
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH 
TECHNOLOGIÍ               
ÚSTAV MIKROELEKTRONIKY 
 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION 
DEPARTMENT OF MICROELECTRONICS 
 
 

 
 
 
 
 
 

DÁLKOVĚ ŘÍZENÉ PRACOVIŠTĚ SENZOROVÉ 
TECHNIKY 
 
 
 
 
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER´S THESIS 

 
AUTOR PRÁCE   Bc. DANIEL KNOPP 
AUTHOR 
 
VEDOUCÍ PRÁCE  Ing. MARTIN ADÁMEK, Ph.D 
SUPERVISOR 
 
 
BRNO 2008  
VYSOKÉ UCENÍ 



VYSOKÉ UČENÍ  
TECHNICKÉ V BRNĚ 
 
Fakulta elektrotechniky 
a komunikačních technologií 
 
Ústav mikroelektroniky 
 
 
 
 
 

Diplomová práce 
 

magisterský navazující studijní obor 
 

Mikroelektronika 
 
 

Student:   Knopp Daniel Bc.         ID: 47127 
Rocník:   2      Akademický rok: 2007/2008 
 
NÁZEV TÉMATU: 
 

Dálkove rízené pracovište senzorové techniky 
 

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ: 
Seznamte se se základy senzorové techniky a mikroelektronických technologií se zamerením na 
oblast mikrosenzoru a mikroelektromechanických systému. Seznamte se s rozhraním WWW, jazykem 
HTML a nekterým s jazyku pro psaní skriptu (napr. PHP, Java Script). Navrhnete a realizujte dálkove 
rízené pracovište senzorové techniky prístupné studentum prostrednictvím Internetového rozhraní. 
 
 
DOPORUCENÁ LITERATURA: 
 
Podle pokynu vedoucího práce 
 
Termín zadání:  5.10.2007     Termín odevzdání: 26.5.2008 
 
Vedoucí práce: Ing. Martin Adámek, Ph.D. 

 
 
 
   prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. 

předseda oborové rady 
 

UPOZORNENÍ: 
Autor diplomové práce nesmí pri vytvárení diplomové práce porušit autorská práve tretích osob, zejména nesmí zasahovat 
nedovoleným zpusobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plne vedom následku porušení ustanovení § 11 
a následujících autorského zákona c. 121/2000 Sb., vcetne možných trestneprávních dusledku vyplývajících z ustanovení § 152 

trestního zákona c. 140/1961 Sb.!



LICENČNÍ SMLOUVA 

POSKYTOVANÁ K VÝKONU PRÁVA UŽÍT ŠKOLNÍ DÍLO 
 

uzavřená mezi smluvními stranami: 
1. Pan/paní 

Jméno a příjmení: Bc. Daniel Knopp 

Bytem: Svazácká 6, Ostrava-Zábřeh, 700 30 

Narozen/a (datum a místo): 26. září 1982, Ostrava-Vítkovice 

(dále jen „autor“) 
a 

2. Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

se sídlem Údolní 244/53, 602 00, Brno, 

jejímž jménem jedná na základě písemného pověření děkanem fakulty: 

.............................................................................................. 

(dále jen „nabyvatel“) 

 
 

Čl. 1 
Specifikace školního díla 

 
1. Předmětem této smlouvy je vysokoškolská kvalifikační práce (VŠKP): 

□  disertační práce 
□  diplomová práce 
□  bakalářská práce 
□  jiná práce, jejíž druh je specifikován jako ....................................................... 
(dále jen VŠKP nebo dílo) 
 

Název VŠKP:  
  Vedoucí/ školitel VŠKP:  
  Ústav:  
  Datum obhajoby VŠKP:  
 
VŠKP odevzdal autor nabyvateli v*: 

□  tištěné formě  –  počet exemplářů ……………….. 

□  elektronické formě –  počet exemplářů ……………….. 

                                                 
* hodící se zaškrtněte 
 



 
2. Autor prohlašuje, že vytvořil samostatnou vlastní tvůrčí činností dílo shora popsané a 

specifikované. Autor dále prohlašuje, že při zpracovávání díla se sám nedostal do rozporu 
s autorským zákonem a předpisy souvisejícími a že je dílo dílem původním. 

3. Dílo je chráněno jako dílo dle autorského zákona v platném znění. 
4. Autor potvrzuje, že listinná a elektronická verze díla je identická. 
 
 

Článek 2 
Udělení licenčního oprávnění 

 
1. Autor touto smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění (licenci) k výkonu práva uvedené 

dílo nevýdělečně užít, archivovat a zpřístupnit ke studijním, výukovým a výzkumným 
účelům včetně pořizovaní výpisů, opisů a rozmnoženin. 

2. Licence je poskytována celosvětově, pro celou dobu trvání autorských a majetkových práv 
k dílu. 

3. Autor souhlasí se zveřejněním díla v databázi přístupné v mezinárodní síti   
□  ihned po uzavření této smlouvy 
□  1 rok po uzavření této smlouvy 
□  3 roky po uzavření této smlouvy 
□  5 let po uzavření této smlouvy 
□  10 let po uzavření této smlouvy 
(z důvodu utajení v něm obsažených informací) 

4. Nevýdělečné zveřejňování díla nabyvatelem v souladu s ustanovením § 47b zákona 
č. 111/ 1998 Sb., v platném znění, nevyžaduje licenci a nabyvatel je k němu povinen 
a oprávněn ze zákona. 

 
Článek 3 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jednom 

vyhotovení obdrží autor a nabyvatel, další vyhotovení je vloženo do VŠKP. 
2. Vztahy mezi smluvními stranami vzniklé a neupravené touto smlouvou se řídí autorským 

zákonem, občanským zákoníkem, vysokoškolským zákonem, zákonem o archivnictví, v 
platném znění a popř. dalšími právními předpisy. 

3. Licenční smlouva byla uzavřena na základě svobodné a pravé vůle smluvních stran, 
s plným porozuměním jejímu textu i důsledkům, nikoliv v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek. 

4. Licenční smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

 
 
V Brně, dne: 26.5.2008 
 
………………………………………..   ………………………………………… 
Nabyvatel       Autor 



Abstrakt: 

Tato diplomová práce se zabývá podporou virtuální laboratoře formou návrhu a realizace 

zařízení, které komunikují s počítačem a vytvářeli by tak základ virtuální laboratoře 

s možností přístupu studentů přes internet. Práce popisuje postupy při návrhu, faktory 

ovlivňující digitální komunikaci analogovým šumem, problémy sériové komunikace 

a samostatné funkční zařízení včetně celé virtuální laboratoře. 

 

Abstract: 

This thesis is focused on a specific virtual laboratory support, which is designed and 

created as a device capable of data transferring to display and/or computational unit via serial 

port. Both the device and common PC are generally a corner stone of each virtual laboratory, 

which can be also accessed via internet. Technique, significant factors with impact of analog 

disturbances on digital communication and realization of standalone virtual laboratory are 

described in detail. 
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1 Úvod 
 

Od roku 1990 byl zaznamenán zvýšený nárůst studentů na vysokých školách, 

a to především v prezenčním studiu. V roce 2006/07 se v České republice v prezenčních 

bakalářských a magisterských studijních programech vzdělávalo celkem přes 300 tis. studentů, 

což je o polovinu více než v roce 1990. Počet studentů se přitom stále zvyšuje. Do budoucna se 

předpokládá, že tento nárůst bude stále pokračovat.  

Vysoké školy přijímají podle tohoto trendu více a více studentů, čím se prostor pro 

výuku stává nedostatečným. Zvyšuje se počet odučených hodin [1] přednáškové a laboratorní 

místnosti bývají přeplněné a omezuje se možnost osobního kontaktu se studentem. 

Každá vysoká škola se s touto problematikou minimálně už jednou setkala [2] a řešila jí 

vlastní politikou. Jednou z možností, jak snížit tlak a částečné docílit časovou a prostorovou 

flexibilitu včetně efektivity nákladů, je E-learning. Mezi nástroje E-learingu [3] se považují 

virtuální přednášky, virtuální laboratoře, výukové materiály a jiné. 

Zadáním této diplomové práce bylo navrhnout a realizovat podporu pro virtuální 

laboratoř. Přečtením této práce se dozvíte o problematice a její následného řešení, která 

vznikají při realizaci sériové komunikace, př. USART, regulovaného zdroje ovládaného 

osmibitovým vstupem, nestandardního použití posuvných registrů ve funkci demultiplexoru, 

elektromagnetické vlivy na digitální obvody, použití mikroprocesoru PIC18F2680 jako srdce 

a mozek celého obvodu a další zajímavé informace. 
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2 Hardware 
 

Teoretický úvod diplomové práce jsem rozdělil na dvě základní části, a to na 

hardwarovou část a navazující softwarovou část. Bez znalosti použitého hardwaru bychom 

nebyli schopni dobře pochopit, jakou funkci vykonává daný software. Pro získání přehledu si 

proto nejdříve popíšeme hardwarovou část. 

 

2.1 Převodníky A/D a D/A 

Převodníky A/D a D/A [4],[5] (zkratky A/D a D/A v angličtině ADC a DAC) patří mezi 

velmi důležité stavební prvky používané v současné době. Převodníky jsou elektronické 

součástky umožňující převod (transformaci) spojitého [6] (analogového) signálu na signál 

diskrétní (digitální) a naopak. 

