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Abstrakt 
Tato bakalářská práce má za cíl návrh a realizaci laboratorního zdroje ovládaného 

mikroprocesorem a počítačem pomocí USB rozhraní. V teoretické části práce je popsána 
USB sběrnice i způsob její implementace do mikroprocesoru. Uvedeny jsou zde základní 
typy spínaných i lineárních zdrojů a způsoby ovládání pomocí mikroprocesoru. Praktická část 
práce se zabývá návrhem a následnou realizací celého zdroje. Výsledkem této práce jsou 
schémata řídící i silové části zdroje, desky plošných spojů, program pro PC, software pro 
mikroprocesor a výsledky měření na dokončeném zdroji. 

Klíčová slova: USB sběrnice, laboratorní zdroj, PWM, pulsně šířková modulace, lineární 
zdroj, Atmel AVR, ATmega16, FTDI232. 
 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
This bachelor thesis aims to design and implementation a laboratory power supply 

controlled by microprocessor and PC via USB. The theoretical part describes the USB bus 
and the manner of its implementation to the microprocessor. There are the basic types of 
switching and linear sources and methods of control by a microprocessor. The practical part 
deals with the design and implementation of the resource. The results of this work are the 
themes of control and power part of power supply, printed circuit boards, software for the PC 
and microprocessor and measurements on the completed source. 

Keywords: USB bus, laboratory power supply, PWM, pulse width modulation, linear power 
supply, Atmel AVR, ATmega16, FTDI232. 
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1 Úvod 
1.1 Cíl práce 

Cílem této práce je seznámit se s ovládáním zdrojů pomocí mikroprocesoru. Následně 
vybrat vhodnou metodu a navrhnout zdroj, který bude mít dvě výstupní větve. Každá větev 
bude poskytovat maximální výstupní napětí 30 V a maximální výstupní proud 3 A. Zdroj bude 
možné ovládat pomocí USB rozhraní. V případě odpojení od počítače bude zdroj ovládán 
pomocí standardních ovládacích prvků. Měřené a nastavené hodnoty se budou zobrazovat 
na LCD displej. 

 

1.2 Obvyklé řízení zdroj ů 
Abychom mohli řídit laboratorní zdroj pomocí mikroprocesoru, musíme z jeho výstupů 

dostat proměnné napětí. Toto napětí pak přivedeme na regulační člen, který nám bude 
regulovat výstupní napětí celého zdroje. K řízení zdrojů pomocí mikroprocesoru se obvykle 
používá několik základních metod.  

Základním stavebním kamenem jakéhokoli zdroje bývá velmi často následující 
zapojení. 

 
Obr. 1: Základní zapojení s rozdílovým zesilovačem. 

Operační zesilovač je ve funkci rozdílového zesilovače. Na neinvertující vstup 
operačního zesilovače přivádíme referenční napětí (požadované napětí). Na invertující vstup 
přivádíme výstupní napětí zdroje zmenšené děličem (maximální hodnota tohoto napětí bude 
5 V). Operační zesilovač porovná obě napětí na jeho vstupech a podle nich přivře nebo 
otevře tranzistor. Když bude výstupní napětí z děliče vyšší než napětí přivedené na 
neinvertující vstup, operační zesilovač přivře tranzistor. Naopak pokud bude na 
neinvertujícím vstupu větší napětí než výstupní, tranzistor se více otevře a dorovná výstupní 
napětí. 
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1.3 USB rozhraní 
USB (Universal Serial Bus) je univerzální sériová sběrnice. Bylo vyvinuto v roce 1995 

za spolupráce firem Compaq, Hewlett-Packard, Intel, Lucent, NEC, Microsoft a Philips, aby 
nahradilo a sjednotilo množství konektorů používaných do té doby pro připojování zařízení 
k PC (sériový a paralelní port, PS/2, Gameport apod.). Verze USB jsou v současnosti čtyři 
1.0, 1.1, 2.0 a 3.0. Všechny verze jsou zpětně kompatibilní s předchozími a každá novější 
verze vždy několikrát zvýšila rychlost přenosu oproti původní, jak ukazuje tab. 1. Mezi hlavní 
přednosti patří podpora Plug&Play (možnost připojit zařízení bez restartování systému). 

 

Tab. 1: Rozdíly mezi verzemi USB, režimy a rychlostmi 

Verze Režim Maximální rychlost [Mb/s] Maximální délka kabelu [m] 

1.0 Low-Speed 12 3 

1.1 
Low-Speed 1,5 3 

Full-Speed 12 3 

2.0 High-Speed 480 5 

3.0 SuperSpeed 5000 3 
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2 Rozbor 
2.1 Pulzně šířková modulace 

Pulsně šířková modulace je běžně používaná pro řízení napájecích zařízení. Napětí 
nebo proud na zátěži určuje střední hodnota modulace. Pulsně šířková modulace (PWM – 
Pulse Width Modulation) je modulace, která nabývá pouze dvou hodnot (vypnuto/zapnuto). 

Signál PWM má stále stejnou periodu. Jediné, co při této modulaci ovlivňujeme je 
střída signálu (anglicky DUTY CYCLE), neboli poměr mezi oběma stavy (tj. poměr mezi 
délkou impulzu a délkou mezery v jedné periodě). Střída je udávána jako poměr (1:0, 1:1, 
2:1 atd.), v tomto případě je nutné upřesnit, které z čísel udává velikost mezery a které 
velikost impulzu. Často bývá střída udávána procentuálně (0%, 50%, 100% atd.). Pak 
musíme chápat 100% jako poměr 1:0 (signál nabývá pouze vysoké úrovně), 50% jako poměr 
1:1, 0% jako poměr 0:1 (signál nabývá pouze nízké úrovně), apod.  

 

 
Obr. 2: Průběhy PWM s různou střídou. 

 

Ve výkonové elektronice se používá PWM ke spínání tranzistorů. Tranzistory mají 
nízké ztráty právě ve dvou režimech. Když jsou vypnuté, nebo zapnuté. Přes sepnutý 
tranzistor může téct proud, ale napětí je na něm pouze malé saturační. U vypnutého 
tranzistoru je situace opačná. Je na něm větší napětí, ale neteče jím žádný proud. Díky 
těmto vlastnostem je PWM dnes hojně využívaná ve výkonové elektronice a řízení např. 
DC/DC měničů. 
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2.2 Teorie spínaných zdroj ů 
Spínané zdroje jsou v současnosti velice rozšířené, především pro svoji vysokou 

účinnost a malé rozměry oproti zdrojům klasické konstrukce. Další velkou výhodou těchto 
zdrojů je vysoká pracovní frekvence a tím snadněji filtrovatelná střídavá složka sítě (50 Hz).  

Účinnost spínaných zdrojů bývá mezi 60 až 80 %, v současné době i přes 90 %. 
Naproti tomu lineární zdroje klasické konstrukce dosahují účinnosti nejvýše 50 % při dobrém 
návrhu, většinou je to však 30 %. Čím větší mají spínané zdroje pracovní kmitočet, tím větší 
účinnosti mohou dosáhnout. Například zdroje s pracovním kmitočtem okolo 1 MHz dosahují 
až 8x lepší účinnosti než lineární zdroje s podobnými vlastnostmi. Detailnější porovnání obou 
variant konstrukce nám nabídne následující tabulka. 

Tab. 2: Porovnání parametrů spínaných a lineárních zdrojů [1] 

Parametr  Jednotka  Spínaný zdroj  Lineární zdroj  
Účinnost % 75 30 
Velikost W/cm3 0,2 0,05 
Váha W/kg 100 20 
Výstupní zvlnění mV 50 5 
Šumové napětí mV 200 50 
Odezva na skok µs 1000 20 
Doba náběhu ms 20 2 
Cena - přibližně konstantní roste s výkonem 

 

Z tab. 2 je patrné, že spínané zdroje mají hlavní výhody v účinnosti a konstrukčních 
parametrech. Lineární zdroje naproti tomu získávají navrch oproti spínaným parametry 
výstupních veličin. 

Spínaný zdroj se skládá z několika základních bloků jak je naznačeno na obr. 3. 
Důležitou podmínkou pro činnost spínaného zdroje je stejnosměrné vstupní napětí bez 
střídavé složky. Při návrhu je proto nutné co nejlépe navrhnout vstupní filtr, aby střídavá 
složka 50 Hz neprocházela celým zdrojem až na jeho výstup. 

 

 

Obr. 3: Blokové schéma spínaného zdroje. 
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Aby se dalo vstupní stejnosměrné napětí transformovat, musíme z něj udělat střídavé. 
O to se starají ve spínaných zdrojích vysokofrekvenční tranzistory, které vytvoří střídavý 
obdélníkový průběh o kmitočtu 20 kHz až 1 MHz. Takto upravený průběh je nutné opět 
usměrnit a vyfiltrovat. Zde už není takový požadavek na kvalitně navržený výstupní filtr, 
protože pracuje na vysokém kmitočtu a jeho účinky jsou skvělé. V tomto případě naopak 
musíme dbát na volbu vhodných diod, které musí být velmi rychlé (spínání) a s malou 
kapacitou přechodu. 

Spínané zdroje jsou řízené zpětnou vazbou., kdy snímáme výstupní napětí nebo proud 
a pomocí řídícího prvku ovlivňujeme spínání tranzistorů. 

 
Spínané zdroje můžeme rozdělit do několika skupin: 

• Obvody bez indukčností, používá se násobení napětí pomocí usměrňovačů. 
Principiálně jde o řízené astabilní klopné obvody. 

• Obvody s indukčností, popsány v následující části práce. 
 

2.2.1 Snižující m ěnič – Step down 

 

Obr. 4: Principiální zapojení snižujícího měniče. 

Činnost tohoto obvodu můžeme rozdělit do dvou fází: 

V první fázi (t1) je sepnut spínač S a obvodem začne protékat proud zátěží. 
Kondenzátor C se začne nabíjet tím pomaleji, čím větší je jeho kapacita nebo velikost 
indukčnosti L. 

Ve druhé fázi (t2) dojde k rozepnutí spínače. Indukčnost L se snaží udržet směr 
a velikost protékajícího proudu. Energie akumulovaná v první fázi se změní na proud. Díky 
diodě D dochází k uzavření obvodu a proud protéká přes zátěž stejným směrem jako v první 
fázi. 

Princip tohoto měniče je tedy jednoduchý. Během první fáze (spínač je sepnut) 
výstupní napětí roste, kdežto ve druhé fázi (spínač je rozepnut) výstupní napětí klesá. 
Z předešlého popisu je jasné, že výstupní napětí může být maximálně tak velké jako je 
napětí vstupní. 

Výstupní napětí můžeme tedy snadno ovlivňovat pomocí spínání a rozpínání spínače 
(tzn. střídou). Budeme-li dobu první fáze t1 zvětšovat, výstupní napětí poroste. Stejně tak, 
jestliže budeme zmenšovat dobu druhé fáze t2. Ke snížení výstupního napětí dojde, když 
zmenšíme dobu t1 nebo zvětšíme dobu t2. 
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Výstupní napětí a proud měniče: 

],[1 V
T

t
UU INOUT ⋅=      (1) 

kde UOUT je výstupní napětí, UIN je vstupní napětí, t1 doba první fáze a T perioda. 
 

    ],[A
U

U
II

OUT

IN
INOUT ⋅=     (2) 

kde UOUT je výstupní napětí, UIN je vstupní napětí, IOUT výstupní proud a IIN vstupní proud. 
 

