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1. Hardwarové řešení a technické parametry
Zařízení  je  realizováno  na  oboustranné  desce  plošných  spojů  s  nepájivou  maskou  a servisním 

potiskem.  Měření  napětí  baterií  je  realizováno  pomocí  analogových  multiplexerů  a  analogově-
digitálního převodníku integrovaného v mikroprocesoru ATmega16.  Mikroprocesor  zajišťuje  snímání 
hodnot napětí, obsluhu grafického displeje (128x64 pixelů) a zobrazení hodnot a varování.

Rozměry desky: 67x78 mm.

Napájecí napětí: 10-18 V.

Měřené napětí: 8-17 V 

Přesnost měření pro jednu baterii: 1% ± 1 dig.

Přesnost měření pro celkové napětí: 1% ± 2 dig.

1. Hardwarové řešení a technické parametry
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2. Připojení měřených napětí a ovládání
Jednotlivá napětí se připojují na svorky X1-3. Pro vyšší bezpečnost je nutné tyto napětí připojit přes  

dodané pojistky. Pojistky by měly být zapojeny pokud možno blízko baterií.

Napájecí napětí nutné pro funkci voltmetru se připojuje na svorky označené na obrázku jako „X3 +“ 
a „X3 G“. Napětí jednotlivých baterií se přivádí na svorky X3-1, X2-2, X2-3, X2-4, X1-5, X1-6 a X1-7, 
kde číslo za pomlčkou označuje pořadí změřeného napětí na displeji.

Celkové zapojení je znázorněné na obrázku 2.2, kde jsou naznačené i dvě možnosti jak napájet  
voltmetr. Pokud je k dispozici napětí odpovídající velikosti (například z DC/DC měniče), je možné použít 
jako napájecí napětí toto. Díky malé spotřebě voltmetru je však možné jej napájet také z napětí baterie  
B7. Vstupy pro měření napětí mají velký vstupní odpor a není tak nutné je odpojovat pro zabránění  
vybíjení baterií. Odpojovat je nutné pouze napájecí svorku voltmetru (X3 +).

2. Připojení měřených napětí a ovládání
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Obr. 2.1: Pohled na desku ze spodní strany
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Po zapnutí se na displeji zobrazí základní obrazovka, kde je v levé části ukazatel celkového napětí  
všech baterií.  Napětí  je indikováno graficky i  číselnou hodnotou.  V pravé části  displeje jsou napětí 
jednotlivých baterií. Číslováno shora dolů – nahoře je tedy napětí baterie přivedené na svorku X3-1 
a dole X1-7.

V případě,  že je  celkové napětí  nižší,  než  nastavené,  zobrazí  se  na  základní  obrazovce  trvale 
upozornění „Low batteries“. Pokud je napětí některé baterie nižší než průměrné napětí baterií, zobrazí 
se přes celý displej dočasné varování o tomto stavu (zobrazení varování se opakuje v pravidelných 
intervalech) a informace o tom, která napětí baterií jsou nižší než průměrné.

Ovládání voltmetru je řešené pomocí dvou tlačítek. Stisk levého tlačítka přepíná režim zobrazení na 
LCD  a  při  aktivované  editaci  inkrementuje  zvolenou  proměnnou.  Pravé  tlačítko  slouží  ke  zvolení  
editované proměnné. Editovaná proměnná je zvýrazněná černým rámečkem.

Na  základní  obrazovce  není  možné  nic  editovat.  Stisknutí  levého  tlačítka  přepne  displej  na 
obrazovku („Level settings“), kde je možné zkontrolovat a nastavit hodnoty minimálního a maximálního 
přípustného napětí jednotlivých baterií. Prvním stiskem pravého tlačítka se zvolí editaci první hodnoty. 
Druhým stiskem třetí  a dalším stiskem dojde k opuštění  režimu editace hodnot.  Hodnotu je možné 
pouze inkrementovat  –  při  překročení  maximální  hodnoty  dojde  k  přetečení  na hodnotu  minimální. 
Hodnoty je možné inkrementovat krátkým stiskem po desetinách voltu, nebo delším přidržením tlačítka 
využít funkci autorepeat. Nastavené hodnoty jsou zálohovány v paměti EEPROM a nebudou ztraceny 
při odpojení napájení.

Na třetí  obrazovce je  možné nastavit  hodnoty  pro  varování  („Warning  settings“).  První  hodnota  
určuje mez pro varování  o nerovnoměrném vybíjení.  Pokud bude mít  některá z baterií  napětí  nižší 
o tuto hodnotu oproti průměrnému napětí všech baterií, dojde k zobrazení varování o nerovnoměrném 
vybíjení. Druhá hodnota určuje minimální celkové napětí baterií. Při změřené celkové hodnotě napětí  
pod touto nastavenou mezí dojde k zobrazení  varování na základní obrazovce. Nastavování těchto 
hodnot je stejné jako u hodnot z druhé obrazovky. Pravým tlačítkem se vybírá editovaná proměnná 
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Obr. 2.2: Celkové zapojení
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a levým se její hodnota inkrementuje.

Dodatečné změny:

Změna č. 1: Úpravy zobrazení podle požadavku zákazníka
Zobrazení varování o nízkém celkovém napětí baterií (nápis  Low batteries  na hlavní obrazovce) je 

možné  vypnout.  Vypnutí  se  provede  tak,  že  se  v  nastavení  úrovně  pro  odpovídající  varování 
na obrazovce Warning settings vybere položka DIS.

Na obrazovce Level settings je nyní možné nastavit přípustné hodnoty minimálního a maximálního 
napětí zvlášť pro celkové napětí (velká baterie na displeji) a pro jednotlivé baterie (malé články vpravo 
na hlavní obrazovce).

Změna č. 2: Uživatelská kalibrace
Ke stávajícím obrazovkám byla přidána další (Gain error compensation), kde je možné zpřesnit měření 

napětí pomocí kompenzace zesílení jednotlivých kanálů. Kompenzace je možná v rozsahu 80-120 %. 

Změna č. 2: Uživatelská kalibrace
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