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ABSTRAKT:

Tato  práce  se  zabývá  návrhem  zařízení  pro  testování  požárních  senzorů. 

Komunikace  s  požárním  panelem  probíhá  pomocí  proudové  smyčky.  Zařízení 

generuje  budící  napětí,  na které  má  testovaný  senzor  proudovou  odezvu.  Tento 

signál  se  dále  vyhodnocuje  a odesílá  pomocí  USB  nebo  RS232  do  počítače. 

Napájení  zařízení  je  zajištěno z připojeného zdroje,  nebo při  omezené funkčnosti 

i z připojeného USB portu. Všechny části zařízení jsou galvanicky izolované.

ABSTRACT: 

This  work  is  aimed  on  constructing  a  device  for  testing  of  Fire  Detectors, 

communicating  with  the  fire  panel  over  a  loop.  The  device  generates  voltages, 

supplying  the  detectors,  as  well  as  communicating  over  the  bus  generating 

communication wavelengths and sensing responses measuring voltage and current. 

The loop signal is processed by the   developed unit and sent to a PC utilizing USB 

or RS232 connection. When connected to USB port, the developed unit can work 

under limited functionality mode, no an external  power supply is required.  All  the 

parts of the equipment are galvanically isolated to the loop  circuit, not influencing the 

tested system or bus.



PROHLÁŠENÍ:

Prohlašuji, že jsem tento semestrální projekt na téma "Universal Fire Panel Tester"  

jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího diplomové práce a s použitím 

odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci 

a uvedeny v seznamu literatury na konci práce.

Jako autor uvedené diplomové práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením 

této  diplomové  práce  jsem neporušil  autorská  práva  třetích  osob,  zejména  jsem 

nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem 

si plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona 

č.  121/2000  Sb.,  včetně  možných  trestněprávních  důsledků  vyplývajících 

z ustanovení § 152 trestního zákona č. 140/1961 Sb.

- 4 -



PODĚKOVÁNÍ:

Především bych chtěl poděkovat vedoucímu projektu ve společnosti TYCO Ing. Petru 

Pfeiferovi  za cenné rady při  návrhu zařízení,  pomoc a profesionální  přístup. Dále 

bych  chtěl  poděkovat  Ing.  Pavlu  Šteffanovi,  který  měl  k návrhu  řadu  užitečných 

nápadů a připomínek.

- 5 -



Obsah
1 Úvod...........................................................................................................................8
2 Teoretický úvod...........................................................................................................9

2.1 Proudová smyčka................................................................................................9
2.2 Operační zesilovače..........................................................................................10
2.3 Galvanické oddělení..........................................................................................11
2.4 Mikrokontroléry..................................................................................................12

2.4.1 DSP............................................................................................................13
2.5 SPI komunikace................................................................................................15
2.7 Měniče napětí....................................................................................................16

3 Řešená problematika...............................................................................................17
3.1 Funkce zařízení.................................................................................................17

3.1.1 Parametry zařízení.....................................................................................17
3.1.2 Blokové schéma ........................................................................................17
3.1.2 Analogová část...........................................................................................18
3.1.3 Digitální část..............................................................................................18

3.2 Návrh zapojení..................................................................................................19
3.2.1 Volba mikrokontrolérů................................................................................19
3.2.2 Komunikace...............................................................................................19
3.2.3 Galvanické oddělení..................................................................................20
3.2.4 Výstupní část.............................................................................................20
3.2.5 Simulace výstupní části.............................................................................22
3.2.6 Proudová ochrana......................................................................................26
3.2.7 Napájení.....................................................................................................27

3.3 Realizace...........................................................................................................28
3.3.1 Rozdělení návrhu.......................................................................................28

3.4 Testovací deska.................................................................................................29
3.4.1 Schéma......................................................................................................29
3.4.2 Návrh desky plošných spojů......................................................................32
3.4.3 Motivy pro výrobu desky............................................................................33
3.4.4 Osazení a oživení......................................................................................35

3.5 Testování...........................................................................................................36
3.5.3 Rychlost výstupní části..............................................................................36
3.5.2 Měření proudu............................................................................................41
3.5.3 Spotřeba a ztrátový výkon.........................................................................42

3.6 Firmware...........................................................................................................43
3.6.1 Průběhy výstupů........................................................................................43
3.6.2 Komunikace s teplotním senzorem...........................................................51

4 Závěr.........................................................................................................................53
5 Použitá literatura.......................................................................................................54

