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Abstrakt 

 

Prvá časť práce sa zaoberá všeobecnou problematikou regulovateľných zdrojov 

ovládaných mikrokontrolérmi a ich druhmi.  

Druhú časť tvorí vlastný návrh mikroprocesorom riadeného regulovateľného zdroja. 

Návrh sa zakladá na dátových listoch výrobcov komponentov zdroja, ako aj na 

doporučených zapojeniach týchto prvkov. Elektrická schéma ako aj doska plošných spojov 

boli vytvorené v návrhovom systéme EAGLE 5.4.0. Zdroj je navrhnutý na maximálne 

výstupné napätie 30V a maximálny výstupný prúd 5A. 
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Abstract 

The first part of my work includes in general Microprocessor controlled voltage 

supplies. 

The second part is the main design of Microprocessor controlled voltage supply, based on 

the manufacturer datasheets and recommended involvement connections. The electric 

scheme and printed circuit board was developed with eagle layout editor version 5.4.0. The 

power supply was designed for maximum output voltage 30V and maximal flowing electric 

current 5A. 
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1. ÚVOD 
 

Pri vývoji elektronických zariadení je nevyhnutným prístrojom laboratórny 

regulovateľný zdroj stabilizovaného výstupného napätia a možnosťou regulácie 

výstupného prúdu. V dnešnej dobe sú tieto zdroje riadené mikroprocesormi. Použitie 

mikroprocesorov je výhodné z hľadiska okamžitej a i výraznej zmeny vlastností zdroja 

(zmena zdroja napätia na zdroj prúdu) ako aj možnosť komunikácie zdroja s PC. Táto 

komunikácia nespočíva iba vo vyhodnocovaní aktuálnych stavov pomocou PC ale 

taktiež umožňuje komplexné ovládanie zdroja pomocou PC.  

Predložená bakalárska práca sa zaoberá návrhom a realizáciou konštrukcie 

regulovateľného zdroja ovládaného mikroprocesorom. Regulovateľný zdroj je 

navrhnutý na maximálne výstupné napätie 30V a na maximálny prúd zdrojom 5A.  

Všetky výstupné súbory návrhu boli vytvorené v návrhovom systéme EAGLE 5.4.0.  
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2. TEÓRIA ZDROJOV RIADENENÝCH 

MIKROPROCESORMI 

 

Návrh je založený na  princípe ovládania obvodov napäťových zdrojov 

mikroprocesorom a preto je potrebné sa s touto tematikou najskôr zoznámiť. 

Všetky elektronické zariadenia sú napájané buď z primárnych článkov prípadne 

akumulátorov alebo z elektrickej siete prostredníctvom zdrojov elektrickej energie. 

Tieto zdroje vhodne prispôsobujú niektorú alebo i viac charakteristík elektrickej siete 

danému zariadeniu. Väčšinou je to transformácia napätia prípadne usmerňovanie 

striedavého napätia. Napájacie zdroje (napäťové a prúdové) sa delia na dve kategórie: 

 

1. Zdroje s kontinuálnou výstupnou hodnotou.  

 

2. Impulzné zdroje. 

 

2.1. Zdroje s spojitou výstupnou hodnotou 

Zdroje s kontinuálnou výstupnou hodnotou sa tiež nazývajú analógové zdroje. 

Vychádzajú zo základnej architektúry zdroja elektrickej energie napájaného elektrickou 

sieťou. 

Základné prvky analógových zdrojov: 

 

• Sieťový transformátor. 

• Usmerňovacie diódy. 

• Filtračný kondenzátor. 

 

 

2.1.1.1 Sieťový transformátor 
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Sieťový transformátor slúži na zmenu veľkosti konkrétnej elektrickej veličiny 

(napätie, prúd, impedancia). 

Skladá sa z feromagnetického jadra a minimálne dvoch cievok navinutých na jadro 

izolovane od jadra aj od seba. Jedna z cievok nazývaná primárna sa pripája na elektrickú 

sieť. Po pripojení tečie cievkou striedavý elektrický prúd, ktorého veľkosť je závislá na 

pripojenom napätí a impedancii cievky. Prietokom striedavého prúdu cievkou sa budí 

v jadre transformátora magnetický tok. Tento magnetický tok indukuje elektrický prúd 

v druhej cievke, ktorá sa nazýva sekundárna. Počet primárnych a sekundárnych cievok 

sa líši v závislosti od konkrétneho transformátora. Cievky sú od seba galvanicky 

oddelené, nakoľko sa prenášaná energie premieňa a magnetickú a opätovne na 

elektrickú. Z tohto dôvodu je obvod napájaný transformátorom galvanicky oddelený od 

elektrickej siete. 

Transformátor prenáša výkon so značnou účinnosťou (táto účinnosť s narastaním 

výkonu transformátorov rastie 0,75%-0,95%). Z dôvodu zachovania výkonu sa pri 

transformácii napätia na nižšiu hodnotu transformuje prúd na vyššiu hodnotu a naopak.  

 

Hlavné delenie transformátorov je na:  

 

• Klasické – jadro transformátora je tvorené z orientovaných 

feromagnetických plechov, ktorých magnetický obvod je prerušený. 

Plechy sa vrstvia so striedavou polohou prerušení. Týmto spôsobom sa 

zamedzuje vzniku vírivých prúdov. Najčastejšie sú použité plechy typu 

EI. 

 

• Toroidné -  ich jadro je tvorené jednoliatym feromagnetickým prstencom, 

okolo ktorého sa vinú cievky. Prednosťou tejto konštrukcie je značne 

výhodnejší pomer výkon / rozmer (a tým aj hmotnosť) a taktiež výrazne 

nižšie elektromagnetické rušenie okolia.  
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2.1.1.2 Usmerňovacie diódy 

 

Usmerňovacia dióda je tvorená jedným prechodom PN. Tento prechod je typickým 

tým, že je priepustný pre elektrický prúd iba v jednom smere. Tato vlastnosť predurčuje 

diódy do pozície usmerňovačov striedavých priebehov.  

Usmerňovače môžu byť jednocestné alebo dvojcestné. Jednocestné usmerňovače 

blokujú jednu polvlnu striedavého priebehu a druhú prepúšťajú. Sú tvorené jednou 

usmerňovacou diódou na jednu napájaciu vetvu. Ich značnou nevýhodou je vysoká 

výkonová strata, ktorá disipuje na usmerňovacom elemente. Výhodnejšie sú dvojcestné 

usmerňovače, ktoré sú tvorené alebo Greatzovým mostíkom, tvoreným štyrmi 

usmerňovacími diódami alebo dvoma usmerňovacími diódami, ktoré sú usporiadané 

tak, aby pri použití dvoch sekundárnych vinutí transformátora usmerňovali dvojcestne.  

 
 

Obr. 2.1.1 Jednocestný usmerňovač 

 
 

Obr. 2.1.2 Greatzov mostík (dvojcestný usmerňovač) 

 

 

Obr. 2.1.3 Dvojcestný usmerňovač
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2.1.1.3 Filtra čný kondenzátor 

 

Filtračný kondenzátor slúži na vyhladenie usmerneného priebehu. Na výstupe 

usmerňovača je pulzujúci priebeh napätia. Filtračný kondenzátor funguje ako 

akumulátor energie a preto nedopustí klesnutie napäťovej úrovne medzi dvoma pulzmi. 

Na vývodoch kondenzátora je napätie so stálou jednosmernou hodnotou, ale toto napätie 

je zvlnené. Veľkosť zvlnenia je závislá na kapacite kondenzátora a momentálnej 

spotrebe prúdu. Kondenzátor znamená skrat pre možné striedavé zložky napätia. 

 

 

 

Obr. 2.1.4 Priebeh napätia po filtrácii 

 

2.1.1.4 Základná architektúra zdroja elektrickej en ergie napájaného 

elektrickou sie ťou. 

Základný model pozostáva z transformátora, usmerňovača a filtračného kondenzátora.  

 

 

 

Obr. 2.1.5 Základný model napájacieho zdroja 
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Výstupné napätie takého zdroja je nepulzujúce jednosmerné napätie ale jeho 

hodnota sa mení v závislosti na kolísaní sieťového napätia. Tento problém rieši zdroj 

stabilizovaného napätia. Tento obvod stabilizuje výstupné napätie na hodnotu, ktorú je 

zdroj schopný dlhodobo dodávať. Napätie stabilizujúcim prvkom obvodu je 

u jednoduchších zapojení zenerova dióda. 

 

Obr. 2.1.6 Stabilizácia napätia pomocou zenerovej diódy 

 

Tento typ stabilizácie je vhodný pre menšia odbery elektrického prúdu (stovky 

miliwatov až waty). Je relatívne jednoduché nastavenie ľubovoľnej úrovne napätia, 

nakoľko je možné zenerové diódy spájať do série a tým sčítať ich stabilizačné napätia 

(až stovky voltov).  

Pre väčšie pretekajúce prúdy sa používajú zapojenia, kde zenerova dióda ovláda 

tranzistor, ktorý je schopný prepustiť väčší prúd. Na PN prechode BE je úbytok napätia 

0,6-0,7V, preto je na výstupe napätie o túto hodnotu nižšie. 

