho vedení, 

všestrannou a odbornou pomoc, cenné rady a připomínky při zpracování této práce. 

Dále děkuji svému spolužákovi Martinu Cahynovi za výtisk pouzdra pro krokový motor 

na 3D tiskárně, pak také své rodině a přátelům, kteří mi poskytují podporu během 

celého studia.



 

Abstrakt 

Cílem této práce je obnova, přepracování a následné rozšíření laboratorní úlohy Vozík 

na dopravníku, tak aby se nadále mohlo pokračovat jejím zpracováním pro tvorbu 

laboratorní úlohy předmětu Automatického řízení v laboratoři 111 v budově Fakulty 

Strojní ČVUT v Praze. Tato práce obsahuje postup řešení v problematice rekonstrukce 

laboratorní úlohy, který lze poté použít jako snadný návod pro případné opravy či 

úpravy. 
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Abstract 

The main target of this thesis is renewal, reprocessing and subsequent extension of 

the laboratory task Carriage on the conveyor so that it can continue to be processed 

for the creation of the laboratory task of the course Automatic Control in the 

Laboratory 111 in the Faculty of Mechanical Engineering, CTU in Prague. This thesis 

includes a procedure for solving problems in the reconstruction of a laboratory task, 

which can then be used as an easy guide for possible repairs or modifications. 
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1. Úvod 

V této práci se zabývám problematikou obnovy úlohy Vozík na dopravníku. Hned po bližším 

seznámením s touto úlohou mi bylo jasné, že bude nutná rekonstrukce vyžadující zručnost 

i značnou trpělivost.  

Původní rekonstrukce se týkala hlavně výměny krokového motoru určeného pro 

náklon dopravníku a výměny nevyhovujícího snímače polohy za výkonnější. Další bod 

v problému rekonstrukce úlohy znamenal přepracovat elektrický silový obvod tak, aby 

provoz úlohy byl spolehlivý a co nejbezpečnější.  

Po rekonstrukci hned následovalo rozšíření o naklápění dopravníku, které dříve 

pořádně nefungovalo, a její vizualizaci. Pro rozšíření úlohy bylo nutné blíže pochopit, jak 

funguje řídicí systém Rex. 

Rozšíření úlohy se týkalo především přepracování hlavního algoritmu v RexDraw a 

doplnit poté ovládání pro náklon dopravníku ve webovém uživatelském rozhraní GUI.  Pro 

zřetelnou vizualizaci polohy vozíku a úhlu sklonu dopravníku v GUI bylo nutné vymyslet 

způsob, jak tyto dvě veličiny zviditelnit. 

Tato práce tedy řeší hned několik problémů, které jsem snažil pečlivě zdokumentovat 

a rozepsat. 
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2. Popis stávající úlohy (Vozík na dopravníku) 

Tato úloha reprezentuje dynamický systém řízeným PID regulátorem, který má tři vstupy:  

• Rychlost vozíku (akční veličina) 

• Naklonění dopravníku (poruchová veličina) 

• Rychlost dopravníku (poruchová veličina) 

A jeden výstup: 

• Poloha vozíku (výstupní veličina) 

Úloha má sloužit jako jedna z laboratorních úloh pro předmět Automatické řízení pro 

typické úkoly jako měření frekvenční charakteristiky a nastavení parametrů PID regulátoru. 

 

Obr. 2.1 – Schéma úlohy Vozík na dopravníku 

 

Podle Obr. 2.1 se úloha skládala se skládala z naklápěcího dopravníku, vozíku, krabičky se 

silovým obvodem a Arduinem Uno, stabilizovaného zdroje stejnosměrného napětí, tří 

krokových motorů a RasberryPi, které obsahuje řídicí systém Rex.  

Dopravník poháněli 2 krokové motory, které byly uloženy proti sobě a poháněli dva 

řemeny simulující ujíždějící cestu. Naklápění roviny nebylo funkční, protože krokový motor, 

určen pro tuto aplikaci, byl spálený. Také nebyl sestaven algoritmus pro řízení náklonu 

roviny. 

Vozík byl poháněn stejnosměrným motorkem, napájeným přes sběrače na měděné 

ploše, řízeným PWM modulací. Snímač polohy, který byl původně z bezdrátové optické 

myši, je nepřesný a nespolehlivý, je třeba jej vyměnit. 

Prostřednictvím modulu Raspberry Pi je ovládáno Arduino Uno, které posílá signály 

do silového obvodu. Silový obvod je napájen z laboratorního zdroje napětím 12V a skládá 

se z unipolárních tranzistorů MOSFET, ochranných (cirkulačních) diod a rezistorů. 

Tranzistory se přehřívali a byly zastaralé. Přívodní a vývodní kabeláž byla polámána. 
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 Raspberry Pi, které je propojeno s počítačem přes síť, obsahuje řídicí systém Rex (tzv. 

RexCore). Algoritmus pro řízení krokových motorů nebyl příliš efektivní a přehledný. Dále 

nebyl zaručen větší rozsah rychlostí dopravníku. 

Úlohu bylo možno ovládat přes internet prostřednictvím webového uživatelského 

rozhraní, které ale nebylo vybaveno ovládáním a vizualizací sklonu dopravníku a polohy 

vozíku. 
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3. Sklon dopravníku 

Sklon dopravníku je zajištěn prostřednictvím krokového motoru, závitové tyče a matice na 

konci dopravníku (závitová dvojice). Dále je zapotřebí k aplikaci ovládání sklonu správná 

instalace krokového motoru zajišťující správný a pokud možno co nejméně hlučný chod a 

správné elektrické zapojení. Pak je potřeba optimalizovat řídicí algoritmus, který je napsán 

v řídicím systému Rex verze 2.10.0.3477. 

 

3.1 Krokový motor 

Krokový motor je synchronní stroj (rotor se otáčí stejnou rychlostí jako točivé magnetické 

pole statoru). Skládá se ze statoru, který je složen ze stejnosměrných dvojic cívek (obvykle 

dvě, tři nebo pět dvojic (fází)), a rotoru, což je válec s vystouplými póly a může být 

z magneticky měkkého či tvrdého materiálu. [1] Existují dva druhy zapojení pro řízení 

krokového motoru (viz dále). 

Výhody krokového motoru: jednoduše se ovládá, nepotřebuje zpětnovazební snímače 

polohy, stačí spočítat jednotlivé kroky, nedojde-li k přetížení (tj. není-li překročeno 

dovolené namáhání motoru). Polohu lze přesně nastavit a také ji silou držet. Rotorem lze 

otáčet na obě strany a může být řízen jak v krokovém, tak i v rovnoměrném otáčivém 

pohybu a není mechanicky přetížitelný. [2] 

Nevýhody krokového motoru: citlivost a ztráta kroku při přetížení. Bez řízení výkonu motor 

může být hlučný a mít velkou spotřebu proudu. Rychlost otáčení je omezena (díky 

přechodovým jevům) v závislosti na typu motoru a zatížení. [2] 

Princip krokového motoru: rotor krokového motoru se otáčí díky točivému magnetickému 

poli, které se vytváří postupným spínáním cívek statoru. Rychlost otáčení rotoru je řízena 

frekvencí spínání cívek. [3] 

 

Obr. 3.1 – Princip krokového motoru  
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Základní představu funkce a vnitřní struktury krokového motoru popisuje zjednodušený 

model Obr. 3.1. Stator se skládá ze dvou pólových dvojic, kde každý pól má tři výstupky 

(zuby). Rotor tvoří dva kotouče (sever, jih), oba od sebe pootočené o jeden zub. Má 

dohromady 30 pólů (zubů) s 12° rozestupy.  

Proud procházející cívkami A1 a A2 způsobí, že se rotor natočí tak, aby vzduchová 

mezera mezi zuby statoru a rotoru byla co nejmenší (zub statoru přitáhne zub rotoru). Tam 

je nejmenší magnetický odpor (to je stav, který zachycuje obrázek), směr natočení však 

závisí na pólu statoru. Při následném sepnutí cívek B1 a B2 se rotor pootočí o půl zubu, tj. o 

6°, což je velikost kroku. Velikost kroku se počítá podle rovnice 2.1. 

 rNm 




360


 (2.1) 

Kde:   - velikost kroku    

 m  - počet fází statoru  1  

 rN  - počet zubů rotoru  1  

 

Krokové motory se rozdělují buď z hlediska konstrukčního provedení na: 

• Aktivní krokový motor (S aktivním rotorem), kde rotor je z permanentního 

magnetu 

• Reluktanční (s proměnnou reluktancí), kde vyniklé póly rotoru jsou tvořeny 

z magneticky měkkého materiálu (železo)  

• Hybridní, což je kombinace obou předchozích.  

nebo podle typu zapojení cívek motoru na: 

• unipolární  

• bipolární,  

• univerzální, u kterých si lze zvolit typ podle požadovaného zapojení. [1] 

Unipolární poznáme tak, že motor má vyvedeno šest nebo osm vodičů. Proud teče jen 

jedním směrem a spínáme každou cívku zvlášť. Výhodou tohoto zapojení je menší odběr a 

jednodušší konstrukce řídicího obvodu, ale na druhou stranu má malý krouticí moment. [4] 

Unipolární zapojení je ilustrováno na Obr. 3.2. 
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Obr. 3.2 – Unipolární zapojení 

Q1 až Q4 jsou spínací tranzistory, L1 až L4 jsou cívky krokového motoru a D1 až D4 jsou 

cirkulační ochranné diody. Toto schéma je pouze ilustrační a slouží pro snadné pochopení 

základního principu. Princip spočívá v tom, že spínáme postupně jeden tranzistor za 

druhým a tím se propouští proud, který proteče cívkou. Při vypnutí tranzistoru se uvolní 

naakumulovaná energie v cívce (naindukované napětí viz rovnice 2.2), která by mohla 

napěťovou špičkou zničit tranzistor. Pro ochranu tranzistoru slouží tzv. cirkulační dioda, 

která zabraňuje průchodu proudu přes tranzistor. 

