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Abstrakt 
V této bakalářské práci jsem se zabýval problematikou bezdrátového řízení digitálních prvků 

pomocí Bluetooth modulů. V první části práce jsou popsány základní komunikační protokoly 

po sběrnicích SPI, I
2
C, Up & Down a paralelní sběrnici, které se vyskytují u zamýšlených 

digitálně řízených prvků. Následuje volba a návrh vhodné komunikační bezdrátové 

technologie pro realizaci bezdrátového digitálního rozhraní. Nedílnou součástí práce je 

vytvoření ovládacího programu, který je schopen rozdělovat komunikaci po sběrnici pro více 

zařízení. Celý navržený koncept je realizován a otestován na jednoduché laboratorní úloze. 
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Bluetooth, bezdrátový interface, I

2
C, SPI, Up & Down, OEMSPA311, digitální potenciometr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
The bachelor thesis deals with problem of wireless communication between digitally 

controlled components. Universal Bluetooth modules are used to construct the multifunction 

wireless interface. The first part is focused on description of SPI, I
2
C, Up & Down data buses 

which are commonly used in digitally controlled analog devices. Subsequently, the selected 

Bluetooth modules are described. Universal control software for communication between 

devices on the bus is described. The wirelees interface is completely realized. Simple 

laboratory measurements are included. 
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1  Úvod 
S digitálním (číslicovým) řízením se dnes setkáváme prakticky každodenně. Tento moderní 

způsob komunikace s elektronickými komponentami je čím dál častěji také využíván 

v analogové technice, kde donedávna u běžných komponent jako operační zesilovače, 

potenciometry, teplotní čidla apod. nebylo možné resp. velmi obtížné přesně elektronicky 

nastavovat a kontrolovat parametry daného prvku. V sočasné době je k dispozici široké 

spektrum digitálně řiditelných analogových komponent od širokého portfolia renomovaných 

výrobců  jako jsou Analog Devices, Maxim, Intersil, Texas Instrument atd. 

Tato práce se zabývá tvorbou bezdrátového komunikačního rozhraní, které bude schopné 

komunikovat resp. schopné řídit digitální součástky se všemi běžně dostupnými typy sběrnic. 

Pro vytvářené účely se jedná zejména o sériové sběrnice I
2
C, SPI. Předpokládá se také 

podpora Up & Down a paralelního rozhraní, které využívají např. některé typy digitálních 

potenciometrů. Konstrukce rozhraní bude umožňovat využití stávajícího programového 

vybavení realizovaného v [1]. Zároveň bude možné celou bezdrátovou komunikaci 

obsluhovat i bez využití počítače pomocí vývojového kitu Evb 4.3. Tímto je umožněno 

uživateli zvolit si nejvhodnější variantu pro řízenou aplikaci. Vyvíjené zařízení bude 

podporovat komunikaci s více uživateli resp. s více digitálními prvky pomocí přepínatelného 

adresování. Při předpokládaném nasazení v laboratorní výuce bude mít obsluha hlavního 

(master) zařízení možnost pohodlným způsobem, nastavovat např. parametry měřeného 

obvodu jako je např. velikost zesílení operačního zesilovače, odpor sledovaného 

potenciometru ve filtračních aplikacích apod. bez nutnosti jakéhokoliv dodatečného přepínání 

či přepojování mezi přípravky. Uvažované parametry zařízení předpokládají dosah minimálně 

75 m, což bude pro laboratorní podmínky dostačující. 

První úvodní část bakalářského projektu obsahuje přehled všech komunikačních protokolů 

resp. rozhraní, které se využívají u digitálně řízených analogových prvků. Následuje přehled  

vybraných bezdrátových technologii, které je možné v návrhu uvažovat. V další části jsem se 

zaměřil na výběr vhodného bezdrátových modulu, které by splňovali základní požadavky 

kladené na vyvíjené laboratorní přípravky. Jedná se především o malou energetickou 

náročnost, dostačující komunikační rychlost a velmi dobrou možnost signálového pokrytí 

v rámci objektu laboratoře. Na základě požadovaných vlastností a dostupnosti jednotlivých 

komponent je navržen koncept bezdrátového digitálního interface. Tento umožňuje splnit 

všechny výše uvedené požadavky na vlastnosti a funkčnost rozhraní. Součástí návrhu je také 

realizace programového vybavení pro vyvinuté rozhraní, které umožňuje řídit více prvků 

najednou na komunikační sběrnici. Vyvíjený bezdrátový interface bude nasazen v rámci 

modernizovaných laboratorních úloh v předmětu BAEO. Funkčnost celé realizované 

koncepce je ověřena na jednoduché navržené laboratorní úloze. 
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2  Sběrnice 
Slouží ke komunikaci mikrokontroleru s jinými systémy například jiný mikrokontroler, 

počítač atp. 

2.1  SPI 

Sériové periferní rozhraní má využití ve spoustě zařízeních např: digitální potenciometry, 

sériové EEPROM, A/D převodníky atp. [1] Používá oddělené linky pro čtení, zápis a 

potvrzení přenosu, dále ještě časovou linku CLK, čímž je zjednodušeno řídící slovo, ale je 

zapotřebí více vodičů, v tomto případě čtyři. V následujícím odstavci je popsán protokol 

sběrnice SPI pro různé situace [1]. 

Zařízení musí být rozděleno na Master a Slave. Master vždy generuje  hodinový signál 

CLK, kterým je řízen přenos dat. Slave může data přijímat, vysílat nebo obojí. Komunikaci 

zahajuje a ukončuje tzv. strobovací signál označený CS nebo RST. Svojí 

sestupnou/vzestupnou sekvencí zahajuje komunikaci a svojí vzestupnou/sestupnou sekvencí 

ukončuje komunikaci. Data jsou vysílána po jednotlivých bytech po lince DIN. Není 

umožněno adresovat více zařízení na jedné sběrnici. Na Obrázek 1, částečně převzato z [1] je 

vidět způsob přenosu dat pomocí SPI. 

 

Obrázek 1: Přenos dat pomocí SPI 

2.2  I2C  

Sběrnice vyvinutá ve firmě Philips Semiconductors k řízení podřízených obvodů 

jednočipovými mikroprocesory. Firma Atmel ji používá pod označením TWI. Obsahuje dva 

obousměrné vodiče. Datový kanál SDA (Synchronous Data) a hodinový kanál SCL 

(Synchronous Clock). Musí být napojeny pomocí pull-up rezistorů na kladné napájecí napětí. 

Je určena pro komunikace mezi jednotlivými bloky jednoho zařízení. Rozišuje dva typy 

bloků. Master, generuje SCL hodinový signál, startuje a končí komunikaci. Slave, podřízený 

blok. Může propojit až 128 jednotlivých bloků. Každý připojený blok má jedinečnou 7bitovou 

adresu, většinou zadanou již od výrobce [3]. V následujících odstavci je popsán protokol 

sběrnice I
2
C pro  různé situace [1]. 

Klidový stav nastává, když jsou SDA i SCL na vysoké úrovni. Start přenosu je indikován 

nastavením SDA na nízkou úroveň, SCL drží vysokou úroveň. Ukončení přenosu je 

indikováno změnou SDA na vysokou úroveň, SCL je také na vysoké úrovni. Nejprve se pošle 

sedmi bitová adresa a rozliší se zda jde o zápis nebo čtení. Přenos dat realizuje postupné 

vyslání osmi datových bitů, posouvanými hodinovými impulsy na SCL. Počet datových bitů 

mezi zahájením a ukončením přenosu není omezen. Potvrzení (ACK) následuje po každém 

bytu a značí, že má přijít další. Průběh komunikace je zřejmý z Obrázek 2, převzato z 38[3]. 
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Obrázek 2: Přenos dat pomocí I2C 

 

2.3  Paralelní sběrnice 

Nejrychlejší přenos dat. V jednom cyklu hodinového signálu je přeneseno jedno datové slovo, 

na rozdíl od sériové komunikace, kdy jsou data vysílány sekvenčně. Rychlost je vykoupena 

množstvím použitých vodičů, které odpovídá počtu bitů slova. Na Obrázek 3: Paralelní přenos 

dat, převzato z [3] jsou zakresleny dva 3bitové registry X a Y tvořené klopnými obvody typu 

D. Jediný hodinový impuls na vstupech CLK přesune data z výstupů X2, X1, X0 na výstupy 

Y2, Y1, Y0 [3]. 

