
Příloha A 

Seznam součástek 

1x mikroprocesor ATMEGA168-20PU     

1x krystal 16Mhz             

1x mikrotlačítko P-B1720         

2x Zenerova dioda 5V1 

1x rezistor 10 ohmu 

2x rezistor 220 ohmu 

4x rezistor 390 ohmu 

4x rezistor 1k 

2x rezistor 100 k 

2x trimr 25k 

1x  stabilizátor 7805 + chladič TO-220 

1x  stabilizátor 7812 + chladič TO-220 

1x  stabilizátor 7815 + chladič TO-220 

1x ventilátor 120x120x25mm 12V + mřížka 

1x  krabička KP10 149x178x90mm 

1x  fotocitlivý cuprexit 200x150mm 

1x  spínač páčkový P-C1710HOSW 

1x  spínač páčkový P-B069C 

1x 74LS14 protizákmitový obvod 

1x kondenzátor 1,8nF, 63V 

2x keramický kondenzátor 22pF     

3x  keramický kondenzátor 22nF     

12x kondenzátor 100nF, 63V 

1x kondenzátor 220nF, 63V 

1x  kondenzátor 10uF, 63V 

1x  kondenzátor 220uF /63V 

2x   impulzní kondenzátor RUBYCON 1000UF, 63V 

4x  tlačítko bez aretace Tlačítkový spínač ZIPPY P1-2S-Z  

1x  tlačítko s aretací P-TURBO 

5x  hmatník k tlačítku Hmatník ZIPPY 2P1-2TB-R201A-Z 

1x  displej MC1602B RED NEGATIV 

1x  oboustranný kolík S1G26 2,54mm 

2x chladič V4330K      

1x chladič V4330N      

1x  dioda FES16JT-E3/45 600V 16A 

3x Konektor se zámkem PFH02-03P 

1x Konektor se zámkem PSH02-04W 

1x Konektor se zámkem PSH02-06P 

1x tlumivka 150uH, 10A 

1x NMOS tranzistor IRF540N 100V 33A 

1x budič IR2121 

2x svorkovnice ARK210/2EX 

2x  přístrojová zdířka SBZ-BLACK-D938 

2x  přístrojová zdířka SBZ-RED-D938 

1x  H-můstek L6203 

1x transil 24V, 1,5kW 

1x transil 27V, 1,5kW 

1x pojistka 5A rychlá 

1x  držák válcové pojistky PTF 15 

  



Příloha B 

Kontrolní měření 

 Pro kontrolní měření bylo zvoleno zatížení můstku DC motorem. Tabulka 1 udává 

základní parametry použitého motoru. 

Jmenovité napětí  24V 

Rozběhový proud  2,8A 

Jmenovité otáčky  4000 ot./min. 

Výkon P 60W 

Tab. 1 Opsané údaje motoru 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Schéma zapojení kontrolního měření 

 Jako zátěž motoru byl použit tentýž motor jako generátor spojený hřídelí. Z druhého 

motoru bylo pomocí voltmetru odečítáno napětí. Naměřené hodnoty ukazuje tabulka 2. 

Motor se plynule rozeběhl při střídě 10% a plynule zvyšoval otáčky v závislosti na zvyšované 

střídě až k hodnotě střídy 50%. 

Uindukované [V] Střída můstku [%] 

1,1 10,2 

2,7 15,6 

5,4 23,5 

8,2 31,3 

11,1 39,2 

13,9 47 

15,9 50,9 

Tab. 2 Naměřené hodnoty 

H-můstek M M V 



 

 Pro výpočet otáček motoru je potřeba určit konstantu 𝐶𝛷 motoru. Pro její určení je 

potřeba určit moment stroje 

𝑀𝑚𝑜𝑡 =
𝑃

𝜔
=

60

2 ∙ 𝜋 ∙ 4000
60

= 0,143𝑁𝑚 

Nyní z rovnice pro moment určit 𝐶𝛷 

𝐶𝜙 =
𝑀𝑚𝑜𝑡

𝐼
=

0,143

2,8
= 0,051 

Se znalostí 𝐶𝛷 je možno určit úhlovou rychlost ω 

𝜔 =
𝑈𝑖
𝐶𝜙

 

Ukázkový výpočet pro jednu hodnotu: 

𝜔 =
1,1

0,051
= 21,5 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

Převod na otáčky za minutu 

𝜔0 =
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛0

60
→ 𝑛0 =

60 ∙ 𝜔0

2 ∙ 𝜋
 

𝑛 =
60 ∙ 21,5

2 ∙ 𝜋
= 205,4 𝑜𝑡./𝑚𝑖𝑛. 

