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Abstrakt 

Táto práca sa zaoberá vyhodnocovaniu napájania a spotreby IoT zariadení. Ďalej sa 

zaoberá rozborom profilu odberu prúdu týchto zariadení ako aj rozborom 

vhodného napájacieho zdroja. V práci sú analyzované jednotlivé typy primárnych 

batérii a ich vhodnosť použitia v tejto oblasti. Ďalej sa práca zaoberá 

nízkoodberovými DC/DC meničmi s vysokou efektivitou pri nízkom odbere prúdu.  

Práca popisuje dostupné riešenia pre vyhodnocovanie spotreby IoT. Súčasťou 

práce je návrh a výroba meracieho prípravku, ako aj nadradeného programu pre 

interpretáciu nameraných hodnôt.  

 

 

 

 

 

Kľúčové slová 

IoT zariadenia, Batérie, DC/DC meniče,  LTC3335, kulombmeter, prúdový monitor, 

merací prípravok, nadradená aplikácia 

 

 

 

 

Abstract 

This thesis describes energy consumption and power supplying low-power IoT 

devices. There is general analysis of current consumption and selecting suitable 

primary battery cell depends of behavior battery type. The next point is analysis of 

low-power and high-effectivity DC/DC convertor’s feature.  

The second part contains available solutions for energy monitoring and current 

measurement. This thesis also contains design of device for measure these energy 

consumption, with user application, which interprets measured data. 

 

Keywords 

IoT devices, battery, DC/DC converter, LTC3335, coulomb meter, current monitor, 

low-power, application  
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1 ÚVOD 

Cieľom tejto práce je napájanie a meraie spotreby zariadení s extrémne nízkymi 

prúdmi. Pre výber vhodného napájacieho zdroja je potrebné previesť literárny 

priezkum a analyzovať typické odbery prúdov. Na základe tejto analýzy je 

potrebné vybrať vhodný typ zdroja. Najčastejšie sa jedná o batérie. Nakoľko dnes 

existuje mnoho druhov batérií je vhodné ich porovnať na základe vlasntotí, 

nedostatkov, cene údržbe  a aplikácii.  

 Keďže typické odbery prúdov IoT zariadení môžu v špičke odoberať 

relatívne vysoké prúdy, ktoré batéria nemusí byť schopná dodať, je potrebné nájsť 

riešenia tohto problému. Tento problém z časti riešia aj DC/DC meniče, ktoré sú 

kľúčové aj z hľadiska prispôsobenia veľkosti napájania s čo najvyššou efektivitou. 

 Nakoľko klasické metódy pre meranie odberu sa dostávajú do problému 

s rozsahmi a dynamikou, tak ďalším cieľom práce je výber vhodnej metódy pre 

meranie spotreby. Na základe vhodne zvolenej metódy by malo byť navrhnuté 

zariadenie, ktoré by bolo schopné informatívne merať spotrebu IoT zariadení pri 

ich vývoji. Toto zariadenie nemá slúžiť ako metrologický merací prístroj. Zároveň 

by toto zariadenie malo byť schopné pracovať samostatne. Taktiež cieľom je 

vytvoriť nielen užívateľskú aplikáciu, ktorá zjednoduší prácu s týmto zariadením, 

ale prevedie aj spracovanie a grafickú interpretáciu nameraných hodnôt.  

 Po vyrobení DPS a oživení by mali byť prevedné základné merania, pre 

overenie funkčnosti zariadenia. Ďalšie merania spotreby prevedené na reálnom 

IoT zariadení poskytnú príležtosť overiť teoretické predpoklady.  

1.1 Rozdelenie práce 

Samotná práca je rozdelená do viacerých celkov. Práca sa najprv zaoberá 

identifikovaním spotreby a modelovaním profilu odberu prúdu, výberom 

vhodných napájacích zdrojov, teda typom batérií a ich vlastnostiam. Problematike 

prispôsobenia napájania a vhodného zaťaženia sa práca zaoberá DC/DC meničmi. 

Ďalšia hlavná kapitola sa zaoberá metódami merania prúdu. Nakoľko to nie je 

triviálna záležitosť, obsahuje táto časť viacero dostupných metód. Jedná z nich je 

vybraná a podrobnejšie popísaná. Z týchto poznatkov je navrhnuté meracie 

zariadenie, ktoré je schopné túto dynamickú spotrebu. 

V ďalších kapitolách je popísaná činnosť programu meracieho zariadenia, 

ako aj funkcionalita nadradenej aplikácie. Po návrhu a vyhotovení zariadenia sú 

prevdené kalibračné merania, ktoré poskytujú nadradenej aplikácii korekčné 

hodnoty pre výpočet.  

Následne sa v práci nachádza aj meranie s finálnym zariadením, pomocou 

ktorého je možné potvrdiť teoretické predpoklady. 
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1.2 Internet vecí - IoT 

Internet vecí anglicky Internet of Things alebo skrátene IoT je prepojením 

internetu a fyzických zariadení ako napríklad dopravných prostriedkov, chytrých 

budov a ďalších embedded zariadení, ktoré sú schopné zbierať a vymieňať si dáta. 

Všetky nadradené aplikácie potrebujú údaj, resp. hodnoty ktoré je potrebné 

zosnímať. Z toho dôvodu sa IoT zaoberá predovšetkým senzorikou. 

IoT stále zvyšuje počet prepojených zariadení, ktoré monitorujú všetko od 

tepu srdca, až po teplotu miestnosti alebo obyvateľov budov. Nové aplikácie sú 

vytvárané každý deň, aby merali a posielali správy všetkých typov dát cez 

bezdrôtové lokálne siete. Tieto siete sú pripojené k internetu cez špeciálne brány. 

To znamená že čoskoro budeme mať schopnosť monitorovať zdravie a pracovný 

status všetkých spotrebičov v domácnostiach, vypínať svetlá, zistiť skutočnú 

polohu našich domácich zvierat a to všetko priamo z našich chytrých telefónov. 

Všadeprítomné bezdrôtové monitorovanie umožní pozorovanie a kontrolovanie 

nášho okolia kedykoľvek a kdekoľvek [3] 

Využitie IoT je možné aj v priemysle pre bezdrôtové senzory usporiadané vo 

veľkých sieťach. Bezdrôtové snímacie zariadenia sú používané vo výrobných 

fabrikách, v priemyselných sieťach, v dopravných prostriedkoch alebo strojoch po 

celom svete pre monitorovanie kritických parametrov, zvýšenie bezpečnosti, 

spoľahlivosti a včasnej údržby. Bez ohľadu na ich využitie, všetky zdieľajú ten istý 

problém a tým je: „odkiaľ získajú energiu pre svoju činnosť“? [3] 
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2 ROZBOR ODBERU ENERGIE 

Energeticky autonómne bezdrôtové senzory sú základom IoT. Aby mohol byť tento 

koncept implementovaný, je potreba okrem iného aj napájať každé zariadenie. 

Energia pre napájanie je získavaná z chemického procesu, pohybu, tepla, 

svetla, vibrácií atď., ktorú následne konvertuje na elektrickú energiu, ktorú uloží 

do vhodného zásobníka. Úložiskom energie môže byť napríklad superkapacitor 

alebo batéria. Tieto energetické zásobníky by mali byť schopné ako ukladať, tak aj 

poskytnúť energiu. Táto energia sa následne využíva pre napájanie ostatných 

blokov IoT zariadenia, teda na meranie, spracovanie dát a komunikáciu. Pre 

správne dimenzovanie dostatočného zdroja energie je potrebné určiť spotrebu 

zariadenia. Určenie spotreby IoT zariadení nie je triviálna záležitosť, pretože to 

záleží na mnohých faktoroch.  

V posledných rokoch sa rada vedeckých článkov zaoberá napájaniu IoT 

zariadení. Niektoré sa zaoberajú spotrebou v závislosti na type a spôsobe 

komunikácie, iné sa zaoberajú typom procesora a spôsobom spracovania dát. 

Nakoľko táto problematika nie je riešená všeobecne, je veľmi ťažké preniesť tieto 

poznatky do reálneho návrhu.  

Významnú časť spotreby tvorí typ komunikácie a protokol, ktorý umožňuje 

spoľahlivú komunikáciu v závislosti na čo najmenšom počte správ.  

Ďalšie metódy rozoberajú spotrebu zariadenia na základe spotreby 

jednotlivých inštrukcií. Táto metóda je relatívne presná, ale má výrazné 

obmedzenia,  pretože neurčuje spotrebu energie periférii ako  FLASH, RAM, ADC, 

ktoré je veľmi náročné určiť a majú výrazný dopad na celkovú spotrebu 

zariadenia.  

V niektorých prípadoch sa rieši aj spotreba energie pre prácu s perifériami, 

ale podceňuje sa spotreba externých snímačov, ktoré majú vo výsledku výrazný 

vplyv. Ich odber je väčšinou dynamický. [7] 

2.1 Bottom-Up modelovanie energetickej spotreby 

Väčšina priemyselných aplikácii sa skladá z komponentov akými sú snímač pre 

získavanie dát, riadiaca jednotka, ktorá spracuje namerané dáta a komunikačný 

modul, cez ktorý sa spracované dáta odosielajú poprípade prijímajú. Následne 

prejdú do režimu spánku. Tento proces sa opakuje s určitým intervalom. Vo 

všeobecnosti platí, že čím dlhšie zariadenie spí, tak tým nižšia je spotreba. Naopak 

pri zrýchlení intervalu, kedy je zariadenie v aktívnom móde a vysiela častejšie tak 

spotreba rastie. [7]  
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Obr. 2.1 Model odberu energie. [7] 

 

Obrázok Obr. 2.1 znázorňuje priebeh odberu energie, kde EX je energia 

spotrebovaná: ESYS operačným systémom, EACQ zozbieraním dát, EPRC spracovaním 

dát, ENET komunikáciou; PDEV je priemerný spotrebovaný výkon. Na základe tohto 

predpokladu je možné rozdeliť model do troch hlavných častí a to snímanie dát, 

spracovanie dát a komunikácia. Okrem toho sa v niektorých prípadoch vyskytuje aj 

operačný systém (RTOS), ktorý sa tiež podieľa na celkovej spotrebe.[7] 

 

𝑃𝑧𝑎𝑟𝑖𝑎𝑑𝑒𝑛𝑖𝑎 =  𝑃𝑘𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑘á𝑐𝑖𝑎 +  𝑃𝑠𝑛í𝑚𝑎𝑛𝑖𝑒 +  𝑃𝑠𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖𝑒 +  𝑃𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎č𝑛ý 𝑠𝑦𝑠𝑡é𝑚      (1) 

 

Obrázok Obr. 2.2 ukazuje reálny priebeh odberu prúdu zariadenia po 

prebudení  a následnom vysielaní správy. Je možné si všimnúť špičkové prúdy pri 

tomto procese. 

 

 
Obr. 2.2 Príklad odberov prúdu po prebudení vpravo a vysielaní vľavo zariadenia [12] 

2.2 Modelovanie spotreby komunikácie 

Existujú rôzne typy komunikácií, ale táto kapitola sa zaoberá komunikáciou typu 

point-to-point. 
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2.2.1 Point to Point Communication 

Najjednoduchší model predpokladá bezchybnú kopmunikáciu, aby sa dala 

jednoduchšie určiť spotreba. To znamená, že každý pokus o komunikáciu by mal 

dopadnúť úspešne. V tomto prípade je možné odhadnúť spotrebu každého 

zariadenia samostatne.  

Energia potrebná na komunikáciu závisí na rádiovej technológii. Ďalej má 

vplyv na spotrebu aj výkon rádia, ktorý ma vplyv na dosah. V niektorých prípadoch 

je dosah podstatne väčší, ako je potrebné a znížením dosahu, teda znížením 

vysielacieho výkonu sa dá znížiť spotreba pri komunikácii. Ďalší kľúčový 

parameter spotreby vysielania je čas vysielania. Spotreba záleží na tom, ako je 

správa rozložená v čase, kompromisu medzi prenosovou rýchlosťou, 

spoľahlivosťou a odolnosťou voči rušeniu.  

Ďalšie faktory ovplyvňujúce spotrebu odosielania: [7] 

 Znovu odoslanie správy a tak zvýšenie úspešnosti doručenia správy. 

Typickým príkladom je SIGFOX, ktorý kvôli jednosmernej komunikácii 

odošle správu trikrát. Typický priebeh odberu je znázornený na 

nasledujúcom obrázku Obr. 2.3. 
 

 
Obr. 2.3  Sigfox - priebeh prúdu pri odosielaní správy [7] 

 Väčšina rádiových vysielačov umožňuje nastavenie kompromisu 

medzi spotrebou a dosahom vysielania. Jedná sa o interval 

diskrétnych hodnôt. 

 Činiteľ rozloženia: Niektoré rádiotechnológie môžu pracovať 

s rôznymi činiteľmi rozloženia (LORA), ktoré zvyšujú komunikačný 

dosah ale znižujú prenos dát. To následne zvyšuje čas komunikácie 

a tým pádom aj spotrebu.  
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Obr. 2.4 Odber prúdu počas vysielania s rôznym činiteľom rozloženia 
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3 NAPÁJANIE A ZDROJE IOT 

Výber vhodného zdroja záleží na rôznych faktoroch, ako na type komunikácií, 

energii spotrebovanej v aktívnom móde, tak aj na spotrebovanej energii 

v nečinnosti alebo v režime spánku zariadenia. Tieto vlastnosti a ich vplyv je 

popísaný v predchádzajúcej kapitole. 

Základnými zdrojmi energie pre IoT sú primárne batérie, nabíjateľné batérie 

a superkapacitory. Za predpokladu použitia primárnych batérií treba rátať so 

samovybíjaním, teplotnými podmienkami a v neposlednom rade s pracovnými 

podmienkami zariadenia. Ďalej záleží na minimálnom napätí zariadenia pre svoju 

činnosť, teda minimálne napätie batérie pri zaťažení, alebo napätí v teplotných  

extrémoch.  Typ batérie ovplyvňuje samovybíjací prúd, ktorý môže byť väčší ako 

priemerný odoberaný prúd zariadenia. Zároveň je potrebné pri návrhu zariadenia 

rátať so životnosťou batérie a  následnými nákladmi na jej výmenu. Tieto náklady 

sa mnohonásobne zvyšujú, ak sa jedná o odbornú výmenu týchto batérií. 

Nízko odberové komunikačné protokoly sú udržované veľmi nízkym 

prúdom. Vo väčšine času tieto zariadenia spia. Prebudia sa pre spracovanie 

a odoslanie dát a následne znova prejdú do režimu spánku. Ich odber je tak nízky, 

že mnohokrát je to práve samovybíjanie batérie čo určuje životnosť napájania 

zariadenia. Na druhej strane batérie s nízkym samovybíjaním majú vysoký 

vnútorný odpor, ktorý zamedzuje čerpať špičkové prúdy potrebné na 

komunikáciu.  Všetky tieto faktory komplikujú výber vhodného napájania.  

Ďalšou kategóriou napájacích zdrojov pre IoT sú superkapacitory. Ich veľkou 

výhodou je, že dokážu poskytnúť dostatočne vysoké špičkové prúdy. Na druhej 

strane,  ale nie sú veľmi obľúbené kvôli nelineárnej charakteristike vybíjania, ktorá 

nevyhovuje väčšine zariadení, nízkej kapacite vzhľadom na jednotku objemu, 

nízkou hustotou energie. Superkapacitory sa ale dajú využiť ako zdroj napájania 

v prípade Energy Harvesting. [2] 

V súčasnosti je samovybíjanie batérií relatívne nízke, a kapacity dostatočne 

vysoké. 
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3.1 Batérie a ich vlastnosti pre napájanie IoT 

Prvé najrozšírenejšie batérie boli zinkovo – uhlíkové, ktoré dokázali dodať vysoké 

špičkové prúdy. Z toho dôvodu si našli uplatnenie pre batériovo napájané 

osvetlenia a podobné zariadenia. Ich hlavnou nevýhodou je veľmi vysoký 

samovybíjací prúd. 