2.2.2 Zvyšující m ěnič - Step UP 

 

Obr. 5: Principiální zapojení zvyšujícího měniče. 

Toto zapojení na obr. 5 používá stejné součástky jako předchozí. Při sepnutí spínače 
se kondenzátor C vybíjí do zátěže. Aby se nevybíjel i přes sepnutý spínač je v zapojení 
dioda D, která při sepnutém spínači nevede. Přes indukčnost protéká proud, který narůstá až 
do okamžiku než je spínač S rozepnut. Indukčnost chce opět udržet směr a velikost proudu 
a vznikne na ní indukované napětí. Toto napětí se následně sčítá s napětím vstupním a obě 
tato napětí vytvářejí proud kondenzátorem C a zátěží. Velikost indukovaného napětí závisí 
na hodnotě indukčnosti, na rychlosti rozepnutí spínače a na velikosti proudu protékajícího 
indukčností při sepnutém spínači. Teoreticky může být toto napětí libovolně vysoké. Po jeho 
sečtení se vstupním napětím dostaneme na výstupu vždy větší napětí než na vstupu. Proto 
zvyšující měnič. 

Výstupní napětí měniče: 

    ],[
1 1

V

T

t
U

U IN
OUT

−
=       (3) 

kde UOUT je výstupní napětí, UIN je vstupní napětí, t1 doba první fáze a T perioda. 
 
 

2.2.3 Invertující m ěnič 

 

Obr. 6: Principiální zapojení invertujícího měniče. 
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Dalším zapojením je na obr. 6 invertující měnič, který má spínač v sérii a indukčnost 
paralelně. Při sepnutém spínači roste proud ze zdroje až do doby rozepnutí spínače. Po 
rozepnutí spínače S má indukčnost snahu udržet stejný směr a velikost proudu. Obvod je 
opět uzavřen přes diodu D, kondenzátor C a zátěž. Tím vznikne na zátěži opačné napětí, 
než je napětí na vstupu měniče. Dioda D také zabraňuje přebití kondenzátoru na stejnou 
polaritu jako má vstupní napětí. Změnou doby spínání spínače můžeme ovlivňovat výstupní 
napětí tak, že může být větší i menší než vstupní napětí měniče. 

Výstupní napětí: 

],[
11 1

1

V

T

t
T

t

U
s

s
UU ININOUT

−
⋅−=

−
⋅−=    (4) 

kde UOUT je výstupní napětí, UIN je vstupní napětí, t1 doba první fáze, T perioda a s střída. 
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2.3 Teorie lineárních zdroj ů 
Jak již bylo napsáno výše, mají lineární zdroje několik nevýhod oproti spínaným. Avšak 

nezanedbatelnou výhodou jsou lepší parametry výstupních napětí a proudů (např. menší 
zvlnění, neprodukují spektrum rušivých kmitočtů). 

 
Obr. 7: Blokové schéma lineárního zdroje. 

Jako první blok ve schématu je síťový transformátor ST. Ten má základní dvě funkce. 

• Transformovat síťové napětí na požadovanou úrověň pro další zpracování. 

• Galvanicky oddělit další obvody od rozvodné šíťě. 

Síťový transformátor bývá také nejobjemnější a nejtěžší část celého zdroje. To je 
zapříčiněno jednak relativně malým kmitočtem sítě, což má za následek větší průřez jádra 
oproti zdroji spínaném. Druhým důvodem je malá energetická účinnost spojité regulace.  

Po síťovém transformátoru následuje usměrňovač USM, který převede střídavé napětí 
na stejnosměrné. Nejčastěji se používá můstkové zapojení se 4 diodami. Při návrhu je nutné 
brát ohled na úbytek napětí na diodách a při větších proudech i nutnost použití chladiče.  

Vstupní filtr F je konstruován jako dolní propust s mezním kmitočtem daleko nižším než 
je kmitočet sítě. Obvykle postaven z kondenzátorů. 

Zbylé bloky ve schématu představují stabilizátor výstupního napětí. Regulačním 
členem Rč v tomto stabilizátoru bývá nejčastěji použit bipolární výkonový tranzistor ve 
vhodném zapojení. Tranzistor zde pracuje jako proměnný odpor (tedy v lineárním režimu), 
který využívá zpětnovazební regulace. Ta je založena na existenci nepatrné odchylky ΔU 
výstupního napětí zmenšeného děličem P od napětí referenčního. Díky tomu změnou 
dělícího poměru odporového děliče lze regulovat výstupní napětí. Napětí ΔU je přivedeno na 
napěťový zesilovač odchylky, který ovládá okamžitý odpor regulačního tranzistoru zápornou 
zpětnou vazbou. Pomocí této regulace se kompenzuje i vliv kolísání napětí sítě nebo změna 
velikosti zatěžovacího proudu. Bipolární tranzistor potřebuje na vstupní straně určitý budící 
výkon, z tohoto důvodu je v zapojení proudový zesilovač odchylky. Čím větší je zisk 
napěťového i proudového zesilovače, tím menší je statická odchylka výstupního napětí. 

Výkonová ztráta tranzistorů je závislá na výstupních i vstupních parametrech (kolísání 
napětí sítě, velikost zatěžovacího proudu). Tranzistorem prochází stejný proud jako zátěží 
(u sériové regulace), tudíž maximální zatěžovací proud je omezen parametry součástky 
a možností uchladit výkonový tranzistor. Například pokud chceme zdroj s výstupními 
parametry 10 V/5 A bude při výstupním napětí filtru 12 V výkonová ztráta na 
tranzistoru (12 V-10 V)*5 A = 10 W. Jestliže nastane jen nepatrné zvýšení napětí na výstupu 
filtru (například v důsledku kolísání síťového napětí) na 14 V, bude výkonová ztráta na 
tranzistoru už 20 W. V tomto spočívá hlavní nevýhoda lineární regulace. 
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2.4 Sériové regulátory 
Schéma zdroje se sériovou regulací je uvedeno na obr. 7. Výhodou tohoto typu 

regulace je omezení vlivu velkých změn vstupního napětí a změn zátěže. V normálním 
pracovním režimu je na výkonovém prvku mnohem menší napětí než na zátěži, ale proud 
prvkem je stejný jako proud zátěže. Toto je výhoda sériových regulátorů až do chvíle než 
nastane zkrat na výstupu regulátoru. Při zkratu výstupu je na výkonovém prvku celé napětí 
a velký zkratový proud. Proto musíme výkonové prvky dostatečně dimenzovat na takovouto 
situaci nebo použít obvody pro ochranu proti přetížení a zkratu. Činnost ochranného obvodu 
musí být velmi rychlá, aby nestihlo dojít k tepelnému průrazu výkonového prvku. 

2.4.1 Nejjednodušší sériový stabilizátor 

 
Obr. 8: Nejjednodušší stabilizátor s jedním tranzistorem. 

Na předcházejícím obr. 8 je nejjednodušší typ sériového regulátoru s jedním 
bipolárním tranzistorem, který slouží jako výkonový prvek, jednou zenerovou diodou 
a rezistorem. Stabilizátor je bez zpětné vazby. Zenerova dioda udržuje na bázi tranzistoru 
konstantní napětí, lteré se mění pouze v důsledku změny napětí UBE, vlivem teploty a proudu 
tranzistorem. Tranzistor zde pracuje v režimu emitorového sledovače, čímž posiluje výstupní 
výkon regulátoru RD a zmenšuje jeho dynamický odpor. Výstupní napětí stabilizátoru se 
spočítá jako Uz-UBE. Velikost odporu rezistoru R a velikost proudu Iz diodou spočítáme podle 
následujících vztahů. 

výst

evýstvst

I

hUU
R 21).( −

= ,    (5) 

kde Uvst je vstupní napětí stabilizátoru, Uvýst je výstupní napětí stabilizátoru, h21e je 
parametr tranzistoru (h21e=Ic/IB) a Ivýst je výstupní proud stabilizátoru (Ic=Ivýst). 

R

UU
I výstvst

z

−
= max. ,     (6) 

kde Uvst.max je maximální vstupní napětí stabilizátoru, Uvýst je výstupní napětí 
stabilizátoru a R je velikost odporu ze vztahu 5. 
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2.4.2 Regulátor s opera čním zesilova čem 

 
Obr. 9: Sériový regulátor s operačním zesilovačem. 

Operační zesilovač se u stabilizátorů používá jako zesilovač odchylky výstupního 
napětí od referenčního. Referenční napětí např. ze Zenerovy diody se přivádí na 
neinvertující vstup operačního zesilovače. Na invertující vstup se přivádí napětí ze 
zpětnovazebního děliče tvořeného odpory R2 a R3. Při zvětšení výstupního napětí a tím 
i napětí na děliči na hodnotu větší než je napětí na Zenerově diodě, se zmenší výstupní 
napětí operačního zesilovače a ten přivře výkonový tranzistor. Díky tomu se výstupní napětí 
stabilizátoru zmenší. Popsaný obvod je na obr. 9. 

2.4.3 Ochrany sériových regulátor ů 

Prvním způsobem ochrany všech typů stabilizátorů je použití tavné pojistky zapojené 
v sérii s výkonovým tranzistorem. Ovšem reakční doba tavné pojistky je obvykle menší než 
doba, za kterou dojde k tepelnému průrazu tranzistoru a k jeho zničení. Proto se tavné 
pojistky používají jako doplňková ochrana.  

Dalším způsobem ochrany je použití elektronické pojistky, která má zajistit omezení 
zkratového proudu tak, aby ztrátový výkon na tranzistoru nezpůsobil jeho tepelnou destrukci. 
Tento typ ochrany musí být velmi rychlý a zároveň musí umožnit návrat stabilizátoru k jeho 
normální činnosti ihned po odstranění zkratu. Elektronická pojistka nesmí ovlivnit parametry 
stabilizátoru při normální činnosti. 

Jednoduchou ochranu k omezení zkratového proudu umožní rezistor zapojený v sérii 
k výkonovému prvku. V případě zkratu je maximální proud omezen velikostí tohoto rezistoru. 
Použití této ochrany zhorší účinnost stabilizátoru a navíc je na rezistoru ztrátový výkon i při 
normální činnosti stabilizátoru. Proto je lepší, připojí-li se ochranný rezistor jen po dobu 
zkratu v obvodu. Tuto funkci může spolehlivě plnit výkonový tranzistor, jak je ukázáno na 
následujícím obr. 10. 

 
Obr. 10: Ochrana pomocí výkonového tranzistoru. 
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Ochranný výkonový tranzistor T je při normální funkci v nasyceném stavu, kterého se 
dosáhne pomocí rezistoru R2. V momentě zkratu vzroste úbytek napětí na rezistoru R1 
a otevře se dioda D. Tím se zmenší proud báze tranzistoru a současně se zvětší jeho vnitřní 
odpor. Na tranzistoru T je při zkratu celé vstupní napětí a prochází jím proud, který odpovídá 
míře otevření tranzistoru. Zkratový proud procházející tranzistorem způsobuje jeho ohřívání, 
čímž dochází ke zmenšování napětí UBE. Zmenšení napětí UBE vede ke zvětšení proudu 
v obvodu. Z toho plyne, že tento obvod má kladnou tepelnou zpětnou vazbu. 