 

Obrázek 3: Paralelní přenos dat 

Jestliže chceme řídit např. digitální potenciometr TPL8002-25 pomocí paralelní sběrnice, 

je možné použít pomocný integrovaný obvod PCF8574 [4] řízený pomocí sběrnici I
2
C. 

Pomocný obvod PCF8574 [4] není nutné nějak zvlášť představovat. Jedná se v podstatě o 

expandér portu, který nám zajistí pro sériově vyslané slovo (byte) jeho paralelní interpretaci. 

Každý z vývodů na Obrázek 4, převzato z [1], které jsou značeny P0 až P7 může být nezávisle 

na ostatních používán jako vstup nebo výstup. Zapojení bývá označováno jako kvazi-

obousměrný vstup/výstup [5] a je využíváno v modifikovaných podobách u různých 

mikroprocesorů např. oblíbené řady 805x [1]. 
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Obrázek 4: Expander portu 

2.4  Up & Down 

Rozhraní pro řízení digitálních potenciometrů. Je vhodné pro aplikace kde stačí měnit odpor 

pouze v nejmenších krocích potenciometru. Může být realizována pomocí dvou tlačítek, které 

jsou připojeny přímo k potenciometru, a krokově se jimi mění poloha jezdce [1], což v tomto 

případě nevyužijeme. Lze jej ale řídit i pomocí digitálních vstupů. V následujícím odstavci je 

tento způsob popsán. 

Kanály jsou označeny INC, CS a U/D. INC kanál mění polohu jezdce, sestupná hrana na 

tomto kanále zvětší nebo zmenší hodnotu odporu digitálního potenciometru. CS kanál 

obsahuje povolovací signál, když se nachází na nízké úrovni, může být pomocí INC a U/D 

změněna pozice jezdce. U/D kanál řídí směr změny pozice jezdce. Pokud je na vysoké úrovni 

sestupná hrana na INC zvyšuje pozici jezdce, a když je na nízké úrovni sestupná hrana na INC 

snižuje pozici jezdce [6]. 
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3  Bezdrátové moduly 
Pro laboratorní účely lze vybírat z více variant typu bezdrátové komunikace. Pro 

nejjednodušší účely je možné zvolit komunikací pomocí infračerveného světla označovanou 

IrDa (Infrared Data Association). Další varianty, které jsou dále podrobněji rozebrány, 

představují standardy WireLess LAN (Wifi) a Bluetooth. U obou těchto typů je nutné 

dodržovat jejich specifický komunikační protokol. 

3.1  IrDa 

Bezdrátový přenos dat založený na infračerveném záření je ve světě standardizován jako IrDa. 

Tento způsob bezdrátové komunikace je vhodný na krátkou vzdálenost. Je nutná přímá 

viditelnost mezi vysílačem a přijímačem. Přenos je realizován pomocí sériové komunikace. 

Vysílačem jsou infračervené LED diody (nebo infračervené laserové diody). Přijímačem 

jsou fotodiody. Výrobci vyrábí sady (přijímač + vysílač) přímo použitelné v elektronických 

aplikacích. Rychlost se pohybuje od 2,4 kbits/s do 4 Mbits/s. Rozlišují se dvě normy fyzické 

vrstvy IrDa [7]. Liší se především přenosovou rychlostí. 

Norma 1.0: jedná se o pomalejší z obou norem, dosahuje přenosové rychlosti do 115,2 

kbits/s. Dosah je okolo 1 metru. Je označována jako SIF (Serial InfraRed). Vstupní data se 

kódují pomocí RZI (Return to Zero Inverted). RZI kódování spočívá v tom, že logická 0 je 

vyjádřena krátkým pulzem, který trvá 3/16 TB nebo pevně danou hodnotu 1,63s a logická 1 

je vyjádřena nízkou úrovní [7]. Srovnání kódování UART viz literatura [7] a RZI je 

zobrazeno na Obrázek 5, převzato z [7]. Před vysílač musí být zařazen převodník na RZI. 

Norma 1.1: rychlejší norma, používá dvojí kódování jednotlivých bitů. Její označení je 

FIR (Fast InfraRed). Pro přenosové rychlosti 0,576 Mbits/s a 1,152 Mbits/s je využito 

kódování pomocí RZI se šířkou pulzu 1/4 TB. Pokud se jedná o sériový přenos dat rychlostí 

4Mbits/s je použito 4PPM (Pulse Positioning Modulation). 4PPM spočívá v tom, že je dvojice 

bitů přenesena pomocí jednoho pulzu v jedné periodě TB. Umožňuje to dvojnásobnou 

přenosovou rychlost [7]. 

 

Obrázek 5: Kódování bitového toku pomocí UART a RZI 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotodioda
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3.2  Wifi 

Realizuje bezdrátový přenos dat pomocí radiového vysílání okolo 2,4 GHz (bezlicenční 

pásmo ISM) nebo 5 GHz. Toto pásmo využívá spousty jiných bezdrátových zařízení (dálkově 

ovládané hračky, bluetooth), nicméně certifikované testy ubezpečují, že s nimi wifi nebude 

interferovat [8]. Jedná se o několik standardů IEEE 802.11, které se dále rozlišují přidáním 

malého písmene na konec označení. Základní vlastnosti některých používaných standardů 

jsou uvedeny v Tabulka 1, 38[8].  

Tabulka 1: Frekvenční pásmo a maximální rychlost standardů wifi 

 IEEE standard Frekvenční pásmo Maximální rychlost 

 802.11a  5 GHz  54 Mbps 

 802.11b  2.4 GHz  11 Mbps 

 802.11g  2.4 GHz  54 Mbps 

 802.11n   2.4 GHz, 5 GHz,  450 Mbps   

3.3  Bluetooth 

3.3.1 Historie 

Jméno odvozeno od vikingského krále, který zkomunikoval a sjednotil Skandinávii. Spolu s  

Wifi se jedná o v současnosti nejpoužívanější bezdrátový přenos. Počátky technologie sahají 

do roku 1994, nicméně první verze - 1.0a se objevila až v roce 1999. Vzápětí následovala 

verze 1.0b, ale obě měly ještě spoustu nepřesností a chyb. V únoru roku 2001 přichází verze 

1.1., představuje základ pro první komerční produkty. Přes přepracovanou verzi 1.2, která 

vyšla v listopadu 2003, se dostáváme k v současnosti nejpoužívanější verzi 2.0, která pochází 

z roku 2004. Většinou bývá rozšířena o EDR (Enhanced Data Rate), který umožňuje 

dosáhnout rychlosti až 2,2 Mbit/s. Vývoj samozřejmě pokračuje dál (Bluetooth 2.1, 3.0, 4.0) 

směrem k vyšším rychlostem a bezztrátovým přenosům [9]. 

3.3.2 Parametry 

Využívá bezlicenčního pásma ISM kolem 2,4 GHz. Je vysoká pravděpodobnost obsazení 

kanálů, proto je využívána metoda kmitočtových skoků rozprostřeného spektra FHSS 

(Frequency Hopping Spread Spectrum) [9]. V severní Americe a Evropě se používá 78 

kmitočtových skoků s rychlostí 1600 skoků za sekundu, pro více informací viz literaturu [9]. 

Existuje několik výkonových tříd s různým dosahem uvedených v Tabulka 2, [10]. Bluetooth 

byl navržen tak, aby měl co nejmenší spotřebu. V nejpoužívanější třídě class 2 má příkon 

přibližně 2,5mW [11]. 