Bipolární krokový motor má jen 4 vodiče, proud teče oběma směry a jsou buzeny obě cívky 

naráz. Výhodou tohoto uspořádání je vyšší krouticí moment, ale za cenu vyšší spotřeby. Pro 

bipolární zapojení se tranzistory nejčastěji zapojují do tzv. H-můstku. [4] 

 

Obr. 3.3 - H - můstek pro jednu fázi 

Pro základní pochopení principu poslouží ilustrační Obr. 3.3 zapojení do H-můstku. Stejně 

jako u unipolárního zapojení, Q1 až Q4 jsou spínací tranzistory, L1 reprezentuje jednu cívku 

motoru (pro bipolární zapojení u dvoufázového motoru se používají pouze 2 cívky) a D1 až 

D4 jsou cirkulační diody. Princip spočívá v tom, že když chceme, aby proud cívkou procházel 

jedním směrem, například podle obrázku zleva doprava, tak musíme spustit křížově 

tranzistory Q1 a Q4 současně. Když chceme, aby proud procházel opačným směrem, tak 

musíme zas křížově spustit Q2 a Q3. To znamená, že v prvním případě cívka L1 přitahuje 

například jižní póly ozubeného kotouče a v druhém směru zase severní póly kotouče. 

Důvod použití cirkulačních diod je popsán v principu unipolárního zapojení. Tento obrázek 



7 

 

je pouze pro vysvětlení, jak spínat jednu cívku krokového motoru. Pro druhou cívku se musí 

zrealizovat ještě jeden H-můstek a funkce bude naprosto totožná. 

3.2 Instalace krokového motoru  

V aplikaci naklápění roviny je vhodné použít krokový motor. Zaprvé je jednoduchý na řízení 

a je vhodný pro pohon závitové dvojice, zadruhé je snadné určit jeho polohu, tudíž není 

složité spočítat rozdíl úhlu náklonu roviny, a zatřetí je snadný pro montáž. 

Protože nejsou na aplikaci sklonu dopravníku zapotřebí vysoké výkony ani krouticí 

momenty, zvolil jsem tedy univerzální, dvoufázový krokový motor, který lze zapojit buď jako 

unipolární anebo bipolární. Tento motor je vyhovující z hlediska výkonu, krouticího 

momentu a svých proporcí. Do Přílohy I. přikládám datový list krokového motoru 103H5208-

10U41od firmy Sanyo Denki.  

 

Obr. 3.4 - Nainstalovaný motor 

Krokový motor je v aplikaci sklonu dopravníku připojen na závitovou tyč, ta je na druhém 

konci zašroubovaná v mosazné matici. Podle směru otáčení motoru, a tedy i závitové tyče, 

se naklápí rovina směrem nahoru nebo dolů. Aby se spolehlivě přenášel krouticí moment 

z hřídele motoru na závitovou tyč, je zapotřebí tyto dvě části spojit hřídelovou spojkou. 

Použil jsem tedy hliníkovou pružnou hřídelovou spojku 5/10 mm. Motor jsem uložil do 

speciálního Kardanova kloubu. Protože předchozí motor měl cca dvojnásobnou velikost 

než nový motor, bylo potřeba navrhnout a vyrobit nové pouzdro, které by neslo krokový 

motor a bylo možné na něj připevnit chladič s ventilátorem. Proto jsem navrhl pouzdro 

v programu Autodesk Inventor a nechal jsem ho vytisknout na 3D tiskárně. Aby se motor při 
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chodu nepřehříval, bylo zapotřebí ho dovybavit přídavným chlazením (chladič s 

ventilátorem ze stolního PC). 

 

Obr. 3.5 - 3D model pouzdra 

Spínání cívek krokového motoru je zajištěno silovým obvodem a aby nedocházelo k rušení 

řídicí části obvodu, bylo zapotřebí připojit meziobvod tzv. galvanické oddělení. Dále musel 

být zajištěn vhodný algoritmus pro řízení krokového motoru.  

3.3 Silový obvod pro řízení Krokových motorů 

Při analýze a zkoumání předchozího silového obvodu jsem zjistil, že momentální stav 

součástek, propojovacích a spojovacích vodičů byl nevyhovující (přehřívající se unipolární 

tranzistory, špatný stav plošného spoje, tzv. studené spoje, ulámané vodiče, nebylo 

zajištěno odrušení). Rozhodl jsem se tedy pro celkovou obnovu silového obvodu, což se 

týkalo především návrhu tištěného spoje, koupě nových součástek a zajištění galvanického 

oddělení mezi řídicím a silovým obvodem. Inspiraci pro zapojení silového obvodu jsem 

získal z předchozího zapojení. 

 

Obr. 3.6 - Řídicí obvod 
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Návrh schématu a plošného spoje silového obvodu a galvanického oddělení přikládám do 

přílohy II. Silový obvod tvoří hlavně unipolární tranzistory sloužící jako rychlé spínače pro 

cívky krokových motorů. Dále se skládá z ochranných cirkulačních diod a rezistorů.  

 

Unipolární tranzistor je polovodičová součástka nazývaná také jako tranzistor řízený polem 

neboli FET. Je tvořen jen jedním typem polovodiče (N1 nebo P2) a neobsahuje přechod PN. 

FET je řízen řídicím napětím při zanedbatelném proudu i výkonu a má proto velký vstupní 

odpor. Používá se v číslicových obvodech jako stavební prvek mikroprocesorů, pamětí atd., 

jako výstupní vysokofrekvenční zesilovač, analogové spínače vzorkovačů signálu (mezní 

kmitočet až několik GHz) atd. Tranzistor FET se skládá ze tří částí (elektrod) – Gate, Drain, 

Source. Dále je tvořen polovodičovým kanálem typu P nebo N mezi elektrodami Source a 

Drain. Proud v polovodičovém kanálu je řízen napětím na řídicí elektrodě Gate. [1] [5] 

Rozdělení unipolárních tranzistorů dle typu: 

• JFET (tranzistor s přechodovým hradlem) 

• MOSFET (tranzistor s izolovaným hradlem)  

• TFT (Tenkovrstvé tranzistory s izolovaným hradlem) 

Pro úlohu vozík na nakloněné rovině jsem zvolil unipolární tranzistory MOSFET IRFZ48N: 

• typ kanálu N s ochrannou diodou 

• maximální dovolený proud protékající tranzistorem: 64 A 

• vnitřní odpor: 14 mΩ 

Z hlediska řízení krokových motorů má vyhovující parametry (například proud tekoucí 

cívkou je 0,85A) a nepřehřívá se jako předchozí použité tranzistory. Tranzistory jsou 

zapojeny z hlediska krokového motoru do unipolárního zapojení. Unipolární zapojení jsem 

zvolil pro jeho jednoduchost (i jednoduchost návrhu plošného spoje) a také úspory místa v 

silovém obvodu (oproti bipolárnímu zapojení je potřeba polovina použitých tranzistorů pro 

jeden krokový motor).  

 Nezbytnou součástí mezi řídicím a silovým obvodem je ochrana proti rušení, tzv. 

galvanické oddělení. 

 

Galvanické oddělení znamená, že se oddělují dvě nebo více částí elektrického obvodu tak, 

aby nebyly spojeny ani jedním vodičem (tedy ani připojení na kostru, společný zemnící 

vodič atd.), ale musí být zajištěn přenos elektrické energie (výkon, práce), signálů či 

                                                        
1 Polovodič typu N – Majoritní nosiče nábojů jsou (záporné) elektrony [1]  
2 Polovodič typu P – Majoritní nosiče nábojů jsou (kladné) díry [1] 
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informací. [1] Je to nezbytná ochrana proti galvanickému rušení, které ohrožuje 

slaboproudou část obvodu od výkonové části. Rušení může být způsobeno tím, že když 

napájíme výkonovou část vyšším napětím a tento obvod rychle odpojíme (vypneme), 

vznikne špička, která může slaboproudý obvod spálit. Je to díky indukovanému napětí, 

které může být při rychlém vypnutí i 10x větší než to původní. To dokazuje vzorec pro 

indukované napětí: 

 
dt

di
Lui   (2.2) 

Kde iu  - indukované napětí  V  

 L  - indukčnost  H  

 i  - okamžitá hodnota elektrického proudu  A  

 t  - čas  s  

Galvanické oddělení se realizuje: 

• transformátorovou vazbou 

• mechanickou vazbou 

• optočlenem  

 

Optočlen je integrovaný obvod. Základními elementy této součástky je zdroj světla (vysílač) 

(nejčastěji LED3 dioda nebo laser) a součástky citlivé na světlo (přijímač) (fototranzistor, 

fotodioda). Tyto elementy jsou v pouzdře s vývody (piny), na jedné straně vysílač, na druhé 

přijímač. Vyrábějí se takto ve dvojicích po jedné, po dvou, čtyřech a osmi. Tyto součástky se 

nejčastěji používají v oblastech elektrotechniky, přístrojové techniky (měřící přístroje), 

automatického řízení (řízení, regulace) a výpočetní techniky. [1] 

Princip optočlenu: Přivedeme-li na vstup (vysílač) malé napětí (obvykle 1.2 V), LED dioda 

uvnitř se rozsvítí a na druhé straně otevře fotocitlivý tranzistor, který slouží jako spínač. 