Značná část měřených veličin bývá obvykle zaznamenána ve formě napěťového 

analogového signálu (Obr. 1) a do číslicové formy se musí převést pomocí převodníků. 

Převodníky tedy umožňují propojení mezi analogovou a číslicovou částí systému.  

Přesnost a rychlost převodu použitých převodníků je jedním z hlavních faktorů určujících 

použitelnost a kvalitu celého řídícího systému. Obě skupiny převodníků mohou tedy obsahovat 

komparátory, číslicové obvody, spínače, integrátory, vzorkovací obvody a přesný zdroj 

referenčního napětí. Parametry převodníků lze rozdělit na statické (určují se z převodní 

charakteristiky) a dynamické (určují se z kmitočtového spektra signálu). 

  

 

Obr. 1 – Vlevo spojitý signál, vpravo diskrétní - vzorkovaný signál 



 4 

Diskrétní systém je takový systém, kde se proměnná mění skokově v časových 

okamžicích násobků T celým číslem. 

 
 

2.1.1 Rozdělení dvojkového kódu 

V této kapitole jsou uvedeny nejznámější kódy a jejich jednotlivé algoritmy, které se 

používají ve dvojkové soustavě i v A/D a D/A převodnících. Dvojkový kód [7] můžeme 

rozdělit pomocí algoritmů na pět základních kódů (Tab. 1). 

 

Tab. 1 - Nejčastěji používané kódy převodníků A/D a D/A 

Vstupní 
proměnná 

 

Dvojkový kód 
s vyjádřeným 
znaménkem 

 

Dvojkový 
doplňkový kód 

prvního 
doplňku 

Dvojkový 
doplňkový kód 

druhého doplňku 
 

Posunutý 
dvojkový 

kód 
 

 
Grayův 

kód 

 - 8 X X 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

- 7 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 

- 6 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 

- 5 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 

- 4 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 

- 3 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 

- 2 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 

- 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 

- 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

+ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 

+ 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 

+ 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 

+ 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 

+ 5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 

+ 6 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 

+ 7 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 

 

Dvojkový kód s vyjádřeným znaménkem 

Algoritmy dvojkového kódu s vyjádřeným znaménkem patří mezi jednodušší a rychlejší, 

proto jsou také častěji upřednostňovány oproti ostatním kódům. Algoritmy fungují na 

principu vybrání prvního bitu jako znaménka. Například číslo „+1“ binárně zapíšeme číslem 

0001, pak tedy binární číslo 1001 označuje „-1“. 
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Dvojkový doplňkový kód prvního doplňku 

Je často označován jako mezikrok v dvojkovém kódu. Algoritmy pro kód prvního 

doplňku se vyjadřují pro kladná čísla normálním způsobem a pro čísla záporná se vyjadřují 

binární negací kladných čísel. Například „-1“ vyjádříme negací kódu 0001, výsledná hodnota 

bude 1110. 

 

Dvojkový doplňkový kód druhého doplňku 

Kódování druhého doplňku jsou algoritmy pro záporné čísla zaznamenány jako binární 

negace kladných čísel a výsledné číslo se zvětší o 1 (při výpočtech se využívá přetečení, 

tzn. že při odečítání 0000 číslem 0001 dojde k přetečení a výsledkem je číslo 1111) Úvodní 

bit má v tomto kódu opět význam znaménka. 

 

Posunutý dvojkový kód 

Algoritmy posunutého dvojkového kódu přičítá, nebo naopak odčítá konstantu 

k hodnotám čísel. Hodnota konstant se liší. Nejčastěji se používá taková hodnota, aby 

nejnižšímu bitu „log 0“ bylo přiřazeno číslo „0“, například při použití čtyřbitové komunikace 

získáme rozsah „-8“ až „+7“. Při tomto rozsahu jsou reprezentovaná data 0000 hodnotou „-8“. 

Po přičtení konstanty „+8“ získáme nový rozsah „0“ až „15“, kde „0“je reprezentovaná 

bitovou hodnotou 0000 a „15“ hodnotou 1111. 

 

Grayův kód 

Grayův kód, známý taky jako „zrcadlový binární kód“, je binární číselná soustava, ve 

které se každé dvě po sobě jdoucí čísla liší pouze ve změně jediné číslice. Zrcadlový binární 

kód byl původně navržen pro zabránění rušivého výstupu z elektromechanických přepínačů. 

Algoritmy, které jsou nezbytné pro přepočet standardního kódu na Grayův kód, jsou oproti 

ostatním algoritmům komplikované a zdlouhavé, proto se i přes veškeré své výhody, které 

nám tento kód nabízí, používá pouze výjimečně, a to například pro podporu opravy chyb v 

digitální komunikaci, jako je digitální pozemská televize a některé systémy kabelové televize. 

Také některé snímače polohy (nebo natočení) udávají polohu v Grayově kódu, aby byl 

vyloučen výskyt chybné hodnoty při přechodu mezi dvěma sousedními polohami. 

 



 6 

2.1.2  A/D převodníky 

A/D převodníky (Obr. 2) zajišťují převod vstupního analogového signálu na výstupní 

digitální signál. Před převodem analogového signálu na digitální se musí analogový signál 

potřebně upravit (Obr. 3), zesílit (zeslabit), vyčistit od šumu, popřípadě přemodelovat na 

použitelný signál. Samostatný převod spojitého analogového signálu na diskrétní číslicový 

tvar se u většiny převodníků provádí ve dvou krocích. První krok je periodicky vzorkovat 

analogový signál, získáváme tím sled úzkých impulsů, jejichž velikost přesně odpovídá 

analogovému signálu. V druhém kroku jsou jednotlivým amplitudám signálů přiřazovány už 

přímé diskrétní hodnoty (kvantování). 

 

 

 

Obr. 2 – Příklad osmibitového A/D převodníku 

 

 

 

Obr. 3 – Blokové schéma zapojení AD převodníků 
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Zásady vzorkování: 

• vzorkování analogového signálu je prováděno minimálně s dvojnásobným 

opakovacím kmitočtem, než je nejvyšší harmonická složka snímaného analogového 

napětí. Musí platit fs>2fb. Při nedodržení tohoto pravidla by docházelo k aliassingu. 

• vzorkovací impulsy musí být dostatečně úzké 

• kvantování vzorkovacích impulsů je dostatečně „jemné“, tj. číslo vyjadřující 

amplitudu má dostatečný počet řádů, tzn. výstupní datové slovo má dostatečný počet 

bitů 

 

2.1.3 D/A převodníky 

D/A převodníky (Obr. 4 a Obr. 5) zajišťují převod vstupní číslicové informace (datového 

slova) na výstupní analogový signál, obvykle na odpovídající hodnotu elektrického napětí 

(méně často na hodnotu elektrického proudu). Výstup převodníku však nemůžeme nastavit na 

libovolnou hodnotu analogového signálu, výstupní signál je stále skokový, jeho hodnoty 

mohou nabývat pouze diskrétních hodnot. Nejmenší krok převodníku LSB neurčuje 

nejjemnější změnu analogového výstupu. 

 

 

Obr. 4 – Příklad osmibitového D/A převodníku 
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Obr. 5 – Typické základní blokové schéma D/A převodníků 

 

2.1.4  Vlastnosti převodníků 

Vlastnosti převodníků [8] jsou určovány vlastními parametry, nebo-li parametry 

zadanými výrobcem při výrobě. Každý převodník má své klady i zápory. Nebudeme si zde 

uvádět jednotlivé druhy tříd A/D převodníků ani stejně velké obsazení D/A převodníků, 

pouze si přiblížíme elementární vlastnosti, které budeme používat v práci používat. 

 

 

Vlastnosti A/D převodníků: 

• Rychlost vzorkování, jak už jsme se dočetli, musí být dostatečně vysoká 

vzhledem k nejvyšší kmitočtové složce (fs>2fb) převáděného signálu. Rychlost 

vzorkování nám určuje nejkratší možnou dobu převodu (rychlost převodu). Pokud 

nás některá vyšší harmonická složka nezajímá, popřípadě způsobuje chybu v 

následném zpracování (např. šumový signál), můžeme tuto chybu odstranit 

pomocí vhodně zvolené dolní propusti. 

• Rychlost převodu určuje rychlost převodu navzorkovaného a připraveného 

analogového signálu na digitální. Rychlost převodu určuje maximální možnou 

rychlost vzorkování. Ve většině případech je rychlost převodu stejná, jako 

rychlost vzorkování. 

• Doba převodu udává dobu, za jak dlouho dokáže převodník převést vstupní 

analogový signál na výstupní digitální. 

• Rozsah převodníku určuje rozsah dovoleného vstupního napětí, které můžeme 

převést. 
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• Rozlišovací schopnost je určena počtem úrovní, do kterých je rozdělen rozsah 

vstupního analogového signálu. 

 

Vlastnosti D/A převodníků: 

• Rychlost převodu určuje max. možnou rychlost vzorkování. Většinou je rychlost 

převodu stejná jako rychlost převodu 

• Doba převodu udává dobu, za jak dlouho dokáže převodník převést vstupní 

analogový signál na výstupní digitální. 

• Rozsah převodníku určuje rozsah dovoleného vstupního napětí, které můžeme 

převést. 

• Rozlišovací schopnost je určena počtem úrovní, do kterých je rozdělen rozsah 

vstupního analogového signálu. 

 

Společné vlastnosti A/D a D/A převodníků: 

• Přesnost převodu udává jak přesně dokáže převodník přiřadit vstupní hodnotě 

odpovídající výstupní hodnotu. 