 

  

Obr. 2.1.7 Stabilizátor napätia ovládaný zenerovou diódou 
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Zdroje so stabilizáciou pevného napätia na výstupe pracujú na princípe referenčného 

zdroja napätia (zdroje prúdu s referenciou prúdu), ktorého hodnota je zosilnená pre 

ovládanie výkonového obvodu. Regulovateľné stabilizované zdroje fungujú na 

myšlienke nastaviteľného napätia, ktoré sa odvodzuje od pevného etalonu. Toto napätie 

sa porovnáva s výstupným napätím zdroja a odchýlka oboch napätí sa po zosilnení 

ovláda výkonový prvok. Ide o princíp zdroja so spätnou väzbou. Na základe nej sa 

neustále kontrolu výstupné napätie a koriguje sa na základe nastavenej hodnoty. 

 

 

 

Obr. 2.1.8 Bloková schéma regulovateľného stabilizovaného zdroja 
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2.2. Impulzné zdroje 
 

Spínané zdroje sú založené na princípe,  na základe ktorého sú rozmery sieťového 

transformátora tým menšie, čím je vyššia pracovná frekvencia.  

Princíp funkcie je nasledovný: sieťové napätie sa najskôr usmerní pomocou 

diódového mostíka a vyhladí na vstupnom kondenzátore. Širokopásmový filter 

umiestnený na vstupe zdroja bráni prenikaniu rušivých signálov zo zdroja do siete. 

Napätie sa následne prevedie na striedavé pomocou striedačov (spínacie tranzistory). 

Tento striedač je riadený pomocou slučkou spätnej väzby za účelom udržania 

konštantného výstupného napätia. Striedavé napätie na výstupe striedačov má 

frekvenciu rádovo desiatok až stoviek kHz a amplitúdu rovnú hodnote 230√2V. Toto 

napätie je privedené na primárne vinutie impulzného transformátora s feritovým jadrom. 

Zo sekundárneho vinutia je napätie požadovanej amplitúdy opätovne usmernené 

pomocou Schottkyho diód a je filtrované výstupným filtrom. Obvod spätnej väzby 

nastavuje pomocou PWM regulácie striedaný signál (obdĺžnikový priebeh), na základe 

porovnávanie výstupného signálu zdroja s požadovanou hodnotou, čím mení úroveň 

výstupného napätia. 

Výhodou spínaných zdrojov je v porovnaní s klasickými zdrojmi značne nižšia 

hmotnosť a menšie fyzické rozmery. Nevýhodou je rušenie, ktoré vzniká spínaním 

tranzistorov. Toto rušenie nie je možné úplne eliminovať. 

 
 

Obr. 2.2.1 Bloková schéma impulzného zdroja 
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2.3. Regulovateľné zdroje napätia riadené mikroprocesorom 

 

Mikroprocesorom ovládané regulovateľné zdroje sa kvôli vysokej presnosti, 

kompatibilite, malým rozmerom a spôsobu zobrazovania výstupných hodnôt pomocou 

LCD, čo odstraňuje chybu ľudského faktora pri meraní. Používajú v profesionálnych 

servisoch, na meracích staniciach elektronických spoločností. 

Regulovateľné zdroje riadené mikroprocesorom majú oproti analógovým 

regulovateľným zdrojom značnú výhodu v tom, že je možné programovo meniť 

vlastnosti ako samotného regulátora, tak aj celej regulácie. Je možné na už osadenej 

a oživenej dps iba zmenou programu µp zmeniť zásadné vlastnosti regulátora. Ďalšou 

nespornou výhodou digitálne riadeného zdroja oproti analógovému je možnosť 

ukladania všetkých dát použitých pri nastavení žiadanej hodnoty, ako sú vstupné 

hodnoty zadané užívateľom, výstupné hodnoty napätia, prúdu, hodnoty tepelných 

snímačov a stavy rôznych bezpečnostných obvodov. K uloženým údajom sa môžu 

priradiť aj presné časy, kedy boli hodnoty zapísané, čo značne uľahčuje dodatočné 

kontroly a riešenie problémov. Medzi značné prednosti týchto zdrojov patrí aj moderná 

opcia - komunikácia s pc, na základe ktorej je možné ovládať výstupné parametre zdroja 

(tým sa umožňuje aj riadenie rôznych technologických procesov pomocou pc diaľkovo) 

alebo spracovávať aktuálne stavy hodnôt pomocou pc. Pozitívom je tiež softwarová 

kalibrácia zdroja, ktorá koriguje prípadné nelinearity a nedostatky funkčných prvkov 

a kompenzuje nepresnosti použitých súčiastok, čo je u analógových regulátorov značne 

väčší problém. 

Medzi výhody analógových zdrojov patrí však vyššia rýchlosť spracovania 

a regulácie (regulácia v reálnom čase bez potreby vzorkovania a matematických 

výpočtov), nekonečný počet krokov regulácie (reálna integrácia, derivácia) 

a jednoduchšia identifikácia chyby zapojenia (zdroje sú z väčšej časti konštruované 

z diskrétnych prvkov). Pozitívom je aj širší napájací rozsah týchto obvodov oproti 

digitálnym (nie je potrebná tak precízna stabilizácia napájacieho napätia obvodov). 
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2.4.  Popis základného princípu konštrukcie zdrojov 

riadených mikroprocesorom  

 

V regulovateľných zdrojoch riadených µp sa premenlivým napäťovým výstupom µp 

cez napäťový a prúdový zosilňovač ovláda výkonový prvok (tranzistor, tyristor). 

Požadovaná výstupná hodnota sa zadáva na klávesnici umiestnenom na prednom paneli, 

poprípade potenciometrami alebo inkrementálnymi čidlami polohy. Ďalej sa táto 

hodnota spracováva v µp a je predaná ďalšiemu stupňu zdroja ako analógová hodnota. 

Tento µp taktiež spracováva namerané hodnoty z rôznych snímačov (vstupné 

a výstupné napätie, pretekajúci elektrický prúd, teploty výkonových prvkov a 

transformátorov) a zobrazuje ich na LCD displeji, poprípade obsluhuje iné zobrazovacie 

prvky (indikátory).  

 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    
 

 

17 

2.5. Základné typy konštruk čných riešení zdrojov 

riadených mikroprocesormi [ 1 ] 

 

Typy zdrojov riadených µp sa líšia v niekoľkých základných princípoch. 

Základné konštrukčné riešenia odlišujúce typy zapojení sú: 

 

Regulačný prvok 

 

Možné regulačné prvky sú: 

 

• Reguláciu výstupu na požadovanú hodnotu vykonáva µp pomocou implementovaného 

regulačného programu prostredníctvom výstupu ovládajúceho analógovú časť. 

 

•  Regulácia výstupných hodnôt je realizovaná analógovým regulátorom, kde µp iba 

spracováva zadané požadované hodnoty a nastavuje podľa nich úroveň referenčného 

napätia. 

Spôsob ovládania analógových obvodov 

 

 Ovládanie analógovej časti sa vykonáva pomocou číslicovo-analógových 

prevodníkov. Tieto prevodníky sa používajú buď vo výstupných obvodoch alebo tvoria 

súčasť A/D prevodníkov. Sú založené na princípe zosilňovača, ktorého zosilnenie je 

možné digitálne meniť. 

 

Číslicovo-analógový alebo D/A prevodník je elektrický obvod tvoriaci buď 

samostatnú jednotku (integrovaný obvod), alebo je integrovanou súčasťou 

mikrokontroléra. Používa sa na prevod binárneho čísla na hodnotu elektrického napätia. 

Toto napätie sa môže prevádzať na ďalšie fyzikálne veličiny(el. prúd, el. náboj, teplota). 

Binárne číslo určené na prevod sa zapíše do príslušného registra, odkiaľ sa vyčíta 

a prevedie na analógovú hodnotu napätia v každom taktovacom cykle. Rozlíšenie DAC 

je počet možných úrovní výstupu DAC určených k vytvoreniu analógového signálu 
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v rozsahu 0V až Vref. Udáva sa obvykle ako počet bitov (dĺžka prevádzaného binárneho 

čísla). 

 

 Základné princípy číslicovo-analógového prevodu sú [ 11 ]: 

 

• D/A prevod s váhovanou štruktúrou odporovej siete 

 

• D/A s priečkovou štruktúrou R-2R odporovej siete 

 

Prevodník s váhovanou štruktúrou odporovej siete je založený na princípe 

zosilňovača s meniacim sa ziskom. K tomuto zosilňovaču sa na základe digitálnych 

vstupov (ovládajúcich digitálne spínače) pripájajú a odpájajú rezistory s rôznymi 

hodnotami.  

 

Analógová hodnota výstupného napätia sa vytvára na odporovej sieti s priečkovou 

štruktúrou R-2R. Základná odporová R-2R priečková sieť je znázornená na obrázku 

2.3.3. Odporový rebrík je elektrický obvod zložený z rovnakých blokov zapojených do 

kaskády. Obvod pozostáva iba z rezistorov s určitými hodnotami odporov R 

a s hodnotami 2R (dvojnásobná hodnota oproti hodnote R). Jednotlivé vetvy siete sa 

ovládajú logickými hradlami (výstupmi µp), ktoré na ne pripájajú buď logickú 0 (0V) 

alebo logickú 1 (referenčnú hodnotu napätia). Váha jednotlivých bitov prevodníka je 

daná ich polohou v odporovej sieti. 