Protože ani předešlé zapojení nemá vhodné parametry je nejpoužívanějším zapojení na 
následujícím obr. 11.  

 
Obr. 11: Ochrana pomocným tranzistorem. 

K ochraně je zde použit opět pomocný tranzistor. Dojde-li na rezistoru R4 k většímu 
úbytku napětí než 0,65 V (tento úbytek je způsoben procházejícím proudem přes rezistor 
R4). Začne se otvírat tranzistor T0, což má za následek přizavření tranzistoru T1 a tento 
tranzistor pak drží hodnotu úbytku napětí na R4 rovnu 0,65 V. To znamená, že při zvětšení 
proudu nad nastavenou hodnotu pomocí rezistoru R4 zůstává proud v obvodu stejný 
a zmenšuje se výstupní napětí. 

2.5 Paralelní regulátory 
Regulátory tohoto typu nacházejí uplatnění ve zdrojích stálého napětí. Na obr. 12 je 

uvedeno blokové schéma paralelního regulátoru. Skládá se celkem ze 4 bloků. Primárního 
zdroje, pomocného obvodu sloužícího k řízení výkonového obvodu, na který je připojena 
zátěž.  

 
Obr. 12: Blokové schéma paralelního regulátoru. 
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Ze zapojení regulátoru jsou patrné jeho přednosti a nedostatky. Jestliže se 
zatěžovací proud zmenšuje, zvětšuje se proud výkonovým prvkem. V případě odpojení 
zátěže prochází celý proud výkonovým obvodem, který musí být dostatečně dimenzován pro 
tuto situaci. To patří mezi hlavní nevýhody paralelního regulátoru. Další nevýhodou je, že na 
výkonovém obvodu je celé výstupní napětí regulátoru. S rostoucím proudem zátěže se 
zmenšuje proud výkonovým obvodem. Jestliže proud zátěží vzroste na hodnotu, při které už 
pomocný obvod neudrží stálé napětí na výkonovém obvodu, přestane regulátor stabilizovat. 
Ovšem v této situaci není výkonový obvod přetížen, což je hlavní výhoda paralelních 
regulátorů. Znamená to, že jsou paralelní regulátory velmi odolné vůči zkratu na výstupu. 
Tato odolnost se však vztahuje pouze na výkonový obvod, ostatní části regulátoru mohou být 
přetíženy. 

2.5.1 Jednoduchý stabilizátor se stabiliza ční diodou 

Tento typ stabilizátoru je realizován pomocí rezistoru se stabilizační diodou 
zapojenou v sérii. Jestli chceme rozdělit tento obvod na bloky popsané v předešlé kapitole je 
pomocný obvod rezistor R a výkonový obvod stabilizační dioda D. 

 
Obr. 13: Paralelní regulátor se stabilizační diodou. 

Ke stabilizaci výstupního napětí dochází, postavíme-li pracovní bod stabilizační diody 
do oblasti lavinového průrazu. V této oblasti má dioda malý dynamický odpor. To má za 
následek, že při velké změně zatěžovacího proudu je jen nepatrná změna výstupního napětí. 
Stabilizátor je nutné navrhnout tak, aby ani při změně vstupního napětí a výstupního proudu 
nevypadl pracovní bod stabilizační diody z oblasti lavinového průrazu.  

2.5.2 Paralelní regulátor s tranzistorem 

Ke zlepšení vlastností předešlého regulátoru můžeme použít zapojení s tranzistorem. 
Tím se docílí větší výkonové schopnosti a díky menšímu vnitřnímu odporu lepších 
stabilizačních účinků. Tyto regulátory mají opět pomocný obvod pro získání referenčního 
napětí a výkonový obvod s tranzistorem připojeným paralelně k zátěži. Proud tekoucí 
výkonovým obvodem se řídí v závislosti na změně vstupního napětí a zátěže regulátoru 
s ohledem na referenční napětí. 

 
Obr. 14: Jednoduchý paralelní regulátor s tranzistorem. 
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Na obr. 14 je zapojení s jedním tranzistorem, stabilizační diodou a rezistorem. Výstupní 
napětí tohoto obvodu je součtem stabilizačního napětí diody a napětí UBE tranzistoru. 
Velikost odporu rezistoru R1 můžeme určit ze vztahu 7. 

max.

min.
1

výst

výstvst

I

UU
R

−
= ,     (7) 

kde Uvst.min je minimální vstupní napětí stabilizátoru, Uvýst je výstupní napětí stabilizátoru 
a Ivýst je maximální výstupní proud stabilizátoru. 

Největší proud bude tranzistorem procházet při odpojené zátěži a při největším 
vstupním napětí. 

1

max.

R

UU
I výstvst

C

−
= ,     (8) 

kde Uvst.max je maximální vstupní napětí stabilizátoru, Uvýst je výstupní napětí 
stabilizátoru a R1 je velikost odporu ze vztahu 7. 
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2.6 Parametry procesoru 
V dnešní době najdeme mikroprocesory téměř všude. Od počítačů, mobilních telefonů 

přes automobily až po domácí spotřebiče. Mikroprocesory jsou více využívány zejména díky 
jejich menší velikosti, ceně a podstatnému zlepšování jejich parametrů. Díky jejich 
schopnosti generovat hned několik signálů PWM jsou přímo ideální pro řízení zdroje. 

2.6.1 Uspo řádání vstup ů a výstup ů 

 

Obr. 15: Typy pouzder, ve kterých se ATmega16 vyrábí [2]. 

 

Jak je vidět z obr. 15, ATmega 16 má celkem 40 vývodů neboli pinů. Tyto vývody se 
rozdělují na 4 porty, které mají každý 8 vývodů. Dále jsou k dispozici speciální vývody, které 
mají pouze jeden účel. Těmito speciálními vývody jsou XTAL 1 a 2 (pro připojení externího 
oscilátoru pro taktování procesoru), VCC a GND (pro připojení napájecího napětí, VCC 
kladná polarita a GND zem), RESET (pin pro restartování procesoru), AVCC (napájecí 
napětí A/D převodníku) a AREF (referenční napětí pro A/D převodník). 

 

Každý ze 4 portů má i další svoji funkci. Vývody portu A mohou sloužit jako vstupy A/D 
převodníku. Na portu B najdeme například vstup pro přerušení INT2 a komunikaci SPI. Port 
C poskytuje komunikaci TWI (I2C) a port D například vstupy přerušení INT0, INT1 a sériovou 
komunikaci USART. 
 

2.6.2 Základní vlastnosti 
Pokročilá architektura RISC 

• 131 instrukcí – většina trvá jeden cyklus 
• 32 8bitových registrů na všeobecné použití 
• Maximální početní výkon 16 MIPS při 16MHz 
 

Paměti dat a programu 
• 16kB programová Flash paměť, která vydrží 10 000 přeprogramování 
• 512B EEPROM paměť pro data, která vydrží 100 000 přeprogramování 
• 1kB interní SRAM paměť pro data 
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JTAG (IEEE std. 1149.1) Rozhraní 
• Programování Flash, EEPROM, Pojistek, a Lock bitů přes JTAG rozhraní 
• Boundary-scan schopnosti podle standardu  JTAG  

 
Další funkce 

• Dva 8bitové Čítače/Časovače s vlastními předděličkami a porovnávacími módy 
• Jeden 16bitový Čítač/Časovač s vlastní předděličkou a porovnávacím módem 
Módy: 
• Čtyři PWM kanály 
• 8 kanálů 10bitového A/D převodníku 
• Jednotky pro komunikaci USART, SPI a TWI 
• Analogový komparátor 
 

Speciální funkce mikroprocesoru 
• Interní RC oscilátor 
• Šest úsporných módů 
• Externí i interní zdroje přerušení 

 
Vstupně/výstupní piny 

• Čtyři 8bitové vstupně/výstupní porty 
 
Napájení 

• 4,5 – 5.5V 
 
Frekvence krystalu 

• 0 – 16MHz 
 

2.6.3 Architektura AVR 

Za účelem maximalizace výkonu a paralelismu používá AVR Harvardskou architekturu 
se samostatnou pamětí pro program a data. Atmel využívá u svých procesorů AVR také 
architekturu RISC (redukovaná instrukční sada), díky které se provede většina instrukcí 
během jednoho strojového cyklu. 

Instrukce v programové paměti jsou vykonávány s jednou úrovní řetězení. Zatímco je 
jedna instrukce prováděna, další je před-načtena z programové paměti. Tento koncept 
umožňuje vykonávat instrukce v každém hodinovém cyklu. Paměť pro program je typu Flash. 

Rychlo- přístupový registrový soubor obsahuje 32 x 8 bitových registrů na všeobecné 
použití s přístupovou dobou jednoho hodinového cyklu. Šest z těchto 32 registrů mohou být 
použity jako tři 16bitové nepřímo adresovatelné ukazatele pro adresování datového prostoru. 

Důležitou částí mikroprocesoru je Aritmeticko logická jednotka (ALU), která podporuje 
aritmetické a logické operace mezi dvěma registry nebo registrem a konstantou. Po výkonu 
aritmetické operace dochází k aktualizaci Status registru, aby byla přinesena informace 
o výsledku operace. 

Programový tok je zajištěn podmíněnými a nepodmíněnými skoky, které umožňují 
přímé adresování celého paměťového prostoru. Většina instrukcí AVR má formát 
16 bitového slova. Každá adresa programové paměti obsahuje 16 ti nebo 32 bitové 
instrukce. 

Během přerušení a volání podprogramů se uloží návratová adresa programového 
čítače (PC) do zásobníku (Stack). Zásobník se nachází na hlavní paměti pro data SRAM. 
Tím je velikost zásobníku omezena pouze velikostí SRAM a jejím využitím. Umístění 
zásobníku v paměti si může programátor zvolit. Obvykle se umisťuje na konec paměti. Pokud 
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chceme používat přerušení nebo podprogramy, musíme zásobník definovat na začátku 
programu. 

Více informací o celé architektuře AVR je volně přístupno v datasheetu 
mikroprocesoru.[2] Dále budou popsány jen nejdůležitější části pro tuto práci. 

 

2.6.4 Interní A/D p řevodník 

Analogově digitální převodník (dále A/D převodník) umožňuje převod spojitého 
(analogového) signálu na signál diskrétní (digitální). Protože mikroprocesory neumí pracovat 
s analogovými signály je přítomnost A/D převodníku nutností. 

 
Výhody číslicového zpracování signálu: 

• Provádění operací se signály je jednodušší a levnější než při použití analogových 
obvodů. 

• Nemusíme nastavovat analogové obvody 
• Digitální obvody jsou tepelně a časově stálé 

 
Zpracování analogového signálu na digitální sestává ze tří kroků: 

1. Vzorkování  – odebíráme vzorky signálu ve stejných časových intervalech 
2. Kvantování  – odebraný vzorek je zaokrouhlen na hodnotu nejbližší kvantovací 

úrovně. Kvantovacích úrovní má A/D převodník 2n, kde n je počet bitů převodníku. 
3. Kódování  – převod kvantovaných hodnot na číselnou hodnotu (většinou se kódování 

provádí současně s kvantováním) 
 
Takto zpracovaný signál lze použít a dále digitálně zpracovat. 