Výstupní napětí pak záleží na velikosti napájení druhé strany. Příklad zapojení optočlenu je 

zobrazeno na Obr.3.7. 

                                                        
3 LED – Light-Emitting Diode tj. světlo-emitující dioda 
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Výhody optočlenu jsou malé rozměry (integrovaný obvod, možnost i SMD), možnost použití 

pro jak stejnosměrné, tak i střídavé napětí, bezhlučný provoz, snadné zapojení a rychlost. 

Ovšem není doporučeno používat na vstup optočlenu více jak 10V. [6] 

Tento způsob galvanického oddělení je pro aplikaci jako mezičlen, mezi řídicím a silovým 

obvodem, naprosto vyhovující a vhodný. Pro řízení krokových motorů jsou na vstup 

optočlenu IN přiváděny pouze jednoduché obdélníkové pulzy (5V) z Arduina. Výstup je pak 

napájení 12 V a výstup OUT je připojen na řídicí elektrodu (Gate) unipolárního tranzistoru. 

 

Obr. 3.7 - Zapojení optočlenu 

3.4 Ovládání sklonu dopravníku v řídicím systému Rex 

Systém Rex je soubor softwarových nástrojů pro řízení strojů a technologických procesů. V 

úloze vozíku na nakloněné rovině je tento systém nezbytnou součástí pro vytvoření řídicího 

algoritmu na požadovanou funkci. Systém Rex má výhodu v tom, že se v něm nemusí ručně 

programovat (až na výjimky), ale stačí použít funkční bloky s různými funkcemi. Skládá se 

ze dvou hlavních uživatelských prostředí, které jsem využil: RexDraw a RexView. Jádrem 

celého systému Rex je pak tzv. RexCore, který se nachází v cílovém zařízení, které potom 

dává povely řízenému systému. 

 

Grafické vývojové prostředí RexDraw je uspořádáno tak, že se zde tvoří algoritmy pomocí 

funkčních bloků, které se jednoduše pospojují. Orientace a práce v prostředí RexDraw je 

velmi podobná jako v Matlab Simulink. Je důležité vědět, jaké má požadovaný blok 

parametry, vstupy či výstupy. Těmi nejzákladnějšími bloky jsou například komparátory, 

časovače, čítače, bloky pro matematické operace, logické operace, bloky pro zpracování a 

generování signálů, bloky s PID regulátory s automatickým nastavováním parametrů. 

Knihovna funkčních bloků obsahuje také speciální programovatelné bloky, které lze 

naprogramovat v jakémkoli textovém editoru a lze je kombinovat. Vytvořené a 

zkompilované algoritmy se mohou spustit na cílovém zařízení (např.: RaspberryPi). Při běhu 

programu lze sledovat v reálném čase signály a chování bloků. Pomocí bloku Trend lze 
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sledovat grafický průběh daného signálu a také odhalit jinak neviditelné chyby. K tomu 

slouží diagnostický nástroj zvaný RexView. [7] 

 

Obr. 3.8 - Ikona RexDraw [7] 

 

Diagnostický nástroj RexView umožňuje sledovat, jak jádro systému vykonává daný 

algoritmus a také doladit drobné nedostatky. Jak již bylo zmíněno, pomocí bloku trendu lze 

sledovat grafický průběh signálu. Tímto způsobem se mohou také provádět mnohá měření 

elektrických i neelektrických veličin. Tento nástroj je nezbytnou součástí systému, neboť se 

na něm testují průběhy procesů, než budou uvedeny do provozu „načisto“. [7] 

 

 

Obr. 3.9 - Ikona RexView [7] 

 

 

Obr. 3.10 - Schéma komponentů systému Rex  
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V úloze Vozík na nakloněné rovině je stolní PC vybaven grafickým vývojovým prostředím 

RexDraw a diagnostickým prostředím RexView. Stolní PC je prostřednictvím ethernetu 

napojen na RaspberryPi, které obsahuje jádro systému RexCore. RaspberryPi pak vykonává 

v počítači naprogramovaný algoritmus a je napojeno rozhraním USB 1.0 na Arduino UNO, 

které „vykonává rozkazy“ přijaté od RaspberryPi a umožňuje zpětnou vazbu pro měření a 

diagnostiku systému. 

 

Raspberry Pi je mini počítač ve formě osazené desky. Prostřednictvím Raspberry lze ovládat 

téměř jakákoli aplikace, lze do něj nahrát operační systém (například Linux) a používat ho 

jako klasický počítač. [8]  

Hardware Raspberry obsahuje: 

• procesor Broadcom BCM2835 (ARM11), taktovací frekvence 700MHz 

•  čtyři porty USB 2.0 porty 

• čtečku paměťových karet 

• zvukový výstup 

• HDMI 

• možno připojit rozšiřující moduly 

Raspberry se napájí prostřednictvím adaptéru s konektorem MicroUSB napětím 5V. 

Operační systém se zavádí z SD karty, která funguje jako pevná paměť. 

 

Arduino je platforma založená na jednoduché prototypové desce (hardware) a vývojovém 

prostředí, které slouží k tvorbě software. Deska Arduino získává vstupní údaje od různých 

snímačů a senzorů a na základě těchto údajů ovládá výstupy (měření a diagnostika). 

Hardware vývojové desky Arduino obsahuje: 

• Osmibitový mikroprocesor Atmel (například: ATmega168, ATmega328, 

ATmega1280 a ATmega2560) 

• Krystal (udává taktovací frekvenci) 

• Napájecí konektor pro 5 V 

• Převodník pro komunikaci s počítačem (A/D4 převodník) 

• Vstupní a výstupní porty (digitální, analogové, PWM) 

• Podle typu může obsahovat Wi-Fi a bluetooth modul, či čtečku paměťových 

karet 

• Komunikační porty 

                                                        
4 A/D převodník – Převádí analogovou (spojitou) hodnotu signálu na digitální (diskrétní) 
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Arduino má své programovací vývojové prostředí – software Arduino IDE a lze ho využít pro 

širokou škálu aplikací díky jeho možnému rozšíření periferních zařízení (různé senzory, 

výkonové prvky, komunikační moduly, aj.) [9] 

 

Obr. 3.11 - Arduino Uno [10] 

V úloze Vozík na nakloněné rovině je použito Arduino Uno (Obr. 3.11), sloužící jako 

jednoduchá měřící karta, které má tyto parametry: 

• Provozní napětí: 5 V 

• Vstupní napětí: (7 ÷ 12) V 

• Taktovací frekvence: 16MHz 

• Datová sběrnice: 8bit 

• Analogové I/O piny: 6 

• Digitální I/O piny: 20 (6 z nich je možno použít jako PWM) 

• USB konektor 

• Napájecí konektor 

• Obsahuje mikrokontroler: ATmega328P [10] 

 

Jako cílové zařízení pro řídicí systém Rex je použito Raspberry Pi s operačním systémem 

Linux. Aby byla zaručena správná funkce a komunikace mezi řídicím systémem Rex, 

Raspberry Pi a Arduinem, musí být nahrán do Raspberry Pi ovládací program 

RexduinoMaster a do Arduina program RexduinoSlave. Tyto programy zajistí, aby Arduino 

„plnilo příkazy“, které mu dá Raspberry. 

K ovládání Arduina ve vývojovém prostředí Rexu (RexDraw) slouží blok Arduino_UNO, 

který představuje virtuální Arduino. To lze jednoduše nakonfigurovat tím, že nastavíme 

vstupní nebo výstupní porty na typ přenášeného signálu (digiální I/O, analogové I/O či 

PWM). 
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Obr. 3.12 - Blok Arduino_UNO 

Blok Arduino_UNO není schopen sám vykonávat vyšší logiku. Abychom mohli řídit krokový 

motor, je zapotřebí na jeho vstupy připojit programovatelný blok Rexlang. Ten obsahuje 

šestnáct vstupních a výstupních portů. Tento blok má v konfiguraci odkaz na textový 

soubor, který obsahuje kód programu. 

 

Obr. 3.13 - Blok Rexlang 

Jak je patrné z Obr. 3.14, schéma obsahuje ještě další bloky. Blok SGI je generátor pulzů 

(obdélník, sinus, pila), udávající frekvenci spínání cívek, a tedy řízení rychlosti otáčení 

krokového motoru. Zbývající bloky (CNB8, angleUp a angleDown) jsou prosté 

dvouúrovňové spínače. Ovšem ještě zbývá program, podle kterého blok car_control1 

(Rexlang) bude řídit virtuální Arduino.  
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Obr. 3.14 - Naklápění dopravníku ve vývojovém prostředí RexDraW 

Nejdůležitějším blokem pro chod systému je EXEC (tzn. Exekutiva reálného času). Tento 

blok tvoří základ hlavního souboru projektu, kterým se konfigurují jednotlivé podsystémy. 

