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Abstract
This thesis deals with the design and establishing a universal input / output module computer 

connectable via USB. The work was designed prototype control module and some measuring and 

control  modules.  There  wos  designed  a basic  application  to  demonstrate  the  possibilities  of 

individual modules. 

Abstrakt
Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a zostavením univerzálneho vstupne/výstupného 

modulu  pre  počítač  pripojiteľného  pomocou  USB.  V  práci  bol  zostavený  prototyp  riadiaceho 

modulu a niektorých meracích a riadiacich modulov. Pre zariadenie je navrhnutá základná aplikácia 

pre demonštráciu možností jednotlivých modulov. 
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1. Úvod
 Cieľom  tejto  diplomovej  práce  je  zoznámiť  sa  z  možnosťami  komerčných  univerzálnych 

vstupne/výstupných zariadení na meranie dát pripojiteľných cez USB k PC. Dôraz bude kladený 

na možnosti z hľadiska modularity, ceny a možnosti merania rôznych veličín. Zároveň bude dôraz 

zameraný na rozmanitosť a rozsah vstupných a výstupných signálov. 

   Ďalším cieľom je navrhnúť modifikovateľnú stavebnicu s rôznymi vstupno/výstupnými modulmi, 

pričom  je  možné  ďalšie  rozšírenie,  doplnenie  modulov  rôznymi  funkciami  a  úprava  celého 

zariadenia pre konkrétne potreby (zariadenie na mieru). Dôraz je kladený na čo najväčšiu možnú 

modularitu  a  univerzálnosť.  Zariadenie  by  malo  byť  určené  pre  výskumné  a  výukové  účely, 

a  v  neposlednom rade  aj  na  meranie  biologických  signálov.  Prenos  nameraných  dát  je  možné 

uskutočniť prostredníctvom zberníc a rozhraní ako USB. 

   Posledným krokom je návrh jednoduchého obslužného softwaru pre počítač, ktorý má byt pojatý 

ako  ukážková  aplikácia  na  demonštráciu  možností  a  funkcií  rôznych  modulov.  Aplikácia  má 

umožniť zobrazenie meraných hodnôt a vykreslenie grafického priebehu. 

Práca  sa  nezaoberá  vývojom  komunikačného  protokolu  a  zabezpečenia,  tento  protokol  bol 

optimalizovaný a dodaný vedúcim práce. Softwarové vybavenie je čo najjednoduchšie z ohľadom 

na demonštračné účely.

  V dnešnej  dobe  sa  dataloggery  a  zariadenia,  na  zber  a  meranie  dát,  používajú  v  mnohých 

oblastiach. Ako príklad je možné uviesť laboratóriá, vývojové centrá, ale aj priemysel, podniky, 

výroba atď.    V každej oblasti je potrebné zaznamenávať špecifické veličiny a preto sú záznamové 

zariadenia prispôsobené na meranie a záznam len niekoľko málo vybraných veličín, hodnôt alebo 

stavov. Zariadenia slúžiace na účely merania sú spravidla nemodulárne, ťažko rozšíriteľné. Je u nich 

pevne daný počet vstupov, výstupov, možnosť merania veličín a tiež veľkosť pamäte, do ktorej sa 

ukladajú namerané data, máva veľmi malú kapacitu.  Malá pamäťová kapacita pritom znemožňuje 

dlhodobý záznam niektorých signálov ako EKG a pod. Ak je u nich možnosť rozšírenia, býva to len 

niekoľko prídavných modulov, pričom finančné náklady na ne, nie sú zanedbateľné. 

   Taktiež rozšírenie softwaru pre tieto datalogery je takmer nemožné, pretože sú uzatvorené, a firmy 

si  chránia  svoje  softwarové  vybavenie,  čím  neumožňujú  užívateľom  rozšírenie.  Rozšírenie 

funkcionality je možné len prostredníctvom zakúpenia dodatočných aplikácií a modulov. 

  Pre porovnanie, dataloger od firmy cometsystem  [20], ktorý je schopný zaznamenávať teplotu 

pomocou vnútorného čidla, nedokáže okrem merania teploty a jej záznamu s možnosťou odoslania 

dát do počítača merať žiadnu ďalšiu veličinu. Cena takéhoto zariadenia je niekoľko krát vyššia než 

u amatérsky postaveného univerzálneho meraciaho modulu, pričom spomínaný amatérsky modul 
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umožní  merať omnoho viac veličín,  či  už elektrických alebo neelektrických.  K tomu aby bolo 

možné odmerať nejakú veličinu, je potrebné len doplniť základnú riadiacu dosku o príslušný modul, 

pričom  je  možné  zapojiť  týchto  modulov  niekoľko  a  súčasne  pomocou  nich  aj  merať  a 

zaznamenávať dáta. Výhodou je omnoho väčšia úžitková hodnota a univerzálnosť za omnoho nižšiu 

cenu, a samozrejmosťou je vyššia modularita. Presnosť takéhoto zariadenia sa môže vyrovnať aj 

tým komerčne predávaným. Každý modul je možné vyhotoviť „na mieru“ a nie je nutné uspokojiť 

sa s tým čo je na komerčnom trhu.

   Predpokladané použitie zariadenia navrhnutého v tejto práci by malo byť na výukové a výskumné 

účely. Malo by byť možné merať teplotu, napätie, prúd a ďalšie veličiny priamo alebo nepriamo. 

Ďalej je predpoklad použitia na meranie niektorých biologických signálov ako napríklad EKG, tlak, 

saturácia O2 a meranie výstupného signálu z niektorých prístrojov ako napríklad Finapress. 
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2. Popis použitých rozhraní
2.1 Zbernica USB
   Táto zbernica vznikla ako náhrada starších sériových a paralelných portov, ktoré boli pomalé a 

vyžadovali množstvo ovládačov a neboli dostatočne štandardizované. Zariadenia k tomuto portu 

môžu  byť  pripojené  pomocou  systému  Plug&Play,  čo  znamená  že  operačný  systém  dokáže 

rozpoznať o aké zariadenie ide a nainštaluje k nemu potrebné ovládače. 

  Dnes je USB  [21] asi  najpoužívanejším rozhraním v počítačoch na komunikáciu z externými 

zariadeniami. Preto bolo toto rozhranie zvolené aj pre účely komunikácie uP s počítačom v tejto 

práci.  Rozhranie je užívateľsky prívetivé,  používa len dva dátové vodiče D+ a D- .  Ďalšie dva 

vodiče  slúžia  na  napájanie  zariadení,  pričom jeden  vodič  má  napätie  +5V a  druhý  0V(GND). 

Zapojenie všetkých štyroch vodičov USB pre rôzne konektory typu female je na obrázku 2.1. 

Obrázok 2.1: Popis vývodov konektoru USB         Obrázok 2.2: Rôzne typy konektorov USB

 

   Na obrázku 2.2 je možné vidieť rôznorodosť USB konektorov, ktoré sa dnes používajú. Konektor 

typu A, ktorý je na obrázku prvý a druhý sprava, sa používa v počítačoch a väčších zariadeniach. 

Konektor typu B, mini a ďalšie na obrázku, sa používajú v zariadeniach menších rozmerov ako 

mobilné  telefóny,  fotoaparáty.  USB  slúži  aj  ako  zdroj  napájania  pre  zariadenia,  ktoré  vôbec 

nekomunikujú  z  počítačom,  napríklad  nabíjanie  mobilných  zariadení  atď.  Mnoho  prenosných 

zariadení  je  možné  pripojiť  k  počítaču  cez  USB  rozhranie  (myš,  klávesnica,  zvuková  karta, 

programátor, mechanika, kamera). 

  K výberu rýchlosti  komunikácie  medzi  zariadením MASTER (hostiteľ)  a  SLAVE sa používa 

zapojenie z s pull-up rezistorom o hodnote 1k5 pripojeným na napätie 3,3V. Pre voľbu režimu 

FULL-SPEED je potrebné pripojiť rezistor na vodič D+ (prenosová rýchlosť 12MB/s), a následne si 

zariadenie  pri  komunikácii  s  počítačom vyžiada  vyššiu  prenosovú  rýchlosť.  Pre  voľbu  režimu 

LOW-SPEED je potrebné pripojiť rezistor na vodič D- (prenosová rýchlosť 1,5MB/s). Pre voľbu 

režimu HIGH-SPEED je potrebné pripojiť rezistor na D+ vodič pomocou programovo riadeného 

spínača pri dodržaní špeciálneho protokolu. Voľba týchto režimov [3] je znázornená na obrázku 2.3. 
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Niektoré zariadenia využívajú častý prístup ale prenášajú len málo dát, iné zase občasný prístup ale 

prenos veľkého množstva dát, ďalšie zase požadujú oboje. Prúdový odber zo zbernice USB je pri 

bežnom použití 100mA, po vyžiadaní pri komunikácii zariadenia s MASTER až 500mA. Výhodou 

USB je možnosť nastavenia SUSPEND režimu pri nečinnosti, povolený odberu prúdu je v tomto 

prípade len 500uA (2,5mA) podľa typu zariadenia,  ktoré je pripojené (podľa toho či  podporuje 

wake-up). Vzdialenosť zariadení pripojených na USB je pri režime LOW-SPEED 3m, pri režime 

FULL-SPEED až 5m, väčšie vzdialenosti je možné dosiahnuť pomocou rozbočovačov a ďalších 

zariadení, je to maximálne 25-30m. Pri väčších vzdialenostiach nie je zaručený nerušený prenos dát.

Obrázok 2.3: Zapojenie USB pre low(vľavo) a full(vpravo) speed režim

   Komunikácia prostredníctvom USB je inicializovaná zariadením typu MASTER. Každý prenos sa 

začne vyslaním paketu typu token z riadiaceh PC . Nasleduje paket dát, popr. oznámenie, že dáta 

nie  sú  prenášané.  Potvrdenia  prenosu  -  handshake  indikuje,  či  bol  prenos  dát  úspešný.  

Dáta posielané cez USB sú prenášané metódou NRZI (Non Return to Zero Invert, obr.2.4) . Logická 

nula  je  reprezentovaná  zmenou  napäťových  úrovní  na  dátových  vodičoch  a  logická  jednička 

absenciou tejto zmeny. Taktovací signál sa pri  prenose nepoužíva, preto je na začiatku každého 

paketu  vysielaná  synchronizačná  vzorka,  ktorá  má  za  úlohu zosynchronizovať  zariadenie  ktoré 

prijíma  dáta.  Synchronizačná  vzorka  je  tvorená  siedmymi  nulami  zakončenými  jedničkou 

v kódovaní NRZI. Pre udržanie synchronizácie sa vždy vloží nula, ak nasleduje po sebe 1111111.

   Obrázok 2.4: Ukážka kódovania NRZI
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  Ďalej  nasleduje  PID (identifikátor  paketu),  ktorý  typ,  formát  paketu  a  spôsob detekciu  chýb 

v pakete.  Prenos dát sa uskutočňuje diferenciálne,  to znamená že na vodičoch sú úrovne: 3,3V 

na D+ a 0V na D-, alebo 0V na D+ a 3,3V na D- (inverzná úroveň na oboch vodičoch). Dáta 

prenášané cez USB sú usporiadané v paketoch, pričom začiatok paketu je označený ako SOP (start 

of packet) a koniec paketu ako EOP (end of packet). Prenos začína tým že zariadenie MASTER 

vyšle paket typu TOKEN, nasleduje paket dát, resp. oznámenie že data nie sú prenášané. Samotný 

prenos môže byť uskutočnený ako ako tok dát-stream (nemá presne danú štruktúru), alebo správa-

message (má presne definovanú štruktúru). 

   Obrázok 2.5: Formát paketov prenášaných cez USB

  Pole  v  pakete  TOKEN  označené  ako  PID  špecifikuje  typ  paketu  (IN,  OUT,  SETUP),  pole 

s označením ADDR označuje jednu z 127 možných adries v systéme, pričom každá znamená jednu 

funkciu.  Pole  ENDP špecifikuje  zdroj  alebo cieľ  údajov.  Dátový paket  je  tvorený PID,  poľom 

DATA ktorý môže obsahovať 0-1023 celých bytov a CRC (systém opravy chýb). Špeciálny paket 

SOF (start  of  frame)  obsahuje pole  FRAME NUMBER (číslo  datového rámca).  Dátový rámec 

vysiela počítač s periódou 1ms, mikrorámec má veľkosť 1/8 z rámca, čiže jeho dĺžka je 125us.    

2.2 Zbernica SPI
  Zbernica  SPI  (Serial  Peripheral  Interface)  je  plne  duplexná  synchrónna  zbernica  slúžiaca 

na  prepojenie  zariadení  MASTER-SLAVE.  Používa  sa  pre  komunikáciu  mikrokontrolérov 

a procesorov s ďalšími integrovanými obvodmi ako prevodníky (ADC, DAC), pamäte, displeje atď.

Komunikácia na tejto zbernici [22] sa uskutočňuje pomocou štyroch vodičov SCLK, MISO, MOSI, 

CS(SS). MASTER určuje pomocou adresovania zariadenie SLAVE, s ktorým bude komunikovať. 
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   Adresovanie sa uskutočňuje pomocou vodiča označeného CS (chip select) alebo SS (slave select), 

ktoré  pri  úrovni  nula  aktivujú prijímanie/vysielanie  SLAVE zariadenia.  Komunikácia  je riadená 

hodinovým signálom SCLK zo zariadenia MASTER a SLAVE zariadenie podľa neho vysiela dáta.  

