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ABSTRAKT 
Práce shrnuje známé metody měření magnetických polí a veličin. Jsou zde uvedeny 
jednotlivé metody a popsány jejich principy i problémy při jejich použití.  Součástí 
práce je návrh laboratorního přípravku pro výuku předmětu Elektrotechnika 1. Jedná se 
o magnetická měření ve vzduchové mezeře buzeného jádra. Druhá část práce se zabývá 
realizací tohoto přípravku, jež pro svou funkci a zpracování dat využívá mikrokontrolér. 
Jsou zde rozebrány možnosti funkcí a řízení periferií připojitelných k mikrokontroléru, 
jež zajišťují práci s přípravkem. Nedílnou součástí přípravku je jeho mechanická část.  

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 
Magnetické pole, magnetická indukce, Hallův snímač, Hallův jev, feritové jádro, 
mikrokontrolér, krokový motor. 

 

 

 

ABSTRACT 
This thesis summarizes well-known methods of magnetic fields and quantities. 
Particular methods and their principles are discussed and problems at usage are 
described as well. The proposal of laboratory product construction for teaching of 
subject Electrical engineering 1 is first part of the thesis. It is a case of magnetic 
measurement in the gap of the core excitation. The second part of the thesis describes 
design of the realization of the laboratory product. A microcontroller is used for data 
processing. There are discussed the possibilities of functions and the periphery control 
of connectable to microcontroller. 

 

KEYWORDS 
Magnetic field, magnetic induction, Hall sensor, Hall effect, ferrite core, 
microcontroller, stepper motor. 
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ÚVOD 
Cílem této práce je shrnout a principiálně popsat známé metody měření magnetické 
indukce, případně magnetických veličin obecně. Dále jsou zde popsány problémy 
a úskalí, která mohou při měření magnetických polí nastat a kterým je třeba předcházet.   

Úkolem práce je praktický návrh a výroba měřícího přípravku pro výuku 
v laboratoři, na kterém bude možno demonstrovat vlastnosti magnetického obvodu. 
Konkrétně se požaduje měření dvou závislostí, realizované ve vzduchové mezeře 
toroidního feritového jádra, buzeného pomocí cívky navinuté na tělese jádra. První 
měření se týká závislosti magnetické indukce v mezeře jádra na proudu protékajícím 
budicí cívkou B = f(Ib), druhé měření by mělo probíhat za konstantního budicího proudu 
Ib, přičemž bude sledována závislost magnetické indukce ve vzduchové mezeře na 
poloze snímače B = f(x). Z toho vyplývá požadavek na držák snímače, který musí 
umožňovat lineární změnu polohy senzoru uvnitř vzduchové mezery jádra.  

Přípravek má obsahovat několik funkčních celků, jako: vlastní magnetický obvod 
tvořený toroidním feritovým jádrem se vzduchovou mezerou, na němž je navinuta 
budicí cívka, snímač magnetické indukce, řídicí mikrokontrolér včetně periferií pro 
komunikaci s uživatelem, který zajišťuje funkci přípravku a zpracování signálu 
ze senzoru. V neposlední řadě pak mechanické zařízení, umožňující lineární pohyb 
magnetického senzoru pomocí krokového motoru. Toto zařízení tvoří podstatnou část 
projektu.  

Výsledkem je laboratorní přípravek ve dvojím vyhotovení, splňující výše uvedené 
podmínky. Při konstrukci přípravků bylo třeba přihlédnout k podmínkám způsobilosti 
pro reálné zařazení do výuky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

1 MAGNETICKÁ M ĚŘENÍ 
Kapitola se zabývá možnostmi a problémy při měření magnetických polí, jejich 
základními pojmy a principy. Byla zpracována na základě poznatků z [1], [2], a [4] 
a z těchto materiálů pochází i následující obrázky. Jelikož je pro tuto práci stěžejní 
především metoda měření pomocí Hallova jevu, je tato metoda v této práci popsána 
poněkud podrobněji na úkor ostatních metod, jimž je věnováno prostoru méně. 

Magnetická měření jsou přirozenou součástí měření v elektrotechnice, protože 
magnetické a elektrické jevy spolu úzce souvisejí. Tato měření se obvykle uplatňují při 
návrzích magnetických obvodů, při nichž často musíme vycházet z experimentálně 
zjištěných charakteristik magnetických materiálů, které tyto obvody tvoří.  

Základní teoretické poznatky o vlastnostech elektromagnetického pole v prostoru 
a čase poskytují Maxwellovy rovnice. Magnetické a elektrické veličiny jsou vzájemně 
svázány dvěma zákony. 

 Vztah mezi magnetickým napětím a elektrickým proudem ve vodiči vyjadřuje 
Ampérův zákon celkového proudu: 

Tento zákon nám říká, že součet proudů procházejících uzavřenou smyčkou je 
roven cirkulaci vektoru intenzity magnetického pole H po této křivce.  

Vznik indukovaného elektrického napětí ve vodivé smyčce při změně celkového 
magnetického toku je dán Faradayovým indukčním zákonem: 
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Obr. 1.1: Ampérův zákon celkového proudu 
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Obr. 1.2: Faradayův indukční zákon 
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Říká, že měnící se magnetické pole vytváří pole elektrické. 

Magnetické pole je definováno magnetickou indukcí B a intenzitou magnetického 
pole H. Intenzitu magnetického pole H můžeme považovat za veličinu korespondující 
s elektrickým proudem, který magnetické pole budí, aniž bychom uvažovali reakci 
prostředí na toto magnetické pole. Magnetická indukce B popisuje toto pole v látkovém 
prostředí. Mezi těmito veličinami platí vztah 

...0 HµµB r=  (1.3) 

  Permeabilita magnetických materiálů není konstantní, závisí na velikosti 
magnetického pole. Můžeme ji přepočítat ze vzájemné závislosti veličin B a H, kterou 
udává takzvaná hysterezní smyčka, jejíž příklad je na obrázku. Magneticky měkké 
materiály mají hysterezní smyčku užší, zatím co magneticky tvrdé materiály ji mají 
výrazně širší. Z této závislosti můžeme určit i další hodnoty charakterizující konkrétní 
materiál, a to remanentní indukci Br a koercitivní sílu Hc. V některých případech uvádí 
výrobce daného materiálu závislost permeability na magnetické indukci přímo grafem 
nebo tabulkou hodnot.  

 

Obr. 1.3: Nákres hysterezní smyčky 

1.1 Problémy při měření magnetických veličin 

Charakter vlastních magnetických jevů, vlastnosti měřených materiálů i prostředí 
a některých měřicích převodníků mohou způsobit různé problémy, které je potřeba znát 
a snažit se s nimi počítat. Magnetická měření jsou ve většině případů realizována 
nepřímou metodou, výsledky jsou tedy zatíženy jistou chybou. 

 

Zde jsou obecně shrnuty problémy, které mohou ovlivnit a také ovlivňují výsledky 
měření: 
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• Obtíže se stanovením přesné dráhy magnetického toku a plochy, kterou 
magnetické toky prostupují. Je třeba určit délku siločáry. Ve skutečnosti délky 
siločar a plochy, jimiž magnetické toky pronikají, nemusí být totožné 
s geometrickými rozměry. 

• Magnetická vodivost feromagnetických materiálů je vzhledem k okolnímu 
prostředí jen asi o dva až čtyři řády větší, magnetické toky se uzavírají i mimo 
magnetické obvody.  

• Tvar magnetického obvodu nebo přítomnost feromagnetického materiálu 
v blízkosti měřeného pole mají značný vliv na výsledky magnetických měření. 

• Magnetická remanence způsobená předchozí magnetizací způsobuje chybné 
měření. Před každým měřením je třeba vzorek odmagnetovat. 

• Vlivem nelineární závislosti B na H je nutno magnetický obvod chápat jako 
nelineární a jeho vlastnosti je nutno definovat v daném pracovním bodě. 

• Změna teploty vzorku ovlivňuje jeho magnetické vlastnosti. K ohřevu vzorku 
dochází také při střídavém magnetování vlivem hysterezních ztrát úměrných 
ploše hysterezní smyčky a první mocnině frekvence. Dále vlivem ztrát vířivými 
proudy, úměrným ohmickému odporu materiálu a druhé mocnině frekvence.  

• Výsledky magnetických měření mohou ovlivnit i okolní rušení. 

1.2 Magnetické převodníky 

Magnetické převodníky jsou měřící prostředky, které slouží k převodu veličin 
magnetických na veličiny elektrické, nejčastěji na elektrické napětí nebo proud.  

1.2.1 Měřicí cívka 
Měřicí cívka, jejíž nákres vidíme na obr. 1.4, pracuje jako převodník změny 
magnetického toku Φ na elektrické napětí. Závity cívky obepínají plochu protékanou 
magnetickým tokem. Pokud se tento magnetický tok mění, v cívce se indukuje 
elektrické napětí u(t). Toto napětí lze vyjádřit vztahem   

,.)(
dt

dB
SN

dt

d
Ntu e−=−= φ

 (1.4) 

kde Se  je ekvivalentní plocha cívky. 

Pokud je tloušťka vinutí zanedbatelná, platí pro plochu měřicí cívky vztah  

4

2D
Se

π= . (1.5) 

Pokud tloušťka vinutí proti průměru cívky zanedbatelná není, určí se její 
ekvivalentní plocha ze vztahu 

( )..
3

22 rrRRSe ++= π
 (1.6)  
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Obr. 1.4: Nákres měřicí cívky 

Měření obvykle probíhá tak, že provádíme časovou změnu toku komutací proudu 
budicí cívkou (která vytváří magnetické pole) nebo můžeme cívku otočit o 180°, 
případně vyjmout z pole.  

K vyhodnocování impulzů z cívky se používá integrační měřidlo – fluxmetr, 
integrační zesilovač, balistický galvanometr. Změna výsledného napětí ∆UV bude 
úměrná změně magnetického toku ∆Φ, 

,.. φ∆=∆ NkU iV  (1.7) 

kde ki je konstanta integrátoru. 

 

1.2.2 Dvojitá feromagnetická sonda 
 Tato sonda se používá k měření velmi slabých magnetických polí. Skládá se ze dvou 
feromagnetických jader (viz obr.1.5) z kvalitního magneticky měkkého materiálu 
(permaloye), na kterých jsou navinuty cívky se stejným počtem závitů tak, aby jejich 
účinky měly opačný smysl. Jsou-li jádra i počty závitů cívek shodné, vytvoří se dva 
stejně velké magnetické toky Φ1 a Φ2, jež se vzájemně vyruší. Indukované napětí ve 
vnější měřicí cívce je tedy nulové. Pokud tuto sondu vložíme do stejnosměrného pole 
o intenzitě H, souměrnost magnetických toků Φ1 a Φ2 v jádře se poruší a ve vnější cívce 
se indukuje napětí u (t) s obsahem sudých harmonických složek kmitočtu 
magnetovacího proudu. Z tohoto napětí se selektivně vybírá druhá harmonická složka, 
která je přímo úměrná měřenému poli H.  

Jak bylo řečeno, sonda se používá pro měření velice malých magnetických polí, 
například i magnetického pole Země. Pro náš účel je tedy nevhodná, a to i z hlediska 
rozměrů. 
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Obr. 1.5: Skladba dvojité feromagnetické sondy 

1.2.3 Rogowskiho – Chattockův potenciometr 
Rogowskiho – Chattockův potenciometr je zvláštní úpravou měřicí cívky. Je to ohebný 
pásek z nemagnetického materiálu, po celé délce konstantního průřezu. Tento pásek je 
po celé délce ovinut cívkou s velkým počtem rovnoměrně rozložených závitů.  

 

Obr. 1.6: Rogowskiho – Chattockův potenciometr 

Při změně magnetického toku protékajícího cívkou se v ní indukuje impuls napětí 
QU, který změříme integračním přístrojem. Změna magnetického napětí mezi konci 
A a B je  

,. UPm QKU =∆  (1.8) 

kde konstantu potenciometru KP nemůžeme s dostatečnou přesností určit z rozměrů 
a počtu závitů potenciometru. Potenciometr tedy musíme kalibrovat ve známém 
magnetickém poli. Pro výběr měřidla je podstatné, že vzhledem k velkému počtu závitů 
má cívka relativně velký odpor.  
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1.2.4 Hallova sonda 
Tato sonda využívá tzv. Hallova jevu, jenž se projevuje výrazně hlavně u polovodičů. 
Vložíme-li destičku do magnetického pole, působí na pohybující se nosiče náboje 
Lorenzova síla a jejich dráhy se vychylují ve směru kolmém k vektoru magnetické 
indukce a pohybu těchto nábojů. Na protilehlých stranách destičky vzniká Hallovo 
napětí: 

,
.

c

BIR
U H

H =  (1.9) 

kde RH je Hallova konstanta a c je tloušťka destičky. 

 

Obr. 1.7: Principiální zapojení Hallovy sondy 

  Na základě geometrických rozměrů a měřících rozsahů v dnešní době vyráběných 
čidel využívajících tohoto jevu je pro práci zvolen senzor právě na principu Hallova 
jevu. Hallova sonda je přímo předurčena pro měření ve vzduchové mezeře jádra. Proto 
v následující podkapitole uvádím popis principu Hallova jevu, doslovně převzatý z [3]. 

1.2.4.1 Teoretický princip Hallova jevu 

Ve druhé polovině devatenáctého století se již vědělo, že na nabitou částici, která se 
pohybuje nenulovou rychlostí v magnetickém poli, působí síla (Lorenzova), která je 
vždy kolmá na vektor rychlosti a vektor magnetické indukce. Vědělo se, že výsledkem 
je změna směru pohybující se nabité částice. Běžně se dělaly tyto pokusy na proudu 
(paprsku) pohybujících se elektronů. 

V roce 1879 si však tehdy 24letý absolvent Univerzity Johna Hopkinse položil 
otázku, zda tento jev platí pouze ve vakuu. Funguje například i v měděném vodiči ? 

Výsledkem těchto úvah byl pokus, který ukázal, že Lorenzova síla působí i na 
záporně nabité elektrony, které se pohybují nenulovou driftovou rychlostí ve vodičích 
a vytvářejí tak elektrický proud. Ale nejen to. Pokus ukázal, že lze také zjistit, zda náboj 
nosičů je kladný nebo záporný a že lze s jeho pomocí určit i počet nosičů náboje 
v objemové jednotce zkoumaného vzorku. 
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Obr. 1.8: Princip Hallova jevu [3]  

  Pro pochopení Hallova jevu si zkusme představit tenký měděný plech o šířce b 
a tloušťce c, protékaný elektrickým proudem tak, jak je nakresleno na obr. 1.8 b) (může 
být použit i polovodič). Tento plech se nachází v magnetickém poli, které směřuje shora 
kolmo na něj. Destičkou protéká elektrický proud ve směru naznačeném šipkami. To 
znamená, že elektrony se ve vodiči pohybují driftovou rychlostí vd obráceným směrem.   

Na obr. 1.8 a) je zobrazena situace, kdy měděným plechem protéká elektrický 
proud ve směru proudových šipek. To znamená, že elektrony se pohybují driftovou 
rychlostí vd v obráceném směru, a to přímo. Na obr. 1.8 b) je situace zobrazena právě 
v tom okamžiku, kdy bylo vytvořeno magnetické pole tak, že vektory magnetické 
indukce vstupují kolmo do plíšku protékaného elektrickým proudem. Elektron se začne 
pohybovat po dráze, která je naznačena čárkovaně, a to díky Lorentzově síle FB, která 
na něj působí a kterou lze vypočítat podle vztahu: 

,. BvqF dB ×=  (1.10) 

kde q je náboj elektronu,  vd je driftová rychlost elektronu a B je vektor 
magnetické indukce. 

 Výsledkem tohoto pohybu je situace, kdy se elektrony začnou kupit na pravé 
straně měděného plíšku. Na levé straně jich je nedostatek. V důsledku toho okamžitě 
vzniká elektrické pole uvnitř vodiče. Toto elektrické pole začne působit na elektrony 
silou FE. Vlivem tohoto působení jsou elektrony přitahovány na opačnou stranu, než 
odkud na ně působí síla FB. Po velmi krátkém čase se obě síly (působící na každý 
pohybující se elektron) vyrovnají a vzájemně vektorově odečtou. Tato situace je 
zobrazena na obr. 1.8 c). V rovnovážném stavu, který nastal, se pak elektrony pohybují 
v přímém směru. Pokud však přiložíme hroty voltmetru tak, aby bylo možné změřit 
napětí na plíšku ve směru kolmém na směr protékajícího proudu, zjistíme, že se zde 
objevilo napětí, které se nazývá Hallovo napětí. Pokud by nositel náboje nesl kladný 
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náboj (například pohybující se díra v polovodiči), pak by se pohyboval opačným 
směrem než elektron, tedy ve směru proudových šipek. Tato situace je včetně vektorů 
působících sil nakreslena na obr. 1.8 d). 
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2 NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ 
LABORATORNÍHO P ŘÍPRAVKU 

 

 

Obr. 2.1: Kompletní blokové schéma přípravku 

Na obrázku je uveden nákres a návrh laboratorního přípravku pro měření magnetické 
indukce ve vzduchové štěrbině jádra Hallovým snímačem. Je požadována schopnost 
změřit závislost magnetické indukce na velikosti stejnosměrného budicího proudu 
tekoucího budicí cívkou B = f(Ib) a závislost magnetické indukce na poloze Hallovy 
sondy při konstantním budicím proudu B = f(x). Každému bloku z obrázku je věnována 
samostatná kapitola. Regulovatelný zdroj pro budicí cívku je externí.  
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3 MAGNETICKÝ OBVOD 

3.1 Výběr jádra a jeho specifikace udaná výrobcem 

Základem magnetického obvodu přípravku je jádro s mezerou. S ohledem na sortiment 
nabízený v ČR byl zvolen feritový toroidní kroužek, potažený epoxido-polyuretanovým 
izolačním povlakem (obr. 3.3). Jelikož se jedná o laboratorní přípravek, jádro bylo 
vybráno relativně větších rozměrů. Vnější průměr kroužku je a = 80 mm. Dodavatelem 
je firma Semic Trade, s.r.o. Tento kroužek má následující parametry, které jsou uvedeny 
i v materiálech na stránkách výrobce [7] a dodavatele [5]. 