Aby nedocházelo ke ztrátě informací při vzorkování, je nutné dodržet podmínku 
vzorkování. Tato podmínka je vyjádřena tzv. (Shannon, Kotělnikovým) vzorkovacím 
teorémem, který určuje potřebný vzorkovací kmitočet vzhledem k nejvyššímu kmitočtu 
spektra vzorkovaného signálu. Vzorkovací kmitočet fvz musí být roven nejméně dvojnásobku 
nejvyššího kmitočtu spektra vzorkovaného signálu fmax. V případě nesplnění této podmínky 
dochází u vzorkovaného signálu k překrytí sousedních period spektra (aliasing) 
a následnému zkreslení dat. 

    ][2 max Hzffvz ⋅≥ ,      (5) 

kde fvz je vzorkovací frekvence a fmax je nejvyšší kmitočet spektra vzorkovaného signálu. 

 
A/D převodník ATmega16 má tyto základní parametry: 

• 10bitové rozlišení 
• integrální nelinearita 0.5 LSB  
• absolutní přesnost  ±2 LSB  
• čas potřebný na převod je 65 - 260 µs  
• až 15 kSPS (15 000 snímků za sekundu) při maximálním rozlišení 
• 8 multiplexovaných vstupů 
• 7 diferenčních vstupních kanálů 
• 2 diferenčních vstupních kanálů se ziskem volitelným od 10x do 200x 
• 0 - VCC vstupní napěťová reference přivedená na vstup Vref 
• volitelná vnitřní napěťová reference 2.56V 
• přerušení po dokončení převodu 
• režim volného běhu nebo jednotlivého převodu 
• automatický start A/D převodu po přivedení přerušení 
• potlačení šumu ve sleep módu 
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ATmega16 obsahuje 8 multiplexovaných (k používání více vstupů se musí mezi nimi 
přepínat a vždy číst hodnotu pouze jednoho) aproximačních A/D převodníků na portu 
A s rozlišením 10 bitů. A/D převodník obsahuje obvod Sample and Hold, který zajistí „držení“ 
vstupního napětí během převodu. Jedná se o tzv. vzorkovač s pamětí. 

A/D převodník převádí analogové vstupní napětí na 10bitovou hodnotu pomocí 
postupné aproximace. Minimální hodnotu 0 představuje 0V (GND) a maximální hodnotu 
představuje referenční napětí na vstupu AREF-1 LSB, což je v případě deseti bitového 
rozlišení 1023. Referenční napětí si můžeme zvolit interní bez nutnosti přivedení na vstup 
AREF. Zde jsou na výběr dvě možnosti napájecí napětí A/D převodníku na pinu AVCC nebo 
interní referenční napětí 2,56 V. V obou případech se doporučuje připojit k pinu AREF 
kondenzátor k potlačení šumu. 

Obvod pro postupnou aproximaci potřebuje pro svůj chod hodinový signál s kmitočtem 
od 50 kHz do 200 kHz. Pokud použijeme menší rozlišení než 10 bitů je možno použít i větší 
kmitočet vstupního hodinového signálu. A/D převodník ATmegy16 obsahuje předděličku, 
která umožňuje volbu vstupního kmitočtu pro postupnou aproximaci. Tento kmitočet je 
odvozen od kmitočtu procesoru. Předdělička může dělit kmitočet mikroprocesoru 2, 4, 8, 16, 
32, 64 a 128- krát. Předděličkou vlastně určujeme rychlost převodu. 

 

Výstupní hodnota A/D p řevodníku 

Po dokončení převodu se výsledek uloží do ADC výsledkových registrů (dva 
osmibitové registry ADCL a ADCH, protože má výsledek 10 bitů). 

REF

VST

U

U
ADC

1023⋅
= ,      (6) 

kde ADC je výstupní hodnota po A/D převodu, UVST je převáděné napětí a UREF ke referenční 
napětí A/D převodníku. 
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2.7 Měření napětí 
V našem případě budeme pomocí A/D převodníku měřit výstupní veličiny laboratorního 

zdroje. Jako referenční napětí bude použito napájecí napětí A/D převodníku 5 V. To 
znamená, že maximální napětí přivedené na vstup převodníku může být jen 5 V (hodnota 
1023). Jelikož měřené napětí bude v rozmezí 0 až 30 V, musíme toto napětí zmenšit na 0 až 
5 V a následně pomocí procesoru přepočítat na „správnou hodnotu.“ 

Ke zmenšení napětí nám skvěle poslouží napěťový dělič. Jednoduchým výpočtem 
zjistíme, že napětí musíme zmenšit 6krát (30 V/5 V=6). Zároveň musíme zvolit odpory 
v děliči dostatečně velké, aby jím netekl příliš velký proud. Principiální zapojení pro měření 
napětí je na obr. 16. 

    ][
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2 V
RR

R
UU vstvýst +

⋅= ,     (7) 

[ ]Ω
−

⋅
=

výstvst

výst

UU

RU
R 1

2 ,      (8) 

kde Uvýst je výstupní hodnota napětí děliče, Uvst je vstupní hodnota děliče a R1 a R2 jsou 
hodnoty odporů v děliči. 

 

 

Obr. 16: Principiální zapojení A/D převodníku ATmega16 pro měření napětí. 

 



 

25 

2.8 Měření proudu 
Při měření proudu se postupuje podobně jako při měření napětí. Protože A/D 

převodníkem nemůžeme přímo měřit proud, musíme ho převést na napětí pomocí rezistoru 
se známou hodnotou odporu. Zde je nesmírně důležité, aby snímací rezistor měl co 
nejmenší hodnotu odporu, aby zbytečně neovlivňoval výstupní napětí zdroje. Čím větší 
hodnotu odporu bude mít snímací rezistor, tím větší napětí a výkon na něm musíme 
„protopit“. Obvykle se volí hodnota snímacího odporu v rozmezí 0,1 Ω až 0,5 Ω. 

 

 

Obr. 17: Principiální zapojení A/D převodníku ATmega16 pro měření proudu. 

 

Laboratorní zdroj má mít maximální výstupní proud 3 A, to znamená, že při hodnotě 
snímacího odporu 0,1, Ω na něm bude napětí 0,3 V. Toto napětí bude nutné zesílit na 
hodnotu maximálně 5 V (referenční napětí pro A/D převodník), aby bylo měření proudu co 
nejpřesnější a využili jsme celý rozsah A/D převodníku. Principiální zapojení pro měření 
napětí je na obr. 17. 

 

2.9 Řízení pomocí PWM 
Současné mikroprocesory nám dovolují generovat hned několik signálů pulsně šířkové 

modulace. Pomocí tohoto signálu přivedeného na bázi tranzistoru, můžeme řídit výstupní 
napětí zdroje. Tento princip se používá u měničů jako na obr. 19.  

 

Obr. 18: Principiální zapojení zvyšujícího měniče ovládaného MOSFET tranzistorem. 

 

Když necháme pulsně šířkovou modulaci projít přes dolní propust, dostaneme na jejím 
výstupu střední napětí této modulace. Dostaneme tak regulované napětí 0 – 5 V (v podstatě 
vytvoříme D/A převodník). To pak můžeme dále použít například v zapojení s operačním 
zesilovačem, které je často používáno pro řízení zdrojů. Zapojení tohoto řešení je na obr. 19. 
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Obr. 19: Operační zesilovač je ve funkci rozdílového zesilovače s PWM. 

 

2.10 Řízení pomocí D/A 
Dalším způsobem jak „dostat“ z mikroprocesoru regulované napětí 0 až 5 V je pomocí 

D/A převodníku. Existuje několik druhů D/A převodníků v základu se však dělí na dvě hlavní 
kategorie, sériové nebo paralelní. D/A převodník si můžeme koupit v podobě integrovaného 
obvodu a ovládat ho pomocí I2C nebo SPI rozhraní (sériové), což vede k úspoře výstupů 
mikroprocesoru. Ovšem tyto převodníky jsou docela drahé. D/A převodník si také můžeme 
sestavit pomocí rezistorů, což je zase úspora financí, ale potřebujeme více výstupů 
procesoru (paralelní D/A převodníky na každý bit převáděného čísla potřebujeme jeden 
vývod). K ukázce funkce D/A převodníku nám postačí nejlevnější varianta tzv. R- 2R žebřík. 
Jedná se o paralelní D/A převodník. 
 

 

Obr. 20: Ukázka připojení R- 2R žebříku k ATmega16. 

Na obr. 20 zapojení R- 2R žebříku k procesoru ATmega16. V této ukázce je převodník 
pouze v 3 bitovém rozlišení, to nám dává možnost rozdělit výstupní napětí 5 V v osmi 
krocích. Pomocí procesoru připojíme na vývod rezistoru napětí 5 V nebo zem.  
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Výstupní napětí převodníku pak bude: 

[ ]V
Z

U
ZU ref

výst 1max +
⋅= ,     (9) 

kde Z je v tomto případě převáděná hodnota v dekadickém tvaru, Zmax je rozlišení 
převodníku, Uref je napětí na výstupech mikroprocesoru 5 V a Uvýst je výstupní napětí 
převodníku. 

Z výstupu převodníku dostaneme spojité napětí, které dále můžeme použít pro řízení 
zdroje. Například můžeme připojit výstupní napětí D/A převodníku na neinvertující vstup 
operačního zesilovače na obr. 19. 

 

2.11 Obsluha LCD 
Ke komunikaci s displejem bude použita 4bitová komunikace, která je výhodná 

úsporou vývodů procesoru. Téměř každý displej obsahuje řadič HD44870 od firmy HITACHI. 
Komunikace probíhá tak, že se nejprve zapíše horní polovina bytu (DB4-DB7) a následně 
dolní polovina bytu (DB0-DB3). K řízení komunikace se používají tři řídící signály, RS 
(sděluje displeji zda je vysílána instrukce nebo data), R/W(slouží k výběru čtení/zápisu) 
a E (povolovací vstup). Tab. 3 popisuje vývody LCD displeje. 

Tab. 3: Popis vývodů LCD [10] 

Číslo vývodu  Název Funkce  
1 VSS Zemnící pin, 0V 
2 VDD Napájecí pin, +5V 
3 V0 Napětí pro řízení kontrastu 
4 RS Volba Data/Instrukce 
5 R/W Čtení/Zápis 
6 E Povolovací pin, start přenosu 
7 DB0 

Datová sběrnice 

8 DB1 
9 DB2 

10 DB3 
11 DB4 
12 DB5 
13 DB6 
14 DB7 
15 LED A LED Anoda, napájecí napětí 
16 LED K LED Katoda, zem 0V 
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Obr. 21: Zapojení napájení LCD displeje [10]. 

 

Zapojení napájení displeje je zobrazeno na obr. 21. K regulaci kontrastu slouží trimr 
VR, který má doporučenou hodnotu 10 kΩ. 

Pro správnou komunikaci displeje s mikroprocesorem je nezbytné nejdříve provést 
inicializaci displeje a poté už je možné zapisovat data. Při inicializaci se nastavují parametry 
displeje (např. druh komunikace, počet řádků, velikost znaku atd.). Dále si můžeme zvolit 
několik možností displeje (např. zobrazení kurzoru, blikání kurzoru).  

Zápis dat nebo příkazu probíhá tak, že se nejdříve přečte signál RS, aby se zjistilo, zda 
jde o zápis dat nebo instrukcí. Následně je aktivován signál Enable (logická 1) a poté se na 
vstupy DB7 až DB4 přivedou horní 4 bity dat. Data se potvrdí deaktivací vstupu Enable 
(logická 0). Dále se stejným postupem provede zápis dolních 4 bitů. 

