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Abstract: The goal of this project is to develop a fully usable digital multimeter capable of measuring 
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have autoranging, RMS measurement and computer connectivity. The price of the final product in 

parts should be below 20 USD. 
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1 ÚVOD 

K elektrotechnice neodmyslitelně patří laboratorní přístroje – od zdroje přes osciloskop po multi-

metr. Nicméně cena, byť základních verzí těchto přístrojů, může být v desítkách tisíc korun. Určitou 

alternativou proto mohou být různá open-source řešení – například programovatelný laboratorní 

zdroj EEZ H24005 [1] či osciloskop ScopeFun [2].  

Na internetu lze najít a postavit velmi kvalitní přístroj na profesionální úrovni, jehož další výhodou 

je téměř neomezená modifikovatelnost. Jediným přístrojem, na který více méně neexistuje žádné 

kvalitní open source řešení, je multimetr.  

Cílem této práce bylo vyzkoušet návrh digitálního multimetru se všemi funkcemi, které by měl ko-

merční produkt. Tento projekt byl realizován z vlastní iniciativy autora v první polovině roku 2019. 

 

Obrázek 1: Výsledný produkt verze 1.5 

2 MULTIMETR 

V následujících částech článku bude popsán návrh hlavních bloků přístroje. 

2.1 JÁDRO 

Jádrem celého multimetru je mikrokontrolér řady STM32F373. Tato řada mikrokontrolérů je cílena 

na přesné analogové aplikace, obsahuje proto tři 16bitové ΣΔ převodníky AD s diferenciálním vstu-

pem, programovatelným zesílením a externí referencí.  
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2.2  NAPĚŤOVÁ REFERENCE 

Jako zdroj napěťové reference byl použit obvod MCP1501 s výstupem 1,8 V ± 0,1 %. Pomocí ope-

račního zesilovače MCP6072 a dvojice rezistorů je vytvářeno napětí rovné ½ reference, tj. 0,9 V. 

Toto napětí odpovídá přesně středu rozsahu převodníku AD.  

2.3  VSTUPNÍ ANALOGOVÁ ČÁST 

Měření napětí je realizováno pomocí jednoduchého napěťového děliče a trojice SPDT analogových 

přepínačů 741G3157 mezi svorkami V a COM. Svorka COM není připojena na zem mikrokontro-

léru, nýbrž na ½ maximálního napětí převodníku AD. Takto je možné relativně jednoduše realizovat 

bipolární vstup bez nutnosti generování záporných napájecích napětí. Do samotného diferenciálního 

vstupu převodníku je přes napěťový sledovač přiveden výstup děliče a napětí na svorce COM. 

 

Obrázek 2: Vstupní analogová část pro měření napětí 

Vstupní rozsahy napětí jsou čtyři a to sice ±60 V, ±6 V, ±600 mV a ±60 mV. Rozsahy jsou elektro-

nicky nastavitelné pomocí signálů VSEL0 a VSEL1.  

Měření proudu je realizováno mezi svorkami A a COM. Úbytek napětí na dvojici rezistorů 50 mΩ a 

5 mΩ je zesílen precizním zesilovačem INA199 s G = 50 a přiveden na diferenciální vstup převod-

níku AD. Pomocí signálu ISEL a SPDT přepínače 741G3157 je možno přepínat mezi rozsahy ±2500 

a ±250 mA.  

 

Obrázek 3: Vstupní analogová část pro měření proudu 
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Je možné zároveň měřit napětí i proud a softwarovým vynásobením těchto hodnot dospět k výkonu. 

Tento režim je obzvláště výhodný např. pro vyhodnocování účinnosti zdrojů apod. 

2.3 MĚŘENÍ RMS 

Obvykle je měření hodnoty RMS realizováno pomocí dedikovaného převodníku z RMS na DC, na-

příklad AD8436 firmy Analog Devices [3]. Tyto obvody jsou ale poměrně drahé. V tomto projektu 

byl využit jiný přístup – každý ΣΔ převodník AD je schopen zaznamenat 50 tisíc vzorků za sekundu. 

Tyto vzorky jsou automaticky pomocí periferie DMA (Direct Memory Access) ukládány do paměti 

RAM a poté dosazeny do rovnice 1, což je rovnice pro výpočet hodnoty RMS z diskrétních vzorků: 

 𝑥𝑅𝑀𝑆 =  √
1

𝑁
∑ 𝑥𝑖

2𝑖=𝑁
𝑖=0  (1) 

Nevýhodou tohoto řešení je samozřejmě značně omezená šířka pásma, která je dle Shannon-Nyqu-

istova teorému 25 kHz. Dále je také toto řešení náročné na výpočetní výkon mikrokontroléru, tento 

mikrokontrolér ale disponuje jednotkou FPU a jednocyklovými instrukcemi pro násobení a dělení. 