MOSI (master out, slave in) vodič je pre MASTER zariadenie vysielací a vodič MISO (master in, 

slave  out)  prijímací,  pričom  pre  SLAVE  zariadenie  je  to  naopak.  Na  obrázku  2.6  je  ukážka 

prepojenie dvoch zariadení.  

       Obrázok 2.6: Prepojenie riadiaceho a podriadeného zariadenia

  Na  ďalšom obrázku  2.7  je  zase  ukážka  prepojenia  viacerých  SLAVE zariadení  ku  jednému 

zariadeniu MASTER (jednotlivé zariadenia SLAVE sú aktivované signálom SS-CHIP SELECT).

    Obrázok 2.7: Prepojenie jedného MASTER a 3 SLAVE zariadení

   Výhodou tejto zbernice je zdieľanie všetkých vodičov okrem CS (SS). Prenosová rýchlosť je 

bežne v rozmedzí 1-70MHz. U tejto zbernice nie je problémom jednoduché galvanické oddelenie. 

U zberníc kde je obojsmerný prenos dát cez spoločné vodiče je galvanické oddelenie zložitejšie, 

ale dá sa taktiež zrealizovať. Pri prenose dát je možné pomocou dvoch špeciálnych bitov nastaviť 

aktívnu  úroveň  hodinového  signálu  a  fázu,  resp.  hranu  pri  ktorej  sa  budú  prenášať  dáta. 
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Praktická ukážka je na obrázku 2.8 ktorý znázorňuje prenos dát pri všetkých možných nastaveniach 

dvoch špeciálnych bitov CPOL (nastavuje pokojovú úroveň SCLK), CPHA (nastavuje pri ktorej 

hrane CLK /stúpajúca, padajúca/ bude uskutočnený prenos dát). 

 Obrázok 2.8: Komunikácia cez SPI pri 4 rôznych nastaveniach bitov CPOL a CPHA

   Je možné prenášať 8bitové slová, alebo s povolením zariadenia MASTER aj dlhšie podľa potreby. 

Napríklad ADC prevodníky používajú 12bitov na rozlíšenie úrovní,  niektoré až 16 bitov. Voľba 

veľkosti prenášaných dát je teda ľubovoľná podľa potreby. Zariadenia SLAVE nepotrebujú žiadnu 

unikátnu adresu ako je to napríklad u zbernice I2C. Pri prenose dát sa nekontrolujú ani neopravujú 

chyby čo je nevýhodou. SPI podporuje len jedno zariadenie MASTER. Ďalšou nevýhodou je prenos 

dát len na malé vzdialenosti, v porovnaní zo zbernicami RS232 atď.. 

   Rozhranie SPI sa používa na sériové programovanie mikrokontrolérov priamo v zapojení čo šetrí 

veľa času pri vývoji zariadení a aplikácií. Ďalšie použitie SPI rozhrania je napríklad u senzorov 

tlaku,  teploty,  dotykových  senzorov  a  obrazoviek,  ADC  a  DAC  prevodníkov,  digitálnych 

potenciometrov, audio zariadení, obvodov reálneho času, pamätí, displejov, niektorých pamäťových 

kariet.  

2.3 Zbernica I2C 

 Toto  rozhranie  sa  používa  pre  pripojenie  zariadení  z  nízkymi  prenosovými  rýchlosťami 

k  základným  doskám  alebo  mobilným  zariadeniam.  Je  to  multi-masterová  počítačová  sériová 

zbernica, na ktorej musí mať každé zariadenie pridelenú adresu (slave zariadenia). Prenos dát nie je 

duplexný, v jednom momente môže vysielať len jedno zariadenie. Komunikáciu zahajuje, ukončuje 

a riadi hodinovým signálom MASTER zariadenie. Využitie tejto zbernice je napríklad pripojenie 

pomalých DAC, ADC, riadenie displejov v mobilných zariadeniach,  čítanie konfiguračných dát 
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z rôznych typov pamätí atď. Zbernicu tvoria dva obojsmerné vodiče, konkrétne SCL (synchronous 

clock) a SDA (synchronous data). Obidva vodiče sú zapojené ako otvorený kolektor čo sa týka 

elektrického  hľadiska.  Oba  vodiče  musia  byť  pripojené  cez  pull-up  rezistory  na  kladný  pól 

napájania,  aby  sa  zaistila  vysoká  úroveň  na  týchto  vývodoch  v  kľudovom  stave.  Obrázok 

znázorňujúci zapojenie zariadení na zbernicu je pod týmto textom (obrázok 2.9). 

 

          Obrázok 2.9: Pripojenie viacerých zariadení k zbernici I2C

   Na zbernici môže byť pripojených až 128 rôznych zariadení, každé s unikátnou adresou pre slave 

zariadenia  o  dĺžke  7/10  bitov.   Maximálna  prenosová  rýchlosť,  resp.  prenosová  frekvencia 

je  100MHz,  alebo  400MHz  podľa  verzie  zbernice.  Dĺžka  prepojovacích  vodičov  je  daná 

maximálnou kapacitou vodičov zbernice, a to 400pF. 

  Obrázok 2.10: Ukážka prenosu dát rozhraním I2C 

  Komunikácia  (obrázok  2.10)  sa  zahajuje  START podmienkou,  po  ktorej  zachytení  obvodom 

pre ktorý je určená komunikácia, vyšle potvrdzovací bit ACK a potom nastáva prenos ďalších dát. 

Každý  vysielaný byte  a  vyslaná adresa  je  nasledovaná vyslaním jedného bitu  ACK  (vysielanie 

v úrovni H).  Úroveň SDA sa môže meniť len vtedy, keď je SCL v úrovni L. Prijímacia stanica 

potvrzuje  prijatie tým,     že v dobe vysielania ACK pripojí SDA na úroveň L.  Pokiaľ vysielacia 

stanica nedostane  potvrdenie príjmu,  ukončí  vysielanie podmienkou STOP.  Pre  riadenie 

komunikácie sa používa metóda s detekciou kolízie, ktorá môže nastať ak je očakávaná úroveň 

odlišná  od  prijatého  signálu.  Počas  vysielania  sa  musia  neustále  porovnávať  vysielané  bity 

zo skutočným stavom SDA. Ak je zistený rozdiel medzi očakávaným a skutočným stavom SDA, 

je to indikácia kolízie medzi stanicami.                                                                                                .  
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K tejto situácii môže dôjsť vtedy,  ak niektorá stanica vysiela úroveň H, a iná vysiela úroveň L 

(otvorené  kolektory na  pinoch).  Vysielanie  ukončí  tá  stanica,  ktorá  vysiela  úroveň H,  ale  zistí 

na linke SDA úroveň L. Riadenie komunikácie sa uskutočňuje počas vysielania niekoľkých prvých 

bitov, kedy je vysielaná adresa prijímacej stanice. Ak by sa dva obvody pokúšali o zápis dát 

do toho istého obvodu, nastane kolízia až pri vlastnom prenose dát, keďže sa tieto môžu odlišovať 

vo vysielaných úrovniach.  

  Zbernica I2C [23] má ako každé zariadenie svoje limity. Napríklad nevýhodou je nízka prenosová 

rýchlosť, na druhej strane sa ale kontrolujú kolízie. Ak sú pripojené dve zariadenia z odlišnými 

rýchlosťami, potom výsledná rýchlosť použitá na zbernici bude tou nižšou z týchto dvoch. Ďalšou 

veľkou  nevýhodou  je  adresovanie,  v  zmysle  kolízií,  pretože  7  bitová  adresa  nemôže  vystačiť 

na nespočetné množstvo vyrábaných integrovaných obvodov. Typický počet zariadení pripojených 

na jednu zbernicu je 2 až 9, aby sa predišlo kolízii adries. Ďalšia adresa, a to 10 bitová nie je zatiaľ 

veľmi používaná, mohla by ale výrazne zlepšiť tento nepríjemný fakt. 

2.4 Zbernica 1-wire
   Zbernica 1-wire [24] bola vytvorená pôvodne na komunikáciu prostredníctvom jedného vodiča na 

krátke  vzdialenosti,  typicky  na  plošnom  spoji.  Zariadenie  MASTER  môže  inicializovať 

komunikáciu  z  ostatnými  zariadeniami  SLAVE.  Úpravami  sa  ale  dosiahli  omnoho  väčšie 

vzdialenosti, rádovo  v desiatkach metrov. Samozrejme hlavným obmedzením u zberníc všeobecne, 

a platí to aj tu, je celková kapacita vodičov zbernice. Maximálna vzdialenosť je stanovená na 500 

metrov.  Reálna  vzdialenosť je  ale  vo väčšine prípadov menšia,  pretože  rozhodujúcim faktorom 

okrem vzdialenosti MASTER a SLAVE zariadenia, aj celkový počet SLAVE zariadení pripojených 

na  zbernici.  1-wire  siete  majú  možnosť  usporiadania  do  takmer  ľubovoľného  tvaru,  napríklad 

lineárna, vetvená atď. 

           Obrázok 2.11: Zapojenie zariadení na zbernicu 1-wire

Nevýhodou zbernice1-wire je  to,  že  frekvencia  procesora  musí  byť  minimálne  12MHz,  aby si 

mohol plniť úlohu MASTER zariadenia. Jediný datový vodič musí byť pripojený pull-up rezistorom 
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s hodnoutou 4k7 na +Ucc, aby v kľudovom režime zaistil úroveň H na zbernici („dvíha“ zbernicu 

k napájaciemu napätiu). Nie je potrebné priviesť ku každému zariadeniu pripojenému na zbernicu 

+Ucc,  stačí  pull-up  rezistor.  Naopak  dôležité  je  samozrejme  priviesť  0V.  Ukážka  zapojenia 

rozhrania je na obrázku 2.12, na obrázku 2.13 je zapojenie rozhrania do hviezdy.

      Obrázok 2.12: Zapojenie na zbernici 1-wire pomocou vetvenia

             Obrázok 2.13: Zapojenie na zbernici 1-wire do hviezdy

   Komunikácia na zbernici (obráyok 2.14) sa zaháji resetovacím pulzom (úroveň L), ktorý vyšle 

zariadenie typu MASTER. Tento pulz trvá 480us, potom zariadenie „načúva“ na zbernici. Ak je 

na zbernicu pripojené nejaké zariadenia 1-wire, tak po čase 15-60us stiahne zbernicu na úroveň L 

na čas 60-240us a potom po správnom ohlásení môže začať prenos dát. Tie sú vysielané v časových 

úsekoch  dlhých  60-120us  a  počas  tohto  časového  úsek  je  prijatý  jeden  bit  informácie.  Medzi 

jednotlivými  úsekmi  musí  byť  medzera  minimálne  1us,  kedy  je  zbernica  v  kľudovom  stave. 

Existujú štyri druhy slotov, a to zápis 0, zápis 1, čítanie 0, čítanie 1. 

Zápis 1 prebieha tak, že master stiahne zbernicu k nule na 1us, a najneskôr do 15us ju opäť uvoľní. 

Pull-up rezistor ju následne vytiahne k log.1. 
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Zápis 0 je jednoduchší, master stiahne zbernicu k nule a ponechá ju tak po dobu celého slotu, čiže 

60us. Zariadenie vzorkuje stav na datovom vodiči zhruba 30 µs od začiatku timeslotu.

   Čítacie sloty inicializuje tiež master, a to tak že stiahne zbernicu k nule na 1us, a potom ju uvoľní.  

Po tomto zahájení môže zariadenie vyslať 1 bit tým, že nechá zbernicu v kľude (log.1) alebo tak, 

že ju stiahne k log.0.

    Obrázok 2.14: Popis komunikácie prostredníctvom 1-wire zbernice
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3. Použité integrované obvody

3.1 Mikroprocesor Atmega32

  Použitý mikroprocesor  [4]  patrí medzi rozmernejšie a dobre vybavené z výrobkov firmy Atmel. 

Množstvo vývodov ktorými disponuje, umožní pripojiť rôzne periférne obvody a zariadenia. Jedná 

sa o 8-bitový procesor s pokročilou RISC architektúrou, pracujúci na frekvencii maximálne 16MHz. 

Rýchlosť procesora je 16MIPS pri maximálnej taktovacej frekvencii. Má výhody, ktoré sú využité 

v tejto práci, a to množstvo I/O vývodov, možnosť externého prerušenia, redukcia šumu pri použití 

interného 8-kanálového AD prevodníka, čítač/časovač, PWM kanály, ISP (umožňuje programovať 

procesor priamo v zapojení), analógový komparátor, rozhrania SPI a I2C, USART. Ďalej disponuje 

dostatočne veľkou pamäťou 32kB. Vďaka tomu je vybraný procesor dostatočne vybavený pre účely 

použitia v tejto práci. Z prihliadnutím na množstvo externých modulov, ktoré môžu byť pripojené 

k základnej riadiacej doske, plne postačuje 40 vývodov v DIP púzdre (32 je vstupno/výstupných).

Obrázok 3.1: Popis vývodov mikroprocesoru ATmega32

3.2 Sériová pamäť 24LC256

  Ide o sériovú pamäť pripojiteľnú prostredníctvom zbernice I2C, ktorá umožňuje komunikáciu 

s  maximálnou  taktovacou  frekvenciou  400kHz  [12].  Na  obrázku  3.2  sú  znázornené  jednotlivé 

vývody v púzdre DIP s popisom vývodov pomocou skratiek. Piny A0, A1, A2 slúžia na adresovanie 

viacerých  pamätí  pripojených  na  spoločnú  zbernicu  (max.  8ks  pamätí).  Piny  Vcc  (+Ucc) 
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a Vss (0V, GND) slúžia na napájanie. Piny SCL (hodinový/taktovací signál zbernice), SDA (sériový 

obojsmerný prenos dát), WP (zákaz zápisu) slúžia na komunikáciu prostredníctvom zbernice I2C. 

