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Abstrakt 
Cílem této bakalářské práce je zkonstruování elektronických stopek pro měření 

sportovních klání. Stopky jsou zaměřeny pro použití při hasičských závodech. První část 

práce se zaměřuje na blokové schéma stopek a na rozbor jednotlivých částí. V popisu 

jednotlivých funkčních bloků jsou srovnány některé alternativní metody, které mohou být 

využity při konstrukci. V následující části je zobrazený algoritmus pro použitý mikroprocesor 

a v krátkosti srovnány vlastnosti programovacích jazyků. Dále lze v textu nalézt podrobný 

návod k použití a návod k sestrojení externího zobrazovacího panelu. V příloze jsou obsaženy 

jednotlivé elektronické schémata a desky plošných spojů. 

 

Abstract 
The aim of this bachelor work is the construction of the electronic stop-watch for 

measurement at sports events. This stop-watch is primary designed for use at firefighters 

competitions. The first part of the work is focused on a flowchart of the stop-watch and an 

analysis of its parts. Some alternative methods, which could be used during the construction, 

are compared. In the following part, there is an algorithm for the microprocessor applied in it 

described and features of programming languages are briefly compared. Next in the text, there 

are a detailed user manual as well as a manual for executing of the display panel. In the 

supplement, particular electronic schematics and printed wiring boards are included. 
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Úvod 
Stopky se používají pro přesné odměření časového intervalu. Každý alespoň jednou 

v životě použil stopky, ať při měření svého času při běhu, při hře šachy nebo třeba pro 

odměření času v kuchyni. Stopky mohou být mechanické, elektronické nebo také softwarové 

ve formě aplikace. Mechanické stopky byly k vidění hlavně v dřívějších letech. Dnes se 

výroba zaměřuje především na elektronické stopky a mnoho zajímavých aplikací na mobilní 

telefony a stolní počítače.  

Tato práce je zaměřena na stopky v elektronickém neboli číslicovém provedení. 

Číslicové stopky lze v dnešní době sestavit dvěma způsoby, pomocí logických integrovaných 

obvodů, nebo pomocí mikroprocesorů. Každé z těchto typů konstrukce má své výhody a 

nevýhody. Použití logických integrovaných obvodů nám vytvoří poměrně rozsáhlou, ale na 

první pohled přehlednou konstrukci bez nutnosti znalostí v oboru programování. Ovšem takto 

vytvořenou aplikaci nelze již po návrhu měnit, nebo doladit některé nedostatky, které se třeba 

projeví až po čase používání. Navíc takto vytvořený obvod většinou plní jednu funkci, na 

kterou byl navrhnutý. Obvod, který je tvořen mikrokontrolérem, může navíc obsahovat 

mnoho doplňkových funkcí. 

Pro moji práci jsem zvolil kombinaci mikrokontroléru AT89C2051 s logickými obvody 

a to konkrétně s posuvnými registry a multiplexorem. K této kombinaci mě donutila potřeba 

použít co nejmenší počet pinů na mikrokontroléru. Zvolil jsem sériový zápis dat do 

posuvných registrů z mikrokontroléru. V dnešní době lze pořídit výkonnější mikrokontroléry 

např. ATMEGA16, která má dostatek ovládacích portů na řízení námi požadovaných 

zobrazovacích displejů multiplexním řízením. Ovšem díky mým možnostem programovacího 

prostředí pro AT89C2051 a díky předchozím zkušenostem s tímto obvodem, jsem zvolil tento 

typ mikrokontroléru v kombinaci s logickými obvody. 
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1. Blokové schéma a stručný popis 
jednotlivých částí 
Číslicové stopky lze zobrazit pomocí obecného blokového schématu, které je vidět na 

Obr. 1. Obecné blokové schéma se skládá z následujících částí: napájecí napětí, řídící část, 

vstupní část pro ovládací prvky a výstupní část pro zobrazení odměřeného času.  

 

Obr. 1: Obecné blokové schéma 

Stopky, které jsou přímo určené pro potřeby hasičských závodů, lze zobrazit blokovým 

schématem, které lze vidět na Obr. 2. Tato konstrukce je navržena tak, aby po zapnutí 

časomíry zjistily naplnění dvou vodou plnících se terčů a zobrazily čas, který proběhl mezi 

startem a naplněním těchto terčů. Následně jsou tyto uložené časové údaje neustále 

zobrazovány ve smyčce do té doby, než je obsluha připraví pro další použití. V paměti 

přístroje lze zpětně vyvolat dva poslední uložené časy. Dále jsou stopky vybaveny 

konektorem pro připojení externího displeje. Tento displej slouží pro zobrazení informací na 

větší vzdálenosti. Blokové schéma stopek je rozděleno na dva bloky: řídící a interní 

zobrazovací část a externí zobrazovací panel. V bloku řídící a interní zobrazovací část 

nalezneme: napájecí napětí 12 V, stabilizace napětí na 5 V, mikrokontrolér AT89C2051, 

multiplexor, externí ovládací prvky, interní ovládací prvky, oscilátor, posuvné registry 

74HCT595 a interní zobrazovací panel. V druhém bloku externí zobrazovací panel jsou 

bloky: napájecí napětí 12V, třikrát řídící obvod SAA1064, proudové posílení a LED 

segmenty. 
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Obr. 2: Blokové schéma stopek pro měření hasičských závodů 

1.1 Napájecí napětí 

Napájecí napětí celého obvodu je 12 V. Jako napájecí zdroj napětí by měla být z důvodu 

mobility zařízení použita autobaterie. Tímto napětím lze napájet jak řídící část, tak i externí 

zobrazovací panel. Napájecí napětí se přivádí přes konektor DCJ0202, tak lze použít 

jakýkoliv napájecí zdroj o nominální hodnotě napájecího napětí s danou koncovkou.  Pokud 

používáme napájecí zdroj a ne autobaterii, tak jeho povolené proudové zatížení musí být 

minimálně 500 mA. Tato hodnota ovšem platí pouze bez připojení externího zobrazovacího 

panelu. Externí zobrazovací panel musí být napájený jiným napájecím zdrojem s minimálním 

možným proudovým odběrem 2 A. Tento proud se bude lišit podle použitých LED diod 

v panelu. Ochranu proti zkratu tvoří pojistka F1. 
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1.2 Stabilizace napětí 

Stabilizaci napětí na 5 V provádí stabilizátor 7805. Úpravu napájecího napětí na 

požadovanou hodnotu (5 V) zajišťují součástky C1, C2, C3, C4 a IC8. Diody D1, D3, D4 a 

D5 chrání obvod proti přepólování a omezují napětí na stabilizátoru, aby se na něm 

nevytvářela veliká výkonová ztráta. Kondenzátor C1 plní funkci filtračního kondenzátoru. 

Kondenzátory C2, C3, C4 a stabilizátor IC8 tvoří blok, který stabilizuje napětí na pět voltů. 

Kvůli velkým napěťovým ztrátám na stabilizátoru 7805 nedoporučuji zvyšovat napájecí 

napětí přes hodnotu 12 V . Pro chlazení stabilizátoru 7805 je použit chladič, který tento obvod 

udržuje přibližně při teplotě 60 °C. [1] 

1.3 Řídící jednotka 

Srdcem celého zařízení je mikrokontrolér AT89C2051. V následujícím textu je popsána 

stručná charakteristika tohoto mikrokontroléru. 

