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Abstrakt 
V této bakalářské práci je řešeno napájení přenosného počítače z automobilové sítě. Hlavní 

myšlenkou je použití napěťově zvyšujícího stejnosměrného měniče s vysokou pracovní 
frekvenci. K regulaci a ovládání zdroje bude použit mikroprocesor řady AT Tiny. Bude také 
proveden návrh programového vybavení a jeho implementace do integrovaného obvodu i návrh 
desky plošných spojů a samotná realizace tohoto obvodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
 In these baccalaureate work is buckthorn power supply mobile computer from automobile 

nets. Main thought is using suspense raising equable changers with high working frequency. To 
regulation and operating sources will used microprocessor series AT Tiny. Will also be effected 
project programmatic equipment and his implementation to the integrated perimeter and project 
PCB and by herself realization hereof perimeter. 
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK  
C kapacita výstupního kondenzátoru  

f pracovní kmitočet měniče 

∆I zvlnění proudu 

ICef efektivní proud procházející tranzistorem 

ICstř střední proud procházející tranzistorem 

L indukčnost tlumivky  

Ppř přepínací ztrátový výkon 

PT ztrátový výkon vedení 

∆Q rozdíl náboje kondenzátoru 

RDSon odpor sepnutého tranzistoru  MOSFET 

s  střída 

t1 čas sepnutí tranzistoru 

t2 čas rozepnutí tranzistoru 

T pracovní perioda měniče 

U1 napětí na vstupu měniče 

U2 napětí na výstupu měniče 

UGEsat saturační napětí tranzistoru 

Ux střední napětí měniče 

∆U zvlněné napětí 

WON tepelná energie sepnutí 

WOFF tepelná energie vypnutí 
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1 ÚVOD 
Zadaní projektu lze rozdělit na dvě části a proto i rozbor a jejich řešení bude prováděno 

odděleně. První část bude zaměřena na architekturu mikroprocesoru řady AT Tiny  a popis 
funkcí, které je možno využít pro řízení a regulaci dané problematiky. Dále bude zde popsán i 
napěťově zvyšující stejnosměrný měnič, který je pro tento typ zařízení velmi vhodný pro svoji 
jednoduchost konstrukce a řízení a z kterého bude tvořen regulační obvod.  V časti regulační 
obvod bude popsán samotný návrh regulačního obvodu. 

Cílem této bakalářské práce je návrh a praktická realizace stejnosměrného zdroje 
s konstantním výstupním napětím 18V a proudem na výstupu až 5A. Pracovní kmitočet měniče 
bude 200kHz. Vzhledem k vysoké frekvenci bude kladen vysoký narok na polovodičové 
součástky.  
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2 MĚNIČ NAPĚTÍ 
Zapojení bude koncipováno jako zvyšující měnič napětí. Schéma zapojení a průběhy 

hlavních veličin je vyobrazeno na obr 2.1 

 
Obr. 2.1 Schéma zapojení a průběh proudu a napětí 

 

2.1 Princip činnosti  
Tranzistor T je vypnutý. V ustáleném stavu (po několika spínacích periodách) už teče 

tlumivkou L určitý proud ze zdroje U1 přes D do zátěže U2. Dioda D je tedy otevřená. Na 
tlumivce L je proto napětí uL = U1 − U2. Je záporné, protože U2 > U1. Proto proud tlumivkou 
lineárně klesá. Sepneme-li tranzistor, objeví se na tlumivce kladné konstantní napětí uL = U1 a 
proud i1, tekoucí tlumivkou, začne lineárně narůstat. Uzavírá se přitom ze zdroje U1 přes L a 
tranzistor. Dioda D je polarizována v závěrném směru a je uzavřená. Vypnutím tranzistoru se 
dostáváme do výchozího stavu. 