 

V prípade absencie D/A prevodníka je možné vytvoriť analógový signál, ktorého 

amplitúda sa mení na základe zmeny digitálneho signálu pomocou PWM regulácie. 

Základným princípom je generovanie signálu obdĺžnikového priebehu s pevne 

stanovenou frekvenciou. Pri stálej frekvencií sa mení pomer logickej1 a logickej0 

v rámci jednej periódy. Zmenou pomeru log1 a log0 sa mení aj stredná hodnota napätia 

signálu. Na výstup takéhoto µp sa pripája kondenzátor ako akumulátor elektrického  

náboja. Napätie na tomto kondenzátore, pri konštantnej spotrebe elektrického prúdu 

obvodov na výstupe, je rovná strednej hodnote napätia signálu regulovaného pomocou 

PWM. 
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 Obr. 2.5.1: Stredná hodnota napätia pre rôzne šírky pulzov PWM 

 

Spôsob prevodu analógových hodnôt na digitálne 

 

Na prevod analógových hodnôt na digitálne (číslicové) slúžia A/D prevodníky. Tieto 

môžu reprezentované samostatnými jednotkami vo forme integrovaných obvodov alebo 

môžu byť integrované v iných zložitejších obvodoch ako sú napr. mikrokontroléry. 

 

A/D prevodníky sa delia na základe princípu prevodu analógovej hodnoty na: 

 

• Paralelné 

• Sériové 

• Integračné 

• Sigma-delta 

 

Paralelné A/D prevodníky sú tvorené paralelne spojenými komparátormi. Vstupný 

signál sa privádza súčasne na všetky komparátory. Každý komparátor porovnáva signál 

s inou referenčnou úrovňou napätia. Výstup komparátora (poloha signálu voči jeho 

referencii – nižšia alebo vyššia úroveň = 0 alebo 1) je dielčím výsledkom (s určitou 

váhou) A/D prevodníka, prípadne sa spracováva dekodérom. Výhodou paralelného 
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ADC je vysoká rýchlosť – paralelné spracovanie hodnoty, nevýhodou je veľký počet 

komponentov (napäťové referencie, komparátory). 

 

Sériové A/D prevodníky pracujú na podobnom princípe ako paralelné, s tým 

rozdielom, že vstupné napätie je porovnávané s rôznymi úrovňami referenčných napätí 

postupne a nie súčasne. Sú tvorené jedným komparátorom a jedným nastaviteľným 

zdrojom referenčného napätia (zvyčajne DAC).  

 

Priblíženie úrovne referenčného napätia úrovni vstupného napätiu signálu sa 

realizuje nasledujúcimi spôsobmi: 

 

1.Lineárne narastajúcim napätím – v každom cykle prevodu sa generuje signál s určitou 

hodnotou napätia. Táto úroveň skokovo narastá z nulovej hodnoty na začiatku 

prevodu až do maximálne hodnoty. V každom kroku sa po vygenerovaní napätia toto 

napätie porovná so vstupným a prevod sa ukončí v prípade ak má vygenerované 

napätie vyššiu úroveň ako vstupné. Výstupná binárna hodnota sa vypočíta z počtu 

cyklov, ktoré boli potrebné na dosiahnutie požadovanej úrovne. 

 

2.Postupnou aproximáciou amplitúdy – prevod je delený na cykly. V prvom kroku sa 

generuje napätie s určitou úrovňou a porovnáva sa so vstupným signálom. Ak je táto 

úroveň nižšia ako neznáme napätie, uloží sa na výstup logická 1 a v ďalšom cykle sa 

generuje vyššie napätie ako v predchádzajúcom. Ak je vstupné napätie nižšie ako 

vygenerované, zapíše sa logická 0 na výstup a v ďalšom cykle sa vygeneruje nižšia 

úroveň. Počas prevodu sa na výstup zapisujú hodnoty v poradí od 

najvýznamnejšieho (MSB) k najmenej významnému bitu. Prevod končí po 

dosiahnutí určitej presnosti aproximácie. 

 

Integračné A/D prevodníky sú založené na princípe prevodu napätia na časový 

interval alebo podiel časových intervalov. Prevodník s dvojitou integráciou pracuje 

v dvoch etapách. V prvej sa nabíja integračný kondenzátor vstupným napätím presne 

stanovenú dobu. V druhej sa privádza referenčné napätie opačnej polarity na 

kondenzátor. Prevod sa ukončí po klesnutí hodnoty napätia na kondenzátore na 0. 

Výstup je úmerný dobe trvania oboch etáp prevodu. Výhodou tohto spôsobu je, že 
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parametre obvodu nemajú vplyv na výsledok prevodu. Existujú aj prevodníky 

s jednoduchou integráciou ale tie nedosahujú takú presnosť.  

A/D prevodníky sigma-delta sa používajú na prevod striedavých signálov 

akustických frekvencií (možnosť použitia jednoduchého antialiasingového filtra).  

 

Princíp snímania prúdu pretekajúceho výkonovou časťou obvodu [ 1 ] 

 

Základné princípy snímania prúdu sú nasledujúce: 

 

• Sníma sa úbytok napätia, vznikajúci prietokom prúdu, na meracom rezistore. Tento 

úbytok je zvyčajne malý (stovky milivoltov), aby nedochádzalo k veľkým 

výkonovým stratám na meracom prvku (pri veľkej výkonovej záťaži  rezistor zvýši 

svoju teplotu a zmenou teploty sa mení aj odpor súčiastky, čo vnáša chybu do 

merania). Tento napäťový úbytok sa zosilňuje napäťovým zosilňovačom  

 

• Meranie elektromagnetického poľa budeného pretekajúcim prúdom. Je to bezstratový 

spôsob snímania elektrického prúdu v obvode. Integrované snímače založené na 

tomto princípe vykazujú vysokú presnosť a linearitu závislosti výstupného napätia 

na pretekajúcom prúde a vysoké izolačné napätie medzi vstupnou a výstupnou 

časťou senzoru. 

 

Umiestnenie prvku snímajúceho pretekajúci prúd 

Ďalším konštrukčným riešením, ktoré je odlišné v rôznych zapojeniach je 

umiestnenie prvku snímajúceho pretekajúci prúd.  

 

Možné varianty: 

 

• Low side current sense – snímanie prúdu v zápornej (zemniacej) vetve obvodu. 

V tomto prípade sa používa ako merací prvok rezistor. Jeden jeho vývod je spojený 

so zemou a na druhom je nízka úroveň napätia. Privádza sa  toto napätie priamo na 

vstup A/D prevodníka. Výhodou LSCS zapojenia je jednoduchosť (nie je potrebný 
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žiadny iný obvod na zosilnenie napätia alebo galvanické oddelenie). Nevýhodou je 

prerušenie zemniacej vetvy. Môže dochádzať ku chybám merania v dôsledku 

vytvorenia parazitných prepojov zemí s menším odporom ako je odpor meracieho 

rezistora.  

 

• High side current sense - snímanie prúdu v kladnej (napájacej) vetve obvodu. Táto 

pozícia snímacieho prvku eliminuje akékoľvek parazitné prúdy tečúce mimo tohto 

prvku(ako je to u LSCS), ale nastáva problém galvanického oddelenia tohto prvku 

od A/D prevodníka (prvok je na vysokom potenciály). Pri tejto polohe snímacieho 

prvku sa používa merací rezistor alebo bezstratový monolitický integrovaný senzor. 

Pri použití rezistora nastáva problém napájania operačného zosilňovača, 

zosilňujúceho napätie na rezistore a oddeľujúcom rezistor galvanicky od A/D 

prevodníka. Pri napájaní OZ z kladnej vetvy obvodu môže dôjsť k saturácií 

tranzistorov v OZ, preto je nutné vytvorenie špeciálnej napájacej vetvy pre OZ. 

Výhodnejším a jednoduchším konštrukčným riešením je použitie bezstratového 

elektromagnetického snímača, tento má totiž napájaciu a výstupnú časť galvanicky 

oddelenú od meranej vetvy.  
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3. POPIS UNIVERZÁLNEJ SÉRIOVEJ ZBERNICE [ 11 ] 
 

USB (angl. Universal Serial Bus) je štandard sériovej zbernice slúžiacej na 

pripojenie periférií k počítaču. Nahrádza skôr používané spôsoby pripojenia (sériový a 

paralelný port, PS/2, GamePort a pod.) pre bežné druhy periférií (tlačiarne, myši, 

klávesnice, atď.), ale aj pre prenos dát z elektronických zariadení 

USB systém má asymetrický design pozostávajúci z hostiteľského kontroléra a 

viacerých zariadení spojených v uzavretom cykle. Do cyklu môžu byť zapojené 

prídavné rozbočovače (hub), pričom môžu tvoriť až 5-úrovňové stromy na jeden 

kontrolér. Na jeden kontrolér je možné pripojiť až 127 zariadení. Maximálna 

vzdialenosť medzi dvoma zariadeniami je 5m.  

 

Komunikačná rýchlosť: 

 

USB podporuje 4 dátové rýchlosti: 

• Low Speed: rýchlosť 1.5 Mbps, ktoré sa najviac využíva na tzv. Human 

Interface Devices ako sú klávesnice, myši a joysticky, 

• Full Speed: rýchlosť 12 Mbps 

• Hi Speed: rýchlosť 480 Mbps. 