• Zkreslení udává rozdíl vstupní a výstupní hodnoty. U A/D převodníku je to dáno 

především krokem převodu a vzorkovací frekvencí. 

• Citlivost udává nejmenší změnu na vstupu, kterou je převodník schopen 

vyhodnotit a převést na výstup. Jde vlastně o rozlišovací schopnost - počet bitů ve 

výstupním slovu. 

 

 

Dále si stručně popíšeme několik základních chyb převodníků, kterým se snažíme už při 

samotném návrhu obvodu vyhnout. Většinou jsou to chyby v konstrukci převodníků. 

 

Chyby převodníků: 

• Chyba nuly - při nulovém vstupním napětí získáváme nenulový výstup 
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• Chyba konstanty - charakteristika převodu má jiný sklon 

o Chybu nuly a konstanty lze ještě před měřením odstranit. 

• Chyba linearity převodníku - parametry převodníku jsou ovlivňovány časem a 

teplotou 

• Integrální nelinearita vyjadřuje největší odchylku skutečné průměrné 

charakteristiky od ideální charakteristiky. 

• Diferenciální nelinearita udává rozdíl šířky jednotlivých schodů skutečné a 

ideální charakteristiky. 

• Chyba způsobená dobou vzorkování - doba vzorkování, která je u mnohých 

typů A/D převodníků totožná s dobou převodu, může způsobit chybu v převodu. 

Tato chyba je způsobená změnou vstupního analogového signálu během 

vzorkování. 

 

 

2.2 Sériová komunikace 

Standard RS-232 [9] vznikl již v roce 1969 a jeho modifikace RS-422 a RS-485 platí 

dodnes. RS-232 nebo-li sériová komunikace [10] se používá jako komunikační rozhraní 

nejenom u osobních počítačů, ale i u další elektroniky. RS-232 umožňuje propojení a 

sériovou komunikaci dvou zařízení, tzn. že jednotlivé bity přenášených dat jsou vysílány 

postupně za sebou nebo-li v sérii po jediném vodiči podobně jako u síťové technologie 

Ethernet nebo rozhraní USB. 

V současné době se v oblasti osobních počítačů od používání sériového rozhraní RS-232 

již téměř definitivně ustoupilo a bylo nahrazeno výkonnějším univerzálním sériovým 

rozhraním známým pod zkratkou USB. Na rozdíl od komplexnějšího USB, standard RS-232 

pouze definuje, jak přenést určitou sekvenci bitů, a nezabývá se už vyššími vrstvami 

komunikace. V referenčním modelu ISO/OSI [12] tak představuje pouze fyzickou vrstvu. 
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2.2.1 Model ISO/OSI 

Model ISO/OSI 0 reprezentuje referenční komunikační model. Název je tvořen zkratkou 

anglického slovního spojení „Mezinárodní organizace pro normalizaci a propojení otevřených 

systémů“, v překladu "International Standards Organization/Open System Interconnection". 

Jedná se o doporučený model definovaný organizací ISO [14] v roce 1983, který 

rozděluje vzájemnou komunikaci mezi počítači do sedmi souvisejících vrstev (Obr. 6). 

Zmíněné vrstvy jsou také známé pod označením „Sada vrstev protokolu“. Každá vyšší vrstva 

bez předchozí vrstvy nemůže fungovat. Přitom nejzákladnější vrstva je vrstva fyzická. Jediný 

rozdíl je u aplikační vrstvy, která dokáže přímo komunikovat s vrstvou transportní. 

 
 
 

 
 
 
Aplikační vrstva 
 
 
Prezentační vrstva 
 
 
Relační vrstva 

 
Transportní vrstva  
 
 
Síťová vrstva  

 
Linková vrstva  
 
 
Fyzická vrstva  

 

 
Obr. 6 – Hiearchie vrstev protokolů 

 

Rozdělení vrstev protokolů 
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Fyzická vrstva (Physical Layer) 

Fyzická vrstva zajišťuje přenos jednotlivých bitů mezi dvěma zařízeními (odesílatelem a 

příjemcem) pomocí přenosové cesty, kterou tato vrstva přímo ovládá. Při zajišťování 

přenosové cesty bude nutné určit hodnotu napětí pro „log.0“ a „log.1“, dobu jednoho bitu, 

počet kontaktů, časový průběh, tvar konektorů kabelů apod. 

 

Linková vrstva (Data Link Layer) 

Fyzická vrstva poskytuje prostředky pro přenos jednotlivých bitů. Linková vrstva (vrstva 

datového spoje) má za úkol zajistit pomocí svých služeb bezchybný přenos celých bloků dat 

(velikosti řádově stovek bytů), označovaných jako rámce (frames). Protože fyzická vrstva 

neurčuje jednotlivé přenášené bity, je pouze na linkové vrstvě, aby správně rozpoznala 

začátek a konec rámce, i jeho jednotlivé části. 

Při přenosu většího objemu dat se nám často ztrácí některé jeho části, nebo jsou přijaty 

jiné hodnoty než byli vyslány (rušení, poruchy atd.). Jak už jsme si uvedli, fyzická vrstva má 

pouze na starost vysílání, přijímání a propojení, nezabývá se tedy významem jednotlivých 

bitů. Rozpoznat chybu zůstává za úkol linkové vrstvě. Ta kontroluje celé rámce, zda byly 

přeneseny správně (podle různých kontrolních součtů, Parita apod.). Odesilateli potvrzuje 

přijetí bezchybně přenesených rámců, zatímco v případě poškozených rámců si vyžádá jejich 

opětovné vyslání. 

 

Síťová vrstva (Network Layer) 

Linková vrstva zajišťuje přenos celých rámců pouze mezi dvěma přilehlými uzly, mezi 

kterými vede přímé spojení. Pokud není spojení mezi příjemcem a odesilatelem přímé, vede 

přes jeden a více uzlů, musí linkovou vrstvu zastoupit síťová vrstva. Tato vrstva si zajistí 

potřebné směrování (routing) přenášených rámců (pakety). Síťová vrstva zajišťuje nejkratší 

trasy přes mezilehlé uzly, to znamená, že síťová vrstva si musí "uvědomovat" konkrétní 

topologii sítě. 

 

 

Transportní vrstva (Transport Layer) 
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Síťová vrstva poskytuje bezprostředně vyšší vrstvě služby, zajišťující přenos paketů mezi 

libovolnými dvěma uzly sítě. Transportní vrstva se díky předešlé vrstvě zajímá pouze o 

přímou komunikaci mezi konečnými (tzv. end-to-end komunikací). Při odesílání dat zajišťuje 

transportní vrstva sestavování jednotlivých paketů, do kterých rozděluje přenášená data, a při 

příjmu je zase z paketů vyjímá a skládá do původního tvaru. Dokáže tak zajistit přenos 

libovolně velkých zpráv, přestože jednotlivé pakety mají omezenou velikost. 

 

Relační vrstva (Session Layer) 

Úkolem relační vrstvy je navazování, udržování a ukončení relací (sessions) mezi 

koncovými účastníky. V rámci navazování relace si tato vrstva vyžádá na transportní vrstvě 

vytvoření spojení, prostřednictvím kterého pak probíhá komunikace mezi oběma účastníky. 

Pokud je třeba tuto komunikaci řídit (např. určovat, kdo má kdy vysílat) a nemůžou to dělat 

oba účastníci současně, zabývá se tím tato vrstva. 

 

Prezentační vrstva (Presentation Layer) 

Data, která se prostřednictvím sítě přenáší, mohou mít mj. povahu textů, čísel či 

obecnějších datových struktur. Jednotlivé uzlové počítače však mohou používat odlišnou 

vnitřní reprezentaci těchto dat - např. střediskové počítače firmy IBM používají znakový kód 

EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code), zatímco většina ostatních 

pracuje s kódem ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Podobně 

jeden počítač může zobrazovat celá čísla v doplňkovém kódu, zatímco jiný počítač v přímém 

kódu apod. Potřebné překlady přenášených dat má za úkol prezentační vrstva. 

 

Aplikační vrstva (Application Layer) 

Koncoví uživatelé využívají počítačové sítě prostřednictvím nejrůznějších síťových 

aplikací a systémů (E-mail, Internet, komunikační terminál, posílání souborů a jiné). 

Začleňovat všechny tyto různorodé aplikace přímo do aplikační vrstvy by pro jejich velkou 

různorodost mělo za následek kolaps sítě. Proto se do aplikační vrstvy zahrnují jen části 

těchto aplikací, které realizují společné použitelné mechanismy. Ve světě dnes existuje příliš 

velké množství různých terminálů a realizovat potřebné přizpůsobení mezi libovolnými 

dvěma typy terminálů je skoro nemožné. Proto se zavádí jediný "referenční" terminál, tzv. 
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virtuální terminál, a pro každý konkrétní typ terminálu se pak vytvoří jen jediné přizpůsobení 

mezi tímto virtuálním terminálem a terminálem skutečným. Prostředky pro práci s virtuálním 

terminálem přitom jsou součástí aplikační vrstvy, zatímco prostředky pro jeho přizpůsobení 

konkrétnímu terminálu již součástí aplikační vrstvy nejsou. 

 

2.3 RS232 

RS232 je rozhraní pro přenos informací vytvořené původně pro komunikaci dvou 

zařízení do maximální vzdálenosti 15-20 m. Pro větší odolnost proti rušení je informace po 

propojovacích vodičích přenášena větším napětím, než je standardních ±5 V (Obr. 7). 