Jedno z hlavních nastavení parametrů je nastavení taktovací frekvence jádra neboli 

základní periody (tick) jádra řídicího systému Rex. Tato perioda je zadávána v sekundách. 

Dalším parametrem je priorita připojených úloh. [11] 
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4. Ovládání krokových motorů prostřednictvím řídicího 

systému Rex 

Tato kapitola se zabývá řídicím algoritmem všech použitých krokových motorů použitých v 

úloze Laboratorní model Vozík na nakloněné rovině. Zde se také uplatňují znalosti z 

předchozích kapitol. Navržený algoritmus má zajistit vyšší efektivitu, optimalizaci a 

možnost docílit vyšší maximální rychlosti pohybu dopravníku. 

4.1 Řízení krokového motoru 

Otáčení rotoru krokového motoru je zajištěno sekvencí spínání cívek statoru. Přepínání 

cívek se provádí v tzv. taktech a podle toho rozeznáváme několik druhů řízení:  

• Čtyřtaktní s jednou aktivní fází 

• Čtyřtaktní se dvěma aktivními fázemi 

• Osmitaktní 

• Mikrokrokování 

Následující příklady řízení krokových motorů jsou implementace na unipolární zapojení 

krokového motoru. 

 

Čtyřtaktní řízení s jednou aktivní fází znamená, že pro každý krok je aktivní jen jedna fáze. 

Jedná se o nejjednodušší řízení otáček krokového motoru. Sekvence spínání fází pro 

čtyřtaktní řízení s jednou aktivní fází je nastíněna v následující tabulce. 

 

Tab. 4.1 - Sekvence čtyřtaktního řízení s jednou aktivní fází 

 Fáze 1 Fáze 2 Fáze 3 Fáze 4 

Krok 1 1 0 0 0 

Krok 2 0 1 0 0 

Krok 3 0 0 1 0 

Krok 4 0 0 0 1 

 

Čtyřtaktní řízení se dvěma aktivními fázemi znamená, že pro každý krok jsou vždy aktivní 

dvě sousední fáze. Toto řízení vykazuje asi 1.5krát vyšší krouticí moment než při řízení s 

jednou aktivní fází, ale na úkor dvojnásobného odběru.  

Tab. 4.2 - Sekvence čtyřtaktního řízení se dvěma aktivními fázemi 

 Fáze 1 Fáze 2 Fáze 3 Fáze 4 



18 

 

Krok 1 1 1 0 0 

Krok 2 0 1 1 0 

Krok 3 0 0 1 1 

Krok 4 1 0 0 1 

 

Osmitaktní řízení je kombinací obou předchozích principů řízení. U tohoto typu řízení lze 

dosáhnout polovičního kroku a tím pádem i dvojnásobné přesnosti. 

 

Tab. 4.3  - Sekvence osmitaktního řízení 

 Fáze 1 Fáze 2 Fáze 3 Fáze 4 

Krok 1 1 0 0 0 

Krok 2 1 1 0 0 

Krok 3 0 1 0 0 

Krok 4 0 1 1 0 

Krok 5 0 0 1 0 

Krok 6 0 0 1 1 

Krok 7 0 0 0 1 

Krok 8 1 0 0 1 

 

Mikrokrokování je způsob řízení, při kterém můžeme libovolně zjemnit celý krok, to 

znamená, že jeden krok můžeme rozdělit do několika mezikroků. Mikrokrokování se 

realizuje PWM modulací, kde je řízeno napětí nebo výkon sousedních fází v určitém poměru 

mezi kroky. Princip spočívá v tom, že obě sousední fáze si předávají kotvu tím způsobem, 

že v první fázi postupně snižujeme výkon a v druhé fázi zároveň výkon navyšujeme.  

PWM neboli pulzně šířková modulace je způsob, jakým je možné řídit výkon pomocí pulzů, 

frekvence a střídy. Frekvence je pro PWM konstantní a určuje rychlost spínání pulzů. Střída 

je poměr mezi délkou pulzu a délkou celé periody dle vzorce 

  %100
T

t
Stř i

 (3.1) 

 

kde it  - délka pulzu  s  

 T - perioda  s  
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Obr. 4.1 - PWM 

4.2 Algoritmus řízení krokových motorů prostřednictvím systému Rex 

V řídicím systému Rex, přesněji v grafickém uživatelském prostředí RexDraw, se algoritmus 

realizuje buď pospojováním funkčních bloků nebo ve speciálním programovatelném bloku 

Rexlang. Ten umožňuje naprogramovat algoritmus prostřednictvím vlastního 

programovacího jazyka, podobnému jazyku C nebo Java. [11] 

 Psaní programu jsem realizoval v základním textovém editoru a také v Notepadu++ 

(freeware) pro větší přehlednost. Pro řízení krokových motorů v úloze Vozík na nakloněné 

rovině jsem vyzkoušel různé typy řízení (které jsou zmíněny v předchozí podkapitole) až na 

mikrokrokování.  

Pro řízení krokových motorů pohánějící dopravník, jako nejlepší a naprosto 

dostačující je řízení čtyřtaktní s jednou aktivní fází, protože pohyb dopravníku nevyžaduje 

téměř žádnou přesnost, vyžaduje se pouze změna rychlosti krokových motorů. Tento 

způsob má také nižší spotřebu proudu. 

Pro řízení krokového motoru na ovládání sklonu dopravníku mi přijde nejvhodnější 

také čtyřtaktní s jednou aktivní fází, které je vzhledem k malému stoupání závitové tyče 

dostatečně přesné. 

Algoritmus pro řízení krokových motorů je implementován v řídicím systému Rex a 

v programovatelném bloku REXLANG.  

Jeho princip spočívá v tom, když nastane vzestupná či sestupná hrana hodinového 

signálu (proměnná clock), dojde k pootočení krokového motoru. Nejprve se inkrementuje 

proměnná step, která udává fázi motoru a nabývá cyklicky hodnot 0 - 1 - 2 - 3 - 0 (pomocí 

matematické operace fmod() - zbytek po celočíselném dělení, modulo). Pak se ověří 

požadovaný směr otáčení (vstupní proměnná left) a následně se pomocí struktury switch-

case upraví hodnoty proměnných step_0 až step_3, které reprezentují jednotlivé cívky 

krokového motoru. 

Ukázka algoritmu pro čtyřtaktní řízení s jednou aktivní fází pro jeden směr otáčení: 
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if((clock > clock_prev) || (clock < clock_prev)){ 

  

  //ověření vzestupné či sestupné hrany (proměnná clock) 

 

if (left == true) { //podmínka, pokud je zvoleno směr 

//otáčení vlevo vykoná se cyklus 

 

step = fmod(step+1,4); //inkrementace proměnné step, 

 //funkce modulo    

 } 

 

switch(step) {  //struktura switch-case 

          case 0:   //první fáze 

           step_0=0;  //cívka 1 rozepnutá (0) 

           step_1=0;  //cívka 2 rozepnutá (0) 

           step_2=0;  //cívka 3 rozepnutá (0) 

           step_3=1;  //cívka 4 sepnutá (1) 

           break;  //konec první fáze, po ní se znovu 

//inkrementuje proměnná step 

          case 1: 

           step_0=0; 

           step_1=0; 

           step_2=1; 

           step_3=0; 

           break; 

          case 2: 

           step_0=0; 

           step_1=1; 

           step_2=0; 

           step_3=0; 

           break; 

          case 3: 

           step_0=1; 

           step_1=0; 

           step_2=0; 

           step_3=0; 

           break; 

 } 

} 

} 

 

Zdrojový kód algoritmu pro řízení sklonu dopravníku přikládám do přílohy III. a řízení 

pohonu dopravníku do přílohy IV. 

 Původní algoritmus měl nepřehlednou strukturu a neumožňoval snadnou úpravu 

pro volbu jiného typu řízení. Použitím struktury switch–case je algoritmus optimální a 

snadno se na něm implementovaly různé typy řízení. 

 Zavedením nového algoritmu se nezvýšila efektivita, ale zvýšila se přehlednost a 

možnost rozšíření o různé typy řízení. 
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4.3 Zvýšení maximální rychlosti pohybu dopravníku a vyšší efektivity 

Každý systém naprogramovaný v systému Rex má ve svém jádru definovanou taktovací 

frekvenci pro běh programu. Od ní se poté odvíjí maximální možné taktování krokového 

motoru. V předchozí úloze byla nastavena základní taktovací frekvence pro řízení otáček 

motoru 20 Hz. 