Populárne sú alkalické batérie, ktoré nie sú veľmi drahé. Pôsobia ako ideálne 

napájanie pre bezdrôtové zariadenia, ku ktorým je jednoduchý prístup a pracujú 

v miernom rozsahu teplôt, napríklad vo vnútorných podmienkach ako termostaty, 

bezdrôtové spínače osvetlenia. Nevýhodou alkalických batérii sú limitné tepelné 

rozsahy od 0°C do 60°C. Aj keď v porovnaní s uhlíkovými batériami majú omnoho 

nižší samovybíjací prúd, v porovnaní s novými lítiovými batériami majú vyšší 

samovybíjací prúd, ktorý skracuje životnosť batérie na 5 až 7 rokov. Relatívne 

nízka cena batérií je zavádzajúca, pretože celková životnosť batérii je krátka 

a následné vymieňanie batérií môže byť v konečnom dôsledku omnoho drahšia 

záležitosť. Cena vymieňania batérii sa zvyšuje, ak je potrebné ich vymeniť 

odbornou obsluhou   

Lítiové batérie sú výhodné pre dlhodobé nasadenie. Lítium taktiež ponúka 

najvyššiu energiu v závislosti na hmotnosti a objeme zo všetkých dostupných 

chemických typov batérií. Lítiové články, ktoré majú bežný rozsah napätia od 1,5V 

do 3,6V a neobsahujú vodný elektrolyt tak poskytujú širší rozsah pracovných 

teplôt.  

Články s vnútornou chemickou kombináciou LiFeS2 nie sú drahé a poskytujú 

vysoké pulzy potrebné pre napájanie blesku fotoaparátov. Tento typ batérií má 

svoje obmedzenia v rozsahu pracovných teplôt (-20°C až 60°C) a vysoké 

samovybíjanie. Ďalšou nevýhodou je, že batéria môže vytekať v miestach vývodov.  

Batérie s vnútorným chemickým zložením LiMNO2 zahŕňajúce populárne 

CR123A, poskytujú nízke rozmery a šetria tak miesto. Uplatnenie nachádzajú 

v hračkách a fotoaparátoch, ako 3V zdroj, ktorý nahrádza alkalické batérie. Tieto 

batérie poskytujú mierne pulzy a úzky rozsah teplôt.  

LiSOCL2 batérie sú ideálne pre napájanie nízkoodberových bezdrôtových 

zariadení ako  Bluetooth 4.0, ZigBee, Sigfox a LoRa vďaka priemernému nízkemu 

odberu.  LiSOCL2 typ má najvyššiu hustotu energie na jednotku objemu oproti 

iným lítiovým komerčne dostupným článkom. Tieto články majú nízke 

samovybíjanie, menej ako 1% za rok. Táto vlastnosť umožňuje centrálnym 

aplikáciám pracovať bez údržby 10 až 25 rokov. Taktiež poskytujú najširší rozsah 

pracovných teplôt od -80°C do 125°C.  

LiSOCL2 batérie sa využívajú  v priemysle pre automatické aplikácie ako 

monitorovanie napustenia tanku, sledovanie majetku, kde zariadenie musí vydržať 
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extrémne teplotné cykly alebo v  medicíne pri sledovaní teploty pre transport 

zmrznutých farmácií.  

Samovybíjanie je veľmi ovplyvnené aj spôsobom výroby a kvalitou surových 

materiálov. Najkvalitnejšia LiSOCL2 batéria  môže udržať kapacitu nad 25 rokov. 

Na druhej strane najmenej kvalitná batéria typu LiSOCL2 môže mať samovybíjanie 

aj 3% a tak už po 10 rokoch stratí 30% kapacity.  

Pokročilá komunikácia potrebuje vysoké pulzy energie, kde štandardné 

LiSOCL2 batérie nie sú schopné dodať tieto pulzy. Preto existujú modifikované 

typy s patentovanou hybridnou vrstvou kondenzátora HLC. Tento kondenzátor 

pracuje ako nabíjateľná batéria  pre uskladnenie a poskytnutie energie pri 

vysokých odberoch pri prenose dát bezdrôtovým komunikačným modulom.  

Ďalšou oblasťou sú nabíjacie  batérie. Tie sa hodia do aplikácií, ktoré sa počas 

svojej životnosti môžu nabíjať, ale aj tak sú na tieto zariadenia kladené nároky na 

nízku spotrebu. Typickým príkladom zariadenia je napríklad mobilný telefón. 

Nabíjacie batérie majú o niečo vyšší samovybíjací prúd. [2] 
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Tabuľka 3.1 Zrovnanie vlastností rôznych typov batérii [2] 

 

LiSOCL2 

 

Bobbin-

typ s 

hybridným 

kondenzá-

torom 

LiSOCL2 

 

Bobbin-

typ 

Li Metal 

Oxide  

 

Modifiko-

vaný na 

vysokú 

kapacitu 

Li Metal 

Oxide 

 

Modifiko-

vaný na 

vysoký 

výkon 

Alkaline 

LiFeS2 

 

Lithium 

Iron 

Disulfate 

LiMnO2 

 

CR123A 

Energetická 

hustota 

[Wh/1] 

1420 1420 370 185 600 650 650 

Výkon 
Veľmi 

vysoký 
Nízky 

Veľmi 

vysoký 

Veľmi 

vysoký 
Nízky Vysoký Stredný 

Napätie 3.6 až 3.9 3.6V 4.1V 4.1V 1.5V 1.5V 3.0V 

Amplitúda  

pulzu 
Excelentná Malá Vysoká 

Veľmi 

vysoká 
Nízka Stredná Stredná 

Pasivácia Žiadna Vysoká 
Veľmi 

nízka 
Žiadna N/A Značná Stredná 

Výkon pri 

zvýšenej 

teplote 

Excelentný Značný Stredný Excelentný Nízky Stredný Značný 

Výkon pri 

zníženej 

teplote 

Excelentný Značný Stredný Excelentný Nízky Stredný Mizerný 

Životnosť Excelentná Excelentná Excelentná Excelentná Stredná Stredná Značná 

Samo-

vybíjanie 

Veľmi 

nízke 

Veľmi 

nízke 

Veľmi 

nízke 

Veľmi 

nízke 

Veľmi 

vysoké 
Stredné Vysoké 

Pracovná 

teplota 

-55°C až 

85°C 

-80°C až 

125°C 

-45°C až 

85°C 

-45°C až 

85°C 

0°C až 

60°C 

-20°C až 

60°C 

0°C až 

60°C 

 

 
Obr. 3.1 Li-SoCl2 Veľkosť napätia v závislosti na teplote a odoberanom prúde[3] 
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3.2 DC/DC meniče 

Každé zariadenie potrebuje pre svoju činnosť stabilizované napájanie o určitej 

veľkosti napätia. Tieto veľkosti napájania sa väčšinou pohybujú v určitom rozsahu 

a líšia sa zariadením od zariadenia. 

Aj za predpokladu napájania zariadenia z batérií je potreba prispôsobiť 

a stabilizovať napätie. V tomto prípade nastávajú dve základné situácie. V prvom 

prípade je napätie na batérií vyššie ako vyžaduje zariadenie. Tento stav je väčšinou 

pri plne nabitých batériách. Mohlo by sa zdať, že postačí klasický lineárny 

regulátor, ale v niektorých prípadoch na ňom môže byť relatívne veľký úbytok 

energie. Na druhej strane v iných aplikáciách nachádza uplatnenie z dôvodu 

nízkeho rušenia. Preto sa zapojí do kaskády so spínaným meničom pre 

vyfiltrovanie napájania a jeho úbytok energie je relatívne nízky. Z hľadiska 

spotreby je nevyhnutné použiť znižujúci menič s čo najvyššou efektivitou 

a najnižšou vlastnou spotrebou.  

V druhom prípade je napätie na batérii nižšie ako potrebné napätie, preto by 

mal menič byť schopný pracovať ako zvyšujúci, tak aj znižujúci. Mnoho meničov 

umožňuje nastaviť výstupné napätie.  

Ďalej nastáva problém, že so zvyšujúcim odoberaným prúdom vzniká väčší 

úbytok napätia na vnútornom odpore batérii, čo sa následne prejaví poklesom 

napätia na jej svorkách. V niektorých prípadoch sa to môže dostať až pod 

minimálne napätie potrebné pre spoľahlivý chod zariadenia. Za takýchto 

podmienok sa dá len ťažko zaobísť bez meniča. 

Väčšina meničov optimalizovaných pre nízko odberové zariadenia pracujú v 

Burst Mode®. Tento typ meniča sa nachádza v režime spánku pokiaľ výstupné 

napätie neklesne pod spodnú hranicu. Následne sa prebudí a začne odoberať 

energiu zo zdroja vo forme vysokých prúdových pulzov. Túto energiu dodáva na 

výstup, pokiaľ výstupné napätie nedosiahne hornú hranicu. Vtedy menič prejde 

znova do režimu spánku a odoberá minimum energie.  Niektoré typy batérií nie sú 

schopné dodať tak vysoké špičkové prúdy. Tieto pulzy znižujú životnosť napájania 

zariadenia. Ďalej môžu tieto vysoké odbery preťažiť batériu, kedy jej napätie 

klesne pod minimálnu úroveň a zariadenie sa môže dostať do nežiaduceho stavu. 

Z toho dôvodu je potrebné zvoliť nielen vhodný typ batérie, ale aj meniča, ktorý je 

šetrný k napájaciemu článku. Niektoré meniče však umožňujú zvoliť maximálny 

špičkový prúd odoberaný z batérie.[3] 

Výber vhodného meniča záleží na rade faktorov. V každej aplikácii je kladená 

rôzna váha jednotlivým faktorom. Všeobecne však platí, že menič by mal mať čo 

najnižšiu vlastnú spotrebu, vysokú efektivitu, široký pracovný rozsah ako 

vstupného tak aj výstupného napätia. Zapojenie meniča by nemalo obsahovať 

príliš mnoho externých súčiastok a samotný menič by mal mať nízke rozmery. 
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3.2.1 DC/DC menič TPS6273x od Texsas Instrument 

Rodina TPS6273x poskytuje vysoko integrovaný menič, ktorý je vhodný pre 

napájanie nízko odberových zariadení. Poskytuje systém s externe 

programovateľnou reguláciou pre dosiahnutie čo najvyššej efektivity pri 

výstupnom prúde  od 10µA až 200mA. [8] 

 

 
Obr. 3.2 Principiálne zapojenie DC/DC meniča s uvedením účinnosti [8] 

 

Regulované výstupné napätie je riadené pulznou frekvenčnou moduláciou 

(PFM) pre udržanie výstupného napätia v blízkosti požadovaného. Referenčné 

napätie je užívateľom nastavené pomocou odporového deliča. Prúd, ktorý preteká 

cievkou je snímaný vnútornou elektronikou. Špičkový prúd cievkou je riadený tak, 

aby sa zachovala čo najvyššia účinnosť v širokom rozsahu vstupných prúdov. 

Menič TPS62736 poskytuje priemerný výstupný prúd 50mA pri špičkovom prúde 

100mA a 200mA (TPS62737) výstupný prúd pri 370mA špičkovom prúde. Tento 

menič je možné aj vypnúť pomocou špeciálneho vstupu, nakoľko niektoré 

zariadenia potrebujú vypnúť napájanie. [8] Základné parametre: 

 Efektivita nad 90% 

 50mA výstupný prúd 

 1,3 až 5V odporovo nastaviteľné výstupné napätie 

 2 až 5,5V vstupný rozsah 

 380nA odberaný prúd v aktívnom móde 

 10nA v režime ak nereguluje 

3.2.2 DC/DC menič TS331x od Silicon Laboratories 

Ďalším vhodným príkladom je aj DC/DC menič TS3310 od firmy SILICON LABS, 

ktorý je schopný pracovať pri vstupnom napätí od 0,9V do 5V, s nastaviteľným 

výstupným napätím  v rozsahu 1,8V až 5V. Vlastná spotreba je priemerne 150 nA 

a efektivita až 92% čím je vhodný pre napájanie zariadení ako jednočlánkové 

Lítiovo-Iontové alebo alkalické batériovo napájanie nástroje, bezdrôtové 
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mikrofóny, bezdrôtovo ovládané senzory, zariadenie pre monitoring zdravia osôb, 

ZigBee rádiové zariadenia, nízko odberové Bluetooth zariadenia a  podobne. [10] 
 

 
Obr. 3.3 Aplikačná schéma zapojenia DCDC meniča rodiny TS331x [10] 

Nastavenie výstupného napätia je možné pomocou vstupov S0, S1, S2  a je 

diskrétne. V mnohých nízko odberových aplikáciách obsahuje primárny zdroj 

vysoký vnútorný odpor. To zabraňuje poskytnúť energiu pri odberových špičkách 

zariadenia. Tento nedostatok zdroja pomáha menič kompenzovať tým, že 

umožňuje uskladniť časť energie do výstupného kondenzátora. Niektoré 

zariadenia potrebujú úplne odpojiť napájanie a fixne pripojený kondenzátor na 

výstupe by svojím napätím spôsoboval problémy. A z toho dôvodu obsahuje tento 

menič aj digitálny vstup, ktorý odpojí napäťový výstup od zariadenia, teda odpojí 

kondenzátor od zariadenia. [10] 
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4 VYHODNOCOVANIE SPOTREBY 

Táto kapitola sa zaoberá rozborom meraní spotreby nízko odberových zariadení. 

Ako z predchádzajúcich kapitol vyplýva, tak odber zariadenia nie je v čase 

konštantný. Každé zariadenie má vlastný profil odberu energie. Hlavným 

problémom je dynamická zmena odberu prúdu, ktorá prechádza väčšinou až cez 

tri rady. Ak je zariadenie neaktívne odoberá rádovo µA a počas komunikácie až 

niekoľko desiatok mA. Na prvý pohľad sa môže zdať, že pri tak nízkych prúdoch 

postačia klasické prístupy merania prúdu a napätia a následným určením výkonu. 

Použitím odporového bočníka a následným snímaním napätia a integráciou 

odoberaného prúdu v čase sa tvári tento problém ako vyriešený. V skutočnosti to 

je omnoho náročnejšia záležitosť.  

V prvom rade je obrovský problém zvoliť správnu veľkosť snímacieho 

odporu, aby mal dostatočný odstup signálu od šumu a zároveň neobmedzoval 

prúdové odbery zariadenia. Na druhej strane sa objavuje problém so zvolením 

vhodnej vzorkovacej frekvencie pre snímanie napätia na tomto odpore 

a následnou integráciou.  

4.1 TS1108 integrovaný kulombmetr, snímač prúdu 

Tento spôsob určovania spotreby je elegantne vyriešený pomocou produktu 

TS1108. Tento obvod obsahuje kulombmeter, ktorý je schopný merať vybitie 

batérie s uvedením  polarity. Vybíjací prúd akumulátora alebo prúd zo zdroja je 

snímaný pomocou externého rezistora a zosilňovača. Za použitia integrátora 

a komparátora je obvod schopný previesť napätie na kmitočet v sériových pulzoch. 

Tieto pulzy trvajú 90 µs a udávajú odoberaný náboj zo zdroja. Frekvencia týchto 

pulzov je nastaviteľná pomocou integračného rezistora a kondenzátora.  

 
Obr. 4.1 Vnútorná bloková schéma TS1108 [5] 
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Ako z blokovej schémy na Obr. 4.1 vyplýva, prúd pretekajúci odporom 

vytvorí úbytok napätia, ktoré je následne zosilnené pomocou diferenciálneho 

zosilňovača.  

Tento signál je integrovaný komparátorom, pokiaľ  nedosiahne hodnotu, 

ktorá vypína komparátor. Táto úroveň je určená napätím na svorkách CIN+. 