Mikrokontrolér AT89C2051 vychází z koncepce mikroprocesoru 8051. Instrukce 

programu se ukládají do 2 kB Flash paměti. [1] 

Při práci s tímto typem mikrokontroléru můžeme využít několik registrů. Patří mezi ně 

akumulátor označený jako A, registr B, registry P1 a P3, registr DPTR a registry R0 až R7. 

Akumulátor slouží téměř pro veškeré aritmetické operace, které bude mikroprocesor provádět. 

Registr B se používá pro operace dělení a násobení. Pomocí registrů P1 a P3 ovládáme porty 

P1 a P3. DPTR je 16 bitový registr, který slouží pro ukazování do paměti. Jeho použití je při 

nepřímém adresování. Registry R0 až R7 jsou 8 bitové registry, do kterých lze nahrávat námi 

požadovanou hodnotu. Tyto registry mají čtyři banky a každá banka má jiný adresní prostor. 

Jednotlivou banku vybereme nastavením bitů RS0 a RS1. [1] 

 Pro práci s okolním světem lze využít patnáct pinů, které lze použít jako vstupní nebo 

výstupní linky. Těchto patnáct pinů je rozděleno na dvě sady portů P1.0 až P1.7 a P3.0 až 

P3.7, ovšem pin P3.6 není vyveden, tím dostaneme oněch patnáct pinů. Při využití portů jako 

výstupních budičů, musíme vycházet z toho, že pokud je na jeho pinu vysoká logická úroveň, 

tak je zátěž buzena proti zemi. V tomto stavu je maximální proudový odběr pouze 100 µA. 

Pokud teda chceme budit třeba LED diodu přímo z výstupního pinu, musíme tak učinit při 

stavu logické nuly. V tomto stavu je povolený proudový odběr až 20 mA, ale musíme dodržet 

maximální odebíraný proud na oba porty 80 mA. Na pinech P1.0 a P1.1 chybí kvůli vnitřnímu 

zabudovanému analogovému komparátoru „pull-up“ rezistory. Tyto rezistory musíme dodat 

externě. Ve schématu se jedná o rezistory R3 a R4. [1] 

Tento mikrokontrolér nabízí šest druhů přerušení, které lze vhodnými registry různě 

nastavovat. Všechny typy přerušení a jejich základní parametry viz Tab. 1. 
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Tab. 1: Přehled přerušení AT89C2051, převzato z [1] 

Typ přerušení Označení Adresa rutiny přerušení Priorita přerušení dle HW 

Externí přerušení 0 INT0 003h 1 nejvyšší priorita 

Čítač/časovač (0) Čítač/časovač (0) 00Bh 2 

Externí přerušení 1 INT1 013h 3 

Čítač/časovač (1) Čítač/časovač (1) 01Bh 4 

Sériový kanál Sériový kanál 023h 5 nejnižší priorita 

 

Z tabulky lze vidět, že prostor mezi jednotlivými adresy přerušení je pouze 8 B. To je 

většinou málo pro výkon obsluhy přerušení, proto je na tuto adresu pouze umístěna instrukce 

skoku, která přesune výkon programu na místo, kde se nachází zdrojový kód pro obsloužení 

daného přerušení. Prioritu přerušení můžeme sami přiřazovat v registru IP. Prioritu můžeme 

nastavovat pouze ve dvou stavech: nízká a vysoká. Pokud chceme nastavit pro určité 

přerušení nízkou prioritu, nastavíme bit v registru IP na nízkou úroveň a naopak pro vysokou 

prioritu platí stav bitu vysoké úrovně. Pokud se vykonává obsluha přerušení nízké priority, 

toto přerušení může být pozastaveno přerušením s vysokou prioritou. Přerušení s vysokou 

prioritou nelze pozastavit. Pokud se současně aktivují dvě přerušení se stejnou prioritou, tak o 

časovém sledu výkonu těchto přerušení rozhoduje hardwarová priorita, viz Tab. 1. Externí 

přerušení se aktivuje přivedením na daný pin buď sestupnou hranu, nebo nízkou logickou 

úrovní. Čím budou tyto přerušení ovládaná lze zvolit v registru TCON. Přerušení od čítače/ 

časovače může pracovat ve čtyřech režimech. Tyto režimy se liší v bitové velikosti 

čítače/časovače a v použití jednotlivých časovačů. [1] 

V použitém zdrojovém kódu jsou použity přerušení INT0, INT1 a čítač/časovač (0), 

který pracuje v režimu, kdy je použitý časovač 16 bitový, tzn., časovač inkrementuje každým 

cyklem svojí hodnotu až do čísla 65535 a poté se obsah vynuluje časovače. Těchto 16 bitů je 

rozděleno na dvě 8 bitové čísla, které se nahrají do TH0 a TL0. Do TH0 se nahrají bity 

s vysokou váhou a do TL0 se nahrávají bity s nízkou váhou. Kmitočet cyklu, s kterým pracuje 

čítače, je odvozená od použitého krystalu a to konkrétně 1/12 frekvence krystalu. V našem 

případě jsem použil krystal a o frekvenci 24 MHz, to znamená že, frekvence čítače je 2MHz. 

Při frekvenci 2 MHz se každých 0,5 µs zvýší hodnota časovače o jedničku. Nejvyšší možná 

odměřená hodnota je 32768 µs. [1] 

Resetování obvodu zajišťují součástky R1, D2, C5 a T5. Při nabíjení C5 po přiložení 

napájecího napětí se obvod automaticky provede reset. Pomocí T5 lze C5 zkratovat a vyvolat 

další resetovací stav. 

Použitý mikrokontrolér je v pouzdru DIP 20, rozmístění pinů u tohoto pouzdra je vidět 

na Obr. 3, jednotlivý popis jeho vývodů viz Tab. 2. 

 

Obr. 3: Pouzdro DIP 20 
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Tab. 2: Popis jednotlivých vývodu mikrokontroléru AT89C2051, převzato z [1] 

VÝVOD FUNKCE 

1 Resetovací vstup 

2 P3.0, (sériový vstup) 

3 P3.1, (sériový výstup) 

4 Vstup 1 pro oscilátor 

5 Vstup 2 pro oscilátor 

6 P3.2, (vnější přerušení 0) 

7 P3.3, (vnější přerušení 1) 

8 P3.4, (vstup čítač/časovač 0) 

9 P3.5, (vstup čítač/časovač 1) 

10 GND 

11 P3.7 

12 P1.0 

13 P1.1 

14 P1.2 

15 P1.3 

16 P1.4 

17 P1.5 

18 P1.6 

19 P1.7 

20 UCC 

Abychom správně použili mikrokontrolér, je potřeba znát jeho základní pracovní 

charakteristiky. Pokud bychom tyto hodnoty neakceptovali, mohlo by dojít k trvalému 

poškození obvodu. Zmiňované charakteristiky viz Tab. 3. [1] 

Tab. 3: Základní charakteristiky použitého mikrokontroléru, převzato z [1] 

Parametr Hodnota 

Rozsah vstupní log. 0 [V] -0,5 až 0,2Ucc -0,1 

Rozsah vstupní log. 1 [V] 0,2Ucc + 0,9 až Ucc + 0,5 

Rozsah napájecího napětí při kmitočtu 12MHz [V] 2,7 až 6 

Rozsah napájecího napětí při kmitočtu 24MHz [V] 4 až 6 

Napěťový offset [V] 20mV 

Maximální proud a jeden výstup [mA] 20 

Maximální proud na celý mikrokontrolér [mA] 80 

 

Bližší informace o mikrokontroléru AT89C2051 viz [1]. 