Nastavení taktování jádra systému Rex se provádí v bloku EXEC (uživatelské prostředí 

RexDraw), úpravou hodnoty parametru „tick“. Ten udává maximální taktovací periodu 

volitelnou v systému. Taktovací frekvence pro krokový motor je dána nastavením v bloku 

SGI. Předchozí úloha měla nastavení taktovací frekvence na 20 Hz, což odpovídá 6 otáčkám 

za minutu krokového motoru (při úhlu kroku 1,8°) dle rovnice  

 





360

60 f
n ; (3.2) 

kde n - otáčky krokového motoru  1min 
 

 f - krokovací frekvence Hz  

  - úhel kroku    

 

a rychlosti dopravníku 3,14mm/s (při poloměru řemenice 5mm) dle rovnice 

  rv ; (3.3) 

 

kde v  - rychlost dopravníku  smm /  

 r  - poloměr řemenice  mm  

 

 
60

2
n

  ; (3.4) 

 

kde   - úhlová rychlost  1s  

 n  - otáčky krokového motoru  1min 
 

 

To je pro laboratorní úlohu nedostačující, protože rychlost dopravníku je poruchová veličina 

a bylo by neefektivní mít poruchovou veličinu s tak nízkým rozsahem.  

  



22 

 

Maximální použitelná taktovací frekvence v bloku EXEC činí 100 Hz. Je to maximální 

hodnota pro správnou funkci celého systému (RaspberryPi a systém Rex). Maximální 

taktovací frekvencí je dána maximální rychlost otáčení krokového motoru. To znamená, že 

maximální rychlost dopravníku je podle výpočtů 15,7 mm/s. Díky zvýšení frekvence z 20 na 

100 Hz je chod motoru plynulejší. 

 Pro nastavení taktovací frekvence pro řízení otáček krokových motorů je třeba v 

bloku SGI nastavit parametr „frekvence“ (udávána v Hz) a lze také zvolit velikost amplitudy 

a tvar generovaného signálu. 
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5. Webové grafické uživatelské rozhraní (GUI) 

Tato kapitola je věnována grafickému uživatelskému rozhraní pro ovládání úlohy Vozík na 

nakloněné rovině. Stávající GUI obsahuje ovládání dopravníku, nastavení parametrů 

regulátoru PID, nastavení žádané hodnoty (polohy) vozíku, nastavení rychlosti dopravníku 

a vizualizaci úlohy pomocí webové kamery a sledování průběhu veličin v reálném čase na 

grafu (žádaná hodnota, akční zásah, pozice, regulační odchylka a parametry PID regulátoru). 

Mým úkolem je tedy rozšířit toto rozhraní o ovládání a vizualizaci sklonu dopravníku. Celé 

toto uživatelské rozhraní je vytvořeno v jazyce JavaScript s rozšiřující knihovnou jQuery. Při 

tvorbě webové aplikace je také nutné znát základy jazyka HTML a CCS. Následující obrázek 

ukazuje již přepracované webové uživatelské rozhraní GUI. 

 

Obr. 5.1 – GUI 

 

 

Aktuální GUI dostupné na adrese: http://plc-12110-3-renie.fsid.cvut.cz/   
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Stávající GUI jsem rozšířil o oddíl Naklopení silnice, který je vybaven ovládáním sklonu 

dopravníku Nahoru a Dolu a také řízením rychlosti sklonu Rychlost změny úhlu. 

5.1 HTML, CCS, JavaScript a jQuery 

HTML (Hypertext Markup Language) neboli hypertextový značkovací jazyk je jazyk určený 

pro tvorbu webových stránek. Jeho syntaxe je jednoduchá a má široké využití.  

\\** ukázka základní struktury HTML jazyka**// 

<html>   ; začátek HTML dokumentu 

<head>  ; hlavička stránky 

  **obsah hlavičky - např.: titulek** 

</head> ; ukončení hlavičky 

<body>  ; tělo stránky (vždy pod hlavičkou) 

  **obsah těla webové stránky** 

</body> ; ukončení těla  

</html>  ; konec HTML dokumentu 

Struktura jazyka HTML obsahuje párové a nepárové tzv. tagy (znaky mezi ostrými závorkami 

< >). Ty nejzákladnější jsou vysvětleny v ukázce nad tímto textem. „Párové“ znamená, že 

mají začátek a konec například <head> a </head>. Soubor obsahující zápis v HTML jazyce 

má příponu *.html.  

Zápisem v HTML je definován vlastní obsah (užitečná data) a struktura webové stránky. 

Vzhled a rozmístění jednotlivých prvků je definováno jazykem CCS.  

 

CCS (Cascading Style Sheets) neboli kaskádové styly, definuje vzhled webové stránky jako 

například umístění prvků na stránce, styl a barva písma. Ke psaní stylů se používá: 

• Interní stylopis – pomocí tagu <style> … </style> 

• Externí stylopis – pomocí odkazu na externí soubor obsahující styly 

Při použití interního stylopisu se styly definují přímo v HTML souboru, kdežto při externím 

stylopisu se v souboru HTML pouze odkazuje na soubor, který obsahuje styly CCS a tento 

soubor má příponu *.ccs. [12]  

 

JavaScript je programovací jazyk využívaný pro programování webových aplikací na 

internetových stránkách. JavaScript určuje, jak se webová stránka chová při vnějším zásahu 

od uživatele. Webová stránka zapsána v JavaScriptu umožňuje v prohlížeči interaktivní 

komunikaci s uživatelem a také je schopna dynamicky měnit zobrazovaný obsah. Soubor 

obsahující program napsaný v JavaScriptu má příponu *.js. [13]  
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Aby však uživatel mohl prostřednictvím webové aplikace řídit nějaký externí proces, je 

třeba používat speciální funkce z knihovny jQuery. 

 

jQuery je knihovna, která rozšiřuje knihovnu JavaScriptu o funkce, které vylepšují 

manipulaci s interaktivní částí webové stránky. Hlavním rysem dynamické webové stránky 

vytvořené v JavaScriptu s příkazy z knihovny jQuery je, že se aktualizují pouze dílčí prvky 

stránky, a ne celý obsah stránky. To zaručuje příkaz ready. K volání příkazů z jQuery knihovny 

se v kódu jako první volá jQuery nebo jeho alias znak $ (dolar). [14]   

Řídicí systém Rex má své HMI (Human Machine Interface), které je založeno na 

platformě JavaScriptu a jQuery. Pomocí knihovny RexHMI je zajištěna interakce mezi 

webovou stránkou a řídicím systémem Rex. 

5.2 Implementace ovládání sklonu dopravníku 

Prostřednictvím JavaScriptu je zajištěna interakce mezi webovou aplikací a řídicím 

systémem Rex. Stávající GUI jsem rozšířil o ovládání sklonu dopravníku. Jednalo se pouze o 

navázání na předchozí již hotový program v souboru auticko.js a také v HTML souboru 

internetové stránky index.html.  

 Podle obrázku 2.9 z uživatelského prostředí RexDraw jsem nastavil interakci s GUI 

pro zvětšení sklonu dopravníku dvoustavovou proměnnou angleUp a pro zmenšení sklonu 

angleDown. Postupoval jsem stejným způsobem zápisu do souboru auticko.js, jako je 

například u spuštění dopravníku. Dále pro změnu velikosti otáček krokového motoru slouží 

blok „SGI2“. Tam bylo zapotřebí dynamicky měnit frekvenci. Proto jsem použil stejný působ, 

jako je to u ovládání rychlosti dopravníku v souboru auticko.js (pomocí šoupátka).  

Následující postup demonstruje tvorbu funkce pro zvětšování úhlu dopravníku.  

 

Postup: 

1. Deklarace a inicializace nové proměnné - nastavení výchozích hodnot pro porovnání 

s aktuálními (čtenými) hodnotami. 

var setValues = {"angleUp": 0,}; 
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2. Přidání nových položek pro zápis a čtení - odkazování do systému Rex. 

$(document).ready(function() { 

 REX.HMI.init = function() {  

  REX.HMI.addItem("angleUp_w","car_control.angleUp:YCN","W"); 

//přidání položky angleUp_w do knihovny REX.HMI; odkaz do souboru 

//car_control, proměnné angleUp a bude se měnit parametr YCN - pro 

//událost zápisu Write  

  REX.HMI.addItem("angleUp", "car_control.angleUp:YCN", "R"); 

//nová položka angleUp - pro událost čtení Read 

 

3. Obsluha události čtení z webové aplikace (GUI) – po indikaci události čtení se 

porovnají výchozí hodnoty (bod 1.) s aktuální přečtenou hodnotou.  

  REX.HMI.$i("angleUp_w").on("read", function(itm) { 

   setValues["angleUp"] = itm.getValue(); 

   if(itm.getValue()) { 

    $("#cf-angleUp").prop("checked", true); 

//pokud je položka v GUI pod ID jménem #cf-angleIp označena True //(tj. 

//log. 1), označ v Rexu položku pod odkazem angleUp_W na True 

   }else{ 

    $("#cf-angleUp").prop("checked", false); 

//pokud je označena False (tj. log. 0), označ položku v Rexu False 

  }); 

4. Interakce systému Rex s webovou aplikací – kdyby došlo k akčnímu zásahu uvnitř 

systému Rex. Například kdyby někdo ručně nastavil hodnotu angleUp na hodnotu 

True, tak se změna provede i na webové stránce. 