Následne ďalšia elektronika vytvorí krátky 90µs pulz na pine COUT a resetuje 

integrátor.  Pre každý 90 µs impulz je nahromadený náboj popísaný nasledujúcou 

rovnicou: [5] 
 

𝑱𝒆𝒅𝒆𝒏𝑷𝒖𝒍𝒛𝑲𝒐𝒎𝒑𝒂𝒓á𝒕𝒐𝒓𝒂 =  
𝑹𝑰𝑵𝑻𝑪𝑰𝑵𝑻(𝑽𝑪𝑰𝑵−−𝑽𝑽𝑩𝑰𝑨𝑺)

𝑮𝑨𝑰𝑵 ×𝑹𝑺𝑬𝑵𝑺𝑬
 [𝑪𝒐𝒖𝒍𝒐𝒎𝒃𝒔]       (2) 

Kde: RINT je integračný odpor 

  CINT je integračný kondenzátor 

  VCIN je napätie na kondenzátore 

  VVBIAS je polovica referenčného napätia 

  GAIN je zosilnenie 

  RSENSE je veľkosť snímacieho odporu 

 

Integrátor pracuje najlepšie práve s 90 µs pulzom čo reprezentuje len 2% 

celkového času integračnej periódy. V lineárnej oblasti výstupného napätia 

ovplyvňuje presnosť obvodu posunutie vstupného napätia (max 150µV) do CSA 

zásobníka a chyba zosilnenia CSA (max 1%). Celková presnosť je teda daná: [5] 
 

𝑽𝒐𝒖𝒕 = 𝑽𝑩𝑰𝑨𝑺 − (𝑮𝑨𝑰𝑵 × (𝟏 ± 𝑮𝑬) ∙ 𝑽𝑺𝑬𝑵𝑺𝑬) ± (𝑮𝑨𝑰𝑵 ∙ 𝑽𝑶𝑺)    (3) 

 

Kde: VOUT je výstupné napätie 

  GAIN je zosilnenie 

  GE je chyba zosilnenia 

  VSENSE je veľkosť snímacieho odporu 

  VOS je posun vstupného napätia do CSA zásobníka 

4.2 Vyhodnocovanie spotreby pomocou TI Energy Trace® 

V tomto prípade sa nejedná o konkrétnu súčiastku, ale o celé zariadenie, ktoré 

pozostáva z mikrokontroléra, meniča, špecializovaného debuggera podporujúceho 

EnergyTrace technológiu a ďalších častí. Jeho vyhodnotenie prebieha na počítači 

v programe Code Composer Studio 6.0, ktorý vizualizuje profil odberu a určuje 

spotrebu. Toto zariadenie je vhodné pre ladenie programu za účelom získania 

optimalizovania spotreby v závislosti na programe.  

Činnosť tohto zariadenia spočíva v mikroprocesorom riadenom DC/DC 

meniči.  Pri presne definovaných pulzoch energie, ktoré mikroprocesor ráta, je 
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možné určiť prenesenú energiu. Celý tento princíp je chránený patentom 

s označením 13/329,073. [6] 
 

 
Obr. 4.2 Vývojový kit a EnergyTrace od Texas Instrument pre meranie spotreby[6] 

 

Výhodou tohto produktu je to, že sa jedná o hotový a odladený výrobok pre 

okamžité použitie s vyhodnocovacím programom. Nevýhodou je, že výstupný 

rozsah je obmedzený len na 1,2 až 3,6V. Ďalšou nevýhodou sú nároky na ostatné 

zariadenia potrebné pre prácu, ako aj zložitosť celého zariadenia.  

4.3 Vyhodnocovanie spotreby pomocou LTC3335 

Tento produkt je navrhnutý tak, aby vyhovoval širokému spektru nízkoodberových 

zariadení.  Je to kulombmeter, ktorý obsahuje aj DC/DC menič. Tento menič je 

schopný pracovať ako zvyšujúci, tak aj znižujúci. Výstupné napätie je možné 

navoliť v rozsahu od 1,8V do 5V pri vstupnom napätí od 1,8V do 5,5V  pomocou I2C 

alebo kombináciou vstupných pinov. Výstupné napätie je programovateľné na 

fixné hodnoty. [9] 
 

 
Obr. 4.3 LTC3335 aplikačné zapojenie a efektivita meniča pri IPEAK = 100mA [9] 

Tento obvod má kľudový odber len 680nA. Tento obvod ďalej umožňuje 

nastaviť osem hodnôt vstupného špičkového prúdu IPEAK v rozsahu od 5mA do 
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250mA v závislosti na použitom type primárnej batérii, aby obmedzil maximálny 

prúd.  

Tento obvod obsahuje aj kulombmeter a komunikačné rozhranie I2C pre jeho 

obsluhu. Nakoľko je v tejto práci použitý ako hlavný komponent meracieho 

prístroja, tak jeho podrobnejší popis sa nachádza v ďalšej kapitole.[9] 
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5 ROZBOR LTC3335 

Táto kapitola sa zaoberá podrobnejším vlastnostiam LTC3335 obvodu, ako aj jeho 

princípu činnosti a presnosti. 
 

 

Obr. 5.1 Blokové schéma integrovaného obvodu LTC3335[9] 

 

Obvod LT3335 od Linear Technology  je vysoko efektívny a nízko odberový 

zvyšujúci aj znižujúci DC/DC menič, s precíznym integrovaným kulombmetrom, 
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ktorý je schopný monitorovať akumulovanú kapacitu batériovo napájaných 

zariadení. Jeho bloková schéma sa nachádza na nasledujúcom obrázku Obr. 5.1 .[9] 

Z blokovej schémy vyplýva, že obvod sa skladá z dvoch hlavných častí a to 

meniča a kulombmetra. Oba tieto bloky sú rozobrané v nasledujúcich 

podkapitolách. 

5.1 Princíp DC/DC meniča obvodu LTC3335 

Najhlavnejším prvkom tohto obvodu je jeho interný Back-Boost menič. Tento 

menič sa skladá zo štyroch vnútorných spínačov označených A, B, C a D, ktoré sú 

znázornené na obrázku Obr. 5.2. Ďalej obsahuje aj riadiaci obvod, ktorý pripája 

vstup a výstup napätia do cievky.  

 
Obr. 5.2 Principiálne zapojenie H mostíka meniča LTC3335 

Menič pracuje ako H mostík, pre všetky podmienky VOUT ak nie je v režime 

spánku. To znamená, že spínače A a C sa stále zapínajú spolu, tak ako aj dvojica 

spínačov B a D. Algoritmus hysterézneho napätia, ktorý ovláda menič reguluje 

výstupné napätie, má internú spätnú väzbu z výstupu VOUT, na ktorom meria 

výstupné napätie.  

Menič nabíja výstupný kondenzátor cez cievku. Prúd najprv stúpa lineárne po 

rampe do hodnoty IPEAK cez spínače A a C. Po dosiahnutí tejto hodnoty sa zopnú 

spínače B a D, kde prúd klesá po rampe až do hodnoty 0 mA. Hodnota špičkového 

prúdu IPEAK je nastaviteľná na pinoch obvodu, podľa nasledujúcej tabuľky Tabuľka 

5.1 .[9] 
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Tabuľka 5.1 Nastavenie špičkového prúdu IPEAK LTC3335 [9]  

 
 

Tento proces sa cyklicky opakuje pokiaľ výstupné napätie nedosiahne 

hodnotu o kúsok vyššiu, ako je nastavená výstupná úroveň napätia, teda napäťový 

prah spánku. Po dosiahnutí tejto úrovne menič prejde do režimu spánku, kedy 

odoberá minimálny prúd. V tomto stave monitoruje výstupné napätie. Výstupný 

kondenzátor poskytuje prúd do záťaže.[9]  

Ak napätie na výstupe, teda na výstupnom kondenzátore klesne pod dolnú 

hranicu regulačného bodu, tak sa menič prebudí a začne pretekať prúd cievkou 

a cyklus sa opakuje. Menič nabehne typicky do 3 µs. Táto metóda hysterézneho 

napätia na výstupe redukuje straty spôsobené  FET spínačmi pri nízkom zaťažení 

meniča. Výstupné napätie je možné voliť pomocou vyvedených pinov obvodu, 

alebo pomocou registra, v rozsahu 1,8V do 5V podľa nasledujúcej Tabuľka 5.2. 

Zároveň je možné pomocou registra nastaviť ignorovanie nastavenia napätia 

externými pinmi.  

 
Tabuľka 5.2 Voľba výstupného napätia LTC3335 [9] 

 
 

Ak výstupné napätie dosiahne hornú hranicu napätia, tak sa menič nevypne 

hneď, ale najprv dokončí cyklus AC-BD, teda pokiaľ prúd nedosiahne 0mA. Táto 

vlastnosť je kľúčová pre presnosť kulombmetra.[9] 
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5.2 LTC3335 a integrovaný kulombeter 

Obvod LTC3335 má integrovaný precízny kulobmeter pre monitorovanie náboja 

preneseného z batérie do záťaže. Ten sa počíta len vtedy, ak pracuje menič,  teda 

ak sa menič podieľa na prenose prúdu zo vstupu na výstup. Ako bolo spomenuté 

v predchádzajúcej podkapitole, menič pracuje v H mostíku ak nie je v režime 

spánku. Na začiatku každého cyklu sa zopnú spínače A a C. Následne začne 

pretekať prúd cievkou až po hodnotu IPEAK, kedy sa spínače A a C vypnú. Následne 

sa aktivujú B a D spínače pokiaľ prúd neklesne na nulu. Tento priebeh ilustruje 

nasledujúci obrázok Obr. 5.3. [9] 
 

 
Obr. 5.3 Princíp určovania náboja v obvode LTC3335[9] 

 

Ak hodnoty IPEAK a čas AC (zopnuté) sú známe, tak je možné určiť odoberaný 

náboj z batérie. Na obrázku Obr. 5.3 sa jedná o vyplnenú plochu trojuholníka 

označenú qAC(ON). Tento náboj sa dá určiť podľa rovnice:[9] 
 

𝒒𝑨𝑪(𝑶𝑵) =
𝑰𝑷𝑬𝑨𝑲∙𝒕𝑨𝑪

𝟐
      (4) 

Maximálny časový rozsah pre LTC3335 je približne 11,74 µs, ktorý je interne 

zarovnaný pre kompenzovanie rôznych hodnôt IPEAK a teploty. To má za následok 

veľmi presné meranie náboja preneseného zo vstupu na výstup každého cyklu, 

ktorý je reprezentovaný 8-bitovým číslom, ktoré sa pripočíta k predchádzajúcej 

celkovej hodnote. Najvyšších 8 bitov je možné vyčítať pomocou I2C. Hodnota tohto 

počítadla je uchovaná pokiaľ sa menič nachádza v režime spánku. Hodnota qLSB je 

najnižší bit výstupného 8-bitového formátu, ktorý sa nachádza v registri a je 

možné ho vyčítať, záleží na IPEAK, ktorú udáva výrobca. [9] 

5.2.1 Výber vhodnej predeličky 

Pre uchovanie vhodného digitálneho rozlíšenia pre rôzne veľkosti kapacity batérie 

a veľkosti špičkových prúdov IPEAK obvod LTC3335 poskytuje programovateľnú 

predeličku. Hodnota preddeličky je od 0 do 15, ktorá sa určuje pomocou 
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nasledujúcej rovnice (5), ktorá zaručuje optimálne rozlíšenie kulombmetra 

v závislosti na kapacite batérie a hodnote špičkového prúdu IPEAK.[9] 

 

𝑀 = 𝑙𝑜𝑔2 (
𝑞𝐿𝑆𝐵∙255

𝑄𝐵𝐴𝑇
)       (5) 

Kde QBAT je veľkosť kapacity batérie v Ampér hodinách a qLSB je typická 

hodnota z tabuľky poskytnutej výrobcom. Výsledná hodnota M musí byť celé číslo 

a zaokrúhľuje sa nadol. Maximálna hodnota M je 15. Pre menšie batérie je hodnota 

M väčšia pri rovnakom špičkovom prúde IPEAK.  Aplikovaním preddeličky sa 

výsledná hodnota najnižšieho bitu qLSB zmení podľa rovnice [9]: 

 

𝑞𝐿𝑆𝐵_𝑀 =
𝑞𝐿𝑆𝐵

2𝑀         (6) 

5.2.2 Vlastný test kulombmetra 

Nastavením bitu v registri E[1] = 1 je možné overiť funkčnosť kulombmetra bez 

toho, aby bolo nutné čakať, pokiaľ sa akumulovaný náboj dostane na úroveň qLSB. 

V tomto režime sa vnútorné hodiny pripoja na pin IRQ a frekvencia pulzov udáva 

veľkosť odoberaného prúdu. To je popísané rovnicou (7) [9]: 

 

𝐼𝐵𝐴𝑇 = 𝐼𝑃𝐸𝐴𝐾 ∙ 𝑡𝐹𝑆 ∙ (𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝐼𝑅𝑄 ℎ𝑟á𝑛)   (7) 

Kde tFS = 11,74µs 

5.3 Ďalšie vlastnosti LTC3335 

Ďalšou vlastnosťou obvodu LTC3335 je aj alarm, ktorý generuje prerušenie na IRQ 

pine. Následným vyčítaním alarmového registra je možné určiť konkrétnu príčinu. 

Alarm môže nastať v prípade že: [9] 

 V prípade pretečenia času nábehu prúdu, keď sú spínače AC aktívne 

a je nevhodne zvolená veľkosť cievky, ktorá je mimo časového limitu 

 Pretečenie kulombmetra  

 Dosiahnutie vopred nastavenej alarmovej hodnoty spotrebovaného 

náboja 

5.3.1 Komunikačné rozhranie I2C a popis registrov 

Pre komunikáciu s nadradeným systémom je obvod LTC3335 vybavený I2C 

rozhraním. Jedná sa o zariadenie typu slave. Toto rozhranie je napájané externe, 

aby neovplyvňovalo meranie odoberaného prúdu. Napäťová úroveň I2C, ako aj 

celej digitálnej časti obvodu je daná veľkosťou napájania pre napäťovú 

kompatibilitu s aplikačným mikrokontrolérom. Toto napájanie je oddelené od 
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regulovaného napájania z primárnej batérie. Pre napájanie zbernice I2C výrobca 

odporúča 10 kΩ pull-up odpory. Obvod obsahuje päť registrov (A,B,C,D,E):[9] 

Register A – obsahuje nastavenie preddeličky a veľkosti výstupného napätia, 

Register B – nastavenie hodnoty spotrebovaného náboja pre vyvolanie alarmu, 

Register C – aktuálna hodnota nameraného náboja, 

Register D – alarmový register, kde sa nachádza typ alarmu, 

Register E – resetovanie alarmu a povoľovanie vlastného testu kulombmetra. 

5.4 Presnosť kulombmetra 

Rovnica (4) zanedbáva negatívne vplyvy kľudového prúdu, odporu spínačov 

v mostíku a vlastnosti cievky. Taktiež predpokladá, že  prúd cievkou začína v nule 

a končí v hodnote IPEAK. Z toho dôvodu sú diskutované jednotlivé vplyvy na 

presnosť kulombmetra.[9] 

5.4.1 Chyba vstupného kľudového prúdu 

Riadiaci obvod meniča počas činnosti spotrebováva prúd, ktorý je závislý na 

veľkosti napätia primárnej batérie. Typická hodnota prúdu 360 µA generuje len 

malú chybu pre špičkový prúd IPEAK = 250 mA. Ak menič nepracuje, teda je v režime 

spánku tak odoberaný prúd je len 680 nA. To spotrebuje 5,96 mAh za rok počas 

spánku. Pre batériu s kapacitu 18,3A je to 0,033% chyba za rok. Pre výstupný 

odber prúdu nižší ako 100µA je chyba výrazná.[9] 

5.4.2 Sériový odpor cievky a odpor snímačov 

Výkonové spínače, ako aj sériový odpor cievky menia priebeh pretekajúceho prúdu 

z rampy na zaoblený tvar ako je znázornený na obrázku Obr. 5.4. Kulombmeter ale 

počíta s lineárnym priebehom a tak nezaráta celkovú energiu. Pri vyšších 

napätiach primárnej batérie sa chyba znižuje, ale s nárastom teploty sa chyba 

zvyšuje. [9] 

 
Obr. 5.4 Parazitné vplyvy reálnych súčiastok na určenie náboja LTC3335 [9] 
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Pre kompenzovanie tejto chyby výrobca udáva doporučené hodnoty cievok, 

ako aj výrobcov. Ďalej poskytuje celú radu kompenzačných charakteristík, ktoré 

pomáhajú minimalizovať výslednú celkovú chybu určeného spotrebovaného 

náboja.[9] 

5.4.3 Efektivita DC/DC meniča 

Efektivita meniča záleží na viacerých faktoroch. Jednak záleží na voľbe špičkového 

prúdu IPEAK, ale výrazne záleží aj na veľkosti výstupného napätia a veľkosti 

výstupného zaťažovacieho prúdu. To je znázornené obrázku Obr 5.5 a. Ďalší faktor 

ovplyvňujúci efektivitu je vstupné napätie LTC3335. Táto charakteristika sa 

nachádza na obrázku Obr 5.5 b. 
 