Je třeba vypočítat geometrickou délku střední siločáry: 

mmb
ba

d 6550
2

5080

2
=+−=+−=  (3.1) 

mmd 2,20465.. === ππl  (3.2) 

Poslední veličinou dostupnou z informací od výrobce je poměrná permeabilita µr. 
Její hodnota se mění v závislosti na velikosti pole, kterému je materiál jádra vystaven. 
Výrobce ji uvádí formou grafu, viz obr. 3.2: 

 

 

 

Typ: LjT 8022C  

Materiál: CF 134 

Rozměry: 

a = 80 mm 

b = 50 mm 

c = 22 mm 

Počáteční permeabilita µp = 2100 

Konstanta AL = 4300 nH +30%/-20% 

                               

 

Obr. 3.1: Rozměrový náčrt jádra [7] 
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Závislost amplitudy permeability na magnetické indu kci materiálu CF139
(permeabilita je uvedena s přesností ±20%)
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Obr. 3.2: Závislost permeability materiálu jádra na magnetické indukci 

 

Obr. 3.3: Feritové jádro potažené povlakem s již vytvořenou vzduchovou mezerou 
 a příčný řez profilem jádra pomocí metody „vodního paprsku“ 

3.2 Vzduchová mezera 

Nedílným prvkem magnetického obvodu je vzduchová mezera napříč jádrem. Tato 
mezera musí splňovat dvě podmínky:   

 

1. Mezera musí být dostatečně široká, aby se do ní s potřebnou rezervou vešlo čidlo na 
principu Hallovy sondy s držákem. 
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2. Magnetické obvody chápeme jako obecně nelineární, přičemž je žádoucí, aby 
velikost magnetického odporu vzduchové mezery byla natolik velká, aby se tím celý 
obvod linearizoval. Mělo by platit, že  

rf

f
v µ

l
l >>>>>>>> ,  (3.3) 

tato kritéria mezera splňuje zhruba již od mmv 1≈l . 

  Jistý technologický problém představuje tvorba této mezery. Jelikož se 
nepodařilo získat jádro potřebných rozměrů s již vyrobenou vzduchovou mezerou, 
musela být mezera proříznuta dodatečně.  

Použitý feritový materiál CF139 se vyznačuje velkou křehkostí a tvrdostí. Bylo 
tedy vyzkoušeno několik způsobů dělení materiálu a na základě toho lze říci, že pro 
daný materiál je jakékoliv klasické mechanické opracování nepřípustné. Byla však 
nalezena metoda, s využitím které do tohoto feritového materiálu vzduchovou mezeru 
s uspokojivou kvalitou proříznout lze. Nazývá se „metoda dělení materiálu pomocí 
vodního paprsku“ a spočívá ve vystavení materiálu paprsku vody obohacené příslušným 
abrazivem. Řezaný materiál se při ní nezahřívá ani mechanicky nenamáhá materiál 
v bezprostředním okolí řezu. Hrany jsou bez otřepů a nevyžadují žádné další 
opracování. Toto zpracování materiálu provádí firma AWAC, spol. s r. o. [13]. Pokusný 
řez a jádro s mezerou vidíme na obr. 3.3. 

3.3 Přibližný výpočet magnetického obvodu a návrh 
parametrů cívky 

Uvedený magnetický obvod lze znázornit ekvivalentním elektrickým obvodem 
s vyznačením magnetických veličin tak, jak uvádí obr. 3.4: 

 

Obr. 3.4: Magnetický obvod a) a jemu ekvivalentní elektrický obvod b) [8] 
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Při výpočtu budeme zatím uvažovat, že požadovaná magnetická indukce ve 
vzduchové mezeře je B = 160 mT. Z grafu na obr. 3.2 lze vyčíst, že pro tuto hodnotu 
vykazuje materiál jádra poměrnou permeabilitu µr ≈ 3300 (± 20 %). Délka střední 
siločáry byla vypočtena ze vztahu (3.2)  mmf 2,204=l  a šířka mezery je mmv 6,1≈l . 

Magnetický odpor jádra: 

Sµµ
R

r
m ..0

l=  (3.4) 

1

0

3

0

8,148122
)015,0.022,0.(3300.

10).6,12,204(

..
−

−

=−== H
µSµµ

R
frf

f
mf

l
 

1

0

3

0

6,3860258
)015,0.022,0.(1.

10.6,1

..
−

−

=== H
µSµµ

R
frv

v
mv

l
 

Magnetický tok: 

vvff SBSB == .φ  (3.5) 

µWbSBSB vvff 8,52)015,0.022,0.(10.160. 3 ==== −φ  

Magnetické napětí: 

mm RU .φ=  (3.6) 

ARU mfmf 82,78,148122.10.8,52. 6 === −φ  

ARU mvmv 82,2036,3860258.10.8,52. 6 === −φ  

AUUU mvmfm 6,21182,20382,7 =+=+=  

Dále víme, že magnetické napětí, které vytváří budicí cívka, je přímo úměrné počtu 
závitů a budicímu proudu, který protéká závity cívky. 

INU m .=  (3.7) 

Pokud tedy budeme chtít cívku budit proudem I = 1 A, bude třeba na kostru 
cívky navinout N = 212 závitů. Podle tabulky v příloze A.2 je pro proud 1 A při 
proudové hustotě 2 A/mm2 potřebná síla měděného vodiče 0,8 mm. Pro proudovou 
hustotu 4 A/mm2 postačí vodič o průměru 0,56 mm. 
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Čela pro kostřičku cívky jsou vyrobena z 1,5 mm silného sklolaminátu podle obr. 3.5: 

 

Obr. 3.5: Rozměrový nákres čela kostřičky pro cívku 

Budicí cívka je navinuta mezi těmito čely, jež jsou zároveň součástí držáků toroidního jádra.   

Použitý vodič má průměr d = 0,8 mm, průřez lze spočítat jako 

 

2
22

5027,0
4

8,0.

4

.
mm

d
SV === ππ

.      (3.8) 

 

Proudová hustota pro proud 1 A je potom J = 2 A/mm2. Jištění cívky je 
zabezpečeno polykrystalickou vratnou pojistkou o jmenovité hodnotě Ijmen = 1,1 A. 
Jedná se o pojistku PFRA.110, jejíž charakteristiku lze vysledovat z obrázku v příloze 
A.1. Vypínací proud pojistky je Ivyp = 2,2 A. Experimentálně bylo zjištěno, že při 
proudu I = 2 A dojde k přerušení obvodu za dobu řádově v jednotkách minut. Tento 
proud odpovídá podle tabulky v příloze A.2 proudové hustotě J = 4 A/mm2, což je 
obvykle přípustná hodnota. Je tedy zajištěno, že běžné měření nebude narušeno 
nechtěným vybavením pojistky, avšak také při relativně malém přetížení nebude cívka 
namáhána ani zbytečně oteplována. Teplo vyzářené budicí cívkou je částečně 
absorbováno jádrem, což není žádoucí. Po vybavení pojistky je třeba obvod rozpojit 
a nechat pojistku vychladnout.  

Vzhledem ke skutečnosti, že čím více závitů budicí cívka obsahuje, tím menší 
proud stačí k dosažení potřebné magnetické indukce ve vzduchové mezeře, bylo na 
cívky přípravků navinuto přesně 232 závitů.  
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4 TEORIE ŘÍZENÍ KROKOVÝCH MOTOR Ů 
Jedním z požadavků je, aby Hallova sonda byla umístěna v držáku, který bude 
zajišťovat její polohu a lineární posuv vzduchovou mezerou jádra. Jezdec držáku je 
realizován maticí, jež se pohybuje po závitu šroubovice, o kterou je prodloužena hřídel 
krokového motoru. Tento motor má svoje specifika a je třeba jej nějakým způsobem 
řídit. 

4.1 Krokové motory – princip a řízení 

Princip a způsoby řízení krokových motorů jsou podrobněji popsány v pramenech [9], 
[10] a [12], odkud také informace byly čerpány.  

  Pohon krokovým motorem se s výhodou používá tam, kde potřebujeme přesně 
nastavit a definovat danou polohu, případně ji i přes vliv vnějších sil do jisté míry 
udržet (motor zabrzdit), potom má ovšem motor stálý odběr proudu. Výhodou těchto 
motorů je relativně snadné řízení, přičemž můžeme pohodlně regulovat jejich rychlost. 
Pokud motory nepřetěžujeme, lze počítáním kroků přesně nadefinovat polohu hřídele i 
bez zpětné vazby. 

Základní princip krokového motoru spočívá v tom, že proud procházející cívkou 
vytvoří magnetické pole, které přitáhne opačný pól magnetu rotoru. Tyto cívky jsou 
čtyři; pokud je vhodně budíme, vytvoříme rotující magnetické pole, které otáčí rotorem 
motoru. Rotor motoru bývá standardně vyroben z permanentního magnetu, ty složitější 
mají vlastní vinutí. 

Podle použití, požadovaného kroutícího momentu, počtu kroků na jednu otáčku 
nebo maximálního přípustného odebíraného proudu rozlišujeme několik způsobů řízení. 

4.1.1 Řízení unipolární a bipolární 
Při unipolárním řízení (obr. 4.1) prochází proud vždy právě jednou cívkou. Při tomto 
řízení má motor nejmenší odběr proudu, ale poskytuje také nejmenší kroutící moment. 
Tento kroutící moment můžeme zvýšit až o 40 % zavedením řízení bipolárního. To 
spočívá v tom, že v daném okamžiku budíme dvě cívky protilehlé, každou s jinou 
orientací magnetického pole (obr. 4.2, obr. 4.6). 
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Obr. 4.1: Principiální schéma unipolárního řízení krokového motoru [12] 

 

Obr. 4.2: Principiální schéma bipolárního řízení krokového motoru, tzv. H můstek 

4.1.2 Řízení jednofázové a dvoufázové 
V režimu jednofázového řízení je v daném okamžiku buzena jen jedna fáze – jedna 
cívka. To je schematicky naznačeno na obrázcích vytvořených podle zdroje [12], viz 
obr. 4.3. Většího kroutícího momentu (ovšem za zvýšení odebíraného proudu) 
dosáhneme buzením dvou sousedních cívek tak, aby generovaly pole v souhlasném 
smyslu – obr. 4.4. Pokud tyto dva režimy střídáme, dosáhneme polovičního kroku, tj. 
polohu hřídele můžeme nastavovat po polovičním úhlu. 

 

Obr. 4.3: Řízení unipolární jednofázové s plným krokem 
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Obr. 4.4: Řízení unipolární dvoufázové s plným krokem 

 

Obr. 4.5: Řízení s polovičním krokem 

 

Obr. 4.6: Řízení bipolární jednofázové s plným krokem 

 

 

 

4.2 Kroková reverzační pohonná jednotka  
SMR 300-300-RI/24 

Jako hnací motor pojezdu držáku sondy byla zvolena kroková pohonná reverzační 
jednotka SMR 300-300-RI/24 z produkce bývalých ZPA Nový Bor, která je ovšem 
dodnes vyráběna firmou Regulace – automatizace Bor, spol. s r. o. [11]. Její obrázek je 
na konci kapitoly 4 (obr. 4.12). Rozměrový nákres jednotky je uveden na obr. 4.7. 
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Obr. 4.7: Rozměrový nákres pohonné jednotky SMR 300-300-RI/24 [10] 
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4.2.1 Technické údaje pohonné jednotky SMR 300-300-RI/24 

Tab. 1: Výrobcem specifikované technické údaje pohonné jednotky SMR 300-300-RI/24 [10] 

 
 

Výrobce dále uvádí dva grafy popisující dynamické vlastnosti tohoto krokového 
motoru. Na obr. 4.8 vidíme charakteristiku rozběhového momentu. Tato charakteristika 
uvádí stavy, do nichž se motor může dostat bez ztráty kroku – počítáme-li kroky – bez 
ztráty synchronizace. Jinými slovy nám graf říká, jakou taktovací frekvencí si můžeme 
dovolit motor budit při dané zátěži, aby nedošlo ke ztrátě kroku. 

 

Obr. 4.8: Rozběhový moment pohonné jednotky SMR-300-300 [10] 

Druhá charakteristika, tzv. rozměrový moment setrvačnosti je uvedena na obr. 4.9. 
Výrobce jej definuje přesně takto: 

Jedná se o vnější moment setrvačnosti, se kterým se motor může rozběhnout start – 
stop bez chyby kroku, bez zatížení zatěžovacím momentem při definovaném řídicím 
kmitočtu. 
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Obr. 4.9: Rozběhový moment setrvačnosti pohonné jednotky SMR-300-300 [10] 

Tyto charakteristiky jsou uvedeny pro čtyřtaktní a osmitaktní řízení. V našem 
případě byl motor nejprve testován pouze při čtyřtaktním řízení, tj. řízení jednofázovém 
s plným krokem. Jelikož by byla vhodná možnost zadat polohu sondy přímo tlačítky do 
programu řídícího mikrokontroléru, nemělo by ke ztrátám kroku docházet. Zátěž 
motorku je minimální, pro jistotu je třeba zvolit dostatečně nízkou frekvenci řízení. 
Konečná podoba přípravku využívá unipolární řízení s polovičním krokem, tedy 
osmitaktní. 

4.2.2 Řídicí a budicí obvod pohonné jednotky SMR-300-300/RI24 
Pro potřebu této práce byl navržen budicí obvod (obr. 4.10), který je řízen čtyřmi 
signály z mikrokontroléru a je schopen zajistit jakékoliv unipolární řízení motoru. Zda 
bude řízení jednofázové, dvoufázové nebo s polovičním krokem záleží na signálech 
přicházejících z mikrokontroléru. Je to tedy čistě záležitost  programu. 

 

Obr. 4.10: Návrh budicího obvodu motorku 
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Ve schématu vidíme dvojice tranzistorů v Darlingtonově zapojení, přičemž 
výhodou tohoto zapojení je, že proudový zesilovací činitel použitých tranzistorů se 
vzájemně násobí. Takto dosáhneme velkého zesílení, koncový tranzistor má zároveň 
dostatečný výkon. Pro vybuzení cívky motoru tedy stačí jen velmi malý proud na 
vstupu, odebíraný přímo z portu procesoru.   

  Zapojení funguje tak, že při rozepnutém budicím stupni je na kolektory budicího 
(T1) i koncového (T2) tranzistoru přivedeno kladné napájecí napětí přes zátěž ze zdroje. 
Mezi kolektorem a emitorem obou tranzistorů je nyní plný napájecí potenciál. Pokud do 
báze T1 přivedeme kladné napětí z procesoru, začne obvodem C-E budicího tranzistoru 
protékat proud, který plně otevře i druhý stupeň – koncový tranzistor. Tím se cívka 
motoru uzemní a potenciál napájecího zdroje se převede právě na ni.  

  Dále zde máme předřadné výkonové odpory RP; tyto odpory jsou v zapojení 
předepsané výrobcem a jsou i součástí balení celé pohonné jednotky. Slouží k převedení 
tepelných ztrát z motorku ven. Ochranné diody chrání tranzistory proti zpětnému 
proudu při odpojení cívek. Odpory v bázích budicích tranzistorů oddělují porty 
procesoru od tohoto budicího stupně.   

  Pro doplnění je u vývodů cívek naznačena barva, která skutečně odpovídá barvě 
vodiče vyvedeného z motoru. Jsou označena i čísla bitů portů mikrokontroléru, a to tak, 
aby toto označení korespondovalo s průběhy na obr. 4.11 a s výpisem ukázkového 
zkušebního programu pro buzení motoru.  

 

Kontrolní výpočet zatížení portu mikrokontroléru: 

mA
R

UUU
I

B

BETBET
BT 8,0

4700

6,06,05

1

211log
1 =−−=

−−
=  (4.1) 

Vzhledem k tomu, že port mikrokontroléru se nedoporučuje zatěžovat větším 
proudem než 15 mA, je tato hodnota dostatečně malá. Koncové tranzistory jsou až 
předimenzovány, přídavné chlazení nepotřebují. Jako budicí stupně lze použít prakticky 
jakékoliv univerzální tranzistory. 
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4.2.3 Buzení motoru a zkušební program pro mikrokontrolér 
ATmega16 v jazyce C 

Na následujících obrázcích vidíme příklady čtyřtaktního a osmitaktního řízení. Každý 
průběh odpovídá signálu procházejícímu jednou cívkou, označenou příslušnou barvou 
vývodu (modrá, bílá, žlutá, rudá). 

 

Obr. 4.11: Řízení čtyřtaktní (vlevo) a osmitaktní (napravo) [11] 

Jak je uvedeno výše, při čtyřtaktním řízení potřebujeme na jednu otáčku 40 kroků 
po 9°, při osmitaktním řízení je krok poloviční, na otáčku potřebujeme tedy 80 kroků 
po 4,5°.  

Následuje výpis zkušebního programu pro mikrokontrolér ATmega16 v jazyce C, 
program zatím volně otáčí motorem v jednom směru. Doba jednoho kroku je 
generovaná pomocí časovače, přičemž vychází z frekvence taktování mikrokontroléru 
f = 16 MHz a pomocí děličky časovače je nastavena na 4,096 ms. Frekvence taktování 
je tedy cca 244 Hz. 