Chceme-li dosáhnout výstupní napětí U2 konstantní, je nutno použít filtrační sběrný 
kondenzátor C. Zátěž měniče tedy nemá induktivní charakter. Naopak přítomnost indukčnosti L 
zapojené v sérii se vstupním napěťovým zdrojem je nezbytná. 
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Pro střední hodnotu napětí Ux měniče platí vztah: 

1
21

2
2 U

tt
tUU x =
+

=  (2.1) 

Vstupní stejnosměrné napětí U1 je rovno Ux. Z těchto poznatku platí pro U2: 

1
2

21
12 U

t
ttUU f

+
=  (2.2) 

Střída je dána jako poměr zapnutí tranzistoru t1 ku periodě spínání T 

T
ts 1=  )1,0(∈s  (2.3)  

2.2 Zvlnění vstupního proudu  
V době t1 (kdy je sepnut tranzistor T) se proud i1(t) zvýší o ∆I. V době t2 se o stejnou 

hodnotu sníží. Velikost zvlnění proudu ∆I určíme pomocí doby t1 kdy je na tlumivce L napětí U1. 
Platí proto vztah : 

1
1 t

ILU ∆
=  (2.4) 

Do vztahu dosadíme za t1 vztah (2.3) a vyjádříme ∆I: 

L
sTUI 1=∆  (2.5) 

2.3 Filtrační kondenzátor C 
Výstupní kondenzátor zaručuje, aby napětí na zátěži RZ bylo téměř konstantní. Za 

předpokladu velmi malé konečné velikosti zvlnění výstupního napětí ΔU2 << U2 (při použití C) 
lze tvrdit, že zátěží RZ teče téměř konstantní proud o velikosti I2. To znamená že výše uvedené 
zvlnění proudu ΔI, čili jistá „střídavá složka“ proudu i2(t) teče celá přes kondenzátor C. Během 
doby, kdy má proud kondenzátorem kladné znaménko, tj. kdy i2(t) > I2, narůstá na kondenzátoru 
napětí. Náboj kondenzátoru se během této doby zvětší o ΔQ. 

 

TIttIQ
842

21 ∆
=

+∆
=∆  (2.6) 

Pro velikost zvlnění napětí platí vztah: 

T
C
I

C
QU

⋅
∆

=
∆

=∆
8

 (2.7) 

Pro požadované napěťové zvlnění ∆U2 lze  pak určit velikost C: 

82 ⋅∆
⋅∆

=
U

TIC  (2.8) 

 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    
 17 

 

 
Obr. 2.2 Vliv kondenzátoru na průběh výstupního napětí 

2.4 Ztrátový výkon polovodičů 

2.4.1 Ztráty vedením  
Sepnuty tranzistor si lze zjednodušeně představit jako prvek jež má konstantní saturační 

napětí UGEsat nezávislém na procházejícím proudu. Platí tedy : 

CstřGEsatT IUP ⋅=   (2.9) 

Některé tranzistory lze v sepnutém stavu nahradit odporem. U sepnutého unipolárního 
výkonového tranzistoru  MOSFET je přímo udávaná hodnota odporu RDSon. Ztrátový výkon je 
tedy úměrný druhé mocnině efektivní hodnoty proudu:  

2
CefDSonT IRP ⋅=  (2.10) 

 

2.4.2 Přepínací ztráty tranzistoru  
Proces sepnutí a vypnutí tranzistoru není nekonečně rychlí. Tudíž v určité době je tranzistor 

v aktivní oblasti, kdy na něm vzniká velký okamžitý ztrátový výkon. Při jednom sepnuti se 
energie přemění v teplo Won, při jednom vypnuti Woff. Přepínací ztrátový výkon je pak dán 
vztahem: 

fWWP offonpř ⋅+= )(  (2.11) 

Je tedy přímo úměrný pracovnímu kmitočtu měniče.[1] 
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3 MIKROPROCESOR 
3.1 Úvod  

Mikrokontroléry  lze  rozdělit na dvě větve. První směr vede ke zvyšování početního výkonu 
procesorů, větších kapacit i rychlostí pamětí, apod. Do této kategorie patří např. mikroprocesory z 
oblasti PC techniky. Druhý proud směřoval k integraci všech potřebných obvodů do jediné 
součástky. O mikrokontrolérech tedy hovoříme jako o mikroprocesorech, doplněných o obvody 
pamětí a přídavných periferií, umístěných na jediném čipu. Takto vytvořený obvod je následně 
schopen řídit jednoduché aplikace z oblasti spotřební elektroniky a technických oblastech. 

