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1. ÚVOD 

Dle mého názoru je spolupráce s nějakou společností přinejmenším v posledním 

ročníku studia na vysoké škole „povinností“ každého studenta. Kde jinde má člověk zjistit, 

co ho po škole může potkat? Stáž, brigáda, nebo spolupráce na projektu ještě při studiu 

dává studentovi lepší výchozí pozici k rozhodnutí, co bude dělat po získání titulu. Získané 

zkušenosti se na trhu práce cení a takový člověk je žádanější, než absolvent bez praxe.  

I já jsem v posledním ročníku začal spolupracovat s jednou společností. Při hledání 

tématu diplomové práce mě zaujala možnost pokračovat ve spolupráci s člověkem, který 

mi vedl bakalářskou práci a nedávno si spolu s kolegou založil vlastní společnost. 

Mým úkolem je navrhnout a vyrobit modul pro řízení motorů pro nízká napětí. 

Nejdříve bylo nutné definovat parametry a funkce, které má řídící jednotka zvládat, poté 

navrhnout schéma a na jeho základě vybrat vhodné součástky. Dále bylo potřeba udělat 

návrh desky plošných spojů, vyrobit ji a osadit. Nakonec se musí řídící jednotka 

naprogramovat, aby byla schopna ovládat různé typy motorů. 
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2. O SPOLEČNOSTI COCONUT SYSTEMS 

2.1. Vznik společnosti 

Společnost Coconut Systems, s.r.o. si v roce 2015 založili dva absolventi oboru 

mechatronika, kde momentálně studuji i já. Oba dva spolu studovali bakalářský i 

navazující magisterský program. Už při studiích pracovali na několika zajímavých 

projektech, jako je například paralaktická montáž pro fotografování hvězdné oblohy při 

delších expozičních časech. Dále třeba trenažér padákového kluzáku pro trénování přistání 

začínajících paraglidistů.  

Po získání inženýrského titulu směřovali na fyziku, konkrétně na Ústav fyzikálního 

inženýrství na doktorské studium. I tady se věnovali spíše „mechatronickým“ věcem. 

Zabývali se například návrhem a vývojem řídící elektroniky rastrovacích sondových 

mikroskopů. 

Ještě před úspěšným ukončením studia se rozhodli, že si založí vlastní společnost a 

nadále budou pracovat na zajímavých projektech. 

 
Obrázek 1: Logo společnosti Coconut Systems, s.r.o. [1] 

 

2.2. Popis společnosti 

Jak už je zmíněno v předchozím odstavci, společnost vznikla teprve nedávno, 

v roce 2015 a zatím nemá žádné další zaměstnance. Mimo dva zakladatele jsme zde pouze 

2 studenti posledního ročníku a pracujeme především na svých diplomkách.  

Sídlo společnosti je v centru Brna na ulici Solniční, kde se nachází menší, ale 

dostačující kancelářský prostor. V kanceláři má každý své místo a potřebné vybavení pro 

práci.  

Čím se vlastně společnost zabývá? Jednoduše vším, co nás baví. Především je to 

návrh, výroba a vývoj elektronických obvodů, regulátorů, zesilovačů, zdrojů, DPS, 

různých zařízení a strojů. Popřípadě i úpravy a modernizace stávajících systémů [1]. 
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Momentálně je práce zaměřena na dva hlavní projekty. Prvním je „Bužírkomat“, 

což je stroj, který navléká asi metr dlouhé plastové dráty do bužírky. Nejnáročnější bylo 

vymyslet konstrukci a princip navlékání. To už je vyřešeno a teď se pracuje na elektronice 

pro tento systém. Elektronika se skládá převážně z řízení motorů pro odmotávání bužírky, 

či její nasouvání na drát. Druhým významným projektem je „Navíječ“, který je v podobné 

fázi jako ten první. Opět se řeší návrh elektroniky. 
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3. O MÉ PRÁCI VE SPOLEČNOSTI 

U obou aktuálních projektů se používá hned několika různých motorů. Například u 

„Navíječe“ je využit jeden hlavní EC (elektricky komutovaný) motor pro navíjení a jeden 

krokový motor pro hlídání rovnoměrného navinutí bužírky. Druhý projekt je ještě 

komplikovanější a využívá celkem 5 motorů (3 stejnosměrné a 2 krokové motory). 