#include  <avr/io.h> 
#include  <avr/interrupt.h> 
 
char  i=0; //pocitadlo,  
 
ISR(  TIMER0_OVF_vect  ){ 
 switch (i){ 
  case  0:  PORTA=0b01111010;i++; break ; 
  case  1:  PORTA=0b01111001;i++; break ; 
  case  2:  PORTA=0b01110101;i++; break ; 
  case  3:  PORTA=0b01110110;i=0; break ; 
 } 
} 
int  main( void ){ 
  
 TIMSK=(1<<TOIE0);          
   //povoleni preruseni cítace pri preteceni  
 TCCR0=(0<<WGM00)|(0<<WGM01)|(1<<CS02)|(0<<CS01)|(0< <CS00);  / /nastaveni c/c  
 DDRA=0xFF; 
 //DDRB=0xFF;  
 sei();    
  //globalni povoleni preruseni  
 while (1); 
 return (1); 
 
} 
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Obr. 4.12: Ilustrační fotografie pohonné jednotky SMR-300-300 
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5 LCD ZOBRAZOVA Č 
Pro komunikaci uživatele s mikroprocesorem slouží LCD displej o dvou řádcích po 
šestnácti znacích. „Srdcem “ těchto displejů je standardně řadič HD44780 vyvinutý 
firmou Hitachi. Samotný displej je prodáván pod označením EL1602A-FL-YBW 
firmou Elatec. Informace k displeji jsou čerpány z katalogového listu [19].  Na obr. 5.1 
je uveden rozměrový nákres. 

 

Obr. 5.1: Rozměrový nákres LCD displeje [19] 

Z rozměrového nákresu vidíme také rozložení a číslování pinů na displeji. Je na 
místě upozornit, že se jedná o verzi vysokou pouze 36 mm, což displeje tohoto typu 
běžně nesplňují, a přitom se jedná o konstrukčně důležitý rozměr. Samotný panel, 
v němž bude displej zabudován, má příslušný rozměr pouze 40 mm. 

  Displej byl opět testován ve spojení s mikrokontrolérem ATmega16, jeho 
propojení s portem mikrokontroléru je na obr. 5.2. Vývody 2 a 16 slouží k napájení, 
vývod č. 3 řídí jas zobrazených znaků, pomocí pinu 15 se ovládá podsvícení displeje. 
Zbylé vývody slouží k přenosu dat a adresování znaků. Řadič displeje disponuje pamětí, 
jež obsahuje tabulku znaků podle ASCII kódu (viz tab. 2). Navíc umožňuje 
dodefinování několika vlastních znaků, což lze využít například pro českou diakritiku. 
Pro připojení displeje byl v mikrokontroléru využit port A.  

  Po každém zapnutí displeje je nutná inicializace, jejíž přesný předpis uvedený 
v [19] je třeba dodržet. Tato inicializace spočívá v odesílání příslušných dat, mezi nimiž 
jsou přesně definované časové prodlevy. Tato obsluha byla realizována v jazyce 
symbolických adres, nicméně program je poněkud nepřehledný a zdlouhavý. Pro účel 
tohoto laboratorního přípravku, jehož řídící mikrokontrolér je programován v jazyce C, 
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je kompletně převzata upravená knihovna využívající 4bitovou komunikaci s displejem. 
Knihovna, jejímž autorem je Peter Fluery a která byla upravena doc. Ing. Tomášem 
Frýzou Ph.D. pro potřeby výuky předmětu BMPT.  Knihovna je navržena pro práci se 
čtyřřádkovým displejem, ovšem i pro dvouřádkový displej je plně použitelná. 

 

Obr. 5.2: Připojení displeje k portu mikrokontroléru 

 

Obr. 5.3: LCD displej 

Hodnoty rezistorů, jež uvádí pramen [20]: 
P = 10 kΩ 
R2 = 10 Ω 
R3 = 10 kΩ 
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Tab. 2: Předdefinované znaky v paměti displeje [19] 
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6 PŘEVODNÍK MAGNETICKÉ INDUKCE 
NA ELEKTRICKÉ NAP ĚTÍ 

Jako snímač magnetického pole umístěný v mezeře jádra byl zvolen senzor na principu 
Hallova jevu vyráběný firmou Allegro MicroSystems, Inc., s označením A1302.  

Jedná se o v čase spojitě pracující lineární senzor, obsahující Hallovu sondu 
a podpůrné obvody. Blokové schéma tohoto celku je uvedeno na obr. 6.1. Hlavními 
součástmi jsou již zmíněný Hallův element, lineární zesilovač, interní stabilizátor napětí 
a výstupní zesilovač.  

 

Obr. 6.1: Bloková struktura senzoru [14] 

6.1 Elektrické vlastnosti senzoru 

Zásadní výhoda tohoto čidla spočívá v tom, že na vývodu samotného pouzdra je již 
signál o dostatečné napěťové úrovni. Napájecí napětí tohoto senzoru může být mezi 
4,5 V až 6 V. Senzor pracuje tak, že v klidu, tj. když na něj nepůsobí magnetické pole, 
je na jeho výstupu hodnota rovna polovině napájecího napětí. Při působení 
magnetického pole v jednom směru, se výstupní napětí zvyšuje až k hodnotě plného 
napájecího napětí. Pokud jsou magnetické pole nebo poloha senzoru v tomto poli 
orientovány obráceně, výstupní napětí se naopak snižuje k nule.  

Citlivost senzoru khs je udávána v mV/G, přičemž 1 G = 0,1 mT. Jednotka „Gauss“ 
je jednotkou soustavy CGS vyjadřující magnetickou indukci.  



 29 

Tato citlivost se pohybuje v rozmezí cca 1,2 mV/G až 1,7 mV/G v závislosti na 
napájecím napětí. Závislost je lineární, jak je patrno z obr. 6.2. Veškeré další závislosti 
jsou uvedeny v katalogovém listu výrobce [14]. 

Napájecí proud senzoru je max. 11 mA. 

 

 

Obr. 6.2: Závislost citlivosti senzoru na napájecím napětí [14] 

Zapojení senzoru je uvedeno na obr. 6.5 na konci kapitoly. 

6.2 Rozměrové provedení senzoru 

Základním požadavkem je, aby se zapouzdřený senzor vešel do měřící mezery v jádře. 
Daný senzor se vyrábí ve dvou provedeních pouzder. První je pro povrchovou montáž, 
provedení druhé, které bylo použito, připomíná „seříznuté“ pouzdro TO-92. Jeho 
rozměrový nákres je na obr. 6.4, trojrozměrný model s označením vývodů 
představuje obr. 6.3.  

  

Obr. 6.3: 3D model použitého senzoru A1302 [14] 
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Obr. 6.4: Rozměrový nákres senzoru A1302 [14] 

 

Obr. 6.5: Návrh zapojení a napájení Hallova senzoru 
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7 MIKROKONTROLÉR ATMEGA16  
Ovládání celého přípravku je koncipováno na základě použití mikrokontroléru 
ATmega16 vyráběného firmou Atmel. Kapitola se zabývá stručným popisem 
mikrokontroléru a pouze několika periferií v tomto projektu využitých. Jedná se 
o vstupně výstupní porty, časovač / čítač 0 a A/D převodník. 

7.1 Popis mikrokontoléru a jeho periferie 

Mikrokontrolér ATmega16 je nízkopříkonový 8 bitový mikrokontrolér firmy Atmel, 
založený na architektuře s redukovaným instrukčním souborem AVR RISC.   

Základní vlastnosti mikrokontroléru:  

- instrukční soubor obsahující 131 instrukcí 

- 32 pracovních registrů 

- čtyři 8bitové vstupně/výstupní porty 

- hodinový kmitočet do 16 MHz 

- paměť programu 16 kB flash 

- datová paměť RAM kapacity 1 kB 

- datová paměť EEPROM kapacity 512 B 

- dva 8bitové časovače/čítače, jeden 16bitový 

- analogový komparátor, 10bitový A/D převodník 

- jednotky USART, SPI, TWI 

- jednotka Watch Dog Timer  

- interní RC oscilátor, možnost přepnutí na externí 

- a další vlastnosti, uvedené v [16] 

Mikrokontrolér je výrobcem pouzdřen do několika typů pouzder, z nichž bylo 
vybráno klasické pouzdro DIP40; popis vývodů, jejich funkcí a alternativních funkcí je 
uveden na obr. 7.1.  Napájecí napětí je 5 V.  Ke tvorbě programů je využíváno AVR 
Studio 5.0, volně ke stažení na stránkách výrobce Atmel Corporation.  
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Obr. 7.1: Popis jednotlivých pinů mikrokontroléru ATmega16 [16] 

7.2  Vstupně / výstupní porty 

Mikrokontrolér ATmega16 disponuje čtyřmi 8bitovými porty, určenými pro 
komunikaci s jeho okolím. Každý port je softwarově řízen prostřednictvím třech 
kontrolních registrů: 

DDRx určuje, zda port, případně pouze příslušný pin bude nastaven jako vstupní nebo 
výstupní. Zápisem hodnoty log. 1 na příslušnou pozici určíme pin jako výstupní, při 
ponechání nuly je pin konfigurován jako vstupní. Jednotlivé piny lze různě nastavovat 
bez ohledu na ostatní i v rámci jednoho portu. 

PORTx slouží k převedení příslušné hodnoty na vývody pouzdra prostřednictvím 
logických úrovní. Jedná se o datový registr portu. V případě, že pin je konfigurován 
v registru DDRx jako výstupní, odpovídají logické úrovně na pinech procesoru hodnotě 
v tomto registru. Pokud je pin nastaven jako vstupní, zápisem hodnoty jedna na 
příslušnou pozici do registru PORTx se aktivuje pull-up rezistor daného pinu.   

PINx slouží k převedení hodnot externě přivedených na port mikrokontroléru, odpovídá 
tedy logickým úrovním, které se na vývodech momentálně nacházejí. 

Vzájemné kombinace nastavení výše uvedených registrů jsou shrnuty v tab. 3. 
Veškeré interní pull-up rezistory všech portů lze globálně deaktivovat zápisem log. 1 na 
bit PUD (Pull-Up Disable)  ve speciálním funkčním I/O registru SFIOR. 
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Tab. 3: Nastavení funkcí I/O pinů mikrokontroléru [16] 

 

DDRxn PORTxn 
PUD reg. 
SFIOR 

I/O 
Pull-
up 

Popis funkce 

0 0 X Vstupní Ne Stav vysoké impedance 

0 1 0 Vstupní Ano 
Log. 1, pokud pin nebude 

externě uzemněn 

0 1 1 Vstupní Ne Stav vysoké impedance 

1 0 X Výstupní Ne Nízká výstupní úroveň 

1 1 X Výstupní Ne Vysoká výstupní úroveň 

 

Pokud potřebujeme standardně využívat port C jako vstupně / výstupní, je třeba 
v propojkách vypnout defaultně zapnuté rozhraní JTAG. 

 

 

 

 

Obr. 7.2: Struktura kontrolních registrů portu a registr SFIOR 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

DDRA DDA7 DDA6 DDA5 DDA4 DDA3 DDA2 DDA1 DDA0 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

PORTA PORTA7 PORTA6 PORTA5 PORTA4 PORTA3 PORTA2 PORTA1 PORTA0 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

PINA PINA7 PINA6 PINA5 PINA4 PINA3 PINA2 PINA1 PINA0 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

SFIOR ADTS2 ADTS1 ADTS0 - ACME PUD PSR2 PSR10 
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7.3  Externí požadavek na přerušení 

Externím přerušením se rozumí přímá reakce běhu programu na externí požadavek, 
vyvolaný změnou hodnoty vstupního signálu na jednom z pinů, k tomu určených. 
Popisovaný procesor má vyhrazeny tři takové piny, jsou označeny INT0, INT1 a INT2. 
Rozložení a umístění těchto pinů na pouzdru mikrokontroléru lze dohledat na obr. 7.1.  

Můžeme definovat, k jaké události na daném pinu musí dojít, aby se vyvolalo 
přerušení. V registru MCUCR jsou k tomu určeny bity ISC00 a ISC01 pro INT0 a bity 
ISC10 a ISC11 pro INT1. Přiřazení události k jednotlivým nastavením těchto bitů 
ukazuje tab. 4. 

 

Tab. 4: Nastavení událostí, vyvolávajících externí přerušení INT0 a INT1 

 

ISC01 / ISC11 ISC00 / ISC10 Událost na příslušném pinu 

0 0 Nízká úroveň signálu 

0 1 Jakákoliv logická změna signálu 

1 0 Sestupná hrana signálu 

1 1 Vzestupná hrana signálu 

 

 Přerušení INT 2 má na výběr pouze náběžnou (log. 1) nebo sestupnou (log. 0) 
hranu signálu, o čemž rozhoduje nastavení bitu ISC2 ve funkčním registru MCUCSR.  

Povolení či zákaz těchto externích přerušení umožňují bity INT2, INT1 a INT0 
v registru GICR (General Interrupt Control Register). Samotný požadavek na přerušení 
je registrován příznakovým bitem v registru GIFR (General Interrupt Flag Register). 
Nastavení těchto příznakových bitů je prováděno automaticky a představuje samotný 
požadavek periférie na přerušení chodu mikrokontroléru.  

Během obsluhy libovolného přerušení není možné obsluhu přerušit přerušením 
dalším, v případě externího přerušení se požadavek eviduje v příznakových bitech 
registru GIFR a po dokončení původní obsluhy se teprve přikročí k obsluze dalšího 
přerušení. Změnou tohoto příznaku je možno požadavek před zahájením obsluhy 
přerušení zrušit. Děje se tak zápisem log. 1 na příslušný příznakový bit.  

Globální povolení všech přerušení (nejen externích) zajišťuje bit I v hlavním 
stavovém registru SREG. 

Veškeré potřebné registry jsou uvedeny v obr. 7.3. 
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Obr. 7.3: Struktura registrů využitých při nastavení externích přerušení 

7.4 Časovač / čítač 0 

Časovač / čítač patří mezi důležité periferie každého mikrokontroléru. Jeho úkolem je 
odměřování času, případně čítání impulzů. Tuto jednotku lze provozovat v několika 
režimech: lze ji využít k odměřování časových intervalů a prodlev, generování 
periodických signálů o určité frekvenci, konstrukci frekvenčních čítačů a podobně. 
Časovač / čítač 0 umí i přímé generování pulzní šířkové modulace PWM.  

Blokové schéma jednotky je na obr. 7.4. Vidíme zde tři nejdůležitější registry, 
TCCR0 pro základní nastavení jednotky a definování provozovaného režimu, dále čítací 
registr TCNT0, jenž se dá označit jako pracovní registr a jeho hodnota může být 
inkrementována nebo dekrementována periodickým signálem odvozeným 
prostřednictvím děličky z taktovacího signálu mikrokontroléru, nebo signálem 
přivedeným na pin T0. V tomto případě lze, stejně jako u externího přerušení, definovat 
na tomto vstupu událost, na niž má časovač reagovat. Čítací registr časovače / čítače 0 
má 8 bitů, při jeho přetečení lze generovat přerušení prvního typu, tj. přerušení při 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

MCUCR SM2 SE SM1 SM0 ISC11 ISC10 ISC01 ISC00 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

MCUCSR JTD ISC2 - JTRF WDRF BORF EXTRF PORF 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

GICR INT1 INT0 INT2 - - - IVSEL IVCE 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

GIFR INTF1 INTF0 INTF2 - - - - - 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

SREG I T H S V N Z C 
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přetečení. Samotný požadavek na přerušení je evidován v kontrolním registru TCCR0, 
slouží k tomu bit TOV0. Dobu, za jak dlouho čítací registr přeteče, ovlivňuje zejména 
nastavitelná dělička kmitočtu. Časovač je potom taktován signálem odvozeným 
z taktovacího signálu mikrokontroléru a upraveným nastaveným dělicím poměrem. 
K registru TCNT0 lze přistupovat přímo jako k ostatním registrům, lze jej tedy 
přednastavit určitou hodnotou. Při spuštění časovače potom začne inkrementace až od 
přednastavené hodnoty, doba přetečení je tedy úměrně k této hodnotě kratší. 

Dobu, za jak dlouho dojde k přetečení registru TCNT0, můžeme vypočítat ze 
vztahu 

,
)2(

CPU

n

OVF f

pN
t

−=         (7.1) 

kde N je nastavení použité děličky, n značí, kolikabitový časovač / čítač je – v případě 
časovače / čítače 0 je to 8 bitů, fCLK je frekvence taktovacího signálu mikrokontroléru 
a p je případné přednastavení registru TCNT0. 

 

Obr. 7.4: Vnitřní struktura časovače / čítače mikrokontroléru ATmega16 [16] 

Dalším režimem, který časovač / čítač 0 umožňuje provozovat, je režim komparační. 
V tomto případě se k časovači / čítači přistupuje prostřednictvím porovnávacího registru OCR0, 
do něhož se uloží příslušná hodnota pro neustálé porovnávání s čítacím registrem. V případě, že 
se obsahy obou registrů rovnají, lze generovat přerušení druhého typu – přerušení od shody 
komparace časovače / čítače. Vyvolání přerušení obou typů se provede jen v případě, že jsou 
povoleny bitem I v registru SREG.   