Na obrázku 4 je možno vidět změřenou přesnost na rozsahu ±6 V vůči multimetru Brymen 867. 

Modrá křivka byla změřena 3 dny po kalibraci, žlutá půl roku po kalibraci. Oranžová křivka odpovídá 

přesnosti 0,1 % ± 0,5 mV z měřeného napětí. 

 

Obrázek 4: Graf přesnosti měření napětí pro rozsah ±6 V 

2.4 MĚŘENÍ ODPORU, KAPACITY A KONTINUITY 

Odpor, kapacita a kontinuita jsou měřeny mezi terminály COM a AUX. Šest různých rezistorů je na 

jedné straně připojeno na terminál AUX a na straně druhé na 6 různých GPIO pinů mikrokontroléru. 

Jelikož jsou piny třístavové, standartně jsou v režimu vysoké impedance. Postupně jsou však přive-

deny do stavu log. 1, což vede k vytvoření napěťového děliče s jedním známým rezistorem. 

V případě měření odporu je jednoduše odečtena hodnota napětí uprostřed děliče (tj. hodnota na ter-

minálu AUX) a na základě známé hodnoty referenčního rezistoru vypočtena hodnota neznámého 

rezistoru. 

Měření kontinuity je realizováno stejně jako měření odporu, pouze s mnohem vyšší snímkovací frek-

vencí převodníku AD a tím, že při odporu nižším než 50 Ω je zapnut piezoelektrický bzučák a zelená 
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V případě měření kapacity se neznámý kapacitor začne nabíjet přes referenční rezistor. Rychlým 

převodníkem AD je periodicky snímáno napětí uprostřed děliče, zatímco se měří čas nabíjení pomocí 

časovače TIM4. Jakmile napětí dosáhne 63,2 % maxima, je ukončeno měření času a pomocí rovnice 

𝐶 =  𝜏/𝑅 vypočtena hodnota kapacity. 

2.5 MĚŘENÍ FREKVENCE 

Frekvence je měřena mezi terminály COM a AUX. Průběh napětí na terminálu AUX je přiveden přes 

Schmittův klopný obvod (integrovaný v mikrokontroléru) na vstup ETR 32bitového časovače TIM2. 

Každá vzestupná hrana způsobí inkrementaci hodnoty časovače TIM2. Časovač TIM3 generuje pře-

rušení každých 500 ms, hodnota frekvence je tedy rovna hodnotě časovače TIM2 vynásobené dvěma. 

Rozsah měření byl empiricky stanoven na 1 Hz až 10 MHz. 

2.6 PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI 

Mikrokontrolér odesílá veškerá změřená data do hostujícího PC pomocí protokolu UART přes izo-

látor ADuM1201. Samotný převod USB-UART je realizován pomocí převodníku CH330. Díky 

tomu je celý multimetr při měření galvanicky odizolován od hostujícího počítače. 

Pomocí mikro USB konektoru je také možno nabíjet integrovanou lithium-iontovou baterii. 

Multimetr má také vlastní EEPROM paměť, ve které jsou jednak uložena kalibrační data a druhak je 

možné do ní periodicky ukládat například změřené hodnoty napětí či proudu (multimetr tak může 

fungovat jako jednoduchý datalogger). 

3 ZÁVĚR 

Po více jak roce vývoje a pěti prototypech bylo dospěno k velmi dobře fungujícímu designu. Byly 

vyrobeny tři kusy, které byly poslední půl rok používány na více méně dennodenní bázi. Multimetr 

je snadno použitelný, poměrně přesný a má široké uplatnění. Co není hodnoceno příliš kladně je 

malý displej a krátká doba provozu na baterii (cca 10 hodin na jedno nabití). V tuto chvíli se pra-

cuje na nové verzi 1.6, která přidává několik nových funkcí a vylepšení a mj. i 2,8“ TFT dotykový 

displej. 

Celý projekt byl po dokončení zveřejněn online pod open source licencí na GitHubu [4], stránkách 

Hackaday a webu autora. Po zveřejnění se projektu dostalo kladného ohlasu, byl mj. nominován na 

cenu Hackaday Prize 2019 či diskutován v elektronickém podcastu The Amp Hour. 
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