 

Ui [V] 1,1 2,7 5,4 8,2 11,1 13,9 15,9 

Otáčky [ot./min.] 206,1 505,8 1011,6 1536,2 2079,4 2604,0 2978,6 

Tab. 3 Naměřené hodnoty napětí a vypočtené hodnoty otáček 



 

Obr. 2 Graf závislosti indukovaného napětí na otáčkách 

 

Během měření byly pořízeny následující průběhy napětí. 

 

Obr. 3 Výstupní napětí H-můstku při střídě 47% a zatížení motorem 
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Obr. 4 Průběh výstupního napětí H-můstku pří střídě 11% a zatížení motorem 

 

Obr. 5 Průběh PWM signálu pro H-můstek, střída 11%, zatíženo motorem 



 

Obr. 7 Zvlnění výstupního napětí zvyšujícího měniče při zatížení 

 

Obr. 8 Výstupní napětí zvyšujícího měniče během zapnutí 



 

Obr. 9 Zachycený průběh napěťové špičky během rozepnutí indukčnosti 

Použité měřicí přístroje 

Multimetr Mastech MY 64 

Osciloskop Agilent DO1002A 

Závěr: 

 Při měření bylo ověřeno, že měnič je schopen napájet i brzdit stejnosměrný motor. Na 

měřeném motoru byla ověřena schopnost měniče nastavovat výstupní napětí v kroku cca 0,2V a 

tím přesně řídit otáčky motoru. Z naměřených průběhů je patrné, že spínání můstku probíhá 

korektně ve smyslu kvality spínacích pulzů a rovněž tvar výstupního napětí snižujícího měniče 

odpovídá předpokladům. Měřením bylo zjištěno, že při zatížení se výstupní napětí zvyšujícího 

měniče rozkmitá v pásmu ±1V okolo požadované hodnoty. Toto zvlnění je dáno nízkou 

frekvencí regulační smyčky. Obrázek 8 zachycuje průběh napětí po zapnutí měniče. Na průběhu 

je vidět nabití výstupního kondenzátoru na hodnotu vstupního napětí a následné navýšení na 

regulovanou hodnotu po dokončení inicializace mikrokontroléru. Překmit výstupního napětí činí 

asi 1,5V. Na obrázku 9 je pak zachycena přepěťová špička vzniklá rozepínáním akumulační 

tlumivky. Pro odfiltrování těchto nežádoucích špiček je použito keramických kondenzátorů. 

  



Příloha C 

Osazovací plán DPS hlavní desky měniče 

 
C17, C18 = 22pF 

C4 = 1,8nF 

C8, C9, C10 = 22nF 
C1, C2, C3, C5, C7, C12,C13, C14, C15, C16, C19 = 100nF 

C11 = 220nF 

C21 = 10uF/16V 
C20 = 220uF/35V 

C6, C22 = 1mF/63V 

D1 = dioda FES16JT-E3/45  100V/16A 
D2 = transil 24V  

D3, D4 = dioda BYW 98 200 

D5 = transil 27V 
D6, D7 = Zenerova dioda 5,1V 

L1 = 150uH 10A 

Q1 = krystal 16MHz 
R1 = 22R 

R2, R6 = trimr 25k 

R3, R4 = 100k  
R5 = 10K 

R7, R15 = 220R 

T1 = IR540n 
TL1 = mikrotlačítko P-B1720          



Osazovací plán desky displeje a tlačítek 

 

  
C8, C9, C10, C11 = 10uF/16V 

DIS1 = displej MC1602B RED NEGATIV 

R2, R3, R5, R6 =390R  

R7, R8, R11, R12 = 1K 

SW1, SW2, SW3, SW4 = ltačítko bez aretace ZIPPY P1-2S-Z 

SW5 = tlačítko s aretací P-Turbo 

V1 = 74LS14 

 