Mikrokontroléry AVR obsahují 32 identických 8-mi bitových registrů pro běžné použití 
(označované r0 až r31), které mohou obsahovat jak data, tak i adresy. Paměťový prostor 
mikrokontroléru dále obsahuje 64 adres vstupně/výstupních registrů, které slouží k periferním 
funkcím jako jsou řídicí registry, čítače/časovače, A/D převodníky a další. 

K řízení dané problematiky bude použit mikroprocesor ATtiny13 z nabídky firmy Atmel. 
Proto se následující texty budou zabývat funkcemi AVR Mikroprocesorů řady ATtiny. 

3.2 Architektura mikroprocesoru ATtiny 13 
ATtiny jsou nízkonapěťové CMOS 8-mi bitové mikroprocesory, založeny na AVR rozšířené 

RISC (Reduced Instruction Set Computer - počítač s redukovanou instrukční sadou ) architektuře. 
Při provádění instrukcí docilují výkonu 1 MIPS (milion instrukcí za sekundu) při 1 MHz. AVR 
jádro kombinuje bohatý soubor instrukcí s 32 operačními registry. Všech 32 registrů je přímo 
připojené k ALU (aritmetické logické jednotce), dovolující dvěma nezávislým registrům být 
zpřístupněných v jedné jediné instrukci vykonané v jednom hodinovém cyklu.  

ATtiny13 obsahuje následující rysy:  
 

1 Kb programovatelné paměti  
64 bajtů EEPROM paměti 
64 bajtů vnitřní SRAM paměti  
6 hlavních vstup/výstupních  kanálů  
32 hlavní účelových operačních registrů  
jeden 8-mi bitový čítač/časovač s porovnávacími módy  
4 kanály vnitřní/vnější přerušení  
10-ti bitový ADC převodník 
tři režimy chodu  
napájecí napětí 2.7 - 5.5V  
 
 

Zařízení používá energeticky nezávislé paměti s technologii vysoké hustoty. Čipový ISP 
Flash dovoluje přes SPI sériové rozhraní přeprogramovat programovou paměť nebo konvenčně 
energeticky nezávislou pamětí programátoru . 
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ATtiny AVR je podporován plnou řadou programu a systémových vývojových nástrojů: C 

kompilátory, asemblery, program ladění/ simulování, obvodové emulátory a nástroje hodnocení. 

 
Obr. 3.1 Vnitřní architektura ATtiny 13 

 

3.3 AVR CPU jádro 
Hlavní funkce CPU jádra je zajištění správného programového vykonání. CPU musí být 

schopný zpřístupnit paměti, vykonávat kalkulace, ovládat periferní zařízení a zacházet s 
přerušeními. 

Aby mohl maximalizoval výkon, užívá Harvardskou architekturu – s oddělenými paměťmi a 
sběrnicemi pro program a data. Instrukce v programové paměti jsou vykonány s jednou úrovní 
proudového zpracování. Zatímco je jedna instrukce vykonávána, další instrukce je předvykonána 
v programové paměti. Tento návrh umožňuje, aby instrukce byli vykonány v jednom hodinovém 
taktu.  
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Obr. 3.2 AVR  jádro 

 

3.4 Vstup/výstupní porty 
Všechny porty mají 3 funkce: čtení - modifikovaní – zapisování. Směr jednoho pinu portu 

může být změněný z jiného pinu se SBI a CBI instrukcemi. Každá výstupní vyrovnávací paměť 
má souměrné řízené charakteristiky s vysokým nebo nízkým napětím. Všechny piny portu mají 
jednotlivě volitelné zdvíhací odpory. Všechny vstupně/výstupní piny mají ochranné diody pro 
UCC nebo GND napětí. 
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Obr. 3.3 Port mikroprocesoru 

 

Všechny registrové a bitové odkazy v této části jsou napsané v hlavní formě. Kde malé 
písmeno "x" představuje adresovací písmeno portu, a malé písmeno "n" představuje číslici bitu. 
Nicméně, při používání registru nebo bitu při definici v programu, musí být použitá precizní 
forma. Například, PORTB3 pro číslo bitu 3 v Port B. 