 
Obr 5.5 a) Efektivita vs. IOUT pri IPEAK250mA b) Efektivita vs. VIN IPEAK=250mA 

 

Z charakteristik plynie,  že pri vyššom odbere prúdu ako 10 µA sa efektivita 

meniča mení len mierne. Tento fakt sa dá využiť v prípade merania výstupných 

parametrov pre lepšie určenie efektivity práve tak,  že sa vytovrý umelý odber 

prúdu pomocou odporu na výstupe. Spotrebovaná energia odporu by sa pri 

spracovaní odrátala.  
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6 MERATEĽNÉ VELIČINY 

Táto kapitola sa venuje rôznym veličinám, ktoré je možné merať. Odobraná plocha 

energie zo zdroja, teda kulomby sú priamo merateľné obvodom LTC3335. Tento 

údaj, ale nemusí byť postačujúci, ak je potrebné určiť spotrebu zariadenia. V tomto 

prípade sa meria aj vstupné napätie z čoho sa následným výpočtom určí spotreba 

energie. Ďalšími veličinami je meranie výstupného príkonu, z čoho sa dá určiť 

výstupný prúd. 

6.1 Meranie prúdu odoberaného zo zdroja 

Obvod LTC3335 priamo meria hodnotu náboja v kulomboch. V tomto prípade nie 

sú potrebné ďalšie pomocné merania. Hodnota odobraného prúdu je priamo 

v kulomboch. 
 

 
Obr. 6.1 LTC3335 Buck-Boost menič s integrovaným kulombmetrom 

 

Toto meranie je vhodné v prípade ak na výstupe sa nachádza zariadenie, 

ktoré neobsahuje vlastný menič. Takto meraný vstupný prúd je daný ako odberom 

záťaže, tak aj efektivitou meniča. To sa môže hodiť pri návrhu prototypu 

testovaného zariadenia. Niektorí výrobcovia udávajú spotrebu zariadení práve 

v kuloboch.  

6.2 Meranie energie odoberanej zo zdroja 

V tomto prípade je možné vychádzať z jednoduchého vzorca pre výpočet energie: 

𝑃 = 𝑄𝐴𝐶 ∙ 𝑉𝐼𝑁       (8) 
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Za predpokladu, že je známy odobraný náboj a veľkosť vstupného napätia, 

tak je možné vypočítať odobranú energiu zo zdroja. Náboj je meraný priamo 

LTC3335 a napätie je možné merať pomocou mikrokontroléra. Nevýhodou tohto 

merania je, že vlastnosti meniča ako napríklad efektivita, ovplyvňujú celkovú 

meranú spotrebu. Nakoľko sa ale jedná o menič s vysokou efektivitou, tak 

efektivita ako aj vlastnosti meniča sú podobné ostatným meničom, a teda z časti 

simuluje DC/DC menič, ktorý bude nakoniec použitý vo finálnom testovanom 

zariadení.  

6.3 Meranie výstupného prúdu dodávaného do 

zariadenia 

V tomto prípade sa jedná o nepriame meranie, ktoré je z princípu zložitejšie 

a vyžaduje mnoho kalibračných meraní. Výstupný prúd sa dá určiť pomocou 

zmeranej odobranej energie PIN, ktorá sa prepočíta cez charakteristiky efektivity η 

meniča. To je popísané nasledujúcim vzorcom: 
 

𝐼𝑂𝑈𝑇 =
𝑃𝐼𝑁∙𝜂

𝑉𝑂𝑈𝑇
     (9) 

 

Nakoľko je obvod LTC3335 primárne určený na monitorovanie stavu batérie, 

tak výrobca neudáva všetky potrebné charakteristiky na tento prepočet. Preto je 

potrebné ich zmerať. Efektivita meniča je ďalej závislá aj na teplote a veľkosti 

vstupného napätia. Mimo toho je potrebné odrátať vlastnú spotrebu meniča od 

celkovej spotrebovanej energie. Tieto charakteristiky síce je možné namerať, ale 

jedná sa o veľmi časovo náročné merania.  
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7 NÁVRH MERACIEHO PRÍSTROJA 

Táto kapitola sa zaoberá návrhom zariadenia, ktoré má byť schopné merať 

spotrebu zariadení v širokom rozsahu odoberaných prúdov pre rôzne výstupné 

napätia. Nakoľko sa jedná o prototypové zariadenie je potrebné ho navrhnúť čo 

najuniverzálnejšie. Ďalej sa kapitola venuje nárokom, ktoré by malo meracie 

zariadenie spĺňať. 

Kapitola sa taktiež zaoberá spôsobom obsluhy zariadenia, teda SW 

vybaveniu, ktoré komunikuje s obslužným počítačom, zbiera a ukladá namerané 

hodnoty.  V neposlednom rade obsluhuje jednotlivé použité komponenty. 

7.1 Popis HW zariadenia 

Zariadenie by malo byť schopné pracovať pri výstupnom napätí od 1.8V až  5V, aby 

vyhovelo čo najširšiemu napájaciemu rozsahu. Z predchádzajúcich kapitol plynie 

rozsah odoberaných prúdov. Tie sa pohybujú od rádovo jednotiek µA až desiatok 

mA. Nakoľko merané zariadenie môže mať rôzny profil odberu prúdu, tak je 

potrebné dostatočne nadimenzovať zdroj. Obvod LTC3335 umožňuje nastaviť 

maximálny prúd v špičke cievkou, čo poskytuje rôzne trvalé prúdy na výstupe. Na 

základe špičkového prúdu sa ale znižuje rozlíšenie kulobmetra. Kvantizačný krok 

kulombmetra je daný vzťahom (6). 

V Tabuľka 7.1 sú vypočítané jednotlivé kvantizačné kroky počítadla pre 

všetky hodnoty predeličky M. 
 

Tabuľka 7.1 Veľkost kvantizačného kroku v závislosti na predeličke 

Ipeak 
[mA]  

Predelička M 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 

250 
qLSB_M 
[Ah] 

7.031 3.516 1.758 0.879 0.439 0.220 0.110 0.055 

100 
qLSB_M 
[Ah] 

2.812 1.406 0.703 0.352 0.176 0.088 0.044 0.022 

          

Ipeak 
[mA]  

Predelička M 

 
8 9 10 11 12 13 14 15 

250 
qLSB_M 
[µAh] 

27465 13732 6866.2 3433.1 1716.6 858.28 429.14 214.57 

100 
qLSB_M 
[µAh] 

10984 5492.2 2746.1 1373 686.52 343.26 171.63 85.815 

 

V niektorých prípadoch je ale kvantizačný krok stále veľký a z toho dôvodu sa 

využíva IRQ signál, cez ktorý je privedený výstup interného počítadla na GPIO pin 

mikrokontroléra. Pre aktuálne meranie odoberaného prúdu mikrokontrolér počíta 
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pulzy, generované kulombmetrom, za určitý časový interval. Táto hodnota má 

orientačný charakter, a preto sa pri najbližšom inkrementovaní kulombmetra 

aktualizuje. Táto lastnosť je zachytená na obrázku Obr. 10.6.  

Ďalej zariadenie meria vstupné napätie pre výpočet spotrebovanej energie a 

teplotu okolia pre kompenzáciu nameraných hodnôt. Namerané údaje sa uložia na 

SD kartu spolu s časovou značkou. Tieto hodnoty spracuje a interpretuje 

nadradený aplikačný program v obslužnom počítači. 

Základná bloková schéma zariadenia sa nachádza na nasledujúcom obrázku: 
 

 
Obr. 7.1 Bloková schéma meracieho prístroja pre meranie spotreby IoT zariadení 

 

Hlavným komponentom meracieho prístroja je už spomínaný obvod 

LTC3335 od Linear Technology. Ten obsahuje ako DC/DC menič, tak aj 

kulombmeter a je konfigurovateľný pomocou I2C. Ďalším významným 

komponentom je aplikačný procesor. Na prevod medzi UART a USB komunikáciou 

je použitý prevodník. Zariadenie obsahuje aj teplomer, ktorý komunikuje cez I2C. 

Pre ukladanie meraných dát je použitý dataloger a datumátor pre získanie časovej 

značky. Ďalej zariadenie obsahuje prúdové monitory, ktoré slúžia pre získanie 

obrazu vstupného a výstupného prúdu. Pre vlastnú kalibráciu zariadenia 

a simuláciu odberu prúdu je možné generovať PWM signál pre spínanie záťaže 

odporov.  
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7.1.1 Mikrokontrolér MKL25Z128 

Celé zariadenie je obsluhované a riadené pomocou mikrokontroléra MKL25Z128. 

Jedná sa o mikrokontrolér rodiny ARM s jadrom Cortex M0. Jeho frekvencia je 

48MHz, pamäť FLASH 128 KB a SRAM 16 KB s 3.3V úrovňou. Je to dostatočne 

výkonný procesor a tým pádom aj vhodným kandidátom pre toto zariadenie. 

Bloková schéma KL25 mikrokontroléra sa nachádza na obrázku Obr. 7.2.  

Ďalšou požiadavkou na mikrokontrolér je periféria ako ADC prevodník na 

meranie vstupného napätia. Ďalej je potrebná periféria 2x UART pre komunikáciu 

s obslužným počítačom a datalogerom, 2x časovač pre generovanie PWM signálu 

a pre generovanie periodického prerušenia. Periféria I2C je potrebná pre 

komunikáciu s kuombmetrom LTC3335, datumátorom a teplomerom. 

V neposlednom rade GPIO s externým prerušením je použitý na počítanie pulzov 

od  kulombmetra a na spínanie statického odporu v prípade kalibrácie. 
  

 
Obr. 7.2 Bloková schéma periférií mikrokontroléra MKL25 [11] 
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Pre urýchlenie vývoja je využitý profesionálny vývojový kit s názvom FRDM-

KL25Z od NXP.  

 
Obr. 7.3 Vývojový kit FRDM-KL25Z s debugovacím rozhraním OpenSDA 

 

Tento kit obsahuje základné HW komponenty a teda znižuje riziko chybného 

návrhu dosky plošných spojov. Taktiež obsahuje debugovacie rozhranie OpenSDA, 

ktoré zjednodušuje ladenie programu a skracuje čas vývoja. Umožňuje lepší 

prístup k jednotlivým pinom, takže je možné pridať nové vlastnosti zariadenia 

v prípade rozšírenia bez potreby výroby nového plošného spoja zariadenia. 

Takýmto spôsobom sa minimalizujú jednak časové, ale aj finančné náklady pri 

vývoji tohto zariadenia. 

7.1.2 Meranie vstupného napätia 

Použitý mikrokontrolér MKL25Z128 obsahuje 16-bitový ADC prevodník 

s nastaviteľným rozlíšením. V tomto prípade postačuje rozlíšenie 12 bitov. Vstupné 

napätie zariadenia sa síce môže pohybovať do veľkosti 5,5V, ale napájanie ako aj 

referencia ADC prevodníka je len 3,3V. Preto je nesmierne dôležité ošetriť 

analógový vstup, ako aj pridať delič ktorý umožní merať vstupné napätie nad 3,3V. 

Pre zvýšenie presnosti merania musia mať odpory toleranciu aspoň 0,1%.  

Neoddeliteľnou súčasťou spracovania signálu je aj vhodné filtrovanie. 

Zlomová frekvencia filtra je daná nasledujúcim vzťahom: 

 

𝑓 =
1

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅𝐶
=

1

2 ∙ 𝜋 ∙ 22 ∙ 103 ∙ 2,2 ∙ 10−6
= 3,29 𝐻𝑧                                     (10) 

 

Na nasledujúcom obrázku je znázornené riešenie ochrany meracieho vstupu 

mikrokontroléra. 
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Obr. 7.4 Ochranné zapojenie ADC vstupu 

 

Pre vstupné napätie vyššie ako je 3,3V sa UIN privedie na delič pomocou 

prepojky JS1 a prepojka SJ3 privedie tento signál na pasívny RC filter. Výstup RC 

filtra je privedený na ADC vstup mikrokontroléra. Zároveň je v tomto bode aj 

ochranná dióda zapojená blokujúco do napájania, aby v prípade poruchy alebo 

vyššieho napätia ochránila ADC vstup.  

Pre vstupné napätie nižšie ako 3,3V je možné priviesť vstupné napätie 

priamo na filter pomocou prepojky SJ3 a tak sa môže delič úplne odpojiť pomocou 

JS1. 

7.1.3 UART/USB prevodník 

Aby bolo možné so zariadením komunikovať, nastaviť meranie a spustiť ho, je 

potrebná komunikácia s nadradeným počítačom. V tomto prípade sa využíva UART 

komunikácia s rýchlosťou prenosu 115200 baudov. Na trhu sa objavuje veľké 

množstvo takýchto prevodníkov, ktoré sú funkčné a rozmerovo optimalizované, 

takže sa dajú okamžite použiť. V tomto prípade je zvolený bežný modul, nazývaný 

aj OpenSmart s prevodníkom CP2102. Tento modul poskytuje vyfiltrované 

napájanie z USB, a v neposlednom rade ušetrí čas pri návrhu plošných spojov 

a eliminuje chyby návrhu. 
 

 
Obr. 7.5 USB/UART TTL prevodník 
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7.1.4 Napájacie zdroje 

Zariadenie obsahuje celkovo tri zdroje. Prvým zdrojom energie je napájanie cez 

USB komunikáciu medzi nadradeným počítačom a samotným zariadením. Tento 

zdroj by postačoval za predpokladu, že zariadenie sa neodpojí od počítača. To je 

ale značné obmedzenie, keďže mnoho meraní trvá niekoľko dní.  Z toho dôvodu je 

potrebné pridať hlavný zdroj energie nezávislý na počítači.  

 

 
Obr. 7.6 Blokové zapojenie zdrojov obsiahnutých v zariadení 

 

Nakoľko sú dnes veľmi rozšírené USB 5V napájacie zdroje, tak zariadenie 

obsahuje práve mikro USB konektor. Ďalšou výhodou je, že ak by meranie 

prebiehalo mimo dosahu elektrickej siete, tak je možné celé toto zariadenie 

napájať napríklad Power Bankou. Z hlavného zdroja energie sa napája celá 

digitálna časť teda mikrokontrolér, signalizačná LED, datumátor, dataloger, 

teplomer, operačné zosilňovače a digitálna časť LTC3335 obvodu. Veľkosť 

napájania digitálnej časti je 3,3V, ktorá sa získa klasickým lineárnym 

stabilizátorom implementovaným už na vývojovom kite mikrokontroléra 

s potrebnými kondenzátormi pre vyfiltrovanie odporúčané výrobcom. 

Hlavný zdroj je možné použiť pre napájanie meraného zariadenia. Aj v tomto 

prípade sa táto hodnota stabilizuje na 3,3V, pre vyššiu presnosť kulombmetra, 

ktorá závisí aj na veľkosti vstupného napätia. Z dôvodu flexibility prototypového 

návrhu zariadenia je možné zvoliť buď 3,3V napájanie stabilizované z USB 5V 

zdroja, alebo priviesť externý zdroj v rozsahu 1,8 až 5,5V. Túto vlastnosť vystihuje 

nasledujúci obrázok Obr. 7.6. 