LCD displeje obsahují dvě typy pamětí: 

DDRAM paměť používaná pro zobrazování znaků na displeji. Její adresy jsou vlastně pozice 
znaků na displeji. 

CGRAM slouží uživatelům k definování vlastních znaků(obvykle 8). Používá se pro definici 
české diakritiky. 
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Tab. 4: Instrukce LCD displeje s řadičem HD44870 [10] 

Instrukce RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 Doba 
provedení 

Smaž displej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,64ms 
Kurzor na začátek 0 0 0 0 0 0 0 0 1 * 1,64ms 
Volba režimu 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D S 40µs 
Zapnout/Vypnout 0 0 0 0 0 0 1 D C B 40µs 
Kurzor/Zarovnání 0 0 0 0 0 1 S/C R/L * * 40µs 
Nastavení 
komunikace 

0 0 0 0 1 DL N F * * 40µs 

Nastavení CGRAM 
adresy 

0 0 0 1 ACG 40µs 

Nastavení DDRAM 
adresy 

0 0 1 ADD 40µs 

Čtení busy flag 
registru 

0 1 BF AC 0µs 

CGRAM/DDRAM 
zápis 

1 0 Zapisovaná data 40µs 

CGRAM/DDRAM 
čtení 

1 1 Čtená data 40µs 

 
I/D=1:  Inkrementace   I/D=0:  Dekrementace  
N=1:  2 Řádkový displej  N=0:  1 Řádkový displej 
D=0:  Displej vypnut   D= 1:  Displej zapnut 
C=0:  Kurzor vypnut   C= 1:  Kurzor zapnut 
B=0:  Blikání kurzoru vypnuto  B= 1:  Blikání kurzoru zapnuto 
S=1:  Kombinovaný posun displeje, jsou-li data zapsána 
S/C=1:  Posun displeje  S/C=0:  Posun kurzoru  
R/L=1:  Zarovnání doprava   R/L=0:  Zarovnání doleva  
F=0:  5x7 bodů    F= 1:  5x10 bodů 
BF=1:  Instrukce je zpracovávána BF=0:  Instrukce může být přijata 
DL=1 :  8-bitová komunikace   DL = 0  4-bititová komunikace 
*:  Libovolná hodnota 
 
DDRAM:  Display Data RAM 
CGRAM:  Character Generator RAM 
ACG:   CGRAM Adresa 
ADD:   DDRAM Adresa 
AC:  Adresový čítač, používaný pro obě paměti DDRAM a CGRAM 
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2.12 USB 
2.12.1 Základní vlastnosti USB 
Přes USB máme možnost připojit až 127 zařízení. Každé zařízení se samo identifikuje 
a najde si potřebný ovladač pro svůj správný chod. Díky tomu, že USB umožňuje Plug&Play, 
nemusíme před vypojením a zapojením zařízení vypínat počítač. Připojené zařízení může ke 
svému napájení využívat napětí 5 V přímo ze sběrnice USB. 
Při komunikaci přes USB si můžeme zvolit velikost paketu (8 – 256 B) i rychlost přenosu. 
Další výhodou využití USB jsou levné konektory. 

2.12.2 Kabely a konektory 

Pro verze 1.0 až 2.0 se používají pro připojování externích zařízení stíněné kabely 
obsahující 4 vodiče. Dva jsou napájecí (+5Va GND) a dva kroucené datové (D+ a D-), 
přičemž stínění je „uzemněné“ pouze na straně hostitele (např. počítače). Nejnovější verze 
USB 3.0 používá vodičů celkem 8. Díky použití dvou kroucených vodičů na přenášení dat je 
možné používat i velké rychlosti přenosu a je zvýšena odolnost proti šumu a rušení. 

Konektory mají dva základní typy „A“a „B“. Rozdíl mezi nimi je patrný z obr. 22. 
Konektor typu „A“ se používá téměř vždy na straně hostitele (nejčastěji počítače). Konektory 
USB jsou robustní a jejich kontakty jsou velmi dobře chráněny. Ikona USB rozhraní musí být 
vždy umístěna na horní straně konektoru, což pomáhá uživatelům při připojování zařízení. 
V dnešní době se používají i další typy USB konektorů jako např. Micro-A, Micro-B, Mini-A 
a Mini-B. 

 

 

Obr. 22: Typy konektorů USB a jejich zapojení [3]. 
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2.12.3 Napájení 

USB specifikace 1.x a 2.0 poskytuje 5 V napájení zařízením připojeným do sběrnice. 
Napětí takto dodávané dosahuje maximální hodnoty ne více než 5,25 V a ne méně než 
4,75 V (5 V±5 %) mezi kladným (Vcc) a záporným vodičem (GND). 

Maximální proud dodávaný do připojeného zařízení je 500 mA pro USB 2.0, a byl 
navýšen na 900 mA pro rozhraní USB 3.0. Každé zařízení musí umět pracovat v úsporném 
módu, kde odebírá proud 100 mA pro USB 2.0 a 150 mA pro USB 3.0. 

 

2.12.4 USB zařízení 

Jsou děleny do tříd jako např. huby (rozbočovače), tiskárny nebo paměti. Hub je 
speciální zařízení, které poskytuje další přípojné body. USB zařízení musí obsahovat 
informace o vlastní identifikaci a konfiguraci. 

Ke každému USB zařízení je přistupováno pomocí USB adresy, která je zařízení 
přiřazena poté, co je zařízení připojeno a začísleno. Zařízení dále obsahuje jednu nebo více 
komunikačních linek, přes které komunikuje hostitelský systém se zařízením. Všechny 
zařízení musí obsahovat speciálně navrženou linku, která je použita pro řízení zařízení. 
Všechna USB zařízení podporují stejný přístupový mechanismus pro přístup k informacím 
přes tuto linku. [15] 

Spolu s řídící linkou jsou požadovány informace, které dávají kompletní popis USB 
zařízení. Tyto informace spadají do následujících kategorií: 

Standardní: Tyto informace jsou běžné pro všechny USB zařízení a zahrnují položky 
jako identifikaci výrobce, třídu zařízení, řízení napájení apod. 

Třída: Formát těchto informací se liší podle třídy zařízení. 

USB výrobce: Výrobce USB zařízení sem může umístit jakékoli informace. Formát 
těchto informací není nijak specifikován. 

Navíc každé USB zařízení nese informaci o svém stavu a své konfiguraci. 

 

2.13 Řadiče pro AVR a USB 
2.13.1 FT232 

Ke komunikaci mezi počítačem a mikroprocesorem bude použito rozhraní USB. První 
možností jak připojit AVR k počítači je použít převodník UART na USB. Výrobou těchto 
převodníků se zabývá firma FTDI. Na internetových stránkách produktu je ke stažení 
spousta materiálů jako knihovny, ovladače a vzorové příklady. Což samozřejmě patří mez 
velké výhody tohoto řešení. Další výhody tohoto řešení jsou velká spolehlivost a okamžitá 
použitelnost. Mezi nevýhody bude patřit zejména cena, která je okolo 150 Kč. 

Ke správné funkci zařízení stačí připojit pouze několik kondenzátorů a napájecí napětí. 
V počítači je pak zařízení s tímto převodníkem nalezeno jako virtuální port COM nebo 
obecné zařízení USB. 
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Obr. 23: Propojení FT232 a mikrokontroléru [5]. 

Na obr. 23 je znázorněno propojení FT232 a mikroprocesoru. Na straně 
mikroprocesoru je využito sériové komunikace UART, neboli vývodů RxD a TxD. Konektor 
USB je připojen na vývody USBDP (USB Data Plus) a USBDM (USB Data Minus). 

 

2.13.2 Virtuální USB rozhraní 

Jako další možné řešení komunikace s počítačem pomocí USB je implementování 
USB rozhraní do mikroprocesoru. V této době jsou k dispozici dvě řešení. 

2.13.2.1 Igor plug 

Prvním řešením, které přichází v úvahu je použití modulu od Igora Češka, který 
implementoval USB rozhraní do ATtiny2313. Igor plug jak se softwarový modul nazývá je 
volně k dispozici na stránkách autora. 

K taktování přenosu se používá krystal o frekvenci 12 MHz. Autor tak získává 
8 hodinových taktů na přijetí jednoho bitu USB low-speed signálu. Kmitočet krystalu musí být 
tedy roven celočíselnému násobku 1,5 MBaud/s.  

Mezi obrovské výhody použití softwarové implementace USB patří cena a malé 
rozměry výsledného zařízení. Naopak nevýhod je tu víc a to zejména nejistá spolehlivost 
a porušení USB specifikace. 

V práci se toto rozhraní nepoužije, pro více informací je možno navštívit stránky 
autora. [6] 
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2.13.2.2 V-USB 

Virtual USB je jak už název napovídá také čistě softwarová implementace USB do 
mikroprocesorů AVR. Pro komunikaci se používá rychlost USB verze 1.1 a to v režimu low-
speed, stejně jako v případě Igor plugu. Aby se dalo Virtual USB použít musí mít 
mikroprocesor alespoň 2 kB Flash paměti, 128B RAM paměti a možnost taktovací frekvence 
minimálně 12 MHz. Virtual USB je volně šiřitelné a na oficiálních stránkách jsou k dispozici 
vzorové příklady a spousta dalších materiálů. 

 
Výhody oproti mikroprocesor ům s hardwarovou implementací USB 

• Standardní procesory AVR bez HW USB je snadnější pořídit 
• Většina mikroprocesorů s hardwarovou implementací je pouze v SMD provedení, což 

představuje problém pro domácí výrobu 
• AVR-USB obsahuje uživatelsky definovatelné identifikátory (Vendor-ID, Product-ID) 
• Zdarma dostupný kompilátor ANSI-C (GNU gcc) a vývojové prostředí WinAVR pro 

Windows 
• AVR procesory jsou rychlejší a levnější než většina procesorů s hardwarovou 

implementací USB 
• Softwarová implementace zabere pouze 2 až 3 piny 
• Program zabírá pouze 1500 B paměti programu 
 

Srovnání s řadiči FT232: 
• Jednodušší deska plošných spojů (méně možných chyb) 
• Nedochází k navyšování ceny 
• Řadiče je těžší sehnat 

 
Srovnání s Igor plugem: 

• Kód je psaný v ANSI-C, což vede k lehčím úpravám 
• Modulární koncept: lehčí implementace do existujících projektů 
• Menší velikost výsledného kódu 
• Rychlejší kódování a dekódování (provádí se v reálném čase a ne v hlavní smyčce 

programu) 
• Dostupné zdarma pod licencí GNU GPL i pod komerční licencí 
• Přizpůsobitelné sekce kódu jsou psány v C a jsou dobře okomentovány 
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Zapojení: 

 

Obr. 24: Zapojení V-USB k mikroprocesoru AVR [7]. 

Toto schéma na obr. 24 ukazuje typické zapojení pro zařízení napájené z USB. Diody 
D1 a D2 zde slouží jako levná náhražka stabilizátoru napětí 3,3 V, jako je například LE33. 
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3 Realizace 
V této části práce se budu zabývat samotnou realizací zadání. 