Po zapísaní dát môže byť pin WP natrvalo pripojený na +Ucc a zakáže sa tým prepisovanie dát, 

pričom čítanie je povolené.

Obrázok 3.2: Vnútorná štruktúra pamäte 24xx256

                                 

   Začiatok prenosu dát je možný len vtedy, ak je na vodiči SCL úroveň H. Počas prenosu dát musí 

byť úroveň na SDA vývode stabilná, ak je SCL v úrovni H, inak to môže byť interpretované ako 

START, alebo STOP podmienka, čím by sa mohol prenos nečakane ukončiť. START podmienka 

je definovaná ak je SCL v úrovni H, a SDA sa mení z úrovne H na L. Podmienka STOP 

je definovaná ako zmena z úrovne L na H, počas trvania úrovne H na vývode SCL. Celý tento 

proces je znázornený na obrázku 3.3.

                        Obrázok 3.3: Prenos dát na zbernici I2C 
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   Po prenose každého bytu musí vysielací obvod uvoľniť linku SDA, aby prijímaciemu obvodu 

umožnil  potvrdiť  prenos  tým,  že vyšle  potvrdzovací  bit.  Tento  bit  je  vyslaný počas  zvláštneho 

hodinového signálu, ktorý generuje vysielací obvod. Následne musí prijímací obvod uvoľniť linku 

SDA a  umožniť  vysielaciemu obvodu pokračovať  v posielaní  dát  (ďalšieho bytu).  Adresovanie 

začína controlným bytom, kde prvé štyri bity sú kontrolný kód, ďalej následujú tri bity, ktoré určujú 

jednu  z  viacerých  pamätí  pripojených  na  jednu  zbernicu,  a  posledný  bite  nastavuje  operáciu, 

ktorá sa vykoná (čítanie/zápis). Obrázok 3.4 znázorňuje celú sekvenciu pri adresovaní.

Obrázok 3.4: Popis sekvencie kontrolného bytu a adresovacích bitov

3.3 Sériový D/A prevodník MCP4921

Jedná  sa  o  sériový,  12-bitový  digitálno-analógový  prevodník  [6].  Môže  pracovať  s  taktovacou 

frekvenciou maximálne 20MHz prostredníctvom zbernice SPI.  Ide o jedno-kanálový prevodník, 

ktorý  vyžaduje  externú  napäťovú  referenciu  a  umožňuje  dvojnásobné  zosilnenie  výstupného 

napätia. Vnútorné zapojenie prevodníka MCP4922 je na obrázku 3.5.

Obrázok 3.5: Vnútorná štruktúra a popis vývodov D/A prevodníku MCP4922
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   Vývod  VDD slúži  na  pripojenie  kladného  napájacieho  napätia  v  rozsahu  2,7V-5,5V,   AVSS 

je analógová zem (AGND). Vývod CS je aktívny v úrovni L a slúži na výber obvodu, s ktorým 

bude  prebiehať  komunikácia  (povolenie  komunikácie).  Na  vývod  VREFA   sa  pripája  referenčné 

napätie z externého zdroja.  Vývod VOUTA je analógový výstup z prevodníka, na ktorom sa objaví 

napätie v rozsahu 0V -VREFA.  Vývody SDI (serial  data  input)  a SCK (serial  clock input)  slúžia 

na komunikáciu prostredníctvom zbernice SPI. Synchronizačný vstup aktívny v úrovni L (LDAC) 

slúži na prenos nastavení zo sériových registrov na výstup VOUTA prevodníku. Prevoník vyžaduje 

filtračný kondenzátor o hodnote 100nF čo najbližšie k napájacím vývodom, aby sa obmedzil šum 

ktorý vzniká pri prevode. Výstupné napätie ktoré sa objaví na vývode VOUTA, bude mať hodnotu 

danú vzťahom VOUT=VREF-GND/2n ( n je rozlíšenie DA prevodníku). Tento prevodník má rozlišovaciu 

schopnosť 4096 úrovní, čo úplne postačuje aj pre väačšinu aplikácií. Pri väčších nárokoch je možné 

zapojiť DAC s rozlíšením 16/24 bitov, čo je ale veľmi drahá záležitosť a je problematické potlačiť 

šum, ktorý sa prejavuje na pozícii menej významných bitov. 

  Komunikácia  prevodníku  s  riadiacim  zariadením  sa  zaháji  zmenou  úrovne  CS  z  H  na  L, 

ako je uvedené na obrázku 3.6. Ďalej následujú štyri konfiguračné bity A/B, BUF, /GA, /SHDN. Bit 

A/B určuje na ktorý výstup sa bude zapisovať v prípade že ide o obvod MCP4922  (2-kanálový 

DAC).  Ďalší  bit  BUF  určuje  či  bude  použitý  mód  buffered  alebo  unbuffered.  Jeho  hodnota 

je nastavená na úroveň L, čo je mód v ktorom má výstup impedanciu 165kohm. Pri voľbe druhého 

módu je impedancia vstupu nastavená na vysokú hodnotu, aby nezaťažovala zdroj signálu a bola 

dosiahnutá lepšia frekvenčná odozva prevodníku. Bit GA nastavuje výstupné zosilnenie z dvoch 

možných hodnôt (1 alebo 2), pričom jeho hodnota je prednastavená na úroveň H (G=1). Pri úrovni 

L by bolo zosilnenie G=2. Ďalších 12 bitov (D0-D11) je určených na prevod na výstupné napätie. 

Dáta sú načítané na vstupe SDI so stúpajúcou hranou hodinového signálu.

    Obrázok 3.6: Komunikácia DAC prostredníctvom zbernice SPI
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3.4 Generátor signálu reset TL7705

  Tento integrovaný obvod  [7] (obrázok 3.7) je  určený na zaistenie  správnej  činnosti  obvodov, 

ktoré  požadujú  napájacie  napätie  v  určitom  malom  rozsahu,  typicky  mikroprocesory,  pamäte, 

prevodníky a pod. Pri poklese napájania pod určitú úroveň (v tomto prípade 4,5V), tento obvod 

vygeneruje resetovací impulz nastaviteľnej dĺžky (tP sa nastaví pomocou hodnoty kondenzátora CT) 

a  zaistí  tak,  aby  sa  na  výstupoch  zariadení  neobjavili  nedefinované  stavy.  Resetovací  impulz 

je možné vygenerovať aj pomocou prídavného vstupu na externý reset, napríklad pomocou tlačítka, 

ktoré sa pripojí na vstup RESIN (je aktívny v úrovni L). Pomocou zvťahu tPO=1,3x104xCT je možné 

vypočítať šírku pulzu resetu a prispôsobiť ju podmienkam, ktoré vyžaduje konkrétne zariadenie. 

Vývody Ucc a GND slúžia na napájanie obvodu, na vývod REF sa pripája filtračný kondenzátor 

100nF. Vstup SENSE sníma napätie a ak toto napätie poklesne pod určitú hodnotu,  vyšle reset 

impulz.

Obrázok 3.7: Vnútorná štruktúra TL7705

   

3.5 Obvod reálneho času DS1302

   Integrovaný  obvod  DS1302  [8]  slúži  na  uchovávanie  informácií  o  čase  (hodiny,  minúty  a 

sekundy)  a  dátume  (deň,  mesiac,  rok).  Obsahuje  tiež  korekciu  na  priestupný  rok,  umožňuje 

zobrazenie  vo  formáte  12  aj  24  hodinovom.  Komunikuje  jednoduchým sériovým 3-vodičovým 

rozhraním  a je v púzdre DIP8. Ako hlavný zdroj napájania slúži externý zdroj spoločný pre viacero 

zariadení, a ako záložný zdroj môže byť použitá líthiová batéria s napätím 3V. Na obrázku 3.8 

je popis vývodov obvodu DS1302. 
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   Vývody X1, X2 sú určené na pripojenie kryštálu s frekvenciou 32,768kHz. Pin Vcc2 je určený 

na pripojenie hlavného zdroja napájacieho napätia, pin Vcc1 slúži na pripojenie záložného zdroja. 

Vývody RST (reset), I/O (data in/out) a SCLK (taktovací signál) sú určené na sériovú komunikáciu. 

Tá sa inicializuje privedením RST na úroveň H, následne je prijatý príkazový byte, pričom dáta 

sú načítané na stúpajúcu hranu hodinového signálu. Najvyšší bit v konfiguračnom byte, B7 musí 

mať hodnotu log.1 aby bola povolená komunikácia. Bit B6 v úrovni L sprístupňuje dáta o čase 

a dátume, a RAM data ak je v úrovni H. Ďalších 5 bitov B5-B1 určuje konkrétne registre, ktoré 

budú prístupné. Posledný bit B0 určuje operáciu čítanie/zápis (úroveň L = write , úroveň H = read). 

Prenos príkazového bytu sa začína najnižším bitom B0. Tento obvod umožňuje aj BURST mód, 

pri  ktorom sa  môže cyklicky čítať  alebo  zapisovať  všetkých 31  bytov  v  pamäti  RAM. Ďalšie 

informácie sú prístupné v dokumentácii obvodu v prílohe. 

Obrázok 3.8: Popis vývodov DS1302

3.6 Duálny, digitálne riadený potenciometer DS1803

   Tento integrovaný obvod v sebe zahŕňa dva digitálne riadené potenciometrem ktorých bežec môže 

byť nastavený v 256 úrovniach [9]. Na obrázku 3.10 je popis vývodov potenciometra. Vývody Vcc 

a GND slúžia na napájanie.  Vývody A0,A1,A2 slúžia na adresovanie viacerých potenciometrov 

zapojených na spoločnej zbernici (maximálne osem obvodov). Vývody SDA (serial data) a SCL 

(serial  clock)  slúžia  na  komunikáciu  prostredníctvom sériovej  dvojvodičovej  zbernice.  Vývody 

potenciometrov sú napojené na piny H (vyšší koniec potenciometra), L(nižší koniec potenciometra), 

W (bežec potenciometra). 

   Prenos dát je inicializovaný START podmienkou, ktorá je definovaná ako zmena úrovne SDA 

z H na L,  v  čase keď SCL je v úrovni  H. Následuje  konfiguračný byte,  v ktorom sa nastavia 

potrebné  hodnoty pre  prácu  s  potenciometrami.  STOP podmienka  je  definovaná  zmenou  SDA 

z L na H, v čase keď je SCL v úrovni H. Prenos samotných dát pre nastavenie pozície bežcov 

u  oboch  potenciometrov  je  uskutočnený  zápisom do  dvoch  registrov  (každý  má  veľkosť  1B). 

30



Prenos dát je možný len v čase, keď je SCL v úrovni H, pričom úroveň SDA musí byť v tomto čase 

nemenná,  inak  by  mohlo  dôjsť  k  ukončeniu  prenosu.  Po  prenose  jedného  bytu  následuje 

potvrdzovací  byte  a  je  možné  ďalej  pokračovať  v  komunikácii.  Frekvencia  SCL  môže  byť 

maximálne 400kHz a tiež 100kHz, komunikácia je pri tom obojsmerná, stav potenciometrov môže 

byť prečítaný a je možné nastaviť ich stav (pozíciu) uložením hodnôt v dvoch registroch (každý 

pre jeden potenciometer).

Obrázok 3.10: Vnútorná štruktúra obvodu DS1803

       

3.7 Digitálny teplomer na zbernici 1-wire 

   Tento teplomer  [10] má veľkú výhodu v tom, že komunikuje len po jednovodičovej zbernici, 

pričom z nej  môže byť aj  napájaný cez rezistor 5kohm pripojený  na vodič zbernice.  Napájacie 

napätie môže byť v rozsahu 3V-5,5V, rozsah meraných teplôt od -55°C-125°C. Teplota je prevedená 

na  12-bitové  slovo,  môže  byť  aj  na  9-bitové   po  nastavení  užívateľom,  pričom  čas  prevodu 

je maximálne 750ms. Presnosť merania teplôt v rozsahu -10°C – 85°C je 0,5%. Každé zariadenie 

má jednoznačný 64bitový identifikačný kód, pomocou ktorého je rozpoznané. 

    Obrázok 3.11: Popis vývodov teplomeru DS18B20
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   Komunikácia je inicializovaná RESET pulzom, ktorý vyšle MASTER, následne ak je pripojené 

nejaké zariadenie na zbernici, odpovie potvrdzovacím pulzom, podľa ktorého MASTER zistí jeho 

prítomnosť  na zbernici.  Tento  základný popis  je  znázornený v  tretej  kapitole  na  obrázku 3.14. 

Následne  musí  byť  použitý  ROM  príkaz  a  ďalej  funkčný  príkaz,  napríklad  prevod  teploty 

a následne prečítanie hodnoty s pamäte. Toto poradie je nutné dodržať, inak sa musí komunikácia 

začať od začiatku. Vzhľadom k rozsiahlemu popisu komunikácie, nie je možné ju stručne obsiahnuť 

v tomto texte, a preto ako zdroj podrobných informácií poslúži dokumentácia k obvodu v prílohe.  