  REX.HMI.$i("angleUp").on("read", function(itm) { 

   if(itm.getValue() != setValues["angleUp"]) { 

   setValues["angleUp"] = itm.getValue(); 

    if(itm.getValue()) { 

     $("#cf-angleUp").prop("checked", true); 

//pokud je přečtená hodnota True, změň položku s ID jménem #cf-an... //v 

GUI na True 

    }else{ 

     $("#cf-angleUp").prop("checked", false); 

//je-li přečtená hodnota False, změň v GUI položku na False  

  }}}); 
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5. Interakce webové stránky se systémem Rex – kdyby došlo ke změně v GUI, provede 

se změna i v Rexu. 

 $("#cf-angleUp").on("change", function(e) { 

//pokud nastane událost změna na položce #cf-angleUp 

  var value = $(this).prop("checked"); 

  if(value) 

   REX.HMI.write("angleUp_w", 1); 

//pokud je položka #cf-an...označená, zapiš v systému Rex hodnotu //1 

do položky, na kterou odkazuje angleUp_w 

   REX.HMI.write("angleDown_w", 0); 

//a zapiš hodnotu 0 do položky, na kterou odkazuje angleDown_w 

  }else{ 

   REX.HMI.write("angleUp_w", 0); 

//pokud #cf- an... označená není, zapiš hodnotu 0 do položky, na kterou 

odkazuje angleUp_w 

 }); 

  

6. Úprava webové stránky – přidání nadpisu nového oddílu, položky checkbox a 

popisku. 

<h5 id="title-road"> Naklopení silnice:</h5> 

//nadpis oddílu  

 <div class="checkbox"> 

//objekt pro položku cf-angleUp (check box – zaškrtávací tlačítko) 

  <label for="cf-angleUp">  

 <input type="checkbox" name="angleUp" id="cf-

angleUp"><span id="cf-angleUp-label">Nahoru</span> 

//název checkboxu = „angleUp“, propojení mezi html stránkou a 

//javascriptovým programem pomocí ID jména „cf-angleUp“, popisek 

//checkboxu = „Nahoru“ 

  </label> 

 </div> 

 

Pro psaní kódu v JavaScriptu a HTML kódu jsem použil textový editor Notepad++ (freeware). 
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6. Snímač polohy vozíku 

Předchozí snímač polohy vozíku pocházel z bezdrátové optické myši (zn. Genius). Byla 

ovšem myšlenka ho doplnit ultrazvukovým senzorem vzdálenosti, ale vzhledem k tomu, že 

z hlediska stáří a opotřebení předchozího snímače jsem se rozhodl ho nahradit snímačem 

z nové myši. 

6.1 Myš jako snímač polohy 

Myši jsou zařízení používaná pro polohování v grafickém uživatelském rozhraní na 

jakémkoli PC. Informaci o své poloze získá díky snímači, který se nachází na spodní straně 

myši, a posílá je formou signálů do počítače, kde se projeví jako pohyb kurzoru na 

obrazovce. V minulosti se používaly mechanické senzory tzv. kuličkové (opto-mechanické) 

myši, v dnešní době se však používá optické technologie, především klasická LED, laser či 

bluetrack technologie. 

 

Kuličkové myši polohují pomocí kuličky, umístěné ve středu myši, na kterou doléhají dva 

válečky představující osu x a y. Pohyb kuličky se pak rozkládá mezi oba válečky. Na druhých 

koncích válečků jsou nalisovány kotouče s dírami, které jsou umístěny mezi zdrojem světla 

(infračerveného) a snímačem. Otáčením kotouče vznikají záblesky přerušováním a 

propouštěním paprsků a tyto záblesky se mění na elektrický signál, který se dále zpracuje 

do počítače a ten ho vyhodnotí jako pohyb. Tyto optomechanické myši dosahují přesnost 

od 200 dpi5 do 2400 dpi což nejvíce souviselo s cenou. [15] 

 

Obr. 6.1 - Princip kuličkové myši [15] 

Optické myši založeny na LED diodách mají na spodní části led diodu a optický snímač. 

Snímačem je malá kamera CCD6 s maticí několika desítek bodů, která zpracovává signál 

mikroprocesorem. Polohu myš získá tak, že kamera snímá vysokou rychlostí (cca 1000 

                                                        
5 dpi – Dot Per Inch – míra, určující počet obrazových bodů na délku jednoho palce [1]   
6 CCD – Charge-Doupled Device – technologie pro zpracování obrazu; zařízení převádějící světelnou 

energii na elektrický signál [18] 
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snímků/s) odražený paprsek, změnu směru pozná tak, že vyhodnotí rozdíl mezi sejmutými 

snímky. Optické myši dosahují vyššího rozlišení cca 6000dpi. Výhodou oproti 

optomechanickým myším je ten, že optickým nevadí vibrace, nečistoty a nevyžadují téměř 

žádnou údržbu ani speciální podložku (kromě skla, zrcadla a jiných reflexních materiálů). 

[15] 

 

Laserové myši fungují na stejném principu jako myši optické. Liší se pouze zdrojem paprsku, 

kterým je laser. Laserové světlo má větší intenzitu a tvoří jej rovnoběžný svazek, tudíž má 

větší účinnost snímání polohy. [15] 

 

Myši s bluetrack technologií (nebo také blue-eye) jsou vlastně klasické optické myši akorát 

s tím rozdílem, že mají místo červeného zdroje světla modrou LED diodu, která osvítí až 4x 

více plochy než červená. Myši pak nevadí ani vysoce reflexní povrchy ani průhledné sklo. Je 

použitelná na většině povrchů od dřeva až po nesčetné druhy textilií. Rozlišení senzoru se 

pohybuje od 1000 do 2000 dpi, jsou schopné vytvářet 8000 snímků/s a jsou funkční i 

v rychlosti 1,79 m/s. Sice má nižší rozlišení než předchozí typy, ale má nesporné výhody, co 

se týče rychlosti a použitelnosti na různých typech povrchu. [16] 

 

Obr. 6.2 - Orientační porovnání různých druhů myší [16] 

6.2 Instalace nového snímače polohy 

Předchozí snímač byl použit z LED optické bezdrátové myši, která měla horší rozlišení a 

jevila značné známky opotřebení. Proto jej bylo potřeba nahradit. Nahradil jsem jej tedy 

novým snímačem polohy z myši, Genius NX-7000, založené na bluetrack technologii. Tuto 

myš jsem vybral na základě dobrého rozlišení, technologie snímače a ceny. 

 

Parametry myši Genius NX-7000 : 

• Snímač blue-eye s rozlišením 1200dpi 

• Bezdrátový radiový přenos (na frekvenci 2,4GHz) 

• Cena 190,- Kč 
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Nejdříve jsem odstrojil vozík od starého snímače a od přebytečných částí, nechal jsem 

pouze holou konstrukci vozíku s podvozkem a převodovku. Stejnosměrný motorek vozíku 

nebyl uložen pevně, proto jsem ho připevnil k hliníkovému chladiči. Pak jsem rozebral 

novou myš a vyjmul základní desku se snímačem. Podle polohy snímací optiky jsem musel 

přizpůsobit spodní desku vozíku. Vyřízl a vypiloval jsem tedy novou drážku pro snímací 

optiku tak, aby byla zajištěno pevné uložení. Základní desku snímače jsem přišrouboval 

jedním šroubkem k desce vozíku a opřel jí o sloupek. 

 Dále jsem na zadní část autíčka umístil pouzdro na jednu tužkovou baterii, která 

napájí snímač. Mezi baterii a snímač jsem umístil páčkový spínač, kterým je možno kdykoliv 

snímač odstavit z provozu.  Všechny vodiče bylo potřeba odpájet a připájet nové, kromě 

vodičů stejnosměrného motorku. Ty jsem musel dodatečně ochránit smršťovací objímkou 

proti poškození. Sběrače pro napájení motorku vozíku byly potřeba přepájet a očistit je 

lihem. Na závěr jsem na zadek vozíku přišrouboval ukazatel pro vizualizaci polohy vozíku. 

 

Obr. 6.3 - Vozík před rekonstrukcí 

 

Obr. 6.4 - Vozík po rekonstrukci 

Snímání polohy je teď díky novému snímači přesnější, odezva je rychlejší a po rekonstrukci 

je vozík lehčí. 
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6.3 Programové vybavení pro snímač polohy 

Signály od senzoru polohy jsou posílány bezdrátově do přijímače, který je zapojen do 

modulu RaspberryPi kde se dále zpracuje v řídicím systému Rex. Tam se nachází program 

pro zpracování signálu z myši (soubor mouse_read), který byl poskytnut přímo od výrobce 

(REX Controls s.r.o).  

Tento program už nebylo potřeba dále upravovat, protože je univerzální pro všechny typy 

bezdrátových myší. 

 

Obr. 6.5 - Mouse_reader v RexDraw 

Obr. 6.5 reprezentuje snímač polohy myši. Jako vstup má pouze reset_mouse, který 

resetuje polohu vozíku na hodnotu 0. Pak má 3 sady výstupů: dva z nich (y0 až y4) slouží 

pro diagnostické účely. Poslední výstup (y15) vysílá informaci o poloze vozíku. Součástí 

bloku mouse_reader je také program, který tento blok obsluhuje. Ten byl také poskytnut 

výrobcem.  
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7. Vizualizace náklonu dopravníku a polohy vozíku 

Vizualizace náklonu dopravníku a polohy vozíku je implementována ve webovém 

grafickém uživatelském rozhraní. Prostřednictvím webkamery je zajištěna vizualizace celé 

úlohy. Webkamera nebyla součástí konstrukce, a tudíž nebyla zajištěna stálá poloha 

kamery a vizualizace náklonu dopravníku a polohy vozíku. Proto bylo nutné nalézt 

nejvhodnější místo, kde by kamera nepřekážela ve funkci úlohy a byl zajištěn co nejlepší a 

nejvýhodnější záběr na vozík. Kromě instalace kamery bylo zapotřebí nainstalovat měřítko 

vzdálenosti a úhlu tak, aby byly také v záběru kamery. Obě měřítka jsou určena pouze pro 

základní orientaci o poloze vozíku a úhlu náklonu dopravníku. 

