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Příloha I - Blokové schéma hlavní desky 

 

 

 

Příloha II – Vývojový diagram 
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Příloha III - Seznam použitých součástek 

 

IC1   MAX232 

IC2   AT24CP 

IC3   PIC18F242  

IC4   78L05  

Q1   8MHz 

C1,C2   22pF 

C3,C4,C5,C6  10µF 

C7   470µF 

C8   47µF 

C9   100nF 

R1   1k1 

78L05   stabilizátor 

D1,D2   1N4148 

FOTOTR  neznámé parametry 

JP1   konektor 

X1   konektor 

S1   přepínač 

LED1   zelená 

9.4 Příloha IV - Schéma plošného spoje hlavní desky 

 

 



 

 
 

Příloha V - Schéma plošného spoje LED diod 

 

 

Příloha VI - Blokové schéma PWM desky 

 

 

 

Příloha VII - Seznam použitých součástek pro vedlejší desku 

PIC16F627 18 I/O 

Krystal  8MHz 

R1  100Ω 

R2  100Ω 

R3  1000Ω 

C1  100nF 

C2  22pF 

C3  22pF 

C4  470mF 

C5  47mF 

D1  Schottkyho dioda 

LED  5mm zelená 

INFRA LED 5mm 

IRF630 transistor  

78L05  stabilizátor 

Napájecí zdroj
Obvod řízení 

PWM modulace
MotorNapájecí zdrojNapájecí zdroj



 

 
 

 

Příloha VIII - Program PWM pro vedlejší desku 
void main() 

{ 

   PR2=0xFF;   //perioda PWM 

 CCPR1L=0x5F; //duty cycle 

 TRISB3=0; 

 T2CKPS1=0;  //preddelicka 

 T2CKPS0=0;  //preddelicka 

 TMR2ON=1;  //zapnuti timer2  

 CCP1CON=0b00001100; //zapnuti PWM  

//LED 

 TRISA=0; 

 PORTA=0; 

while(1);  

} 

nop; 

end; 

 

Příloha IX – Část programu pro hl.desku 

 

#include <pic18.h> 

unsigned char priznak; 

unsigned char adresa_zapis=0; 

unsigned char adresa_cteni=0; 

//INTERRUPT--------------------------------------- 

void interrupt Preruseni() 

{ 

 if(INT0IF) 

 { 

 INT0IF=0;  //vymazání p říznaku p řerušení 

 priznak=1; 

 } 



 

 
 

 if(RCIF)  // „1“- RCREG buffer plny 

    //RCIF p ři vy čtení z RCREG se vymaže 

 { 

 GIE=0;   //zákaz všech globálních p řerušení 

 EEADR=adresa_zapis; 

 EEDATA=RCREG; 

 WREN=1;   //zápis 

 RC2=!RC2; 

 EECON2=85;  //55h 

 EECON2=170;  //AAh 

 WR=1;   //(po provedeni se sám vymaže) 

  

 WREN=0;   //zákaz zápisu 

 EEIF=0;   // „1“ bylo vše úsp ěšné 

 GIE=1;   //povoleni všech globálních p řerušení 

 adresa_zapis++; 

 } 

 

} 

//------------------------------------------------ 

void cekej()  // časová prodleva 

{ 

unsigned int i=80; 

while(i--); 

} 

 

void main() 

{ 

INT0IE=1;  //povoleni vn ějšího p řerušeni 

PEIE=1;  //zapnuti periferních p řerušeni 

GIE=1;   //globální p řerušeni 

INTEDG0=1;  //nastavení reakce na náb ěžnou hranu 

//LED 

 TRISB=0b00000001;  //1 pro INT0 



 

 
 

 PORTB=0b01111110;  //sviti poslední LED 

 TRISC=0b10000000; 

 PORTC=0b11111111; 

 ADCON1=0b00000111; 

 TRISA=0; 

 PORTA=0b11111111; 

//definice USART 

 SPBRG=12;   //baut rate 

 SYNC=0;   //asynchronní mód 

 SPEN=1;   //1 = Sériový port povolen 

 TXIE=0;   //zákaz vysílaní 

 TXEN=0;   //zákaz vysílaní 

 RCIE=1;   //1 = Enables the USART receive interrup t 

 CREN=1;   //povolení p řijímání 

//definice EEPROM 

EEPGD=0;    //Access Data EEPROM memory 

CFGS=0;    //Access FLASH Program or Data EEPROM 

memory 

 

// čtení EEPROM 

char bajt[60]; 

for(adresa_cteni=0;adresa_cteni<60;adresa_cteni++) 

{ 

EEADR=adresa_cteni;  //adresa pro čtení 

RD=1;     // čtení 

bajt[adresa_cteni]=EEDATA; 

} 

while(1) 

{ 

//vykreslovani na LED 

if(priznak) 

{ 

SPEN=0;   //0 = Sériový port zákaz  

int a; 



 

 
 

char pomoc; 

//+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + 

for(a=0;a<30;a++) 

{    //Jednotlivé procedury k vykreslování. 