3.8 Spínaný menič DC napätia MC34063

  Spínaný menič napätia  MC34063 [5] umožňuje zvýšenie, zníženie a invertovanie napätia ktoré 

je privedené na jeho vstup. Rozsah vstupného napätia je od 3V do 40V, výstupný prúd je maximálne 

1,5A, pričom výkonová strata púzdra je 1,25W. Ďalšou výhodou je možnosť prúdového obmedzenia 

pomocou  rezistora,  na  ktorom  je  snímaný  úbytok  napätia  a  ten  porovnávaný  komparátorom. 

Obrázok s vnútorným zapojením integrovaného obvodu je na obrázku 3.14. Frekvencia spínania 

je maximálne 100kHz, výstupné napätie je možné nastaviť v širokom rozsahu. Zapojenie vývodov 

obvodu v púzdre DIP8 je na obrázku 3.15. 

  Obrázok 3.15: Vnútorné zapojenie obvodu MC34063

   Obvod obsahuje vnútornú referenciu napätia s hodnotou 1,25V. Pracovná spínacia frekvencia 

aje  nastavená  pomocou  kondenzátora  CT,  výstupné  napätie  je  snímané  pomocou  deliča 

pozostávajúceho z  rezistorov R1 a R2. Odporom RSC je  možné nastaviť  prúdové obmedzenie. 

Na  výstupe  je  filter  pozostávajúci  z  cievky a  kondenzátora,  ktorý  spolu  so  schotkyho  diódou 
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potláčajú vf rušenie vznikajúce pri spínaní. Tlmivka L slúži ako zásobník elektrickej energie pre 

účely zmeny napätia. Schéma zapojenia je uvedená v dokumentácii výrobcu (strana č.5) na CD. 

3.9 Optočlen ACP827, ACP847

   Táto optoelektronická súčiastka  [17] slúži na galvanické oddelenie analógových elektrických 

signálov.  Napätie  privedené  na vstup vybudí  svetelnú  diódu a  tá  následne  vybudí  fotodetektor, 

typicky fototranzistor,  ktorý signál zosilňuje a  vysiela  na výstup.  Reakčný čas je približne 4us, 

čo umožňuje použitie pri stredne vysokých  frekvenciách (100-ky kHz). Izolačná schopnosť vstupu 

od výstupu  je  až  5000V.  Tento obvod sa používa pri  nutnosti  galvanického oddelenia  dvoch 

rozhraní,  oddelenia z dôvodu rozdielnych impedancií,  u vstupno/výstupných riadiacich obvodov 

alebo  v počítačoch. Popis vývodov oboch optočlenov je na obrázku 3.20. 

 Obrázok 3.20: Vnútorná štruktúra ACP827 (vľavo) a ACP847 (vpravo)

3.10 Analógový multiplexor 4051

   Tento obvod je určený na multiplexovanie, demultiplexovanie (prepínanie) viacerých vstupov 

na jeden výstup, alebo opačne, pričom je určený pre použitie s analógovým signálom [14]. Signál 

privedený na vstupy X0-X7 je prepínaný na výstup X, resp. opačne, pomocou troch adresových 

vstupov A0, A1, A2 (obrázok 3.21). Vstup INH slúži na vypnutie vstupov ak je to potrebné, pričom 

aktívny je v úrovni H. Napájacie napätie je privedené na vstupy VDD a GND (VSS). Vstup VEE slúži 

na privedenie najnižšieho napätia, ktoré bude možné previesť na výstup. Napríklad ak je potrebné 

na výstup prepínať striedavé napätie s rozsahom -4,5V až +4,5V, tak na vývod VDD bude pripojené 

napätie +5V, na VSS bude pripojené napätie 0V, a na VEE napätie -5V.
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Obrázok 3.21: Vnútorná štruktúra a tabuľka stavov pre obvod CD4051

     

3.11 Obojsmerný budič zbernice 74LS245 

  Tento obvod [15] je určený na budenie zberníc, pričom je možné nastaviť prenos jedným alebo 

druhým smerom (z  A do  B  /  z  B  do  A).  Vývody A1-A8 sú  vstupy/výstupy a  vývody B1-B8 

sú výstupy/vstupy. Na obrázku 3.22 je popis vývodov. Smer prenosu je možné meniť pomocou 

vývodu DIR, pričom v úrovni L je smer nastavený z B do A, v úrovni H je smer opačný. Vývod E 

slúži na povolenie prenosu (úroveň  L). Vývody VCC a GND slúžia na napájanie obvodu napätím 

5V. 

Obrázok 3.22: Vnútorná štruktúra a popis vývodov obvodu 74LS245 (DIP20)

3.12 Výkonový budič krokových motorov TB6560AHQ

   Obvod  TB6560 [13]  je určený na riadenie a budenie krokových motorov. Napájanie riadiacej 

a výkonovej časti je oddelené, pričom napájacie napätie riadiacej časti je 5V, a pre  výkonovú časť 

do 34V. Výstupný prúd je maximálne 3A, špičkový prúd až 3,5A. Popis vývodov je na obrázku 
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3.25. Zapojenie je zložitejšie a pre podrobné informácie k riadeniu a nastaveniu obvodu, je nutné 

prečítať si dokumentáciu od výrobcu, ktorá je v prílohe. 

Obrázok 3.25: Vnútorná štruktúra a popis vývodov obvodu TB6560AHQ

   

3.13 12-bitový A/D prevodník ADS7870

  Tento pomerne presný prevodník od firmy BURR-BROWN [25] disponuje presnosťou 12bitov, 

4  digitálnymi  vstupno/výstupnými  vývodmi,  a  8  kanálmi  pre  meranie  signálu,  resp. 

4 diferenciálnymi kanálmi (obrázok 3.26).  Prevodník umožňuje nastaviť zosilnenie jednotlivých 

kanálov na rôzne hodnoty (spoločné pre všetky kanály). Ďalej je možné nastaviť jedno z dvoch 

referenčných napätí integrovaných na čipe prevodníka (2,048V alebo 2,5V). Prenosová rýchlosť 

52ksamples/s  je  viac  než  dostatočná  na  meranie  rôznych  veličín  a  dejov.  Komunikácia  sa 

uskutočňuje prostredníctvom rýchleho sériového rozhrania SPI. 

   Prevodník ďalej vyniká nízkou spotrebou a veľmi presnou a tepelne kompenzovanou referenciou 

napätia,  precíznymi  zosilňovačmi  a  ďalšími  parametrami,  ktoré  svedčia  o  dobrej  kvalite  tohto 

obvodu. Zosilnenie je možné nastaviť až na hodnotu 20, čo umožní aj signálom s veľmi malou 

amplitúdou, aby mohli byť merané priamo týmto prevodníkom bez ďalšieho externého zosilňovača, 
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prejaví  sa  ale  zvýšená  úroveň  šumu.  Potlačenie  súhlasného  signálu  je  u  tohto  obvodu  92dB. 

Vzhľadom  k  obsiahlosti  je  možné  ďalšie  údaje  nájsť  v  dokumentácii  od  výrobcu  v  prílohe. 

Zahájenie prevodu je možné uskutočniť 4 spôsobmi:

• nastavenie pinu CONVERT na úroveň H

• zápis hodnoty 1 do registra 4 

• zápis hodnoty 1 do registra 5

• alebo vyslanie priamej inštrukcie na prevod 

Obrázok 3.26: Vnútorná štruktúra obvodu ADS7870

3.14 AduM1402 - galvanické oddelenie 4 digitálnych kanálov 

  Tento  obvod  [11] je  užitočný ak  chceme chrániť  merací  modul  pred  možnosťou  poškodenia 

neodborným zapojením externých modulov,  alebo nebezpečným napätím na  vstupoch meracích 

modulov.  Obvod  na  obrázku  3.27  umožňuje  galvanické  oddelenie  4  digitálnych  kanálov 

(2 v jednom, 2 v opačnom smere). Z vnútorného zapojenie je možné vidieť usporiadanie, konkrétne 

tvarovač  a  zároveň  budič  oddeľovacieho  transformátora,  ďalej  dekóder  a  tvarovač  výstupného 

signálu.  Obvod umožňuje  povoliť,  alebo  zakázať  používanie  vstupov/výstupov prostredníctvom 

vývodov VE1,  VE2.  Privedením týchto vývodov do úrovne H je povolená komunikácia na jednej 

aj  druhej strane. Izolačná schopnosť obvodu je preukázaná testom na 2500V po dobu 1 minúty 

(taktiež  4kV  po  dobu  10s),  pričom  vzdialenosť  medzi  vývodmi  oboch  rozhraní  je  7mm. 
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Tento obvod je vhodný pre komunikáciu s vyššou rýchlosťou ako už spomenuté optické oddeľovače 

popísané v kapitole  3.12.  Reakčná doba 2ns tento obvod predurčuje k rýchlostiam až 90Mbps. 

Spotreba je  pri  maximálnej  rýchlosti  a  napájacom napätí  5V,  31mA na  kanál.  Avšak pri  nižšej 

rýchlosti 10Mbps je to len 3,5mA na kanál. Obvod sa vyrába v 16 vývodovom širokom púzdre 

SOIC-W (wide). Za priaznivú cenu je možné chrániť druhú stranu komunikačného reťazca pred 

poškodením a pritom používať vysoké rýchlosti bez problémov s rušením atď. Potrebné je kvalitne 

filtrovať napájanie, najlepšie tantalovým kondenzátorom 1-10uF v kombinácii s keramickým 100nF 

kondenzátorom z oboch galvanicky oddelených strán. Napájanie obvodu môže mať rozsah 2,7V-5V.

Obrázok 3.27: Vnútorná štruktúra a popis vývodov obvodu ADuM1402

3.15 FT232RL prevodník USB na USART

    Tento obvod od firmy FTDI  [1] umožňuje prevod signálu zo zbernice USB na sériový kanál 

USART. V tejto práci bude použitý obvod v púzdre SSOP-28, výhodou je veľká úspora miesta. 

Tento  prevodník  ma  mnoho  pokročilých  funkcií,  ktoré  nebudú  použité,  pretože  pre  účely tejto 

práce,        nie sú potrebné. Rýchlosť sériového prenosu sa dá nastaviť v rozsahu 300Bd až 1MBd. 

Na čipe obvodu je integrovaná pamäť EEPROM, do ktorej  je možné zapísať názov zariadenia, 

ďalej  kryštálový  oscilátor,  pull-up  rezistory  a  dolnopriepustný  filter  napájacieho  napätia. 

Obvod  podporuje  synchrónny  aj  asynchrónny  prenos  dát  a  tiež  podporuje  BitBang  režim. 

V tomto režime sa môžu linky obvodu zmeniť na paralelný vstupno-výstupný port, čím je možné 

vytvoriť  jednoduchšie  zariadenia  bez  použitia  riadiaceho  procesora  a  pod.  Obvod   umožňuje 

hardwarové  riadenie  prenosu  pomocou  vývodov  RTS/CTS,  DSR/DTR  atď.  Výrobca  k  tomuto 

obvodu dodáva dva typy ovládačov. Prvý z názvom VCP vytvorí v operačnom systéme virtuálny 

komunikačný sériový port, ku ktorému je možné pristupovať pomocou štandartných funkcií daného 

operačného systému. Druhým typom je ovládač z názvom D2XX, ktorý umožňuje použiť prístup do 

pamäte EEPROM, BitBang režim a ďalšie pokročilé funkcie obvodu FT232RL.
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4. Návrh a konštrukcia zariadenia 

4.1 Bloková schéma

   Na obrázku 4.1 je bloková schéma zariadenia pozostávajúceho z riadiacej jednotky s Atmega32 

a  ďalších  prídavných  modulov  a  pomocných  zariadení.  Analógové  signály  môžu  byť 

zaznamenávané pomocou zosilňovačov a A/D prevodníka, naopak môžu byť aj vysielané pomocou 

D/A prevodníka a zosilňovača s  OZ. Digitálne vstupy a  výstup z môžu byť oddelené optickou 

väzbou  alebo  bez  nej.  Niektoré  digitálne  výstupy môžu  byť  posilnené,  aby bolo  možné  budiť 

zariadenia  z  väčším  prúdovým  odberom,  ako  napríklad  menšie  motory  atď.  Celé  zariadenie 

komunikuje cez USB rozhranie a pomocou obvodu FT232 sú signály USB prevedené na USART. 

Následne sú ešte galvanicky oddelené od počítača pre zvýšenie bezpečnosti a ochrany zariadenia 

pred  možným  poškodením  (napäťové  špičky,  nebezpečné  napätie,  ochrana  pred  šumom). 

Celé  zariadenie  je  potom  napájané  prostredníctvom  externého  zdroja  (sieťový  transformátor). 

Je  tiež  možné  napájať  celé  zariadenie  z  USB  vyradením  modulu  galvanického  oddelenia 

s prihliadnutím na možné vyššie spomenuté riziká poškodenia alebo úrazu elektrickým prúdom.

 

    Obrázok 4.1: Bloková schéma celého zariadenia 

   Podporné obvody slúžia na uchovávanie reálneho času, dát a pod. Ďalej poskytujú symetrické 

napájacie  napätie  pre  niektoré ďalšie  zariadenia.  Je v nich obsiahnutá aj  nastaviteľná napäťová 

referencia  s  možnosťou  zmeny  napätia  od  2,5  do  32V,  piezosirénka  na  zvukovú  signalizáciu, 

a obvod ktorý kontroluje veľkosť napätia a v prípade jeho zníženia pod nastavenú hodnotu vyvolá 

resetovací  impulz.  Zariadenie  je  koncipované  a  zostavené  tak,  aby  bolo  možné  všetky  bloky 

a moduly kombinovať podľa potreby. 
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   Keďže zariadenie má byť čo najviac univerzálne, bol vytvorený  samostatný USB modul. Ak by 

sa v budúcnosti použil niektorý z procesorov AVR s podporou USB na čipe (Atmega16U4, …), 

modul s obvodom FT232RL by nebol použitý a USB modul by bol pripojený priamo k riadiacej 

doske s procesorom Atmega16U4 alebo iným. 