 

Pro každý port jsou přidělené tři vstupně/výstupní paměťové adresní lokality, jedna pro 
datový registr – PORTx, druhá řídící datový registr – DDRx  a třetí portu vstupního pinu – PINx. 
PIP I/O je jen na čtení, zatímco datový registr a DDR je možné číst/psát. Nicméně, psaní logické 
jedničky do bitu v PINx registru, bude mít za důsledek klopný obvod v odpovídajícím bitu v 
registru dat. 

 

3.5 Čítač/časovač 
Časovač/časovač 0 je jediný 8-mi bitový modul čítače/časovače, se dvěma nezávislým 

výstupními porovnávacími jednotkami a s PWM podporou. To dovoluje přesnou dobu vykonání 
programu. Hlavní rysy jsou: 

Dvě nezávislé výstupní porovnávací jednotky 
Dvojitý srovnávací výstupní registr s vyrovnávací pamětí 
Čištění časovače pro porovnaní/srovnaní (automatický obnovení) 
Proměnná PWM doba 
Kmitočtový generátor 
Tři nezávislé přerušovací zdroje (TOV0, OCF0A, a OCF0B) 
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Zjednodušené blokové schéma 8-mi bitového čítače/časovače je vyobrazeno na obrázku 3.4. 

CPU zpřístupněny I/O registry, včetně vstupně/výstupních bitu a vstup/výstupně pinu, jsou 
zobrazeny tučně. 

 

 
Obr. 3.4 Vnitřní propojení čítače/časovače 

 

3.6 PWM: Pulsně-šířková modulace 

3.6.1 Úvod 
Důležitou součástí každého mikroprocesoru určeného pro řídící účely je pulsně-šířkový 

modulátor, který generuje obdélníkový signál s proměnnou střídou, případně i proměnnou 
periodou. 

Princip této metody je patrný z obr.. Jedná se o analogovou realizaci modulátoru pomocí 
operačního zesilovače. Na vstupy OZ v komparačním zapojení přicházejí dva signály: jedním je 
vf nosná (trojúhelníkový nebo pilovitý signál), druhým je nf modulační signál (např. harmonická 
s frekvencí 0-50Hz, nebo ss. signál). Na stejném obrázku vidíme také výstup komparátoru, jedná 
se o obdélníkový signál jehož střída je úměrná aktuální velikosti nf modulačního signálu a jeho 
perioda je shodná s periodou vf nosné. 
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Obr. 3.5 Princip komparačního PWM 

 

Podobným způsobem pracuje i modulátor procesoru v číslicové podobě. Vysokofrekvenční 
nosný signál je reprezentován obsahem vratného čítače a aktuální hodnota nf modulačního 
signálu je uložena ve speciálním registru (tzv. Value Register). Tento registr je v každém 
hodinovém cyklu porovnáván s obsahem vratného čítače, je-li jeho hodnota větší, výstupem je 
log 1, je-li hodnota registru menší než aktuální stav čítače, výstup je log 0. Modulátor tedy 
pracuje stejně jako analogový, jen okamžiky porovnávání jsou diskrétní a tedy střída výstupního 
signálu se mění také jen v určitých diskrétních krocích. Délka kroku (tedy délka hodinového 
cyklu) je odvozena od vnitřních hodin CPU a hodnoty předděličky PWM modulu.[2] 

 