 

  



Příloha D 

Schéma zapojení hlavní desky měniče 

 

  



Schéma zapojení desky displeje a tlačítek 

 

  



Příloha E 

Program mikrokontroléru 

#include <LiquidCrystal.h>      //vlozeni knihovny pro LCD displeje 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////// 

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

//-------------------- definice promennych --------------------// 

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

///////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

//-------------------- promenne pro I/O piny -------------------- 

 const int ADpin = A4;                      //vycitani napeti 48V z delice 

 const int ADpinVST = A5;                   //vycitani vstupniho napeti z delice 

 int PWMpin1 = 9;                           //PWM pro tranzistor zvys menice 48V 

 int PWMpin2 = 10;                          //PWM pro mustek 

 int SmerPin = 3;                           //ovladani smeru 

 int EnablePin = 2;                         //Enable (5V) pro mustek 

 const int buttonPin1 = A0;                 //tlacitko pro zvysovani stridy 

 const int buttonPin2 = A1;                 //tlacitko pro snizovani stridy 

 const int buttonPin3 = A2;                 //tlacitko na zmenu kroku 

 const int buttonPin4 = A3;                 //tlacitko na zmenu smeru 

 LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 5, 6, 7);    //piny pro pripojeni LCD displeje 

  

//-------------------------- promenne --------------------------- 

 int napeti = 0;                           //vyctene napeti 48V z delice 

 int napetiVST = 0; //vyctene napeti ze vstupu 

int strida1 = 0;                            //PWM 48V, musi byt integer, aby fungovalo  

  omezeni,  byte ma problem se zapornym   

  podtecenim 

 int strida2 = 0;                           //PWM pro mustek, musi byt integer, aby 

 fungovalo  omezeni 

 byte strida2zapsana = 255;                 //strida pro kontrolu, aby se neposilala na displej  

  opakovane, poprve ma rozdilnou hodnotu od 

strida2,   aby se v prvnim cyklu nastavilo spravne PWM 

 float strida2procenta;                     //strida v procentech pro LCD displej 

 int strida2posilana;                       //strida ktera se nastavuje (protoze pro jeden 

 smer se musi invertovat, pro druhy ne) 

 int buttonState1 = 0; 

 int buttonState2 = 0; 



 int buttonState3 = 0; 

 int buttonState4 = 0; 

 int lastButtonState1 = 0; 

 int lastButtonState2 = 0; 

 int lastButtonState3 = 0; 

 int lastButtonState4 = 0; 

  

 int krok = 1;                              //krok pricitani a odcitani stridy u PWM pro 

 mustek 

 boolean krokboolean = true; 

 boolean smerboolean = true; 

 boolean baterieVYB = true;                 //vybita baterie 

  

 unsigned int zpozd;                        //promenna pro zpozdovaci smycku 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////// 

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

//------------------------- nastaveni -------------------------// 

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

///////////////////////////////////////////////////////////////// 

void setup() { 

    analogReference(DEFAULT);         //nastaveni referencniho napeti A/D prevodniku 

 

    pinMode(SmerPin, OUTPUT);         //nastaveni pinu jako output 

    pinMode(EnablePin, OUTPUT); 

    pinMode(PWMpin1, OUTPUT);  

    pinMode(PWMpin2, OUTPUT);     

    pinMode(buttonPin1, INPUT);  

    pinMode(buttonPin2, INPUT); 

    pinMode(buttonPin3, INPUT); 

    pinMode(buttonPin4, INPUT); 

     

    lcd.begin(16, 2);               //povoleni LCD displeje s 16ti znaky a dvema radky 

    lcd.setCursor(0, 0);            //nastaveni pozice kurzoru, prvni je symbol, druhy 

 radek 

    lcd.print("Vlevo    ");         //vypis na LCD displej 

    lcd.setCursor(0, 1); 

    lcd.print("0,392%"); 

    lcd.setCursor(10, 1); 

    lcd.print(strida2); 



    lcd.setCursor(12, 1); 

    lcd.print("%");     