1.4 Oscilátor 

Pro vytvoření hodinového kmitočtu používáme krystal Q1, dvě hradla z IC9, rezistor R2 

a kondenzátory C9, C10. Takto zvolené zapojení oscilátoru, jsem zvolil dle doporučení [1]. 

Autor také uvádí, že použitím pouze krystalu a dvou kondenzátorů by mohlo působit problém 

v rozkmitání krystalu a je nutné zkoušet různé velikosti kondenzátorů, ale použité řešení 

těmito problémy zatížené není. 
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1.5 Posuvné registry 74HCT595 

Zobrazení odměřeného času na sedmisegmentovém displeji lze provést několika 

způsoby. Jednotlivé konstrukční uspořádání se volí podle počtu zobrazovacích jednotek, 

podle možností řídícího obvodu a podle uvážení konstruktéra. Mezi tyto metody patří: 

jednoduché řízení, multiplexní řízení a řízení sériovým přenosem.  

Jednoduché řízení lze použít pouze tam, kde máme dostatek volných pinů pro řízení. 

Řízení probíhá tak, že vždy jeden pin řídí jednu LED diodu na sedmisegmentovém displeji. 

K takovému řízení potřebujeme pro jeden sedmisegmentový displej osm volných pinů. Při 

vyšším počtu jednotlivých displejů je toto řízení neefektivní, protože počet potřebných pinů 

většinou daleko převyšuje možnosti mikrokontroléru, proto se v praxi využívají následující 

dvě metody. 

Multiplexní metoda řízení více sedmisegmentových displejů spočívá v tom, že ve všech 

segmentech jsou stejné LED diody, které mají zobrazit stejný znak např. tečku, spojeny spolu 

vývody, které nejsou společné v konstrukci sedmisegmentového displeje podle typu 

provedení je to katoda nebo anoda. Ke spínání ale dochází jednotlivě u všech segmentů 

společnou katodou nebo anodou podle konstrukce displeje. Řízení probíhá tak, že se vždy 

jednotlivě rozsvítí pouze jeden celý segment, poté se zhasne a rozsvítí další segment. To 

znamená, že vždy svítí pouze jeden segment. Střídání jednotlivých segmentů se provádí 

v rychlosti, které lidské oko není schopno zaznamenat, obvykle se volí kmitočet větší nebo 

roven 50 Hz. Tímto dosáhneme výsledku, že se nám zdá, že svítí všechny segmenty, ale ve 

skutečnosti vždy svítí pouze jeden segment na krátký časový úsek. 

Poslední metoda, která je zde popsána a která je použita pro zobrazení času na více 

segmentech, je sériový přenos dat. Pro tuto metodu potřebujeme pro řízení další obvody. 

V zapojení jsou použity posuvné registry 74HCT595. Obecný princip této metody spočívá 

v tom, že data vysíláme po jedné lince postupně za sebou a zápis probíhá vždy s náběžnou 

hranou hodinové impulzu, který je na druhé lince. Vnitřní zapojení posuvného registru 

74HCT595 je zobrazeno na Obr. 4. 

 

Obr. 4: Vnitřní zapojení posuvného registru 74HCT595, převzato z [2] 
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Zápis a následné zobrazení dat na použitém posuvném registru probíhá tak, že na vývod 

SI nastavíme data, která chceme zapsat do registru, a s náběžnou hranou na pinu pro hodinový 

impuls SCK tyto data nahrajeme na pozici Q8. Následující náběžnou hranou na SCK se zapíše 

hodnota na pozici Q7, další náběžnou hranu na Q6 až dojde na Q1. Pokud je informace delší 

než osm bitů, tak lze řadit tyto posuvné registry přes vývod SO a to tak, že na výstup SO 

prvního posuvného registru připojíme pin SI druhého posuvného registru. Pinem SCLR lze 

posuvný registr vynulovat. K takto zapsaným informacím ovšem nejde nijak přistupovat, 

proto je zde záchytný registr, do kterého se data nahrají při náběžné hraně na pinu RCK. 

Záchytný registr je na výstup připojen přes třístavový budič, který ovládá pin G. Z Obr. 4 

vyplývá, že vstup SCLR a G jsou aktivní logické nule. [2] 

Podle parametrů, které jsou udávané výrobcem, můžeme z každého pinu Q1 až Q8 

odebírat maximální proud 35 mA a maximální ztrátový výkon obvodu je 500 mW. Tento 

posuvný registr lze použít pro buzení sedmisegmentových displejů jak se společnou katodou, 

tak i se společnou anodou. [2] 

Pokud všechny tři metody srovnáme při použití šesti sedmisegmentových displejů, které 

jsou v zapojení stopek, tak dostaneme tyto výsledky. Použitím klasického buzení LED diod 

bychom potřebovali 48 pinů, při použití multiplexního režimu 14 pinů a při použití posuvného 

registru 74HCT595 pouze 4 piny pokud nebudeme používat nulovací pin posuvného registru 

SCLR. Ve srovnání potřebných vodičů pro zobrazení hodnot na displeji je sériový přenos 

nejlepší, ovšem je třeba si uvědomit, že do zapojení se musí zařadit dalších šest integrovaných 

obvodů. Tam, kde není nutné přímo využít co nejméně vodičů, bych doporučil využít 

multiplexní princip zobrazení. 

1.6 Interní zobrazení časových údajů 

Důležitou částí těchto stopek je bezesporu zobrazení odměřeného času. Při volbě 

displeje pro zobrazení časů jsem volil mezi dvěma způsoby. První možným způsobem bylo 

použití inteligentních LCD displejů. Druhý způsob, který jsem i poté zvolil, je použití 

sedmisegmentových displejů. Pro použití tohoto řešení jsem se rozhodl, protože 

nepotřebujeme zobrazovat žádné dlouhé texty, ale jen číselnou hodnotu s popisem pořadí a to 

tento druh zobrazení zvládne bez větších potíží. Zobrazení je na tomto druhu displeje 

rozměrově větší a jasnější. Tyto přednosti mi přišli rozhodující. 

Výše popsaný sériový záchytný registr nám převede sériový tok dat na paralelní a 

z výstupu těchto obvodů budíme displeje, na kterých se odečítá čas. Použil jsem displeje od 

firmy Kingbright DA56-11EWA, které jsou konstrukčně vyrobené se společnou anodou. 

Jejich maximální možný proud na jednu LED je 30 mA a výkonová ztráta 75 mW. Podle 

vztahu (1.1) jsem vypočítal předřadný rezistor k LED diodám v segmentech, jeho hodnota pro 

námi zvolený procházející proud LED diodami 15 mA je 203,3 Ω. Při výpočtu jsem počítal 

s tím, že na LED diodě je úbytek napětí 1,95 V. Toto napětí je odečteno z datasheetu [6].  