Vzdálenost mezi jednotlivými komunikujícími zařízeními určuje maximální přenosovou 

rychlost RS232 bez ztráty na datech (Tab. 2). Přenos informací probíhá asynchronně, pomocí 

pevně nastavené přenosové rychlosti a synchronizace sestupnou hranou startovacího impulzu. 

 

Přenosová rychlost (Baud) je jednotka používaná pro měření rychlosti přenosu dat. 

Baud rate udává počet změn signálu za jednu sekundu. 

 
 
 
 

 

Obr. 7 – Zobrazení napěťových hodnot „log.0“ a „log.1“ při komunikaci RS232 
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Tab. 2 – Závislost přenosové rychlosti RS232 na vzdálenosti 

Přenosová 
rychlost [Bd] 

Max. 
délka [m] 

19 200 15 
9 600 150 
4 800 300 
2 400 900 

 

 

RS232 používá asynchronní přenos informací. Každý byte se přenáší konstantní rychlostí 

a je ho třeba ještě synchronizovat. K synchronizaci se používá sestupná hrana tzv. 

START BIT, za kterým následují posílaná DATA, jako další řídící BIT je PARITA a nakonec 

STOP BIT. 

 Kompletní přenosová skupina = přenášená DATA (7/8 bitová) doplněná o START BIT, 

STOP BIT a PARITU. Přenosový rámec je tedy minimální. Například pro přenos 

osmibitového slova je potřeba poslat 11bitů: 8 datových a 3 řídící. 

 

Popis jednotlivých bitů 

START BIT je první bit, kterým se navazuje komunikace s druhým zařízením. Při 

posílání START BITu se logická hodnota na lince přepne z původně klidového stavu do stavu 

opačného. Zařízení na druhé straně detekuje změnu a začíná obsluhovat zařízení pro 

komunikaci. 

PARITA je jeden z nejjednodušších způsobů, jak bez jakýchkoliv nároků na výpočetní 

výkon zvýšit stabilitu a bezpečnost proti ztrátě dat. Ve vysílacím zařízení se sečte počet 

jedničkových bitů a doplní se paritním bitem tak, aby byla zachována předem dohodnutá 

podmínka sudého nebo lichého počtu jedničkových bitů. 

 

Podmíněná PARITA 

SUDÁ PARITA – Počet jedničkových bitů + paritní bit = SUDÉ ČÍSLO 

LICHÁ PARITA – Počet jedničkových bitů + paritní bit = LICHÉ ČÍSLO 
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Další možné použití PARITY 

SPACE PARITY, tzv. nulová parita, nebo-li paritní bit je vždy v „log.0“, používá se 

například při komunikaci 7bitového zařízení s 8bitovým, kdy paritní bit nahrazuje tvrdou 

„log.0“ (poslední bit v byte), tím je zachována kompatibilita s 8bitovým přenosem. 

MARK PARITY - paritní bit je nastaven tvrdě na „log.1“, při kompenzaci 7bitového 

provozu je třeba jej na přijímací straně nulovat, jinak není kompatibilní s ASCII tabulkou. 

 

STOP BIT definuje ukončení rámce. Zároveň zajišťuje určitou prodlevu pro přijímač, 

který získaný čas věnuje zpracováním dat, které přijal. Právě v době příjmu STOP bitu většina 

zařízení zpracovává přijatý BYTE (přijaté data). 

ZDVOJENÝ STOP BIT - používá se u pomalejších zařízení pro doběh zpracování 

přijatého znaku. 

 

Pokud je třeba upozornit zařízení na dočasné zastavení vysílání, vygeneruje vysílač 

nepřetržitý impulz v hodnotě „log.0“ po dobu 100 - 600 ms. 

 

Na obrázku (Obr. 8) je znázorněn přenos informací. Obrázek jsem navrhl tak, aby 

znázorňoval data o hodnotě 61. Při komunikaci osobního počítače s dalším zařízením nám 

osobní počítač vyhodnotí tuto hodnotu pomocí ANSII tabulky jako znak „a“. 

 

 

 

Obr. 8 – Záznam přeneseného znaku „a“ pomocí RS232 
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2.3.1 Zapojení kabelů pro RS232 

Jak už jsme si uvedli, RS232 využívá pouze fyzickou vrstvu a propojení dvou zařízení je 

tedy předem normováno. Mezi možné zapojení v sériové komunikaci patří zapojení pomocí 

konektoru Cannon 25 (Obr. 9) a Cannon 9 (Obr. 10). 

 

 

Obr. 9 – Konektor Cannon 25 vlevo samec, vpravo samice 

 

 

 

Obr. 10 – Konektor Cannon 9 vlevo samec, vpravo samice 

 

Jednotlivé propojení komunikace RS232 se od sebe liší podle konektoru (Tab. 2) a druhu 

kabelu použitého na jejich spojení (Obr. 11 a Obr. 12). 
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Tab. 3 – Popis vlastností pinů konektorů Cannon 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 – Popis zapojení dvou samic Cannon 25 

 

 

Cannon 25 
Pin Zkratka Směr Název 

1 SHIELD  –– Shield Ground 
2 TXD  → Transmit Data 
3 RXD  ← Receive Data 
4 RTS  → Request to Send 
5 CTS  ← Clear to Send 
6 DSR  ← Data Set Ready 
7 GND  –– System Ground 
8 CD  ← Carrier Detect 

9-19 N/C   No Connect 
20 DTR  → Data Terminal Ready 
21 N/C   No Connect 
22 RI  → Ring Indicator 

23-25  N/C   No Connect 

Cannon 9 
Pin Zkratka Směr Název 

1 CD  ← Carrier Detect 
2 RXD  ← Receive Data 
3 TXD  → Transmit Data 
4 DTR  → Data Terminal Ready 
5 GND  –– System Ground 
6 DSR  ← Data Set Ready 
7 RTS  → Request to Send 
8 CTS  ← Clear to Send 
9 RI  ← Ring Indicator 
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Obr. 12 – Schéma zapojení konektoru Cannon 9 samice. Vlevo tří-drátové propojení, 
uprostřed pěti-drátové propojení a vpravo sedmi-drátové úplné propojení 

 

2.4 PIC 18F2680 

Mikrokontrolér PIC 18F2680 (Obr. 13) patří do rodiny PIC 18F26XX. Jsou to 

jednočipové mikropočítače (mikrokontroléry). Rodina PIC 18F26XX je založena na 

harvardské architektuře [14], tzn. paměti pro data a pro program jsou navzájem oddělené. 

Programová paměť a datová paměť nemají stejně dlouhé datové slovo. Blokové schéma 

součástky naleznete na Obr. 14. Tyto programovatelné součástky jsou určeny pro nejrůznější 

kontrolní a řídící úlohy při realizaci měřicích a řídicích systémů. Díky své univerzálnosti, 

malé velikosti a poměrně nízké ceně nacházejí své uplatnění ve velkém množství aplikací. 

Můžeme je najít v mnoha současných elektronických zařízeních, stejně tak jako v našem 

návrhu. 

PIC 18F2680 jsem vybral pro její přímé spojení USART s podporou Baud Detect 

(automatické zjištěné přenosové rychlosti sériové komunikace a upravení přenosové rychlosti 

podle přijímaného signálu). 
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Obr. 13 – Popis jednotlivých pinů součástky PIC18F2680 

 

 

Specifikace součástky PIC18F2680 

• DIP 28 

• Porty A, B, C, (E) 

• Pracovní napětí 2,0 V až 5,5 V 

• Odběr klidového proudu v aktivním režimu 5,8 µA 

• Odběr klidového proudu v režimu SLEEP 0,1 µA 

• Režimy ON, OFF, SLEEP 

• Paměti 

o 64 kB programovací paměť 

o 32768 jednoslovní instrukce 

o 3328 B SRAM 

o 1024 B EEPROM 

• 8x desetibitový převodník A/D 
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• 1x EUSART 

o Podpora RS485, RS232, RS232 

o Auto - Wake - up na počátečním bitu 

o Auto - Baud Detect 

• Clock 

o Maximální frekvence vnějšího krystalu 40 MHz 

o Maximální frekvence vnitřního krystalu 8 MHz 

o Vnitřní oscilátor nastavitelný na 8 rychlostí od 31 kHz do 8 MHz 

o Dva vnitřní krystaly 

o Dva externí RC módy, až 4 MHz 

o Zajištěný proti případnému selhání Clocku 

• Dvě úrovně přerušení (primární a sekundární) 

• Programovatelná doba 41ms až 131s 

• Rozšířený Watchdog 
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Obr. 14 – Blokové schéma součástky PIC 18F2680 
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Přehled několika základních pinů a jejich možné nastavení nám zobrazuje Tab. 4. Pro 

úplný popis veškerých pinů, možnosti nastavení včetně celkové specifikace mikročipu 

PIC18F2680 najdete v datasheetu součástky na oficiálních stránkách firmy Microchip [15]. 