3.6.2 Architektonické řešení  
Rychlý PWM mód (WGM02:0 = 3 nebo 7) poskytuje vysoký kmitočet generovaných pulzů. 

Čítač počítá od spodní části až po vrcholek, pak začne znovu z spodní časti. Vrchol je definovaný 
jako 0xFF při WGM2:0 = 3, a OCR0A při WGM2:0 = 7. V neinvertujícím porovnávacím režimu 
výstupu, výstupní komparátor (OC0x) je připraven na porovnaní mezi TCNT0 a OCR0x a je 
nastaven na spodní část. Díky jedno-strmosti operace může být pracovní kmitočet rychlého PWM 
módu dvakrát tak rychlý jak fázový PWM mód který užívá dvoj-strmost operace. Tato vysoká 
frekvence dělá rychlý PWM mód vhodný pro elektrickou regulaci a DAC aplikace. Vysoká 
frekvence dovoluje fyzicky malé velikosti externí součásti (cívky, kondenzátory), a proto 
redukuje celkovou cenu systému. 

V rychlém PWM módu je čítač inkrementován, dokud hodnota neodpovídá hodnotě 
vrcholku. Čítač je pak vynulován v následujících hodinovém taktu. Časový diagram pro rychlý 
PWM mód je ukázaný v obrázku 3.6. Diagram zahrnuje neinverzní a inverzní PWM výstupy. 
Malá horizontální linka značky na TCNT0 svazích představují srovnají mezi OCR0x a TCNT0. 
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Obr. 3.6 Rychlý PWM mód 

 

3.7 AD převodník  
10-ti bitový rozklad 
0.5 LSB (méně významný bit) integrální nelinearita 
± 2 LSB absolutní přesnost 

13 - 260 µs doba převodu 
Až do 15k SPS (systém ochrany proti prudkým skokům) v maximálním rozlišení 
4-vstupní jednopólový multiplexor  
0 – UCC  rozsah vstupního napětí  
Volitelný referenční napětí 1.1V  
Volně běžící nebo jednoduchý převáděcí režim 
A-D automatický zahájení konverze po signálu z přerušovacích zdrojů 
Přerušení na A-D převodníku po kompletní konverzi  
Klidový režim šumu 
ADC obsahuje vzorkovací a paměťový obvod který zajišťuje, že vstupní napětí ADC probíhá 

konstantní úrovní napětí v průběhu konverze. Blokové schéma ADC je ukázaný na obrázku 3.8. 
Vnitřní referenční napětí je jmenovitě 1.1V nebo UCC 
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Obr. 3.7 Blokové schéma AD převodníku 

 

ADC převádí analogové vstupní napětí do 10-bitové digitální hodnoty skrz postupnou 
aproximaci. Minimální hodnotu představuje GND a maximální hodnotu představuje napětí UCC 
nebo vnitřní referenční napětí 1.1V. MUX bity v ADMUX povoluji analogový vstupní kanál.  

Převod je povolený nastavením bitu ADEN v ADCSRA registru. V úsporném režimu je  
ADEN vymazán a je tudíž zakázán AD převod. 

10-bitový výsledek je představován v datových registrech ADCH a ADCL. Jestliže je 
výsledek vetší než 8-bit, je umožněno čtení ADCH. ADCL musí být však přečten první, pak 
ADCH. To zajistí , že obsah datových registrů patří ke stejné konverzi. Přečtením ADCL , ADC 
zamezí přístup k datovým registrům. Toto znamená, že jestli ADCL byl přečten, a konverze se 
nedokončí před přečtením ADCH , registry jsou pak aktualizovaný a výsledek z konverze je 
ztracený. Po přečtení  ADCH , se přístup k ADCH a ADCL registrům znovu umožní. 
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ADC má své vlastní přerušení které může být spouštěné když se převod dokončí. Když je 

zakázaný přístup ADC k datovým registrům mezi četbou ADCH a ADCL, přerušení se spouští 
pokud je výsledek  ztracený. 

 

4 NÁVRH OBVODU  

 
Obr. 4.1 Návrh obvodu 

 

Obvod je řešen jako zvyšující neinvertujicí měnič s dolním spínačem. Na vstup je přivedeno 
napětí z automobilové sítě a na výstupu je požadováno napětí U2=18V a proud I2max = 5A. 
Pracovní kmitočet bude 200 kHz. 