Tabulka 2: Výkonové třídy Bluetooth 

třída 

Max. výstupní výkon Skutečný výkon Přibližný dosah 

Moduly podle Bluetooth SIG dBm / mW  přímá viditelnost  

class 1 20 dBm 

20 dBm 100 mW > 400 m   OEMSPA333   

17 dBm 50 mW 300 m   OEMSPA331/332   

7 dBm 5 mW 150 m   OEMSPA311/312   

class 2 4 dBm 3,5 dBm 2,2 mW 75 m   OEMSPA310   

class 3 0 dBm 0 dBm 1 mW < 10 m   ---   

http://www.bluetooth.com/
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3.4  Použité moduly 

Jako Slave byl vybrán modul OEMSPA311, protože je nakonfigurován tak, že podporuje 

přímo I2C sběrnici. Pracuje ve třídě 1 s výkonem 7dBm. Umožňuje připojení externí antény. 

Jeho dosah závisí na tom, jestli je připojena externí anténa – 150m, nebo není – 75m. 

Rozměry jsou 16 x 36 x 2,4 mm [10]. Protože Modul potřebuje na komunikačních pinech 

napětí 3,3V, tak je nutný úrovňový převodník UART/I2C, o kterém je blíže pojednáno 

v kapitole 5 Návrh konstrukce. Základní parametry jsou uvedeny v Tabulka 3, [12]. Ze všech 

modulů, které nabízí firma Spezial Electronic má nejmenší minimální odběr. 

Tabulka 3: Parametry OEMSPA311 

Napájecí napětí 3,0 až 6,0 V 

Průměrný odběr 17 mA 

Špičkový odběr 48 mA 

Minimální odběr 0,8 mA 

Maximální výstupní proud na pinech 4,0 mA 

Pracovní rozsah teplot -30 až +85 °C 

 Jako Master byl zvolen modul OEMSPA310, má podobné vlastnosti jako OEMSPA311, 

ale v některých se liší. Pracuje ve třídě 2 s výstupním výkonem 3,5dBm. Obsahuje pouze 

interní anténu a dosahu 75m. Napájení a komunikační napěťové úrovně jsou stejné. Rozměry 

i průměrný odběr jsou také shodné, minimální spotřeba je ale několikanásobně větší, dosahuje 

hodnoty 7,9mA [10]. Vstupní a výstupní piny obou modulů jsou popsány v kapitole 5. 

Před použitím je potřeba provést alespoň základní nastavení. Konfigurace se dá provést 

několika způsoby. Nejjednodušší je si nechat modul na míru přednastavit od firmy Spezial 

Electronic. Méně pohodlné, ale mnohem flexibilnější je využít možnosti připojení modulu 

k počítači. Pro toto nastavení je možné použít několik programů. Na nastavení pouze několika 

jednoduchých parametrů je určen program Basic Wizard viz Obrázek 6, převzato z [13]. 

 

Obrázek 6: Basic Wizard 
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 Detailnější programem pro nastavení modulu je Serial Port Adapter Toolbox, který trochu 

přiblížíme. Pro konfiguraci stačí připojit napájení a piny modulu RxD a TxD přes napěťový 

převodník k lince RS232 počítač. Modul má z výroby nastaveno hardwarové řízení toku dat, 

proto je pro správnou funkci potřeba uzemnit pin CTS. Z výroby je na modulu nastavena 

rychlost 57,6 kbps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit a Hardware flow control. Stejně nastavený 

musí být i sériový port v PC – kromě Flow Control, kterou necháme jako None. Po spuštění 

programu Serial Port Adapter Toolbox nejprve vybereme produkt – Bluetooth SPA. 

Následuje stisknutí tlačítka Connect a nastavení sériové linky viz Obrázek 7, [14]. Stisknutím 

tlačítka OK bude zahájena komunikace [14]. 

 

Obrázek 7: Výběr portu 

 Pokud nenastal nějaký problém, mělo by být navázáno spojení. Pro nastavování se musí 

přepnout modul do AT modu pomocí stisknutí tlačítka „AT Mode“. V dolním okně SPA 

Toolboxu, které se nazývá Console, lze číst výpis odpovědi modulu i informaci o aktuálním 

firmware [14]. Ukázka prostředí programu SPA Toolbox je na Obrázek 8, [14]. 

Samotné nastavení už záleží pouze na zamýšleném použití modulu. Je třeba se rozhodnout 

jestli bude modul nakonfigurován jako Client (bude aktivně navazovat spojení s dalším 

modulem označovaným jako Server) nebo jako Server. V našem případě bude Client 

OEMSPA310. U tohoto modulu tedy přepneme na záložku Client a nastavíme následující: 

client Profile = SPP; No Remote Peers = 1; stiskne se tlačítko Write. Následně připojíme 

napájení k druhému modulu OEMSPA311 – Server a v programu zmáčkneme tlačítko Device 

Discovery. Posledním krokem je nastavení Peer Id = 0 a v rolovacím menu „Search For and 

Select Remote Peer“ označíme modul Serveru, který byl nalezen v minulém kroku a tím ho 

přesuneme do políčka Adress [14]. Následuje volba dalších parametrů, např: pro neustálé 

připojení se zatrhne „Always Connected“ a potvrdí tlačítkem Write. V záložce Serial formát 

datového slova, opět následuje tlačítko write. To samé v záložce Serial provedeme i s druhým 

modulem viz Obrázek 9: Nastavení sériového portu, [14]. 
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Obrázek 8: Serial Port Adapter Toolbox 

  

 

Obrázek 9: Nastavení sériového portu 
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4  Digitální potenciometry 
Cílem tohoto rozhraní je bezdrátově řídit aktivní filtry pomocí přelaďování digitálních 

potenciometrů. Dnes již není použití digitálních potenciometrů úplnou novinkou stále častěji 

v různých aplikacích nahrazují mechanické potencioumetry, např. v hudebním průmyslu. 

4.1  Struktura 

Jedná se o sériově zapojené rezistory, většinou jich je 256, ale můžeme obecně říci N a 

pomocí spínání kontaktů na různých adresách (POS 0 až POS N-1, viz Obrázek 10, převzato z 

38[1]) se připojuje jezdec a mění se hodnota potenciometru. Počet kroků u digitálních 

potenciometrů je roven mocninám dvou a nyní se pohybuje od 32 do 1024 kroků i více. Nízký 

počet kroků lze aplikovat například na kontrast LCD displejů, nebo jinde kde není potřeba 

souvislá změna hodnoty potenciometru. Potenciometr s velkým počtem kroků lze použít v již 

zmíněném hudebním průmyslu. Mezi výhody patří číslicové řízení a tím pádem větší 

spolehlivost (téměř nemožnost poškození mechanické části) a zaberou méně místa v zařízení 

[1]. 

 

Obrázek 10: Zjednodušený model rezistorové sítě 

Digitální potenciometry se dají rozdělit na dva základní druhy. Nonvolatile, obsahují 

pameť do které si zapamatují svou hodnotu, nezávisle na napájecím napětí, stejně jako 

mechanické potenciometry. Volatile, také s pamětí, ale závislou na napájecím napětí. Oba 

typy lze řídít pomocí sběrnic SPI viz Obrázek 11, převzato z [15] a I
2
C viz Obrázek 12, 

převzato z [16], [1]. 
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Obrázek 11: Struktura obvodového zapojení digitálního potenciometru AD5235 pro rozhraní 

SPI 

 

 

Obrázek 12: Obvodové uspořádání digitálního potenciometru AD5254 s možností řízení přes 

sběrnici I2C 

4.2  Parametry 

Na trhu jsou k dostání různé hodnoty odporových drah: 1 k, 2,5 k 5 k 10 k, 25 k 50 

k, 100 k, 200 k, 500 k, 1 MNevýhodou je nenulový odpor zapnutého spínače okolo 

desítek až stovek ohmů [1]. Dále jsou uvedeny některé parametry digitálních potenciometrů. 
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Hodnota nastavovaného odporu [1]:  

WABWB RR
D

DR 
256

)( . (1) 

Rw – odpor jezdce a vnitřních přepínačů. 

RAB – nominální odpor mezi koncovými body potenciometru. 

D – decimální hodnota pozice. 

Absolutní linearita [1]:  

MI

VV
AL

očm )( 
 . (2) 

Vm – měřená hodnota napětí. 

Voč – očekávaná hodnota napětí. 

MI – část nejmenšího možného kroku. 