 

Tab. 4 – Přehled funkcí základních pinů 

Pojmenování Číslo pinu Typ pinu Popis 
MCLR/VPP/RE3 1   
MCLR  I Naprogramovaný defaultní reset pro zařízení („log.0“) 
VPP  P Programový napěťový vstup 
RE3  I Digitální vstupní port 
OSC1/CLKI/RA7 9   
OSC1  I Vstup externího krystalu 
CLKI  I Vstup externího clocku 
RA7  I/O Digitální vstupní, výstupní port 
VSS 8 P Zem 
OSC2/CLKO/RA6 10   
OSC2  O Oscilační výstup krystalu 
CLKO  O V RC módu má OSC2 výstupní clock roven 1/4 frekvence 

OSC1 
RA6  O Digitální vstupní, výstupní port 
RC6/TX/CK 17   
RC6  I/O Digitální vstupní, výstupní port 
TX  I EUSART asynchronní vysílání dat 
CK  I/O EUSART synchronní clock 
RC7/RX/DT 18   
RC7  I/O Digitální vstupní, výstupní port 
RX  I EUSART asynchronní příjem dat 
DT  I/O EUSART synchronní příjem a vysílání dat 
VSS 19 P Zem 
VDD 20 P Napájení 
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3 Software 
V této kapitole si uvedeme základní charakteristiku programovacích jazyků které jsem 

využil při zpracování diplomové práce. 

3.1 Programovací jazyk C+ + 

Programovací Jazyk C (dále už jenom „jazyk C“) vznikl jako systémový jazyk pro 

programátory. S postupem času se jazyk C začal stávat nedostačujícím, především 

v objektovém programování.  V roce 1983 byl poprvé uveden nový programovací jazyk C++ 

(dále už jenom „C++“). O tři roky později nastal prudký obrat při publikaci knihy 

„The C++ Programming language“, kde byl jazyk C++ definován. C++ je objektové rozšíření 

jazyka C. V roce 1998 byla přijata první normalizace C++, následována druhou normalizací 

roku 2003. Poslední změny C++ jsou uvedeny z přelomu roku 2006/2007 [17]. 

Programovací jazyk C++ je všeobecně používaný programovací jazyk. C++ patří mezi 

jazyky, které jsou jednoduché, efektivní, úsporné a přenositelné. Jeho objektově orientované 

vlastnosti a další moderní rysy, např. rozsáhlá knihovna tříd [17], umožňují C++ využívat ve 

většině oblastí programování od webových stránek až po komplexní program celých aplikací. 

Jak už jsem uvedl, C++ vychází z programovacího jazyka C a programátor tedy může 

využívat všechny vlastnosti jazyka C. Správně napsaný program v C++, který je přeložen 

kvalitním překladačem, bývá skoro stejně rychlý, jako program napsaný přímo v jazyce ASM 

[18]. Oproti jazyku ASM (programovací jazyk ASM je velice blízký přímému strojovému 

kódu) je C++ mnohem přehlednější. 

Při programování mikročipu jazykem C++ se využívá převod do jazyka C a následně se 

kompiluje do strojového kódu. Tento kód se dále přímo nahrává do mikropočítačů. 

 

Kompilátor 

Je program, který provádí překlad z jednoho vstupního jazyka do druhého výstupního 

jazyka. Kompilátor označuje souhrn nástrojů, které překládají algoritmus z vyššího 

programovacího jazyka do jazyka nižšího a to strojového. 

Pro kompilaci využíváme referenční knihovnu MCC18 (definovaná pro celou rodinu PIC 

18 F2680). 
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3.2 .NET Framework a C# 

Programovací jazyk C# je jeden z mnoha jazyků, který lze využít při vytváření aplikací 

pro platformu .NET. .NET Framework je běhové prostředí, které nabízí nové možnosti a 

vylepšení při vytváření programového vybavení počítačů. Díky těmto nástrojům a velké 

knihově funkcí můžou programátoři rychleji a efektivněji vytvářet výsledné aplikace, které 

jsou méně chybové a mají zaručenou přenositelnost na různé hardwarové platformy, nebo 

operační systém. 

.NET Framework [20] je virtuální stroj, stejně jako Java, na kterém běží aplikace 

z kompilované do MSIL kódu (bytecode u Javy). MSIL (Microsoft Intermediate Language) je 

na platformě nezávislý binární formát, který už v sobě obsahuje první optimalizace a 

rozšířenou sadu instrukcí než instrukční sady procesorů. Dříve než se spustí .NET aplikace, je 

spuštěn JIT (Just In Time) kompilátor, který překompiluje MSIL kód do nativního kódu 

daného procesoru. Teprve potom je uživatelem požadovaná aplikace spuštěna. JIT kompilátor 

je součásti platformy .NET framework. Je pro každou hardwareovou platformu nebo operační 

systém jiný. Například pro Linux je to projekt Mono. 

Společnost Microsoft spolu s příchodem platformy .NET představila nový programovací 

jazyk C#, který položila za hlavní programovací jazyk v rámci celé platformy. C# vyniká 

svou sílu, kterou převzal z C/C++, a jednoduchostí vytváření komponent z jazyka 

Visual Basic, kde jsou k tomuto účelu využívány wysiwyg editory. Je plně objektově 

orientovaný, neboli všechny typy jsou třídy a jsou odvozeny od jedné základní třídy s názvem 

Object. Díky tomu se zjednodušila práce s dynamicky přidělovanou pamětí. Mezi další 

výhody patří událostní systém, správa paměti (Garbage collector) a komponentovou 

technologií nahrazující COM objekty. 

Velkou výhodou této platformy je možnost vytvářet nejen desktopové aplikace, ale i 

webové aplikace pomocí jednoho programovacího jazyka. To je hlavním důvodem, proč jsem 

zvolil právě tento programovací jazyk a platformu pro vytvoření webového klienta. 
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4 Praktická část 
V předchozích kapitolách byl vysvětlen hardware a software, se kterým se budete v 

průběhu praktické části blíže seznamovat. V této kapitole naleznete návrhy zařízení, realizace 

sériové komunikace s osobním počítačem pomocí RS232 a řešení problémů, které vznikli při 

realizaci zadání diplomové práce.  

 

4.1 Měření otáček 

Tato kapitola obsahuje postupné řešení celého zapojení měření otáček a je rozdělena na 

několik základních funkčních bloků. Některé funkční bloky jsou totožné s funkčními bloky 

druhého zapojení měřené polohy. Kapitola obsahuje regulovatelný DC zdroj pomocí 

osmibitového slova (D/A převodník), H-most, foto detekce (A/D převodník), tranzistorový 

zesilovač, RS klopný obvod, ovládací panel a ovládací program v jazyce C. 

 

4.1.1 Regulovatelný zdroj 

V současné době existuje celá řada zastoupení D/A převodníků. Pokud bychom uvažovali 

ideální D/A převodník s nekonečně velkým výstupním odporem a dostatečně odolný proti 

proudovým špičkám, nahradila by nám jediná součástka celý náš funkční blok. Mohli bychom 

tento obvod realizovat i standardním D/A s napěťovou a proudovou ochranou (Obr. 15). 

Nevýhoda takového zapojení by byly dva převody s digitálního na analogový a další 

analogový na analogový. 

 

Obr. 15 – Blokové schéma jednoduchého D/A převodníku s ochranou 

 

Vycházel jsem z této myšlenky a snažil jsem se eliminovat počet převodů, který obvod 

potřebuje pro svoji funkčnost (Obr. 16). 



 27

 

Obr. 16 – Schéma zapojení regulovaného zdroje 0-10 V 
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Obr. 17 – Schéma ovládání zdroje 

 

Můj návrh spočívá ve využití regulovaného zdroje napětí LM-317 [21]. Dané bitové slovo 

posíláme pomocí multiplexoru (uvedeno v kapitole „De/multiplexor“) do posuvného registru 

(Obr. 17), který vysílá osmibitové slovo na jednotlivé relé K1-K8. Tyto relé nám 

charakterizují odpor R2 (Obr. 18). 

 

Obr. 18 – Základní zapojení součástky LM-317 

 

Vztah (Rov. 1), který nám reprezentuje součástku LM-317 udává minimální možné 

napětí, které můžeme získat (Uout = 1,5V). 
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Rov. 1 – Výstupní napětí součástky LM-317 
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Ze vztahu vyplívá, že jakákoliv změna hodnoty odporů R1 nebo R2, by neměla na 

minimální možné napětí vliv. Jediné možné řešení je snižovat vstupní (referenční) napětí. 

Z tohoto důvodu navrhnutý obvod je realizovaný pomoci dvou LM-317 zapojené do série. 

Toto zapojení má jedno omezení, každé použití LM-317 nám snižuje maximální napětí od 

vstupního o 1-1,5 V. 

Pro naše měření jsem zvolil minimální krok převodníku 0,05 V. Pro naše účely (napájení 

motorku) je tento krok více než dostačující. Tento krok se nastavuje hodnotami R1 (každý 

odpor reprezentující odpor R1 má paralelně připojen proměnný odpor, pomocí kterého přesně 

nastaví hodnotu výstupního napětí). 

Jak už jsem uvedl, každé relé reprezentuje 1 BIT, proto při nastavování např. Uout = 1,5V 

se hodnoty odporu R1 (relé K1) přibližně nastaví podle Rov. 1. Výsledná hodnota paralelních 

odporu vychází 11 Ω. V dalším kroku si sepneme jednotlivé relé a nastavíme hodnotu R1 

(proměnného odporu) tak, aby výstupní napětí přesně odpovídal našim požadavkům. Proces 

opakujeme pro všechny BITY. 

Odporem R1 můžeme nastavit výstupní napětí od 1,5V do Uin -1,5V. Pro nastavení 

nižšího napětí si musíme přepnout relé K9 a K10 a empiricky změřit, jaká hodnota bitového 

slova nám reprezentuje naše napětí (Tab. 5), tuto převodní tabulku musíte zanést do návrhu. 