   
 

 
 

         

    
          [Ω]        (1.1) 
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Po dosazení hodnot do vzorce dostaneme:   




 33,203
015,0

95,15
R         (1.2)

       

Ovšem hodnoty rezistorů jsou normovány podle několika řad Exx, proto je nutné vybrat 

nejbližší možný vyráběný rezistor. Pro zajímavost zde uvedu řadu E24, která obsahuje 

rezistory s koeficienty (1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 

5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2 a 9.1), tyto koeficienty je možné násobit 1, 10, 100, 1000 apod. [4] 

 Podle řady E24 nejbližší hodnota rezistoru je 220 Ω, tímto zařazením nám poklesne 

proud na hodnotu 13,86 mA. K výpočtu jsme použili Ohmův zákon podle vztahu (1.3).  

   
  

 
  

        

 
     [A]         (1.3) 

Dosazením do vzorce (1.3) získáme: 

  
      

   
                  (1.4) 

Předřadné rezistory pro sedmisegmentové displeje jsou R1 – R48 ve schématu 

zobrazovací části. Rezistory R49, R50 a R51 tvoří předřadné rezistory pro indikační LED 

diody LED5, LED6 a LED7. Výpočet těchto hodnot je dle (1.1) pouze s tím rozdílem, že 

požadovaná hodnota procházejícího proudu je 2 mA. Takto jsme spočítali také předřadné 

rezistory R52 a R53 pro LED diody LED1, LED2, LED3 a LED4, které zobrazují rozdělení 

časových údajů. Těmito LED diodami jsme požadovali nastavení proudu na hodnotu 10 mA. 

1.7 Multiplexor 

V konstrukci stopek jsem řešil problém, jak přepínat mezi externím a interním 

ovládáním. Protože AT89C2051 disponuje pouze dvěma přerušeními a tyto se musí použít 

pro čtyři spínače, je nutné přepínat mezi jednotlivými spínači externí součástkou. Nejlepším 

řešením mi přišlo využití multiplexoru, oproti třeba zařazení mechanického relé. 

Multiplexor je zařízení, které přepíná z n vstupů na jeden výstup. Výběr vstupu se 

provádí hodnotami na jeho adresných pinech. V zařízení je použit multiplexor 74HC153, 

který spíná ze dvou čtyř pinových vstupů na dva výstupy. Z počtu vstupů plyne, že tento 

obvod disponuje pouze dvěma adresnými piny. Vnitřní zapojení multiplexoru 74HC153 je 

vidět v Obr. 5.  
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Obr. 5:Vnitřní zapojení multiplexoru 74HC153, převzato z [5] 

Piny 1 I1 až 1 I4 a piny 2 I1 až 2 I4 jsou sběrnice, které můžeme připojovat na výstupy 

O1 a O2 podle stavu na S0 a S1.  Piny 1E a 2E jsou povolovací, aby byla na výstupech 

požadovaná hodnota, musí na těchto pinech být logická nula. Chování obvodu lze sledovat 

v pravdivostní tabulce viz Tab. 4. Rezistory R5, R6, R7 a R8 ve schématu řídící části 

nastavujeme na vstupních pinech vysokou logickou úroveň. Při stisknutí tlačítka se tyto stavy 

uzemní a dojde ke změně logické úrovně na logickou nulu. [5] 

 

Tab. 4: Pravdivostní tabulka obvodu 74HC153, převzato z [5] 

Vstupní piny Výstupní piny Povolení Výstup 

S0 S1 I1 I2 I3 I4 E O 

X X X X X X H L 

L L L X X X L L 

L L H X X X L H 

L H X L X X L L 

L H X H X X L H 

H L X X L X L L 

H L X X H X L H 

H H X X X L L L 

H H X X X H L H 

 

1.8 Externí a interní ovládací prvky 

K řízení běhu zařízení je zapotřebí použít ovládacích prvků. Lze využít jeden ze dvou 

způsobů ovládání. Prvním možným způsobem je připojit startovací pistoli a vodou plnící se 

terče a ovládat běh programu těmito externími zařízeními. Tyto zařízení lze připojit přes 

konektor CINCH. Druhým způsobem ovládání je použití tlačítek přímo na zařízení. Mezi 

těmito způsoby lze přepínat. Ovšem není možné kombinovat jednotlivé druhy ovládání. Vždy 

je aktivován pouze jeden druh ovládání jako celek, který je vybrán obsluhou. To zamezí 
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případnému nechtěnému ovlivnění běhu programu tlačítky na přístroji, pokud je vybráno 

externí ovládání. Toto platí i pro druhý způsob ovládání. 

1.8.1 Ošetření zákmitů 

Zákmity vznikají na mechanických spojích, jako jsou dotykové plochy spínače, tlačítka 

apod. Díky nepřesnostem na spínacích kontaktech tlačítka, se ještě před trvalým připojením 

kontaktů, několikrát tlačítko připojí a odpojí. Samozřejmě toto platí i při rozpojení tlačítka, 

než se kontakty zcela odpojí, tak proběhne několik vypnutí a sepnutí. Tomuto jevu se říká 

„zákmity“. Tento jev je velmi nepříjemný, a proto se ho snažíme odstranit. Ošetření zákmitů 

lze provést dvěma způsoby, vhodným upravením programu nebo přidáním dalších 

obvodových prvků a vytvořit tzv. bezzákmitové tlačítko.  

Klasickým obvodovým řešením lze vytvořit bezzákmitové tlačítko tak, že vytvoříme 

dolní propust RC článkem doplněnou o Schmittův klopný obvod. Schéma zapojení 

bezzákmitového tlačítka je na Obr. 6. Mezní kmitočet dolní propusti se vypočítá dle vztahu 

(1.5). Obecně se volí mezní kmitočet dolní propusti 50 – 100Hz, aby bylo možné stisknout 

tlačítko v rychlém sledu, ale aby byly potlačeny vyšší frekvence.  Ze vztahu (1.5) vyplývá, že 

si můžeme jeden z prvků R nebo C stanovit a druhý dopočítat. [2] 

      
 

      
                  (1.5) 

 

Obr. 6: Bezzákmitové tlačítko, převzato z [2] 

Další možností jak zamezit vzniku zákmitů je vhodně napsaným zdrojovým kódem pro 

mikrokontrolér. Tímto způsobem jsou ošetřené zákmity v této konstrukci.  

Pro funkci programu je použito pěti tlačítek a z nich jsou potřeba tři ošetřit. Dvě slouží 

k uložení jednotlivých časových údajů a následné vypnutí čítání časového intervalu. Ošetření 

těchto tlačítek je specifické tím, že vyvolávají obsluhu přerušení. V podstatě se jedná o to, 

zajistit, aby byl program v obsluze přerušení vybaven pouze jednou. Toho je docíleno tím, že 

před vykonáním uložením časů v obsluze přerušení testujeme hodnotu předem určeného 

registru. Tento registr po prvním výkonu obsluhy přerušení změní svojí hodnotu. Tím pro 

další aktivované přerušení již nevyhoví podmínce a přejde zpět do výkonu programu. Jako 

poslední je nutné ošetřit tlačítko pro výběr ovládání. To je ošetřeno tím, že po stisknutí 

tlačítka program čeká přibližně 2 ms. Poté program testuje, jestli je ještě pořád stisknuté 

tlačítko.  Pokud ano, program čeká, než se kontakt rozepne. Jestliže se kontakt rozepnul, nebo 

již před tím byl rozepnutý, opět se provede čekající interval a pokračuje výkon program. Tím 

jsou ignorovány další nežádoucí sepnutí a vypnutí.  
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2. Externí zobrazovací panel 
Z důvodů informovat diváky o naměřených časech bylo nutné zařízení opatřit externím 

zobrazovacím panelem. Panel je tvořen pomocí LED diod a skládá se ze šesti bloků. 