Externý zdroj (napr. batéria alebo superkapacitor) nenapája digitálne časti, 

a preto digitálna časť vyžaduje spomínaný hlavný 5V zdroj. Použite externého 

zdroja pre napájanie testovaného zariadenia umožňuje overiť výdrž externej 

batérie, alebo superkapacitora v závislosti na odbere prúdu testovaného 

zariadenia.  

7.1.5 Obvod reálneho času DS2321 datumátor 

Testované zariadenie môže vykazovať rôzne odbery prúdov. Napríklad v určitom 

čase komunikuje čo sa prejaví na zvýšení odberaného prúdu. Pre lepšie 
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analyzovanie abnormálnej činnosti meraného zariadenia a teda odberu prúdu je 

výhodné pridať časové značky. Z toho dôvodu je v zariadení použitý obvod 

reálneho času DS2321. K dispozícii je celý modul, ktorý obsahuje batériu a 

komunikuje cez I2C. Takto sa dá jednoducho získať časová značka, ktorú 

mikrokontrolér pridá k nameraným hodnotám. 

 
Obr.7.7 Datumátor s obvodom DS2321 

 

Obvod DS2321 je cenovo dostupný a extrémne presný s integrovaným 

teplotne kompenzovaným oscilátorom. Výrobca udáva presnosť ±2 ppm pri 

teplote 0°C až 40°C. 

 
Obr. 7.8 Teplotná závislosť DS2321 [13] 

 

Tento modul obsahuje držiak s batériou ktorá zabezpečuje činnosť 

datumátora aj v prípade straty napájania. Takto je možné tento datumátor použiť 

ako zdroj absolútneho času.  [13] 
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7.1.6 Digitálny teplomer MCP9801 

Meranie teploty je kľúčové pri zvýšení presnosti merania. Tak, ako väčšina 

meracích obvodov, aj LTC3335 je závislé na teplote. Z toho dôvodu je vhodné 

merať aj teplotu, pomocou ktorej sa kompenzujú zvyšné namerané hodnoty. 

V tomto zariadení sa teplota meria pomocou digitálneho teplomera MCP9801 

s rozlíšením 12 bitov a presnosťou je +/-0,5°C. Veľkou výhodou tohto teplomera je 

fakt, že je digitálny a že komunikuje pomocou I2C. Aplikačné zapojenie je veľmi 

jednoduché. 

 
Obr. 7.9 MCP9801 Rozloženie pinov [14] 

 

7.1.7 Ukladanie nameraných hodnôt – OpenLog 

Pre ukladanie meraných dát je použitý dataloger, ktorý komunikuje s aplikačným 

procesorom pomocou UART rýchlosťou 115200 baudov, čo plne postačuje. Keďže 

aplikačný procesor obsahuje tri periférie UART, tak pripojenie datalogeru nie je 

problém. Veľkou výhodou tohto datalogeru je, že sa jedná o modul s vlastným 

mikrokontrolérom ATMEGA328, ktorý sa stará o zápis dát na mikro SD kartu a tým 

pádom urýchľuje vývoj zariadenia, ako aj spoľahlivosť ukladania dát. 
 

 
Obr. 7.10 OpenLog 
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7.1.8 Prúdový monitor TS1102 

Pre sledovanie aktuálnych priebehov obrazov prúdov slúži prúdový monitor 

TS1102. Tieto obrazy prúdov je možné pozorovať na osciloskope, teda slúžia len 

na orientačné určovanie špičiek a sledovanie profilu prúdu. Tento obvod je 

napájaný z meranej vetvy. 

 
Obr. 7.11 Vnútorné zapojenie prúdového monitoru TS1102 [15] 

 

Nakoľko tento prúdový monitor ma známu spotrebu, je možné túto hodnotu 

kompenzovať. Jeho výstup je posilnený oddeľovacím zosilňovačom LM2904D. 

Snímací odpor je možné navoliť pomocou prepojok pre zmenu citlivosti. Keďže sa 

nejedná o merací prvok, tak nie sú kladené vysoké nároky ani na zosilňovač ani na 

prúdový monitor. Tento prúdový monitor je zapojený jak na vstupe tak aj na 

výstupe kulombetra.  

 
Obr. 7.12 Schéma zapojenia prúdového monitoru v zariadení 
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Veľkosť prúdu nameraná týmto prúdovým monitorom záleží na veľkosti 

snímacieho odporu. Pre prúdový monitor použitý v zariadení sa veľkosť prúdu pre 

snímací odpor 1Ω určí nasledujúcim vzťahom: 

 

𝐼𝐿𝑂𝐴𝐷 =
𝑉𝑂𝑈𝑇∙𝑅𝐺𝐴𝐼𝑁

𝑅𝑆𝐸𝑁𝑆𝐸∙𝑅𝑂𝑈𝑇
=  

𝑉𝑂𝑈𝑇∙100

1∙10000
= 10 ∙ 𝑉𝑂𝑈𝑇 [𝑚𝐴]  (11) 

 

7.1.9 Generovanie odberu pomocou PWM 

Pre vlastnú kalibráciu zariadenia je možné pripojiť externý zaťažovací odpor alebo 

využiť implementovaný odpor, ktorý je spínaný tranzistorom. Riešenie sa 

nachádza na obrázku Obr. 7.13. Zaťažovací odpor je možné úplne odpojiť pomocou 

prepojky JS3. PWM generovaná mikrokontrolérom umožňuje meniť striedu 

spínaného tranzistora a tak jednoducho a s vysokou presnosťou meniť veľkosť 

odoberaného prúdu. V zmysle zachovania čo najväčšej flexibility zariadenia, je 

možné pripojiť externý odpor, napríklad nastaviteľnú odporovú dekádu pre 

kalibračné merania.  

Na druhej strane dvojicou týchto tranzistorov je možné simulovať tvar 

odoberaného prúdu. Tranzistor VT1 predstavuje nízky odber testovaného 

zariadenia napríklad keď spí. Tento odber prúdu sa typicky pohybuje v jednotkách 

mikroampérov. V tomto prípade je možné tranzistor zapnúť alebo vypnúť, zatiaľ 

čo druhý tranzistor  VT2 generuje odberové špičky (PWM ovládanie) a simuluje 

tak prebudenie testovaného zariadenia s špičkovým prúdom do 50mA.  

 
Obr. 7.13 Schéma zapojenia tranzistorov pre simuláciu záťaže 

7.2 Popis SW zariadenia 

Samotný program v mikrokontroléri zariadenia nespracováva ani nevyhodnocuje 

dáta. Úlohou tohto programu je reagovať na podnety od obslužného počítača, 

zbierať a ukladať dáta.  
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Tento program je vyvíjaný v prostredí Kinetis Design Studio (KDS), ktoré je 

voľne dostupné. Výrobca mikrokontroléra poskytuje SW podporu vo forme 

základných ovládačov pre obsluhu periférií ako ADC, I2C, UART, časovače a GPIO 

s externým prerušením. Tieto ovládače sú voľne dostupné, čo je nesmierná výhoda, 

pretože sa znova urýchľuje celkový vývoj zariadenia.  Na druhej strane je ale 

potrebné, vytvoriť jednotlivé ovládače pre obsluhu kulombmetra (LTC3335), 

datumátora, teplomera a vymyslieť obslužnú rutinu pre komunikáciu s obslužným 

počítačom. Na nasledujúcom obrázku sú blokovo rozpísané jednotlivé ovládače. 
 

 
Obr. 7.14 Použité periférie a ich ovládače 

7.3 Princíp programu zariadenia 

Táto kapitola sa zaoberá princípu programu zariadenia. Najprv je zjednodušene 

popísaný princíp programu na základe vývojového diagramu na Obr. 7.15. 

Podkapitoly sa bližšie zaoberajú typu rámca a príkazmi, ktoré toto zariadenie 

podporuje.  

Po zapnutí zariadenia sa najprv nainicializujú všetky používané periférie. 

Následne sa vygenerujú základné nastavenia všetkých štruktúr, ktoré sa 

nainicializujú do zariadenia. Jedná sa predovšetkým o inicializáciu kulombmetra 

a teplomera. Program sa dostane do nekonečnej slučky, kde čaká na rámec od  

obslužného počítača. Nadradená aplikácia odosiela sekvenciu týchto správ pre 

nastavenie a spustenie merania. Program vyčíta ID správy z prijatého rámca 

a následne vykoná odpovedajúci príkaz. Ak je rámec poškodený alebo sú nevhodné 

dáta, odošle ACK, v opačnom prípade NACK.  

Hneď po prijatí príkazu pre spustenie merania sa zapne DC/DC menič. Ten 

začne generovať počet prerušení závislých na veľkosti prúdu, ktoré 

mikrokontrolér v prerušení inkrementuje. Zároveň sa spustí časovač, ktorý 

generuje periodické prerušenie. Medzitým je program pripravený prijímať rámce 

od nadradenej aplikácie cez UART/USB.  

V periodickom prerušení od časovača sa načíta aktuálny počet IRQ pulzov, 

generovaných od kulombmetra do pomocnej premennej. Ďalej sa vynuluje počet 
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aktuálnych IRQ prerušení a nastaví sa vlajka prerušenia od časovača. Obsluha 

prerušenia je tak dostatočne krátka. 

Nastavená vlajka od prerušenia povolí programu uložiť stav kulombmetra, 

teplotu, veľkosť vstupného napätia a počet IRQ na SD kartu. Vlajka prerušenia sa 

vynuluje a program ďalej čaká na rámec alebo na vlajku od časovača.  

 

 
Obr. 7.15 Vývojový diagram programu zariadenia 
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7.3.1 Komunikačný protokol – rámec 

Nakoľko väčšina príkazov nepotrebuje prenášať veľké množstvo dát, tak základná 

veľkosť rámca je 5 bytov. Prvý byte obsahuje ID správy, teda príkaz, ktorý má 

zariadenie vykonať. Zvyšné 4 byty sú vyhradené na prenášané dáta. Jeho 

rozloženie je na nasledujúcom obrázku. 
 

 
Obr. 7.16 Základný komunikačný rámec zariadenia 

 

Komunikácia prebieha tak, že Master, teda obslužný počítač odošle príkaz. 

Niektoré príkazy slúžia len pre nastavenie, iné pre vyčítanie hodnôt. Ak sa jedná 

len o nastavenie nejakej hodnoty, tak Slave, teda zariadenie po úspešnom 

prevedení príkazu odošle ACK, ktorý je reprezentovaný hodnotou 0x55. Ak by 

príkaz obsahoval dáta mimo rozsah alebo by sa nepodarilo previesť príkaz, tak sa 

odošle NACK, ktorý je reprezentovaný 0xAA. To sa môže stať napríklad 

v prípadoch že vypadne I2C komunikácia a tým pádom príkaz nemôže byť 

vykonaný.  

Na nasledujúcom obrázku je znázornený priebeh komunikácie medzi 

obslužným počítačom teda Master a samotným zariadením Slave.  

 
Obr. 7.17 Príklad komunikácie medzi počítačom a zariadením 

 

Jedná sa o príklad nastavenia hodnoty počítadla kulombmetra. Pri zápise sa 

pošle rámec s ID = 0x05 ktorý definuje príkaz nastaviť hodnotu do kulombmetra 

a samotná hodnota 0x0A. Následne sa nastaví pomocou I2C táto hodnota do 

kulombmetra. Ak všetko dobre dopadne tak Slave odošle ACK. Master čaká na tento 

ACK určitý čas, v opačnom prípade sa prenos vyhodnotí ako neúspešný. V druhej 

časti je príklad vyčítania aktuálnej hodnoty kulombmetra. Master odošle rámec s 
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ID = 0x06 čo reprezentuje tento príkaz. Následne zariadenie vyčíta hodnotu 

z kulombmetra a vloží do prijatého rámca aktuálne dáta. Tento rámec prepošle 

naspäť k Mastrovi. Na koniec príkazu ešte odošle ACK, ktorý sa pridáva stále po 

úspešnom prevedení príkazu. Zoznam podporovaných príkazov sa nachádza 

v nasledujúcej podkapitole v Tabuľka 7.2. 

Existuje ešte jeden špeciálny rámec, ktorý slúži na uloženie užívateľovej 

poznámky na SD kartu k samotnému meraniu. V tomto prípade najprv Master 

odošle príkaz pre uloženie poznámky, kde dáta obsahujú počet znakov samotnej 

poznámky. Slave odošle ACK pre potvrdenie požiadavky a čaká na samotné dáta 

poznámky. Master odošle celú túto poznámku ktorú Slave zapíše na kartu. Po 

úspešnom prevedení príkazu Slave odošle znova ACK. 

7.3.2 Podporované príkazy zariadenia 

Jedná sa o príkazy na ktoré dokáže zariadenie reagovať. Výhodou týchto správ je 

nezávislosť zariadenia na nadradenej počítači. V jednoduchosti povedané 

zariadenie je možné vnímať ako „Black Box“ reagujúci na príkazy uvedené v 

Tabuľka 7.2. Tým je dosiahnutá vyššia flexibilita samotného zariadenia. 

Pre pripojenie zariadenia je potrebné správne nastaviť UART komunikáciu. 

Tieto nastavenia sú následovné: 

 

Baud rate  = 115200 

Data bits = 8 

Stop bits = 1 

Parity = none 

 
Ďalej zariadenie využíva OpenSDA debugovacie rozhranie, ktoré sa nachádza 

na vývojovom kite FRDM-KL25, ako virtuálny COM port. Ten može a nemusí byť 

využitý na sledovanie dát, ktoré sa ukladajú na kartu. Nastavenia komunikácie sú 

rovnaké, ako pre komunikáciu so zariadením. Jedná sa ale o extra funkciu, ktorú 

nadradený program nevyužíva. Užívateľ sa môže pripojiť pomocou terminálu 

k tomuto portu a tak sledovať priebeh zápisu dát na kartu, čo slúži pre overenie 

správnosti zápisu dát.  

UART komunikácia slúži len pre dva vzájomne komunikujúce uzly. Nakoľko 

je v tomto prípade pripojený tretí uzol, tak nesmie posielať data na zbernicu, teda 

zapisovať do karty. Na druhej strane sa ale môže zúčasniť komunikácie ako 

poslúchač. Aby bolo zabránené vysielanie tretieho uzlu do zbernice, tak TX signál 

nie je privedený na RX signál OpenLogu.  

  



 41 

Tabuľka 7.2 Sada príkazov zariadenia 

 

Rámec 

 

 

ID Dáta 
 

Názov ID 0 1 2 3 4 Popis príkazu 

No Action 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 Nevykoná sa žiadna akcia 

IRQ Count 

Read 
0x01 

IRQ 

[31:24] 

IRQ 

[23:16] 

IRQ 

[15:8] 

IRQ 

[7:0] 

Vyčítanie aktuálneho počtu IRQ prerušení od 

LTC3335 

Select 

Voltage 

Source 

0x02 
Externé 

Interné 
0x00 0x00 0x00 

Voľba nastavenia výstupného napätia: 

Externé = 0x80; Interné = 0x00 

Set Out 

Voltage 
0x03 Napätie 0x00 0x00 0x00 

Voľba výstupného napätia:  

1.8V = 0x80; 2.5V = 0x90; 2.8V = 0xA0; 3.0V = 

0xB0; 3.3V = 0xC0; 3.6V = 0xD0; 4.5V = 0xE0; 

5.0V = 0xF0 

Set Prescaler 0x04 M 0x00 0x00 0x00 
Nastavenie predeličky kulombmetra M  <0, 

15> 

Set Accum 

Charge 
0x05 ACC 0x00 0x00 0x00 

Nastavenie hodnoty počítadla kulombmetra 

<0, 255> 

Get Accum 

Charge 
0x06 ACC 0x00 0x00 0x00 

Vyčítanie hodnoty počítadla kulombmetra 

<0, 255> 

Get Alarms 0x07 Alarm 0x00 0x00 0x00 
Vyčítanie hodnoty alarmu  

kulombmetra  <0, 255> 

Clear 

Interrupt 
0x08 0x00 0x00 0x00 0x00 Zmazanie prerušení uložených v LTC3335 

Set Counter 

Test 
0x09 0x00 0x00 0x00 0x00 

Aktivovanie vnútorného počítadla 

kulombmetra na IRQ pin pre nižšie rozlíšenie 

Stop Counter 

Test 
0x0A 0x00 0x00 0x00 0x00 

Deaktivovanie vnútorného počítadla a 

vrátenie základnej funkcie IRQ pinu 

PWM Start 0x0E Strieda 
Frekv. 