K řízení každého motoru je zapotřebí jeden driver. Ten si můžeme pro konkrétní 

typ a velikost motoru koupit, nebo sami navrhnout. Koupě hotové řídící jednotky by ale 

značně zvedla náklady daného produktu. Návrh vlastní jednotky pro každý typ motoru 

zvlášť taktéž není nejlevnější a hlavně je časově náročný.  

Jelikož je ve většině projektů potřeba hned několik takovýchto jednotek a 

předpokládáme, že i v budoucnu to nebude jinak, tak jsme se rozhodli navrhnout a vytvořit 

jeden univerzální modul pro řízení motorů. A to je právě moje práce. 

 

Obrázek 2: Ukázka prodávaných driverů na motory [2] 

 

3.1. Parametry univerzálního modulu pro řízení motoru 

Aby byl modul opravdu univerzální, musí být schopen řídit všechny námi nejčastěji 

používané typy motorů a to jsou krokové motory, EC (elektricky komutované) motory a 

DC (stejnosměrné) motory. Dále musí být dimenzován na motory běžných výkonů. 

Vybrali jsme takový rozsah parametrů, aby pokryl požadavky nejčastěji používaných 

pohonů. Chceme mít možnost připojit motory na napájecí napětí 12 až 48 V a maximální 

odběr proudu by měl být až 30 A. 

Samozřejmě je požadováno implementovat momentovou, rychlostní a polohovou 

řídící smyčku. Dále zakomponovat do jednotky senzor pro měření proudu a zpracování 

signálů z enkodéru a Hallových sond. 
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3.2. Popis univerzálního modulu pro řízení motoru 

Základem každého driveru pro motory je samozřejmě H-můstek, ten se skládá ze 4 

spínacích prvků, nejčastěji MOS-FET tranzistorů. Jeden takovýto H-můstek je schopen 

bipolárně spínat jedno vinutí motoru. Různé typy pohonů vyžadují jiný počet spínacích 

prvků a odlišné sekvence jejich spínání. Pro 3 základní typy používaných motorů je počet 

potřebných H-mostů v následující tabulce. 

Typ motoru Počet plných H-můstků 

DC motor 1 

EC motor 1,5 

Krokový motor 2 

Tabulka 1: Počet potřebných H-můstků k řízení různých motorů. 

 

Jelikož má být vytvářená deska univerzální, jsou na ní celkem 2 H-můstky. Pro 

jednodušší ovládání je využit driver pro spínání horního a dolního tranzistoru od 

společnosti Infineon (celkem tedy 4 kusy).  

 

Obrázek 3: Jeden plný H-můstek [3] 

 

Hlavním řídicím prvkem celé jednotky je 8-bitový mikroprocesor od společnosti 

Atmel, konkrétně typ Xmega32D4. Ten se stará o celkové řízení motorů. Jednak posílá 

správně časované signály do driverů pro spínání MOS-FET tranzistorů, potom taky pomocí 

A/D převodníku snímá velikost proudu protékajícího motorem a popřípadě zjišťuje polohu 

natočení motoru díky enkodéru nebo Hallových sond. V neposlední řadě taky může 

komunikovat s nadřazenou externí jednotkou. 

Jak je to s napájením? Aby bylo vše co nejjednodušší, tak napájení je přivedeno 

pouze jedno hlavní (12 až 48 V) a poté několika měniči převedeno na různá potřebná nižší 

napětí. Pro spínání MOS-FET tranzistorů je třeba 12 V, mikrokontrolér je napájen 3,3 V a 

případný externě připojený enkodér většinou vyžaduje 5 V. 
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Snímání proudu je provedeno pomocí odporového bočníku, na kterém se měří 

úbytek napětí. Aby na něm nevznikal příliš velký úbytek napětí, tak je použit rezistor spíše 

s menší hodnotou odporu. Napětí na něm je poté zesíleno (20×) a přivedeno na 12-bitový 

A/D převodník mikrokontroléru. Jelikož je požadováno měření proudu ve velkém rozsahu 

(0 až 30 A), bylo nutné zvolit více měřicích rezistorů s různou velikostí pro různě veliké 

proudy. Celý měřicí rozsah jsem rozdělil na 5 menších intervalů a pro každý z nich 

vypočítal nejvhodnější velikost odporu i s ohledem na ztrátový výkon. Toto rozdělení 

můžete vidět v následující tabulce. 