 Analógové  vstupy  sú  impedančne  prispôsobené  pomocou  zosilňovača,  resp.  sledovača 

zostaveného pomocou OZ. Analógové výstupy môžu byť tiež opatrené výstupným zosilňovačom 

pre  impedančné  prispôsobenie.  K analógovým vstupom je  možné pripojiť  rôzne  prípravky ako 

napríklad modul umožňujúci meranie signálu EKG, prúdu, kapacity a ďalšie podľa potreby.

Na  výkonové  posilnenie  digitálnych  výstupov  poslúži  obvod  obsahujúci  8  darlingtonových 

párov. Pomocou neho je možné vybudiť aj obvody s vyššou prúdovou spotrebou. V prípade potreby 

galvanického oddelenia I/O liniek je možné medzi tieto linky a periférne zariadenie zaradiť modul 

zostavený  z  optočlenov.  Každý  modul  môže  obsahovať  oddelenie  jednosmerné  (vstupy  alebo 

výstupy) alebo obojsmerné (vstupy aj výstupy).

Samozrejmosťou je možnosť pripojiť tlačítka a tiež signalizačné LED diódy, čo bude realizované 

pomocou  sériovo-paralelného  a  paralelne-sériového  prevodníka.  Ďalšie  periférne  moduly 

a zariadenia bude možné zapojiť na niektoré voľné vývody mikrokontroléra a tiež prostredníctvom 

rozhraní SPI, 1-wire, I2C. 

4.2 Vlastné prevedenie

  Celé  zariadenie  bude umiestnené  v plastovej  krabičke s  veľkosťou podľa  počtu  používaných 

modulov.  Ideálne  by mohla  poslúžiť  krabička  UKP-12 s  rozmermi  (188x70x197)mm,  v  ktorej 

je dostatok miesta na umiestnenie viacerých modulov, čím odpadá nutnosť ich výmeny. Moduly 

stačí zapojiť podľa potreby pomocou PSH konektorov k základnej doske. Každý s modulov môže 

mať  na výstupe konektory typu ARK-XX (šrubovacie konektory s vzdialenosťou pinov 3,75mm). 

Moduly ktoré  pracujú  s  analógovým signálom budú mať na  pripojenie  signálu  konektory typu 

CINCH, pričom prívodný kábel bude tienený proti rušeniu. V prípade potreby je možné umiestniť 

na predný panel aj  dve LED diódy signalizujúce komunikáciu prostredníctvom USART. Všetky 

dosky plošných spojov budú vyrobené amatérsky v domácich podmienkach, pretože zariadenie sa 

bude vyvíjať a upravovať ďalej, profesionálna výroba je drahá a pre tieto účely zatiaľ nepotrebná. 

Ak bude zariadenie navrhnuté a odladia sa všetky nedostatky, následne môžu byť DPS vyhotovené 

profesionálne a nakoniec umiestnené do krabičky.
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   Plošné spoje sú navrhnuté v programe EpressPCB, ktorý je k dispozícii ako freeware. Programy 

ako Eagle alebo OrCAD neboli použité, pretože možnosti a jednoduchosť programu EpressPCB 

sú  postačujúce  dokonca  aj  pre  návrh  DPS osadených  technológiou  SMT.  Tieto  súčiastky budú 

použité  sčasti  (odpory,  keramické  kondenzátory  atď.),  ostatné  súčiastky  ako  IO  (integrované 

obvody) budú osadené do precíznych pätíc, aby bola možná jednoduchá výmena v prípade poruchy. 

Prepojenie modulov vnútri zariadenia je prostredníctvom PSH a PFH konektorov so zámkom 

(zabraňujú prepólovaniu, resp. zmene poradia pinov). Na hlavnej riadiacej doske sú umiestnené aj 

klasické lámacie kolíkové konektory,  pomocou ktorých je možné zapojiť na ktorýkoľvek vývod 

mikrokontroléru zariadenie podľa zváženia a potreby.

4.3 Návrh zapojenia a vyhotovenie hlavnej časti

  V tejto  kapitole  bude  uvedený  popis  návrhu  niektorých  častí  zariadenia,  problémy ktoré  sa 

vyskytli pri návrhu spolu s ich riešením. Ďalej budú uvedené schémy s popisom funkčnosti, návod 

zapojenia každej časti, a ďalej ukážky DPS niektorých častí zariadenia. V prvej časti je popísaná 

riadiaca doska spolu so zdrojom, prevodníkom USB na USART a podpornými obvodmi. V druhej 

časti  je popis modulov a ich využitia na meranie rôznych veličín,  alebo riadenie KM, relé atď. 

Hlavná časť zariadenia ku ktorej sa pripájajú moduly, pozostáva z nasledovných častí:

• modul galvanického oddelenia (ADuM1402)

• prevodník USB na USART (FT232RL)

• riadiaca jednotka (Atmega32)

• zdroj +5V a regulovateľný zdroj symetrického napätia

• podporné obvody (resetovací obvod, pamäť, napäťová referencia, obvod reálneho času,...)

4.3.1 Riadiaca jednotka s ATmega32

   K riadeniu celého zariadenia bol vybraný mikrokontrolér od firmy Atmel, konkrétne Atmega32. 

Tento  obvod  obsahuje  mnoho  I/O  liniek,  A/D  prevodník  a  množstvo  potrebných  podporných 

funkcií,  a  tiež  dostatočnou  pamäťou  pre  riadiaci  program.  Kedže  riadiaca  jednotka  bude 

komunikovať  s  počítačom  cez  virtuálny  sériový  port  (ten  je  vytvorený  pomocou  prevodníka 

FT232RL),  ako  zdroj  taktovacej  frekvencie  bol  zvolený  kryštálový  oscilátor  s  frekvenciou 

14,7456MHz  podľa  tabuľky  z  dokumentácie  k  obvodu.  Obidva  vývody  kryštálu  sú  zapojené 
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cez keramické kondenzátory s hodnotou 22pF-33pF na GND z dôvodu zabezpečenia rozkmitania 

kryštálu. Rýchlosť komunikácie je maximálne 112kBd (kilo Baudov).

  Napájanie  je  filtrované  niekoľkými  elektrolytickými  kondenzátormi  s  hodnotou  100uF,  ďalej 

keramickými  kondenzátormi  s  hodnotou  100nF.  Keramické  kondenzátory  sú  umiestnené  pod 

mikrokontrolérom, aby boli čo najbližšie k jeho vývodom, čo zvýši efektívnosť filtrácie. Vývod 

AVCC (napájanie pre zabudovaný A/D prevodník v Atmega32) je napájaný cez dolnopriepustný 

filter pozostávajúci z indukčnosti 10uH a keramického kondenzátora 100nF (podľa doporučenia 

výrobcu). Medzná frekvencia DP filtra je fm=160kHz, určená z výpočtu podľa vzťahu pre LC filter. 

Potreba zaradenia tohto filtra je nutná z dôvodu vzniku vysokofrekvenčného rušenia, vznikajúceho 

pri činnosti mikrokontroléru, keďže ten pracuje s frekvenciami rádovo v jednotkách MHz. Filtrácia 

obmedzí  vysokofrekvenčné  rušenie,  ktoré  by  znížilo  efektívne  rozlíšenie  A/D  prevodníka 

v dôsledku zahltenia najnižších bitov šumom. Ako zdroj referenčného napätia je použitá vnútorná 

referencia,  ktorý  je  z  dôvodu  zvýšenia  šumovej  imunity  pripojená  cez  vývod  AREF 

prostredníctvom tantalového kondenzátora s hodnotou 4,7uF na GND. Na obrázku 4.2 je schéma 

zapojenia riadiacej časti zariadenia. V prípade použitia referenčného napätia 5V, je možné pripojiť 

AREF na  AVCC ako to je uvedené v schéme.

Obrázok 4.2: Schéma riadiacej časti s mikrokontrolérom Atmega32
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 Jednotlivé  vývody  mikrokontroléra  sú  vyvedené  pomocou  kolíkových  konektorov, 

ako aj pomocou PSH konektorov s kľúčom. Konektory PSH sú určené na pripojenie modulov, aby 

nedošlo  k  nesprávnemu  zapojeniu,  alebo  zapojeniu  vývodov  v  opačnom (nesprávnom)  poradí. 

Na DPS sú vyvedené zvlášť konektory s napájacím napätím +5V a ostatné konektory pre pripojenie 

na zbernice SPI, 1-wire,  USART, I2C, JTAG. Použité sú konektory 2 až 3 pinové, vďaka tomu 

je  možné  zapojiť  aj  konektor  PFH 4,  6  až  8  pinami.  Kryštálový  oscilátor  spolu  s  DP filtrom 

je ukrytý vo vnútornej časti pätice DIL40, preto ho na fotografii nie je možné vidieť. Vo finálnom 

zariadení je použitý Atmega32 kvôli väčšej pamäti, ale na fotografii na obrázku 4.3 je riadiacej 

jednotka osadená len  na ukážku mikrokontrolérom Atmega16.  

                            

Obrázok 4.3: DPS osadeného riadiaceho modulu s mikrokontrolérom ATmega32

4.3.2 Zdroj +5V a regulovateľný zdroj symetrického napätia

    Pre  činnosť  celého  zariadenia  aj  prídavných  modulov  je  potrebné  napájacie  napätie. 

Keďže riadiaca jednotka potrebuje k svojej činnosti +5V, bolo toto napätie použité aj pre ostatné 

časti  zariadenia.  Výnimku tvoria  obvody ktoré  potrebujú  k  svojej  činnosti  zdroje  symetrického 

napätia, ako OZ atď. Z vyššie uvedených dôvodov bolo použité napájanie +5V, ktoré ke k dispozícii 

z rozhrania USB, alebo s externého zdroja (transformátora). Pri použití transformátora s napätím 5V 

môže  byť  toto  napätie  privedené  k  riadiacej  jednotke  a  ďalším  častiam  zariadenia. 

Lepšie  je  ale  použiť  vyššie  napätie  a  to  následne  stabilizovať  pomocou stabilizátora  s  nízkym 

úbytkom napätia. V tomto zariadení je možnosť výberu medzi napätím z USB a externého zdroja, 

taktiež je možné zapojiť stabilizátor LF50CV, ktorý má úbytok napätia typicky 0,4V.                     
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Ako zdroj externého napájania bol použitý transformátor OMRON s napätím 5,8V pri prúdovom 

odbere  550mA,  čo  je  dostatočná  hodnota  k  správnej  činnosti  stabilizátora  napätia.  Ako  zdroj 

symetrického  napájacieho  napätia  bolo  použité  zapojenie  pomocou  obvodu  MC34063, 

ktorý umožňuje zvyšovať  a  taktiež  invertovať napätie.  Zapojenie  je  koncipované  tak,  aby bolo 

možné podľa potreby nastaviť symetrické napätie v rozmedzí 7,5-15V. Nastavovanie sa prevádza 

pomocou viacotáčkových potenciometrov P1, P2. Tiež je možné osadiť delič s pevným pomerom. 

Pre ochranu a bezpečnosť je zdroj opatrený dvoma  poistkami (250mA, 500mA) a jednou poistkou 

typu polyswitch (vratná poistka). Poistka s hodnotou 250mA je zapojená pred zdroj symetrického 

napätia. Poistka 500mA je zapojená na výstup stabilizátora LF50CV. Poistka polyswitch s medzným 

prúdom 500mA slúži na ochranu celej napájacej časti proti preťaženiu. Na obrázku 4.4 je schéma 

celej zdrojovej časti.  

Obrázok 4.4: Schéma modulu zdroja +5V a zdroja symetrického napätia (7,5-15)V

Všetky  miesta  v  zariadení,  kde  je  k  dispozícii  napájacie  napätie  +5V,  sú  osadené  2-pinovým 

konektorom  PFH  so  zámkom,  nie  je  teda  možné  prehodiť  polaritu  a  prepólovať  zariadenie 

bez zásahu do zapojenia. Výstup symetrického napájacieho napätia je k dispozícii prostredníctvom 

3-pinového  PFH  konektoru.  Pri  zapájaní  je  potrebné  si  dávať  pozor,  pretože  pomocou 

2 a 3 pinových PFH konektorov sú k dispozícii aj niektoré dátové zbernice (I2C, USART+RST ) 

a miesta, kde sa zapája spínač. Tie sú ale len na riadiacej doske a niektorých moduloch, pričom 

sú príslušne farebne označené. Spínače nachádzajúce sa len na zdrojovej doske a USB module, 

sa  zapájajú  pomocou  lomených  2-pinových  PFH  konektorov.  V  prípade,  že  je  potrebné  mať 

zariadenie trvale zapnuté, alebo spínač nie je nevyhnutný, je možnosť prepojiť toto miesto pomocou 
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prepojky (jumper), ktorá sa nachádza hneď pri konektore pre spínač. Zdroj +5V je dimenzovaný 

na trvalý odber prúdu 500mA. Zdroj symetrického napätia je dimenzovaný pre trvalý odber 70mA 

z  každej  vetvy  napájania  [+(7,5-15)V/70mA,-(7,5-15)V/70mA].  Súčiastky  boli  vypočítané 

pomocou  vzťahov  uvedených  v  dokumentácii  od  výrobcu  a  tiež  na  internetovej  stránke  [18]. 