• Super Speed: rýchlosť 5 Gbps. 

 

Vodiče, konektory, napájanie 

 

Existuje viacero druhov USB konektorov. Konkrétne sú to A a B série z originálnej 

USB špecifikácie. Pri USB 2.0 boli pridané Mini-B, pri On-The-Go Mini-A a Mini-AB, 

a neskôr Micro-USB. Rozhranie je schopné napájania pripojených zariadení napätím 5V 

a prúdom 500mA na jeden aktívny port. 
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Fyzicky sú prepojené dva USB konektory rovnakého alebo odlišného typu štyrmi 

izolovanými vodičmi :  

 

• Červený – USB Vcc (+5V) – napájací vodič pre zariadenie 

• Biely – USB Data+  dátový vodič USB 

• Zelený – USB Data-  dátový vodič USB 

• Čierny – GND  vodič zeme 

 

Červený vodič Vcc spolu s čiernym GND slúžia na napájanie zariadení a súčasne 

na identifikáciu pripojenia zariadenia na port na základe spotreby energie. 

Biely a zelený dátový (D+ a D-) vodič slúži na sériový prenos informácií. Sú 

vyhotovené ako krútená dvojlinka s charakteristickou impedanciou 90Ω. 

 

 

 

Obr. 3.1:Prehľad typov a zapojenie kontaktov štandardných USB konektorov 

Legenda: 1  Vcc+ , 2  D-, 3  D+, 4  GND 
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4. VLASTNÝ NÁVRH  

4.1. Voľba typu konštrukčného riešenia 

 

Konštrukcia je zvolená na základe zdroja so spojitým výstupným napätím. Tento 

princíp bol zvolený z dôvodu radikálne nižšej úrovne rušenia, čo je základnou 

požiadavkou pre laboratórny zdroj (nie je možné úplne odfiltrovať rušenie impulzného 

zdroja). A taktiež je možné pri tejto konštrukcii minimalizovať úroveň zvlnenia 

výstupného signálu na požadovanú minimálnu úroveň. Nevýhoda tohto riešenia – 

značné rozmery a hmotnosť oproti spínaným zdrojom – v tejto konštrukcii nie je 

relevantne zápornou vlastnosťou. 

Voľba konštrukcie zdroja s výkonovým prvkom je ideálna pre aplikáciu 

mikrokontroléra v regulovateľnom zdroji. Mikrokontrolér tvorí základnú ovládaciu 

a regulačnú jednotku konštrukcie. 

Regulácia výstupného napätia prebieha na princípe korigovania výkonového prvku 

na základe spätnej väzby. 
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4.2. Hlavná regulačná slučka 

 

Základná regulačná slučka, ako je evidentné z blokovej schémy obr.4.1.1, pozostáva 

z mikprocesora, D/A prevodníka, napäťového zosilňovacieho stupňa, výkonového 

tranzistora, napäťového deliča, a A/D prevodníka.  

Mikroprocesor vykonáva úlohu regulátora (porovnáva požadovanú a reálnu hodnotu 

výstupnej veličiny, ovláda výkonový prvok) v spätnoväzobnej regulačnej slučke. 

V mikroprocesore je implementovaný program PS regulátora, ktorý zabezpečuje nulovú 

ustálenú odchýlku výstupného napätia od požadovanej hodnoty. Prakticky násobí 

rozdiel požadovanej a reálnej hodnoty napätia konštantou P, ktorá predstavuje 

proporcionálnu zložku regulátora (zosilnenie). K tejto vynásobenej hodnote sa 

pripočítavajú hodnoty predošlých stavov, tieto tvoria sumačnú zložku regulátora. 

Digitálny výstup regulátora sa prevádza na analógovú hodnotu napätia pomocou 

D/A prevodníka. 

Maximálna výstupná hodnota D/A prevodníka predstavuje napätie približne 3V, 

ktoré nie je dostačujúce pre uvedenie výkonového tranzistora do úplne otvoreného 

stavu.  Tohto dôvodu je na výstupe DAC umiestnený napäťový zosilňovač s dvanásť 

násobným zosilnením. Na výstupe tohto zosilňovača je maximálne výstupné napätie 

presahujúcim 30V, ktoré je s rezervou postačujúce na uvedenie výkonového tranzistora 

do úplne priepustného stavu. Výpočty konkrétnych hodnôt sa nachádzajú v kapitole: 

Výpočet hodnôt súčiastok. 

Výkonový tranzistor je výkonový priepustný prvok, ktorý na základe požiadavky 

obmedzuje výstupné napätie alebo prúd.  

Obvod spätnej väzby tvorí napäťový delič tvorený dvoma rezistormi. Slúži na 

upravenie výstupného napätia na vhodnú úroveň pre mikroprocesor. Umožňuje 

sledovanie stavu výstupnej hodnoty obvodu. 

Výstupné napätie z odporového deliča napätia je digitalizované pomocou A/D 

prevodníka. Digitálna hodnota výstupného napätia je uložená a spracovávaná 

mikroprocesorom.  
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4.3. Bloková schéma zdroja 

Na základe požiadaviek bolo vytvorené blokové schéma obr. 3.1. Na obrázku sú 

čiernymi šípkami znázornené dátové prenosy medzi blokmi, červenými elektrické 

prepoje blokov a modrými fyzické prepoje. 

 

 

 

Obr. 4.3.1: Bloková schéma regulovateľného zdroja riadeného mikroprocesorom  

 

Úplná schéma zapojenia je zobrazená v prílohe č. 2. 
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4.4. Voľba mikrokontroléra 

 

Mikrokontrolér AVR XMEGA A4 je použitý v konštrukcií zdroja riadeného 

pomocou µp, kvôli jeho nasledujúcim vlastnostiam:    

 

• Obsahuje integrované 12 bitové A/D a D/A prevodníky, ktorých vývody sú 

multiplexované na vývody IO, tým sa celá konštrukcia značne zjednodušuje 

(nie je potrebné použitie externých prevodníkov). Rozlíšenie prevodníkov je 

vyššie, než požadovaná presnosť u konštrukcie zdroja. 

 

• Sú v IO zaimplementované analógové komparátory s možnosťou použitia 

externého alebo interného referenčného napätia. 

 

• Maximálna taktovacie frekvencia mikrokontroléra je 32MHz, čo umožňuje 

vykonávanie veľkého množstva i výpočetne náročných operácií. A taktiež 

umožňuje prevádzanie real time operácií – operácií vykonávaných v reálnom 

čase (vyhodnocovanie údajov, regulačné výpočty, vysoká presnosť). 

 

• Malá spotreba µp, nízke napájacie napätie (pracovný rozsah napájacieho napätia 

je 1,6 – 3,6V) a rôzne režimy spánku predurčujú µp na použitie v aplikáciách 

využívajúcich záložné zdroje alebo konštrukciách napájaných výlučne z batérií. 

Z tohto dôvodu sú vhodné na riadenie dôležitých procesov a aplikácií.  

 

• 64 vývodov umožňuje priame pripojenie veľkého množstva periférií bez 

nutnosti použitia multiplexorov, čo značne zjednodušuje a minimalizuje 

konštrukciu pri dosiahnutí maximálneho užívateľského komfortu.   
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• Veľkosť flash pamäte 16 KB, je dostačujúca pre zdrojový kód programu zdroja, 

ako aj pre všetky potrebné premenné a namerané respektíve spracované 

hodnoty.   

 

• 5 USART komunikačných portov umožňuje komunikáciu µp s viacerými 

zariadeniami súčasne. Tieto komunikačné porty umožňujú pripojenie µp na PC, 

prepojenie 2 a viacerých µp a taktiež umožňuje komunikáciu prostredníctvom 

IrDA na jednom USART slote. 

 

Obr. 4.4.1: Bloková schéma mikrokontroléra AVR XMEGA A4 a popis vývodov 
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4.5. Konštruk čné riešenie regulovateľného zdroja ovládaného 

prostredníctvom mikrokontroléra 

 

Základným prvkom konštrukcie je 8 bitová verzia mikrokontroléra AVR rady 

XMEGA A4. Konkrétne použitý model má integrovanú 16KB Flash pamäť. Tento 

základný prvok vykonáva vlastnú reguláciu výstupu zdroja, spracováva všetky 

namerané hodnoty, prevádza matematické výpočty. Pomocou čipu firmy FTDI  

komunikuje mikroprocesor s PC prostredníctvom USB portu. FTDI čip je galvanicky 

oddelený od zdroja z dôvodu možnosti potenciálového rozdielu medzi zemou PC 

a zemou zdroja. Rozdiel potenciálov dvoch zariadení by mohol spôsobiť vážne škody 

na zariadeniach (možné vyrovnávanie rozdielu). Galvanické oddelenie je realizované 

pomocou optočlenov. 

 

K µp sú pripojené ďalšie podporné periféria, slúžiace na snímanie elektrických 

i neelektrických veličín, komunikáciu µp s užívateľom i s PC, výkonové prvky zdroja 

a napäťové stabilizátory a napájacie obvody pre prvky zdroja. 