 

3.1 Výběr procesoru 
Jako první a jeden z nejdůležitějších kroků je výběr samotného procesoru. Ten musí 

splňovat následující podmínky. 
• Snadná dostupnost 
• Nízká cena 
• UART jednotka 
• Dostatečný počet A/D převodníků (alespoň 4) 
• Dostatečný počet kanálů PWM (alespoň 4) 
• ISP programování 
• Dostatečný počet dalších vývodů na připojení LCD a ovládacích prvků: 

o LCD 7 výstupů 
o Ovládací prvky:  1 rotační enkodér s axiálním spínačem (3 vstupů) 

6 tlačítek (6 vstupů) 
 

Pro regulaci výstupních veličin jsem zvolil variantu s pulsně šířkovou modulací, která 
má výhodu hlavně v úspoře vývodů procesoru. V našem případě, kdy potřebujeme regulovat 
proud i napětí dvou větví zdroje by bylo potřeba při 8 bitovém rozlišení 4 x 8 (32) výstupů 
pouze na nastavování výstupních veličin. Oproti tomu u PWM jsou to pouze 4 výstupy. 

Další důležitou volbou byl výběr rozhraní USB. Velmi pěkně vypadá možnost 
implementovat USB rozhraní do mikroprocesoru softwarově pomocí V-USB. Pro tuto 
variantu hovoří zejména nízká cena a poměrně snadné zprovoznění. Nakonec jsem ale zvolil 
externí řadič USB FT232, který se zdá z pohledu návrhu softwaru nejjednodušší volbou, 
avšak za vyšší cenu a nepatrně složitějšího návrhu desky plošných spojů. Dalším 
parametrem hovořícím pro tuto variantu je vysoká spolehlivost a ověřená funkčnost tohoto 
obvodu. Díky tomuto převodníku bych chtěl předejít možným komplikacím při 
implementování softwarového řešení USB. 

Po zhodnocení všech těchto požadavků jsem došel k závěru, že ideální bude 
mikroprocesor AVR ATmega16. Tento procesor obsahuje všechno potřebné pro tuto práci. 
Například 8-mi kanálový A/D převodník, 4 kanály PWM, jednotku USART (UART) a mnoho 
dalších funkcí. Pro snadnější pájení je zvolen procesor v pouzdře PDIP40. 
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3.2 Blokové schéma zdroje 

 

Obr. 25: Blokové schéma zdroje. 

Celou konstrukci zdroje jsem se rozhodl rozdělit na dvě základní části. První tvoří řídící 
část s mikroprocesorem, komunikací pomocí USB s počítačem, LCD a ovládacími prvky. 
Druhou část pak tvoří „silová část zdroje“ s výkonovými tranzistory, snímacími rezistory, 
proudovou pojistkou atd. 

 

3.3 Použití rota čních enkodér ů – nastavení výstupních veli čin 
K  nastavování výstupních veličin (napětí a proud), je použit rotační enkodér. Rotační 

enkodér je elektromechanický převodník, který převádí rotační pohyb na sekvence 
elektrických digitálních impulzů. Enkodér je schopen nahradit dvě tlačítka, v našem případě 
zvyšování či snižování napětí nebo proudu. V případě použití enkodéru s axiálním spínačem 
nahradí dokonce tři tlačítka. Důležitým parametrem je počet kroků na jednu otáčku čidla. 

Na následujícím obr. 26 je znázorněno typické zapojení vývodů rotačního enkodéru. 
Hodnoty odporů R1 a R2 je nutno volit s ohledem na maximální přípustný proud kontakty 
enkodéru. 
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Obr. 26: Typické zapojení rotačního enkodér [8]. 

Princip funkce 

Enkodér na svých výstupech generuje dva obdélníkové průběhy, jak je znázorněno na 
obr. 27, které jsou fázově posunuté přibližně o 90°. P ři příchodu hrany jednoho průběhu, 
odečteme stav druhého průběhu a podle toho, jestli je v log.0 nebo log.1 poznáme směr 
otáčení.  

 

Obr. 27: Výstupní průběhy na kontaktech rotačního enkodéru [8]. 

 

3.4 Řídící část zdroje 
Jak je uvedeno výše, řídící část zdroje bude obsahovat mikroprocesor a všechny 

ovládací a zobrazovací prvky přístroje. Na obr. 28 je uvedeno schéma této části nakreslené 
v programu Eagle 5.7.0.  

Komunikace zdroje s počítačem bude probíhat pomocí USB za použití převodníku 
FT232RL. Použitý konektor je typu USB mini-B. Z něj jsou vyvedeny datové vodiče D+ (data 
plus) a D- (data mínus), které jsou dále připojené na vstupy FT232RL se stejným označením 
jako mají datové vodiče. Přenos dále pokračuje do procesoru ATmega16 za pomoci rozhraní 
UART. Při tomto přenosu využíváme opět dva vodiče, tentokrát s označením RXD a TXD 
připojené na piny PD0 a PD1 mikroprocesoru.  

Další důležitou částí je ovládání zdroje. K nastavování výstupních veličin bude sloužit 
rotační enkodér s axiálním spínač připojený na konektory JP5 (piny PD2, PC3 a PC4). Volba 
mezi nastavováním napětí a proudu se bude provádět právě pomocí axiálního spínače. Dále 
bude zdroj obsahovat tlačítka pro připojení/odpojení výstupu připojené přes konektor JP6 
(piny PC0 – PC2). Na tomto konetoru bude ještě připojeno tlačítko na volbu zdroje, který 
chceme ovládat. Poslední dvojici tlačítek tvoří tlačítka k posuvu kurzoru. Ty jsou připojena na 
konektor JP7 (piny PB1 a PB0). Těmito tlačítky se volí řád nastavované veličiny. 
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O zobrazování nastavených a měřených veličin se bude starat dvouřádkový LCD 
displej s řadičem HD44870. Pro komunikaci LCD s mikroprocesorem bude použita 4-bitová 
komunikace, která dohromady využívá 7 vodičů. K propojení LCD a mikroprocesoru jsou 
použity tři konektory. Napájecí JP16, řídící JP13 a datový JP12. Datové vodiče jsou 
připojeny na piny PA4 – PA7 na portu A. Řídící vodiče jsou zapojeny následovně Enable na 
PB0, Read/Write na PC7 a RS na PC6. V zapojení displeje se nalézá ještě trimr R3, který 
slouží ke změně kontrastu. 

K měření výstupních veličin poslouží 4 A/D převodníky na vstupech PA0 až PA3. 
Odporové děliče a snímací rezistory se budou nalézat na silové části zdroje. Napájení A/D 
převodníku je zapojené přes indukčnost, která pomáhá k odstranění šumu. 

Aby bylo možné programovat mikroprocesor přímo na řídící desce je na vývody MISO, 
MOSI, SCK, RESET, GND a Vcc připojen konektor J1 sloužící k sériovému programování. 

Piny PD3, PD6, PB2 a PB4 jsou nevyužity a zůstávají jako rezervní. Jsou vyvedené na 
konektory pro snadnější použití v případě nutnosti. 

Poslední částí na této desce je část starající se o napájení procesoru. Tato část 
obsahuje diodový usměrňovací můstek B1, stabilizátor 7805 IC3 a filtrační kondenzátory C6, 
C7 a C8. Napětím ze stabilizátoru je napájen nejen procesor a převodník, ale i A/D 
převodník procesoru. U toho je použité katalogové zapojení k potlačení šumu obsahující 
cívku L1 10 uH a keramický kondenzátor C5 100 nF. 

V příloze A jsou uvedeny DPS pro tuto řídící část. 
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Obr. 28: Schéma řídící části zdroje. 
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3.5 Silová část zdroje 
Jak jsem již naznačil, v silové části zdroje se budou nalézat prvky potřebné pro měření 

výstupních napětí a proudů a výkonový člen. Silová část zdroje je na obr. 29. Je zde použita 
analogová regulace, která neustále srovnává měřené veličiny s požadovanými. V zapojení 
jsou tři Darlingtonovy tranzistory jako sériový regulátor s elektronickou proudovou pojistkou, 
která využívá pomocné tranzistory. 

Vstupní část 

Silová část zdroje začíná u přístrojové zásuvky na 230V, od ní jsou vedeny kabely 
k síťovému spínači a pojistce až na primární vinutí toroidního transformátoru [16] s výkonem 
200 VA. Ten má kromě primárního vinutí ještě tři sekundární. Dvě jsou pro napájení 
jednotlivých větví zdroje a poskytují 24 V 4,16 A. Třetí, pro napájení řídící části poskytuje 
14 V. Sekundární vinutí jsou zapojena na svorkovnice na deskách plošných spojů, které se 
starají o regulaci a měření výstupních veličin. 

Střídavé napětí 24 V je přivedeno na svorkovnici K1 a přes pojistku pokračuje na 
usměrňovací diodový můstek B1. Po usměrnění i díky filtračním kondenzátorům získáme 
napětí 24 V*√2, což je přibližně 34 V stejnosměrného napětí. Toto napětí je použito 
k vytvoření napájecího napětí operačního zesilovače LM324 s pomocí diody D1, díky které 
dostaneme nesymetrické napětí potřebné pro další operace. 

Obvod LM324 obsahuje celkem 4 operační zesilovače použité k měření a nastavení 
výstupního napětí a proudu. 
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Obr. 29: Schéma silové části zdroje. 
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3.5.1  Měření proudu 

 

Obr. 30: Konkrétní zapojení pro měření proudu a porovnávání jeho hodnoty s nastavenou. 

Na obr. 30 je zapojení pro měření a porovnávání hodnoty proudu s nastavenou na 
výstupu procesoru. Maximální hodnota proudu zdroje je 2,5 A, proto je použito 10 paralelně 
zapojených rezistorů s hodnotou 1 Ω. Paralelní zapojení rezistorů je výhodné i z hlediska 
výkonu, který musí „spálit“ (v případě použití jednoho rezistoru s odporem 0,1 Ω bychom 
museli použít rezistor na minimálně 0,625 W, v našem případě je proud jedním rezistorem 
2,5/10=0,25 A a díky tomu výkon jen 0,0625 W). Toto zapojení má celkový odpor 1/10 Ω 
a vytvoří se na něm maximální úbytek napětí 2,5 [A] x 1/10 [Ω] = 0,25 V. Abychom využili 
celý rozsah A/D převodníku mikroprocesoru je potřeba toto napětí zvýšit 20 x na maximální 
vstupní napětí A/D převodníku napětí 5 V. To nám zajistí neinvertující zesilovač IC1C, jehož 
přenos je 1+(R2/R1). Zesílené napětí je přivedeno na rozdílový zesilovač IC1A popsaný 
v úvodu a zároveň použito pro měření proudu. 
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3.5.2 Měření napětí 

 

Obr. 31: Konkrétní zapojení pro měření a nastavování napětí. 

Konkrétní zapojení pro měření a nastavení výstupního napětí je na obr. 31. Výstupní 
napětí, zmenšené na odporovém děliči na maximálně 5 V, při výstupním napětí 25 V je 
přivedeno na rozdílový zesilovač jako v předchozím případě. Odporový dělič se skládá 
z rezistorů R7 39 kΩ, R8 1 kΩ a R14 10 kΩ. První dva rezistory dávají při sériovém zapojení 
odpor 40 kΩ a výsledný dělící poměr je 10/(40+10)=0,2. Tudíž při 25 V na výstupu zdroje 
bychom měli dostat výstupní napětí na děliči 5 V. Bohužel tomu tak není, protože tímto 
způsobem měříme součet napětí na zátěži i na rezistorech pro měření proudu. Proto je zde 
použita kompenzace pomocí zapojení s operačním zesilovačem IC1B. Ten je v invertujícím 
zapojení a má zesílení -0,25. Tím je na jeho výstupu při maximálním proudu -0,0625 V. Při 
maximálním napětí bude na vstupu děliče (rezistory R7, R8 a R14) napětí 25,25 V(vůči 
zemi)+0,0625 V=25,3125 V. S dělícím poměrem 0,2 bude na rezistorech R7 a R8 úbytek 
napětí 25,3125 V*0,8=20,25 V a na rezistoru R14 bude úbytek 25,3125*0,2=5,0625 V. Na 
výstupu děliče (mezi rezistory R8 a R14) pak získáme napětí přesně 5 V vůči zemi. Toto 
napětí je pak přivedeno na rozdílový zesilovač a zároveň použito pro měření napětí. 