Mnou naměřená tabulka je využívána v řídícím programu. 

Výhoda tohohle zapojení je, že přidáním pouze jednoho relé a jednoho odporu získáme 

D/A převodník s dvojnásobným rozsahem. Nevýhoda návrhu spočívá v nedokonalosti 

technologie LM-317, tzn. nejnižší napětí není 0V, ale 0,02-0,04 V. 
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Tab. 5 – Převodní tabulka napětí pod 1,3 V 

U [V] K8 K7 K6 K5 K4 K3 K2 K1 
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,05 0 0 0 1 0 1 1 1 
0,10 0 0 0 1 1 0 0 0 
0,15 0 0 1 0 0 0 0 0 
0,20 0 0 1 0 0 0 0 0 
0,25 0 0 1 0 1 0 0 0 
0,30 0 0 1 0 1 1 0 1 
0,35 0 0 1 1 0 0 0 1 
0,40 0 0 1 1 0 1 0 1 
0,45 0 0 1 1 1 0 0 1 
0,50 0 0 1 1 1 1 0 1 
0,55 0 1 0 0 0 0 0 0 
0,60 0 1 0 0 0 0 0 0 
0,65 0 1 0 0 1 0 0 1 
0,70 0 1 0 0 1 1 0 1 
0,75 0 1 0 0 1 1 1 1 
0,80 0 1 0 1 0 0 1 1 
0,85 0 1 0 1 0 1 1 1 
0,90 0 1 0 1 1 0 1 1 
0,95 0 1 0 1 1 1 1 1 
1,00 0 1 1 0 0 0 1 1 
1,05 0 1 1 0 0 1 1 1 
1,10 0 1 1 0 1 0 1 1 
1,15 0 1 1 0 1 1 1 1 
1,20 0 1 1 1 0 0 1 0 
1,25 0 1 1 1 0 1 1 0 

 

4.1.2 H-most 

Název H-most byl odvozen z tvaru schéma, které H-most znázorňuje (Obr. 19). Ze 

schématu je patrné, že směr otáčení motorku má na starost pouze jeden řídící signál, který 

nabývá hodnoty „log.0“ nebo „log.1“. Tímto signálem se nám otevřou pouze tranzistory PNP 

nebo NPN. Toto zapojení vyžaduje dostatečně dimenzované tranzistory. 
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Obr. 19 – H-most realizovaný bipolárními tranzistory 
 

Mnou realizovaný H-most je tvořen pomocí jediné součástky a to dvojitým relé (Obr. 20). 

Zapojení má ošetřeno zkratový stav (při neurčitém stavu) a je komplexní, nevýhoda je 

elektromechanický přepínač, který má pouze určitý počet sepnutí. Při návrhu jsem počítal 

předpokládanou minimální životnost nejpoužívanějšího relé (K1-nejmenší krok)s 50-100 

studeny, kteří by zařízení používali každý semestr (předpoklad je založen na otestování celého 

rozsahu v obou směrech otáčení při vzestupném i sestupném napětí) a výsledek byl přibližně 

70let. 

 

Obr. 20 – H-most realizovaný jedním relé 
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4.2 Detekce otáček 

V této kapitole se postupně dozvíte o foto-detekci, zesilovači a klopném obvod RS. 

 

4.2.1 Foto detekce 

První návrh detekce otáček byl založen na využití už realizovaného detektoru ve 

ventilátorech (např. ventilátory v počítačích). Při testování návrhu jsem poměrně brzo narazil 

na problémy, které jsem nebyl schopen vyřešit. Samotná detekce ventilátorů je velice 

jednoduchá a vycházející pulsy jsou skoro přímé jednotkové skoky. Zdrojem této detekce je 

samotné napájení ventilátoru, které mu zároveň určuje rychlost otáček. Bohužel toto měřené 

bylo funkční pouze v nízkých nebo vysokých napájecích napětí (Obr. 21), pokoušel jsem se 

ho nahradit foto detekcí. Foto detekce měla výhodu přesného měření v nízkých otáčkách a 

částečně pokrývala i neurčitý stav. Ohyb světla, který vznikal při dopadu světla na kraj 

rotující lopatky nám vyvolával nepřesnosti měření (mnohonásobná detekce). Ochranou proti 

mnohonásobné detekci jsem zajistil jak hardwarem, tak i softwarem. Po hardwarové stránce 

jsem využil dvou foto přijímačů rozestavených od sebe tak, aby vždy byl min. jeden ve stínu 

(místo lopatek je připevněný celý disk, ve kterém je jenom výseč pro průchod světla). Pro 

zvětšení odolnosti proti rušení okolí jsem použil foto diody o vlnové délce 960 nm. 

 

 

Obr. 21 – Detekce otáček ventilátoru 

4.2.2 Zesilovač 

Zesilovač (Obr. 22) detekovaného signálu je standardní zapojení bipolárního zesilovače. 

Pouze bych chtěl poukázat na LED diodu „IR_LED“, která nám detekuje funkčnost 

foto součástek. 
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Obr. 22 – Tranzistorový bipolární zesilovač 
 

4.2.3 RS klopný obvod 

Pro zajištění filtrace signálu a zároveň i částečného (časově omezeného) Bufferu, jsme 

použili jednoduché zapojení RS klopného obvodu pomocí NANDů (Obr. 23). Funkci 

RS klopného obvodu nám zobrazuje pravdivostní tabulka (Tab. 6). Zakázané stavy které 

můžou nastat u RS klopných obvodů jsme nemuseli ošetřovat (např. klopný obvod JK ). Jak 

už jsem uvedl v kapitole „Foto detekce“, foto přijímače a zařízení jsou realizovány tak, že 

vždy min. jeden foto přijímač je ve stínu (tzn. „log.0“). 

 

 

 

 

 

Tab. 6 – Pravdivostní tabulka 

 

 

Obr. 23 – Zapojení RS klopného obvodu      

S R Q 
0 0 Qn-1 

0 1 0 

1 0 1 

1 1 X 
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Jak už jsem uvedl, RS klopný obvod nám částečně zajišťuje funkci Bufferu. Už ze 

zapojení je zřejmé, že doba, kterou klopný obvod dokáže uchovat naměřený signál, je 

nepřímo úměrná rychlosti otáček. 

 

4.2.4 Ovládací panel 

Ovládací panel (Obr. 24) celého zařízení je tvořen několika pomocí několika tlačítek. 

Program detekující buttony je realizován tak, aby využíval možnost binární kombinace, tzn. 

pomocí několika mála vstupů do mikrokontroleru můžu získat až 2^N - 1 možných obsluh. 

Moje zapojení má 4 vstupy A,B,C a D, z toho vyplívá možnost připojení až 15 spínačů. 
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Obr. 24 – Schéma buttonů ovládacího panelu 
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Hlavní smyčka programu určuje komunikaci: 

• Fyzickou, uživatel přímo ovládá zařízení 

• Zařízení je ovládáno přes USART (přes internet) 

  

Obr. 25 – Znázorněna hlavní smyčka programu 

Po vybrání komunikace, stlačením spínače ON přímá komunikace, po případě 

STRAT BITem komunikace přes internet. Navazují smyčky Master look, které zajišťují 

veškeré ovládání. 

Komunikace Usart 
long RECIVE;    //prijate DATA 
long TRANSMIT;  //odelsane DATA 
// Startovaci impuls 
 
//nastaveni portu 
   OpenUSART(USART_TX_INT_OFF & 
             USART_RX_INT_OFF &  
             USART_ASYNCH_MODE &  
             USART_EIGHT_BIT &  
             USART_BRGH_HIGH &  
             USART_CONT_RX, 12);   
   while( 1 )  
   {  
         if( DataRdyUSART() )  
      {  
                    
          DT1=1;  //detekce prijimani dat 
 
         x= ReadUSART(); // Received data 
          putcUSART(x);         // posli co jsi ziskal 
      }  
} 
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Obr. 26 – Diagram závislostí jednotlivých podprogramu 
 

Jak vidíme komunikace se nastavila poměrně krátkým kódem (jak už jsme uvedli je to 

díky vybrané součástce s přímou podporou). U tohoto kódu musím podotknout nepřesně 

uváděné informace na internetu, podle které jsem pokoušel vypočítat hodnotu 

USART_CONT_RX „12“. Tuto hodnotu jsem získal dlouhým empirickým měřením a 

nastavováním. Test funkce byl ověřen pomocí programu hyper terminál, který je součástí 

operačního systému Windows. Zobrazený kód pošle nazpět do počítače takovou hodnotu 

jakou získal. 
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Přímé ovládání (Obr. 29) nám znázorňuje funkci první smyčky a následný odskok do 

podprogramu zobraz napětí, ze kterého si můžete vyvolat jakoukoliv funkci. Zařízení i jeho 

obsluha je celkem intuitivní. V celém programu jsou zahrnuty několik ochran, jako 

např.snížení napětí při změně orientace napětí. Dostatečná prodleva při změně napětí pro 

stabilizaci a další vlastnosti. 
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Obr. 27 – Hlavní fuknčí smyčka přímého ovládání zařízení 
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5 Webový klient 
Pro dálkové ovládání zařízení z počítače jsem navrhnul použití tzv. tenkého klienta. 