[23:16] 

Frekv. 

[15:8] 

Frekv. 

[7:0] 

Spustenie PWM so striedou <0, 100>% a 

frekvenciou 10 Hz až 187.5 kHz 

PWM Stop 0x0F 0x00 0x00 0x00 0x00 Zastavenie časovača generujúceho PWM 

Read Time 0x10 Hodiny Minúty Sek. 0x00 Vyčítanie času 

Read Date 0x11 Rok Mesiac Deň 0x00 Vyčítanie dátumu 

Write Time 0x12 Hodiny Minúty Sek. 0x00 Nastavenie času 

Write Date 0x13 Rok Mesiac Deň 0x00 Nastavenie dátumu 

Save Data 

Enable 
0x14 Tvz 0x00 0x00 0x00 

Povolenie ukladania dát na kartu s periódou 

vzorkovania Tvz <1,60> 

Save Data 

Disable 
0x15 0x00 0x00 0x00 0x00 Zastavenie ukladania dát na kartu 

Save 

Measurement 

Note 

0x16 0x00 0x00 

Počet 

znakov 

[15:8] 

Počet 

znakov 

[7:0] 

Uloženie poznámky na začiatku merania na 

kartu 

Turn On 0x17 On/Off 0x00 0x00 0x00 Spustenie merania, Off = 0x00; On = 0x01 

 



 42 

8 NADRADENÁ APLIKÁCIA 

Súčasťou tejto práce je nielen navrhnutie zariadenia, ale aj vytvorenie 

nadradeného programu, ktorý spúšťa meranie a vyhodnocuje namerané dáta. 

Nadradená aplikácia by teda mala umožňovať užívateľovi dostatočné možnosti pre 

prácu so zariadením v jednoduchej forme.  

Cieľom návrhu nadradenej aplikácie je vytvorenie spustiteľlného programu 

na čo najviac platformách, z čoho nepriamo plynie aj požiadavok na programovací 

jazyk. Ďalej by mal zvolený jazyk podporovať prácu s grafickým rozhraním, ako aj 

spracovanie grafov. Jeden z vhodných kandidátov je práve programovací jazyk 

Python 2.7. Veľko výhodou je jeho podpora a dobrá dokumentácia, ktorá je 

nevyhnutná pre vytvorenie programu. Knižnica Tkinter je využitá pre grafické 

rozhranie a Matplotlib pre prácu s grafmi. Aby bolo možné vytvoriť spustiteľný 

súbor na operačnom systéme Windows bez ďalších úkonov, je možné využiť 

pyInstaller, ktorý dokáže vygenerovať spustiteľný program .exe ktorý je kľučový 

pre užívateľov Windowsu, pre spustenie aplikácie bez inštalácie ďalších programov 

a súborov.  

8.1 Vzhľad a funkcionalita nadradenej aplikácie 

Obecný blokový popis tohto programu je znázornený na obrázku  Obr. 8.1.  
 

 
Obr. 8.1 Bloková schéma nadradenej aplikácie 
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Aplikačný program má dve hlavné funkcie. Prvou funkciou je spracovanie 

nameraných dát, výpočet a kompenzácia hodnôt. Následne sa tieto hodnoty 

vykreslia v grafe. Užívateľ môže pridávať, alebo odoberať jednotlivé 

charakteristiky, poprípade pridať mriežku. Zároveň je možné upraviť poznámku 

o závery z vyhodnotených charakteristík, ktorú je možné uložiť spolu 

s nameranými hodnotami. 

Druhou časťou programu je samotné nastavenie a spustenie merania. Tu má 

užívateľ možnosť nastaviť veľkosť výstupného napätia, predeličku, periódu 

ukladania dát, poprípade zapnúť testovanie. Tieto hodnoty sa dajú editovať len 

pred spustením merania. Taktiež pridanie poznámky je možné len pred spustením 

merania. V nasledujúcich kapitolách je bližšie popísaná funkcionalita a obsluha 

programu. 

8.2 Aplikácia a jej možnosti merania 

Ako už bolo spomenuté, aplikácia je rozdenelá na dve časti. Prvá časť sa týka 

spracovania. Grafický vzhľad aplikácie je znázornený na Obr. 8.2 

 

 
Obr. 8.2 Vzhľad grafického rozhrania aplikácie pre meranie 
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Ako z obrázku Obr. 8.2 plynie, grafické rozhranie pre spustenie merania 

obsahuje viacero oblastí. Tieto oblasti ako aj ich princíp funkčnosti je poppísaný 

v nasledujúcich kapitolách. Univerzálna časť je konzola, v ktorej sa vypisuje 

akutálna odozva na vstupy od užívateľa. 

8.2.1 Virtuálny sériový port COM port 

Nadradená aplikácia komunikuje spolu so zariadením pomocou virtuálneho COM 

portu. Z toho dôvodu je potrebné vybrať a pripojiť COM port zariadenia. Na to slúži 

oblasť nazvaná COM port.  

 

 
Obr 8.3. a) Aktualizovaná ponuka COM portu  b)Úspešne pripojený COM port  

 

Pre aktualizáciu listu dostupných virtuálnych portov slúži tlačidlo 

Aktualizovať. Následným výberom COM portu z ponuky a stlačním tlačidla Pripojiť 

sa program pokúsi priopojiť na daný COM port.  Aktuálny status pripojenia sa 

zobrazí v konzole, ktorá priebežne informuje užívateľa o stave aplikácie. 

8.2.2 Výstupné napätie a pridanie poznámky 

Výstupné napätie sa dá nastaviť pomocou oblasti Napätie. Táto oblasť obsahuje 

všetky podporované hodnoty.  

 
Obr. 8.4 Voľba napätia  

 

Oblasť Poznámky slúži pre vloženie poznámky ohľadom merania. Zvyšuje tak 

prehľadnosť pri spracovaní hodnôt. Táto poznámka je obmedzená na 2000 znakov 

vo formáte UTF-8. Po stlační tlačidla Pridať je možné vložiť poznámku. Následne je 

potrebné potvrdiť túto poznámku tlačidlom Ok. V tomto prípade sa skontroluje 

rozsah poznámky. Ak je poznámka väčšia ako 2000 znakov, tak sa v konzole 
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zobrazí výpis s počtom pretekajúcich znakov. Ak je poznámka v poriadku tak sa 

vypíše hláška do konzoly podľa nasledujúceho obrázku. 

 
Obr.8.5 Príklad zadávania poznámky 

 

Pre editovanie poznámky je možné znova zopakovať tento postup, kedy sa 

poznámka automaticky vymaže po stlačení tlačidla Pridať. 

8.2.3 Ďalšie nastavenia 

Oblasť Ďalšie nastavenia obsahuje nastavenie PWM striedy označenou ako PWM 

duty  a PWM frek. Do poľa PWM duty, ktorá je v percentách, je možné zadať iba 

kladné celé čísla v rozsahu 0% až 100%. PWM frek je možné zadať v rozsahu 10Hz 

až 2000kHz. Hodnoty sa zadávajú bez jednotiek.  

Dolná frekvenica je daná PWM perifériou v zariadení, zatiaľ čo horná 

frekvencia 2000 Hz je obmedzená zámerne. Je to z toho dôvodu aby zvolená 

strieda PWM signálu odpovedala reálnej striede. Ak by bola frekvencia príliš 

vysoká, tak strieda ako 1% by mohla v konečnom dôsledku nadobúdať aj 20%, čo 

by výranze degradovalo meranie. Na druhej strane frekvencia 2000 Hz plne 

postačuje pre testovacie a kalibračné merania s dostatočnou presnosťou. Tlačidlo 

OK hneď vedľa týchto nastavení slúži pre skontrolovanie formátu a rozhsahov 

vstupných hodnôt. Pri nesprávnom fomráte sa tieto hodnoty nastavia na 

odporúčané hodnoty. 

 
Obr.8.6 Ďalšie nastavenia merania 
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Ďalej je potrebné nastaviť predeličku, teda nastaviť krok kulombmetra 

s ktorým má inkrementovať. V tomto prípade je vhodné zvoliť čo najvyššie číslo, čo 

v konečnom dôsledku znamená najnižší krok kulombmetra. Program pracuje 

s hodnotou IPEAK  = 250mA. Samotné hodnoty predeličky sa nachádzajú v Tabuľka 

7.1. 

Pole TVZ slúži pre zadanie periódy vzorkovania v sekundách. Aj v tomto 

prípade sa jedná o celé kladné čísla v rozsahu 1s až 60s. Hneď vedľa sa nachádza 

tlačidlo Ok ktorým sa skontroluje formát vstupnej hodnoty. 

Ďalším prvkom je RLoad. Ten slúži pre zapnutie statického odberu prúdu na 

výstupe. To je výhodné v príade, že užívateľ chce zvýšiť presnosť odhadu 

výstupnej energie, teda odhadu. Takto sa celková efektivita zvýši. Následne musí 

ale užívateľ túto hodnotu spotrebovanú týmto pripojeným odporom odrátať od 

celkovej nameranej hodnoty spotreby ručne. 

8.2.4 Spustenie merania a skontrolovanie výstupu 

Po prekontrolovaní všetkých nastavení môže užívateľ spustiť meranie pomcou 

tlačidla Spustit meranie. Následne sa všetky nastavenia nakonfigurujú do 

zariadenia spolu s poznámku, ktorá sa uloží na kartu. Status úspešnosti spustenia 

merania sa zobrazí v konzole ako aj jednoltivé nastavené parametre merania.  

 
Obr.8.7 Príklad úspešného spustenia merania s externým terminálom  

 

Ak dopadlo spustenie merania úspešne, tak sa všetky nastavenia zablokujú 

a už nie je možné meranie editovať. Ak užívateľ chce predsa len zmeniť meranie, 

tak najprv ho musí zasaviť pomocou tlačidla Zastaviť meranie. V tomto prípade je 

možné editovať hodnoty a náslendne spustiť nové meranie. 
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Volitelný spôsob overenia zapísaných dát a úspešného spustenia merania je 

možné za pomoci externého terminálu, ktorý monitoruje komunikáciu medzi 

kartou a zariadením. Tak je možné sledovať ukladanie dát po zvolenej perióde. Na 

Obr.8.7 je zachytený tento prenos. Po uplynutí periódy vzrokovania pribúdajú 

riadky nameraných hodnôt.  

Ak je zariadenie napájané externým zdrojom, tak užívateľ môže odpojiť COM 

port aplikácie a aplikáciu vypnúť. Zariadenie bude samostatne pracovať. Následné 

zastavenie merania po vypnutí nadradenej aplikácie je možné len fyzickým 

tlačítkom Stop na zariadení. 

8.3 Vzhľad a funkcionalita aplikácie pre spracovanie 

Na nasledujúcom obrázku Obr. 8.8 sanachádza obrázok aplikácie po spustení. 

Nakoľko nie je načítaný žiaden súbor, tak aplikácia neobsahuje žiadne hodnoty. 

 

  
Obr. 8.8 Vzhľad grafického rozhrania aplikácie pre spracovanie hodnôt 

  

Aj v tomto príapade je použitá tá istá konzola, v ktorej sa vypisuje akutálna 

odozva na vstupy od užívateľa. História konzoly začína od spustenia aplikácie 

a nedá sa uložiť ani vymazať. História zanikne ukončením aplikácie. Jednotlivé 
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oblasti a ich popis je popísaný v nasledujúcich kapitolách spolu s uvedním 

príkladov. 

8.3.1 Načítanie súboru pre spracovanie a vyhodnotenie 

Po spustení aplikácie a voľbe programu pre spracovanie je potrebné otvoriť súbor, 

ktorý má byť spracovaný. Na to slúži tlačidlo Načítaj. Následne sa užívateľ vyverie 

súbor. 

 
Obr.8.9 Príklad otvorenia súboru s danou cestou súboru 

 

 Po vybraní súboru sa hneď vedľa tlačidla zobrazí cesta otvoreného súboru 

pre vyššiu prehľadnosť. Ak sa nepodarí načítať alebo spracovať súbor, tak sa 

v konzole vypíše chybové hlásenie. Na Obr.8.9 sa nachádza výpis konzloy pre 

úspešne načítaný súbor. Načítané hodnoty sa následne spracujú.  

 
Obr. 8.10 Poznámka pri spracovaní merania 

 

V poli Poznámky sa nachádza poznámka, ktorá bola priložená spolu so 

spustením merania. Tá sa načíta zo súboru nameraných hodnôt. Po stlačení tlačidla 

Editovať je možné túto poznámku doplniť o vyhodnotené poznatky. V tejto chvíli 

sa povolí zápis do tohto poľa. Užívateľ môže zrušiť editovanie poznámky pomocou 

tlačidla Zrušiť, kedy program neuloží zmeny do súboru a poznámka tak ostane 

nezmenená. Pre uloženie editovanej poznámky je potrebné stlačiť tlačidlo Uložiť. 

Pri spracovaní súboru je počet znakov poznámky prakticky neobmedzený.  

8.3.2 Statické hodnoty merania a nastavenie testu 

V oblasti Hlavička dát je zobrazenie základných statických parametrov, ktoré boli 

nastavené pri spustení merania. Konkrétne sa jedná o výstupné napätie UOUT, 

pdedeličku M a periódu vzorkovania TVZ.  

 
Obr. 8.11 Hlavička merania a nastavenie testu  
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V oblasti Nastavenie testu sa nachádzajú nastavenia testu parametre, ktoré 

užívateľ nastavil pri spustení merania. Konkrétne sa jedná o generovanie 

testovacieho signálu pomocou PWM pre spínanie tranzisotra. PWMduty je strieda 

v percentách kde 0% znamená vypnutý signál a PWMfreq je frekvenica danej PWM. 

V tomto rámci sa nachádza aj Rload, ktorý udáva či bol počas merania povolený 

statický odber prúdu, pomocou definovaného odporu na výstupe, pre posun zlomu 

efektivity. Ak by bol zapnutý statický dober teda Rload: On, tak aplikácia neodráta 

tento odber prúdu. Túto sotrebovanú energiu závislú na záťažnom odpore môže vo 

finále odrátať užívateľ, vďaka čomu dostane presnejší odhad spotreby.  

8.3.3 Spracovanie a vyhodnotenie dát 

V tejto kapitole sú popísané jednotlivé oblasti vypočítaných hodnôt. Tie sú 

rozdelené do troch celkov, konkrétne Všeobecné hodnoty, Vstupné hodnoty 

a Výstupné hodnoty. Tieto oblasti sú zachytené na nasledujúcom obrázku Obr. 8.12. 

 
Obr. 8.12 Oblasť vypočítaných hodnôt 

 

 V oblasti Všeobecné hodnoty sa nacháza celkový čas merania Tcelkom, 

priemerná teplota Teplota počas merania, priemerné vstupné napätie UinPriem 

a Odhad Efektivity. Odhadnutá efektivita nie je vypočítaná z merania, ale je zvolená 

aplikáciou pre zadané výstupné napätie. Táto hodnota efektivity bola získaná 

kalibračnými meraniami pre rôzne hodnoty prúdov a je kľúčová pre dopočítanie 

výstupných hodnôt. 

 Oblasť Vstupné hodnoty, obsahuje vypočítané hodnoty na vstupe 

kulombmetra. Práve tieto hodnoty sú primárne merané zariadením. Qcelkom je 

celková hodnota náboja, ktorú spotrebovalo merané zariadenie spolu s meničom. 