 

3.5.3 Nastavení výstupních veli čin a proudová pojistka 

Hodnota měřeného proudu a kompenzovaná hodnota napětí jsou přivedeny na 
invertující vstupy operačních zesilovačů IC1A a IC1D přes odpory R15 a R16. Operační 
zesilovače zde porovnávají tyto hodnoty s požadovanými. Požadované hodnoty jsou 
generovány pomocí pulsně šířkové modulace v mikroprocesoru a kombinace rezistorů 
a kondenzátorů R18, C9 a R20, C10. Tímto způsobem jsou vytvořeny 8-mi bitové D/A 
převodníky. Diody D4 a D5 jsou v zapojení „OR“. V případě, že je jedna veličina větší než 
požadovaná, je na bázi napětí blízké nule a tím vypnuty tranzistory. Pokud není dosaženo 
požadovaného napětí nebo proudu dodává zdroj konstantního proudu s tranzistorem T1 
bázový proud 2 mA nezávisle na výstupním napětí. Tento zdroj konstantního proudu je 
potřebný pro zapojení s Darlingtonovými tranzistory, které jsou použity tři. Těmito tranzistory 
tečou stejné proudy přes emitorové odpory 0,51 Ω. Pokud napětí na jednom z těchto 
rezistorů vzroste nad 0,65 V, zapne se jeden z tranzistorů T5, T6 nebo T7 a tím vypne 
Darlingtonovy tranzistory. Toto poskytuje účinnou ochranu proti proudovým špičkám. Ty 
mohou nastat v případě, že výstup je zkratovaný a mohli by poškodit výkonové tranzistory. 
K chlazení výkonových tranzistorů jsou použity hliníkové chladiče s ventilátory napájenými 
12 V napětím. To je vyrobeno pomocí obvodu 7812 připojeného na konektor JP1, kde je 
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napětí přibližně 34 V. Ventilátor je řízen pomocí obvodu hlídajícího teplotu chladiče 
a v případě zvýšení teploty se zvýší otáčky ventilátorů. Obvody pro hlídání teploty chladiče 
jsou ze starých počítačových zdrojů a fungují právě na 12 V. 

 

3.6 Konstrukce 
Schémata i desky plošných spojů jsou navržené v programu Eagle 5.7.0. Jak již bylo 

popsáno výše, zdroj má dvě větve a každá z nich se nalézá na vlastní desce plošného spoje. 
To je zejména z důvodu praktičnosti, v případě poruchy lze používat alespoň jeden zdroj. 
DPS silové části má rozměry 75x90 mm. Osazená deska silové části i s chladičem, 
ventilátorem a řídícím obvodem je na obr. 32. 

 

 
Obr. 32: Pohled na osazenou desku silové části s chladičem. 

Oživení desek silové části probíhalo bez připojeného obvodu LM324, který by 
v případě zkratu nemusel vydržet. Po ujištění, že na jeho napájecích svorkách je správné 
napětí, byl obvod připájen. Následně byla ověřena správná činnost celé desky. 

Deska plošných spojů řídící části má rozměry 70x50 mm. Osazená deska je na 
obr. 33. Její oživení probíhalo podobně jako v předcházejícím případě, tedy bez 
integrovaných obvodů. Stejně jako v předchozím případě po ověření, že je na napájecích 
svorkách správné napětí, byly přidány integrované obvody (v tomto případě FTDI232RL 
a ATmega16). 

 
Obr. 33: Pohled na osazenou desku řídící části. 

Po vyrobení a oživení všech desek plošných spojů už zbývalo jen sehnat vhodnou 
přístrojovou krabici. Do té se museli vejít všechny desky plošných spojů s chladiči i celkem 
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objemný toroidní transformátor. Nastalou situaci jsem vyřešil vyrobením vlastní krabice na 
míru. Její rozměry jsou 160 mm na šířku, 110 mm na výšku a 270 mm na délku. Je vyrobená 
z plechu tloušťky 1,5 mm. Vnitřní uspořádání je na následujícím obr. 34. V zadní části, kde 
jsou upevněny ventilátory, byly vyraženy průduchy. Stejně tak ve víku krabice, aby lépe 
odcházel teplý vzduch. V zadní části se pak nachází už jen pojistkový držák a zásuvka na 
230 V. Daleko více součástek je na předním panelu, který obsahuje síťový vypínač, všechny 
ovládací prvky, LCD displej a svorky pro výstupní napětí obou větví zdroje. Na boku krabice 
se nachází pouze USB konektor. 

 
Obr. 34: Vnitřní uspořádání. 

Na dalších obrázcích obr. 35, obr. 36 a obr. 37 jsou vnější pohledy na celý zdroj. 

 

 
Obr. 35: Pohled na přední panel. 
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Obr. 36: Boční pohled na konektor pro připojení USB. 

 
Obr. 37: Pohled na zadní panel s průduchy, pojistkou a zdířkou na 230 V. 
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3.7 Měření na hotovém zdroji 
Aby byla ověřena správná činnost zdroje, byly naměřeny zatěžovací charakteristiky 

a maximální hodnoty výstupního napětí a proudu. Zdroj je navržen na maximální výstupní 
napětí 25 V a proud 2,5 A. Při měření se podařilo dosáhnout obou hodnot.  

Na obr. 35 jsou zobrazeny změřené zatěžovací charakteristiky. Tímto měřením byla 
zároveň ověřena správná činnost proudové pojistky. Pojistka byla nastavena nejdříve na 
500 mA, 1,5 A a následně na 2 A. V grafu jsou patrné lomy charakteristik právě v místě 
reakce pojistky. Například při výstupním napětí 20 V a proudové pojistce nastavené na 
500 mA zůstává proud zátěží Iz na této hodnotě a při snaze zvýšit ho se snižuje výstupní 
napětí. Až do reakce pojistky je výstupní napětí téměř konstantní, což je další předpoklad pro 
kvalitní laboratorní zdroj.  

Dalším měřeným parametrem bylo zvlnění výstupního napětí, v tabulkách označeného 
jako ΔU. Jak bylo popsáno v úvodu, malé zvlnění výstupního napětí je jedna z mála výhod 
lineárních zdrojů oproti spínaným. Výsledné hodnoty zvlnění byly podle předpokladů 
v jednotkách mV. K výraznému zvýšení zvlnění výstupního napětí došlo až při fungování 
elektronické proudové pojistky. 

Tab. 5: Zatěžovací charakteristiky a zvlnění výstupního napětí zdroje 

 5V 10V 20V 25V 

Iz [mA] Uvýst [V] ΔU [mV] Uvýst [V] ΔU [mV] Uvýst [V] ΔU [mV] Uvýst [V] ΔU [mV] 

0 5,036 3,5 10,09 106 20 233 24,9 272 

50 5,032 1,4 10,1 50 20,04 180 24,9 230 

100 5,031 2,08 10,11 6 20,05 141 24,94 190 

150 5,03 1,58 10,11 5,4 20,06 125 24,94 191 

200 5,03 2,5 10,11 5,4 20,06 114 24,94 155 

250 5,03 1,9 10,11 5,4 20,05 104 24,95 139 

300 5,03 2,2 10,1 5,2 20,05 100 24,95 143 

350 5,029 2,6 10,1 5 20,05 112 24,95 137 

400 5,029 3,6 10,1 5 20,04 115 24,91 139 

450 5,029 4,1 10,1 6 20,02 154 24,91 172 

500 5,031 4,4 10,1 6 20,02 200 24,9 190 

600 5,034 7 10,1 15 20,2 197 24,96 149 

700 5,034 9 10,1 60 20,16 250 24,95 230 

800 5,034 11 10,07 90 20,14 273 24,95 266 

900 5,034 12 10,06 112 20,12 293 24,94 350 

1000 5,034 13 10,04 159 20,1 325 24,87 397 

1100 5,034 12 9,99 207 20,06 397 24,85 442 

1200 5,034 12 9,96 247 20,04 436 24,82 486 

1300 5,034 13 9,94 317 20,02 489 24,8 532 

1400 5,03 15 9,92 240 19,98 554 24,77 600 

1500 5,03 16 9,9 270 19,95 612 24,74 645 

1600 - - - - - - 24,77 500 

1700 - - - - - - 24,8 700 

1800 - - - - - - 24,65 800 

1900 - - - - - - 24,61 870 

2000 - - - - - - 24,58 880 
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Tab. 6: Zvlnění a výstupní napětí při reagující elektronické pojistce 

Proudová pojistka 500mA Proudová pojistka 1500mA Proudová pojistka 2000mA 

Uvýst [V] ΔU [mV] Uvýst [V] ΔU [mV] Uvýst [V] ΔU [mV] 

23 640 23 1650 23 1900 

21 620 21 1600 21 1880 

19 610 19 1540 19 1800 

17 590 17 1500 17 1750 

15 570 15 1430 15 1620 

13 550 13 1340 13 1500 

11 534 11 1270 11 1400 

9 514 9 1150 9 1300 

7 486 7 1000 7 1100 

5 455 5 900 5 860 

3 380 3 720 3 700 

1 230 1 600 1 570 

 

 
Obr. 38: Zatěžovací charakteristiky zdroje pro výstupní napětí 5 a 10 V. 
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Obr. 39: Zatěžovací charakteristiky zdroje pro výstupní napětí 20 V. 

 
Obr. 40: Zatěžovací charakteristiky zdroje pro výstupní napětí 25 V. 
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Na následujícím obr. 41 je zobrazen průběh výstupního napětí při normálním běhu 
zdroje. Je zde vidět velmi malé zvlnění na výstupu. Další obr. 42 zobrazuje průběh 
výstupního napětí při reagující elektronické pojistce. Na něm je patrné vyšší zvlnění. Oba 
průběhy jsou zaznamenány při Iz 500 mA. 

 
Obr. 41: Průběh výstupního napětí při normální funkci zdroje 

 

 
Obr. 42: Průběh výstupního napětí při reakci elektronické pojistky 
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3.8 Software 
Tato bakalářská práce se dělí na dvě softwarové části. První částí je program pro 

mikroprocesor AVR ATmega16. Druhou částí je ovládací programu pro počítač. 

3.8.1 Program pro mikroprocesor ATmega16 

Firmware procesoru je napsán v jazyce C, v programu AVR Studio 4. Bylo tak možno 
použít už vytvořené knihovny pro obsluhu LCD displeje, které zdarma poskytuje Peter Fleury 
na svých internetových stránkách [9]. Programování v tomto jazyce je celkově jednodušší 
a srozumitelnější než v assembleru. O kompilaci napsaného programu se postaral 
kompilátor AVR - GCC. Jako zdroj inspirace a dobrých rad posloužila kniha C pro 
mikrokontroléry [14]. 