Nastavení režimů časovače / čítače a děliček se provádí v kontrolním registru 
TCCR0 podle následujících tabulek:  
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Tab. 5: Dostupné režimy časovače / čítače 0 

WGM01 WGM00 Režim časovače / čítače 0 

0 0 Normální 

0 1 PWM, Phase Correct 

1 0 Porovnávací 

1 1 Fast PWM 

Tab. 6: Nastavení děliček taktovacího signálu pro časovač / čítač 0 

CS02 CS01 CS00 Popis / dělicí poměr 

0 0 0 Bez taktovacího signálu, časovač / čítač 0 je vypnutý 

0 0 1 1 

0 1 0 1/8 

0 1 1 1/64 

1 0 0 1/256 

1 0 1 1/1024 

1 1 0 Ext. taktovací signál přivedený na pin T0, sestupná hrana 

1 1 1 Ext. taktovací signál přivedený na pin T0, náběžná hrana 

 

Obr. 7.5: Registr TCCR0 

 

7.5 Převodník A/D 

Pro zpracování analogových signálů je mikrokontrolér ATmega16 vybaven 8kanálovým 
10bitovým A/D převodníkem. Těchto osm kanálů je prezentováno jako alternativní 
funkce celého portu A. Převedená hodnota je uložena v registrovém pýru ADCH:L; při 
programování v jazyce C je tento pár prezentován proměnnou ADCW. Převáděná 
hodnota je v registrovém páru uložena ve formě dvojkového doplňku. Převáděný signál 
se může brát buď vůči zemi, nebo lze převádět rozdíl mezi dvěma vstupy. Minimální 
převáděná hodnota vůči zemi je 0 V, maximální hodnota je dána napěťovou referencí. 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

TCCR0 FOC0 WGM00 COM01 COM00 WGM01 CS02 CS01 CS00 
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Převodník může pracovat v několika režimech. Při jednoduchém převodu je provedena 
jedna konverze a poté je převod zastaven, může být generováno přerušení. 

 

 

Obr. 7.6: Blokové schéma A/D převodníku mikrokontroléru ATmega16 [16] 

Dalším režimem je volný běh, kdy jedna konverze skončí a další je zahájena. 
Třetím módem je automatické spouštění, zahájené při příchodu jisté speciální události, 
jejíž zdroj se dá vybrat z několika možností.  

Interní A/D převodník potřebuje pro 10bitový převod hodinový signál, odvozený 
z taktovacího signálu mikrokontroléru (podobně jako u časovače) za pomoci děliček. 
Tento signál by měl být od frekvence 50 kHz až 200 kHz.  Doba dokončení jednoho 
převodu trvá déle než všechny ostatní: jedná se o 25 cyklů taktovacího signálu A/D 
převodníku, každý další trvá již jen 13 cyklů. Z blokového schématu na obr. 7.6 je 
vidět, že výběr kanálu, jehož analogový signál se bude převádět, zajišťuje registr 
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ADMUX (Analog Digital Converter Multiplexer Selection Register). Tímto registrem je 
také vybíráno referenční napětí pro převod. Na výběr je několik možností. Může to být 
hodnota napětí na vývodu mikrokontroléru AREF, úroveň napájecího napětí na vývodu 
AVCC nebo interní zdroj referenčního napětí 2,56 V. Volba režimu A/D převodníku se 
provádí nastavením registru ADCSRA. Uspořádání výše uvedených registrů naznačuje 
obr. 7.7. Výběr referenčního napětí nastavením registru ADMUX lze provést podle 
tab. 7. 

 

 

Obr. 7.7: Uspořádání registrů ADMUX a ADCSRA pro řízení A/D převodníku 

Tab. 7: Volba zdroje referenčního napětí pro A/D převodník 

REFS1 REFS0 Volba zdroje referenčního napětí 

0 0 AREF, interní zdroj referenčního napětí je vypnutý; 

0 1 AVCC 

1 0 - 

1 1 Interní zdroj referenčního napětí 2,56 V; 

 

 

 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

ADMUX  REFS1 REFS0 ADLAR MUX4 MUX3 MUX2 MUX1 MUX0 

 7 6 5 4 3 2 1 0 

ADCSRA ADEN ADSC ADATE ADIF  ADIE ADPS2 ADPS1 ADPS0 
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8 MECHANICKÁ KONSTRUKCE 
PŘÍPRAVKU – HORNÍ MECHANICKÁ NADSTAVBA  

8.1 Přípravek a vyobrazení horní nadstavby 

K přehlednému popisu jednotlivých dílů je uveden následující obr. 8.1. Nákresy 
pomocných plošných spojů jsou uvedeny přímo v kapitole, rozměrové nákresy větších 
mechanických dílů obsahují přílohy B. 

 

 

 

 

(1) Nosná deska 

(2) Držák pohonné jednotky 

(3) Pohonná jednotka 

(4) Vedení jezdce 

(5) Pomocný ploš. spoj 1 

(6) Pomocný ploš. spoj 2 

(7) Feritové jádro 

(8) Blok držáku jádra 

(9) Budicí cívka 

(10) Nosič Hallovy sondy 

(11) Nosný sloupek 

(12) Spojka hřídele 

(13) Jezdec 

Obr. 8.1: Fotografie horní části přípravku 
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8.2 Popis jednotlivých dílů nadstavby 

Laboratorní přípravek je koncipován jako deska nadstavby osazená veškerými 
mechanickými díly a umístěná na plastové skříňce. Skříňka potom obsahuje veškeré 
elektronické díly, včetně čela s tlačítky a displejem.    

Mechanická nadstavba je složena z výše očíslovaných dílů: 

 Nosná deska (1) tvaru obdélníku je vyrobena z 12 mm silného materiálu Textit. 
Jedná se o desku z bavlněné tkaniny jako výztuže a živice jako pojiva 
(fenolformaldehydové pryskyřice). Tento velice pevný materiál, do něhož lze řezat 
závity pro uchycení ostatních částí, spadá do skupiny reaktoplastů a má výborné 
elektrické vlastnosti. Dostatečná síla zabraňuje průhybu desky. Rozměrový výkres 
nosné desky je umístěn v příloze B.1. Jediné, co výkres neobsahuje, je rozmístění děr 
pro přichycení feritového jádra. Důvodem je ne zcela přesně vedený řez při výrobě 
mezery pro Hallovu sondu, jádro se tedy musí vůči nosiči sondy individuálně vystředit.  

Pod označením (2) v obrázku vidíme ocelový držák pohonné jednotky, jehož 
nákres obsahuje příloha B.2. Oválné uchycovací díry vytvořené jak pro upevnění 
pohonné jednotky k držáku, tak pro přišroubování držáku k nosné desce (1) umožňují 
vystředění pohonné jednotky vůči vedení jezdce (4) ve vertikálním i horizontálním 
směru. Výchozím materiálem pro výrobu držáku je „L“ profil 50 x 50 mm. Povrchová 
úprava galvanickým zinkováním je realizována firmou Galvanika Milan Šebek & spol.  

Pohonná jednotka (3) SMR-300-300-RI/24 umístěná na držáku (2) byla již 
dostatečně popsána v kapitole 4. 

Vedení jezdce (4) zajišťuje hliníkový profil se čtvercovým průřezem. Jelikož 
poloha této části je již velice blízká Hallově sondě, byl jako nemagnetický materiál 
zvolen hliník. Pevnou polohu této části zajišťují opět pozinkované nosné sloupky (11) 
délky 20 mm. Příslušné technické nákresy zahrnují přílohy B.3 a B.4.     

Pomocný plošný spoj s označením (5), umístěný na základní desce pomocí čtyř 
mosazných sloupků délky 38 mm, slouží jako držák optického čidla H22A1 firmy 
Fairchild [23]. Optozávora obsahuje infradiodu LED a fototranzistor. Jak je vidět na 
obr. 8.4, pouzdro tvoří podkovu, do níž přímo zapadá držák sondy (10).  Plošný spoj má 
rozměr 18 x 54 mm. 

   

                                      

Obr. 8.2: Klišé pomocného plošného spoje 1 (5)          Obr. 8.3: Vnitřní zapojení optické závory 
                                                                                      H22A1 [23]                   
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Obr. 8.4: Rozměrový náčrt optické závory H22A1 [23] 

Jako protikus pro připevnění druhého konce pohyblivého přívodu k Hallově sondě 
slouží další pomocný plošný spoj (6), kolmo připevněný na opět mosazné šestihranné 
distanční sloupky délky 35 mm. Jde pouze o propojku dvou konektorů, která musí být 
ovšem pevná a v neměnné poloze.  Jedná se o plošný spoj rozměrů 30 x 35 mm, 
zobrazený na obr. 8.5. 

 

 

Obr. 8.5: Klišé pomocného plošného spoje 2 (6) 

Pod označením (7) se v obr. 8.1 skrývá toroidní feritové jádro s navinutou cívkou 
(9), o nichž však pojednává kapitola 3. Toto jádro je k základní desce (1) upevněno 
pomocí trojúhelníkových patek (8). Držáky vznikly za použití původních čel pro kostru 
cívky podle obr. 3.5. Čela byla geometricky vystředěna, dočasně upevněna a utěsněna. 
Vzniklý blok byl posléze zalit živičnou pryskyřicí Chs 1200. Po vytvrzení je nutno 
odlitky dodatečně ručně opracovat a nastříkat matnou černou barvou. Jde tedy již 
o nerozebiratelné spojení, které ovšem dosahuje vysoké pevnosti. Pro připevnění k 
základní desce byly do odlitků vyvrtány otvory o průměru 4,5 mm a nalisovány 
hliníkové vložky se závity.  

Pod položkou (10) se skrývá vlastní nosič Hallovy sondy. Jedná se o plošný spoj 
o rozměrech 120 x 11 mm (odpovídající obr. 8.6), jenž plní dvě funkce, které musí být 
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zohledněny při výběru materiálu pro jeho výrobu. Do spoje je otvor vytvořen tak, aby 
pojal celou Hallovu sondu včetně vývodů. Sonda je vložena do otvoru, její vývody 
nadstaveny až ke konektoru a celek je opět zalit epoxidovou pryskyřicí. Tak je senzor 
plně chráněn a mechanicky velmi dobře upevněn. Druhou funkcí tohoto celku je spínání 
již popsané optické závory. Byl zvolen materiál, kterým signál vysílače v závoře projde, 
proto tedy plně postačí odleptání plátované mědi v potřebném místě, aniž bychom 
museli dělat do nosiče otvor a snižovat tak jeho pevnost. Optická závora tak pracuje 
velmi spolehlivě. Jelikož pracuje v oblasti infračervených vlnových délek, je okolním 
světlem méně rušena. K omezení okolního vlivu přispívá i konstrukce vlastního pouzdra 
podkovitého tvaru. Závora je „vzhůru nohama“ a navíc shora kryta držákem, opatřeným 
měděným polygonem.     

Vlastní pohyb jezdce a tím i pohyb připevněného nosiče (10) zajišťují součásti 
naznačené v obr. 8.1. položkou (13), které ovšem zůstaly ukryty v tělese vedení jezdce 
(4). Osa pohonné jednotky je nadstavena válcovitou spojkou (13). Celý nákres je 
uveden v příloze B.5. Spojka má z jedné strany otvor o průměru 3 mm pro hřídel 
pohonné jednotky, na druhé straně je vnitřní závit M5, do něhož je zašroubována 
a zajištěna šroubovice. Při výrobě spojky je třeba i závit tvořit na soustruhu, jelikož je 
kladen velký důraz na zachování souososti celé sestavy. Po šroubovici se pohybuje 
jezdec, v podobě vyfrézované kvádrovité matice, která přesně zapadá do profilu 
vedení (4). V jezdci je potom upevněn držák čidla (10), a tak je zajištěn jeho lineární 
pohyb.    

 

 

 

 

 

 Obr. 8.6: Držák Hallova senzoru (10) 
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9 MECHANICKÁ KONSTRUKCE 
PŘÍPRAVKU – KONSTRUKCE KRABI ČKY  

9.1 Spodní část přípravku a její popis 

Popis konstrukce podstavy přípravku je uskutečněn s použitím obr. 9.1. Podstava je 
tvořena čtyřdílnou plastovou skříňkou o rozměrech 127 x 257 x 49 mm typu KP28. 
Shora je na skříňku připevněna základní nosná deska mechanické nadstavby (1). Mezi 
oběma díly je zachována distanční mezera vytvořená pomocí gumových vložek, které 
tlumí vibrace mechanické části. Spojení zajišťují šrouby M4. 

   

 

 

 

 

 

  (14) Deska B 

  (15) Deska A 

  (16) Displej LCD 

  (17) Pomocný plošný spoj 3 

  (18) Přední čelo skříně 

  (19) Zadní čelo skříně 

  (20) Skříňka KP28  

Obr. 9.1: Vnitřní uspořádání spodní části přípravku 
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9.2 Popis jednotlivých dílů spodní části 

Hlavní část zapojení přípravku popsaná v kapitole 10 je realizována na desce B, v obr. 
9.1 označené (14). Deska A (15) potom tvoří napájecí zdrojovou část. Desky jsou 
připevněny k hornímu dílu skříně pomocí distančních sloupků délky 32 mm.  

Přední a zadní část skříně tvoří dvě vyjímatelná čela. Originální přední čelo (18) 
bylo z důvodu pevnosti nahrazeno novým, materiálem je hliníkový plech síly 2 mm. 
V čele je vyřezán otvor pro LCD displej (16) rozměrů 27 x 72 mm. Přívodní konektory 
jsou připájeny přímo k displeji. Pro upevnění tlačítek slouží pomocný plošný spoj 3 (17) 
(viz obr.9.2), který obsahuje pouze dvě tlačítka a konektor pro připojení kabeláže, 
spojující tlačítka s hlavní deskou B (14). Jeho rozměr je 15 x 35 mm. V předním čele je 
dále umístěn hlavní vypínač napájení. Veškeré komponenty jsou do čela přímo 
upevněny pomocí šroubů M3 (čelo obsahuje otvory se závity).  

Zadní čelo (19) bylo ponecháno z původního materiálu, jelikož musí být vzhledem 
k použitým svorkám z izolačního materiálu. Připevněné svorky obsahuje zadní čelo 
čtyři: dvě pro vlastní napájení přípravku a dvě pro stejnosměrné buzení cívky.    

Původní podstavné nožičky skříně byly nahrazeny gumovými.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9.2: Pomocný plošný spoj 3 (17) pro upevnění tlačítek 
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10  ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ P ŘÍPRAVKU 

10.1  Uspořádání jednotlivých obvodů  

Schéma obvodového zapojení najdeme v příloze C.3 a C.4, je tedy rozděleno do dvou 
částí. Část A je zdrojová, navíc obsahuje předřadné rezistory pohonné jednotky. Schéma 
zapojení části B obsahuje ostatní obvody, včetně mikrokontroléru.  

10.1.1  Zdrojová část A 
Zdrojová část A je napájena vstupním stejnosměrným napětím 24 V. Napětí 24 V je 
dáno požadavkem napájení pohonné jednotky, pro kterou je určeno. Díky požadavku na 
potřebu jen jednoho napájecího napětí jsou napětí pro ostatní obvody odvozena právě 
z 24 V. Za vstupními svorkami je umístěna pojistka 800 mA, jejíž hodnota byla zvolena 
tak, aby snesla nabíjecí proudy filtračních kondenzátorů, tekoucích po zapnutí 
přípravku. Za pojistkou jsou zařazeny ochranné diody, chránící stabilizátory proti 
přepólování. Z tohoto bodu je vyvedeno napětí 24 V, směřující přes rezistory R24 a R25 
(47 Ω / 6 W) k budicím obvodům pohonné jednotky.      

Dále je za ochrannou diodu připojen vstup hlavního stabilizátoru pro větev +5 V. 
Byl vybrán spínaný blok AMSR1-7805-NZ a realizováno jeho katalogové zapojení. 
Tento obvod snese průchozí proud do 1 A. Jelikož přípravek odebírá z +5 V napájecí 
větve až 450 mA, bylo zavrhnuto řešení pomocí lineárního stabilizátoru typu 7805. 
Následuje výpočet jeho ztrátového výkonu:  

WIUUP OUTINZTR 65,745,0).524().( =−=−=     (10.1) 

Uchlazení tohoto ztrátového výkonu je zvláště v použité uzavřené skříňce KP28 
zcela nemyslitelné. Řešením je použití spínaného stabilizátoru AMSR1-7805-NZ, 
majícího účinnost až 93 %, tedy téměř nehřeje.  

Napájecí zdroj navíc obsahuje pomocnou napájecí větev +12 V, z níž je v části B 
odebíráno napájení pro referenci A/D převodníku a Hallovy sondy. Dále je toto napájení 
využito pro programovací obvod rozhraní SPI. Vzhledem k minimálním nárokům byl 
tentokrát již zvolen lineární stabilizátor řady 7812 s chladičem. Odběr v této větvi je 
součtem napájecího proudu Hallovy sondy, který činí za referencí 11 mA při 5V. Dále 
proud LED diodou, která nejen signalizuje připojení napájení k desce B, ale především 
je z ní odebíráno referenční napětí pro operační zesilovač TL 061 zařazený v obvodu 
programovacího rozhraní SPI. Ten je z větve +12 V rovněž napájen. Proud LED diodou 
byl zvolen 15 mA. Celkový proud této napájecí větve byl pro výpočet stanoven na 
40 mA, což zahrnuje značnou rezervu.  

Ztrátový výkon stabilizátoru 7812 potom činí: 

WIUUP OUTINZTR 48,004,0).1224().( =−=−=     (10.2) 

Kromě výše uvedených komponent zapojení části A obsahuje zcela oddělený 
obvod pro budicí cívku. Obvod sestává ze dvou párů svorkovnic, jednoho pro připojení 
vinutí budicí cívky a druhého pro propojení se svorkami na zadním čele skříně. Mezi 
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svorkovnicemi je zařazena vratná pojistka 1,1 A chránící budicí cívku a kontakty relé 
REL 1, které umožňuje řídicímu mikrokontroléru budicí cívku při kalibraci odpojit. 