 

Do vztahu 2.2 dosadíme vztah  2.3 pro střídu a vyjádříme napětí U2: 

s
U

t
TUU

−
==

1
1

1
2

12  (4.1) 

Z předchozího vztahu vyjádříme střídu : 

2

1
12 1
1

1
U
Us

s
UU −=⇒

−
=  (4.2) 

Zadaný hodnoty dosadíme do vztahu, kde hodnotu vstupního napětí zadáme 12V jako ideální 
napětí sítě  a vypočteme : 

334,0
18
1211

2

1 =−=−=
U
Us  (4.3) 

Střída tohoto obvodu je 0,334. 

4.1 Návrh indukčnosti 
Pracovní  tlumivka měniče se dimenzuje podle maximálního zvoleného zvlnění vstupního 

proudu. Ze vztahu 2.5 určíme indukčnost  a dostaneme vztah : 
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fI
sUL

L
sTUI

⋅∆
⋅

=⇒=∆ 11  (4.4) 

Dosadíme do vztahu zadané hodnoty a za hodnotu zvlnění si zvolíme hodnotu ∆I= 0,3A. 
Výsledná hodnota indukce L je : 

HH
fI
sUL µ8,66108,66

102003,0
334,012 6

3
1 =⋅=

⋅⋅
⋅

=
⋅∆
⋅

= −  (4.5) 

Z normalizovaných hodnot bude použita indukčnost L= 64 µH.  

 

4.2 Návrh filtračního kondenzátoru C 
Filtrační kondenzátor bude stabilizovat napětí U2 na výstupu měniče. Platí tedy vztah 2.8 :  

fU
IC

⋅⋅∆
∆

=
8

 (4.6)   

Za hodnotu zvlněného napětí si zvolíme hodnotu ∆U=0,0045V a vypočteme velikost 
kapacity :  

FF
fU

IC µ6,41106,41
1020080045,0

3,0
8

6
3 =⋅=

⋅⋅⋅
=

⋅⋅∆
∆

= −  (4.7) 

Z normalizovaných hodnot použijeme kondenzátor C= 47µF. 
 

4.3 Ztráty tranzistoru 

4.3.1 Ztráty vedením  
Ztrátový výkon navrženého MOSFET tranzistoru je určen podle vztahu 2.10: 

2
CefDSonT IRP ⋅=   (4.8) 

Efektivní hodnota proudu je dána vztahem : 

sIICef ⋅= 2  (4.9) 

Do vztahu dosadíme zadané hodnoty : 

AIAsII CefCef 35,889,2334,05 2
2 =⇒=⋅=⋅=  (4.10) 

Výsledné ztráty vedením : 

WIRP CefDSonT 292,035,81035 32 =⋅⋅=⋅= −  (4.11) 
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4.3.2 Přepínací ztráty tranzistoru  
Přepínací ztráty sou dány vztahem 2.11 : 

( ) fWWP offonpř +=  (4.12) 

Ztráty při sepnutí a vypnutí tranzistoru vyplívají ze vztahu: 

offdsdsoff

ondsdson

tIUW

tIUW

⋅⋅⋅=

⋅⋅⋅=

2
1
2
1

 (4.13) 

Střední proud tranzistorem je vypočítáme pomoci vztahu : 

AsII Ds 33,3)334,01(5)1(2 =−⋅=−⋅=  (4.14) 

Výrobcem udaná hodnota zapnutí ton=60ηs a vypnutí toff =100ηs. Tyto hodnoty dosadíme do 
vztahů 4.13 a vypočteme jednotlivé ztráty : 

69

69

1021010033,312
2
1

102,1106033,312
2
1

−−

−−

⋅=⋅⋅⋅⋅=

⋅=⋅⋅⋅⋅=

off

on

W

W
 (4.15) 

Celkové ztráty vytvořené přepínáním tranzistoru jsou:  

( ) WfWWP offonpř 64,01020010)22,1( 36 =⋅⋅⋅+=+= −  (4.16) 

 

4.3.3 Celkové ztráty 
Celkové ztráty tranzistoru sou dány součtem jednotlivých složek ztrát. Platí tedy vztah: 

přTz PPP +=  (4.17) 

Dosadíme do vzorce 4.17 jednotlivé složky ztrát : 

WPz 932,064,0292,0 =+=  (4.18) 
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4.4 Navržený obvod 

 
Obr. 4.2 Obvod měniče 

 

 

V následující tabulce je uveden soupis součástek použitých při realizaci obvodu. Dále je 
uveden na obrázku.4.3 vzhled realizovaného plošného spoje pro tento obvod.  