 

Zdroj je navrhnutý na stabilizáciu usmerneného a filtrovaného jednosmerného 

napätia z transformátora. Zdroj je možné napájať i z batérie alebo akumulátora.  

Maximálne vstupné napätie zdroja je 40V a maximálny prúd pretekajúci zdrojom je 5A. 
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4.5.1. Popis funkcie jednotlivých periférnych prvokov 

 

Periférne zariadenia pripojené k µp sú na blokovej schéme rozdelené do viacerých 

skupín: 

 

4.5.1.1 Výkonové prvky 

 

 Napäťový zosil ňovač a výkonový tranzistor  

 

 

 

Obr.4.5.1: Zapojenie napäťového zosilňovača a výkonového tranzistora 

 

Výkonový člen konštrukcie je tvorený darlingtonovým tranzistorom: TIP142. Tento 

prvok obmedzuje pretekajúci prúd obvodom a stabilizuje výstupné napätie obvodu.  
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Výkonový tranzistor bol zvolený na základe nasledujúcich parametrov:  

 

• Maximálny kolektorový prúd tranzistora je väčší (rovný) maximálnemu 

pretekajúcemu prúdu zdrojom, ktorý činí 5A.  Ic = 10A 

 

• Napätie kolektor-emitor je väčšie ako maximálny možný rozdiel napätí 

vstupu a výstupu = 40V  Uce = 100V 

 

• Maximálny stratový výkon tranzistora je väčší ako výkon, ktorý sa musí 

pohltiť pri najnepriaznivejšom nastavení zdroja pre tranzistor – minimálne 

výstupné napätie (rozdiel napätí je maximálny) a maximálny výstupný prúd 

= maximálny výkon – 40x5 = 120W  PT = 125W. 

  

Kvôli značným výkonovým stratám na tomto prvku je tranzistor umiestnený na 

pasívny hliníkový chladič s maximálnym tepelným odporom 0,8K/W (RTH = rozdiel 

maximálnej prípustnej hodnoty tranzistora a teploty okolia / maximálny stratový 

výkon – (125-25)/125 = 0,8K/W).  

Nakoľko výstupné napätie D/A prevodníka (3,3V) nie je dostačujúce na ovládanie 

výkonového prvku, je medzi D/A prevodníkom a výkonovým členom zaradený 

dvojstupňový napäťový zosilňovač. Zosilnenie tohto zosilňovača je pevne nastavené na 

hodnotu 12 (maximálne výstupné napätie obvodu je 39,6V, pre  dostatočné  pokrytie 

strát a úbytkov napätí). Prúdový zosilňovací stupeň nie je použitý, nakoľko výkonový 

darlingtonový tranzistor má dostatočne veľké prúdové zosilnenie.  

Napäťový zosilňovač, zosilňuje napätie od úrovne približne 0,7V (prahová úroveň 

tranzistora T1). Tento nedostatok sa dá eliminovať zavedením napäťového driftu do 

ovládania napätia D/A prevodníkom (ku každej výstupnej hodnote D/A prevodníka sa 

pripočíta táto prahová hodnota).  

Ďalším možným riešením je predradenie operačného zosilňovača pred 

dvojstupňový napäťový zosilňovač. Táto varianta je však značne nepraktická, pretože 

vyžaduje symetrické napájanie, ktoré by bolo potrebné generovať. 
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4.5.1.2 Komunika čné rozhranie s PC prostredníctvom USB portu 

 

Prevodník USB / sériová linka  

 

 

Obr.4.5.2: Zapojenie prevodníka FT232RL 

 

Na komunikáciu s PC slúži integrovaný obvod firmy FTDI s označením FT232RL. 

Je to obojsmerný prevodník USB rozhrania na rôzne úrovne a protokoly (TTL, RS232, 

RS422 / RS485). V konštrukcii zdroja sa využíva ako prevodník USB zbernice na 

sériovú linku (nakoľko priama konverzia medzi týmito protokolmi neexistuje). 

FTDI čip komunikuje s µp prostredníctvom USART rozhrania (sériová linka). 

FT232RL je zapojený podľa predlohy výrobcu. Čip aj periférie (LED diódy, optočleny) 

sú napájané z USB portu, čo umožňuje jeho galvanické oddelenie od ostatných obvodov 

zdroja. Prenos informácií indikujú diódy TXLED a RXLED (TXLED – posielanie dát, 

RXLED – prijímanie dát). Galvanické oddelenie je potrebné z dôvodu možného 

rozdielu zemných potenciálov zdroja a osobného počítača. Z tohto dôvodu je z USB 

zbernice napájaná aj časť optočlenov, ktorá je priamo spojená s čipom. 
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4.5.1.3 Snímače elektrických veli čín 

 

 Snímanie pretekajúceho prúdu  

 

 

 

Obr. 4.5.3: Zapojenie snímača pretekajúceho prúdu 

 

Na snímanie pretekajúceho prúdu výkonovou časťou obvodu regulovateľného 

zdroja bol použitý integrovaný obvod firmy Allegro: ACS712ELCTR-05B. Snímač 

elektrického prúdu je určený na snímanie prúdov od -5A do +5A.  

Senzor má galvanicky oddelené výstupné obvody od snímacej časti. Meria sa 

magnetické pole, ktoré vytvára pretekajúci prúd snímacím vodičom. Výstupné napätie 

je priamoúmerné pretekajúcemu prúdu obvodom so strmosťou 185mV/A.  

Bolo použité výrobcom doporučené zapojenie snímača pre pripojenie na A/D 

prevodník s maximálnym vstupným napätím 3,3V, ktoré bolo potrebné kvôli 

napájaciemu napätiu 5V.  
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Obr.4.5.4: Graf závislosti výstupného napätia na snímanom prúde pre rôzne 

teploty okolia pre ACS712 

 

 Meranie napätia 

 

Napätie sa sníma na princípe nezaťaženého odporového deliča napätia, ktorý 

upravuje merané napätie na maximálny rozsah 0-3,3V (rozsah A/D prevodníka). 

 

 

Obr. 4.5.5: Zapojenie rezistorového deliča napätia 
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4.5.1.4 Obvody pre napájanie riadiacej časti zdroja 

 

Stabilizátory napätí  

 

 

 

Obr.4.5.6: Zapojenie napájacieho obvodu riadiacej časti zdroja 

 

Mikrokontrolér a k nemu pripojené periférie sú napájané z rovnakého zdroja  

napätia  ako výkonový časť regulovateľného zdroja. Toto jednotné napájanie všetkých 

obvodov značne zjednodušuje celé zapojenie.  

Napätie +5V pre napájanie LCD displeja, prúdového snímača a teplotných 

snímačov zabezpečuje integrovaný stabilizátor 7805. Maximálny výstupný prúd tohto 

obvodu je 1,5A, čo s dostatočnou rezervou pokrýva spotrebu všetkých obvodov. 

Napätie +3,3V pre napájanie mikrokontroléra zabezpečuje stabilizátor LF33CV. 

Stabilizátor je zapojený do série za 7805, tým sa znižuje stratový výkon na súčiastke. 

Nakoľko môže vstupné napätie presiahnuť hodnotu 40V, ktorá je pre stabilizátory 

7805 a LF33CV neprípustná, je zaradený na vstup stabilizačného reťazca stabilizátor 

7824. Tento stabilizuje vstupné napätie na 24V, ktoré je dovolené pre 7805 a taktiež sa 

podieľa na znížení stratového výkonu, ktorý musí obvod 7805 odviesť (odvádza 

približne polovicu energie v podobe tepla). 

Kondenzátory pripojené na stabilizátory filtrujú rôzne zložky napätia a slúžia ako 

lokálne zásobníky energie 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    
 

 

37 

4.5.1.5 Snímače teploty 

 

 Prevodník teplota / napätie – LM35 
 

 
 

Obr. 4.5.7: Zapojenie teplotných čidiel LM35  

 

V konštrukcií sa sníma jediná neelektrická veličina – teplota. Na snímanie teploty je 

použitý teplotný senzor firmy National Semiconductor: LM35. LM35 je integrovaným 

obvodom, ktorého výstupné napätie ja lineárne závislé na snímanej teplote v °C. 

Strmosť závislosti je 10mV/°C. V konštrukcií boli použité snímače s analógovým 

výstupom, (nakoľko µp disponuje celkovo až dvanástimi A/D prevodníkmi, nečiní 

problém ani pripojenie väčšieho množstva analógových snímačov) kvôli využitiu iba 1 

vývodu µp na snímač a absenciu implementovania komunikačných protokolov pre 

digitálne snímače a ďalších potrebných procedúr. Tieto snímače sú poziciované 

z bezpečnostných dôvodov na snímanie teploty výkonových prvkov zdroja. 
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4.5.1.6 Display 

 

 LCD displej 

 

 

Obr. 4.5.8: Zapojenie radiča displeja (HD44780 / S6A0069) 

 

Ako zobrazovací prvok je použitý alfanumerický LCD display s radičom S6A0069.  

Na prenos dát určených na výpis na display slúži 8 bitová (prípadne 4 bitová) dátová 

zbernica. Na tento účel je vyvedených z radiča 8 dátových pinov. Rozdiel medzi 4 a 8-

bitovou komunikačnou zbernicou spočíva len v odlišnej inicializácií. Pri 4-bitovej 

zbernici sú využité na komunikáciu iba dátové vodiče data4 až data7, zvyšné sú 
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uzemnené. Pri tomto spôsobe komunikácie je potrebné menšie množstvo vývodov µp, 

ale inicializácia display-a je zložitejšia. 