Celé zapojení, tak jak je popsáno, je realizováno na odděleném plošném spoji 
v příloze C.1. 

10.1.1.1 Výpočet chladiče pro lineární stabilizátor 7812 

Pro výpočet chladiče je nejprve nutné stanovit podle katalogového listu některé 
veličiny: 

- maximální teplota přechodu         Tj,max = 150 °C 

- teplota okolí             To = 45 °C           

- vnitřní tepelný odpor čip – pouzdro RϑJC = 3 K/W 

- tepelný odpor pouzdro - chladič   RϑCH = 1 K/W 

 

Tepelný odpor chladiče RϑH je potom: 
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Použitý chladič V4330K má tepelný odpor RϑH = 10 K/W. I když podmínku se značnou 
rezervou splňuje, je jeho použití vzhledem k uzavřené skříňce a tím i nízkého proudění 
vzduchu na místě. Rovněž není vhodné počítat s teplotou čipu Tj,max = 150 °C; pro 
Tj = 70 °C vyjde tepelný odpor chladiče již jen RϑH = 48 K/W. 

10.1.2  Hlavní část zapojení přípravku – část B 
Hlavní část zapojení přípravku – část B je uvedena v příloze C.4. Schéma lze rozdělit na 
několik celků, každý zastává určitou funkci. Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré prvky 
umístěny na plošném spoji – desce B. Vzájemné propojení se zdrojovou deskou A 
zajišťují svorkovnice K1_A na desce A a K1_B, u desky B. 

 

10.1.2.1 Zapojení budicího obvodu pohonné jednotky 

Návrh tohoto obvodu byl již proveden v kapitole 4.  Obvod obsahuje čtyři budicí 
Darlingtonovy dvojice tranzistorů, předřazené rezistory R14 až R17 chránící porty 
mikrokontroléru a ochranné diody, chránící koncové tranzistory. Předřazené rezistory 
R24 a R25 byly vzhledem k jejich velikosti a ohřevu umístěny na desku zdroje, 
desku A. K připojení pohonné jednotky slouží svorkovnice K5 a K6.  

10.1.2.2 Připojení LCD displeje a optické brány 

Zapojení LCD displeje rovněž odpovídá popisu v kapitole 5, trimr k nastavení jasu 
displeje byl ponechán. Displej je řízen portem A mikrokontroléru, řízení podsvícení 
zajišťuje pin 7 portu D. Děje se tak pomocí PNP tranzistoru, displej je tedy podsvícen 
při nízké logické úrovni na tomto pinu. Připojení je realizováno pomocí konektoru K8. 

Infračervená dioda optické závory je přes rezistor R19 = 150 Ω permanentně 
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připojena k +5 V napájecí větvi. Fototranzistor potom pomocí tranzistoru T4 spíná 
přerušení INT2 mikrokontroléru. Optická závora je umístěna zvlášť na pomocném 
plošném spoji 1, jak je uvedeno v kapitole 8. Propojení zajišťují čtyři vodiče a svorky 
K2_B a K3_B. 

10.1.2.3 Programovací obvod a propojení s PC pomocí rozhraní SPI 

Tento obvod byl na desce B ponechán pro svoji jednoduchost a především z důvodu 
komfortu při vyvíjení programu. Zapojení je převzato z pramene [17], tedy i hodnoty 
použitých součástek. Najdeme zde pro převod úrovní signálů SCK a MOSI dva 
tranzistory - T1 a T2. Signál MISO zajišťuje operační zesilovač, jehož kladné napájecí 
napětí zajišťuje větev +12 V. Referenční napětí pro neinvertující vstup je odebíráno 
z LED diody. Záporná část napájení operačního zesilovače je přivedena přímo ze 
sériového portu připojeného PC. Signál RESET je upraven pouze Zenerovou diodou na 
4,7 V.  

10.1.2.4 Obvodové zapojení A/D převodníku a připojení Hallovy sondy 

Hallova sonda je společně s referenčním vstupem A/D převodníku napájena pomocí 
napěťové reference TL431. Napájení reference zajišťuje opět větev +12 V a její 
zapojení obsahuje sériový rezistor R7 a napěťový dělič R8 a R9. Vnitřní referenční 
napětí tohoto obvodu je 2,5 V. Pokud potřebujeme na výstupu napětí 5 V, potom lze 
s přihlédnutím k faktu, že výrobce doporučuje, aby byl součet rezistorů děliče cca 
10 kΩ, stanovit bez výpočtu rezistory R8 a R9 na 4,7 kΩ. Rezistory byly 
experimentálně vybrány, aby měly co nejmenší toleranční odchylku. Sériový odpor R7 
byl vypočten následovně: 
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proud IR7,max byl stanoven s rezervou na 20 mA,  Hallova sonda odebírá cca 11 mA. 
Vzhledem k proudové rezervě byl zvolen R7 = 360 Ω. Výkonová ztráta je potom  
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postačí tedy běžný, nejlépe metalizovaný rezistor typu 0207 či TR 245.   
      

10.1.2.5 Mikrokontrolér a jeho podp ůrné obvody 

Nutným příslušenstvím mikrokontroléru je externí oscilátor 16 MHz. Dále musí být dle 
katalogového listu [16] napájen přes tlumivku L1 = 10 µH napájecí pin AVCC A/D 
převodníku, který je navíc blokován předepsanou kapacitou C3. 

Důležitou částí jsou pull-up rezistory R10 a R11 připojené pomocí konektoru 
K7_B na dvě tlačítka, umístěná na předním panelu prostřednictvím pomocného 
plošného spoje 3. Tato tlačítka ovládají piny 2 a 3 portu D.   

Poslední částí je tranzistor T13, ovládající relé REL.1 umístěné na desce B, jehož 
prostřednictvím mikrokontrolér v případě potřeby odpojuje budicí vinutí na feritovém 
jádru. 
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11  OBSLUŽNÝ PROGRAM A JEHO POPIS 
Tato kapitola je úmyslně zařazena mezi poslední, jelikož srdcem celého projektu je 
řídicí mikrokontrolér ATmega16 a jeho program, což více či méně souvisí s každým 
prvkem, o němž pojednávají předchozí kapitoly.  

Hrubá kostra celého programu je zpracována prostřednictvím vývojového 
diagramu, který je k nahlédnutí v příloze D.2, výpis programu potom v příloze D.1. 
Celý program lze rozdělit do několika částí.  

Počáteční část tvoří deklarace proměnných, inicializace použitých prvků, tedy 
časovače / čítače, A/D převodníku a spuštění externí funkce pro inicializaci LCD 
displeje. Následuje zacyklení v nekonečné smyčce, ze které se „vyskakuje“ za pomoci 
volání funkcí přerušení a stavové proměnné „r“.  

Další části programu tvoří neméně důležité obsluhy přerušení, které mohou nastat. 
Jedná se o obsluhu přerušení od časovače / čítače, program využívá pouze jeden. Dále 
jsou využita všechna tři dostupná externí přerušení, INT0 a INT1 napojená na tlačítka 
v předním čele přípravku a přerušení INT2, které může vyvolat optická brána pro 
snímání polohy jezdce s Hallovou sondou. Poslední možností je přerušení od A/D 
převodníku, jestliže byla dokončena konverze. 

Pro popis polohy jezdce budou zavedeny pojmy přední a zadní úvrať. Přední úvrať 
odpovídá pozici jezdce v krajní poloze blíže pohonné jednotce, držák sondy je tedy 
maximálně vysunut ven z jádra. Zadní úvrať odpovídá nejzazší poloze, kam lze držák 
sondy zasunout. Rozdíl těchto poloh činí 30 mm, přičemž na displeji se zobrazuje 
přesný střed jako 0 mm, přední úvrať odpovídá hodnotě -15 mm a zadní úvrať 15 mm. 
Jezdec se pohybuje po šroubovici se závitem M5, jehož stoupání P je 0,8 mm/otáčku. 
Z kapitoly 4. víme, že při osmitaktním buzení je úhel kroku pohonné jednotky 4,5°, na 
jednu otáčku je tedy potřeba 80 kroků. Je žádoucí, aby při stisku tlačítka jezdec popojel 
právě o 1 mm. Při stoupání P = 0,8 mm/ot. je tedy pro posun o 1 mm třeba vykonat 
právě 100 kroků. Jelikož jsou úvratě vzdáleny 30 mm, je pro přechod z jedné úvrati do 
druhé potřeba vykonat 3000 kroků pohonné jednotky. 

11.1  Softwarová obsluha pohonné jednotky  

Po spuštění programu je nejprve definováno několik proměnných. 

Proměnná „i“; může nabývat hodnot 0 až 7, každá hodnota odpovídá určité 
kombinaci buzených fází pohonné jednotky. Vhodnou posloupností těchto kombinací 
a tím i buzených fází se pohonná jednotka zprovozní. 

Proměnná „j“; funguje jako lokální čítač taktů pohonné jednotky v rámci posunu 
jezdce o 1 mm, nabývá tedy hodnot 0 až 99.   

Proměnná „k“; jedná se o globální čítač kroků pohonné jednotky, může nabývat 
hodnoty 0 v přední úvrati a až 2999 v úvrati zadní. Z této proměnné je odvozena 
proměnná „pozice“, která je spočtena jako  

pozice = k – 1500,         (11.1) 

sloužící pouze k výpisu na LCD displej. Při výpisu je dělena stem a tak údaj na displeji 
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odpovídá pozici jezdce v milimetrech.   

Hlavní stavovou proměnnou tohoto programu je proměnná „r“. Může nabývat 
stavů 0 až 3. Po startu je výchozí nastavení 3 a pohonná jednotka posunuje jezdcem 
směrem k přední úvrati, za současného čekání na přerušení INT2 od optické závory, 
které signalizuje dosažení přední úvrati. V tuto chvíli se pro další provoz přerušení 
INT2 zablokuje, proměnné „k“ i „j“ se vynulují a pozice jezdce či dosažení úvratí se 
nadále hlídá pomocí proměnné „k“, její inkrementací při pohybu směrem k zadní úvrati 
a dekrementací při pohybu k úvrati přední. V tuto chvíli je pozice jezdce ve známé 
poloze a mohou být odblokována tlačítka, tedy INT 0 a INT 1. Stavová proměnná „r“ se 
nastaví do stavu 0, což je režim, ve kterém se spouští konverze A/D převodníku 
a probíhá měření. 

Při stisku tlačítka a vyvolání přerušení INT0 je proměnná „r“ nastavena na 
hodnotu 1. Pokud proměnná „k“ není vynulována, což by značilo, že jezdec je již 
v přední úvrati, je provedeno a pomocí proměnné „j“ odpočítáno právě 100 kroků 
směrem k přední úvrati. Po té je provedeno vyčtení hodnot z portu a zkouška, zda je 
tlačítko stále stisknuté. Pokud ano, je proměnná „j“ opět vynulována a probíhá odpočet 
dalších 100 kroků, tedy posun o další 1 mm. Pokud ne, proměnná „r“ je nastavena na 0, 
program se tedy přepne do módu měření.   

Podobně jako v předchozím případě, při vyvolání přerušení INT1 pomocí druhého 
tlačítka, je proměnná „r“ nastavena na hodnotu 2. Pomocí proměnné „k“ je 
zkontrolováno, zda se jezdec již nenachází v zadní úvrati a pokud tomu tak není, je 
zahájen odpočet 100 kroků směrem k zadní úvrati opět pomocí proměnné „j“.  

Při kalibraci (r = 3) po spuštění programu se počítá i s možností, že optická závora 
selže a včas nevyvolá přerušení INT2. V tomto případě je proměnná „j“ nastavena na 
hodnotu 3100, což znamená, že i kdyby nedošlo k vyvolání přerušení INT2 pomocí 
optické závory, pohonná jednotka provede pouze 3100 kroků směrem k přední úvrati, 
což zajistí nastavení do výchozí polohy bez ohledu na polohu původní. Poté program 
pokračuje v normálním režimu. Pokud je přední úvrati dosaženo dříve, než je pohonná 
jednotka vypnuta, dojde ke kolizi jezdce a spojky hřídele, pohonná jednotka se 
zablokuje a dojde ke ztrátě kroku. Tento stav pohonné jednotce neprospívá,  ovšem 
nemůže trvat déle, než trvá vykonání 3100 kroků a vzhledem ke spolehlivosti optické 
závory je téměř vyloučen. Pohonná jednotka tento stav krátkodobě vydrží. 

Taktování, tedy prodleva mezi změnou kombinace buzených fází, je provedeno 
pomocí časovače / čítače 0. Jelikož zvolený mikrokontrolér neumožňuje vyvolání 
přerušení během obsluhy přerušení, je časovač v režimech r = 1, 2 nebo 3 neustále 
spouštěn v nekonečné smyčce. Po dosažení shody komparace je vyvoláno přerušení, 
v němž je proveden za splnění všech určených podmínek jeden takt pohonné jednotky 
a dojde k návratu do hlavní smyčky. Pokud stále platí, že r = 1, 2 nebo 3, stav se 
opakuje. Děj skončí, je-li z nějakého důvodu, např. po napočítání 100 kroků jednotky, 
„r“ nastaveno na 0. Po té je pohonná jednotka zastavena a začíná měření.  

Časovač / čítač pracuje v porovnávacím režimu, jeho dělička je nastavena na 1024. 
Časovač tedy pracuje na frekvenci  

Hz
MHz

f CC 15625
1024

16
0/ == .       (11.2) 
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Porovnávací registr OCR0 je nastaven na hodnotu 100, k přerušení tedy dojde až 
časovač / čítač napočítá do této hodnoty. Pohonná jednotka je tak buzena kmitočtem 
156,25 Hz, což je méně než její provozní (1200 Hz) i rozběhový (400 Hz) kmitočet. 
Hodnota registru OCR0 byla volena sice experimentálně, jeví se však jako optimální. 

11.2  Druhá část programu – měření 

Pro převod signálu z Hallovy sondy slouží integrovaný A/D převodník, patřící mezi 
periferie mikrokontroléru. Pro provoz je nastavena externí reference 5 V přiváděná na 
pin AREF, jež současně napájí i Hallovu sondu. Jak je popsáno v kapitole 6, v klidovém 
stavu je na výstupu Hallova senzoru polovina napájecího napětí, tedy 2,5 V. Teoreticky 
by ve výstupním registru použitého desetibitového A/D převodníku, který může nabývat 
maximální hodnoty 1024, měla být poloviční hodnota, tedy 512. Prakticky tomu tak 
není, vyskytuje se zde drobná odchylka, a proto je při zapnutí přípravku provedeno 
kalibrační měření. Začne-li na Hallův senzor působit magnetické pole, výstupní napětí 
se začne blížit buď k úrovni napájení 5 V, nebo k nule, v závislosti na směru pole, tedy 
směru stejnosměrného proudu tekoucího budicí cívkou navinutou na jádru. 

Po zapnutí přípravku se provedou úkony kalibrace polohy jezdce, jak je uvedeno 
výše, a po nastavení proměnné „r“ do režimu měření (r = 0) je zahájena kalibrace 
převodníku. Po dojezdu jezdce do přední úvrati je Hallův senzor maximálně vysunut 
z jádra, čímž je vyloučen vliv zbytkového magnetického pole v mezeře a pomocí relé 
REL.1 je vypnuto buzení jádra. V tuto chvíli je zahájena první konverze, jejíž výsledek 
je uložen pro pozdější výpočty do proměnné „b“. Tento výsledek je prohlášen za 
referenční nulovou hodnotu magnetického pole působícího na Hallův senzor.  

Po tomto procesu dojde k návratu do hlavní smyčky; pokud trvá stav, že r = 0, 
započne další konverze, tedy již regulérní měření. Relé REL.1 je již sepnuto a tím je 
připojeno buzení jádra. Po této konverzi je rozhodnuto, zda výsledná hodnota 
v proměnné ADCW, která je následně uložena do proměnné „a“, je větší nebo menší 
než referenční hodnota uložená v „b“. Takto je ošetřena možnost různého směru 
magnetického pole, podle něhož je potom volen způsob výpočtu. Z katalogového listu 
mikrokontroléru víme, že hodnota v registrovém páru ADCW je rovna  
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dále známe konstantu Hallova senzoru khs, která je cca 1,3 mV/G, tedy 13 mV/mT. 

V případě, že (a > b) byl odvozen vzorec  
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pro případ, že (a < b) tedy opačný směr proudu budicí cívky platí 
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12  MĚŘENÍ PROVEDENÁ NA 
ZHOTOVENÉM  PŘÍPRAVKU 

Po sestrojení přípravků byla provedena měření požadovaných závislostí, pro něž jsou 
přípravky určeny. Dle zadání musí být přípravek schopen proměřit závislosti velikosti 
magnetické indukce na velikosti stejnosměrného budícího proudu tekoucího budicí 
cívkou B = f(Ib) a závislost magnetické indukce na poloze Hallovy sondy při 
konstantním budicím proudu B = f(x). Jako zdroj proudu byl zvolen digitální zdroj 
Agilent E3631A s přesně nastavitelným proudovým omezením, což je pro tato měření 
velice důležité. Měření byla provedena na obou sestrojených přípravcích. 