Tabulka 1 Soupis součástek 

Označení Hodnota  Název Poznámka 
C1 0.33 µF CK 330N/50V keramický 
C2 0.1 µF CK 100N/50V2 keramický 
C3 47µF E 47M/50V elektrolytický 
D1   MBR 1545CT Schottkyho dioda 
IC1   7805-STM stabilizátor napětí U=5V 
IC2   AT TINY 13 mikroprocesor 
L1 64 µH SFT 1240   
LED     Ø 3mm 
Q1   IRLZ 34N tranzistor N-MOSFET 
R1 18 K MRR 18K   
R2 1 K MRR 1K   
R3 330 R MRR 330R   
R4 180 R MRR 180R   
R5 25 R MRR 25R   
R6 0,02 R   odporový drátek 
R7 33 K MRR 33K   
R8 1 K MRR 1K   
T1   BC 327-25 PNP 
T2   BC 337-25 NPN 
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Obr. 4.3 Plošný spoj 
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5 NÁVRH PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ  
Naprogramování mikroprocesoru bude provedeno v programovacím jazyku C podle 

následujícího vývojového diagramu, jenž je vyobrazen na obrázku 5.1.  

Po spuštění následuje sekce inicializace, kde bude provedeno nastavení čítač/časovače a 
výběr modu PWM pro danou problematiku. Dále zde budou nastaveny vstupní a výstupní piny a 
nastavení AD převodníku. Po nastavení bude program převádět hodnotu výstupního napětí na 10-
ti bitové číslo.V čekací smyčce se bude čekat na ukončení převodu, které je deklarováno 
přerušením od převodníku v registru ADCSRA. V regulátoru upravíme převedené číslo 
aritmetickými operacemi s regulačními konstantami na číslo, které odpovídá okamžité střídě 
obvodu. Tato střída bude nastavena do PWM modulu, který vytvoří obdélníkový signál o dané 
střídě. V dalším kroku je hlídaná velikost vstupního napětí vzhledem k referenčnímu napětí. 
Pokud  je toto napětí menší bude tento stav opticky zobrazen diodou LED a program bude 
ukončen . Při vyšším napětí na vstupu se bude program vracet k převodu výstupního napětí 
měniče.  

Regulátor je navržen v programu jako PI regulátor. Na následujících řádcích je vyobrazena 
navržena část programu pro regulátor : 

 e = w-y; 
 if(((Ui + e) < 0xFFF0) && ((Ui + e) > 0 )) 

 Ui += e; 
 u = e/32 + Ui/32; 

 if(u>45) u=45; 
 if(u<0) u=0; 

 OCR0B = u; 
 

Proměnná e je dána rozdílem požadované hodnoty a skutečné hodnoty napětí. Následuje 
podmínka kdy je hlídán součet integračního napětí a proměnný e, zda nedošlo k překročení 
minimální a maximální hodnoty. Pokud hodnota nebyla překročena je nová hodnota  Ui= Ui+e. 
Pokud byla hodnota překročena je následující řádek vynechán. Proměnná u je součet 
proporcionální časti a integrační, které sou vynásobeny konstantou PI regulátoru. V tomto 
případě je konstanta  KPI = 1/32. Tato konečná hodnota byla získána experimentálně při prvních 
odladěních na obvodu. V dalších krocích se v podmínkách hlídá zda nova hodnota proměnny u 
není vetší či menší než zadaná maximální střída a je případně na tuto hodnotu omezena. Do 
registru OCR0B se následně vloží proměnná u. 
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Obr. 5.1 Vývojový diagram 
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6 ZÁVĚR  
Bakalářská práce se nejprve zaměřuje na hlavní funkce mikroprocesoru z řady AT Tiny, 

které lze využít pro realizaci procesoru jako řídící jednotky pro navrhovaný obvod. Je zde i 
popsán stejnosměrný zvyšující neinvertujicí měnič, který je následně použit jako hlavní 
konstrukční prvek pro zdroj výstupního napětí 18V.  