Jednotlivé bloky jsou tvořeny podobně jako sedmisegmentový displej. Každý segment je 

tvořen osmi LED diodami. Bloky jsou přibližně velikosti A5.  Externí zobrazovací panel je 

řízen přes I
2
C sběrnici. K propojení slouží na obou zařízeních telefonní konektor RJ45. Ke 

komunikaci jsou potřeba tři vodiče. První je potřebný k přenosu dat, druhý pro přenos 

hodinových impulsů a poslední k propojení zemí. 

2.1 Popis I2C sběrnice 

I
2
C sběrnice je sériová sběrnice vytvořená firmou Philips Semiconductors. Tato 

sběrnice byla vytvořena pro obousměrnou komunikaci několika zařízení, přičemž vždy je 

jeden řídící tzv. „master“ a další obvody se nazývají tzv. „slave“. Master řídí hodinový signál 

a vybírá, s kterým obvodem se bude komunikovat. Řízení pomocí této sběrnice probíhá po 

dvou datových vodičích. Jeden se nazývá SDA a slouží jako datový vodič a druhý SCL, který 

slouží pro hodinový signál. Zapojení jednotlivých obvodů na sběrnici lze vidět na Obr. 7. [1] 

 

Obr. 7: Struktura zařízení na I2C sběrnici 

Rezistory v zapojení jsou tzv. „pull-up“ rezistory. Tyto rezistory nám zajišťují vysokou 

úroveň při klidovém stavu na sběrnicích. 

Komunikace po sběrnici probíhá mezi stavy na lince start a stop. Start se indikuje 

sestupnou hranou na SDA při logické jedničce na SCL. Stop se naopak indikuje náběžnou 

hranou na SDA při logické jedničce na SCL. Z tohoto způsobu ovládání začátku a konce 

přenosu vyplývá, že logický stav datového bitu musí trvat přes celý hodinový signál, protože 

jinak by ho obvod bral jako signál řídící start nebo stop. Po startu se vysílá jako první adresní 

bajt, který se skládá ze sedmibitové adresy a bitem určujícího směr přenosu. Většinou čtyři 

bity s nejvyšší hodnotou adresného bajtu jsou již obvodem předem dané a následující tři bity 

lze volit, abychom mohli připojit ke sběrnici více stejných obvodů. Nejnižším bitem 

určujeme, jestli připojený obvod pracuje jako vysílač, nebo přijímač. Pokud je tento bit 

v logické jedničce, tak je obvod pro master jako vysílač, tzn., čteme z tohoto obvodu data, 
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pokud je rozhodující bit v logické nule, tak obvod pracuje jako přijímač a naopak do něj data 

zapisujeme. [1] 

Po zápisu tohoto bajtu se provede kvitování. Kvitování je generování potvrzovacího 

impulzu na sběrnici přijímače, který je potvrzen hodinovým impulzem. Kvitování se označuje 

ACK nebo pouze A. Způsob kvitování je vidět na Obr. 8. [1] 

 

Obr. 8: Způsob kvitování, převzato z [1] 

Protože velikost přenesených dat není omezena, musí být kvitovací impulz proveden po 

každém přeneseném bajtu.  Způsob přenášení dat a kvitování je patrný podle Obr. 9. Symbol 

S značí start, symbol P značí stop a symbol A značí kvitovací impulz. [1] 

 

Obr. 9: Přenos dat po I2C sběrnici, převzato z [1] 

Při používání I
2
C sběrnice musíme znát standardní statické a dynamické vlastnosti, tyto 

parametry jsou vidět v Tab. 5. [1] 

 

Tab. 5:Základní parametry I2C sběrnice, převzato z [1] 

Parametr Min. Max. 

Vstupní úroveň log. 0 [V] -0,5 1,5 

Vstupní úroveň log. 1 [V] 3 - 

Výstupní úroveň log.0 [V] - 0,4 

Vstupní odběr [µA] -10 10 

Kmitočet SCL [kHz] 0 100 

Doba trvání log. 0 na SCL [µs] 4,7 - 

Doba trvání log. 1 na SCL [µs] 4,0 - 

Doba náběhu [ns] - 1000 

Doba poklesu [ns] - 300 

2.2 Komunikace mikrokontroléru AT89C2051 s obvodem SAA1064 

Integrovaný obvod SAA1064 slouží k přímému ovládání sedmisegmentových displejů. 

Popis jeho vývodu lze vidět na Obr. 10 a základní parametry obvodu v Tab. 6. 
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Obr. 10: Rozmístění pinů obvodu SAA1064, převzato z [7] 

Tab. 6: Parametry obvodu SAA1064, převzato z [7] 

Parametr min typicky max 

Napájecí napětí [V] 4,5 5 15 

Klidový odběr [mA] 7 9,5 14 

Výkonová ztráta pro DIP 24 [W] - - 1 

Pracovní teplota [°C] -40 - +85 

Tepelný odpor pro DIP 24 [K/W] - 35 - 

 

Tento obvod lze využívat ve dvou režimech. První režim je statický. V tomto režimu 

řídíme dva sedmisegmentové displeje jedním obvodem. Druhý režim se nazývá dynamický. 

Tímto režimem lze řídit až čtyři sedmisegmentové displeje. V zapojení je využito statického 

režimu. K řízení všech šesti bloků je tak potřeba tří obvodů SAA1064. Obvod obsahuje 

příznak indikující odpojení napájecího napětí a je vybaven proudovými zdroji na každý 

výstupní pin. Proud je řízen tří bitovým číslem. Rozsah výstupních proudů je 0 mA až 21 mA, 

s krokem 3 mA. Díky tomu není nutné používat předřadné rezistory k jednotlivým 

segmentům. Dále lze využít funkci test všech segmentů. Tato funkce způsobí rozsvícení všech 

segmentů. [7] 

V konstrukci je využito pouze jednosměrné komunikace a to pouze zápis datových bitů 

do obvodu SAA1064 z mikrokontroléru AT89C2051. Přesun jednoho datového bajtu je 

zobrazen na Obr. 11. 

 

Obr. 11: Přesun dat do obvodu SAA1064, převzato z [7] 
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Z obrázku je patrné, že po startovacím bitu se jako první posílá adresa obvodu, s kterým 

budeme komunikovat. Bity A0 a A1 jsou volitelné, abychom mohli připojit více stejných 

obvodů. V tomto případě lze připojit až čtyři obvody SAA1064. Volba adresy probíhá přes 

pin ADR. Na tomto pinu je vnitřní A/D převodník, který převede velikost napětí na dvou 

bitovou hodnotu. Bitem s nejnižší váhou ovládáme směr přenosu. Ovládání adres je patrné 

z Tab. 7. [7]  

Tab. 7: Výběr adresy obvodu SAA1064, převzato z [7] 

Napětí na pinu ADR Relativní adresa Adresa pro zápis Adresa pro čtení 

0 00 01110000 01110001 

0 až 3/8 Ucc 01 01110010 01110011 

3/8 Ucc až 5/8 Ucc 10 01110100 01110101 

5/8 Ucc až Ucc 11 01110110 01110111 

 

V zapojení jsou použité tři adresy. První obvod SAA1064 je adresován napětím na vstupním 

pinu ADR = 0 V, druhý obvod při vstupním napětí ADR = 3/8Ucc až 5/8Ucc a poslední obvod 

SAA1064 je adresován napětím na ADR = 5/8Ucc až Ucc. Zobrazení minut a desítky minut řídí 

integrovaný obvod na adrese, kdy je na vstupním pinu ADR napětí 5/8Ucc až Ucc. Sekundy a 

desítky sekund jsou zobrazeny na obvodu s napětím na pinu ADR =  3/8Ucc až 5/8Ucc. Jako 

poslední jsou zobrazené desítky a setiny sekundy na obvodu SAA1064 s napětím na         

ADR = 0 V. 