12.1  Měření průběhu indukce ve vzduchové mezeře 

Následuje obr. 12.2, na kterém vidíme soustavu křivek závislostí B = f(x) pro 
přípravek č. 1 a obr. 12.3 se soustavou křivek pro přípravek č. 2. Parametrem křivek je 
hodnota konstantního stejnosměrného proudu tekoucího budicí cívkou. Pro každý 
parametr jsou změřeny křivky dvě. Očíslujeme-li svorky na zadním čele přípravku 
číslicemi 1 až 4, kdy kladná napájecí svorka pro provoz přípravku bude mít č.1, potom 
označení B1A, 34 znamená, že na svorku č. 3 byl připojen kladný pól zdroje pro budicí 
cívku a na svorku č. 4 pól záporný. Kompletní tabulky naměřených hodnot najdeme 
v přílohách E. Z uvedených závislostí je patrné, že naměřené křivky splňují teoretický 
předpoklad. Nachází-li se Hallova sonda v prostoru mezery, jsou naměřené výsledky 
téměř konstantní. Pokud tento prostor opustíme, naměřená hodnota magnetické indukce 
začne klesat dle exponenciály, ale v žádném případě není nulová. 

Pro porovnání je na obr. 12.1 uvedena stejná závislost, pocházející z měření 
na původním přípravku, který má zrealizované zařízení nahradit. Vidíme zde 
nesouměrnou křivku, což je dáno velikostí původního jádra. Sondu nelze zasunout do 
jádra tak hluboko, jak by bylo zapotřebí. Použité jádro je železné, skládané z plechů. Je 
patrné, že velikost magnetické indukce v mezeře není konstantní.    

Závislost B = f(x) v meze ře původního nahrazovaného p řípravku
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Obr. 12.1: Průběh magnetické indukce v mezeře jádra původního přípravku 
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Graf závislosti B = f(x)
(přípravek č. 1)
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Obr. 12.2: Průběh magnetické indukce v mezeře jádra přípravku č. 1 
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Graf závislosti B = f(x)
(přípravek č. 2)
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Obr. 12.3: Průběh magnetické indukce v mezeře jádra přípravku č. 2 
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12.2  Měření závislosti magnetické indukce na budicím 
proudu I b 

Druhé měření, které přípravek umožňuje, je zjišťování závislosti magnetické indukce 
v závislosti na proudu tekoucím budicí cívkou, tedy závislost B = f(Ib). Křivky jsou opět 
pro každý přípravek dvě, každá pro různou polaritu proudu Ib. Graf této závislosti pro 
přípravek č. 1 je na obr. 12.4, pro přípravek č. 2 na obrázku následujícím. Měření byla 
provedena v pozici jezdce x = 0 mm. 

 

Závislost B na budicím proudu I b
(přípravek č. 1)
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Obr. 12.4: Závislost magnetické indukce v mezeře na budicím proudu Ib – přípravek č.1 

Závislost B na budicím proudu I b
(přípravek č. 2)
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Obr. 12.5: Závislost magnetické indukce v mezeře na budicím proudu Ib – přípravek č. 2 

Podle výše uvedených průběhů lze konstatovat, že závislosti jsou lineární. Šířka 
vzduchové mezery tedy vytváří dostatečně velký magnetický odpor Rmv tak, aby 
linearizoval jinak obecně nelineární magnetický obvod. 
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12.3  Faktory ovlivňující přesnost měření 

Každou měřenou závislost lze realizovat pro dva směry budicích proudů Ib, tedy pro dva 
směry magnetického pole. Teoreticky lze předpokládat, že průběh by měl být v obou 
případech naprosto shodný. Ve skutečnosti je však vidět, že se měřená křivka místy 
dvojí. Na tento jev má dosti výrazný vliv úhel mezi plochou řezu jádrem a plochou 
pouzdra senzoru. Tyto plochy by měly být navzájem dokonale rovnoběžné, což ovšem 
nelze zcela zaručit. Hallův senzor je pevně ukotven v držáku, jehož vedení zajišťuje na 
jedné straně jezdec, na straně druhé samotná mezera v jádru. Pro volný pohyb jezdce i 
držáku sondy je třeba jisté vůle, která může způsobit malou nepřesnost v rovnoběžnosti 
pouzdra senzoru a hrany řezu tvořící mezeru. Další nepřesnost může způsobovat 
vzájemná poloha čidla vůči jeho držáku, což je nerozebiratelné spojení. Při sebevětší 
snaze jde stále o ruční práci, takže jistá malá odchylka může vzniknout i zde. 

Tento jev lze jistým způsobem potlačit vzájemným zprůměrováním obou křivek, 
a to za předpokladu, že každá odpovídá měření při jiné polaritě budicího proudu Ib. 
Odchylka vzniklá vnesením nežádoucího úhlu mezi obě plochy by se tak měla 
kompenzovat. 

Dvojení křivek může způsobit také axiální vůle hřídele pohonné jednotky a vůle 
mezi šroubovicí a jezdcem. V tom případě při měření není dodržena naprosto stejná 
poloha jezdce. Tento jev je nepatrný, ale v místech na okraji jádra, kde závislost prudce 
klesá nebo stoupá, se nedá zcela vyloučit. 

Jiný jev, který lze částečně pozorovat, je zvlnění křivky na obr. 12.2 a obr. 12.3, 
tam, kde by měla být konstantní. Na tento jev může mít vliv kromě nepravděpodobné 
nehomogenity materiálu jádra především nekonstantní šířka vzduchové mezery.  
Vzduchová mezera se v magnetickém obvodu projevuje formou magnetického odporu 
Rmv, jenž má na vlastnosti obvodu jeden z největších vlivů. Mezera byla tvořena 
strojově pomocí metody řezu vodním paprskem, nicméně jisté odchylky v její šířce 
zjištěny opravdu byly. Vzhledem k problematickému dělení použitého feritového 
materiálu jádra byl tento fakt akceptován a vzniklé nuance musí být brány jako 
neměnná vlastnost magnetického jádra. 

Dalším faktorem je samotné měření pomocí A/D převodníku. Převodník je 
desetibitový, výstupní proměnná tedy může dosahovat 1024 stavů. Vzhledem 
k vlastnostem Hallova senzoru je tento rozsah poloviční, tedy 512 stavů. Při rozsahu 
Hallova senzoru do cca 160 mT je vzniklý krok měření cca 0,3 mT.  

Kromě těchto popsaných jevů může mít další vliv na přesnost i odchylka linearity 
Hallova senzoru, odchylka jeho konstanty, případně nelinearita A/D převodníku.  
Vzhledem k použití přípravku především ve školní výuce by jeho přesnost pro 
demonstraci uvedených vlastností magnetického obvodu a závislostí na něm měřených 
měla postačovat.  
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ZÁVĚR 
Cílem práce bylo seznámit se a shrnout známé metody měření magnetických polí 
a navrhnout uspořádání magnetického měřiče s využitím mikrokontroléru. 

V první části práce je popsáno několik metod pro měření magnetických veličin.  
Jsou zde popsány principy jednotlivých převodníků, jejich použití, rozsahy 
a v neposlední řadě i mechanické rozměry, jež jsou pro nás důležité. Na základě těchto 
poznatků vyplynulo, že nejvhodnějším převodníkem magnetické indukce na elektrické 
napětí bude senzor založený na principu Hallova jevu. Takový senzor byl vybrán z 
produkce firmy Allegro.  

Druhá část práce se zabývá konstrukcí laboratorního přípravku, který umožňuje 
změřit závislosti magnetické indukce v mezeře jádra na proudu budicí cívky a na 
hloubce zasunutí cívky do mezery při konstantním budicím proudu.  

Základní návrh uspořádání přípravku je uveden na obrázku 2.1 ve druhé kapitole. 
Konstrukce se skládá z několika funkčních celků, přičemž komponenty byly opatřeny 
a jejich funkce samostatně otestovány ve spojení s daným mikrokontrolérem. Byla 
zprovozněna komunikace procesoru a LCD displeje, realizace budicího obvodu pro 
pohonnou jednotku lineárního posuvu sondy a řízení této jednotky mikrokontrolérem.  

Samostatnou kapitolou je realizace magnetického obvodu, jehož hlavní součástí je 
toroidní feritové jádro. Do tohoto jádra byla vytvořena patřičná vzduchová mezera. Na 
jádro je navinuta budicí cívka, jejíž přibližný výpočet je uveden ve třetí kapitole.   

Pro řízení přípravku byl zvolen mikrokontrolér Atmel ATmega16, jehož využívané 
části byly stručně popsány.  

Na základě získaných poznatků byl ve dvojím vyhotovení zkonstruován laboratorní 
přípravek umožňující změřit požadované závislosti a vlastnosti navrženého 
a realizovaného magnetického obvodu.  

Konstrukce přípravku byla rozdělena do třech částí: 

První část se zabývá návrhem a realizací obvodového zapojení přípravku. Zapojení 
je koncipováno jako dvě samostatné části, část zdrojová a část hlavní, obsahující 
mikrokontrolér. Celé zapojení je realizováno na dvou plošných spojích. 

Druhou částí je konstrukce mechanické nadstavby, která má za úkol zajišťovat 
polohu senzoru v jádru a pomocí krokového motoru ji řízeně měnit. Tato část je 
zkonstruována a byla k ní vytvořena příslušná dokumentace. 

Třetí částí, která zajišťuje provoz celého přípravku je program pro mikrokontrolér. 
Program musí zajišťovat řízení a taktování krokové pohonné jednotky tak, aby nemohlo 
dojít ke kolizi. Dále vypisuje polohu senzoru a naměřenou hodnotu na LCD displeji 
a v neposlední řadě se stará o zpracování dat ze samotného Hallova senzoru. 

Na obou přípravcích je provedeno kontrolní laboratorní měření, jehož popis 
obsahuje poslední kapitola. Bylo zaznamenáno několik jevů, které mohou snižovat 
přesnost měření, jimiž se poslední kapitola rovněž zabývá.  
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Pro použití přípravků k laboratorním cvičením v předmětu Elektrotechnika 1 byl 
zpracován elaborát, který je součástí příloh.  

Jako budoucí možné zlepšení lze doporučit použití externího vícebitového A/D 
převodníku pro zpracování signálu z Hallova senzoru. Po stránce konstrukční by bylo 
možné přípravek umístit do kovové – hliníkové skříně, což je ovšem mnohem 
nákladnější než u stávajícího provedení. 

Vzájemné srovnání přípravku stávajícího a přípravků nově zkonstruovaných 
ilustruje fotodokumentace v příloze H.  
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SEZNAM POUŽITÝCH VELI ČIN 

 

Kapitola 1 
B   magnetická indukce 

Br   remanentní indukce 

D   vnější průměr 

E    intenzita elektrického pole 

FB   Lorentzova síla 

H   intenzita magnetického pole 

Hc   koercitivní síla 

ki   konstanta integrátoru 

Kp   konstanta Rogowskiho-Chattockova potenciometru 

N   počet závitů 

q   náboj elektronu 

r   vnitřní poloměr měřicí cívky 

R   vnější poloměr měřicí cívky 

RH   Hallova konstanta 

Se   ekvivalentní plocha měřicí cívky 

Um   magnetické napětí 

UH   Hallovo napětí 

u(t)  napětí závislé na čase 

vd   driftová rychlost elektronu 

µ0   permeabilita vakua 

µr   poměrná permeabilita 

Φ   magnetický tok 

 

Kapitola 3 
AL   AL konstanta magnetického jádra  

d   průměr vodiče 

I jmen  jmenovitý  proud pojistky 

Ivyp  vypínací proud pojistky 

J   proudová hustota 

ℓ   délka střední siločáry jádra 
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ℓV   délka střední siločáry ve vzduchové mezeře 

N   počet závitů 

Rm   magnetický odpor 

S   průřez jádra 

SV   průřez vodiče 

Um   magnetické napětí 

Φ   magnetický tok 

µr   poměrná permeabilita 

 

Kapitola 4 
f   frekvence 

IBT   bázový proud tranzistoru 

J   rozběhový moment setrvačnosti motoru 

M   rozběhový moment motoru 

RB   odpor do báze tranzistoru 

UBET  napětí báze – emitor tranzistoru  

Ulog1  napětí na portu mikrokontroléru při log. 1 

 

Kapitola 6 
khs   konstanta Hallova senzoru A1302 

Vcc  vstupní napájecí napětí 

Vout  výstupní napětí 

 

Kapitola 7 
fCPU  taktovací frekvence mikrokontroléru 

n   počet bitů 

N   poměr frekvenční děličky 
tOVF  čas přetečení časovače / čítače 

 

Kapitola 8 
I   průchozí elektrický proud 

Imax  maximální uvažovaný proud  

PR7  ztrátový výkon na sériovém rezistoru R7 

PZTR  ztrátový výkon  

RϑCH  tepelný odpor pouzdro - chladič 

RϑH  tepelný odpor chladiče 
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RϑJC  vnitřní tepelný odpor čip – pouzdro 

Tj,max  maximální teplota přechodu        

To   teplota okolí 

UIN  vstupní napětí 

UOUT   výstupní napětí 

 

Kapitola 11 
ADCW  výstupní proměnná A/D převodníku 

B   magnetická indukce 

fC/C0  taktovací frekvence časovače / čítače 

khs   konstanta Hallova senzoru A1302 

P   stoupání metrického závitu 

UADC,IN  vstupní napětí A/D převodníku 

UADC,REF  napěťová reference A/D převodníku 

 

Kapitola 12 
B   magnetická indukce 

B34  magnetická indukce změřená před komutací svorek budicího proudu 

B43  magnetická indukce změřená po komutaci svorek budicího proudu 

Ib   budicí proud cívky jádra 

Rmv  magnetický odpor vzduchové mezery 

x   poloha jezdce 
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A TABULKY A CHARAKTERISTIKY 

A.1 Vypínací charakteristiky vratných polykrystalických  
pojistek typu PFRA značky Schurter [27] 
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A.2 Parametry měděných lakovaných vodičů pro vinutí 
cívek a transformátorů [21] 
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B ROZMĚROVÉ VÝKRESY 
MECHANICKÝCH DÍL Ů 

Následuje šest stran rozměrových výkresů součástí, použitých pro mechanickou 
nadstavbu. Použitá měřítka jsou uvedena v tabulkách. 
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C  SCHÉMATA A PLOŠNÉ SPOJE 

C.1 Deska A – plošný spoj  

Nákres plošného spoje zdrojové části – části A. Rozměr desky 76 x 105 mm. 
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C.2 Deska A – osazovací nákres 

Rozmístění součástek plošného spoje zdrojové části – části A.  

 

 

 

Rezistory R24 a R25 podložit keramickými vložkami.  

Použitý chladič pod IO5 typu V4330K. 
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C.5 Deska B – plošný spoj 

Nákres plošného spoje hlavní části – části B. Rozměr desky 105 x 105 mm. 
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C.6 Deska B – osazovací nákres 

Rozmístění součástek plošného spoje hlavní části – části B. 
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D  PROGRAM 

D.1 Výpis programu pro mikrokontrolér 

Při překladu byla vypnuta optimalizace. Program využívá cca 11 % paměti 
mikrokontroléru. Následuje kompletní výpis hlavního zdrojového souboru a.c. 
Knihovnu pro obsluhu LCD displeje obsahuje přiložený nosič CD.  
#include  <avr/io.h> 
#include  <avr/interrupt.h> 
#include  "lcd_h.h"  
#include  <stdio.h> 
 
char  i=0;     
int  j=0,k=0,  pozice=0;     
unsigned  char  smer,  r=3,  s=0,  kal=0;    
char  buffer[16];        
ISR (INT0_vect)    
{ 
GICR=(0<<INT1)|(0<<INT0);          
 r=1;         
 j=0;                          
} 
  
ISR (INT1_vect)    
{ 
 GICR=(0<<INT1)|(0<<INT0);   
 r=2;      
 j=0;                                    
}   
 
ISR (INT2_vect)    
{    
 GICR=(0<<INT2);   
 GIFR=(1<<INTF2);    
 r=0;       
 j=0;          
 k=0;     
        PORTC=0b01110000;     
 kal=1;      
} 
 
ISR(  TIMER0_COMP_vect ){     
  
 if (r==1  && 0<k)    
 { 
  j++;        
  k--;       
 switch (i){ 
        case  0:  PORTC=0b01111000;i++; break ; 
  case  1:  PORTC=0b01111010;i++; break ; 
  case  2:  PORTC=0b01110010;i++; break ; 
  case  3:  PORTC=0b01110110;i++; break ; 
  case  4:  PORTC=0b01110100;i++; break ; 
  case  5:  PORTC=0b01110101;i++; break ; 
  case  6:  PORTC=0b01110001;i++; break ; 
  case  7:  PORTC=0b01111001;i=0; break ; 
    }   
     
  if (j==100)     
  { 
   s=PIND;     
   s=(s&4);      
   if  (s==0)     
   { 
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    j=0;    
   } 
   else        
   { 
    r=0;   
    j=0;    
    TIMSK=(0<<OCIE0); 
    GIFR=(1<<INTF1)|(1<<INTF0);   
    GICR=(1<<INT1)|(1<<INT0);      
    PORTC=0b01110000; 
     } 
  }           
 }     
   
 else  if  (r==1)           
 {       
  r=0;     
  j=0;      
  TIMSK=(0<<OCIE0);    
  GIFR=(1<<INTF1)|(1<<INTF0);   
  GICR=(1<<INT1)|(1<<INT0);   
  PORTC=0b01110000;      
 } 
  
 if (r==2  && 3000>k)     
 {   
      j++;      
  k++;      
 switch (i){   
  case  0:  PORTC=0b01110001;i++; break ; 
  case  1:  PORTC=0b01110101;i++; break ; 
  case  2:  PORTC=0b01110100;i++; break ; 
  case  3:  PORTC=0b01110110;i++; break ; 
  case  4:  PORTC=0b01110010;i++; break ; 
  case  5:  PORTC=0b01111010;i++; break ; 
  case  6:  PORTC=0b01111000;i++; break ; 
  case  7:  PORTC=0b01111001;i=0; break ; 
    }   
     
  if (j==100)     
  { 
   s=PIND;    
   s=(s&8);     
   if  (s==0)    
   { 
    j=0;     
   } 
  else        
     { 
   r=0; 
   j=0;   
   TIMSK=(0<<OCIE0);      
   GIFR=(1<<INTF1)|(1<<INTF0);      
   GICR=(1<<INT1)|(1<<INT0);   
   PORTC=0b01110000;   
     } 
  } 
 } 
  
 else  if (r==2)   
 {    
  r=0;   
  j=0;    
  TIMSK=(0<<OCIE0); 
  GIFR=(1<<INTF1)|(1<<INTF0);   
  GICR=(1<<INT1)|(1<<INT0);   
  PORTC=0b01110000;    
 }   
  
 if (r==3)    
 { 
  j++;    
 switch (i){   
  case  0:  PORTC=0b01111000;i++; break ; 
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  case  1:  PORTC=0b01111010;i++; break ; 
  case  2:  PORTC=0b01110010;i++; break ; 
  case  3:  PORTC=0b01110110;i++; break ; 
  case  4:  PORTC=0b01110100;i++; break ; 
  case  5:  PORTC=0b01110101;i++; break ; 
  case  6:  PORTC=0b01110001;i++; break ; 
  case  7:  PORTC=0b01111001;i=0; break ; 
    }   
     
  if (j==3100)      
  {    
   r=0;      
   j=0;     
   TIMSK=(0<<OCIE0);   
   GIFR=(1<<INTF1)|(1<<INTF0);   
   GICR=(1<<INT1)|(1<<INT0)|(0<<INT2);   
   GIFR=(1<<INTF2);    
   PORTC=0b01110000;   
   } 
 } 
}   
  