Vývody radiča sú: 

 

• D0 až D7 - 8 dátových vstupov / výstupov 

• RS - prepínanie zápisu inštrukcií / dát (0 – inštrukcia, 1 - dáta) 

• E (enable / synchronizácia) - pripája sa taktovací výstup z µp 

• R/W (read / write) – prepínanie čítania a zápisu dát (0 – zápis, 1 - čítanie)  

 

Ďalšie vývody displeja sú: 

 

• VSS - GND 

• VCC - +5V 

• V0 – nastavenie kontrastu 

• BLA (back light anode) – anóda LED podsvietenia 

• BLK (back light katode) – katóda LED podsvietenia 

 

V tejto konštrukcií sa prepájajú dva obvody, ktoré pracujú s rozličnými logickými 

úrovňami. Mikrokontrolér pracuje s 3,3V logikou a radič displeja s 5V logikou. Pre 

rozdiel napäťových úrovní medzi obvodmi boli vložené rezistory s hodnotou 1KΩ 

medzi dátové linky µp a displeja. Z rovnakého dôvodu je možné dáta na display iba 

posielať a nie je možné ich z displeja prijímať. Príjem dát z radiča by mohol spôsobiť 

poškodenie až zničenie µp. Obmedzenie jednosmernej komunikácie s displejom nie je 

relevantné v koncepcii  zdroja. 

Kontrast displeja sa nastavuje pomocou odporového trimra s hodnotou odporu 

10KΩ. Naskytuje sa možnosť ovládania jasu pomocou A/D prevodníka, čo by 

zabezpečilo vyšší užívateľský komfort (jednoduchšie a presnejšie nastavovanie). 

Nakoľko sa predpokladá používanie tohto zdroja v interiéroch (laboratóriách, servisoch, 

dielňach), nepredpokladá sa taká značná zmena osvetlenia prostredia v priebehu 

používania, aby bolo potrebné priebežne meniť jas displeja. 
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4.5.1.7 Ovládacie prvky zdroja 

 

Maticová klávesnica  
 

 
 

Obr. 4.5.9: Spôsob zapojenia maticovej klávesnice 2x3 

 

Maticová klávesnica so štruktúrou 2x3 tlačítok slúži na pohyb v menu prístroja. 

Taktiež na vstup do menu alebo pod-menu alebo na návrat z položky (pod-menu, 

menu). Základným princípom je uloženie tlačítok do uzlov, v ktorých sa pretínajú 

vodiče. V týchto uzloch sú tlačidlá zapojené tak, aby pri stlačení spojili dva pretínajúce 

sa uzly. Stĺpce tejto matice sú striedavo budené na vysokú úroveň prostredníctvom 

mikrokontroléra (tieto sú nastavené ako výstup µp). Rady sú priebežne sledované (vstup 

µp) a pri stlačení tlačidla sa aktuálna úroveň daného stĺpca (v ktorom sa tlačidlo 

nachádza) objaví na vstupe daného riadka. Týmto spôsobom je možné v ktoromkoľvek 

okamihu presne určiť polohu stlačeného tlačidla a pri držaní sa určí doba pridržania 

počítaním impulzov do pustenie (impulzy sú presne definované). 
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Rotačný enkodér  
 

 

 

Obr. 4.5.10: Zapojenie rotačných enkodérov 

 

Rotačný enkodér slúži na nastavovanie zvolenej hodnoty napätia alebo limitujúcej 

hodnoty výstupného prúdu. Pri otáčaní rotačným enkodérom spínajú dva oproti sebe 

fyzicky posunuté spínače. Výsledkom je, že výstupy spínačov sú v rámci jedného 

otočenia posunuté o 90°. Pomocou logiky alebo µp sa vyhodnocuje smer a rýchlosť 

otáčania. Enkodér generuje 2 obdĺžnikové priebehy fázovo posunuté.  Pri nábežnej 

hrane jedného priebehu čítame stav druhého signálu a podľa toho, či je v log.1 alebo 

log.0 inkrementujeme alebo dekrementujeme stav určitej premennej.  

Jeden vývod enkodéra je pripojený na vstup prerušenia µp a druhý je pripojený na 

dátový vstup. Pri otočení enkodérom sa na nástupnú hranu vyvolá prerušenie a prečíta 

sa hodnota na dátovom vstupe. 

Kondenzátory pripojené na vývody enkodéra eliminujú zákmity, ktoré sú dôsledkom  

mechanického spínania enkodéra. 

 

 
 

Obr. 4.5.11: Princíp snímania rýchlosti a smeru otáčania rotačného enkodéra 
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4.6. Realizácia konštrukcie regulovateľného zdroja 

 

Celá konštrukcia je uložená v kovovej (nehliníkovej) krabici, ktorá je vodivo 

spojená so zemniacim vodičom elektrickej siete. Použitie kovového puzdra je potrebné 

z dôvodu obojsmerného elektromagnetického tienenia obvodu zdroja 

a z bezpečnostných príčin (možného prierazu fáze na kostru konštrukcie).  

Kľúčovou časťou konštrukcie je hlavná doska plošných spojov zdroja. Doska 

plošných spojov bola vytvorená v dvoch variantách, ako obojstranná a neskôr i ako 

jednostranná verzia. Jednostranná verzia produktu bola vytvorená z dôvodu 

jednoduchšej a finančne menej náročnej realizovateľnosti. Celková schéma zapojenia, 

rozloženie súčiastok, dolný a horný náhľad oboch verzií dosiek plošných spojov je 

znázornený v prílohe. Z tohto dôvodu sa ochranný kondenzátor u obojstrannej verzii 

zredukoval na ochranné krytie u jednostrannej verzie. Ochranný kondenzátor je tvorený 

dvoma medenými plochami umiestnenými pod mikrokontrolérom, na ktoré sú pripojené 

2 pevné potenciály (napájacie napätie 3,3V a zem). Ochranné krytie je jediná medená 

plocha pod mikrontrolérom a je spojené s napätím 3,3V. Všetky vodiče sú posilnené 

povrchovou vrstvou cínu, ktorá znižuje ich elektrický odpor vodičov a chráni medené 

plochy pred koróziou. Značnejšie voľné plochy sú zo strany plošných spojov vyplnené 

meďou, ktorá je spojená s potenciálom zeme zapojenia. Toto vyliatie medenou plochou 

tvorí elektrické tienenie, pretože skratuje vysokofrekvenčné impulzy (signály) na zem. 

Okrem hlavnej dosky plošných spojov sú v konštrukcií použité 2 dosky plošných 

spojov: 

• Doska plošných spojov klávesnice zdroja. Táto DPS je pripevnená k čelnému panelu 

zdroja. Je osadená mikrotlačidlami v rozložení korešpondujúcom s ich funkčnými 

pozíciami, kde je potvrdenie (ENTER) v strede tejto klávesnice a návrat (ESC) 

v pravom hornom rohu. Vodiče sú priamo priletované do dosky plošných spojov. Ďalšiu 

verziu tvoria panelové mikrotlačidlá. Táto verzia nevyžaduje dosku plošných spojov 

a rôzne prepoje sú realizované pomocou izolovaných vodičov. V oboch prípadoch sú 

klávesnice prepojené piatimi vodičmi s hlavnou doskou. 
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• Doska plošných spojov určená pre usmerňovacie diódy je jednostranného prevedenia 

a obsahuje konektory pre vstupné (výstupné vodiče transformátora) a výstupné 

(vstupné / napájacie vodiče hlavnej DPS) vodiče a usmerňovacie diódy. Diódy boli 

zvolené na základe maximálneho priepustného prúdu, ktorý musí byť väčší ako je 

maximálny prúd zdrojom (prúd zdrojom-5A maximálny prúd diódou-6A). Maximálne 

záverné napätie na dióde je väčšie ako je napätie privádzané na usmerňovač (napätie na 

usmerňovači 40V maximálne napätie v závernom smere-800V). Použitie externej DPS 

pre usmerňovacie diódy je podnietené možnosťou elektromagnetického rušenia 

integrovaných obvodov usmerňovacími diódami v prípade osadenia na spoločný DPS.   

Samostatnú jednotku tvorí LCD display prichytený k čelnému panelu prístroja.  

Prívodné vodiče k displeju sú rozdelené na 2 kategórie: 

 

• Dátové vodiče (prenos povelov, dát a nastavení), ktoré sú tvorené 

zbernicovými vodičmi (rovnaká dĺžka, prierez a vlastnosti všetkých 

vodičov) 

• Analógové vodiče (napájanie displeja, radiča, LED podsvietenia 

a nastavovanie kontrastu zobrazovača)  

 

Na čelný panel zdroja sú pripevnené okrem displeja a klávesnice 2 rotačné 

enkodéry spojené s riadiacou DPS pomocou dvoch trojíc vodičov a hlavný vypínač 

prerušujúci fázový vodič pred transformátorom.  

Na zadnom panely sa nachádza sieťový konektor s poistkou a usb konektor.  