Relativní linearita [1]:  

MI

nVnV
RL

)()1( 
 . (3) 

V(n+1)-V(n) – dvě sousední polohy potenciometru. 

MI – část nejmenšího možného kroku. 

4.3  Parazitní jevy 

U digitálních potenciometrů nastává problém s parazitní kapacitou jezdce, pokud jej budeme 

využívat pro zpracování signálu v pásmech frekvencí nad 1 MHz. Tato kmitočtová hranice 

není pevná a pohybuje se v obou směrech spektra v závislosti na použitém digitálním 

potenciometru, počtu jeho pozic a odporové hodnotě. Důležitým faktorem při výběru 

správného digitálního potenciometru je přibližný katalogový údaj, uváděný prakticky u všech 

typů. Tento informuje návrháře o velikosti parazitní kapacity jezdce, při zpracování signálu o 

dané frekvenci. Většinou se udávaná frekvence pohybuje kolem hodnoty 1 MHz, při 

poloviční nastavené odporové hodnotě jezdce. Obvykle jsou uvedeny i velikosti parazitních 

kapacit vztažené k pevným odporovým vývodům. Z [1][21] je patrné, že největší vliv na 

dosažené výsledky s využitím digitálního potenciometru v běžných analogových aplikacích 

jako jsou filtrační obvody, oscilátory apod. má aktuální velikost parazitní kapacity 

odporového jezdce. Ta se může v závislosti na různých faktorech popsaných v [22] pohybovat 

v hodnotách od jednotek pF až do desítek pF. Vyšší hodnoty  parazitní kapacity obvykle 50 

pF a více již nezaručují deklarované vlastnosti digitálního potenciometru udávaného 

výrobcem. Dalším důležitým faktorem je také přibližně udávaná hodnota frekvence při které 

nedojde k většímu poklesu úrovně signálu než o 3 dB při průchodu digitálním 

potenciometrem, testovací konfigurace pro otestování důležitých parametrů digitálního 

potenciometru jsou uvedeny např, v [23]. 
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5 Návrh konstrukce 
Konstrukční části vyvíjeného rozhraní lze rozdělit na dva větší základní celky. První celek sestává z 

vytvoření rozhraní pomocí vývojového kitu EvB 4.3. Takto je vytvořeno rozhrání pomocí 

mikroprocesoru, dvou jednoduchých napěťových převodníků s integrovaným obvodem MAX3232, dvou 

bluetooth modulů a digitálních potenciometrů. Tímto je demonstrováno jednoduché nahrazení linky I2C 

potažmo RS232 bezdrátovým interface. Komunikace s uživatelem je realizována prostřednictvím 

dvouřádkového znakového LCD displeje se zjednodušeným uživatelským menu a pěti tlačítky. Tlačítka i 

displej jsou umístěny na vývojovém kitu EvB 4.3 firmy Transfer Multisort Elektronik, založený na 

mikroprocesoru AVR ATmega16. Blokové schéma celého zapojení je vidět na  

 

Obrázek 13. Bližší popis jednotlivých bloků a vývojového kitu je uveden v následujících 

podkapitolách. V druhém případě se jedná o modernizaci rozhraní realizovaného v [1] a 

implementaci signalizačních funkcí bluetooth modulu na desku s napěťovým převodníkem. 

Pro toto rozhraní je vytvořen již hotový ovládací software. 

 

 

 

 

                         

 

 

             Přenosové prostředí 

 

 
 

 

Obrázek 13: Blokové schéma 

5.2 Napěťový převodník 

Napěťový převodník je složen z integrovaného obvodu MAX3232, regulátoru napětí 

TPS75733, oba od firmy Texas Instruments a vyvedených pinů pro připojení linky RS232 

nebo I2C a bluetooth modulu. Níže na Obrázek 14 je zobrazeno celé schéma převodníku. Nyní 

podrobněji probereme jednotlivé části.  

Řídící část 

                 

Vývojový kit 

EvB 4.3 

Napěťový 

převodník 

BT modul 

Řízená část 

BT modul Napěťový 

převodník 

Digitální 

potenciometr 
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Obrázek 14: Schéma napěťového převodníku 

5.2.1 MAX3232 

Kvůli rozdílným napětím logických úrovní používaných na lince RS232, které jsou v logice 

5V a při komunikaci pomocí UART které jsou v logice 3,3V, musel byt použit napěťový 

převodník realizovaný pomocí integrovaného obvodu MAX3232ECDBR od známé Americké 

firmy Texas Instruments. Jedná se o dvoukanálový vstupně/výstupní linkový driver s duální 

nábojovou pumpou. Vnitřní schéma s připojenými externími kondenzátory je vidět na Obrázek 

15, převzato z [24]. Hodnoty kondenzátorů byly vybrány s ohledem na doporučení 

v originálním datasheetu od Texas Instruments [24]. Protože je uvažováno napájecí napětí 5V 

odebírané přímo z vývojového kitu EvB 4.3, které je následně upraveno pomocí regulátoru 

napětí TPS75733KC na 3,3V, aby jím šlo napájet i bluetooth modul, je pro velikost 

kondenzátorů C1 až C4 určena hodnota 100n. Byla zvolena varianta tohoto integrovaného 

obvodu umístěná v pouzdře SSOP – DB, které má rozměry zhruba 6x6 mm, takže je třeba 

dbát zvýšené opatrnosti při pájení. 

Pro tuto aplikaci jsou důležité tyto piny: 

R1IN, R2IN: Vstupní piny linky RS232/I2C. 

T1OUT, T2OUT: Výstupní piny linky RS232/I2C. 

T1IN, T2IN: Vstupní piny UART. 

R1OUT, R2OUT: Výstupní piny UART. 
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Obrázek 15: Vnitřní schéma MAX3232 

5.2.2 TPS75733 

Použitý regulátor napětí TPS75733KC od firmy Texas Instrument byl vybrán v pouzdře TO-

220 s implementovaným rozhraním pro připojení externího chladiče. Je možné ho nastavit 

buď pro fixní převod a regulaci napětí, nebo pro programovatelný převod. Vzhledem k tomu, 

že je potřeba výstupní napětí nastavit fixně na 3,3V, byla zvolena první varianta. Pouzdro 

obsahuje pět výstupních pinů s následujícími vlastnostmi [25]: 

Enable EN: Rozhoduje o tom, jestli je regulátor zapnutý nebo vypnutý. Pokud je na tento pin 

přivedena vysoká logická úroveň, je zařízení vypnuté a na výstupu je 0V. Když se na pin EN 

přivede nízká logická úroveň je regulátor napětí a na výstupu bude námi požadované napětí 

3,3V. Protože napájení bude vyžadováno pro práci bezdrátového interface neustále, je tento 

pin připojen k zemi. 

Power-good PG: Pro námi zvolenou variantu fixního nastavení napětí je tento pin otevřeným 

kolektorem. Tento pin je připojen přes pullup rezistor k výstupnímu napětí. 

Input voltage Vin: K tomuto pinu je připojeno napájecí neregulované napětí, buď z kitu EvB 

4.3, nebo z externího zdroje 5V. 

Output voltage Voutput: Výstup regulátoru, z tohoto pinu je odebíráno požadované napětí 3,3V 

k napájení převodníku MAX3232 a k napájení samotného bluetooth modulu. 

Ground GND: Připojení k zemi. 

5.2.3 Samotný návrh 

Návrh desky plošných spojů byl vytvořen v programu EAGLE layout editor 5.9.0. 

Dvouvrstvá deska byla navržena s důrazem na malé rozměry a co nejmenší množství 

prokovů. Při rozmístění součástek bylo nahlíženo na několik faktorů. Jako nejdůležitější se 

ukázalo většinu věcí podřídit rozmístění vývodů na integrovaném obvodu převodníku 
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MAX3232. I přesto, že je většina pinů určených k připojení externích periferií na pravé 

straně, tak se podařilo zachovat logické rozložení pro konfiguraci z počítače. Na levé straně se 

tedy nachází tři piny pro připojení k mikroprocesoru nebo k počítači a dva piny pro připojení 

napájení. Na pravé straně se nachází zbytek. Dále se muselo dbát na umístění chladiče, aby 

nekolidoval s ostatními součástkami a účinně odváděl teplo. Chladič je umístěn tedy umístěn 

směrem ven z desky. Plánek rozmístění součástek je uveden v příloze. Pro lepší orientaci jsou 

na desce přehledně označeny všechny piny. Výsledný produkt je na následujícím Obrázek 16: 

Napěťový převodník. 