ISR(  ADC_vect  ) 
{ 
 
 static  unsigned  int  a=0; 
 static  unsigned  int  b=0; 
 double  N; 
 if  (kal==1)    
 { 
  b=ADCW;        
  kal=0;    
  GICR=(1<<INT1)|(1<<INT0);   
  PORTD=0b00010000;   
 } 
 
 else  if (kal==0)   
 { 
  a=ADCW;  
  if (a>=b) 
  { 
   N=((5*(a-b))/(1024.0*13.0))*1000; 
  } 
  else  if (a<b) 
  { 
   N=((5*(b-a))/(1024.0*13.0))*1000; 
  } 
 
 lcd_gotoxy(0,0);   
 sprintf(buffer,  "B   = %7.1f mT" ,N); 
 lcd_puts(buffer);       
 lcd_gotoxy(0,1);       
 sprintf(buffer,  "Pozice = %4d mm" ,(pozice/100)); 
 lcd_puts(buffer);   
    } 
} 
 
int  main( void ){   
 lcd_init();     //inicializace LCD  
 lcd_clrscr();    //smazani obsahu,casova prodleva  
 lcd_clrscr();     
 lcd_clrscr();     
 lcd_clrscr();     
 lcd_clrscr();     
  
 DDRD=0x90;             
 PORTD=0x00;  
 DDRC=0xFF; 
 
 MCUCR=(1<<ISC11)|(0<<ISC10)|(1<<ISC01)|(0<<ISC00); 
 GICR=(1<<INT1)|(1<<INT0)|(1<<INT2);   
 MCUCSR=(1<<ISC2);    
  
ADMUX=(0<<REFS1)|(0<<REFS0)|(0<<MUX4)|(0<<MUX3)|(0< <MUX2)|(0<<MUX1)|(0<<MUX0)|(0<<ADLAR);   
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 ADCSRA=(1<<ADEN)|(0<<ADSC)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS2)|(1< <ADPS1)|(1<<ADPS0)|(0<<ADATE); 
 SFIOR=(0<<ADTS2)|(0<<ADTS1)|(0<<ADTS0);       
 sei();    
 while (1){   
  pozice  = k-1500;    
  if  (kal==1)   
  { 
   ADCSRA |=  (1<<ADSC);   
  } 
  
  
  if  (r==0)    
  { 
   
   ADCSRA |=  (1<<ADSC); 
 
  }   
  if  (r==1)       
  {       
   OCR0=100;         
   TCCR0=(1<<WGM01)|(0<<WGM00)|(1<<CS02)|(0<<CS01)|(1< <CS00); 
   TIMSK=(1<<OCIE0); 
   lcd_gotoxy(0,0); 
   sprintf(buffer,  "B   =    -    mT" );           
   lcd_puts(buffer); 
   lcd_gotoxy(0,1); 
   sprintf(buffer,  "Pozice = %4d mm" ,(pozice/100));    
   lcd_puts(buffer);       
 } 
  
  if  (r==2)   
  { 
   OCR0=100;         
   TCCR0=(1<<WGM01)|(0<<WGM00)|(1<<CS02)|(0<<CS01)|(1< <CS00);    
   TIMSK=(1<<OCIE0);      
   lcd_gotoxy(0,0); 
   sprintf(buffer,  "B   =    -    mT" ); 
       lcd_puts(buffer);    
   lcd_gotoxy(0,1); 
   sprintf(buffer,  "Pozice = %4d mm" ,(pozice/100));    
   lcd_puts(buffer);   
  } 
  
  if  (r==3) 
  { 
   GICR=(0<<INT1)|(0<<INT0)|(1<<INT2);     
   OCR0=100;         
   TCCR0=(1<<WGM01)|(0<<WGM00)|(1<<CS02)|(0<<CS01)|(1< <CS00);   
   TIMSK=(1<<OCIE0); 
   lcd_gotoxy(0,0);   
   sprintf(buffer,  "B   =    -    mT" ); 
       lcd_puts(buffer);    
   lcd_gotoxy(0,1);    
   sprintf(buffer,  "Pozice =   kal." ); 
   lcd_puts(buffer);      
    
  } 
 }    
return (1); 
 
 } 
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D.2  Vývojový diagram programu 
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E    PROVEDENÁ MĚŘENÍ 
 

        E.1 Tabulky naměřených hodnot – přípravek č. 1 
   
   

          x[mm] poloha jezdce, B [mT] naměřená magnetická indukce, Ib [A] budicí proud  
 

x = 0 mm           
Ib [A] 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 

B34 [mT] 6,4 14,6 22,9 31,2 39,8 48,1 56,3 64,6 72,9 81,1 
B43 [mT] 6,4 14,6 22,9 31,2 39,4 47,7 56 64,2 72,5 80,8 

 
x = 0 mm           

Ib [A] 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 
B34 [mT] 90,1 97,7 105,9 113,8 122,1 130,3 138,2 145,7 153,2 160,8 
B43 [mT] 89 97,3 105,2 113,4 121,7 129,6 137,5 145,4 153,2 160 

 Ib = 1 A Ib = 0,8 A Ib = 0,6 A Ib = 0,4 A Ib = 0,2 A 
x [mm] B34 B43 B34 B43 B34 B43 B34 B43 B34 B43 

-15 9,4 9,8 7,9 7,5 5,6 5,3 3,8 3,4 1,9 1,9 
-14 11,3 11,3 9,0 9,0 6,8 6,4 4,5 4,1 2,3 1,9 
-13 13,5 13,9 10,9 10,5 8,3 7,9 5,3 4,9 2,6 2,6 
-12 16,9 16,9 13,5 12,8 10,1 9,4 6,4 6,0 3,0 3,0 
-11 22,2 21,8 16,9 16,5 12,4 12,0 7,9 7,5 3,8 3,8 
-10 30,4 28,9 22,9 22,2 16,5 16,2 10,1 9,4 4,9 5,3 
-9 44,7 43,2 33,8 31,6 23,7 23,3 14,3 13,1 6,8 7,1 
-8 79,6 75,1 57,5 53,3 39,4 36,4 22,9 20,7 10,5 11,3 
-7 146,9 143,1 111,2 104,0 76,6 71,0 43,9 37,9 19,5 21,0 
-6 162,3 161,9 132,2 131,1 98,4 97,7 64,2 62,7 31,2 31,9 
-5 161,1 161,9 132,6 131,8 99,3 99,5 66,9 66,9 33,1 33,1 
-4 160,0 160,0 131,1 130,3 98,8 98,4 66,1 66,1 32,7 32,7 
-3 160,4 160,0 130,7 130,3 98,4 98,0 65,7 65,7 32,3 32,3 
-2 160,4 160,8 131,5 130,7 99,2 98,8 66,1 66,1 32,7 32,7 
-1 161,5 161,5 131,8 131,1 99,2 98,8 66,1 65,7 32,3 32,7 
0 160,8 160,8 131,5 130,7 99,2 98,8 66,5 66,1 32,7 32,7 
1 160,4 160,4 131,1 130,3 98,8 98,4 66,1 65,7 32,7 32,7 
2 160,4 160,4 131,1 130,3 98,8 98,4 65,7 65,7 32,3 32,7 
3 160,4 160,4 131,1 130,3 98,8 98,0 66,1 65,7 32,7 32,7 
4 159,6 159,6 130,7 130,0 98,4 98,0 65,7 65,7 32,3 32,7 
5 160,4 160,4 131,1 130,3 98,8 98,0 65,4 65,4 32,3 32,3 
6 160,0 160,0 131,1 130,3 98,8 98,4 66,1 66,1 32,7 32,7 
7 158,9 158,9 130,0 129,2 98,0 97,7 65,4 65,4 32,3 32,3 
8 143,9 145,4 124,7 123,2 92,8 92,8 65,0 65,0 31,9 31,6 
9 83,4 88,3 84,5 82,3 60,5 59,0 54,1 54,5 25,2 22,9 
10 48,1 51,1 47,3 45,8 34,2 33,4 28,9 29,7 13,5 13,1 
11 33,4 34,9 30,8 30,0 22,5 22,2 18,0 18,4 8,6 8,3 
12 25,9 26,7 22,9 22,5 16,9 16,5 13,1 13,1 6,4 6,0 
13 21,0 21,4 18,0 18,0 13,5 13,5 10,5 10,1 4,9 4,5 
14 17,7 18,0 15,0 15,0 11,3 11,3 8,3 8,3 4,1 3,8 
15 15,0 15,8 13,1 12,8 9,8 9,8 7,1 7,1 3,4 3,4 
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         E.2 Tabulky naměřených hodnot – přípravek č. 2 
 
 

 Ib = 1 A Ib = 0,8 A Ib = 0,6 A Ib = 0,4 A Ib = 0,2 A 
x [mm] B34 B43 B34 B43 B34 B43 B34 B43 B34 B43 

-15 12,0 12,4 9,4 10,1 7,5 7,5 4,5 4,9 2,6 2,6 
-14 13,9 14,6 11,3 12,0 8,6 8,6 5,3 5,6 3,0 3,0 
-13 17,3 18,0 13,9 15,0 10,9 10,5 6,8 7,1 3,8 3,8 
-12 22,5 23,3 18,4 19,5 14,3 13,9 9,0 9,4 4,5 4,9 
-11 30,8 31,6 25,2 26,7 19,9 18,8 12,4 13,1 6,4 6,8 
-10 47,0 46,6 39,1 41,7 31,2 27,8 19,2 19,2 9,4 10,5 
-9 84,5 83,4 71,0 75,9 57,5 49,6 32,7 34,9 16,5 19,2 
-8 146,5 145,7 120,6 125,1 91,6 88,3 59,3 60,5 28,5 31,2 
-7 163,0 162,6 132,6 133,7 100,3 100,7 67,6 67,6 33,4 33,4 
-6 163,0 163,4 133,0 133,3 100,3 101,0 68,0 67,6 33,8 33,8 
-5 162,6 162,6 132,2 133,0 99,9 100,7 68,0 67,2 33,4 33,4 
-4 162,3 162,3 132,2 133,0 99,9 100,3 67,6 67,2 33,4 33,4 
-3 162,6 162,6 132,6 133,3 100,3 100,7 68,0 67,6 33,4 33,4 
-2 162,6 163,0 132,6 133,3 100,3 101,0 68,0 67,6 33,8 33,4 
-1 161,5 161,9 131,8 132,6 99,5 100,3 67,6 66,9 33,4 33,4 
0 162,3 162,3 132,2 133,0 99,9 100,7 67,6 67,2 33,4 33,4 
1 162,6 162,6 132,6 133,3 100,3 101,0 68,0 67,6 33,4 33,4 
2 162,3 162,3 131,8 132,6 99,9 100,7 67,6 67,2 33,4 33,4 
3 160,8 161,1 131,1 131,8 99,2 99,9 67,2 66,9 33,4 33,1 
4 160,4 160,4 130,7 131,5 98,4 99,2 66,9 66,5 33,1 33,1 
5 160,4 160,4 130,7 131,5 98,8 99,5 66,9 66,5 33,1 33,1 
6 158,1 158,5 128,1 127,7 98,0 98,8 66,5 66,1 33,1 32,3 
7 129,2 131,1 99,9 89,8 86,0 90,1 58,2 59,3 30,4 24,8 
8 70,2 72,5 53,3 50,7 48,1 56,3 32,7 33,8 18,8 13,5 
9 43,2 43,9 32,2 32,3 28,5 31,6 19,2 19,9 10,5 8,3 
10 30,8 31,2 24,4 24,0 19,9 21,4 13,1 13,9 7,1 6,0 
11 23,7 24,0 18,8 18,8 15,4 16,2 10,1 10,5 5,6 4,9 
12 19,5 19,9 15,4 15,8 12,4 12,8 7,9 8,6 4,5 3,8 
13 16,5 16,9 13,1 13,5 10,5 10,9 6,8 7,1 3,8 3,4 
14 14,3 14,6 11,6 12,0 9,0 9,4 5,6 6,0 3,0 3,0 
15 12,8 13,1 10,1 10,9 7,9 8,3 4,9 5,6 2,6 2,6 

            
         x [mm] poloha jezdce, B [mT] naměřená magnetická indukce, Ib [A] budicí proud  

 
x = 0 mm           

Ib [A] 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 
B34 [mT] 9,8 17,7 25,9 34,2 42,4 50,7 58,6 66,9 75,1 83,4 
B43 [mT] 6,4 14,6 23,3 31,6 40,2 48,8 57,1 65,4 74 82,3 

 
x = 0 mm           

Ib = [A] 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 
B34 [mT] 91,6 99,5 107,4 115,3 123,6 131,5 139,3 146,9 154,4 161,5 
B43 [mT] 90,5 99,2 107,4 115,3 123,6 131,5 139,3 146,9 154,4 161,5 
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F  SEZNAMY SOUČÁSTEK 

F.1 Seznam součástek, deska A 

  

Označení Hodnota Popis 
R24, R25 47R / 6W Rezistor 

C12 22µ/25V Tantalový kondenzátor 
C13 220µ/35V Elektrolytický kondenzátor 

C14, C15, C17 100n Keramický kondenzátor 
C16 220µ/50V Elektrolytický kondenzátor 
D10 1N4007 Dioda 

D11, D12 1N45408 Dioda 
IO4 AMSR1-7805.NZ Spínaný měnič 
IO5 MC7805 Stabilizátor napětí 
CH V4330K Chladič 

REL.1 G6D-1A-05DC Relé Omron 
F1 T 800 mA Pojistka 5 x 20 mm 
F2 PFRA.110 Pojistka vratná 

K1/1, K8, K9, K10 ARK500/2 svorkovnice 
K1/2, K1/3 ARK500/3 svorkovnice 
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F.2 Seznam součástek, deska B 

 

Označení  Hodnota Popis 
R1, R3, R4, R21 10k Rezistor * 
R2, R5 1k5 Rezistor * 
R6 910R Rezistor * 
R7 360R Rezistor metal. 
R8, R9 4k7 Rezistor metal. 
R14 - R17, R22 4k7 Rezistor * 
R10 - R12, R18 1k5 Rezistor * 
R13 3k9 Rezistor * 
R19 150R Rezistor * 
R20 10R Rezistor * 
R23 4R7 Rezistor metal. 
P1 10k/N Trimr 
C1, C2 27p Keramický kondenzátor 
C3, C6, C8 - C11 100n Keramický kondenzátor 
C4 47µ/25V Elektolytický kondenzátor 
C7 220µ/35V Elektolytický kondenzátor 
D1 BZX85/4V7 Zenerova dioda 4,7V 
D2 - D5 1N4148 Dioda 
D6 - D9 1N4007 Dioda 
LED 1 LED 5 mm červ. LED dioda červená 
Q1 16 MHz Výbrus krystalu 
T1, T2, T4, T5 BC 546, KC 237 Tranzistor NPN 
T7, T9, T11, T13 BC 546, KC 237 Tranzistor NPN 
T3 BC 556, KC 307 Tranzistor PNP 
T6, T8, T10, T12 BD 139, KD 139 Tranzistor NPN 
IO1 ATmega16 - 16PU Mikrokontrolér 
IO2 TL061 Operační zesilovač 
IO3 TL431 Reference 
CAN1 DSUB F09 Konektor cakon 9 90° 
K1/1, K2B, K3B,  ARK500/2 svorkovnice 
K1/2, K1/3, K5,K6 ARK500/3 svorkovnice 
   
6 x pár konektorů PSS254 + PSK254 
1x patice pod DIL40 
1x patice pod DIL8 

 

* Není-li uvedeno jinak, rezistory standardního provedení 0207, TR245, TR213 apod. 
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G NÁVRH LABORATORNÍ ÚLOHY 
Kapitola je zpracována na základě návodu k původní úloze, viz [8]. 

 

Cíl úlohy 

 

Zjistěte experimentálně u předloženého magnetického obvodu závislost magnetické 
indukce B ve vzduchové mezeře feritového jádra na budicím proudu cívky. Dále ověřte 
rozložení hodnoty B v prostoru vzduchové mezery. 