     

    digitalWrite(SmerPin, HIGH); 

     

  

//----------------- nastaveni casovace pro PWM ------------------- 

    noInterrupts(); 

    TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x01; //nastaveni frekvence pro PWMka 

 

 

//-------------- nastaveni casovace pro preruseni ---------------- 

    ASSR &= ~(1<<EXCLK);    // EXCLK=0 

    ASSR &= ~(1<<AS2);      // AS2=0 

    TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 0x03;  // frekvence regulacni smycky urcena 

 poslednim  cislem.... 0x01 - f=31,3kHz, 

 Tprer=15us.... 0x02 -  f=3,9kHz, prer=130us.... 

 0x03 - f=1kHz, Tprer=500us.... 0x04 - 

 f=488Hz, Tprer=1ms.... 

    TCCR2A &= 0b11111010; 

    TCCR2A &= 0b00001001; 

    OCR2A = 38;  

    TIMSK2 = 0b00000010; 

    TIFR2 = 0b00000000; 

    interrupts(); 

} 

   

///////////////////////////////////////////////////////////////// 

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

//----------------------- hlavni smycka -----------------------// 

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

///////////////////////////////////////////////////////////////// 

void loop()  { 

 

//--------------------- obsluha tlacitka 1 ----------------------- 

   buttonState1 = digitalRead(buttonPin1);     //vycteni stavu tlacitka 

   if (buttonState1 != lastButtonState1) {      //detekce hrany spinani 

      if (buttonState1 == HIGH) {               //rozliseni nabezne a sestupne hrany 

         strida2 = strida2 + krok; 

         if (strida2 > 255){                    //omezeni stridy 



           strida2 = 255; 

           } 

        } 

     lastButtonState1 = buttonState1; 

     } 

 

//--------------------- obsluha tlacitka 2 -----------------------   

   buttonState2 = digitalRead(buttonPin2); 

   if (buttonState2 != lastButtonState2) { 

      if (buttonState2 == HIGH) {     

         strida2 = strida2 - krok; 

         if (strida2 < 0){                      //omezeni stridy 

            strida2 = 0; 

            }  

         } 

      lastButtonState2 = buttonState2; 

      } 

 

//-------------- obsluha tlacitka 3 - zmena kroku ----------------        

   buttonState3 = digitalRead(buttonPin3);           

   if (buttonState3 != lastButtonState3) { 

      if (buttonState3 == HIGH) { 

         if (krokboolean == true) {             

             krok = 10; 

             lcd.setCursor(0, 1); 

             lcd.print(" 3,92%"); 

             } 

         if (krokboolean == false) { 

             krok = 1; 

             lcd.setCursor(0, 1); 

             lcd.print("0,392%"); 

             } 

         krokboolean = !krokboolean; 

         } 

         lastButtonState3 = buttonState3; 

      } 

    

  

//-------------- obsluha tlacitka 4 - zmena smeru ----------------        

   buttonState4 = digitalRead(buttonPin4); 



   if (buttonState4 != lastButtonState4) { 

      if (buttonState4 == HIGH) { 

         if (smerboolean == true) { 

             if (strida2 > 1){ 

                 lcd.setCursor(0, 0); 

                 lcd.print("Reverzace"); 

                 for (int i = 0; i < 255; i++) { 

                     for (zpozd = 0; zpozd < 10000; zpozd++) zpozd++;     //zpozdovaci smycka pro  

  revezaci motoru 

                     strida2 = strida2 - 1; 

                     strida2posilana = map(strida2, 0, 255, 255, 0); 

                     analogWrite(PWMpin2, strida2posilana); 

                     strida2procenta = strida2 * 0.39215; 

                     lcd.setCursor(10, 1); 

                     lcd.print(strida2procenta); 

                     lcd.print("% "); 

                     if (strida2 == 0){ 

                         i = 255; 

                         } 

                     } 

                 } 

             strida2posilana = map(strida2, 0, 255, 0, 255); 

             analogWrite(PWMpin2, strida2posilana);   

             digitalWrite(SmerPin, LOW);              //prepnuti smeru z vlevo do vpravo 

             lcd.setCursor(0, 0); 

             lcd.print("Vpravo   "); 