 

Obrázek 16: Napěťový převodník 

5.3 Bluetooth moduly 

Bluetooth moduly jsou velmi citlivé na pájení. Podle údajů výrobce je silně doporučeno 

moduly pájet pouze jednou a jako poslední pájenou věc na desce. Pro teplotu pájení 245°C je 

doporučena maximální pájení doba 10 sekund. Pro teplotu 250°C je doporučena maximální 

doba pájení pouze 3 sekundy. Proto byla kvůli možnosti provádění různých experimentů 

zvolena varianta vytvoření desky plošných spojů, v podstatě adaptéru, do kterého se bluetooth 

modul napájí a připojování k ostatním periferiím bude prováděno pomocí vyvedených pinů 

realizovaných násuvnou vidlicí. Provedení je vidět na Obrázek 17: Bluetooth modul napájený na 

desku. Nicméně toto opatření přišlo pozdě, předtím již byl modul kvůli základní konfiguraci 

pájen, takže byl bluetooth modul opakovaným pájením bohužel zničen. 

 

Obrázek 17: Bluetooth modul napájený na desku 

5.3.1 Popis pinů bluetooth modulů 

Oba dva moduly oemspa310 i oemspa311 mají stejné rozložení vstupních a výstupních pinů, 

s dvěma vyjímkami, které se týkají pinu 17 a pinu 18. Rozložení všech pinů je zřejmé z 
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Obrázek 18. Konektory J2 a J3 nejsou určeny pro pájení, takže jejich popis nebudu uvádět. 

V provedené aplikaci jsou důležité především konektory J6, které blíže rozebereme 

v následující Tabulka 4 převzato z [12]. Primárně využité piny jsou v tabulce tučně 

zvýrazněny, některé další jsou využity v rozšířeném převodníku napětí. 

 

Obrázek 18: Rozložení pinů bluetooth modulů 

Tabulka 4: Popis pinů bluetooth modulů 

Číslo 

pinu 

Jméno pinu Jméno signálu Úroveň  

signálu 

Typ Popis 

1 RESET Hardware reset CMOS In Aktivní nízká úroveň. 

Musí být otevřen drain 
kolektor. 

2 VSS Ground Ground  GND 

3 VCC_3V3 Power 3,3V  Napájení. 

4 UART-DTR Data Terminal 

Ready 

CMOS Out Aktivní nízká úroveň. 

5 RED Red LED output CMOS Out Viz tab. 5, aktivní nízká 

úroveň 

6 GREEN/ 

Switch-1 

Green LED output 

and Restore switch 

CMOS In/ 

Out 

GREEN: Viz tab. 5, 

aktivní nízká úroveň 

Switch-1: Jestliže se 

připojík zemi přes 1k, 

vrátí se modul do 
základního nastavení. 

7 BLUE  Blue LED output CMOS Out Viz tab. 5, aktivní nízká 

úroveň 

8 UART-CTS Clear to send CMOS In Hardwerová kontrola 

9 UART-TxD Transmit Data CMOS Out “0”: Low, “1”: High  

10 UART-RTS Request to send CMOS Out Hardwerová kontrola 
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Číslo 

pinu 

Jméno pinu Jméno signálu Úroveň  

signálu 

Typ Popis 

11 UART-RxD Receive Data CMOS In “0”: Low, “1”: High  

12-15     Nepřipojeny. 

16 UART-DSR Data Set Ready CMOS In Aktivní nízká úroveň. 

17 SerialSelect0 Serial Select 0 CMOS Out 

In 

Oemspa310: Nepřipojen 

Oemspa311: SDA 

18 SerialSelect1 Serial Select 1 CMOS Out 

 

Oemspa310: Nepřipojen 

Oemspa311: SCL 

19-22     Nepřipojeny 

 

Tabulka 5: Signalizace bluetooth modulů 

Serial Port Adapter Mode  Status RGB barva Green LED Blue LED Red LED 

Data mode Idle Zelená LOW HIGH HIGH 

AT mode Idle Oranžová LOW HIGH HIGH 

Data mode, AT mode Connecting Růžová HIGH LOW LOW 

Data mode, AT mode Connected Modrá HIGH LOW HIGH 

5.4 Kit EvB 4.3 

Kit EvB 4.3 je vývojový prostředek, který obsahuje spoustu různě využitelných periferii, 

jejich výčet je uveden níže, použity však budou pouze některé. Konstrukce celého kitu 

umožňuje velice flexibilní zapojení a konstrukci projektů, je zobrazena na Chyba! Nenalezen 

zdroj odkazů., [19]. Veškeré periferie jsou sice součástí desky, ale využívají většinou pouze 

napájecí větve spojů. Jejich vstupy nebo výstupy jsou vyvedeny na samostatné piny, stejně 

jako nevyužité brány mikroprocesoru, takže zůstává zcela na libovůli konstruktéra, kam 

periferie připojí. Mikrokontrolér má pevně připojený pouze krystalový oscilátor 16MHz, 

tlačítko RESET a Pull-Up rezistory pro I2C sběrnici o velikosti 10kΩ a napájení. Ostatní 

(volné) porty jsou volně dostupné na propojovacích pinech. Tzn., že i LCD display si lze 

připojit takovým způsobem, na který je konstruktér zvyklý [19][20]. 

Procesor AVR ATMega32 krystal 16MHz 

Obvod reálného času PCF8583 

Paměť EEPROM AT24C02 

Infračervený přijímač TSOP4836 

Teplotní čidlo DS18B20 

Převodník sběrnic RS485/RS232 - SN75176BP 

Patici pro kartu MMC/SD 

5 tlačítek 

8 indikačních LED diod 

2 potenciometry pro nastavení napětí 

4 x sedmisegmentový LED zobrazovač 

5 x výkonový výstup s otevřeným kolektorem ULN2003 

podsvětlený displej LCD 2x16 znaků  



28 

 

USB konektor  

ISP programovací konektor 

Jádrem celého kytu je mikroprocesor AVR ATMega16 s pevně připojeným krystalovým 

oscilátorem s frekvencí 16MHz. Rozeberme si nyní detailně jednotlivé periferie a jejich 

zapojení. Vlastní jádro vývojového kitu tvoří mikrokontrolér ATmega 16, 32 nebo 644P, lišící 

se ve velikosti paměti programu, interní EEPROM a SRAM paměti. Mikrokontrolér je 

napevno taktován krystalem 16MHz, můžeme však využít interního RC oscilátoru 8MHz, 

popř. vestavěné děličky pro snížení tohoto hodinového kmitočtu. Mikrokontrolér je umístěn v 

patici DIL40, lze tedy případně volit z libovolných typů, splňujících umístění napájení, 

signálu RESET a připojení krystalu [19][20]. 

Použití sběrnice I2C může být demonstrováno na dvou obvodech s tímto rozhraním – 

pamětí AT24C02 a obvodu hodin (RTC) PCF8583. V části mikrokontroléru jsou k signálům 

SDA a SCL připojeny Pull-Up rezistory, není tedy nutno připojovat externí. Tyto signály jsou 

také připojeny „natvrdo“, není možné použít např. simulaci I2C na libovolném pinu pro 

spojení s těmito obvody. Pro připojení externích obvodů přes I2C použijeme piny SDA a SCL 

na portu C tak, jak je určil výrobce [19][20]. 

Pro měření teploty je použit známý senzor od Maxim-Dallas digitálním výstupem – 

DS18B20, který má svůj digitální výstup na společném konektoru s výstupem od přijímače 

infračerveného signálu TSOP4836, pracujícím na standardu IR vysílání 36 kHz. Lze však 

použít dálková ovládání pracující na 38 i 40kHz, výsledkem bude snížená citlivost přijímače, 

pro ověření funkce vysílače však postačí [19][20]. 