Tá je vypočítaná vzťahom (7). Vypočítaná hodnota je v kulomboch. Qpriem je 

priemerná spotreba vypočítaná z celkového spotrebovaného náboja podelená 

celkovým časom merania.  Vyššia interpretácia výsledkov je dosiahnutá aj 

pomocou Whcelkom, kde sa jedná len o prepočet z kulombov na Wh. To sa vypočíta 
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podľa vzťahu (8). Ďalej sa tu nachádza aj IinPriem, ktorý je získaný prepočítaním 

priemerného náboja na prúd. 

Oblasť odhadovaných výstupných hodnôt, nazvaná Výstupné hodnoty, 

obsahuje dopočítané hodnoty za meničom, teda na vstupe meraného zariadenia. 

Tieto výstupné hodnoty sú dopočítané cez odhadovanú účinnosť. Aj v tomto 

prípade sa jedná o Qcelkom, Qpriem, Whcelkom, IoutPriem. Je dôležité pripomenúť 

že sa jedná len o odhad výstupných hodnôt. 

8.3.4 Jednotky vypočítaných hodnôt a ich uloženie  

Táto oblasť nazvaná Nastavenie jednotiek slúži pre manálnu voľbu jednotiek 

prevýslednú interpretáciu a skladá sa z troch nastaviteľných jednotiek.  

 
Obr. 8.13 Nastavenie jednotiek vypočítaných hodnôt 

 

Na obrázku Obr. 8.13 sa nachádza oblasť Nastavenie jednotiek. Obsahuje tri 

nastaviteľné jednotky, prvú jednotku pre Qcelkové, druhú  pre Qpriem a Ipriem; 

a tretiu pre Whcelkom. Aplikovanie jendotiek je potrebné potvrdiť tlačidlom OK. 

Následne sa zvolené jednotky prepočítajú. Zmenené jednotky sa prejavia aj 

v grafických závislostiach.  

 

 
Obr. 8.14 Príklad vygenerovaného súboru s výsledkami spracovaných hodnôt 
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Na predchádzajúcom obrázku Obr. 8.14 je príklad vygenerovaného súbooru. 

Ten je možné vygenerovať tlačidlom Uložiť. Súbor obsahuje spracované hodnoty 

ako aj samotné nastavenie merania a poznámku. Taktiež obsahuje aj cestu 

spracovaného súboru pre praktickejšie nadradené spracovanie.  

8.3.5 Vlasnosti grafickej interpretácie 

Ďalším výstupom aplikácie je aj grafická interpretácia nameraných hodnôt. 

Celkovo je možné zobraziť štyry charakteristiky. Jedná sa o vstupné napätie 

označené ako Uin, vstupný náboj Qin, vstupný prúd Iin a Teplota pre daný krok.   

Tieto charakteristiky je možné pridávať, alebo odoberať z grafov za pomocu 

nastavení. Ďalej je možné približovať a posúvať osi. 

 
Obr. 8.15 Nastavenia grafov 

 

Pomocu tlačidla so symbolom diskety je možné uložiť graf ako obrázok. To 

sa môže hodiť pri vytváraní dokumentácie. Vrchný rolovací pruh umožňuje 

užívateľovi priblížiť graf v časovej ose. Spodný rolovací pruh slúži pre rolovanie 

grafu v časovej osi. Pre resetovanie grafu do základného zobrazenia slúži tlačidlo 

s ikonou domu.  

 

 
Obr. 8.16 Grafická interpretácia nameraného vstupného náboja  
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9 OŽIVENIE A VLASTNÉ MERANIE 

ZARIADENIA 

V tejto kapitole je bližšie popísané vlastné meranie a samotné meracie pracovisko. 

Aby bolo možné verifikovať namerané hodnoty, tak väčšina meraní bola 

prevedená na čiste odporovej záťaži, konkrétne na nastaviteľnej odporovej 

dekáde. Nakoľko výstupné napätie DC/DC meniča je dostatočne presné a teplotne 

stabilné, tak nie je potrebné toto napätie merať. Pri známej hodnote záťažného 

odporu je možné určiť výstupný prúd. Kulombmeter však meria vstupný prúd 

a pomocným meraním vstupné napätie.  

 

 
Obr. 9.1 Fotka pracoviska s protoypovým zariadením IPEAK=100mA 

 

 
Obr. 9.2 Ftoka pracoviska finálneho zariadenia IPEAK= 250mA 

 

Väčšina meraní v tejto kapitole sú prevedené jak na prototypovom zariadení, 

tak aj na finálnom. Vzájomne sa líšia hlavne vo veľkosti špičkového prúdu IPEAK. 

Prototypové zariadenie, ktoré sa nachádza na obrázku Obr. 9.1, pracuje 
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s veľkosťou prúdu IPEAK = 100 mA. Finálne zariadenie Obr. 9.2 pracuje IPEAK = 250 

mA a oproti prototype má naviac prúdový monitor na výstupe. 

9.1 Vlastná spotreba zariadenia 

Vlastná spotreba sa dá rozdeliť do dvoch celkov. V prvom prípade sa jedná 

o spotrebu digitálnej časti, teda všetkých komponentov potrebných pre správne 

fungovanie zariadenia. Znalosť tejto spotreby je výhodná pre prípad napájania 

zariadenia Power Bankou, alebo podobným zdrojom. Tak sa dá určiť potrebná 

kapacita batérie v závislosti na dĺžke merania. Toto meranie je v princípe 

jednoduché pretože sa jedná o prúdy rádovo v milampéroch a teda na to postačuje 

obyčajný digitálny multimeter, zapojený medzi napájaním a samotným zariadením. 

Takto maximálny nameraný odber pri veľkosti napájania 5V činí: 

 
Tabuľka 9.1 Vlastná spotreba zariadenia  

VCC = 5V, t = 23°C IVCC [mA] 

Prototypové zariadenie 37.6 

Finálne zariadenie 40.3 

 

Druhá časť vlastnej spotreby  má podstatnejší charakter. Jedná sa o vlastnú 

spotrebu meracej vetvy teda meniča, kulombmetra a prúdového monitoru, ktorý sa 

nachádza na výstupe. Určenie tejto hodnoty je zložitejšie, ako v predchádzajúcom 

prípade. Samotná spotreba je závislá na veľkosti výstupného napätia a z toho 

dôvodu je potrebné premerať spotrebu pre každé výstupné napätie.  

V nasledujúcej tabuľke Tabuľka 9.2 sa nachádzajú namerané hodnoty pre IPEAK = 

100mA a v Tabuľka 9.3 pre IPEAK = 250 mA. Vlastný odber zariadenia vytvára chybu 

posunutej nuly. Nakoľko sa ale jedná o zhruba konštantnú hodnotu, teda ofset, je 

možné túto hodnotu pri spracovaní kompenzovať. 

 
Tabuľka 9.2 Vlastná spotreba meniča bez záťaže pre IPEAK = 100 mA 

UIN = 3.3V UOUT [V] 

t = 23°C 1.8 2.5 2.8 3.0 3.3 3.6 4.5 5.0 

IIN_0 [µA] 0.108 0.110 0.114 0.119 0.127 0.138 0.164 0.198 

 
Tabuľka 9.3 Vlastná spotreba meniča bez záťaže pre IPEAK = 250 mA 

UIN = 3.3V UOUT [V] 

t = 23°C 1.8 2.5 2.8 3.0 3.3 3.6 4.5 5.0 

IIN_0[µA] 1.122 1.493 1.724 1.753 1.933 2.084 2.572 2.86 

 

 V prípade finálneho zariadenia teda IPEAK = 250 mA je výstupný prúd 

výrazne výšší, ako v prípade IPEAK = 100 mA. To je spôsobené tým, že finálne 
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zariadenie obsahuje na výstupe prúdový monitor, ktorého vlastná spotreba 

zvyšuje odoberaný prúd zariadenia. 

9.2 Meranie vstupného prúdu a výpočet efektivity 

V tomto prípade sa jedná o meranie vstupného prúdu, ktorý spotrebováva nielen 

zariadenie ale aj kulombmeter a DC/DC menič samotný. Toto meranie je výhodné, 

ak sa merané zariadenie nachádza v stave vývoja. To znamená, že ak zariadenie 

neobsahuje vlastný menič, tak menič obsiahnutý v samotnom zariadení dostatočne 

simuluje vlastnosti meniča, ktorý bude použitý vo finálnej aplikácii. Jedná sa 

o relatívne jednoduché, ale časovo náročné meranie. 

Ďalšou výhodou je, že tieto merania môžu byť použité pre výpočet efektivity 

meniča, ktoré je možné porovnať s údajmi od výrobcu a tak v prípade prototypu 

verifikovať správnosť návrhu. Z toho dôvodu je na výstupe presný odpor, 

konkrétne odporová dekáda, ktorá vytvára presne definovaný odber. Pre všetky 

merania je použitá odporová dekáda L110 s presnosťou ± 0,1%. Tá sa nachádza na 

obrázku Obr. 9.3. 

 

 
Obr. 9.3 Odporová dekáda L110 ±0,1%  

 

Meranie vstupného prúdu je prevedené pri vstupnom napätí UIN = 3,3V 

a teplote 23°C. Pre minimalizovanie počtu meraní na úkor presnosti sú prevedené 

merania cez tri rády, konkrétne pre hodnoty výstupných prúdov 100 µA, 1 mA a 10 

mA. Pre finálne zariadenie s IPEAK = 250 mA sú prevedené aj merania 

s IOUT_LOAD = 50 mA, nakoľko umožnuje dodávať trvalý výstupný prúd až do 50 mA. 

Tabuľka 9.4 obsahuje hodnoty vstupných prúdov v závislosti na výstupnom napätí 

a výstupnom prúde pre IPEAK = 100 mA a Tabuľka 9.5 pre IPEAK = 250 mA.  
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 Tabuľka 9.4 Vstupné prúdy v závislosti na výstupnom napätí a prúde pre IPEAK = 100 mA 

UIN = 3.3V UOUT [V] 

t = 23°C 1.8 2.5 3.0 3.3 3.6 4.5 5.0 

IOUT [mA] IIN_Load [mA] 

0.100 0.070 0.095 0.110 0.121 0.134 0.164 0.185 

1.000 0.697 0.916 1.097 1.192 1.288 1.637 1.781 

10.000 7.075 9.377 11.130 11.926 13.746 16.420 17.947 

 
Tabuľka 9.5 Vstupné prúdy v závislosti na výstupnom napätí a prúde pre IPEAK = 250 mA 

UIN = 3.3V UOUT [V] 

t  =23°C 1.8 2.5 2.8 3.0 3.3 3.6 4.5 5.0 

IOUT [mA] IIN_Load [mA] 

0.100 0.080 0.100 0.118 0.124 0.127 0.141 0.171 0.190 

1.000 0.760 0.979 1.123 1.172 1.292 1.377 1.781 1.892 

10.000 7.742 9.910 11.120 11.769 12.722 13.759 16.923 18.604 

50.000 34.612 46.935 52.848 55.397 60.874 66.427 76.305 78.515 

 

Z týchto hodnôt je viditeľné, že ak menič pracuje smerom nadol, tak vstupný 

prúd je nižší ako výstupný. Obdobne to platí aj v opačnom prípade, teda ak menič 

pracuje nahor, tak vstupný prúd je väčší ako výstupný. Z nameraných hodnôt 

vstupného prúdu pre UOUT = 3,3V je jidieť, že hodnoty prúdov sa nerovnajú. 

V tomto prípade sa prejavuje efektivita meniča. Na základe predchádzajúcich 

meraní je možné vypočítať efektivitu meniča, ktorá je daná nasledujúcou rovnicou: 

 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 =  
𝑇𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑚∙𝐼𝑂𝑈𝑇∙𝑈𝑂𝑈𝑇

(𝑄𝐼𝑁_𝐿𝑜𝑎𝑑−𝑄𝐼𝑁_0)∙𝑈𝐼𝑁
,    (12) 

 

kde Tcelkom je celkový čas merania v hodinách, IOUT je známi odoberaný prúd na 

výstupe, UOUT je výstupné napätie, QIN_LOAD je vstupný náboj pri záťaži, QIN_0 je 

vstupný náboj bez záťaže na výstupe a UIN je vstupné napätie. Pomocou tejto 

rovnice sú vypočítané všetky hodnoty efektivity, ktoré sa nachádzajú v  Tabuľka 

9.6 a Tabuľka 9.7.  

 
Tabuľka 9.6 Efektivita v závislosti na výstupnom napätí a prúde pre IPEAK  = 100 mA 

UIN =3.3V UOUT [V] 

 
1.8 2.5 3.0 3.3 3.6 4.5 5.0 

IOUT [mA] Efektivita [%] 

0.10 80.36 82.24 85.23 85.23 83.96 85.75 84.46 

1.00 80.70 85.29 85.46 86.51 87.34 85.90 87.73 

10.00 79.51 83.32 84.23 86.47 81.84 85.64 87.06 
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Tabuľka 9.7 Efektivita v závislosti na výstupnom napätí a prúde pre IPEAK  = 250 mA 

UIN = 3.3V UOUT [V] 

t = 23°C 1.8 2.5 2.8 3.0 3.3 3.6 4.5 5.0 

IOUT [mA] Efektivita [%] 

0.100 69.152 76.906 73.186 74.365 79.966 78.764 79.633 79.685 

1.000 71.907 77.501 75.671 77.714 77.515 79.344 76.566 80.082 

10.000 70.464 76.457 76.314 77.256 78.616 79.299 80.579 81.442 

50.000 78.798 80.707 80.279 82.055 82.139 82.116 83.397 86.839 

 

Grafická interpretácia týchto účinnosti sa nachádza na obrázku Obr. 9.4 a 

Obr. 9.5. V tomto prípade je vidieť, že efektivita meniča pre IPEAK = 100 mA sa 

pohybuje v rozmedzi 79,515 až 87,73%. 

 

 
Obr. 9.4 Nameraná efektivita meniča pre IPEAK = 100 mA 

 

 Finálne zariadenie s IPEAK = 250 mA má efektivitu v rozmedzí 69,15% až 

86,84%. Nižšie hodnoty efektivity finálneho zariadenia v porovnaní 

s prototypovým, sú spôsobené vlastnosťami použitých súčiastok ako je napríklad 

cievka. 
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Obr. 9.5 Nameraná efektivita meniča pre IPEAK = 250 mA 

9.3 Výber vhodnej efektivity 

Aby bolo možné vypočítať výstupné parametre meracieho zariadenia tak je 

potrebné vedieť efektivitu meniča pre danú hodnotu výstupného prúdu. 

Z predchádzajúcej podkapitoly plynie, že efektivita meniča sa mení rádovo 

jednotiek percent v závislosti na výstupnom prúde väčšom ako 10 µA. Reálne 

zariadenie, ktorého spotrebu chceme zisiť, však odoberá prúdové špičky. Tie sú 

väčšie aj o tri rady, ako je spotreba zariadenia v spánku. Z toho dôvodu je 

problematické jednoznačne zvoliť efektivitu. 

 Zároveň odhad tejto efektivity využíva nadradená aplikácia pre určenie 

výstupných nameraných hodnôt. Zo základných vlastností IoT zariadení vyplýva, 

že priemerná spotreba je len o niečo vyššia, ako spotreba v spánku. Z toho dôvodu 

nie je možné odhadnúť efektivitu bežným spriemerovaním vypočítaných efektivít 

pre dané výstupné napätie. Preto voľba efektivity nie je triviálna záležitosť 

a zároveň je závislá na vstupnom napätí a teplote. Na základe meraní je zvolená 

hodnota efektivity pre výstupný prúd 100µA. Hodnoty jednotlivých efektivít sa 

nachádzajú v nasledujúcich tabuľkách Tabuľka 9.6 a Tabuľka 9.7. Je dôležité 

upozorniť, že sa jedná o odhad efektivít. V nasldujúcej kapitole je prevedené 

meranie na reálnom zariadení, kotrého spotreba je známa. 
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10 MERANIE REÁLNEHO ZARIADENIA 

Táto kapitola sa venuje meraniu reálneho zariadenia, konkrétne dymového čidla 

s označením HM621. Zároveň je to vhodná príležitosť praktického overenia 

presnosti odhadu spotrebovanej enegrgie meraného zariadenia. Toto čidlo má dva 

základné profily odberu prúdu.  