Na následujícím obrázku jsou vývojové diagramy všech částí programu. Jsou 
celkem 4, z toho jeden představuje hlavní smyčku programu a další tři obsluhu jednotlivých 
přerušení. 

3.8.1.1 Popis programu 

Hlavní smyčka programu je vykonávána nepřetržitě po celou dobu běhu programu. 
Ihned po zapnutí přístroje se spustí program a dojde k inicializaci potřebných portů, LCD 
displeje, rozhraní UART pro komunikaci s PC, nastavení AD převodníku pro měření 
výstupních hodnot, externího přerušení pro obsluhu rotačního enkodéru a časovačů 
potřebných pro generování PWM signálu. Následně se začínají testovat jednotlivá tlačítka. 
Jestli bylo některé zmáčknuto, vykoná se podle toho příslušná obsluha. Tlačítek je použito 
celkem 6. Dvě jsou pro posuv kursoru, dvě pro vypínání a zapínání výstupu, další slouží 
k přepínání kursoru mezi zdroji 1 a 2 a poslední slouží k výběru nastavované veličiny, tedy 
proudu nebo napětí. Po obsloužení tlačítek se zjišťuje, jestli je zapnuto měření výstupních 
hodnot. Pokud ne, vrací se program na začátek nekonečné smyčky. Pokud je měření 
zapnuto, spustí se AD převod, po jehož dokončení je generováno přerušení. 

V obsluze přerušení od AD převodníku je nejprve zjištěno, jaký je nastaven kanál AD 
převodníku. Poté se hodnota načte a převede z 10 bitů na 8. Následně je takto upravená 
hodnota odeslána přes USB do počítače, kde je zobrazena v okně programu. Pak se nastaví 
kanál pro příští měření a přerušení se ukončí. 

Pro změnu výstupních napětí nebo proudů je použit rotační enkodér obsluhován 
pomocí externího přerušení. Jako první se musí zjistit, jakým směrem se enkodér otočil, aby 
se dalo určit, zda budeme zvyšovat nebo snižovat výstupní hodnotu. Poté se podle polohy 
kursoru vybere příslušná veličina a její hodnota se uloží dočasně do proměnné temp. 
Proměnná temp se zmenší nebo zvětší podle polohy kursoru a směru otočení. Potom se 
temp nahraje zpět do původní proměnné a změní výstup zdroje. Na konci přerušení se 
vynuluje maskovací bit přerušení a pak se ukončí. 

Nastavení výstupních hodnot je možno provést i z počítače pomocí programu. 
Z počítače jsou pak posílány hodnoty, které má zdroj nastavit. V mikroprocesoru jsou 
zpracovány po bytech pomocí přerušení dokončení příjmu UART. První přijmutý byte určí, 
která výstupní veličina se bude měnit. Další tři pak představují požadovanou výstupní 
hodnotu. Každý byte je vyjádřen v ASCII kódu a proto je nutno převést tři byty představující 
číslo do správného tvaru. Například pokud chci nastavit výstupní napětí prvního zdroje na 
25,0 V, program odešle čtyři byty ve tvaru „a250“(‚a‘ zde určuje, že se jedná o napětí na 
zdroji 1, číslo 250 pak požadované výstupní napětí i s desetinou částí). 
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3.8.1.2 Vývojové diagramy 
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Obr. 43: Vývojové diagramy programu procesoru. 
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Na následujících obr. 44 a 45 je ukázáno jakým způsobem se zobrazují hodnoty na 
LCD displej. Ten disponuje dvěma řádky a šestnácti znaky v každém řádku. Je proto téměř 
nemožné zobrazit najednou nastavené i měřené hodnoty, aby byl zachován určitý přehled. 
Proto jsem zvolil, že na displeji budou zobrazeny pouze nastavené hodnoty a měřené budou 
pouze posílány do PC. 

 
Obr. 44: Displej zobrazující základní obrazovku s vypnutými výstupy. 

Na displeji jsou zobrazovány v levé části hodnoty pro první zdroj. Napětí i proudová 
pojistka. V pravé části to samé pro druhý zdroj. Uprostřed je symbolicky zobrazen spínací 
kontakt pomocí třech znaků (o/o), který indikuje vypnutí nebo zapnutí výstupu konkrétního 
zdroje. Na obr. 44 jsou výstupy vypnuté, na následujícím 45 jsou v zapnutém stavu. 

 
Obr. 45: Displej zobrazující nastavené hodnoty se zapnutými výstupy. 

Kursor, který je na obr. 45 pod číslicí 5 je možno přesouvat pomocí tlačítek pod 
kteroukoli jinou číslici a následně pomocí rotačního enkodéru měnit její hodnotu. 

 

3.8.2 Program pro PC 

Program pro ovládání zdroje pomocí počítače je napsán v programu Microsoft Visual 
Studio 2010. Jako užitečná pomoc při psaní programu se osvědčila online nápověda 
Microsoftu [12]. Tento obslužný program poskytuje funkce, jako má samotný zdroj. 
Nastavování napětí a proudů v obou větvích zdroje a zobrazování měřených napětí 
a proudů. 

 
Obr. 46: Ukázka programu na obsluhu zdroje pomocí PC. 
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Program pro PC je dělen do tří panelů, které obsahují Nastavené veličiny, Měřené 
veličiny a Připojení.  

V panelu pro nastavení veličin jsou 4 up/down čítače pro nastavení požadovaných 
hodnot napětí a proudů. Dále se zde nachází zaškrtávací políčka pro zapnutí a vypnutí 
jednotlivých větví zdroje. Při zaškrtnutém políčku Zapnuto je na výstupu zdroje požadované 
napětí. V případě nezaškrtnutého políčka je na výstupu nula. Při každé změně výstupních 
hodnot jsou tyto hodnot odeslány přes USB do zdroje. 

Panel „Měřené veličiny“ zobrazuje hodnoty napětí a proudů na výstupu zdroje. V tomto 
panelu je součastně možné vypnout a zapnout měření výstupních hodnot zdroje pomocí 
zaškrtávacího políčka. 

A nakonec panel „Připojení“ slouží k navázání komunikace mezi počítačem a zdrojem. 
Díky použití převodníku FT232RL se v počítači hlásí USB konektor jako sériový port a tím 
zjednodušuje program. Pro komunikaci zdroje s PC je použita komponenta sériového portu 
s parametry baud rate = 9600, data bity = 8, bez parity. Pro připojení je nejdříve nutno vybrat 
správný sériový port v seznamu a následně stisknout tlačítko Připojit. Po připojení zdroje se 
aktivují ovládací prvky. 
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4 Závěr 
Touto bakalářskou prací byl navržen, vyroben a oživen laboratorní zdroj s výstupními 

parametry 2x25 V, 2x2,5 A řízený mikroprocesorem. Zdroj zobrazuje nastavené hodnoty na 
LCD displej a komunikuje s počítačem pomocí USB sběrnice. Nejprve byla navržena 
schémata a desky plošných spojů. Následně došlo k osazení desek a jejich oživení. 

K řízení je použit mikroprocesor od firmy AVR a to ATmega16. Tento procesor 
disponuje dostatečným množstvím vstupně/výstupních vývodů, dostatek A/D převodníků 
i jednotku UART nezbytnou ke komunikaci s počítačem. Komunikace je řešena pomocí 
převodníku UART/USB FT232. Řešení s převodníkem je o trochu složitější po stránce 
návrhu DPS a dražší než např. softwarová implementace, ale jeho hlavní předností je velká 
spolehlivost, zjednodušení programu a okamžitá funkčnost. Posledním požadavkem na 
procesor byl, aby obsahoval alespoň 4 kanály (2 na ovládání napětí a 2 na ovládání 
proudové pojistky) pulsně šířkové modulace potřebné k ovládání zdroje. Použitím PWM 
namísto D/A převodníků se ušetří vývody i zjednoduší zapojení. 

Dalším bodem zadání bylo vytvořit program pro obsluhu zdroje z počítače. Program byl 
vytvořen v jazyce C++ a ke komunikaci se zařízením byly použity standardní komponenty, 
které obsahuje programovací prostředí Microsoft Visual Studio 2010. Program byl vyzkoušen 
a funguje bez problému. Obsahuje stejné funkce jako má zdroj a navíc umožňuje měřit 
hodnoty napětí a proudů na výstupu zdroje. Tyto hodnoty se měly zobrazovat i na LCD 
displeji, avšak kvůli lepší přehlednosti jsou zobrazovány pouze v ovládacím programu na 
počítači.  

Měřením byly ověřeny parametry navrženého zdroje. Maximální výstupní napětí zdroje 
je 25 V a maximální výstupní proud 2,5 A. Dalším měřením byly zaznamenány a vykresleny 
zatěžovací charakteristiky, které mají odpovídající průběh. Do zareagování proudové pojistky 
je výstupní napětí téměř konstantní. Důležitým parametrem zdroje je zvlnění výstupního 
napětí. Protože navržený zdroj je lineární, bylo očekáváno velmi malé zvlnění oproti 
například zdrojům spínané konstrukce. Tento předpoklad se potvrdil a výsledné zvlnění je 
v jednotkách mV. K výraznému nárůstu zvlnění výstupního napětí dochází při reagující 
proudové pojistce, kdy se zvýšilo na stovky mV.  

Z předchozích odstavců vyplývá, že zadání práce bylo splněno až na několik detailů. 
Zdroj měl mít výstupní parametry 2x30 V a 2x3 A, místo toho má výstupní parametry 
2x25 V a 2x2,5 A. Rozhodl jsem se tak kvůli lepší přesnosti při nastavování výstupních 
hodnot zdroje, protože PWM signál získaný z procesoru ATmega16 má jen 8 bitů rozlišení. 
To je ve výsledku 255 hodnot a lze tak nastavovat výstupní napětí po desetinách. Druhá věc, 
která neodpovídá zadání, je zobrazování měřených veličin na LCD displeji. Při použití 
displeje, který má 2 řádky a 16 znaků v každém řádku je nemožné přehledně zobrazit 
nastavované i měřené hodnoty současně. Ve všech ostatních bodech bylo zadání splněno. 
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Seznamy zkratek a symbolů 
Uout, Uvýst Výstupní napětí 

Uin, Uvst Vstupní napětí 

∆U  Zvlnění 

Uref  Referenční napětí 

Ube  Napětí báze- emitor u tranzitoru 

Uz  Zenerovo napětí 

Iin  Vstupní proud 

Iout, Ivýst  Výstupní proud 

Ic  Kolektorový proud 

fvz  Vzorkovací kmitočet 

fmax  Kmitočet nejvyššího kmitočtu spektra vzorkovaného signálu 

T  Perioda 

t1  Doba první fáze u měničů 

t2  Doba druhé fáze u měničů 

s  Střída 

R  Rezistor 

L  Indukčnost 

C  Kondenzátor 

D  Dioda 

Rz  Zatěžovací rezistor 

S  Spínač 

ZD  Zenerova dioda 

h21e  Proudový zesilovací činitel tranzistoru 

Zmax  Rozlišení převodníku 

Z  Převáděná hodnota 

PWM  Pulse Width Modulation – pulsně šířková modulace 

LSB  Least significant bit – bit s nejmenší váhou 

MSB  Most significant bit – bit s největší váhou 

PC  Personal komputer – osobní počítač 
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