Pro interakci s okolím je kit vybaven pěti tlačítky a pěti výkonovými výstupy. Tlačítka se 

zapojují přímo na vstupy mikroprocesoru, neboť v režimu „input“ mají zapojeny Pull-Up 

rezistory a tlačítko tak lze připojit mezi vstupní pin a zem. Proto jsou všechna tlačítka 

automaticky spojena se zemí. Výkonové výstupy jsou realizovány přes šroubovací 

svorkovnici obvodem ULN2003, u kterého se využívá pěti kanálů. Šestá svorka je spojena 

přímo s kladnou napájecí svorkou, tedy ještě před stabilizátorem, je na ní plné napájecí napětí 

– slouží k připojení zátěží [19][20]. 

Pro zobrazení stavů můžeme využít tři typy optických indikátorů. Vždy je k dispozici 

osmice zeleno/červených samostatných LED připojených přes rezistory pevně k +5VDC, 

spínají se tedy vůči zemi, nebo LCD displej s možností řízení jasu vestavěným trimrem a 

řízením LED podsvětlení buď automaticky procesorem nebo přímým spojením pinu BL(1 ) s 

+5VDC. Použití LCD se předpokládá ve 4bitovém režimu. Poslední možností zobrazení údajů 

je sedmisegmentový displej se 4 pozicemi – obr.20. Tento displej je poněkud složitější na 

ovládání, je třeba použít multiplex pro přepínání číslic – interface je vybaven spínacími 

tranzistory Q1, 3, 4 a 5, stačí tedy pouze správně propojit s mikroprocesorem [19][20]. 

Uchování údajů a naměřených hodnot můžeme na desce dvojím způsobem. Buď pomocí 

I2C paměti, nebo uložením na MMC/SD kartu, slot je umístěn pod LCD displejem. Odporové 

děliče zajišťují kompatibilitu s napěťovými úrovněmi signálů – karta využívá 3.3V logiku. 

„Analogová“ část vývojové desky – dva potenciometry, mohou být připojeny k analogovým 

převodníkům [19][20]. 

Předposlední částí desky jsou obvody pro připojení vývojového kitu k dalším perifériím 

pomocí sběrnic, neboli obvody zajišťující komunikaci. Obsahuje  rozhraní RS485, 

realizované budičem SN75176BP a USB rozhraní s notoricky známým čipem FT232RL, 

který se chová jako virtuální sériový port na PC. Pomocí tohoto rozhraní lze jednak na PC 

využívat sériovou linku RS232 a při použití bootloaderu v mikroprocesoru ho taktéž 
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programovat pomocí speciálního software. Touží-li konstruktér využít klasické RS232 

rozhraní, je třeba se napojit přímo na piny PD0 a PD1 portu D, což je v principu možné. Pak 

je třeba použít externí převodník napěťových úrovní. Rozhraní RS485 je na desce vybaveno 

volitelným rezistorem 120Ω jako zakončení sběrnice a volitelně lze připojit k mikrokontroléru 

signál DE/RE pro řízení toku dat (port D, signál PD2) [19][20]. 

Celá deska je napájena napětím min. +9VDC, které se je stabilizováno obvodem 7805 na 

+5VDC.  „Hrubé“ napájecí napětí je přítomné pouze na svorkovnici pro výkonový výstup, na 

celé desce je použito napětí +5VDC, které je spolu s GND vyvedeno na speciální pomocné 

piny pro potřeby aplikace a kde jej může konstruktér využít dle libosti. Protože je vývojový 

kit většinou propojen s PC pomocí USB sběrnice, lze přepínačem (jumperem) USB-Vcc 

připojit za stabilizátor napětí +5VDC ze sběrnice USB a eliminovat tak použití externího 

napájecího zdroje[19][20]. 

Celý kit je umístěn v ochranném pouzdře, do kterého se ještě přidá napěťový převodník a 

bluetooth modul, viz Obrázek 20. 

5.4.1 Využité části kitu 

V této aplikaci jsou využity jen některé z popsaných částí vývojového kitu a to konkrétně: 

- Mikroprocesor ATmega16 

- Dvouřádkový LCD displej 

- Pět ovládacích tlačítek 

- Vyvedené napětí +5VDC 

5.5 Celkové zapojení 

Kvůli zničení bluetooth modulu a nestihnutí doobjednání a doručení nové součástky do 

termínu odevzdání práce, nebylo konečné zapojení realizováno, nicméně celkové zapojení 

mělo vypadat následovně: 

Řídící strana: 

Na kitu EvB 4.3 pro komunikaci mikroprocesoru s LCD displejem: PA1 – RS, PA2 – R/W, 

PA3 – E, PA4 – D4, PA5 – D5, PA6 – D6, PA7 – D7 

Na kitu EvB 4.3 pro komunikaci mikroprocesoru s tlačítky: PB0 – S1, PB1 – S2, PB2 – S3, 

PB3 – S4, PB4 – S5 

Propojení kitu EvB 4.3 s napěťovým převodníkem: +5VDC – VCC, GND – GND,  

PD0 – R2IN, PD1 – T2OUT 

Propojení napěťového převodníku s bluetooth modulem: +3,3V – VCC_3V3, GND – VSS, 

R2OUT – UART RxD, T2IN – UART TxD,  

Řízená strana: 

Bluetooth modul na řízené straně má přímo vývody J6-17 a J6-18 na I2C, viz Obrázek 19, 

převzato z [26].  

 

Obrázek 19: Bluetooth řízená strana 
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Obrázek 20: Řídící část 
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5.6 Rozšířený napěťový převodník 

Samotný bluetooth modul, jak bylo uvedeno v Tabulka 1Tabulka 4, má vyvedeny přívody pro 

připojení externích periferií sloužících například k signalizaci průběhu přenosu pomocí led 

diod, nebo k resetování modulu po stisknutí tlačítek. Na výslednou funkci bezdrátového 

rozhraní nemají tyto podpůrné funkce vliv, nicméně pro sledování průběhu komunikace je 

vhodné je do zařízení také přidat. K tomuto účelu byl navržen rozšířený napěťový převodník, 

který je založen na modifikovaném obvodu MAX3232 s označením MAX3238, který 

obsahuje 8 vstupně/výstupních portů. Jinak je principiálně stejný jako výše popsaný 

MAX3232. Dále obsahuje 4 operační zesilovače integrované v pouzdře LM339, 3 led diody, 

modrou, zelenou a červenou a dvě tlačítka a jeden tranzistor. Pro regulaci napájecího napětí 

byl opět použit TPS75733.  Schéma rozšířeného převodníku je na Obrázek 21. S tímto 

převodníkem se počítá k modernizaci programu Digipot popsaném níže který softwarově řeší 

a podporuje sběrnice SPI a I2C na lince RS232. 

 

Obrázek 21: Schéma rozšířeného převodníku 
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6  Software 

6.1 Průběh komunikace 

Program byl napsán pro obsluhu čtyř digitálních potenciometrů AD5258 připojených na 

sběrnici I2C. Každý z nich má adresu tvořenou AD1 a AD0 podle Tabulka 6 [23]. Tyto bity se 

nastaví připojením buď na zem, nebo na napájecí napětí. Komunikaci zahajuje master 

vysláním startovního bitu a 7bitové adresy následované jedním bitem R/W, který rozhoduje, 

zda se bude z potenciometru číst, nebo se do něj bude zapisovat. Úroveň 0 znamená zápis, 

úroveň 1 znamená čtení. Následuje potvrzovací bit od slave. V případě zápisu následuje 8 

instrukčních bitů. Význam prvních třech je zřejmý z následující Tabulka 7 převzato z [23]. 

Tabulka 6: Adresy digitálních potenciometrů 

AD1 Pin 0 1 0 1 

AD0 Pin 0 0 1 1 

I2C Adresa 0011000 0011010 1001100 1001110 

 

Tabulka 7: Význam instrukčních bitů 

C2 C1 C0 Popis příkazu 

0 0 0 Operace mezi I2C a RDAC 

0 0 1 Operace mezi I2C a EEPROM 

0 1 0 Operace mezi I2C a WP registrem 

1 0 0 NOP 

1 0 1 Obnov EEPROM do RDAC 

1 1 1 Ulož RDAC do EEPROM 

Ostatní instrukční bity jsou vyhrazeny pro adresování částí vícekanálových potenciometrů. 