 Další skupinou osmi bitů určujeme místo obvodu, kde chceme zapsat data. Určení 

místa zápisu zajišťují bity SA, SB a SC. Data lze zapisovat do řídícího registr, nebo na čtyři 

pozice sedmisegmentových displejů. Adresy jednotlivých pozic lze nalézt v Tab. 8. [7] 

Tab. 8: Výběr místa zápisu dat, převzato z [7] 

SC SB SA Místo zápisu 

0 0 0 Řídící registr 

0 0 1 Sedmisegmentovka 1 

0 1 0 Sedmisegmentovka 2 

0 1 1 Sedmisegmentovka 3 

1 0 0 Sedmisegmentovka 4 

1 0 1 vyhrazeno 

1 1 0 vyhrazeno 

1 1 1 vyhrazeno 

 

Jestliže zapisujeme data do řídícího registru, musíme znát význam jednotlivých bitů. 

Význam jednotlivých bitů ukazuje Tab. 9. 
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Tab. 9: Význam bitů v řídícím registru, převzato z [7] 

Bit Význam 

D7 Vyhrazeno, musí být 0 

D6 Řídí výstupní proud 

D5 Řídí výstupní proud 

D4 Řídí výstupní proud 

D3 Zapíná testovací režim 

D2 Zapíná sedmisegmentové displeje 2 a 4 

D1 Zapíná sedmisegmentové displeje 1 a 3 

D0 

Volba režimu:  

0 – statický režim, segmenty 1 a 2 

1 – dynamický režim, segmenty 1,2,3 a4  

 

Bity D6, D5 a D4 v řídícím registru určují velikost výstupního proudu podle Tab. 10. 

Tab. 10: Nastavení velikosti výstupního proud, převzato z [7] 

D6 D5 D4 Výstupní proud 

0 0 0 0 mA 

0 0 1 3 mA 

0 1 0 6 mA 

0 1 1 9 mA 

1 0 0 12 mA 

1 0 1 15 mA 

1 1 0 18 mA 

1 1 1 21 mA 

 

 Poslední skupina osmi bitů jsou data, které chceme zapsat. Zápis dat na segmenty 

přímo ovládá zobrazení na externím zobrazovacím panelu. Bit D7 odpovídá vývodům P8 a 

P16. 

K buzení jednoho LED segmentu tvořeného osmi LED diodami je potřeba proudový 

odběr 40 mA. Jelikož z výstupního pinu obvodu SAA1064 lze odebírat proud pouze 21 mA, 

tak je nutné spínat LED segmenty pomocí bipolárního tranzistoru. Bázový proud řídí obvod 

SAA1064 a je regulovaný na 3 mA.  

 

 

2.3 Úprava signálu na konci datového vedení 

Jelikož externí zobrazovací panel není umístěn přímo u zařízení, ale několik metrů od 

něj je potřeba upravit signál na konci datového vedení. Pokud není přizpůsobené vedení, tak 

na něm vznikají odrazy. Odrazem se výstupní signál dostane zpět na začátek vedení. Tento 

vrácený signál se superponuje na užitečný signál a zkresluje ho. Díky tomuto zkreslení se 
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může stát, že se signál dostane mimo rozsah logických úrovní. Nejvíc nebezpečné je záporné 

napětí na výstupu vedení. Toto záporné napětí upravuje zapojení dle Obr. 12. [8] 

 

 

Obr. 12: Úprava signálu na konci datového vedení, převzato z [8] 

 

Výstup mikroprocesoru značí X1. V zapojení jsou použity dvě diody. Jedna slouží jako 

zdroj napětí a druhá jako spínač s úbytkem napětí 0,7 V. Signál se přivádí na vstupní pin 

Schmittova klopného obvodu, který obsahuje hysterezi. Tímto obvodem je vyhlazen vstupní 

signál na externím zobrazovacím panelu.  Obvodové prvky ve schématu jsou na vstupu straně 

přijímače.  Toto zapojení nepřizpůsobí vedení. I přes tuto úpravu na vedení vznikají odražené 

vlny, ale je ořezané záporné napětí, které by mohlo zničit obvod. Z výstupního hradla IC1B se 

přivádí signál na datový pin obvodu SAA1064. Toto zapojení je také připojeno k hodinovému 

vstupu obvodu SAA1064. [8] 

2.4 Volba LED diod na zobrazovací segmenty 

V návrhu externího zobrazovacího panelu je počítáno s osmi LED diodami na jeden 

segment. Tyto LED diody jsou spínané přes bipolární tranzistor PNP ve dvou paralelních 

větvích. V každé větvi se nachází předřadný rezistor a čtyři LED diody. Jelikož externí 

zobrazovací panel není konstrukčně vyrobený, tak případný výrobce musí při výběru diod 

počítat s maximálním napětím LED diody kolem 2,5 V při napájení 12 V. Pokud by se použili 

LED diody s menším úbytkem napětí, lze použít více LED diod. Při výpočtu předřadného 

odporu pro LED diody se vychází z Ohmova zákonu. Ve vzorci pro výpočet (1.1) označuje 

UCC napájecí napětí, ULED součet všech úbytků napětí na všech čtyřech diodách a ILED proud, 

který poteče přes rezistor a LED diody. Procházející proud se volí dle katalogového listu 

jednotlivých diod.  
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3. Řídící program pro mikrokontrolér 

3.1 Způsoby programování 

Zařízení obsahuje mikrokontrolér AT89C2051, proto je nutné znát programovací jazyky 

pro správné použití tohoto mikrokontroléru. Mikrokontroléry můžeme programovat několika 

způsoby. Buď můžeme využít programování ve vyšším programovacím jazyku C, nebo 

vytvořit aplikaci v jazyku symbolických adres JSA, nebo v lineárním jazyku symbolických 

adres LJSA. Každá z možností programování má své výhody i nevýhody a zajisté taky řadu 

zastánců a odpůrců. Hlavní výhodou programování v jazyku C je jeho přehlednost, rychlost 

vytvoření zdrojového kódu a odpadá nutnost přímo adresovat instrukce. Ovšem přeložený 

zdrojový kód je větší, než zdrojový kód vytvořený přímo v JSA. Překladač není optimální a 

mnohdy vkládá instrukce, které nejsou nezbytné pro běh programu. Další nevýhoda 

programování v jazyku C je, že nemáme pod kontrolou všechny instrukce a tím neznáme 

přesný čas provedení programu. Pokud máme úsek, kde potřebujeme znát přesný sled a čas 

provedení instrukcí, lze tento úsek napsat v JSA a vložit ho do zdrojového kódu, který je 

napsaný v jazyku  C. Výhody vyššího programovacího jazyka C daleko převyšují jeho 

nevýhody. [3] 

Při konstrukci stopek, které mají rozlišovat časový úsek 10 ms a mají být co možná 

nejpřesnější, mi přišlo lepší zvolit programování v JSA. Navíc mikrokontrolér AT89C2051 

má pouhé 2 kB paměti pro program. Kdyby tento program byl psaný v jazyku C, tak je 

možné, že by paměť 2 kB nestačila. Při programování v JSA zdrojový kód je sice plně pod 

kontrolou programátora, ovšem pouze za cenu, že tento kód je delší a méně přehledný. 