V regulačním návrhu je spočtena střída pro stav, kdy je obvod napájen konstantním napětím 
12V. Jelikož tento stav je pouze ideálním stavem a napětí na vstupu bude dosahovat vyšších 
hodnot, bude střída obvodu v rozmezí od 0 po vypočítanou střídu obvodu. Pro navržení součástek 
obvodu se do vypočtu hodnot dosazovala hodnota vypočtené střídy obvodu. Na tlumivce jsem 
zvolil zvlnění proudu ∆I= 0,3A a pro výslednou vypočtenou hodnotu našel normovanou hodnotu 
L= 64 µH. Do obvodu byla použita cívka s toroidním jádrem označena SFT 1240. Zvlnění napětí, 
které kondenzátor bude filtrovat, jsem zvolil ∆U=0,0045V a hodnotu  kondenzátoru tak určil 
v normovaných velikostech C= 47µF. Z těchto hodnot byl zvolen elektrolyticky kondenzátor 
s označením E 47M/50V. Jelikož pulzní proud kondenzátorem je vysoký, bylo by lepší zvolit 
paralelní kombinaci menších kondenzátorů. Tranzistor MOSFET, který je zapojen do obvodu 
vykazuje ztráty vedením  PT=0,292W. Při vypočtu přepínacích ztrát tranzistoru sem vycházel 
z hodnot udávaných výrobcem pro čas tON = 60ηs a tOFF = 100ηs. Konečné ztráty při přepínaní  
tranzistoru tak dosáhli hodnoty Př= 0,64W. Celkové ztráty navrhovaného tranzistoru IRLZ 34N 
jsou Pz=0,932W. Jelikož tato hodnota dosahuje pouze jednotky wattu, měl by se tranzistor 
uchladit sám. Bylo by vhodnější pro chlazení použít pasivní chladič, pro lepší odvod tepla. 
Dvojice bipolárních tranzistoru slouží jako budící stupeň unipolárního tranzistoru, jelikož 
výstupní proud na pinu kontroléru by byl pro spínaní MOSFET tranzistoru nedostačující. 

Pro naprogramovaní ATTiny 13 byl použit software AVR Studio 4, které nabízí výrobce 
mikrokontroléru na svých internetových stránkách. Program byl řešen podle vývojového 
diagramu, který je uveden v této práci a programovací jazyk byl použit jazyk C. V běhu 
programu bylo důležité správné nastavení časovače a jeho modulu PWM, který generoval pulsy a 
výstupu pro spínání tranzistoru. Tento modul musel byt nastaven do rychlého modu pro získání 
hodnoty pracovní frekvence 200kHz. V registru časovače OCR0A je hodnota maxima, která 
odpovídá hodnotě periody. Regulační část programu zpracovává hodnotu výstupního napětí, 
převedenou AD převodníkem na 10-ti bitové číslo a je realizována PI algoritmem, výstupem 
tohoto algoritmu je  velikost střídy PWM. Tuto hodnotu ukládá do registru OCR0B,  která vytváří 
přerušení v PWM modulu a ovládá spínání tranzistoru měniče. Na vstup integrovaného obvodu je 
přivedeno i vstupní napětí, které je v programu po převodu porovnáváno s referenční hodnotou 
napěťového minima. Jeli hodnota vyšší, program pokračuje dále. Je-li ovšem nižší, program 
rozsvítí signalizační diodu LED a zůstává v čekací smyčce kde čeká na zvýšení napětí. 

Konečná verze programu byla odladěna pouze na simulátoru. Jeho nahrání do integrovaného 
obvodu se z technických důvodu nezdařilo a nemohl být tak odladěn na reálný obvod. 
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