Všetky DPS, vrátane modulu LDC displeja, sú prichytené ku krabici pomocou 

distančných stĺpikov. Toto riešenie napomáha ideálnemu odvodu tepla od súčiastok 

a fyzicky chráni SMD súčiastky. 

Zoznam použitých súčiastok a dáta pre vŕtanie riadiacej DPS sú zobrazené 

v prílohe. Pomocné DPS sú vŕtané vrtákom s priemerom 1mm a otvory pre 

usmerňovacie diódy priemerom 1,5mm. 
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4.7. Software pre regulovateľný zdroj riadený 

mikroprocesorom 

 

• Princíp funkcie softwaru je zobrazený na obrázku číslo 4.5.1 

 

• Popis základných blokov vývojového diagramu: 

 

• Štart – spustenie programu prebieha po zapnutí napájania zdroja 

 

• Inicializácia – prebiehajú nasledujúce operácie: 

1. Nastavenie portov – definícia jednotlivých pinov (vstup, výstup, prerušenie) 

2. Nastavenie timerov – nastavenie pretečení na základe deličov frekvencie 

3. Inicializácia LCD displeja – nastavenie 4 alebo 8 bitového módu, zmazanie 

displeja, softwarový reset 

4. Nastavenie USART komunikačného portu – nastavenie baud rate, inicializácia 

komunikácie s FTDI čipom 

5. Nastavenie ADC a DAC – nastavenie multiplexorov, voľba referenčného 

napätia (interný, externý, napájacie napätie) 

 

• Načítanie hodnôt z klávesnice, inkrementálnych čidiel a USART-u – 

načítavanie užívateľských hodnôt a ich následný zápis do pamäte dát 

 

• Snímanie napätia – snímanie výstupného napätia pomocou napäťového 

deliča na porte A pin 40 a následné uloženie do pamäte 
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• Porovnávanie požadovanej a reálnej hodnoty napätia na výstupe zdroja 

 

• Výpočet regulátora – regulácia výstupného napätia pomocou digitálneho PS 

regulátora (spracováva vstupné údaje a na základe nich mení akčný zásah 

regulátora). PS je volený z dôvodu prítomnosti integračnej zložky 

regulátora, ktorá zabezpečuje nulovú ustálenú odchýlku výstupu od 

požadovanej.  

 

• Výpočet sekundárnych premenných a dát – snímanie a výpočet 

sekundárnych parametrov zdroja (teplota, okamžitý odoberaný výkon, 

pretekajúci prúd). 

 

• Zápis hodnôt na výstup DAC – výstupná hodnota sa zapisuje do registra, 

z ktorého je prevádzaná prostredníctvom DAC na analógovú hodnotu. 

 

• Výpis aktuálnych hodnôt na výstupné periférie (LCD, USART). Vypisuje sa 

reálne napätie na výstupe zdroja, pretekajúci prúd zdrojom a pod. 
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Obr.4.7.1: Vývojový diagram sofwaru pre mikroprocesorom riadený zdroj.  

Inicializácia 

Snímanie napätí  

Načítanie hodnôt z klávesnice, 
inkrementálnych čidiel a USART-u 

Výpočet 
regulátora 

Výpočet sekundárnych 
premenných a dát 

Výpis hodnôt na 
LCD a USART 

Nastavené napätie 

   = 

Namerané napätie 

     Štart 

Výpis hodnôt na 
LCD a USART 

+ 

- 

Zápis hodnôt na 
výstup DAC 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    
 

 

47 

4.8. Výpočet hodnôt súčiastok 

 

Návrh konštrukcie zdroja vyžadoval výpočet hodnôt nasledujúcich prvkov: 

• Hodnoty rezistorov odporových deličov –  deliaci pomer je 13:1, hodnoty 

rezistorov boli vybrané z hodnotovej rady E24 (horná časť deliča 12kΩ 

a dolná 1kΩ). Rád odporov bol zvolený kΩ (pretekajúci prúd deličom je 

rádovo mA). Deličom na vstupnej strane preteká trvalý prúd 3mA. Tieto 

deliče prevádzajú sledované úrovne napätí na rozsah napätí A/D 

prevodníkov.    

• Hodnota rezistora (R14) obmedzujúceho prúd LED, slúžiacej na 

podsvietenie LCD. R = (UN - UD)/ID, R = (5 - 4,2) / 0,12, R = 6,67Ω. 

Z hodnotovej rady E24 je k hodnote najbližšie hodnota 6,8Ω. 

• Výpočet hodnôt rezistorov R10, R11, R12, R13. Napäťový zosilňovač pre 

výkonový tranzistor je jednosmerne viazaný dvojstupňový zosilňovač. 

Tranzistor T1 pracuje v zapojení spoločný emitor s emitorovým odporom 

R10. V kolektore má celkovú zaťažovaciu impedanciu ZZ tvorenú 

paralelnou kombináciou odporu R11 a vstupnou impedanciou tranzistora 

T2. Ten je rovnako v zapojení so spoločným emitorom s emitorovým 

odporom. Preto je jeho vstupná impedancia rovná ZVST,2 = h11E,2 + h21E,2 . 

R12, čo je určite rádovo vyššia hodnota impedancie ako hodnota 

kolektorového odporu R11(rádovo jednotky kΩ), preto sa ďalej počíta iba 

s R11 ako so zaťažovacou impedanciou tranzistora T1. Rovnako 

zaťažovacia impedancia T2 je paralelnou kombináciou R13 a vstupnou 

impedanciou ďalšieho stupňa, ktorý takisto tvorí rádovo vyššiu hodnotu 

ako R13(rádovo kΩ), preto sa šalej počíta iba s hodnotou R13. Celkové 

napäťové zosilnenie oboch stupňov má byť 13. Stupne sú zapojené 

sériovo, čiže sa ich zosilnenia násobia.  
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Z vyššie uvedených vzťahov vyplýva, že napäťové zosilnenie jedného stupňa 

(zapojenie SE s emitorovým odporom – vnútené zosilnenie tranzistora(spätná 

väzba)) je rovno: 
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Zosilnenie jedného stupňa teda určuje pomer hodnôt kolektorového 

a emitorového rezistora. Hodnoty rezistorov boli zvolené z hodnotovej rady 

E24. Rád hodnôt rezistorov bol zvolený pre pretekajúci prúd tranzistormi: 

IT1 =26,7mA, IT2 =74mA. Hore uvedeným vzťahom prislúchajú nasledujúce 

hodnoty rezistorov:  

• R10 = 200Ω 

• R11 = 1,3kΩ 

• R12 = 180Ω 

• R13 = 360Ω 
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5. ZÁVER  

 

Vlastným produktom tejto bakalárskej práce je úplná schéma zapojenia 

regulovateľného zdroja ovládaného mikroprocesorom, doska plošných spojov s plánom 

 osadenia súčiastok, kompletnou výrobnou dokumentáciou a fyzicky zrealizovaný 

exemplár tohto zdroja. 

Navrhnutá konštrukcia je dimenzovaná na maximálne výstupné napätie 30V 

a maximálny výstupný prúd 5A. Zdroj je schopný komunikácie s PC prostredníctvom 

USB portu pomocou FTDI čipu. 

Regulovateľný zdroj ovládaný mikroprocesorom je osadený mikrokontrolérom 

ATXMEGA 16A4 firmy atmel. 

Softwarové vybavenie mikroprocesora nebolo možné vyvinúť z dôvodu absencie 

programátora vhodného pre tento typ mikroprocesora. Absencia programátora bola 

zapríčinená tým, že použitý model pochádza z posledných vývojov firmy Atmel, 

u ktorých výrobca zaviedol nový spôsob programovania čipov. Pri návrhu zdroja bol 

predpokladaný spôsob programovania pomocou JTAG, ktorým daný mikroprocesor 

disponuje. V neskoršom priebehu realizácie konštrukcie sa zistilo, že výrobca u daného 

modelu mikroprocesora nepripojil JTAG na vývody čipu z dôvodu nedostatku vývodov.    

Ďalej je po dovážení vhodného programátora potrebné vytvoriť a odladiť 

softwarové vybavenie pre regulovateľný zdroj. 

Pre ďalšie možné rozšírenie konštrukcie boli vyvedené nasledujúce nevyužité  

vývody mikroprocesora:  

• 1 port USART pre možné rozšírenie konštrukcie o ďalšie druhy komunikácie s 

µp (možnosť použitia IrDA alebo komunikácie s ďalším zariadením poprípade 

s ďalším µp). 