Programování v JSA je označováno jako nejefektivnější. 

3.2 Vývojový algoritmus 

Při tvorbě řídícího programu jsem vycházel z algoritmu podle Obr. 13. Jako první po 

přiložení napájecího napětí se nastaví jednotlivé pojmenování paměťových prostor, kde 

budeme ukládat změřený časový údaj. Dále se nastaví na jednotlivé adresy přerušení skoky, 

kde se bude provádět rutina obsluhy přerušení a nastaví se skok na první instrukci programu. 

V dalším kroku zobrazíme startovací nápisy. Poté vynulujeme registry a tím dostaneme 

čas 0 min, 0 sekund a 0 setin sekundy a tento čas zobrazíme na interním i externím 

zobrazovacím panelu. 

Po těchto instrukcích se dostaneme do smyčky, kde si určíme způsob ovládání. Volba 

externího ovládání pomocí startovací pistole a vodou plnících se terčů je nastaveno 

automaticky. Pokud chceme změnit ovládání, musí být stisknuté tlačítko pro výběr ovládání. 

Po stisknutí tlačítka se ošetří zákmity a zjišťuje se, jaké ovládání bylo vybráno před tím.  

Pokud máme vybráno interní ovládání, tak lze tlačítkem vyvolat časy z paměti 

programu, nebo startovacím tlačítkem spustit čítání stopek. V podprogramu zobrazování časů 

z paměti lze tlačítkem měnit mezi posledním a předposledním časem. Změna se vždy provede 

v obsluze přerušení, kde se změní daný koeficient. Z podprogramu se vrátíme určeným 

tlačítkem. Při výběru externího ovládání nelze vyvolávat data z paměti.  
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Při aktivaci startu stopek jsme aktivovali chod časovače, ten zvyšuje svojí hodnotu než 

„přeteče“ a vyvolá přerušení. Čas mezi aktivací časovače a přerušením je 10ms, tento čas je 

nejnižší čas, který lze zaznamenat na našich stopkách. 

Pokud uplyne čas 10 ms a tím i „přeteče“ časovač, vyvolá se přerušení a inkrementuje 

se vhodný registr, a tím zvýší časový údaj o 10 ms. Tento nový časový údaj opět zobrazíme a 

vrátíme se z obsluhy přerušení do smyčky. Tato hlavní smyčka, která se každých 10 ms 

přeruší, trvá do té doby, než se naplní oba terče, které uloží oba časy do paměti. 

Po uložení obou časů se program přesune do podprogramu, kde jsou zobrazovány oba 

časové údaje na interním i externím zobrazovacím panelu. Vrácením z podprogramu se 

vynulují časy a program se vrací do smyčky, kde lze vybrat ovládání, zapnout čítání stopek 

nebo také zobrazit časy z paměťového prostoru.  



27 

 

 

Obr. 13: Vývojový algoritmus programu 
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4. Návod k použití 
Přední panel popisovaných stopek je vidět na Obr. 14. Jak je z obrázku patrné, na 

předním panelu jsou umístěné tři dvojité sedmisegmentové displeje, tři informační LED diody 

a pět řídících tlačítek. Ve schématu zobrazovací části jsou tyto tlačítka popsána T1, T2, T3, 

T4 a T5. LED diody lze nalézt pod označením D5, D6 a D7. Na Obr. 15. jsou zobrazené 

konektory pro připojení externích ovládacích prvků, připojení externího displeje a také 

připojení napájecího napětí. 

4.1 Zapnutí přístroje a výběr ovládání 

K zařízení je nutné přivést napájecí napětí pomocí konektoru (13). Po aktivaci zařízení 

spínačem (12) se zobrazí startovací nápisy a poté nulová hodnota času. Pro výběr ovládání 

slouží tlačítko (8). Po startu je nastavené externí ovládání. Pokud je ovládání přepnuté na 

interní, je to indikováno rozsvícením LED diody (4).  

4.2 Vyvolání časů z paměti 

Při vybraném interním ovládání lze tlačítkem (9) zobrazit paměť dvou posledních 

časových souborů. Tlačítkem (10) můžeme změnit zobrazovaný soubor. Časový soubor 

s označením „01“ je poslední uložený. Druhý s označením „02“ je předposlední uložený. 

Návrat se zobrazení paměťových údajů se provádí podržením tlačítka (8) po dobu cca 2 s. 

4.3 Ovládání stopek pomocí tlačítek 

Pokud je vybráno interní ovládání a svítí LED (4), tak ovládání probíhá pomocí tlačítek 

na přístroji. Tlačítkem (7) se spustí čítání času. Tlačítkem (9) se uloží čas prvního terče a 

tlačítkem (10) se uloží čas druhého terče. Po stisknutí obou tlačítek se tyto uložené časy 

zobrazují ve smyčce. Uložený čas prvního terče odpovídá času zobrazenému jako „-čas 1.-“ a 

druhý uložený čas odpovídá zobrazení „-čas 2.-“. Jako první se zobrazí označení času a poté 

se zobrazí hodnota tohoto času. Pokud chceme vynulovat zobrazené časy a připravit stopky 

pro další použití, tak toto provedeme podržením tlačítka (8) cca po dobu 2s. Po zobrazení 

nulových časů můžeme opět volit výběr ovládání, nebo také můžeme vyvolat časy z paměti. 

4.4 Ovládání stopek pomocí externích zařízení 

K zařízení lze připojit externí ovládací prvky jako startovací pistoli a vodou plnící se 

terče. K tomu řízení musí být vybráno externí ovládání, které je signalizováno zhasnutou LED 

diodou (4). Tyto zařízení lze připojit přes konektor CINCH. Pro startovací pistoli slouží 

konektor (16), pro první vodou plnící se terč konektor (15) a pro druhý vodou plnící se terč 

konektor (14). Po spuštění startovací pistolí se aktivuje čítání stopek. Po naplnění obou terčů 

se zobrazí časy, v kterých jsou tyto terče naplněny. První terč odpovídá popisu „-čas 1.-“ a 

druhý terč popisu „-čas 2.-“. Jako první se zobrazí označení času a poté se zobrazí hodnota 

tohoto času. Pokud chceme vynulovat zobrazené časy a připravit stopky pro další použití, tak 

toto provedeme podržením tlačítka (8) po dobu cca 2 s. Po zobrazení nulových časů můžeme 

opět volit výběr ovládání. 
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4.5 Připojení externího zobrazovacího panelu 

Připojení externího zobrazovacího panelu se provádí přes konektor (17). Na tomto 

konektoru jsou dvě LED diody. Na řídícím panelu stopek indikuje žlutá LED dioda svojí 

změnou přenos dat a zelená LED dioda indikuje připojení displeje. Na Externím 

zobrazovacím panelu žlutá LED dioda indikuje připojení napájecího napětí a zelená LED 

dioda indikuje připojení k řídící desce.  