Opět následuje potvrzovací bit od slave. A po nich je vyslán datový bajt, ze kterého ovšem 

záleží pouze na posledních šesti bitech. Nakonec se vyšle stop bit. Průběh je zřejmý z Obrázek 

22, převzatého z [23]. 

 Při čtení přichází po 7 adresních bitech opět bit pro zápis, a po potvrzovacím bitu následuje 

instrukční bajt, který rozhoduje o tom, jestli se bude číst z RDAC registru, nebo z EEPROM 

paměti. Potom přijde potvrzovací bit následovaný vysláním dalšího startovního bitu a 

adresního bytu s bitem pro čtení. Následně master přečte data, nepřijde potvrzovací bit a vyšle 

se ukončovací bit. Průběh je zřejmý z Obrázek 23, převzatého z [23]. 

 

Obrázek 22: Zápis na AD5258 

 

Obrázek 23: Čtení z AD5258 
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6.2 Program mikrokontroleru 

Pro ovládání digitálního potenciometru byl zvolen mikroprocesor ATmega16 

implementovaný ve vývojovém kitu EvB 4.3. Samotný program byl napsán v AVR studiu 4.  

6.2.1 Popis programu 

Po zapnutí kitu EvB 4.3 se objeví jednoduché uživatelské menu na dvouřádkovém LCD 

displeji. Uživatelské menu je ovládáno pomocí 5 tlačítek vývojového kitu EvB 4.3, první dvě 

tlačítka S1 a S2 slouží k rolování doprava a doleva v menu, jedno je určeno potvrzování 

(enter) S3, jedno pro návrat o úroveň výše S4 a poslední pro návrat do základního menu na 

výběr potenciometru S5. V první části menu je možnost výběru ze čtyř dostupných 

potenciometrů. Viz Obrázek 24. 

 

Obrázek 24: Displej vyberpot 

Po najetí na vybraného potenciometru na první místo, pomocí rolovacích tlačítek se zvolí 

potvrzovacím tlačítkem. Následuje možnost výběru, opět rolovacími tlačítky, jestli chceme 

přečíst hodnotu potenciometru, nebo zadat hodnotu novou. Viz Obrázek 25. 

 

Obrázek 25: Displej zapis/cteni 

Při volbě čtení se na displeji zobrazí právě nastavená hodnota digitálního potenciometru. 

Jestli nastavená hodnota vyhovuje, vrátíme se do základního menu a nastavíme další 

potenciometr. Pokud chceme hodnotu změnit, vrátíme se stiskem tlačítka pro návrat o úroveň 

výše a zvolíme možnost zadání hodnoty. Protože potenciometr má možnost zadání velkého 

množství hodnot, konkrétně 64, a projíždět všechny pomocí rolovacích tlačítek by bylo 

zdlouhavé. Je rozděleno zadání hodnot do dvou úrovní. V první úrovni se nám zobrazí 

několik základních hodnot z řady, Viz Obrázek 26.  

 

Obrázek 26: Displej hodnota 

Při zvolení jedné z nich opět pomocí rolovacích a potvrzovacího tlačítka se zobrazí již 

poslední úroveň menu, ve které stejným způsobem vybereme podrobnější hodnotu z řady. 

Tím je nastavení potenciometru a hotové, pokud jsou nastaveny všechny potenciometry je 

nastavení u konce, jestli ne, tak se pomocí tlačítka pro návrat na výběr potenciometru vrátíme 

do této úrovně menu a pokračujeme v nastavení. 
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6.2.2 Blokové schéma programu 
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Obrázek 27: Blokové schéma programu 
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6.3  Modernizace stávajícího rozhraní 

Jak už bylo předesláno v úvodu, v této části realizace bude nutné navázat na stávající 

vytvořené komunikační rozhraní. To je založené na využití rozšířeného převodníku napětí s 

FT232BM [17], který umožňuje zpřístupnit veškeré potřebné vstupní/výstupní porty 

sériového rozhraní RS232 komunikující s vlastním počítačem pomocí USB portu. Využitím 

tohoto integrovaného obvodu jsou napěťové úrovně TTL (5V) zajištěný již samotnou 

podstatou sběrnice USB. Není tedy nutné řešit napěťové přizpůsobení, jako tomu bývá 

v případě sériového portu vyvedeného přímo na samotném počítači. Základní komunikační 

schéma je zobrazeno na Obrázek 28, [1]. 

 

Obrázek 28: Základní komunikační schéma 

 

  V předchozí kapitole Bezdrátové moduly byly popsány základní parametry Bluetooth 

modulů, které byly vybrány pro realizaci komunikačního páru. Jako slave zařízení byl vybrán 

modul OEMSPA 311. Tento modul nedisponuje přímými výstupy pro rozhraní RS232. 

K dispozici je pouze UART interface disponující logickými úrovněmi 3.3V. Pro tyto účely 

byl vytvořen rozšířený převodník, který umožňuje využit bezdrátový modul ve stávající 

logice 5V a navíc signalizovat průběh přenosu dat a stav bluetooth modulů. Hlavní částí 

převodníku je integrovaný obvod MAX3238. Jedná se o vícekanálový vstupně/výstupní 

linkový driver, který obsahuje 2 nábojové pumpy. Ten umožňuje při napájení 

3.3V plnohodnotnou komunikaci stávajícího rozhraní s bezdrátovým modulem, aniž by bylo 

nutné dalším způsobem upravovat napájecí úrovně.  

6.3.1 Program Digipot 

Jako programové vybavení při řízení z PC bude použit univerzální řídící program pro digitální 

potenciometry Digipot [1]. Program vznikl jako reakce na omezenou nabídku komerčních 

aplikací, které navíc postrádají některé funkce jako řízení vestavěné paměti potenciometru 

nebo tzv. read-back funkce pro kontrolu nastavené pozice. Také jejich univerzálnost nebyla 

vyhovující, dají se použít prakticky pouze na součástku pro kterou byly vyvinuty [1]. Program 

se dá použít prakticky beze změn, pouze stačí doplnit interface v komunikačním schématu 

bluetooth moduly. 
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6.3.1 Popis programu Digipot 

 

Obrázek 29: Program Digipot 

Na Obrázek 29, [1] je zobrazen vzhled programu v základním módu. Ve vrchní části 

zobrazeného okna je uživatelsky přívětivá nabídka, pomocí níž se uživatel dostane ke všem 

částem programu. V levé části je analogový ukazatel a barevná indikace právě zvoleného 

rozsahu, pod analogovým ukazatelem je zobrazovaná upřesněná hodnota v Ohmech. V této 

části se nastavuje velikost odporu. Ještě níže je dvojice tlačítek, kterou se vysílá/přijímá 

výsledné slovo do/z potenciometru. V pravé části se tvoří výsledné vysílací slovo. Velmi 

jednoduše můžeme do každého ze čtyř kanálů uložit zvolenou adresu i pozici. V nejnižší části 

zobrazeného okna jsou během chodu programu zobrazovány nejpodstatnější údaje obsahující 

číslo a stav portu, se kterým se pracuje, informace o základních parametrech řízeného prvku, 

právě prováděná činnost v sekci nastavování slova a mód ve kterém program pracuje. Je 

možnost nastavení anglického a českého jazyka [1]. 
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7 Závěr 
Bakalářská práce je rozdělena do několika částí, první část se zabývá přiblížením fungování 

základních sběrnic, které mohou být využity pro řízení digitálních prvků. Jsou to sběrnice 

SPI, I
2
C, Up & Down a paralelní sběrnice. V další části jsou představeny možnosti bezdrátové 

komunikace. Pro realizaci v bakalářské práci je zvolena bezdrátová komunikace pomocí 

bluetooth. Použijí se moduly od firmy connectBlue, OEMSPA311 jako Slave, protože 

disponuje přímým vývodem na sériovou linku I2C a OEMSPA310 jako Master. Následující 

část práce je věnována samotným digitálním potenciometrům, které se mohou, mimo jiné, 

pomocí tohoto bezdrátového rozhraní řídit. 