             } 

         if (smerboolean == false) { 

             if (strida2 > 1){ 

                 lcd.setCursor(0, 0); 

                 lcd.print("Reverzace"); 

                 for (int i = 0; i < 255; i++) { 

                     for (zpozd = 0; zpozd < 10000; zpozd++) zpozd++;    //zpozdovaci smycka 

                     strida2 = strida2 - 1; 

                     strida2posilana = map(strida2, 0, 255, 0, 255); 

                     analogWrite(PWMpin2, strida2posilana); 

                     strida2procenta = strida2 * 0.39215; 

                     lcd.setCursor(10, 1); 

                     lcd.print(strida2procenta); 

                     lcd.print("% "); 



                     if (strida2 == 0){ 

                         i = 255; 

                         } 

                     } 

                 } 

             strida2posilana = map(strida2, 0, 255, 255, 0); 

             analogWrite(PWMpin2, strida2posilana);    

             digitalWrite(SmerPin, HIGH);              //prepnuti smeru z vpravo do vlevo 

             lcd.setCursor(0, 0); 

             lcd.print("Vlevo    "); 

             } 

         smerboolean = !smerboolean; 

         } 

         lastButtonState4 = buttonState4; 

      }    

 //------------- nastaveni stridy a vypis na displej --------------    

   if (strida2 != strida2zapsana) {           //provede se jen pokud uz neni zapsana stejna 

 hodnota 

      if (smerboolean == true){               //podle smeru otaceni se strida bud invertuje 

 nebo ne 

         strida2posilana = map(strida2, 0, 255, 255, 0);    //invertovani stridy 

         } else { 

           strida2posilana = strida2; 

           } 

      analogWrite(PWMpin2, strida2posilana);    //nastaveni stridy 

      strida2procenta = strida2 * 0.39215;       //prepocet na procenta 

      lcd.setCursor(10, 1); 

      lcd.print(strida2procenta); 

      lcd.print("% "); 

      strida2zapsana = strida2; 

      } 

       

//----------------------- napeti baterie -------------------------         

      if (baterieVYB == true) { 

         lcd.setCursor(13, 0); 

         lcd.print("VYB"); //pokud je vstupni napeti nizsi nez 21V 

         } else { 

              lcd.setCursor(13, 0); 

              lcd.print("OK "); //pokud je vstupni napeti vyssi nez 21V 

              } 



} 

///////////////////////////////////////////////////////////////// 

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

//--------------------- obsluha preruseni ---------------------// 

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

///////////////////////////////////////////////////////////////// 

ISR(TIMER2_COMPA_vect, ISR_NOBLOCK) { 

     

    napeti = analogRead(ADpin);    //vycteni napeti 

             

    if (napeti < 1000){                 // dolni mez regulace napeti zvys menice 

 ((pozadovane napeti/10)/0,0048) = hodnota zde 

 zadana 48/0,0048 = 1000 

       strida1 = strida1 + 1; 

       if (strida1 > 160){            //omezeni stridy shora (100/256)x160= 62,5% 

          strida1 = 160; 

          } 

       } 

    

    if (napeti > 950){                 // dolni mez regulace napeti zvys menice  

       strida1 = strida1 - 1; 

       if (strida1 < 0){              //omezeni stridy zdola 

          strida1 = 0; 

          } 

       } 

     analogWrite(PWMpin1, strida1);           //nastaveni stridy 

    napetiVST = analogRead(ADpinVST); 

    if (napetiVST < 425){              //minimalni dovolena hodnota vstupniho napeti – 

 pokles pod tuto hodnotu zpusobi zablokovani 

  mustku  425*0,0048=20,4V 

       baterieVYB = true;  

       digitalWrite(EnablePin, LOW); 

       } 

        

    if (napetiVST > 435){                //minimalni hodnota vstupniho napeti – vzestup 

 napeti nad tuto hodnotu zpusobi oblokovani 

 mustku  435*0,0048=20,88V 

       baterieVYB = false;  

       digitalWrite(EnablePin, HIGH); 

       }} 