PORTA=~(0b11111100 & bajt[a*2]); 

pomoc=0b11000000&bajt[a*2+1]; 

pomoc=pomoc>>1; 

PORTC=~((0b00000011& bajt[a*2])|pomoc); 

PORTB=~((0b00111111&bajt[a*2+1])<<1); 

//cekej(); 

} 

priznak=0; 

SPEN=1;   //1 = Sériový port povolen 

} 

} 

} 

Příloha X – Část kódu z počítačového softwaru 
using  System; 
using  System.Collections.Generic; 
using  System.ComponentModel; 
using  System.Data; 
using  System.Drawing; 
using  System.Text; 
using  System.Windows.Forms; 
using  System.Threading; 
using  System.IO; 
using  System.IO.Ports; 
using  System.Drawing.Imaging; 
 
namespace  WindowsApplication4 
{ 
    public  partial  class  Form1 : Form 
    { 
        Bitmap  obrazek; 
        byte [] buf = new byte [60]; 
 
        public  Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
        private  void  button2_Click( object  sender, EventArgs  e) 
        { 
           MemoryStream  str= new MemoryStream (); 
            //byte[] buf=null; 



 

 
 

            Image  obrazek11 = null ; 
 
            if  (openFileDialog1.ShowDialog()== DialogResult .OK) 
            { 
                obrazek11 = Image .FromFile(openFileDialog1.FileName); 
            } 
            Bitmap  obrazekBMP = new Bitmap (obrazek11); 
            Bitmap  obrazekBMP3 = new Bitmap (obrazek11, new Size (30,16)); 
            pictureBox1.Image = obrazekBMP;          
            obrazekBMP3.RotateFlip( RotateFlipType .Rotate90FlipX); 
            obrazek = obrazekBMP3; 
            pictureBox3.Image = obrazekBMP3; 
            textBox1.Text = obrazekBMP.PhysicalDime nsion.ToString(); 
            textBox3.Text = obrazekBMP3.PhysicalDim ension.ToString(); 
            obrazekBMP3.Save(str, ImageFormat .Bmp);   
        } 
 
        private  void  button3_Click( object  sender, EventArgs  e) 
        { 
             
            Bitmap  objBitmap = new Bitmap (60, 9); 
            Graphics  objGraphics = Graphics .FromImage(objBitmap); 
            string  FontName = "Small Fonts" ; 
            int  FontSize = 9; 
            Color  FontColor = Color .Black; 
            Color  BackColor = Color .White; 
            Font  objFont = new Font (FontName, FontSize); 
            PointF  objPoint = new PointF (-2f, -5f); 
            SolidBrush  objBrushForeColor = new SolidBrush (FontColor); 
            SolidBrush  objBrushBackColor = new SolidBrush (BackColor); 

objGraphics.FillRectangle(objBrushBackColor,0, 0, W idth, 
Height); 
objGraphics.DrawString(textBox2.Text, objFont, 
objBrushForeColor, objPoint); 

             
  objBitmap.Save( Application .StartupPath + "/obrazek.bmp" , 
ImageFormat .Bmp); 

             
            obrazek = new Bitmap (objBitmap); 
            obrazek.RotateFlip( RotateFlipType .Rotate90FlipX); 
            pictureBox1.Image = objBitmap; 
            textBox1.Text = pictureBox1.Image.Physi calDimension.ToString(); 
            textBox3.Text = obrazek.PhysicalDimensi on.ToString(); 
            pictureBox3.Image = obrazek; 
        } 
 
        private  void  button1_Click( object  sender, EventArgs  e) 
        {    
             
            MemoryStream  str= new MemoryStream (); 
            //byte[] buf = new byte[60]; 
 
            try 
            { 
                obrazek.Save(str, ImageFormat .Bmp); 
                str.Read(buf,0, 60); 



 

 
 

            } 
            catch 
            { 
                MessageBox .Show( "Neni obrazek" ); 
                return ; 
            } 
 
            try 
            { 
                serialPort1.Open(); 
                serialPort1.Write(buf, 0, buf.Lengt h); 
                serialPort1.Close(); 
            } 
            catch   
            { 
                MessageBox .Show( "Neni com1" );  
            } 
        } 
 
 
 
 
 
 
         
 

Příloha XI – Obrázek spuštěné počítačové aplikace  
 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        



 

Příloha XII – Sejmutý obrázek PWM z 
       

 

Příloha XIII – Obrázek celé konstrukce

 
 
 
 
 

 

 

Sejmutý obrázek PWM z osciloskopu 

 

Obrázek celé konstrukce               

 



 

 
 

Příloha XIV – Obrázek PWM desky  

 
 
Příloha XV – Pohled shora        

 
 
 
 



 

 
 

Příloha XVI – Zapnutý systém 

 
 