Tenký klient se připojí k vybranému přípravku a umožní uživateli nastavit hodnoty pro 

měření a spustit měření. Klient uživatelem nastavené hodnoty přenese do zařízení a počká na 

výsledná data, které zobrazí v klientovi jako odpověď měření. Pro lepší využití vzdáleného 

měření jsem klienta vytvořil jako webovou aplikaci. To umožní budoucím uživatelům přístup 

k danému pracovišti odkudkoliv pomocí internetu a v jakýkoliv čas, i mimo vyučovací 

hodiny.  

Z tohoto důvodu jsem vybral platformu .NET Framework. Jak jsem již dříve zmínil, 

.NET Framework přináší nespočet výhod, obzvláště při vytváření jakékoliv webové aplikace, 

která se vytváří skoro stejným způsobem jako desktopová aplikace.  To mi usnadnilo 

pochopení problematiky vytváření webových aplikací a základních vazeb na webový server, 

také nabízí možnosti přímého ovládání fyzických portů. 

 Nevýhodou webového klienta je v základním principu fungování HTTP protokolu. Kdy 

veškerá komunikace vychází od klienta (internetový prohlížeč u uživatele na počítači) a 

označuje se jako požadavek (request), který je odeslán na server a zpracován. Výsledek 

zpracování je odpověď (response), která je zaslána zpět klientovi (do internetového 

prohlížeče) a zobrazena uživateli. Tento fakt ovlivnil můj návrh komunikace, kdy veškeré 

požadavky na komunikaci přicházejí ze strany webového klienta. Proto klient musí sám 

iniciovat komunikaci se zařízením a určit se kterým chce komunikovat, že chce posílat data, 

nebo že čeká na nové data poměření. 

 

5.1 Návrh webového klienta 

Webový klient se bude skládat celkem ze třech základních stránek: 

• Přihlašovací stránka  

• Uživatelská stránka  

• Správcovská stránka 

Pomocí přihlašovací stránky se můžou uživatelé vstoupit do systému. Každý uživatel 

bude mít po přihlášení přidělenou roli, podle které mu bude nabídnuta plná funkčnost klienta 

nebo jenom omezená. Seznam možných navržených rolí vypadá následovně: 
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• Host  - základní a výchozí role. Označuje uživatele, který ještě není přihlášen do 

systému 

• User – uživatelská role. Bude přidělena většině uživatelů a umožňuje provádět 

měření na připojeném zařízení 

• Admin – rozšiřuje pravomoc uživatele o správu uživatelů a jejich údajů 

 

Po přihlášení do systému bude uživatel přesměrován na uživatelskou stránku webového 

klienta. Tato stránka musí být hlídaná a nesmí být zobrazena nepřihlášeným uživatelům. 

Na této stránce si uživatelé budou moci vybrat zařízení, se kterým chtějí komunikovat. Až po 

této volbě se zobrazí ovládací panel. Tyto panely jsou různé podle daného zařízení. Pod tímto 

panelem bude zobrazena tabulka s historií provedených měření a jejich výsledky. 

Správcovská stránka je opět stránkou hlídanou. Na tuto stránku bude mít přístup pouze 

uživatel s přiřazenou rolí „Admin“ a to z uživatelské stránky pomocí tlačítka Administrace. 

Zde může správce systému vytvářet nové uživatele, nastavovat a generovat hesla, povolovat 

nebo zakazovat přístup do webového klienta a přidělovat role.  

V rámci bezpečnosti budou hesla ještě před uložením do databáze budou zakódována 

pomocí hashovácí funkce SHA1, aby nemohlo dojít k zneužití přístupových údajů. V případě, 

že uživatel zapomene své heslo, může mu správce systému přiřadit, nebo znovu vygenerovat 

nové heslo. Při každé změně hesla bude toto nové heslo automaticky zasláno na emailovou 

adresu uživatele. Z tohoto důvodu bude při vytváření nového uživatele vždy vyžadována. 

Rozhodující funkčností na pozadí webového klienta je na straně serveru komunikace s 

měřícím zařízením. Pro komunikaci bude užíván sériový port COM, který je v současné době 

stále k dispozici na všech počítačích. I když se už objevují první základové desky bez tohoto 

portu. V jádru klienta musí být vytvořena funkčnost, která umožní nastavení portu COM.  

Mezi tyto nastavení patří: 

• PortName – jméno COM portu, ke kterému je zařízení připojeno 

• BaudRate – přenosová rychlost vybraného portu 

• DataBits – počet datových bitů 

• ParityBit – nastavení paritního bitu 



 42

• StopBits – nastavení počtu stop bitů 

• Handshake – nastavení způsobu řízení komunikace přes COM port 

• Timeout – doba, po kterou se čeká na odpověď od zařízení 

 

Další skrytou funkčností bude komunikace s databázovým serverem. Protože webový 

klient bude implementován na platformě .NET od společnosti Microsoft. Zvolil jsem proto 

ukládáni dat do Microsoft SQL Server 2005. Zde může být vznesena otázka, proč jsem 

navrhnul použít komerční databázi, která není zdarma. Společnost Microsoft v rámci 

propagace a rozšiřování svých produktů vytvořila takzvané expresní edice jednotlivých 

produktů, které jsou zdarma ke stažení z jejich internetových stránek. Pro účely webového 

klienta nám bohatě stačí verze MS SQL 2005 Express Edition.  

Do databáze budou ukládány informace o uživatelích, jejich role a přístupové informace. 

Dále zde budou uloženy všechna provedená měření pomocí zařízení. Každý uživatel bude mít 

možnost k nahlédnutí do historie svých měření. 

 

5.2 Implementace webového klienta 

Pro implementaci jsem vybral .NET Framework ve verzi 2.0. Výsledná aplikace může 

běžet na IIS (Internet Informatik Server) verze 5.0 a vyšší. IIS je součásti instalace operačních 

systémů Windows XP Professional, Windows 2003 Server a Windows Vista. Jako úložiště 

dat jsem použil již dříve zmíněnou databázi MS SQL 2005 Express Edition. K psaní aplikace 

jsem užil vývojové prostředí Visual Studio .NET 2008. 

Výsledná aplikace se skládá z několika tříd a konfiguračních souborů, které si zde 

postupně popíšeme a zmíníme i všechny vazby mezi nimi.  

 

5.2.1 Konfigurace 

Konfigurace aplikace probíhá pomocí textového souboru web.config, který se nachází v 

kořenovém adresáři aplikace. Tento XML soubor obsahuje základní informace o aplikace pro 

.NET Framework a já jsem tento konfigurační soubor rozšířil o své vlastní sekce.  
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Jak jsem se již dříve zmínil, jedná se o XML soubor. Abych mohl tento soubor rozšířit a 

současně splnit podmínku plně objektově orientovaného programovacího jazyka, musel jsem 

vytvořit sadu tříd, které reprezentují jednotlivé sekce.  

 

Těmito třídami jsou: 

• PrevodnikSettingsConfigHandler – implementuje rozhraní s názvem 

IConfigurationSectionHandler, které definuje metodu pro načtení a zpracování 

vlastní sekce v konfiguračním souboru. Tato metoda vrací instanci typu 

PrevodnikSettings. 

• PrevodnikSettings – třída reprezentující nejvyšší strukturu vlastní konfigurační 

částí. Vytvoří instance (objekty) všech ostatních podčástí a předá jim referenci na 

vlastní data. V průběhu celé aplikace máme přístup ke všem nastaveným 

hodnotám právě přes objekt tohoto typu 

• DatabaseSettings -  třída popisující vlastnosti pro nastavení spojení s 

databázovým serverem. Těmito vlastnostmi jsou název serveru, uživatelské 

jméno, heslo a název databáze 

• COMSettings – třída načte vlastnosti pro nastavení sériového portu. Seznam 

těchto vlastností byl vyjmenován již při návrhu aplikace 

• SMTPSettings – třída s vlastnostmi pro nastavení komunikace s e SMTP 

serverem. Slouží k odesílání emailů s nastavenými novými hesly 
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 Všechny tyto třídy můžeme najít v jednom souboru s názvem 

PrevodnikSettingsConfigHandler.cs. Příklad vzhledu vlastní konfigurační sekce může 

vypadat následovně: 

 
 <configSections> 

  <section name="prevodnik" 

type="Prevodnik.PrevodnikSettingsConfigHandler" requirePermission="false"/> 

 </configSections> 

 <prevodnik requirePermission="false"> 

  <DatabaseSettings> 

   <server>localhost\SQLEXPRESS</server> 

   <database>prevodniky</database> 

   <user>prevodnik</user> 

   <password>prevodnik.</password> 

  </DatabaseSettings> 

  <COMSettings> 

   <port>com1</port> 

   <baudrate>4800</baudrate> 

   <databits>8</databits> 

   <parity>none</parity> 

   <stopbits>1</stopbits> 

   <handshake>none</handshake> 

   <timeout>1000</timeout> 

  </COMSettings> 

    <SMTPSettings> 

      <smtp>smtp.karneval.cz</smtp> 

      <from>prevodnik@seznam.cz</from> 

      <subject>Nové heslo</subject> 

      <body>Bylo Vám vygenerované nové heslo. 