 

Obr. 7.1 - Instalace webkamery a měřítek 

7.1 Instalace webkamery 

Pro úlohu Vozík na nakloněné rovině jsem měl k dispozici webkameru EDIMAX IC-3116W 

s těmito parametry: 

• Rozlišení obrazu 1280 x 720 

• Typ snímače: CMOS7 

• Zorný úhel: 69° 

• Rozhraní: RJ-45 LAN 

• Denní i noční režim (detektor světla, 4x IR diody8) 

                                                        
7 CMOS - Complementary Metal Oxide Semiconductor – technologie pro zpracování obrazu 

Rozdíl mezi CMOS a CCD – CCD má navzájem propojené buňky (citlivé na světlo), CMOS je má 

navzájem oddělené [19] 
8 IR dioda– Infra Red – Dioda emitující infračervené záření 
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Tato kamera je vybavena technologií Plug-N-View, která umožňuje monitorování 

prostřednictvím mobilní nebo počítačové aplikace přes připojení na chytrý telefon nebo 

notebook. Také má zabudovaný snímač pohybu. [17] 

  V úloze Vozík na nakloněné rovině tato webkamera slouží pouze pro vizualizaci 

pohybu vozíku a naklánění dopravníku prostřednictvím webové aplikace. 

 Kameru jsem nainstaloval na místo, ze kterého je umožněn záběr na celou dráhu 

vozíku a také na délkové a úhlové měřítko. Dále bylo potřeba navrhnout a vyrobit držák 

kamery. Kamera měla původně vlastní odnímatelný stojan, který byl pro tuto úlohu 

nepoužitelný, ale využil jsem křídlový šroub, pomocí něhož je kamera připevněna na 

držáku. Křídlový šroub je zašroubován ze zadní strany pouzdra webkamery. Držák jsem 

vyrobil z hliníkového L-profilu, který jsem nařezal na 2 pruhy. K rampě je držák upevněn 

dvěma šroubky. 

7.2 Instalace měřítek 

Pro jednoduchou orientaci polohy vozíku a úhlu náklonu dopravníku bylo vhodné použít 

délkové a úhlové měřítko. 

 Délkové měřítko – použil jsem pravítko z nerezové oceli 500mm EXTOL CRAFT. Toto 

pravítko jsem vybral kvůli materiálu, jeho délce, dostatečné výšce a čitelnosti stupnice. 

Délkové měřítko jsem nalepil na levý bok konstrukce dopravníku na vnitřní stěnu. Protože 

jsem zjistil, že stupnice nebyla na kameře dostatečně čitelná, rozhodl jsem se zvýraznit 

stupnici po pěti centimetrech lihovým fixem. Stupnice je nyní dostatečně čitelná. Pro 

správnou orientaci na stupnici jsem vozík dovybavil hliníkovým ukazatelem, aby byla 

zajištěna orientační vizualizace. Pomocí stupnice a ukazatele se poté může určit orientační 

výchylka polohy vozíku. 

 Úhlové měřítko – pro měření úhlu jsem použil svinovací metr, který jsem upevnil na 

pravém boku konstrukce dopravníku tak, aby byl v záběru kamery. Pro orientační určení 

úhlu naklopení dopravníku jsem nainstaloval k okraji konstrukce hliníkový ukazatel. Konec 

svinovacího metru jsem připevnil stahovacími pásky k základní konstrukci. Dále jsem 

pomocí trigonometrických výpočtů zjistil, že interval naklopení dopravníku je 0 až 18°. 

Tento interval jsem rozdělil po třech stupních a jednotlivé rysky mají rozestup cca 1,5 cm. 

Rysky jsem narýsoval lihovým fixem podle hliníkového ukazatele.  
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8. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo obnovit předchozí úlohu a předpřipravit jí pro studenty 

jako laboratorní úlohu pro předmět Automatické řízení. Tento cíl jsem podle mého názoru 

splnil. Kompletní dokumentace viz přílohy I. a II. a elektronická příloha. 

 Předchozí úlohu Vozík na nakloněné rovině jsem rozšířil o možnost naklápění 

dopravníku: Nainstaloval jsem krokový motor do kardanova kloubu pomocí pouzdra, spojil 

jsem jej se závitovou tyčí prostřednictvím pružné hřídelové spojky a vybavil jsem ho 

chladičem s ventilátorem. Přepracoval jsem také předchozí algoritmus pro řízení krokových 

motorů v řídicím systému Rex tak, abych zajistil vyšší maximální rychlosti dopravníku a 

vyšší efektivity. 

 Dále jsem kompletně zrekonstruoval silový obvod pro napájení krokových motorů a 

vybavil jej galvanickým oddělením. 

Nahradil jsem snímač polohy vozíku snímačem z optické myši s vyšším rozlišením, který 

jsem nainstaloval na vozík. Programové vybavení snímače nebylo třeba přizpůsobit. 

 Rozšířil jsem webové uživatelské rozhraní GUI o možnost řízení naklápění 

dopravníku. Nainstaloval jsem webkameru na konstrukci dopravníku tak, aby byla zajištěna 

vizualizace úlohy včetně polohy vozíku a náklonu dopravníku. 

 

Největší problémy se vyskytli, když se krokové motory za chodu aplikace začali tzv. 

zasekávat a při měření jsem zjistil, že ho řídí náhodné pulzy. Bylo několik variant, co to 

mohlo způsobit. Buď to mohla být chyba v silovém obvodu (problém se vyskytl ještě, než 

jsem nahradil ten předchozí), nebo mohlo být vadné Arduino. Po výměně silového obvodu 

jsem vyloučil možnost vadného silového obvodu. Proto jsem za své náklady koupil nový 

mikroprocesor Atmel ATmega328P. Ani po výměně procesoru zasekávání neustávalo. Další 

varianta, která mě napadla, byla, že by mohla být chyba v řídicím systému Rex. Zkusil jsem 

tedy postavit zcela nový program v uživatelském prostředí RexDraw a problém byl vyřešen.  
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Seznam elektronických příloh 

Elektronické přílohy jsou zabaleny v archivu elektronické přílohy.rar, které jsou vypáleny na 

přiloženém CD 

Obsah: 

1. Autíčko: 

1.1. Typy řízení 

1.1.1. 4TAKTNÍ_1FÁZE.txt 

1.1.2. 4TAKTNÍ_2FÁZE.txt 

1.1.3. 8TAKTNÍ.txt 

1.2. web 

1.2.1. css 

1.2.2. images 

1.2.3. js 

1.2.3.1. Globalize 

1.2.3.2. jQuery 

1.2.3.3. auticko.js 

1.2.3.4. rex-hmi.min.js 

1.2.3.5. rex-hmi-formatovany 

1.2.4. index.html 

1.2.5. IPCamPluginDM.rar 

1.3. car_control.mdl 

1.4. car_control.rlb 

1.5. car_control.stl 

1.6. car_control1.mdl 

1.7. car_control1.rlb 

1.8. car_control1.mdl 

1.9. exex.mdl 

1.10. mouse_read.mdl 

1.11. mouse_read.stl 

2. Elektrické obvody 

2.1. Galvanické oddělení 

2.1.1. tištěný spoj – galvanické oddělení.brd 

2.1.2. tištěný spoj – galvanické oddělení.pdf 

2.1.3. tištěný spoj – galvanické oddělení.sch 

2.2. silový obvod 

2.2.1. tištěný spoj – silový obvod.brd 

2.2.2. tištěný spoj – silový obvod.pdf 

2.2.3. tištěný spoj – silový obvod.sch 

3. Fotodokumentace 

3.1. Bak_foto (1) – (23) 

4. Model pouzdra pro krokový motor 

4.1. Pouzdro_step_motor 

5. Bakalářská práce_Jan Riedl 

   



38 

 

 

Příloha I. - Datový list krokového motoru 

 

 

Dostupné na: http://www.interinar.com  
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Příloha II. - Schémata zapojení a plošné spoje  

• Galvanické oddělení:  
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• Silový obvod: 

  

Návrh schémat zapojení a plošných spojů v SW Autodesk EAGLE 8.0.2 premium 

studentská verze. 
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Příloha III. - Naklápění dopravníku v jazyce Rexlang 

• Soubor car_control1.stl 

 

int input(0) clock;   //vstupní proměnné  

int input(1) angleUp;   //vstupy do bloku car_control1 

int input(2) angleDown;  // 

 

int output(0) pin_y0;   //výstupní proměnné 

int output(1) pin_y1;   //výstupy z bloku car_control1 

int output(2) pin_y2;   // 

int output(3) pin_y3;   // 

 

double output(13) pin_y13;  //pomocný výstup 

double step;  //pomocná proměnná pro příkaz //SWITCH; 