Použitá  bola  druhá  možnosť,  čo  urýchlilo  výpočet.  Zdroj  je  navrhnutý  pre  rozsah  (7,5-15)V, 

pri  inom napätí  nemusí pracovať správne! Na napájanie  symetrického zdroja je použité  priamo 

výstupné napätie z externého adaptéra. Minimálna nastavená hodnota napätia symetrického zdroja 

musí byť o 1V vyššia ako je napätie adaptéra  (|USYM|>7,2V, maximálne 15V). Na nasledujúcom 

obrázku 4.5 je fotografia realizovanej zdrojovej časti, osadenej viacotáčkovými potenciometrami 

(modrej  farby)  na  nastavenie  výstupného  symetrického  napätia.  Pravým  potenciometrom 

nastavujeme veľkosť kladného, ľavým záporného napätia.   

Obrázok 4.5:  Osadená DPS zdroja +5V a +-(7,5-15)V

4.3.3 Prevodník USB na USART a modul galvanického oddelenia

  Tento modul je určený na prevod rozhrania USB na USART (ďalej  len prevodník).  Na tento 

prevod je použitý známy obvod FT232RL. Pri zvýšených požiadavkách na bezpečnosť (ochranu) 

zariadení a subjektov na druhej strane rozhrania, je možné zapojiť na dosku prevodníka aj modul 

galvanického oddelenia. Inak bude zapojený prepojovací modul, kde na mieste obvodu AduM1402 
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budú  osadené  prepojky  (obrázok  4.6).  Jumpery  na  prepojovacom  module  umožňujú  odpojiť 

napájanie z USB (vpravo +5V, vľavo GND), ak sa použije externé napájanie. 

Obrázok 4.6:Modul galvanického odelenia(vľavo), prepojovací modul(vstrede),DPS(ADuM1402)

   Samotný modul prevodníka je osadený dvoma poistkami, pričom 100mA poistka je zaradená 

do  napájacej  vetvy  obvodu  FT232RL (prípadne  AduM1402  ak  bude  použitý).  Ďalšia  poistka 

s  vypínacím prúdom 500mA bude zaradená  na  výstup  modulu  prevodníka  (napájanie  +5V pre 

riadiacu  jednotku  a  moduly).  Výstupné  napájanie  +5V/500mA  je  zopnuté  prostredníctvom 

tranzistoru MOS s kanálom-P. Tento tranzistor je priepustný až po vyžiadaní vyššieho prúdového 

odberu  z  počítača  prostredníctvom obvodu FT232RL.  Na signalizáciu  komunikácie  na zbernici 

USART slúžia dve diódy LED (žltá a zelená). Napájanie pre každý obvod je filtrované pomocou LC 

filtra typu DP pozostávajúceho z indukčnosti  100uH a keramického kondenzátora 100nF podľa 

doporučenia výrobcu. Na obrázku 4.7 je modul prevodníka USB na USART (nie je osadený modul 

AduM1402 ani prepojovací modul).   

Obrázok 4.7: Modul prevodníka USB na USART s možnosťou galvanického oddelenia pomocou 

modulu s obvodom AduM1402
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Na ďalšom obrázku 4.8 je fotografia samostatného zásuvného modulu s obvodom FT232RL (vľavo) 

a fotografia USB modulu (vpravo). Rovnakým spôsobom ako modul s FT232RL je realizovaný 

aj modul galvanického oddelenia (AduM1402) a prepojovací modul. 

Obrázok 4.8: Modul prevodníka USB na USART (vľavo) a USB modul (vpravo)

   Na module USB na obrázku 4.8 je 2-pinový PSH konektor, na ktorý je možné pripojiť spínač. 

Ďalej sa tu nachádza jumper čiernej farby použiteľný namiesto spínača. Na pripojenie vodičov USB 

rozhrania slúži 4 pinový PSH konektor, pričom označenie vývodov je nasledujúce: D+, D-, GND, 

+5V (postupnosť zhora nadol podľa obrázku 4.8). Na doske prevodníka (obrázok 4.7) je umiestnený 

6-pinový PSH konektor, pomocou ktorého sú k dispozícii signály sériového rozhrania: +5V, CTS, 

RxD, TxD, RTS, GND (poradie zhora nadol).

4.3.4 Podporné obvody

  Podporné  obvody  slúžia  na  zlepšenie  funkčnosti  a  rozšírenie  možností  celého  zariadenia. 

Tieto obvody nie je nutné použiť,  môžu byť zapojené podľa potreby.  Medzi  tieto obvody patrí 

napr.: resetovací obvod, pamäť, napäťová referencia, obvod reálneho času atď. V tejto časti textu 

budú uvedené len niektoré schémy a popis funkcie jednotlivých častí. 

   Na obrázku 4.9 je schéma 12 bitového D/A prevodníka MCP4921. Nastavené výstupné napätie 

je na vývode č.8. Napájanie je podľa doporučen´výrobcu blokované keramickým kondenzátorom 

s hodnotou 100nF. Samotný obvod komunikuje prostredníctvom rozhrania SPI (vývody č.: 2,3,4). 

Vývod LDAC slúži na povolenie prevodu napätia, ktorého hodnota je nastavená vo výstupných 

registroch prevodníka, na výstup VOUT. 

    Na obrázku 4.10 je schéma zapojenia obvodu reálneho času, ktorý uchováva informácie o dátume 

a čase (hodiny, minúty, sekundy, dni, mesiace, roky). K správnej činnosti obvodu je potrebné osadiť 

len kryštál X s frekvenciou 32,768kHz a lítiovú batériu, ktorá plní funkciu záložného zdroja napätia 

v prípade odpojenia hlavného napájania +5V. Na komunikáciu obvodu s iným zariadením sú určené 

vývody RST (reset), I/O (obojsmerné data) a SCLK (taktovací signál). 
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Obrázok 4.9: Schéma D/A prevodníka MCP4921       Obrázok 4.10: Schéma  zapojenia DS1302

  Ďalším možným pomocným obvodom je pamäť a to v prípade, ak zariadenie nie je pripojené 

k  počítaču  a  je  potrebné  uchovávať  namerané  data.  Maximálny  počet  pamäťových  modulov 

pripojiteľných na jednu komunikačný zbernicu je 8. Na obrázku 4.11 je príklad zapojenia 4 pamätí.

Obrázok 4.11: Schéma zapojenia 4 pamätí k jednej komunikačnej zbernici

   Každá pamäť má 3 adresovacie piny, ktorými je možné určiť ich jednotlivé adresy. V prípade 

ak bude potrebné pristupovať k pamäti na obrázku 4.11 umiestnenej hore-vľavo, bude adresa mať 

tvar 000 (A2 A1 A0), kedže tieto piny sú pripojené na GND. 

   Posledným pomocným obvodom je generátor resetu TL7705, ktorý sleduje veľkosť napájacieho 

napätia a v prípade jeho poklesu pod úroveň 4,5V vygeneruje resetovací impulz. Tiež je možné 

generovať  tento  impulz  manuálne  pripojením  tlačítka,  alebo  pripojením  ďalšieho  obvodu, 
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ktorý nastaví  pin RESIN na úroveň L.  Na obrázku 4.12 je  schéma zapojenia  obvodu TL7705, 

pričom na konektor CON sú vyvedené signály RESET ako aj negovaný RESET. Požadovaný signál 

(RST alebo negovaný RST) sa pripojí  na resetovací pin obvodu, ktorý chceme týmto signálom 

riadiť. Kondenzátor CT slúži na nastavenie časove konštanty a tým na dĺžku generovaného impulzu 

reset podľa vzťahu   tRST = 1,3x104xCT   pričom čas je v sekundách (s) a kapacita vo faradoch (F). 

Vývod REF je potrebné pripojiť na GND prostredníctvom keramického kondenzátora s hodnotou 

100nF pre obmedzenie rušenia vznikajúceho pri  rýchlych prechodových dejoch.  Na pin RESIN 

je pripojené tlačítko, ktorým je možné v prípade potreby vygenerovať reset ručne.  

Obrázok 4.12: Schéma zapojenia obvodu TL7705 pre generovanie signálu RST

4.4 Vymeniteľné moduly

   V tejto podkapitole budú popísané jednotlivé moduly, ktoré je možné pripojiť k riadiacej jednotke. 

V zozname nižšie sú uvedené niektoré moduly, ktoré budú popísané vrátane schém a funkčnosti. 

Niektoré moduly boli vyhotovené na DPS ako prototyp. Zapojenia niektorých modulov môžu byť 

ďalej zlepšované a upravené a následne vyrobené ako finálna DPS.

Použité moduly:

• modul na spínanie malých prúdov pomocou relé (V23100, S1A050000)

• 8-kanálový A/D prevodník s rozlíšením 10 bitov (ATmega32)

• modul s optickým oddelením dvoch rozhraní (ACP827, ACP847)

• teplomer s digitálnym prenosom (DS18B20)

• modul s digitálne riadeným dvojitým potenciometrom (DS1803-050)
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• modul na merania napätia v rozsahu -5V až +5V s OZ (TL072)

• modul na meranie EKG (LF353)

• modul D/A prevodníka (MCP4921)

• multiplexor (CD4051)

• obojsmerný budič zbernice (74LS245)

• budič krokových motorov (TB6560)

4.4.1 Modul na spínanie malých prúdov pomocou relé

  Tento  modul  patrí  medzi  najjednoduchšie  so  všetkých.  Tento  modul  pozostáva  s  dvoch 

miniatúrnych  mechanických  relé  s  tranzistorovým  budičom,  aby  ich  bolo  možné  pripojiť 

aj  k  riadiacim obvodom s  malou  hodnotou  výstupného  budiaceho  prúdu.  Prvé  miniatúrne  relé 

s  označením S1A050000 má jeden spínací kontakt a jedno budiace vinutie. Druhé miniatúrne relé 

s označením V23100 [16] je funkčne presne ako prvé. Maximálna hodnota prúdu, ktorý je možné 

spínať pomocou oboch relé, je 500mA. 

    Použitá hodnota budiaceho napätia je 5V vzhľadom na fakt, že toto napätie je používané v celom 

zariadení.  Ako budiaci tranzistor je použitý NPN s označením BC547. Medzi bázou tranzistora 

a budiacim vstupom je rezistor s hodnotou 22k. Schéma zapojenia tohto modulu je na obrázku 4.13 

(ochranná dióda D nie je povinná, môže byť použitá napr.: 1N4148). Modul môže nájsť uplatnenie 

pri spínaní nízkopríkonových motorčekov, a ďalších zariadení s malým odberom prúdu.

Obrázok 4.13: Schéma zapojenia jedného relé s budiacim tranzistorom
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4.4.2 8-kanálový A/D prevodník s rozlíšením 10 bitov s použitím Atmega32

   Ako prevodník  napätia  je  použitý  8  kanálový na  čipe  Atmega32 integrovaný A/D prevoník 

s rozlíšením 10 bitov. V prípade potreby presnejšieho a kvalitnejšieho prevodníka je vhodné použiť 

napríklad  ADS7870  od  firmy BurrBrown (12-bitový  precízny prevodník).  Tento  prevodník  bol 

počas návrhu k dispozícii,  avšak nebol použitý,  pretože k výukovým a demonštračným účelom 

postačuje  prevodník  integrovaný  v  ATmega32.  Vývody  prevodníka  (8  kanálov)  sú  pripojené 

na modul so šrúbovacou svorkovnicou ARK pomocou tieneného kabelu. Kanály 0-7 sú k dispozícii 

na pinoch 40-33 obvodu ATmega32. Na vyvedenie všetkých kanálov môže byť použitý konektor 

CINCH,  ktorý  je  vhodnejší,  čo  sa  týka  kvality  prenosu  signálu  a  potlačenia  šumu.  Napájanie 

integrovaného prevodníka je na pine AVCC obvodu ATmega32, ktorý je dobré zapojiť cez DP filter 

typu LC, pričom indukčnosť cievky je 10uH a kapacita kondenzátora 100nF. 

4.4.3 Modul s optickým oddelením s použitím ACP827 a  ACP847

   Použitie tohto modulu je vhodné pre impedančné prispôsobenie alebo galvanické oddelenie dvoch 

rozhraní.  Obvod  ACP27  je  dvojkanálový  a  ACP84  je  štvorkanálový  optický  oddeľovač. 

Na  obrázku  4.14  je  uvedená  schéma  zapojenia  ACP27,  zapojenie  s  ACP84  je  totožné, 

ale  s  dvojnásobným počtom kanálov.  Vstupný signál  s  amplitúdou 5V môže byť  privedený na 

vstupy IN1, IN2. Výstupný signál je dostupný na vývodoch OUT1,OUT2. Na výstupoch je použité 

zapojenie so spoločným emitorom, záťaž sa teda pripája medzi +5V a kolektor (OUT1, OUT2). 

Obrázok 4.14: Schéma zapojenia dvojkanálového optočlenu ACP27

4.4.4 Modul na pripojenie digitálneho teplomera DS18B20

Tento modul slúži len na pripojenie teplomera DS18B20 k pinom riadiaceho procesora. Samotná 

komunikácia prebieha prostredníctvom 1-wire zbernice. K činnosti je potrebný už len vodič GND. 