 

Úkol 

 

• Pomocí přípravku změřte a zobrazte v grafu závislost magnetické indukce B ve 
vzduchové mezeře jádra na budicím proudu cívky Ib. 

• Proměřte a zobrazte v grafu průběh magnetické indukce v prostoru vzduchové 
mezery v závislosti na poloze snímací sondy. 

• Vypočtěte velikost indukce B ve vzduchové mezeře magnetického obvodu pro 
zadané proudy, porovnejte vypočtené a naměřené hodnoty. 
 

Teoretický úvod 

 

Na obr. 13.1 a) je nakresleno jednoduché provedení magnetického obvodu. Obvod tvoří 
jádro ve tvaru toroidu vyrobeného z feritového materiálu CF 134 s vysokou 
permeabilitou µ, přerušené relativně malou vzduchovou mezerou délky ℓv. Na jádře je 
navinuta cívka s Nz závity. Cívka protékaná proudem Ib je zdrojem magnetického pole. 
V magnetickém obvodu se vytvoří magnetický indukční tok Φ. Indukční čáry mají tvar 
uzavřených křivek.  

 Úkolem je stanovit velikost indukce magnetického pole B ve vzduchové mezeře. 
Zanedbáme rozptylové toky a budeme předpokládat homogenní magnetické pole 
v magnetickém obvodu. Poznamenejme, že budeme uvažovat pouze velikosti 
magnetických veličin a nikoliv jejich směr, proto všechny veličiny uvádíme jako 
skalární. 

 Celým magnetickým obvodem protéká konstantní magnetický indukční tok Φ, 
pro který v případě homogenního pole platí 

 

Φ = B.S,       (Wb)  (13.1) 

 

kde je B…………….magnetická indukce v obvodu,  (T)   

 S…………….průřez magnetického obvodu.  ( m2) 



 93 

 

Protože indukční tok předpokládáme konstantní po celé délce siločáry stejně jako 
průřez S, je podle (13.1) konstantní rovněž indukce B v celém obvodu, viz obr. 13.1 a). 
Pro jádro a vzduchovou mezeru potom platí 

 

 B = µf. . Hf   = µ0 . µrf . Hf = µv . Hv = µ0 . µrv . Hv,  (T)  (13.2) 

 

kde je µf…………..permeabilita feromagnetika,   (H.m-1) 

 µrf………….relativní permeabilita feromagnetika,  (-) 

 µv…………..permeabilita vzduchu,    (H.m-1) 

µrv…………relativní permeabilita vzduchu, µrv ≈1,  (-) 

 µ0………….magnetická konstanta, µ0 = 4π.10-7.  (H.m-1) 

 

Pro magnetický obvod z obr. 13.1 a) lze vytvořit ekvivalentní obvodový model  - 
obr. 13.1 b), pro který formálně platí zákony známé z řešení elektrických obvodů. 
Magnetické vlastnosti materiálu jsou v původním obvodu rozloženy podél celé délky 
siločáry, v obvodovém modelu jsou však soustředěny do magnetických odporů Rm (Rmf 
– magnetický odpor feritu, Rmv – magnetický odpor vzduchové mezery). 

 

 

 

Obr. 13. 1: Magnetický obvod a) a jemu ekvivalentní obvod b) 

Zdrojem pole v obvodu na obr. 13.1 je cívka protékaná proudem s magnetickým 
napětím Um = Nz . Ib. Magnetické napětí zdroje Um je rovno součtu úbytků magnetických 
napětí na magnetických odporech protékaných indukčním tokem Φ (obdoba 2. 
Kirchhoffova zákona), proto platí 

 

Um = Nz . Ib = Umf + Umv = Hf . ℓf + Hv . ℓv,     (13.3) 
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kde je  ℓf ………….délka střední siločáry v materiálu jádra, (m) 

 ℓv………….délka střední siločáry ve vzduchu,  (m) 

 Hf………….intenzita magnetického pole v jádru,  (A.m-1) 

 Hv…………intenzita magnetického pole ve vzduchu. (A.m-1) 

 

Mezi magnetickými veličinami : indukčním tokem, napětím a odporem platí 
Hopkinsonův zákon (obdoba Ohmova zákona pro elektrické obvody) 

  

 Um = Φ . Rm,         (13.4)  

kde je Um………….magnetické napětí zdroje , 

 Φ…………..magnetický indukční tok, 

 Rm…………magnetický odpor  (části) obvodu. 

Magnetické odpory feritové a vzduchové části obvodu jsou 

.,
)(

)(I R
00

f
bmf Sµ

R
SI

v
mv

brf

ll
==

µµ
    (H-1)          (13.5a,b) 

Použité feritové jádro je z nelineárního materiálu; jeho relativní permeabilita µrf je 
výrobcem určena jako závislost µrf = f(B). Proto ani magnetický odpor (8.5a) není 
konstantní a mění se s intenzitou pole, tedy s budicím proudem Ib. Z tohoto důvodu je 
třeba řešit magnetické obvody obecně jako nelineární.  

Charakteristika feromagnetických materiálů se udává často závislostí B(H); buď 
graficky (tzv. magnetizační křivkou), nebo po přepočtení tabulkou hodnot µrf(Ib). 
Dosazením magnetických intenzit z (13.2) a (13.3) dostaneme pro magnetické napětí 
výraz  
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Jeho úpravou získáme vztah pro velikost indukce magnetického pole v obvodu 

.
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+
=        (T)  (13.7) 

Výpočet podle nelineárního vztahu (13.7) můžeme zjednodušit v případě, když 
nelineární magnetický odpor (13.5a) feritové části obvodu je zanedbatelný oproti 
lineárnímu magnetickému odporu (8.5b) vzduchové mezery. Relativní permeabilita 
feritových materiálů bývá značně vyšší než relativní permeabilita vzduchu µrf >> 1. Je-li 
vzduchová mezera dostatečně široká s ohledem na relativní permeabilitu materiálu jádra 
a platí 

,
rf

f
v µ

l
l >>           (13.8) 
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lze vztah (13.7) zjednodušit a pro magnetickou indukci dostaneme lineární vztah  

.
.

0
v

bz
l

IN
µB

l
≅        (T)  (13.9) 

V linearizovaném magnetickém obvodu nezávisí indukce na vlastnostech materiálu 
jádra, nýbrž pouze na délce vzduchové mezery a parametrech budicí cívky. Ze vztahu 
(13.8) tedy plyne, že vložením dostatečné vzduchové mezery se magnetický obvod 
linearizuje.  

Obr. 13. 2: Schéma zapojení přípravku 

 Pracovní postup 

 

Magnetický obvod podle obr. 13.2 tvoří feromagnetické jádro s navinutou budicí cívkou 
o Nz = 232 závitů. Magnetické pole ve vzduchové mezeře jádra se vybudí 
stejnosměrným elektrickým proudem Ib, který prochází vinutím cívky. Indukce 
v mezeře B je měřena pomocí měřicí Hallovy sondy umístěné ve vzduchové mezeře.  

Tab. 8: Tabulka závislosti permeability jádra na budicím proudu 

Ib [A]  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

µrf [-]  2240 2380 2520 2650 2730 2870 3020 3150 3290 3400 

 

a) Zkontrolujte, zda zapojení přípravku odpovídá obr. 13.2. Po zapnutí přípravku 
proběhne posun jezdce s Hallovou sondou do výchozí pozice x = -15 mm. Po 
této kalibraci polohy jezdce se na displeji objeví hodnota x= -15 mm, kterou již 
lze měnit tlačítky umístěnými na předním panelu přípravku. Krokování posunu 
jezdce probíhá po 1 mm, je-li jezdec v klidu, probíhá měření. 

b) Hallovu sondu pro měření hodnoty indukce magnetického pole umístěte do 
středu vzduchové mezery (poloha x = 0). Hodnotu budicího proudu Ib nastavujte 
podle ampérmetru přímo na zdroji, s proudovým omezením od 0 A do 1 A 
s krokem 0,1 A. Zdroj musí pracovat v režimu konstantního proudu. Naměřenou 
indukci Bm34 zapisujte do tab. 8. Po dokončení měření změňte směr budicího 

Ib

Regulovatelný 
zdroj s proudovým 

omezením

A

Krokový 
motor

Mikrokontrolér

B [mT]
x [mm]

LCD
měřicí sonda

Zdroj 
24 V

Tlačítka

1

2

4

3
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proudu tekoucím cívkou komutací příslušných svorek na přípravku (označeny 
žlutě !). Před připojováním a odpojováním svorek je vhodné budicí proud Ib 
omezit příslušným regulačním prvkem zdroje na minimum. Proveďte druhé 
měření a hodnoty Bm43 opět zaznamenejte. Posun jezdce zpět do výchozí polohy 
lze provést buď podržením tlačítka, nebo vypnutím a opětovným zapnutím 
hlavního vypínače přípravku.  

c) Nastavte budicí proud Ib na hodnotu 0,6 A a posuvem sondy po 1 mm proměřte 
průběh magnetické indukce v celém průřezu vzduchové mezery a v jejím okolí. 
Hodnoty Bm34 zapisujte do tab. 10. Po provedení prvního měření opět změňte 
směr průchodu budicího proudu cívky a měření opakujte.  

d) Měření v předchozím bodě zopakujte pro budicí proud Ib = 0,4 A.  

 

Zpracování 

 

Geometrické tvary magnetického obvodu jsou uvedeny na obr. 13.3a). Na obr. 13.3b) je 
vyznačena poloha měřicí sondy v kartézské souřadnicové soustavě v rovině x-y; 
v poloze x = 0 je Hallova sonda uprostřed vzduchové mezery. Veškerá měření jsou 
provedena při obou směrech průchodu budicího proudu. Výsledná změřená magnetická 
indukce Bm se určí jako aritmetický průměr každého páru naměřených hodnot dle 
vztahu  

,
2

4334 mm
m

BB
B

+
=        (T)   (13.10) 

částečně se tak vykompenzují některé rušivé vlivy. 

A

A

ℓ

 

Obr. 13. 3: Jádro přípravku: a) geometrie, b) umístění měřicí sondy 
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Tab. 9: Závislost magnetické indukce na budicím proudu B = f(Ib) pro x= 0 

Ib [A] - 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
Bm34 [mT] - 14,6 31,2 48,1 64,6 81,1 97,7 113,8 130,3 145,7 160,8 
Bm43 [mT] - 14,6 31,2 47,7 64,2 80,8 97,3 113,4 129,6 145,4 160,0 
Bm [mT] (13.10) 14,6 31,2 47,9 64,4 81,0 97,5 113,6 130,0 145,6 160,4 
B [mT] (13.7) 17,2 34,6 52,0 69,5 87,0 104,7 122,4 140,1 157,8 175,6 
Bl [mT] (13.9) 18,2 36,4 54,6 72,8 91,1 109,3 127,5 145,7 163,9 182,1 

Přípravek č. 1 

Pozn.: a = 40 mm, b = 25 mm, c = 22 mm, ℓv = 1,6 mm, ℓ = 204,2 mm, 
 

Ib [A] - 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
Bm34 [mT] - 17,7 34,2 50,7 66,9 83,4 99,5 115,3 131,5 146,9 161,5 
Bm43 [mT] - 14,6 31,6 48,8 65,4 82,3 99,2 115,3 131,5 146,9 161,5 
Bm [mT] (13.10) 16,2 32,9 49,8 66,2 82,9 99,4 115,3 131,5 146,9 161,5 
B [mT] (13.7) 17,2 34,6 52,0 69,5 87,0 104,7 122,4 140,1 157,8 175,6 
Bl [mT] (13.9) 18,2 36,4 54,6 72,8 91,1 109,3 127,5 145,7 163,9 182,1 

Přípravek č. 2 

Pozn.: a = 40 mm, b = 25 mm, c = 22 mm, ℓv = 1,6 mm, ℓ = 204,2 mm, 

 
e) Pro zadané budicí proudy z tab. 8 vypočtěte podle (13.7) hodnotu B. Do vztahu 

dosazujte relativní permeabilitu podle budicího proudu tak, jak je uvedeno 
v tab. 8. Pro výpočet délky střední siločáry jádra ℓf použijte nákres z obr. 13.3.  

f) Pro linearizovaný obvod vypočtěte podle (13.9) hodnotu B a zapište ji do tab. 9.  

g) Závislost naměřené magnetické indukce na velikosti budicího proudu Bm = f(Ib) 
z tab. 9 vyneste do grafu. Do téhož grafu vyneste i vypočtené závislosti hodnoty 
magnetické indukce B a Bl na budicím proudu.  

h) Závislosti magnetické indukce na poloze sondy Bm = f(x) z tab. 10 vyneste do 
společného grafu. Do tohoto grafu zakreslete polohy hran feritového jádra.  

i) Do schématu ekvivalentního obvodu na obr. 13.1 doplňte hodnoty následujících 
obvodových veličin vypočtené pro budicí proud Ib = 0,6 A: magnetické odpory 
Rmf a Rmv podle (8.5a,b), magnetický indukční tok Φ podle (13.1) a magnetická 
napětí Um, Umv, Umf podle (13.4). 

 

Výpočty: 
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Obr. 13. 4: Graf závislostí vypočtené a změřené indukce B = f(Ib) pro x= 0 

Tab. 10: Závislosti magnetické indukce na poloze sondy B = f(x) pro Ib = konst. 

Ib = 0,6 A                 
x [mm] -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 
Bm34 [mT] 5,6 6,8 8,3 10,1 12,4 16,5 23,7 39,4 76,6 98,4 99,3 98,8 98,4 99,2 99,2 99,2 

Bm43 [mT] 5,3 6,4 7,9 9,4 12,0 16,2 23,3 36,4 71,0 97,7 99,5 98,4 98,0 98,8 98,8 98,8 

Bm [mT] 5,5 6,6 8,1 9,8 12,2 16,4 23,5 37,9 73,8 98,1 99,4 98,6 98,2 99,0 99,0 99,0 

 

Ib = 0,6 A                 
x [mm] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Bm34 [mT] 99,2 98,8 98,8 98,8 98,4 98,8 98,8 98,0 98,8 60,5 34,2 22,5 16,9 13,5 11,3 9,8 

Bm43 [mT] 98,8 98,4 98,4 98,0 98,0 98,0 98,4 97,7 92,8 59,0 33,4 22,2 16,5 13,5 11,3 9,8 

Bm [mT] 99,0 98,6 98,6 98,4 98,2 98,4 98,6 97,9 95,8 59,8 33,8 22,4 16,7 13,5 11,3 9,8 

Závislost B na budicím proudu
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Ib = 0,4 A                 
x [mm] -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 
Bm34 [mT] 3,8 4,5 5,3 6,4 7,9 10,1 14,3 22,9 43,9 64,2 66,9 66,1 65,7 66,1 66,1 66,5 

Bm43 [mT] 3,4 4,1 4,9 6,0 7,5 9,4 13,1 20,7 37,9 62,7 66,9 66,1 65,7 66,1 65,7 66,1 

Bm [mT] 3,6 4,3 5,1 6,2 7,7 9,8 13,7 21,8 40,9 63,5 66,9 66,1 65,7 66,1 65,9 66,3 

 

Ib = 0,4 A                 
x [mm] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Bm34 [mT] 66,5 66,1 65,7 66,1 65,7 65,4 66,1 65,4 65,0 54,1 28,9 18,0 13,1 10,5 8,3 7,1 

Bm43 [mT] 66,1 65,7 65,7 65,7 65,7 65,4 66,1 65,4 65,0 54,5 29,7 18,4 13,1 10,1 8,3 7,1 

Bm [mT] 66,3 65,9 65,7 65,9 65,7 65,4 66,1 65,4 65,0 54,3 29,3 18,2 13,1 10,3 8,3 7,1 

Obr. 13. 5: Závislosti magnetické indukce na poloze sondy B = f(x) pro Ib = konst. 

Výpočty pro obr. 13.1: 
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Průběh B v meze ře
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Φ = B . S = 0,1047.33.10-5 = 34,6 µWb 

   Umf = Φ . Rmf = 34,6.10-6 . 170,3.103 = 5,9 A 

   Umv = Φ . Rmv = 34,6.10-6 . 3860,3.103 = 133,6 A 

   Umv = Umf + Umv = 5,9 + 133,6 = 139,5 A 

Kontrola napětím zdroje: Um = NI = 232.0,6 = 139,2 A 

 

 

Použité přístroje a přípravky 

 

• Zdroj 24 V pro napájení přípravku 

• Laboratorní přípravek č. 1 nebo 2 

• Ampérmetr 

• Zdroj s proudovým omezením 

 

Závěr 

Naměřené hodnoty magnetické indukce uprostřed vzduchové mezery měřeného jádra 
s cívkou jsou v tab. 9 doplněny o hodnoty vypočtené. Porovnání měřených a 
vypočtených hodnot je v grafu B = f(Ib). Z grafu je patrno, že závislost je lineární, tedy 
že vzduchová mezera je dostatečně velká. Proto také lze pro výpočet použít 
zjednodušený vzorec (při zanedbání magnetického odporu materiálu jádra) bez patrné 
chyby.  

Průběhy hodnot magnetické indukce v mezeře při konstantních budicích proudech 
(Ib = 0,4 A a Ib = 0,6 A) jsou v grafu B = f(x). Vidíme, že magnetická indukce v jádře je 
téměř homogenní a dále, že opustí-li Hallova sonda jádro, velikost magnetické indukce 
začne se vzdáleností od jádra exponenciálně klesat. Magnetické pole v blízkosti jádra 
však v žádném případě není nulové.    
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H FOTOGRAFIE PŘÍPRAVK Ů 

H.1 Stávající pracoviště pro laboratorní úlohu 
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H.2 Nově zkonstruované přípravky 

 

 

 