 

int clock_prev; //pomocná proměnná pro detekování 

//vzestupné nebo sestupné hrany 

 

int step_0;    //vnitřní proměnné reprezentující  

int step_1;    //cívky krokového motoru  

int step_2;    // 

int step_3;    // 

 

int init(void){    //inicializace všech vnitřních a 

 clock_prev = 0;   //pomocných proměnných 

 step_0 = 0; 

 step_1 = 0; 

 step_2 = 0; 

 step_3 = 0; 

 step = 0; 

 return 0; 

} 

 

int main(void){    //hlavní program: 

 

 if((clock > clock_prev) || (clock < clock_prev)){ 

 

//ověření vzestupné či sestupné hrany (porovnání clock a //clock_prev) 

 

  if (angleUp == true){ //naklopení vzhůru 

 

   step = fmod(step+1,4); 

 

//inkrementace proměnné step, pomocí matematické operace modulo 

 

   switch(step){ 

 

//struktura Switch-Case – podle hodnoty, kterou nabyde proměnná //step 

se vybere dotyčný case a provede se program uvnitř 

//přepínání fází 

 

   case 0:  //první fáze 

    step_0=0;  //cívka 1 rozepnutá (0) 
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    step_1=0  //cívka 2 rozepnutá (0) 

    step_2=0;  //cívka 3 rozepnutá (0) 

    step_3=1;  //cívka 4 sepnutá (1) 

 break; //konec první fáze, následuje 

//inkrementace step a přepnutí do 

//druhé fáze 

   case 1: 

    step_0=0; 

    step_1=0; 

    step_2=1; 

             step_3=0; 

             break; 

            case 2: 

             step_0=0; 

             step_1=1; 

             step_2=0; 

             step_3=0; 

             break; 

            case 3: 

             step_0=1; 

             step_1=0; 

             step_2=0; 

             step_3=0; 

             break; 

            } 

    }else 

if (angleDown == true){  //naklopení vzhůru 

      

step = fmod(step+1,4); //inkrementace proměnné 

//step 

   switch(step){ 

 

//struktura Switch-přepnutí fáze; fáze jsou nastaveny v opačném 

//pořadí, než předchozí struktura 

 

     case 0:    //první fáze 

             step_0=1;   //cívka 1 sepnutá (1) 

             step_1=0;   //cívka 2 rozepnutá (0) 

             step_2=0;   //cívka 3 rozepnutá (0) 

             step_3=0;   //cívka 4 rozepnutá (0) 

             break; 

            case 1: 

             step_0=0; 

             step_1=1; 

             step_2=0; 

             step_3=0; 

             break; 

            case 2: 

            step_0=0; 

            step_1=0; 

            step_2=1; 

            step_3=0; 

            break; 

           case 3: 

            step_0=0; 

            step_1=0; 
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            step_2=0; 

            step_3=1; 

            break; 

           } 

  }  

 } 

 

if(right == left){ // pokud je zvoleno současné klesání i 

//stoupání, jsou cívky motoru vypnuty. 

 //pokud ne, přiřadí se výstupy z bloku 

//car_control1 k cívkám motoru 

  pin_y0 = 0; 

pin_y1 = 0; 

pin_y2 = 0; 

pin_y3 = 0; 

}else{ 

  pin_y0 = step_0;  //výstup 0 =1. cívka motoru 

pin_y1 = step_2;  //výstup 1 =3. cívka motoru 

pin_y2 = step_3;  //výstup 2 =4. cívka motoru 

pin_y3 = step_1;  //výstup 3 =2. cívka motoru 

} 

 

pin_y13 = step; //na výstup 13 pošli hodnotu proměnné //step 

(měřící účely, detekce krokoů) 

clock_prev = clock; //do clock_prev uložit novou hodnotu 

//proměnné clock 

    return 0; 

} 

 

int exit(void){return 0;} //obsluha pro konec programu 
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Příloha IV.  -  Řízení dopravníku 

• Soubor car_control.stl 

 

int input(0) clock;   //vstupní proměnné reprezentující  

int input(1) street_on;  //vstupy do bloku car_control 

int input(2) reverse_direction; // 

  

int output(0) pin_y0;   //výstupní proměnné reprezentující  

int output(1) pin_y1;   //výstupy z bloku car_control 

int output(2) pin_y2;   // 

int output(3) pin_y3;   // 

 

double output(13) pin_y13;  //pomocný výstup 

double step;  //pomocná proměnná pro příkaz //SWITCH 

 

int clock_prev; //pomocná proměnná pro detekování 

//vzestupné nebo sestupné hrany 

 

int step_0;    //vnitřní proměnné reprezentující  

int step_1;    //cívky krokových motorů  

int step_2;    // 

int step_3;    // 

 

int init(void){    //inicializace všech vnitřních a 

 clock_prev = 0;   //pomocných proměnných 

 step_0 = 0; 

 step_1 = 0; 

 step_2 = 0; 

 step_3 = 0; 

 step = 0; 

 return 0; 

} 

 

int main(void){ 

 

 if((clock > clock_prev) || (clock < clock_prev)){ 

 

//ověření vzestupné či sestupné hrany (porovnání clock a //clock_prev) 

 

 

  if ((street_on == true)&&(reverse_direction == 0)) { 

 

//pokud je současně zapnutá silnice a vypnutý „opačný směr“ 

//pojede vozík po silnici směrem dopředu 

    

   step = fmod(step+1,4); 

 

//inkrementace proměnné step, pomocí matematické operace modulo 
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switch(step){  

 

//struktura Switch-Case – podle hodnoty, kterou nabyde proměnná step 

//se vybere dotyčný case a provede se program uvnitř přepínání fází 

 

   case 0:  //první fáze 

             step_0=0;  //cívka 1 rozepnutá (0) 

             step_1=0;  //cívka 2 rozepnutá (0) 

             step_2=0;  //cívka 3 rozepnutá (0) 

             step_3=1;  //cívka 4 sepnutá (1) 

 break; //konec první fáze, následuje  

//inkrementace step a přepnutí do 

//druhé fáze 

          case 1: 

             step_0=0; 

             step_1=0; 

             step_2=1; 

             step_3=0; 

             break; 

            case 2: 

             step_0=0; 

             step_1=1; 

             step_2=0; 

             step_3=0; 

             break; 

            case 3: 

             step_0=1; 

             step_1=0; 

             step_2=0; 

             step_3=0; 

             break; 

   } 

           }else 

  if ((street_on == true)&&(reverse_direction == 1)) { 

   

//pokud je současně zapnutá silnice a zapnutý „opačný směr“ 

//pojede vozík po silnici směrem pozpátku 

  

   step = fmod(step+1,4); 

 

//struktura Switch-přepnutí fáze; fáze jsou nastaveny v opačném 

//pořadí, než předchozí struktura 

 

   switch(step){ 

 

   case 0:  //první fáze 

             step_0=1;  //cívka 1 sepnutá (1) 

             step_1=0;  //cívka 2 rozepnutá (0) 

             step_2=0;  //cívka 3 rozepnutá (0) 

             step_3=0;  //cívka 4 rozepnutá (0) 

             break; 

          case 1: 

             step_0=0; 

             step_1=1; 

             step_2=0; 

             step_3=0; 
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             break; 

            case 2: 

             step_0=0; 

             step_1=0; 

             step_2=1; 

             step_3=0; 

             break; 

            case 3: 

             step_0=0; 

             step_1=0; 

             step_2=0; 

             step_3=1; 

             break; 

            }     

    }   

        } 

 

if(street_on == 0){ //pokud je zvoleno vypnutí silnice, jsou 

//cívky motoru vypnuty. Pokud ne, přiřadí 

//se výstupy z bloku car_control k cívkám 

//motoru 

     pin_y0 = 0; 

  pin_y1 = 0; 

  pin_y2 = 0; 

  pin_y3 = 0; 

  }else{     

  pin_y0 = step_0; //výstup 0 =1. cívka motoru 

pin_y1 = step_2; //výstup 1 =3. cívka motoru 

pin_y2 = step_3; //výstup 2 =4. cívka motoru 

  pin_y3 = step_1; //výstup 3 =2. cívka motoru 

 } 

 

pin_y13 = step; //na výstup 13 pošli hodnotu proměnné step 

//(měřící účely, detekce krokoů) 

clock_prev = clock; //do clock_prev uložit novou hodnotu 

//proměnné clock 

} 

 

int exit(void){return 0;}  //obsluha pro konec programu 
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Příloha V. – Kompletní schéma bloků ve vývojovém prostředí 

RexDraw 

• Hlavní blok řídícího systému Rex (Soubor exec.mdl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Čtení polohy ze snímače polohy (soubor mouse_read.mdl) 

 

 

  

Pozice vozíku (odkaz do bloku 

car_position v souboru sar_control) 

Blok mouse_reader 

(rexlang) – odkazuje se na 

soubor s programem 

snímače polohy (soubor 

mouse_read.stl) 

Reset polohy vozíku 

 Odkaz na úlohu (soubor) car_control 

 Odkaz na úlohu (soubor) mouse_read 
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• Řízení dopravníku a vozíku v řídicím systému Rex (soubor car_control.mdl) 
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