Kladné napájacie napätie je pripojené prostredníctvom rezistora s hodnotou 4k7 k dátovému vodiču 

1-wire zbernice. Schéma pripojenia teplomera k riadiacemu procesoru je na obrázku 4.15.
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    Modul s teplomerom DS18B20 je možné použiť na meranie teploty v rozsahu od -55°C do 125°C 

s presnosťou 0,5°C. Výhodou je možnosť pripojenia teplomera pomocou dlhšieho vodiča, pretože 

teplomer  merá  teplotu  a  jej  hodnotu  posiela  komunikáciou  prostredníctvom v  digitálnej  forme 

(pri snímaní napätia napríklad s termočlánku by dochádzalo k rušeniu a veľkej nepresnoti merania). 

Vodič s označením DATA reprezentuje 1-wire zbernicu. Napájanie teplomera môže byť realizované 

pripojením pinu VDD priamo na +5V, alebo pripojením VDD na DATA cez odpor s hodnotou 4k7.

Obrázok 4.15: Schéma zapojenia teplomera DS18B20 k 1-wire zbernici

4.4.5 Modul s digitálne riadeným dvojitým potenciometrom DS1803-050

 V  tomto  module  je  použitý  dvojitý  potenciometer  DS1803-050  (odpor  50k)  riadený 

prostredníctvom sériovej obojsmernej komunikácie použitím vodičov SDA a SCL. Hodnoty oboch 

potenciometrov je možné nastavovať nezávisle na sebe vyslaním príkazu s požadovanou hodnotou 

odporu. 

Obrázok 4.16: Schéma zapojenia potenciometra DS1803-050 

   Na obrázku 4.16 je znázornené zapojenie potenciometra DS18B20. Konektor s označením uP 

je  určený  k  pripojeniu  potenciometra  na  I2C  zbernicu  mikroprocesoru  ATmega32.  Obidva 

potenciometre obsiahnuté v obvode sú zapojené na samostatné konektory (POT1, POT2).               
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Na prostredné vývody (č.2) oboch konektorov POT1, POT2 sú pripojené bežce potenciometrov. 

Na okrajové vývody sú pripojené odporové dráhy oboch potenciometrov. Týmto spôsobom je každý 

potenciometer k dispozícii na samostatnom konektore. 

Použitie tohto modulu nájde široké uplatnenie pri riadení zosilnenia v zapojením s OZ, regulácii 

deliaceho pomeru (snímanie napätia), nastavení referenčného napätia a ďalších. Ďalšou možnosťou 

môže byť programové riadenie niektorých meraní a to zadaním časového priebehu hodnoty odporu. 

Týmto je možné riadiť meranie bez potreby neustáleho manuálneho nastavovania hodnoty odporu.

4.4.6 Modul na merania napätia v rozsahu -5V až +5V s OZ TL072

   Tento modul  slúži na meranie napätia v rozsahu -5V až +5V pomocou diferenčných vstupov, 

čo  umožní  merať  napríklad  prúd  úbytkom  napätia  na  rezistore.  Vstupné  napätie  je  najprv 

impedančne  oddelené  pomocou  jednotkového  zosilňovača  s  diferenčným  vstupom.  Následne 

je  napätie  delené  dvoma,  a  je  k  nemu  pripočítaná  polovica  referenčného  napätia,  tj.  2,5V. 

Referenčné napätie je použité +5V, slúži zároveň ako napájacie napätia celého zariadenia. Je taktiež 

možné  zapojiť  5V  napäťovú  referenciu.  Zapojenie  na  obrázku  4.17  umožňuje  merať  napätie 

v rozsahu -5V až +5V, a toto napätie prevedie na výstup v rozsahu 0V až +5V. Pri  následnom 

spracovaní meraného napätia je potrebné uvedomiť si tento prevod a odpočítať od každej nameranej 

hodnoty  2,5V,  následne  vynásobiť  výsledok  dvoma.  Modul  môže  slúžiť  aj  na  meranie  napätia 

z prístroja FINAPRES. 

Obrázok 4.17: Schéma zapojenia diferenciálneho zosilňovača napätia

   Výpočet súčiastok bol realizovaný použitím vzťahu (1) pre zosilnenie diferenčného zapojenia OZ. 

Podmienkou je rovnaká hodnota odporov R1 a R3, R2 a R4. 

UOUT = (R2/R1) . (UD+ - UD-), (1)

53



4.4.7 Modul na meranie EKG

   Pomocou tohto jednoduchého modulu [19] je možné merať signál EKG, ktorého kvalita postačuje 

pre výukové účely. Schéma (obrázok 4.18) je navrhnutá s ohľadom na jednoduchosť a nízku cenu. 

Signál  je  snímaný  z  elektród  +IN  (pravá  ruka),  -IN  (ľavá  ruka)  a  BODY (dolná  končatina). 

Na výstupe je možné snímať zosilnený EKG signál. Tento výstup je potrebné pripojiť na kanál č.0 

A/D  prevodníka  (ATmega32).  Následne  pomocou  SW  v  počítači  je  možné  vykresliť  priebeh 

meraného EKG. Pre bezpečnosť je nutné zapojiť medzi každú dvojicu elektród transil s hodnotou 

napätia 6,8V (obmedzenie prípadných napäťových špičiek). Ďalším ochranným prvkom sú rezistory 

s  hodnotou odporu 100k pripojené  medzi  každú elektródu a  vstup  do  OZ.  Taktiež  je  potrebné 

galvanicky oddeliť USB rozhranie od vlastného zariadenia (riadiaci modul a EKG modul). Na tento 

účel  je  použitý  modul  galvanického  oddelenia  s  obvodom  AduM1402  zapojený  na  doske 

prevodníka  USB na  USART (kapitola  4.3.3).  Posledným bezpečnostným opatrením je  použitie 

štyroch alkalických tužkových batérií veľkosti AA na napájanie celého zariadenia.  

Obrázok 4.18: Schéma zapojenia modulu s OZ na meranie EKG

Obrázok 4.19: Osadená DPS modulu na meranie EKG 
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4.4.8 Modul D/A prevodníka MCP4921

  Tento  modul  slúži  na  nastavenie  výstupného  napätia,  ktoré  je  možné  použiť  ako  referenčné 

napätie,  alebo  na  ovládanie/riadenie  niektorých  zariadení  (výkonový  zdroj  napätia).  Výstupné 

napätie je určené podľa vzťahu (2), pričom napätie je vo voltoch (V) a n značí veľkosť použitého 

binárneho čísla od 0 až 2N
 (N je rozlíšenie prevodníka, v tomto prípade je to 212 = 4096).

UOUT = UREF . (n/4096), (2)

   K činnosti prevodníka je potrebný filtračný kondenzátor s hodnotou 100nF zapojený medzi +5V 

a GND. Ďalej je potrebné zapojiť referenčné napätie na vstup VREF s veľkosťou odpovedajúcou 

požadovanému  maximálnemu  výstupnému  napätiu. Prevodník  komunikuje  prostredníctvom 

zbernice SPI. Schéma zapojenia D/A prevodníka je na obrázku 4.20. 

Obrázok 4.20: Schéma zapojenia D/A prevodníka MCP4921

4.4.9 Modul multiplexora s obvodom CD4051

V tomto module je použitý analógový multiplexor/demultiplexor určený na prepínanie analógových 

signálov vďaka lineárnej prevodovej charakteristike. Využitie je možné nájsť v prňipade potreby 

rozšírenia vstupov A/D prevodníka, alebo akéhokoľvek analógového vstupu. Obvod bude zapojený 

vo funkcii multiplexora s 8 vstupmi a jedným výstupom. Schéma zapojenia je na obrázku 4.21.

Vstupných 8 kanálov je dostupných na konektore s názvom Analog IN. Výstup OUT je k dispozícii 

na konektore s názvom uP, kde sú dostupné aj riadiace signály A,B,C určené na prepnutie jedného 

kanálu 0-7 na výstup OUT pomocou binárneho kódu. 

55



Obrázok 4.21: Schéma zapojenia obvodu CD4051 vo funkcii multiplexora

4.4.10 Modul obojsmerného budiča zbernice s obvodom 74LS245

    Použitie  tohto  modulu  je  na  vysielanie,  resp.  prijímanie  signálov  zo  zberníc  na  väčšie 

vzdialenosti (rádovo v metroch). Bez požitia budiča by sa signál mohol zdeformovať a nebolo by 

možné  prijať  úplnú  informáciu  posielanú  prostredníctvom  tejto  zbernice.  Ďalšia  možnosť 

je použitie modulu na prúdové posilnenie výstupov niektorých mikroprocesorov, alebo obvodov 

s malým výstupným budiacim prúdom. Obvod nie je možné použiť na obojsmernú komunikáciu, 

pretože všetky kanály majú jednotný smer toku dát, buď z portu A na port B, alebo naopak. Nejedná 

sa teda o duplexný prenos dát (obojsmerný tok v reálnom čase). Schéma zapojenia budiča zbernice 

je na obrázku 4.22.

Obrázok 4.22: Schéma zapojenia obvodu 74LS245
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   Smer toku dát je určený nastavením pinu DIR na úroveň L (smer dát zo zbernice B do A), alebo 

na úroveň H (smer dát zo zbernice A do B). ný nastavením pinu G na úroveň L. Izolačné napätie 

medzi zbernicami A a B je 3,5kV, obvod je napájaný napätím 5V.

4.4.11 Modul budiča krokových motorov s obvodom TB6560

Modul budiča KM je určený na riadenie jedného krokového motora. Je možné nastaviť smer 

otáčania, rýchlosť otáčania, polovičný alebo plný krok. K riadeniu je potrebné nastaviť všetky 

konfiguračné piny do príslušných úrovní a k funkcii postačuje už len hodinový signál. Schéma 

zapojenia je na obrázku 4.23. Riadiaca časť obvodu je napájaná napätím +5V, silová časť napätím 

+(12-24)V podľa potreby. Maximálne napätie silovej časti je 40V, pričom špičkový prúd odoberaný 

jedným vinutím KM je až 3,5A. Spotreba riadiacej časti je len 1mA. Dva rezistory s hodnotou 

0,25R tvoria obmedzovač výstupného prúdu (slúži na ochranu KM pred preťažením), preto musia 

byť správne nadimenzované podľa pouźitého KM motoru.

Obrázok 4.23: Schéma zapojenia budiča krokového motora TB6560
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5. Základné programové vybavenie

    Programové vybevenie bolo vytvárané za účelom demonštrácie funkčnosti a možností niektorých 

modulov. Do programu je možné neskôr vytvoriť nadstavbu, prípadne ho doplniť o ďalšie funkcie, 

čo je výhodou oproti komerčným aplikáciám k datalogerom. Program nie je vytvorený za účelom 

čo najväčšej funkčnosti, ale iba ako ukážka aplikácie v PC.

 Riadiaci  kód  pre  mikrokontrolér  bol  vytvorený  v  programovacom  jazyku  assembler. 

Ako  programovacia  aplikácia  bolo  zvolené  AVR  STUDIO  ver.  4,  pretože  táto  aplikácia 

je kompatibilná s programátorom AVR Dragon, ktorý bol použitý na nahratie kódu do samotného 

mikroprocesora ATmega32. Použitý prevodník USB na USART potrebuje k svojej činnosti ovládač 

FTD2xx, ktorý je možné stiahnuť z internetových stránok výrobcu a je dostupný v prílohe na CD. 

  Komunikačný  protokol  pre  posielanie  a  prijímanie  dát  medzi  počítačom s  USB a  riadiacim 

modulom bol dodaný vedúcim práce. Jedná sa o protokol, ktorý používa na komunikáciu ASCII 

HEX paket.

   Na vytvorenie aplikácie pre počítač bolo použité vývojové prostredie  Microsoft Visual Studio 

C# Express 2010, pričom samotná aplikácia je napísaná v programovacomo jazyku C# [2]. 

5.1 Riadiaci program pre mikrokontolér

   Program pre  mikrokontrolér  ATmega32 je  napísaný jazykom assembler  a  nižšie  je  uvedené 

ako tento program funguje. Pomocou pseudokódu je naznačená jeho funkcia: 

While (do nekonečna){

prijatie príkazu z počítača

nastavenie I/O liniek podľa príkazu

prečítanie vstupov A/D prevodníka podľa príkazu

odoslanie stavu A/D a I/O do počítača cez USB

}

 

   Riadiaci program v nekonečnej slučke čaká na príkazy z počítača, následne vykoná podľa typu 

príkazu  danú  obsluhu  konkrétneho  príkazu.  Príkladom  môže  byť  prečítanie  stavu  kanálov 
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A/D prevodníka. Riadiaci mikrokontrolér prijme príkaz na prečítanie stavu prvých dvoch kanálov 

A/D  prevodníka,  nastane  prevod  napätia,  uloženie  dát  do  registrov  a  následné  odoslanie  dát 

do počítača. Každý príkaz má svoju konkrétnu obsluhu v riadiacom programe v mikrokontroléri. 

Takéto  vysvetlenie  je  len  pre  zjednodušenie,  pretože  samotný  kód  nie  je  až  tak  jednoduchý 

ako sa môže javiť s  popisu.  Výhodou pri  písaní kódu je možnosť programovať mikrokontrolér 

priamo v aplikácii pomocou rozhrania JTAG, čo značne urýchľuje vývoj a odladenie programu. 

V prípade potreby je možné jednoducho doplniť do programu nový príkaz z obsluhou a rozšíriť 

funkčnosť zariadenia.

5.2 Aplikácia pre PC

   Aplikácia v PC je napísaná čo najjednoduchšie vzhľadom k univerzálnosti celého zariadenia. 