Prvý profil prúdu je zachytený na nasledujúcom oscilografe Obr. 10.1. Jedná 

sa o bliknutie ledky, ktoré sa opakuje cyklicky po 30 sekundách. Mimo bliknutia 

LED čidlo spí. Žltý kanách CH1 odpovedá prúdu odobraného zo zdroja, teda 

vstupného prúdu. Modrý kanál CH2 odpovedá výstupnému prúdu zo meracieho 

prípravku, teda z meniča, čo je zároveň prúd, ktorý odoberá merané zariadenie.  

Tieto obrazy prúdu sú namerané pomcou prúdových monitorov obsiahnutých 

v zariadení.  

 

 
Obr. 10.1 Priebeh prúdu signalizačnej LED čidla HM621 

 

 Veľkosť vstupného prúdu je 16,3 mA pri vstupnom napätí 3,3V a veľkosť 

výstupného prúdu je 14 mA pri výstupnom napätí 3,0V. Z týchto hodnôt vychádza 

efektivita 78%, čo sa skoro zhoduje s predchádzajúcimi meraniami z Tabuľka 9.7. 

Ďalší profil prúdu je v režime alarmu, alebo testu. Test sa dá manuálne 

vyvolať pomocou tlačidla čo simuluje alarm. Táto vlastnosť sa dá využiť pre 

generovanie väčších dynamických prúdov. Priebeh týchto prúdov je zachytený na 

nasledujúcom obrázku Obr. 10.2. 
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Obr. 10.2 Priebeh prúdu testovacieho alarmu čidla HM621 

 

 Hodnota vstupného prúdu (CH1) je 28,2 mA pri vstupnom napätí 3,3V 

a hodnota výstupného prúdu je 25mA pri napätí 3,0V. Vypočítaná účinnosť je 80%. 

Nezávislým meraním bol určený odber čidla na 22,1 µA. Jedná sa o meranie, ktoré 

bolo prevedené mimo tejto práce. 

10.1 Spotreba čidla HM621 

Toto meranie sa venuje čiste meraniu spotrteby čidla HM621. Čidlo sa nachádza 

v bežnom režime, teda bez alarmov.  

 

 
Obr. 10.3 Meranie spotreby čidla HM621 – fotka pracoviska 
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 Na obrázku Obr. 10.3 sa nachádza fotka pracoviska. Čidlo je zapojené na výstup 

POUT a GND. Referenčná spotreba čidla je 22,1 µA. Celkovo boli prevedené dve 

merania na tomto čidle pre túto podkapitolu.  

 

        
Obr. 10.4 Výsledky merania spotreby čidla HM621 

 

 Na obrázku Obr. 10.4 sa nachádzajú výsledky merania. Ako je vidieť jedno 

meranie trvalo niečo cez dvanásť hodín a výstupný odhad spotrebovanej energie 

čidla je 827,6 µW. Výpočítaný odhadnutý prúd je 22,475 µA. Tento odhadovaný 

prúd je v porovnaní s referenčným meraním odberu čidla vyšší len o 1,7%.   

Druhé meranie trvalo cez deväť hodín. Za tento čas čidlo spotrebovalo 

623,3  µW, z čoho plynie odhadovaný výstupný prúd 22,487 µA. Odhad výstupného 

prúdu sa líši o 1,75% oproti referenčnému. 

10.2 Priebeh prúdu testovaieho alarmu 

Aj v tomto meraní sa pripojí čidlo HM621 k meraciemu zariadeniu. Toto meranie 

sa primárne zameriava na overenie priebehu vstupného náboja a vstupného prúdu 

v závislosti na vysokých odberoch. Na to je možné použiť testovací alarm, ktorý 

vygeneruje dynamické prúdy s veľkosťou 25 mA podľa obrázka Obr. 10.2.  

Nasledujúci priebeh na Obr. 10.5 je grafický výstup nadradenej aplikácie, 

kde je zachytený priebeh celkového vstupného náboja odobraného zo zdroja 

v čase. Strmosť  tejto závislosti je daná veľkosťou odoberaného prúdu. Zelená 

charakteristika je presná hodnota vstupného náboja vyčítana z počítadla 

kulombmetra.  Modrá charakteristika je priebežný stav spotrebovaného náboja, 

ktorý je získaný počítaním IRQ pulzov na extérnom pine, ktoré slúžia pre 

testovacie účely. Z toho dôvodu sa pri každom inkrementovaní kulombmetra 

(zelená) o QLSB_M dokompenzuje chyba priebežného náboja (modrá). Tento 

okamih je zachytený na obrázku Obr. 10.6. 
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Obr. 10.5 Priebeh odobraného celkového vstupného náboja zo zdroja 

 
Obr. 10.6 Detail kompenzácie priebežného náboja pri inkrementovaní kulombmetra 

 
Obr. 10.7 Priebeh vstupného prúdu v závislosti na čase 

 

Ďalej aplikácia dopočítava vstupný prúd v čase, ktorý sa nachádza na 

obrázku Obr. 10.7. Dva výrazné prúdové špičky, ktoré sa nachádzajú v tejto 

charakteristike,  odpovedajú testovaciemu alarmu. Zároveň sa tieto testovacie 
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alarmy prejavili aj zväčšením strmosti v priebehu vstupného náboja. Tento detail 

je zachytený na nasledujúcom obrázku Obr. 10.8. 

 
Obr. 10.8 Detail vstupného náboja počas testovacieho alarmu 

 

 Z priebežného detailu prúdu čidla, v normálnej činnosti, na obrázku  Obr. 

10.9 je vidieť, že zariadenie väčšinu času spí. Zároveň sa čidlo z princípu 

periodicky prebúdza a analyzuje prostredie, čo odpovedá menším pulzom. Kažých 

30 sekúnd čidlo blikne LED pre signalizáciu funkčnosti.  

 
Obr. 10.9 Priebežný prúd čidla v normálnom režime 

 

 Väčšie špičky, približne 250 µA generuje signalizačná LED. Toto bliknutie je 

zachytené pomocou prúdového monitora na obrázku Obr. 10.1. Pomocou rovnice 

(11) je veľkosť odoberaného prúdu na vstupe zariadenia pri bliknutí LED 17 mA 

a trvá 14, 5ms. Následne je možné vypočítať priemerný prúd v čase, čo odpovedá 

zachyteným špičkám. 

 

𝐼𝐼𝑁 =
𝐼𝐿𝐸𝐷∙𝑇𝐵𝐿𝐼𝐾𝑁𝑈𝑇𝐼𝐴

𝑇𝑉𝑍
=

0,017∙0,0145

1
= 246,5 µ𝐴   (13) 
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Minmálna hodnota, ktorú zariadenie odoberá je 14 µA. Tieto pulzy blikania 

ledky, prebúdzania a statického odberu, definujú priemernú celkovú meranú 

spotrebu zariadenia. Na nasledujúcom obrázku Obr. 10.10 sa nachádzajú 

vypočítané hodnoty, z ktorých plynie, že aj napriek testovacím alarmom, ktoré 

vygenerovali vysoké prúdy, sa celková spotreba výrazne nezvýšila. Tieto alarmy sa 

totiž rozložili v čase, čo zvýšilo celkovú spotrebu len nepatrne. Samozrejme, že pri 

častom generovaní alarmu, by sa celková spotreba výrazne zvýšila.  

 

 
Obr. 10.10 Výsledky merania spotreby s testovacím alarmom 

10.3 Zhodnotenie merania 

Z prevedených meraní vyplýva, že zariadenie je schopné merať takéto nízke 

a dynamické odbery IoT zariadení s vyhovujúcim odhadom. Odhad spotreby čidla 

je len o 1,8% väčší ako jeho skutočná spotreba. Stále sa ale jedná o odhad, ktorý je 

závislý na vhodnej voľbe efektivity. V tomto prípade zvolená efektivita vypočítaná 

na základe kalibračného merania, pre výstupný prúd 100 µA, sa ukázala ako 

vyhovujúca.  

 Ďalej sa pomocou merania odberu alarmov podarilo potvrdiť teoretický 

predpoklad IoT zariadení, že celková spotreba zariadenia, je najviac ovplyvnená 

spotrebou v režime spánku.  
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11 ĎALŠIE MOŽNOSTI VÝVOJA ZARIADENIA 

Na základe úspešných meraní a funkčnosti zariadenia sa ukázalo, že toto meracie 

zariadenie má potenciál. Rozšírením funkcionality a zlepšením programového 

vybavenia ako aj nadradenej aplikácie by mohlo skvalitniť merania a urobiť 

zariadenie viac univerzálne. Napríklad zvýšiť maximálnu vzorkovaciu frekvenciu, 

ktorá je v tomto príapade 1 Hz.  

Premeraním všetkých teplotných charakteristík výstupného prúdu pre 

vstupné a výstupné napätia by pomohlo zvýšiť odhad meranej spotreby. V tejto 

verzii zariadenie nevyužíva teplotnú kompenzáciu, ktorú však stačí riešit pri 

spracovaní nameraných hodnôt. Taktiež by bolo vhodné zariadenie umiestniť do 

krabičky aby sa zabránilo jeho poškodeniu a zároveň sa znížila dynamika zmeny 

teploty. To by umožnilo použitie tohto zariadenia mimo labolatória. 

Zariadenie je síce otestované pre základnú činnosť, avšak kôli časovému 

obmedzeniu sa nepodarilo kompletne otestovať toto zariadenie. Preto ďalším 

doporučeným krokom, je praktické otestovanie užívateľom a upravenia vlastností 

programu.  
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12 ZÁVER 

Táto práca sa zaoberá problematike napájania a merania merania spotreby a IoT 

zariadení. Na začiatku práce je obecne popísaný odber prúdu typický pre IoT 

zariadenia. Ten je z princípu veľmi dynamický a odber prúdov sa pohybuje cez tri 

rady. Najnižší odber má zariadenie v režime spánku a najvyšší ak komunikuje.  

 Ďalej sa práca zaoberala výberom vhodného napájacieho zdroja. V prípade 

IoT väčšinou nie je k dispozícii elektrická sieť, a preto je nutné zvoliť klasický 

alebo alternatívny zdroj energie. Klasický zdroj energie pre IoT sú batérie, avšak 

vlasntosí batérií častokrát obmedzujú životnosť výsledného IoT zariadenia. Preto 

bol prevedný prieskum dostupných typov a vlastností batérii. Výsledkom tohto 

prieskumu je, že samovybíjací prúd je najkritickejší parameter. Ďalším kritickým 

parametrom je aj maximálny špičkový prúd, ktorý je batéria schopná dodať. Ten je 

potrebný počas komunikácie zariadenia, a preto bol vykonaný prieskum 

dostupných a vhodných DC/DC meničov, ktoré tento problém dokážu vyriešiť.  

 Následne bola prevedená analýza faktorov ovplyvňujúcich spotrebu 

zariadení, ako aj obecný náhľad spôsobov a metód modelovania profilov prúdov. 

Reálne meranie spotreby však nie je jednoduché, pretože bežné metódy sa tu 

dostávajú do problému s rozsahmi a dynamikou. Z toho dôvodu bol prevedený 

prieskum dostupných metód,  ktoré túto problematiku riešia. 

Niektoré metódy určujú spotrebu na základe vykonávaných inštrukcií, kde 

každá inštrukcia má známy odber prúdu. Táto metóda ale nezahrňuje spotrebu 

periférií a ďalších komponentov meraného zariadenia. Existujú ďalšie metódy, 

ktoré merajú túto spotrebu pre určenie celkovej spotreby zariadenia, nie len 

mikrokontroléra. Na trhu existuje dostupné meracie zariadenie TI Energy Trace od 

firmy Texas Instrument. Výhodou TI Energy Trace je, že sa jedná o odladený 

a komerčne použiteľný merací prípravok. Na druhej je ale veľmi drahý. 

Nakoľko na trhu nie je mnoho podobných zariadení, bol cieľ tejto práce 

nájsť vhodnú metódu, navrhnúť zariadenie a následne ho otestovať. Ako 

najvhodnejší spôsob sa ukázal kulombmeter, ktorý dokáže počítať plochu energie. 

Obvod LTC3335 od Linear Technology je DC/DC menič s integrovaným 

kulombmetrom. Jeho vlasntosti boli bližšie popísané v tejto práci a následnou 

analýzou sa ukázalo, že bol vhodným kandidátom pre návrh meracieho zariadenia. 

V práci sú rozobrané jeho základné vlasntosti.  

V praktickej časti tejto práce som navrhol meracie zariadenie, ktoré bolo 

založené práve na obvode LTC3335. Na základe teoretického rozboru som vytvoril 

požiadavky na meracie zariadenie. Jednotlivé moduly ktoré boli zvolené majú 

najlepší pomer cena/dostupnosť. Zároveň sa ukázali ako vhodné riešenie, kedy 

urýchlili celkový vývoj. Po vytvorení funkčného prototypu, boli prevedené prvé 
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merania, kde sa ukázali nedostatky a chyby návrhu. Tie šlo jednoducho vyriešiť, 

nakoľko zariadenie sa skládalo z vývojových kitov.  

Následne som navrhol a vytvoril program pre zariadenie, ktoré obsluhuje 

všetky moduly pomocou I2C, UART, alebo GPIO. Pre kulombmeter, teplomer 

a datumátor som napísal ovládače, ktoré využíva tento program. Ten som navrhol 

tak, aby bol čo najuniverzálnejší a nezávislý na nadradenej aplikácii, ktorá je 

súčasťou tejto práce. Zariadenie preto dokáže pracovať samostatne a regaovať na 

sadu príkazov, ktorá je súčasťou tejto práce. Pre jednoduchú prácu s týmto 

zariadením ako aj vyhonotením nameraných hodnôt som vytvoril nadradenú 

aplikáciu v jazyku Python 2.7. Jej návrh, funkcionalita a ovládanie sú bližšie 

popísané v tejto práci.  

Následne po odladení programov a analýze vtedy nameraných hodnôt, som 

vylepšil zariadenie o meranie vstupného napätia, aby som tak urobil zariadenie 

univerzálnejším a schopným merať presnejšie spotrebu energie pri zmene 

vstupného napätia. Preto sa práca venuje merateľným veličinám a ich bližšiemu 

rozboru. Tu sa ukázalo, že ako kľúčový parameter pre meranie spotreby je 

efektivitameniča, ktorá je závislá na veľkosti odoberaného prúdu.  

Po navrhnutí, vyrobení a oživení DPS finálneho zariadenia boli prevedené 

posledné finálne merania, ktoré majú najvýpovednejší charakter. Po základnom 

nakalibrovaní finálneho zariadenia pre zvýšenie odhadu presnosti výstupného 

odberu bolo zvolené dymové čidlo HM621, ktorého spotreba je známa 

a referenčná. Následnými meraniami a som verifikoval správnosť návrhu 

zariadenia. Odhad výstupnej energie je len o 1,7% vyšší. Nevýhodou ale je, že tento 

odhad je závislý na efektivite, ktorá sa mení s teplotou a aj s výstupným prúdom. 

Kôli časovej tiesni boli prevedené kalibračné merania len pre izbovú teplotu, 

približne 23°C. 

Ďalším meraním bola potvrdená teória celkovej spotreby IoT zariadení, 

ktorá je závislá hlavne na spotrebe zariadenia v činnosti spánku. To sa podarilo 

vďaka meraniu dymového čidla s vygenerovaním testovacích alarmov.   

Na záver teda môžem konštatovať, že zadané ciele práce sa podarilo naplniť 

a výsledkom tejto práce je nielen všeobecný prehľad problematiky napájania 

a merania spotreby  IoT zariadení, ale aj funkčný prípravok s nadradenou 

aplikáciou, ktorý pomáha pri vývoji nových IoT zariadení s odhadom spotreby 

energie. Zariadenie neslúži ako metrologický prístroj pre určovanie spotreby IoT 

zariadení. 
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