4.6 Reset obvodu 

Pokud by se stala nějaká chyba v průběhu funkce stopek, lze provést reset zařízení 

tlačítkem (11).  

 

 

Obr. 14: Přední panel 

 

Obr. 15: Vstupní a výstupní konektory 
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5. Návod ke složení externího 
zobrazovacího panelu 
K složení externímu panelu je třeba použít řídící desku, tři desky spodních segmentů, 

třicet šest desek plošných spojů jednotlivých segmentů a dvě desky oddělovacích teček. 

K řídící jednotce externího zobrazovacího panelu se připojí přes konektor ML20 deska 

spodního segmentu. Poté se na desku spodního segmentu připojí jednotlivé segmenty a tečky 

pro oddělení časového úseku.   Jednotlivé přiřazení segmentů k výstupním konektorům desky 

spodního segmentu ukazuje Obr. 16 a Tab. 11.  

 

Obr. 16: Rozmístění jednotlivých segmentů 

Tab. 11: Přiřazení segmentů k výstupním svorkám desky spodního segmentu 

Označení segmentu Pin obvodu SAA1064 Svorkovnice 

a P16 / P8 7.SEG 

b P15 / P7 6.SEG 

c P14 / P6 5.SEG 

d P13 / P5 Spodní segment 

e P12 / P4 4.SEG 

f P11 / P3 3.SEG 

g P10 / P2 2.SEG 

Volný pin P9 / P1 1.SEG 
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Závěr 
V této bakalářské práci je rozebrané řešení konstrukce stopek pro sportovní klání. Tyto 

stopky jsou přímo určené pro použití při hasičských závodech. V práci je navrhnuté blokové 

schéma a vývojový algoritmus pro vytvoření stopek, podle kterého jsem tyto stopky sestrojil. 

V práci jsou také porovnány některé alternativní metody konstrukce. Dále je zde popsána 

možnost připojení externího zobrazovacího panelu pomocí sériové sběrnice I
2
C. Tento panel 

se skládá se sedmi LED diodových bloků, které jsou uspořádané do tvaru sedmisegmentového 

displeje. Zařízení je kromě externího zobrazovacího panelu postaveno a plně funkční. 

Proudový odběr zařízení bez připojení externího zobrazovacího panelu se pohybuje okolo   

450 mA. Funkčnost komunikace externího zobrazovacího panelu a řídící části stopek jsem 

vyzkoušel na kontaktním poli. Realizované jednotlivé segmenty byly tvořeny osmi LED 

diodami. Externí zobrazovací panel nebyl sestaven kvůli finanční náročnosti konstrukce. 

  

Pro použití stopek postačí připojit napájecí napětí. Zařízení je připraveno k připojení 

externích ovládacích prvků a externího zobrazovacího panele, které jen doplňují činnost 

zařízení, ale nejsou nutné pro funkci zařízení. 
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Seznam zkratek 
JSA  - jazyk symbolických adres 

LJSA - lineární jazyk symbolických adres 

I
2
C - Inter-Integrated Circuit 

LED - light-emitting diode 

ACK  - acknowledgement 

SDA - serial data line 

SCL - serial clock 

DPS - deska plošných spojů 
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Příloha 2: Elektronické schéma zobrazovací části 
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Příloha 3:  Elektronické schéma řídící části externího zobrazovacího panelu 



38 

 

 

Příloha 4: Elektronické schéma spodního segmentu 

 

 

Příloha 5: Elektronické schéma LED diodových segmentů a teček 
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Příloha 6: DPS BOTTOM LED tečky 

 

 

Příloha 7: DPS BOTTOM spodní pásek LED 

 

Příloha 8:  DPS BOTTOM LED pásek 

 

 

Příloha 9: DPS BOTTOM zobrazovací část stopek 
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Příloha 10:  DPS BOTTOM řídící část stopek
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Příloha 11:  DPS BOTTOM řídící část externího zobrazovacího panelu, (není 1:1) 
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Příloha 12: Rozložení součástek tečky TOP 

 

Příloha 13: Rozložení součástek spodního LED pásku TOP 

 

Příloha 14: Rozložení součástek LED pásku TOP 

 

Příloha 15: Rozložení součástek zobrazovacího panelu TOP 
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Příloha 16: Rozložení součástek zobrazovacího panelu BOTTOM 

 

Příloha 17: Rozložení součástek řídící části TOP 
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Příloha 18: Rozložení součástek řídící části BOTTOM 
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Příloha 19: Rozložení součástek externího zobrazovacího panelu TOP 
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Příloha 20: Rozložení součástek externího zobrazovacího panelu BOTTOM 
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Příloha 21: Seznam součástek řídící části stopek 

Součástka Hodnota 

R1, R3, R4 10k 

R2 1M 

R5, R6, R7, R8 4k7 

R9, R10 220 

C1 220µF/25v 

C2, C3, C4, C5, C9 – C17 100nF 

C6, C7 10p 

C8 470µF/25V 

D1, D3 – D5 1N4007 

D2 1N4148 

Q1 Krystal 24 MHz 

IC1 AT89C2051 

IC2, IC3, IC4, IC5, IC6, IC7 74HCT595 

IC8 7805 

IC9 74HCT04 

IC10 74HC153 

SEG1, SEG2, SEG3, SEG4, SEG5 FE08-1 

SEG6, SV1 FE09-1 

Ucc DCJ0202 

Start, Stop1, Stop2 CINCH 

F1 KS20-01 

X1 WEBP 8-8 LED 

SPINAC spínač 

 

 

Příloha 22: Seznam součástek zobrazovací části stopek 

Součástka Hodnota 

R1 až R48 220 

R49, R50, R51 1k5 

R52, R53 300 

DIS1, DIS2, DIS3 DA56-11EWA 

T1, T2, T3, T4, T5 10-XX 

SEG1, SEG2, SEG3, SEG4, SEG5 MA08-1 

SEG6, SV1 MA09-1 

LED1, LED2, LED3, LED4 LED 5mm 

LED5, LED6, LED7 LED 3mm 
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Příloha 23: Seznam součástek externího zobrazovacího panelu 

Součástka Hodnota 

IC1 – IC3 SAA1064 

IC4 74HCT14 

IC5 7805 

C1 470µF/25V 

C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 100nF 

D1 – D4 1N4148 

Q1 – Q48 BC327 

R1 – R96 Dle výpočtu (1.1) 

R97, R98 1k 

R99, R100 680 

R101 -R104 Dle výpočtu (1.1) 

R105 5k6 

R106 4k7 

SV1 - SV6 ML20 

X1 WEBP 8-8 LED 

 

Příloha 24: Seznam součástek spodního LED pásku 

Součástka Hodnota 

1.SEG – 6.SEG W237-103 

Tecky W237-103 

D1 – D8 LED – 5 mm 

SV1 ML20 

 

Příloha 25: Seznam součástek LED pásku a teček 

Součástka Hodnota 

X1 W237-103 

D1 – D8 LED – 5 mm 

 

http://www.gme.cz/cz/webp-8-8-led-p833-042.html


49 

 

 
Příloha 26: Fotografie sestaveného zařízení 
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