Vytvorenie  zložitejšieho  obslužného  programu pre  PC by bolo  veľmi  komplikované  vzhľadom 

k univerzálnosti  a rôznym možnostiam zapojenia a prepojenia modulov.  Nasledujúci pseudokód 

poopisuje jednoduchým spôsobom funkčnosť samotnej aplikácie.

While(START){

zadanie požadovanej akcie

vyslanie príkazu do riadiacej dosky

čakanie na príjem dát

prijatie dát

zobrazenie nameraných dát

}

  Po  spustení  aplikácie  v  počítači  je  potrebné  vybrať  modul,  s  ktorým  bude  nadviazaná 

komunikácia,  resp.  ktorý  chceme  obsluhovať.  Následne  po  zadaní  parametrov,  bude  vyslaný 

do počítača  príkaz z hodnotami pre prípadné  nastavenie a obsluhu konkrétneho modulu. Ak modul 

umožňuje meranie  dát,  budú tieto  dáta  následne poslané do počítača a  zobrazené ako hodnota, 

prípadne ako grafický priebeh.

Aplikácia  bola  napísaná  pre  operačný  systém  Windows  XP,  následne  prebehlo  otestovanie 

a  overenie  funkčnosti.  Grafické  prostredie  aplikácie  je  vytvorené  pre  moduly:  A/D prevodník, 
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D/A prevodník,  teplomer  DS18B20,  digitálne  riadený  potenciometer  DS1803-050,  budič  KM, 

MUX a relé. 

Pre  jednotlivé moduly je  možnosť nastavenia  kanálov  u A/D prevodníka,  napätie  výstupu D/A 

prevodníka, interval merania teploty, smer a rýchlosť otáčania KM, výber kanálu prepnutého na 

výstup  MUX,  nastavenie  požadovanej  hodnoty  digitálne  riadeného  potenciometra  a  zobrazenie 

grafického priebehu nameraného pomocou 1-kanálu A/D prevoníka.
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6. Popis inštalácie a použitia zariadenia 

6.1 Postup inštalácie a obsluha aplikácie v PC

   Pred použitým zariadenia je potrebné nainštalovať ovládač pre obvod FT232RL. Po pripojení 

prevodníka USB na USART k počítaču bude užívateľ požiadaný o inštaláciu ovládača, je potrebné 

použiť ovládač s názvom  FTD2xx, ktorý sa nachádza na priloženom CD. Po inštalácii ovládača 

je  potrebné  zapojiť  požadovaný  modul  k  riadiacemu  modulu.  Ďalej  je  nutné  mať  v  počítači 

nainštalovanú podporu  Microsoft .NET Framework 3.5. Následne môžeme spustiť aplikáciu pre 

počítač s názvom SampleProgram.exe z priloženého CD. 

    Na obrázku 6.1 je príklad vzhľadu aplikácie pre obsluhu modulu A/D prevodníkov. Túto obsluhu 

vyvoláme  stlačením  položky  menu  v  ľavej  časti  okna  aplikácie  s  názvom  ADC  modul. 

Pred  použitím  akéhokoľvek  modulu  je  potrebné  stlačiť  tlačidlo  Activate,  čím  bude  umožnené 

nastavovať parametre pre zvolený modul a zároveň znemožnené použitie iného modulu. Po stlačení 

tlačidla  Deactive,  bude  vypnutá  možnosť  nastavovania  parametrov  pre  konkrétny  modul. 

Používanie  týchto  dvoch  tlačidiel  je  z  dôvodu  zamedzenia  práce  s  viacerými  modulmi  naraz, 

pretože aplikácia je len na ukážku a zoznámenie sa s možnosťami modulov.

Obrázok 6.1: Vzľad aplikácie pre nastavenie parametrov A/D prevodníka

V aplikácii pre obsluhu A/D prevodníka je možné vybrať kanály, s ktorých bude merané napätie 

a následné jeho hodnota zobrazovaná v okne aplikácie. Pre zahájenie merania je potrebné stlačiť 
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tlačidlo  Start. V prípade potreby zobrazenia  grafu je nutné použiť  iba jeden kanál,  a následne 

stlačiť  tlačidlo  ShowGraph,  aplikácia  nie  je  prispôsobená  pre  zobrazenie  grafického  priebehu 

viacerých kanálov súčasne. Stlačením tlačidla Stop bude ukončené meranie dát, posledné namerané 

hodnoty ostanú zobrazené  v  aplikácii.  Na obrázku 6.2 je  príklad  nameraného priebehu napätia 

z prvého kanálu A/D prevodníka obsiahnutého v mikroprocesore ATmega32.

Obrázok 6.2: Príklad grafického priebehu napätia nameraného pomocou A/D prevodníka

   Každý modul  má svoje  zvláštne  nastavenia  a  možnosti.  V obsluhe  modulu D/A prevodníka 

je možné nastaviť veľkosť napätia na výstupe a následne po stlačení tlačítka Set, dôjde k nastaveniu 

tejto  hodnoty  na  výstupe.  V  obsluhe  digitálne  riadeného  potenciometra  je  možnosť  nastaviť 

požadovanú  hodnotu  odporu  a  tú  následne  nastaviť  na  výstup  potenciometra  tlačidlom  Set. 

Pre modul riadenia KM je možné zvoliť smer a rýchosť otáčania v krokoch/s, následne tlačidlom 

Start zapnúť  KM.  Vzhľad  aplikácie  pre  nastavenie  týchto  troch  modulov  (DAC,  teplomer 

a riadenie KM) je na obrázku 6.3.   

   Pre modul MUX je možné nastaviť jeden z ôsmich kanálov, ktorý bude prepojený na výstup 

multiplexora,  jeho  označením v  menu  pre  tento  modul.  Pri  použití  eplomera  je  možné  zvoliť 

jednotky (°C, F, K), v ktorých má byť teplota zobrazovaná. Je tu tiež možnosť nastaviť interval 

merania teploty v milisekundách. Relé je možné zapínať a vypínať ručne pomocou tlačidla Toogle 
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alebo  nastavením intervalu  spínania  a  vypínania.  Vzhľad  aplikácie  pre  nastavenie  a  ovládanie 

týchto ďalších modulov je na obrázku 6.4.

Obrázok  6.3: Vzhľad  aplikácie  pre  ovládanie  D/A prevodníka  MCP4921,  digitálne  riadeného 

rezistora DS1803-050 a budiča krokových motorov TB6560 (postupnosť zhora-nadol)

Obrázok 6.4: Vzhľad aplikácie pre ovládanie multiplexoru CD4051, miniatúrneho relé V23100 

a digitálneho teplomera DS18B20 (postupnosť zhora-nadol)
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6.2 Postup zapojenia modulu na meranie EKG 

  V prípade  merania  EKG   je  nutné  galvanicky  oddeliť  rozhranie  USB  od  celého  zariadenia 

pomocou modulu galvanického oddelenia s obvodom AduM1402 (kapitola 4.3.3). Vývody RxD 

a TxD z prevodníka USB na USART je potrebné zapojiť na vývody 4 (TxD) a 5 (RxD) obvodu 

AduM1402. Napájanie z USB je nutné zapojiť na vývody 1 (+5V) a 2 (GND).  

   Na druhú stranu obvodu (druhé rozhranie) je nutné zapojiť stabilizované napätie +5V pripojením 

4ks alkalických tužkových batérií  veľkosti  AA k stabilizátoru napätia  LF50CV (kapitola  4.3.2). 

Vývody 12  (RxD)  a  13  (TxD)  je  potrebné  zapojiť  na  piny  14  (TxD)  a  15  (RxD)  riadiaceho 

mikrokontroléru ATmega32. 

   Ďalej je nutné zapojiť samotný modul pre meranie EKG na napájanie tiež stabilizovaných +5V. 

Výstupný  zosilnený signál EKG ďalej zapojiť na vstup č.0 A/D prevodníka obvodu ATmega32. 

Posledným krokom je zapojenie elektród pre meranie EKG. Dve elektródy je potrebné umiestniť na 

hrudník,  Prvú elektródu +IN zapojiť  frontálne pred oblasť kde je  umiestnené  srdce,  druhú -IN 

elektródu umiestniť z bočnej strany srdca (obe elektródy zvierajú z pohľadu od srdca pravý uhol). 

Poslednú elektródu zo spätnou väzbou s označením BODY je dobré umiestniť napríklad na jednu z 

dolných končatín. 

   Následne je potrebné spustiť aplikáciu v počítači, pripojiť zariadenie pomocou USB kabelu a 

vybrať  modul ADC v ľavom menu. Následne stlačiť tlačidlo  Active, vybrať prvý kanál a stlačiť 

tlačidlo ShowGraph.

   Príklad nemeraného priebehu EKG je na obrázku 6.5. Na obrázku 4.19 (kapitola 4.4.7) je modul 

pre meranie EKG. Celé zapojenie použité pri meraní je na fotografii v prílohe na priloženom CD.

Obrázok 6.5: Príklad zmeraného grafického priebehu EKG
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7. Záver

  Úlohou  tejto  diplomovej  práce  bolo  zoznámiť  sa  s  možnosťami  datalogerov  pripojiteľných 

prostredníctvom USB k počítaču, zhodnotiť ich výhody a nevýhody. Ďalšou úlohou bolo navrhnúť 

a  skonštruovať  modifikovateľné  zariadenie  umožňujúce  pripojenie  najrôznejších  modulov, 

určených na riadenie a spínanie (KM, zbernice, relé), alebo na meranie rôznych veličín (napätie, 

EKG,  teplota  atď).  Zariadenie  má  byť  prepojiteľné  s  PC pomocou  rozhrania  USB.  Poslednou 

úlohou bolo vytvoriť demonštračný software na zoznámenie s možnosťami modulov.

  Ako  základ  hardwerovej  časti  bol  zvolený  mikroprocesor  AVR  Atmega32,  ktorý  disponuje 

všetkými potrebnými vymoženosťami. HW tvoria ďalšie moduly ako zdroj (+5V, +-15V), podporná 

doska s resetovacím obvodom, reálnym časom, pamäťou a D/A prevodníkom. 

   Podľa požiadaviek bola vytvorená univerzálna modifikovateľná stavebnica, ktorá obsahuje okrem 

riadiaceho procesoru  aj  doplňujúce moduly.  Pomocou týchto modulov je  možné merať  teplotu, 

napätie,  spínať  relé,  riadiť  KM, ovládať  opticky oddelené  digitálne  I/O,  atď.  Bol  vytvorený aj 

modul na meranie EKG, čo prinieslo potrebu galvanického oddelenia USB rozhrania od počítača 

a napájanie pomocou batérií s ohľadom na bezpečnosť. Modul galvanického oddelenia bol osadený 

obvodom AduM1402 (galvanické oddelenie 4 kanálov). Časť modulov bola vyhotovená na DPS 

a následne úspešne oživená. Ostatné moduly boli otestované na univerzálnom kontaktnom poli. 

   V počítači bol vytvorený jednoduchý demonštračný software na ukážku funkcionality niektorých 

modulov (meranie napätia, EKG, spínanie relé, opticky oddelené digitálne I/O).  Tento software 

umožňuje  zvoliť  modul,  a  následne  vyskúšať  jeho  funkcionalitu  (zobrazenie  hodnoty  napätia 

a   vykreslenie priebehu hodnôt s A/D prevodníkov, zopnutie relé, riadiť digitálne I/O).

   V tejto práci bolo vytvorené zariadenie, ktoré umožňuje upraviť zapojenie modulov podľa potreby 

užívateľa,  čo  je  problémom  u  komerčných  uzatvorených  systémov.  Vytvorené SW  riešenie 

navrhnutého univerzálneho modulu  síce nedosahuje  svojím vybavením kvalitu  komerčných, 

ale  jedná se  o  základné SW  vybavenie pro  tento  modul,  na  ktorom budú vytvorené ďalšie 

nadstavby, čo je naopak v komerčných prípadoch veľmi ťažko realizovateľné. 

  Vhodnou  SW úpravou  by bola  možnosť  ovládania  a  merania  prostredníctvom internetového 

rozhrania. Vhodnou HW úpravou by bolo doplnenie zariadenia o modul na meranie tlaku pomocou 

tenzometrov, meranie atmosferického tlaku a zvýšenie počtu zvodov v EKG module. 

  Cieľ  zadania,  vytvoriť  modulárne  zariadenie  pre  laboratórne  a  výukové  účely,  bol  splnený, 

pretože je možné konfigurovať zapojenie podľa potrieb jednotlivých pracovísk (užívateľov).
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9. Prílohy 

A – Zoznam použitých skratiek

ADC – analog to digital converter

CD – compact disc

CS (SS) – chip select

DAC – digital to analog converter

DIP – dual line package

DPS – dosky plošných spojov

EKG – elektrokardiogram

EOP – end of packet

EEPROM – electrically erasable programmable read only memory

GND – ground 

I/O – in/out digital line

I2C – inter integrated circuit

KM – krokový motorčekov

LED – light emmiting diode

MUX – multiplexer

MISO – input serial data

MOSI – output serial data

MIPS – million instruction per second

NRZI – non return zero

OZ – operačný zosilňovač

PC – personal computer

PWM – pulse wide modulation

PIO – identifikátor paketu 

RISC – reduced instruction set computer

RxD – received data

SPI – serial peripheral interface

SCLK (SCL) – synchronous serial clock 

SDA – serial data line

SOP – start of packet

TxD -  transmitted data

USB – universal serial bus

USART – universal serial asynchronous receiver transmitter
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