 Samotná realizace bezdrátového rozhraní se neobešla bez problémů, protože vybrané 

bluetooth moduly jsou velmi náchylné na pájení a vzhledem k tomu, že byly neprozřetelně 

pájeny vícekrát, tak došlo ke zničení jednoho modulu, bohužel se do uzávěrky odevzdání 

bakalářské práce nepodařilo sehnat tento modul nový, takže výsledek je bez konečné 

realizace. Nicméně byly navrženy a vytvořeny napěťové převodníky, které se osvědčily při 

základní konfiguraci modulů. Každopádně je v práci vypracovaný koncept, který se 

s funkčními součástkami už dá lehce zrealizovat. 

 Dále byla popsána komunikace na lince I2C a navržen jednoduchý, uživatelsky přístupný 

ovládací software pro digitální potenciometry a navrhnuta ukázková laboratorní úloha. Tyto 

dvě aplikace však kvůli absenci spáleného modulu nemohly být řádně odzkoušeny. V závěru 

práce je zmíněn již realizovaný software pro ovládání digitálních potenciometrů, u kterého je 

možné navržený bezdrátový interface také použít. 
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Ukázková laboratorní úloha 
Řízení digitálních potenciometrů pomocí bezdrátové linky I2C 

Teoretický úvod 

S digitálními prvky se dnes setkáváme na každém kroku, a ne vždy je výhodné s nimi 

komunikovat pomocí kabelů. V této úloze se seznámíte se komunikací pomocí bluetooth 

technologie s digitálními potenciometry připojenými na sběrnici I2C. Digitální potenciometry 

budete řídit pomocí mikrokontroleru ATmega16 implementované ve vývojovém kitu EvB 4.3 

připojeného k počítači pomocí drobných změn ovládacího programu. 

 Řídící část bude ovládána výstupy USART RxD a TxD z mikroprocesoru, výstupní napětí 

linky I2C SDA a SCL je implementováno přímo v modulu Oemspa 311, který je umístěn na 

přijímací straně. 

Tato komunikace probíhá s logikou 5V a bluetooth moduly komunikují pomocí logiky 

3,3V takže potřeba napěťový převodník založený na obvodu MAX3232. Tolik stručně 

k zapojení. 

 

Adresace digitálních potenciometrů 

Každý potenciometr má adresu tvořenou dvěma nastavitelnými piny AD1 a AD0. 

Adresy jsou: pot1 0011000, pot2 0011010, pot3 1001100, pot4 1001110. 

Komunikaci zahajuje master vysláním startovního bitu a 7bitové adresy následované jedním 

bitem R/W, který rozhoduje, zda se bude z potenciometru číst, nebo se do něj bude zapisovat. 

Úroveň 0 znamená zápis, úroveň 1 znamená čtení. Následuje potvrzovací bit od slave. 

V případě zápisu následuje 8 instrukčních bitů. Význam prvních třech je zřejmý z následující 

Tabulka 7. 

Tabulka: Význam instrukčních bitů 

C2 C1 C0 Popis příkazu 

0 0 0 Operace mezi I2C a RDAC 

0 0 1 Operace mezi I2C a EEPROM 

0 1 0 Operace mezi I2C a WP registrem 

1 0 0 NOP 

1 0 1 Obnov EEPROM do RDAC 

1 1 1 Ulož RDAC do EEPROM 

Ostatní instrukční bity jsou vyhrazeny pro adresování částí vícekanálových potenciometrů. 

Opět následuje potvrzovací bit od slave. A po nich je vyslán datový bajt, ze kterého ovšem 

záleží pouze na posledních šesti bitech. Nakonec se vyšle stop bit. 

 Při čtení přichází po 7 adresních bitech opět bit pro zápis, a po potvrzovacím bitu následuje 

instrukční bajt, který rozhoduje o tom, jestli se bude číst z RDAC registru, nebo z EEPROM 

paměti. Potom přijde potvrzovací bit následovaný vysláním dalšího startovního bitu a 

adresního bytu s bitem pro čtení. Následně master přečte data, nepřijde potvrzovací bit a vyšle 

se ukončovací bit. 
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Několik hodnot potenciometru: 

150   00000000 

306   00001010 

509   00010111 

697   00100001 

900   00101110 

1103 00111011 

Ovládací program 

Po otevření projektu s názvem potriz v AVR studiu dbejte pokynů ve zdrojovém kódu, mimo 

zadané pokyny do kódu nezasahujte! Po provedených úpravách stiskněte F7 a pomocí 

programu AND-Load nahrajte soubor s příponou .hex ze složky default do mikroprocesoru. 

Zadání: 

1. Seznamte se s programem realizovaným pro ovládání bezdrátové komunikace 

prostřednickým bluetooth. 

2. Prostudujte princip bezdrátového přenosu dat, seznamte se s parametry modulů a 

realizací I2C protokolu. 

3. Sestavte instrukční sadu pro zápis, kterou budete řídit zvolený digitální potenciometr a 

ověřte měřením. Otestujte minimálně tři hodnoty. 

4. Realizujte instrukční sadu pro čtení z jiného digitálního potenciometru a opět 

zkontrolujte měřením. Otestujte minimálně dvě hodnoty. 

5. Sestavte stručnou a přehlednou zprávu o průběhu laboratorní měření. 

Použité přístroje: 

Multimetr 

Notebook s programy AVR Studio a AND-Load 

Vypracování: 
2. 

Adresa Zadané Změřené 

   

   

   

 

3. 

Adresa Přečtené Změřené 

   

   

 

Závěr:
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Seznam zkratek, symbolů a příloh 

Seznam zkratek 

4PPM Pulse Positioning Modulation 

ACK Acknowledgment 

AL Absolutní linearita 

CLK Časová linka 

CS Strobovací signál 

EDR Enhanced Data Rate 

I
2
C Dvouvodičové komunikační rozhraní 

FHSS Frequency Hopping Spread Spectrum 

FIR Fast InfraRed 

IrDa Infrared Data Association 

ISM Bezlicenční pásmo 

LCD Liquid crystal display 

LED Elektroluminiscenční dioda 

MI Nejmenší možný krok potenciometru 

PC Personal Computer 

RL Relativní linearita 

RST Strobovací signál 

RZI Return to Zero Inverted 

SCL Synchronous Clock 

SDA Synchronous Data 

SIF Serial InfraRed 

SPA Serial Port Adapter 

SPI Čtyřvodičové komunikační rozhraní. 

TWI viz I
2
C. 

UART Asynchroní sériové rozhraní 

Seznam symbolů 

D Decimální hodnota pozice. 

RAB Nominální odpor mezi koncovými body potenciometru. 

Rw Odpor jezdce a vnitřních přepínačů. 

Vm Měřená hodnota napětí. 

Voč Očekávaná hodnota napětí. 

Seznam příloh 

Příloha 1: Dokumentace k modulu napěťového přizpůsobení. 

Příloha 2: Dokumentace k rozšířenému modulu napěťového přizpůsobení. 
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Příloha 1: Dokumentace k modulu napěťového přizpůsobení. 

Deska plošného spoje – top 

 

Deska plošného spoje – bottom 

 

Osazovací plán 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam součástek 

Označení     Hodnota  

C1, C2, C3, C4, C6  100nF 

C7        47F 

R1        2200 

IC1       TPS75733 

U1       MAX3232 
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Příloha 2: Dokumentace k rozšířenému modulu napěťového přizpůsobení. 
Deska plošného spoje – top 

     

Deska plošného spoje – bottom 

 

Osazovací plán 

 

Seznam součástek 

Označení       Hodnota   Označení  Hodnota   Označení  Hodnota 

C4, C5, C6, C7, C3, C1 100nF   IC3    TPS75733  R6     180  

IC1       MAX3238  R8, R9, R3  1k    R5     390 

IC2       LM339   R4     470    R1, R2, R4  10k  

T1       BC8476            