Proud [A] Odpor [mΩ] 

 do 1,8 68 

do 4 30 

do 8 15 

do 17,5 7 

do 35 3,5 

Tabulka 2: Rozdělení proudového rozsahu a přiřazení vhodných odporů. 

 

Výpočet jednotlivých odporů je následující. A/D převodník mikrokontroléru má 

referenci Uref = 2,5 V, před ním je zesilovač (K = 20×), takže na měřicím odporu může být 

maximálně 0,125 V a například pro proud I = 8 A je třeba odpor o velikosti 15,6 mΩ. 

  

    
 
 
  

Při vyšších proudech se musí použít odpory pro větší výkon, nebo dát 2 paralelně, 

aby se proud rozdělil. Výkon se opět spočítá z jednoduchého vztahu odporu a proudu: 

       

 

Proud [A] Odpovídající výkon [W] 
Max přípustný výkon 

pro daný odpor [W] 

1,8 0,22 2 

4 0,48 3 

8 0,96 3 

17,5 2,14 3 

35 4,29 6 (dva odpory paralelně) 

Tabulka 3: Výkony odpovídající jednotlivým proudům a odporům. 
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3.3. Návrh a výroba DPS 

Po definování základních parametrů, a výběru tomu odpovídajících součástek, bylo 

potřeba začít s návrhem DPS. Nejprve jsem navrhnul, nechal vyrobit a osadil 4 menší 

prototypové desky, každá pouze s jedním polovičním H-mostem. Na těchto prototypech se 

otestovala kompatibilita vybraných součástek a vyladily nějaké nedostatky, které potom 

byly implementovány do druhé verze návrhu. 

Druhá verze už je kompletně na jedné desce o rozměrech 100×80 mm a její návrh 

v programu Eagle můžete vidět na obrázku 5, popřípadě hotovou vyrobenou desku na 

obrázku 6. 

 

Obrázek 4: Ukázka jednoho plného H-mostu se snímačem proudu 

 

 

Obrázek 5: Navržená druhá verze DPS 
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Obrázek 6: Vyrobená druhá verze DPS 

 

V současné době je již druhá verze desky vyrobená a veškeré součástky zakoupeny. 

Během následujícího týdne provedu osazení a zprovoznění desky.  

Dále zbývá vytvořit program pro řízení tří základních typů motorů. Začnu od 

nejjednoduššího DC motoru, který už jsem zkoušel úspěšně řídit s první verzí prototypové 

desky. Potom se zaměřím na řízení EC motoru. To z důvodu, že bychom rádi využili toto 

řešení už na jednom z projektů („Navíječi“). Nakonec tedy zbyde krokový motor.  

Ve finále by bylo žádoucí, aby byla možnost jednoduše měnit typ motoru pomocí 

nějakého přepínače. 
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4. ZÁVĚR 

Spolupráce se společností Coconut Systems vznikla na základě hledání námětu 

diplomové práce. Díky zajímavému nabídnutému tématu a předchozí zkušeností s dřívější 

spoluprací na bakalářské práci jsem se rozhodl pro psaní diplomové práce u této 

společnosti. 

Zadaný úkol (návrh a výroba modulu pro řízení motorů na nízká napětí) lze rozdělit 

do několika fází a naplánovat průběh zpracování, aby se všechno stihlo. V první fázi bylo 

nutné definovat parametry a funkce, které má řídící jednotka zvládat. Poté udělat návrh 

schématu, na základě toho vybrat konkrétní součástky a dále navrhnout desku plošných 

spojů, která se nechala vyrobit.  

Mým úkolem je ještě desku osadit a naprogramovat k řízení tří typů motorů (DC, 

EC a krokový motor). 

Do budoucna je ještě v plánu, aby byly desky modulární, tj. aby bylo možné dát 

např. 3 desky na sebe, propojit napájení, komunikační rozhraní a přes jeden komunikační 

kabel ovládat všechny 3 desky (3 motory). 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

DPS Deska plošných spojů 

s.r.o. Společnost s ručením omezeným 

EC Electric commutated (elektricky komutovaný) 

DC Direct current (stejnosměrný proud) 

A/D Analog / Digital 