 

Login: @@login@@ 

Heslo: @@password@@ 

 

Příjemnou práci.</body> 

    </SMTPSettings> 

</prevodnik> 

 

5.2.2 Jádro systému 

Středem celé aplikace je třída Core v souboru Core.cs, která nabízí jednu vlastnost s 

názvem Get. Tato vlastnost vrací objekt právě typu Core, který je vytvořen při spuštění celé 

aplikace a je pro celou aplikaci společný a jediný. V tomto objektu se uchovávají informace o 

zařízeních, které jsou volné a které jsou vybrané. Nabízí i metody, které jsou uživatelsky 

závislé, například uživatelem vybrané zařízení. 
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Další skupinou funkčnosti jsou metody pro práci se seriovým portem a komunikaci 

s koncovým zařízením. Mezi hlavní metody patří SendData() a ReadData(). Už z názvu 

můžeme odvodit, co která metoda dělá. Chci zde jen zmínit, že .NET Framework nabízí 

asynchronní práci se sériovým portem, která k povaze naší aplikace a komunikaci se zařízení 

není zrovna moc výhodná. Tento problém jsem vyřešil pomocí vlákna, ve kterém je spuštěna 

metoda ReadData(). Toto vláknou spouští právě metoda SendData(), která následně odešle 

data do zařízení a počká až metoda ReadData() skončí. Přesněji řečeno, čeká se na dokončení 

druhého vlákna. 

Mezi další významné části třídy Core je vlastnost Database, která udržuje referenci na 

objekt se spojením na databázi a metodami pro komunikaci.  

Metody: 

• DataTable CommandExecute(string sql) – vrací jako výsledek tabulku dat 

• object CommandExecuteScalar(string sql) – vrací jednu hodnotu 

• void CommandExecuteNonQuery(string sql) – provede pouze dotaz na databázi 

Ty jsou užívány v celé aplikaci pro načítání a ukládání dat (soubor Database.cs).  

V návrhu bylo zmínka i bezpečnostním systému, který nabízí základní možnost 

přihlašování a správy uživatelů. Tato funkčnost je implementovaná samostatně ve třídě 

Security v souboru Security.cs. Stejně jako u třídy Core i třída Security obsahuje vlastnost 

Get, která vrací instanci (objekt) stejného typu jako třída, ve které je implementována. Také 

tato instance je jedna jediná pro celou aplikaci a je vytvořena hned na začátku aplikace. 

Třída Security nabízí metody pro odhlášení (Logout()), generování hesla 

(GeneratePassword()), hashování hesla, posílání emailů a vlastnosti jako ID aktuálního 

uživatele, jeho celé jméno a role přiřazena uživateli. Všechny tyto metody a vlastnosti jsou 

využívány v jednotlivých stránkách aplikace. 

 

5.2.3 Uživatelské rozhraní aplikace 

Každá ASP.NET stránka prochází určitým životním cyklem, kdy je vytvořen objektový 

model, ten je následně inicializován, nahrají se data, vyvolají se uživatelské události, které 

odpovídají událostem jak je známé z operačního systému Windows, vykreslení (rendering) 

ovládacích prvků do HTML kódu a konečné  odeslání uživateli zpět. Významná fáze je právě 
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rendering ovládacích prvků, kdy .NET Framework nevykreslí ty prvky, které jsou skryté. 

Díky tomu je stránka malá a rychle přenesena. 

Uživatelskými událostmi chápeme veškeré události od uživatele, například klik na 

tlačítko, a všechny události, které jsou následně vyvolány. V těchto událostech 

implementujeme jednotlivou funkčnost ovládacích prvků a vlastně i celé stránky. 

Celé uživatelské rozhraní se skládá ze třech ASP.NET stránek. Základní vlastností všech 

stránek je dynamičnost. Tedy může měnit svůj obsah dle okolních parametrů (rendering). 

Této vlastnosti jsem využil, a proto je počet stránek tak nízký. Většina ovládacích prvků je 

umístěna do panelů, které dle různých atributů schovávám nebo zobrazuji.  

Výchozí stránkou je Default.aspx, která obsahuje rozhraní pro výběr zařízení, informační 

panel a panely pro ovládání jednotlivých zařízení s tabulkou již provedených měření. V jeden 

okamžik je zobrazen právě jeden jediný ovládací panel. Po nastavení hodnot měření je 

tlačítkem odešleme na webový server, který je přes COM port předá zařízení a počká na 

výsledek. Ten je ihned uložen do databáze a uživateli se zobrazí v tabulce na prvním řádku. 

V případě, že přistoupí nepřihlášený uživatel (má přiřazenou roli Host), je ihned 

přesměrován na přihlašovací stránku (Login.aspx). Tato stránka je velice jednoduchá. 

Obsahuje standardní rozhraní pro přihlášení do systému. 

Třetí a poslední stránkou je Admin.aspx. Zde správce najde rozhraní pro vytváření a 

editaci uživatelských přístupů do systému. Přístup do administrace je pomocí tlačítka z 

Default.aspx, které se zobrazí pouze uživatelům s rolí Admin. Pokud na Admin.aspx chce 

přistoupit uživatel s nižší rolí, je ihned přesměrován, podle stavu přihlášení, na Login.aspx 

nebo Default.aspx. Rozšiřující funkcí pro správce je generátor hesel. 
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6 Návrhy DPS 
DPS jsou navrhovány v programu Eeagle. V přiloženímu CD jsou uvedeny schémata 

zapojení. Návrh desky, včetně rozložení součástek. Při pozornějším zkoumání návrhů zjistíte, 

že jsou z velké části totožné. Základní funkční celky jsou stejné např. rozložení ovládání, 

zobrazení a jiné.  

Při návrhu DPS jsem se pokusil separovat odlišné napětí. Při prvních návrzích se mi 

náhodně objevovali napěťové nárazy (Log.0 i Log.1) Tyto nepochopitelné jevy jsem začal 

zkoumat a postupně jsem eliminováním zapojení. Výsledkem bylo vložit diodu v opačné 

polaritě mezi základní napěťové větve. Tento proces nám zajistil větší stabilitu, ale ne 100%. 

Dále jsem rozdělit země 5V od země 10V. Výsledkem bylo úplné eliminování problémů  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 28 – Návrh DPS měření pozice, vlevo horní strana, v pravo dolní strana 
 

 
Obr. 28 – Návrh DPS měření otáček, vlevo hosní strana, v pravo dolní strana. 
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Obr. 29 – DPS osazená součástkami (měření otáček) 
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Obr. 30 – DPS osazená součástkami (měření polohy) 
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7 Závěr 
Cílem této diplomové práce bylo seznámit se s rozhraním WWW, jazykem HTML a 

některým s vyšších programovacích jazyků, dále navrhnout a realizovat zařízení pro podporu 

laboratorní výuky předmětu Mikrosenzory a mokroelektromechanické systémy, která budou 

tvořit základ virtuální laboratoře s možností přístupu studentů přes internet. 

Při psaní diplomové práci jsem neuvedl problematiku ani postupné řešení zařízení pro 

měření polohy. Jak už jsem se zmínil zařízení si jsou dosti podobná. Využívají stejných 

funkčních bloků (hardwarových i softwarových) pro zobrazení, funkční panel pro řízení, nebo 

komunikaci USART Jediným rozdílem je přidání jednoduchého A/D převodníku a krokového 

motorku na nevyužité piny multiplexoru. Při řešení tohoto zařízení jsem vycházel z poznatku 

návrhu a realizace „měření otáček“. 

V první části této diplomové práce jsem se začal seznamovat s problematikou 

komunikace na rozhraní WWW. Postupně jsem začal určovat faktory, které by mohli 

v konečné fázi návrhu dělat problémy. Snažil jsem se navrhnout zařízení tak, aby bylo plně 

samostatné s možností komunikace s počítačem. 

V druhé části návrhu jsem se zaměřil na hardwarovou část a postupně jsem testoval různé 

zapojení. Díky tomu jsem mohl sledovat problematiku analogového šumu v digitální 

komunikaci, které jsem nakonec ošetřil, nebo správně vybraný mikrokontrolér PIC 18F2680, 

který mi v konečné fázi práce hodně pomohl (USART). 

Navržené zapojení jsem začal programovat. Při dosáhnutí samostatně funkčního zařízení, 

jsem je nechal testovat jinými osobami. Tyto osoby jsem úmyslně nepoučil, jak se správně 

zařízení ovládá. Díky tomu jsem postupně nacházel stavy, které jsem nepředpokládal. 

Pro komunikaci s počítačem jsem využil normy RS232 (tří-žílový kabel). Pro propojení 

počítače a zařízení bylo použita komunikace USART. Součástka PIC18F2682 podporuje i 

rozšířenou modifikaci EUSART, která zahrnuje funkci auto-baud rate (automaticky detekuje 

přenosovou rychlost a přizpůsobí se jí). Bohužel jsem tuto funkci nebyl schopen zprovoznit, 

proto navržené zařízení komunikují na předem určené rychlosti 4800Bd. 

Realizovaná zařízení jsou navržená pro nejmenší proudové zatížení mikrokontroléru 

(pomocí tranzistorů, po případě mikrokontrolér komunikuje pouze s dalším integrovaným 

obvodem). Pro jednotlivé zařízení jsoue navrhnuta DPS pomocí programu Eaggle. Včetně 

funkčního programu. Realizované zařízení zůstali na nekontaktním poli. 
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Nezůstal jsem pouze s možnou podporou virtuální laboratoře, ale celou virtuální laboratoř 

jsem navrhl a posléze i realizoval. 

Tato diplomová práce zahrnuje širokou škálu možností a do budoucna se dá dále 

rozvíjet.. 
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Seznam příloh 

Příloha 1. CD – obsahuje zdrojové kódy pro v jazyce C++, návrh desky v programu eagle a 

instalaci virtuální laboratoře. 