 

• 1 x D/A prevodník  

 

• 2 x A/D prevodníky  
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6.2. Zoznam skratiek a symbolov 

 

A/D (analog/digital) analógovo/digitálny 

ADC (analog to digital converter) Analógovo digitálny prevodník 

CPU (Central processing unit) centrálna vykonávacia jednotka 

D/A (digital/analog) digitálne/analógový 

DAC (digital-to-analog converter) digitálne analógový prevodník 

Dps  doska plošných spojov 

el.mag  elektromagnetický 

HSCS (High side current sense) Snímanie prúdu v napájacej vetve 

IO  integrovaný obvod 

ID (I dioda) prúd pretekajúci diódou 

LCD (Liquid crystal display) displej z tekutých kryštálov 

log1 (logical 1) logická 1 = +V 

log0 (logical 0) logická 0 = 0V 

LSCS (Low side current sense) snímanie prúdu v zemniacej vetve 

pc (personal computer) osobný počítač 

SE (spoločný emitor) zapojenie so spoločným emitorom 

Tzv  takzvaný 

OZ  operačný zosilňovač 

UD (U dioda) napätie na dióde 

UN (U napájacie) napájacie napätie 

USB (universal serial bus) univerzálna sériová zbernica 

µp (µ = micro, microprocessor) mikroprocesor 
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Príloha č.4:  Doska plošných spojov regulovateľného zdroja – strana spojov 
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Príloha č.13:  Fotografia modulu LCD displeja s radičom S6A0069 

 

6.4. Obsah priloženého CD 

 

• Datasheets – katalógové listy použitých súčiastok a modulov 

 

• BC.pdf – bakalárská práca vo formáte pdf 

 

• Eagle.rar – archív výstupných súborov programu Eagle 
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7. PRÍLOHY  

 

 

Príloha č.1: Celková bloková schéma obvodu XMEGA A4  

 

 



 

 

 

Príloha č.2: Elektrická schéma zapojenia zdroja riadeného mikroprocesorom 



 

 

 

 

 

Príloha č.3: Celkový pohľad na návrh dosky plošných spojov regulovateľného 



 

 

 

 

Príloha č.4: Doska plošných spojov regulovateľného zdroja – strana spojov  

 



 

 

 

 

 

Príloha č.5: Doska plošných spojov ovládacej jednotky – rozmiestnenie súčiastok 

 

 



 

 

Partlist 
 
Part     Value           Device                   Package  Library            Sheet 
 
C1       10n             C-EU050-030X075      C050-030X075 rcl                 1 
C2                       C-EU050-030X075      C050-030X075  rcl                 1 
C3       100n           C-EU050-030X075      C050-030X075  rcl                 1 
C4       47pF           C-EU025-030X050      C025-030X050  rcl                 1 
C5       47pF           C-EU025-030X050      C025-030X050  rcl                 1 
C6       22n             C-EU025-025X050      C025-025X050  rcl                 1 
C7       22n             C-EU025-025X050      C025-025X050  rcl                 1 
C8       22n             C-EU025-025X050      C025-025X050  rcl                 1 
C9       22n             C-EU025-025X050      C025-025X050  rcl                 1 
C11     1n              C-EU025-030X050      C025-030X050  rcl                 1 
C12     100n            C-EU050-030X075      C050-030X075  rcl                 1 
C13     100n            C-EU050-030X075      C050-030X075  rcl                 1 
C14     220u            CPOL-EUE2.5-7          E2,5-7         rcl                 1 
C15     4u7             CPOL-EUE2.5-7          E2,5-7         rcl                 1 
C16     100n           C-EU050-030X075      C050-030X075  rcl                 1 
C17     100n            C-EU050-030X075      C050-030X075  rcl                 1 
C19     220u            CPOL-EUE2.5-7          E2,5-7         rcl                 1 
C22     100nF           C-EU025-030X050      C025-030X050  rcl                 1 
C23     100nF           C-EU050-035X075      C050-035X075  rcl                 1 
C24     4700uF          CPOL-EUE10-30         EB30D          rcl                 1 
C25     1nF             C-EU025-025X050      C025-025X050  rcl                 1 
C26     47pF            C-EU025-024X044      C025-024X044  rcl                 1 
D1       BY251           BY251                          DO201-15  diode              1 
D2       1N4446          1N4446                  DO35-10       diode-1           1 
D3       P600            P600                    P6-15     diode              1 
D4       P600            P600                    P6-15      diode              1 
DOWN   DTS-6         DTS-6                   DTS-6         switch-tact      1 
ENTER   DTS-6        DTS-6                   DTS-6       switch-tact      1 
ESC         DTS-6           DTS-6               DTS-6          switch-tact      1 
F1                       SH22,5A                 SH22,5A        fuse                1 
F2                       SH22,5A                       SH22,5A       fuse                1 
GND SMKDSP_1,5/2  SMKDSP_1,5/2        SMKDSP_1,5/2 con-phoenix-smkdsp 1 
IC1      FT232RL        FT232RL                 SSOP28DB    ftdičip-1        1 
IC2      LM35            LM50                    SOT23          linear              1 
IC3                      LFXXCVS                 TO220S         lf33                1 
IC4      7824TV          7824TV                  TO220V         linear              1 
IC5      7805TV          7805TV                  TO220V         linear              1 
IC6      LM35            LM35                    SOT23          linear              1 
JP1                      PINHD-1X2_2.54        1X02           pinhead-1        1 
L     SMKDSP_1,5/2  SMKDSP_1,5/2           SMKDSP_1,5/2 con-phoenix-smkdsp 1 
L1       10mH            L-EU0207/5V              0207/5V        rcl                 1 
LEFT   DTS-6            DTS-6                   DTS-6          switch-tact      1 
N   SMKDSP_1,5/2   SMKDSP_1,5/2           SMKDSP_1,5/2 con-phoenix-smkdsp 1 
OC1                      4N35                    DIL06          optocoupler     1 
OC2                      4N35                    DIL06          optocoupler     1 



 

 

R1       2K             R-EU_0309/12          0309/12       rcl                 1 
R2       10K             R-EU_0309/12          0309/12       rcl                 1 
R3       12K             R-EU_0309/12          0309/12       rcl                 1 
R4       1K              R-EU_0309/12          0309/12       rcl                 1 
R5       1K              R-EU_0309/12          0309/12       rcl                 1 
R6       1K              R-EU_0309/12          0309/12       rcl                 1 
R7       820R            R-EU_0309/12          0309/12       rcl                 1 
R8       12K             R-EU_0309/12          0309/12       rcl                 1 
R9       1K              R-EU_0309/12          0309/12       rcl                 1 
R10     200R            R-EU_0309/12          0309/12       rcl                 1 
R11     1K2             R-EU_0309/12          0309/12       rcl                 1 
R12     180R            R-EU_0309/12          0309/12       rcl                 1 
R13     360R            R-EU_0309/12          0309/12       rcl                 1  
R14     6R8             R-EU_0309/12          0309/12       rcl                 1 
R15     1K              R-EU_0309/12          0309/12       rcl                 1 
R16     1K              R-EU_0309/12          0309/12       rcl                 1 
R17     510R            R-EU_0309/12          0309/12       rcl                 1 
R18     560R            R-EU_0309/12          0309/12       rcl                 1 
R19     560R            R-EU_0309/12          0309/12       rcl                 1 
R20     1K              R-EU_0309/12          0309/12       rcl                 1 
R21     1K              R-EU_0309/12          0309/12       rcl                 1 
R22     1K              R-EU_0309/12          0309/12       rcl                1 
R23     1K              R-EU_0309/12          0309/12       rcl                 1 
R24     1K              R-EU_0309/12          0309/12       rcl                 1 
R25     1K             R-EU_0309/12          0309/12       rcl                 1 
R26     1K              R-EU_0309/12          0309/12       rcl                 1 
R27     1K              R-EU_0309/12          0309/12       rcl                 1 
R33     10K             POTENTIOMETER_PT-10S PT-10S rcl              1  
RIGHT  DTS-6          DTS-6                 DTS-6         switch-tact      1 
RXLED                    LED3MM                LED3MM      led                 1 
SV1                      FE06-1                FE06          con-lsta           1 
SV3                      MA03-2                MA03-2        con-lstb           1 
SW3    EC11B-V       EC11B-V               EC11B-V       alps                1 
SW4    EC11B-V       EC11B-V               EC11B-V       alps                1 
T1        BC546B         BC546B                TO92-EBC     transistor-npn  1 
T2        BC556A          BC556A         TO92-EBC     transistor-pnp  1 
T3        TIP142          TIP142                SOT93         transistor-power  1 
TR1                      EE20-2                EE20-2        trafo                1 
TXLED                    LED3MM                LED3MM      led                  1 
U$1     ATXMEGA16A4    ATXMEGA16A4   ATXMEGA16A4  1sajat  1  
U$5     ACS712         ACS712                SOIC8         ACS712           1 
U$7  2X16LCDTOP 2X16LCDTOP            2X16LCDTOP   lcd_modules_ece    1 
UP       DTS-6           DTS-6                 DTS-6         switch-tact       1 
X1       PN61729-S    PN61729-S             PN61729-S     con-berg           1 
X3   SMKDSP_1,5/2 SMKDSP_1,5/2         SMKDSP_1,5/2 con-phoenix-smkdsp 1 
 

Príloha č.6: Zoznam použitých súčiastok 



 

 

 

 

 

Príloha č.7: Doska plošných spojov pre usmerňovacie diódy – strana spojov 

 

 

 

Príloha č.8: Doska plošných spojov usmerňovača – rozmiestnenie súčiastok 

 

 

 

Príloha č.9: Doska plošných spojov klávesnice - strana spojov 

 



 

 

 
 

Príloha č.10: Doska plošných spojov klávesnice - rozmiestnenie súčiastok  

 

 
 

Príloha č.11: Fotografia zhotovenej dosky plošných spojov – strana súčiastok 



 

 

 
 

Príloha č12: Fotografia zhotovenej dosky plošných spojov – strana spojov 

 

 
 

Príloha č.13: Fotografia modulu LCD displeja s radičom S6A0069 