- 6 -



Seznam obrázků
Obrázek 1: Neinvertující zesilovač...................................................................... 11
Obrázek 2: Diferenční zesilovač.......................................................................... 12
Obrázek 3: Blokové schéma integrovaného obvodu ISO7240............................ 13
Obrázek 4: Blokové schéma DSP jádra C24x..................................................... 15
Obrázek 5: Blokové schéma SPI komunikace..................................................... 16
Obrázek 6: Příklad komunikace pomocí SPI....................................................... 17
Obrázek 7: Blokové schéma testeru.................................................................... 19
Obrázek 8: Schéma výstupní části...................................................................... 22
Obrázek 9: AC analýza navrženého schématu................................................... 23
Obrázek 10: Schéma pro simulaci transient.......................................................... 24
Obrázek 11: Výsledky simulace transient............................................................. 25
Obrázek 12: Zapojení proudové ochrany.............................................................. 28
Obrázek 13: Blokové schéma napájecí části........................................................ 29
Obrázek 14: Blokové schéma vývojové desky...................................................... 30
Obrázek 15: Schéma vývojové desky.................................................................... 32
Obrázek 16: Negativní předloha pro vrstvu TOP................................................... 34
Obrázek 17: Negativní předloha pro brstvu BOTTOM.......................................... 34
Obrázek 18: Osazovací výkres pro vrstvu TOP..................................................... 35
Obrázek 19: Osazovací výkres pro vrstvu BOTTOM............................................ 35
Obrázek 20: Osazená testovací deska.................................................................. 36
Obrázek 21: Blokové schéma pro měření rychlosti............................................... 37
Obrázek 22: Závislost napěťového zisku na frekvenci naprázdno........................ 38
Obrázek 23: Závislost napěťového zisku na frekvenci při zatížení....................... 39
Obrázek 24: Průběh napětí výstupní části bez připojené zátěže.......................... 39
Obrázek 25: Oprava zapojení................................................................................ 41
Obrázek 26: Závislost napěťového zisku na frekvenci po úpravě zapojení.......... 41
Obrázek 27: Rychlost diferenčního zesilovače..................................................... 42
Obrázek 28: Funkce sinus ve vyšším rozlišení..................................................... 45
Obrázek 29: Naměřený průběh napětí.................................................................. 45
Obrázek 30: Zpoždění napětí................................................................................ 46
Obrázek 31: Naměřený průběh proudu, Rz=900 Ω............................................... 47
Obrázek 32: Zpoždění měření proudu................................................................... 47
Obrázek 33: Funkce sinus v nižším rozlišení........................................................ 48
Obrázek 34: Naměřený průběh napětí DAC a diferenčního zesilovače................ 49

- 7 -



Obrázek 35: Detail naměřených napětí................................................................. 49
Obrázek 36: Funkce sinus pro maximální frekvenci.............................................. 50
Obrázek 37: Naměřený průběh napětí DAC a diferenčního zesilovače................ 50
Obrázek 38: Detail naměřených napětí................................................................. 51
Obrázek 39: Napětí DAC a výstupní části............................................................. 51
Obrázek 40: Komunikace s teplotním senzorem................................................... 52
Obrázek 41: Odpověď senzoru............................................................................. 53

Seznam tabulek
Tabulka 1: Použité integrované obvody.............................................................. 31
Tabulka 2: Popis konektorů na desce plošných spojů........................................ 33

- 8 -



1 Úvod
Cílem  této  práce  je  návrh  a  realizace  univerzálního  testeru  požárního  systému 

společnosti Tyco Fire & Integrated Solutions s.r.o. Vedoucí práce je Ing. Petr Pfeifer 

a pedagogický vedoucí Ing. Pavel Šteffan. 

Realizaci projektu můžeme rozdělit na několik částí. Nejprve se musíme rozhodnout, 

jakým způsobem budeme zadání řešit. Máme zde několik možných řešení a musíme 

vybrat  optimální  z  hlediska  požadovaných  parametrů.  Po  zvolení  konkrétního 

přístupu k řešení úkolu vznikl první návrh blokového schématu. Po něm následuje 

volba  klíčových  součástek,  které  jsou  svými  parametry  určující  pro  dosažení 

požadovaných  vlastností  celého  zařízení.  Konečné  volbě  součástek  předchází 

prostudování jejich katalogových listů a v případě analogové části zapojení také řada 

simulací ověřujících správnost návrhu a jeho dostatečnou rychlost. 

Dalším krokem je  návrh  výsledného schématu  zapojení.  V  této  části  je  doposud 

navržené schéma jednotlivých  částí  sjednoceno a jsou do něj  přidány součástky, 

které dříve nemusely být uvažovány. Například měniče napájecích napětí, blokovací 

kondenzátory, konektory, nebo kontrolní měřící body.

Z výsledného schématu je navržena deska plošných spojů, která umožňuje praktické 

ověření  návrhu  změřením  požadovaných  parametrů.  Tato  deska  také  umožňuje 

ověření  funkcí  pomocí  napsáného  firmware  pro  použitý  mikrokontrolér  a  jeho 

schopnost komunikace s okolím.

Pokračování projektu spočívá v realizaci  obslužného software pro PC, který bude 

řídit  toto  zařízení  a  zpracovávat  data,  která  pomocí  něj  získá.  Po  dostatečném 

ověření  všech  parametrů  a  schopností  zařízení  vyústí  tento  projekt  do  návrhu 

konečné verze schématu,  plošného spoje,  konečné verze firmware a obslužného 

software pro PC tak, aby bylo možné jeho komerční využití a nasazení v provozu 

zadavatelem práce, společností Tyco.
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2 Teoretický úvod

2.1 Proudová smyčka

Snímače  společnosti  Tyco  Fire  &  Integrated  Solutions  s.r.o.  komunikují  pomocí 

proudové smyčky, proto si o ní nyní něco řekneme.

Standardní  proudová  smyčka  je  jednoduchá  duplexní  dvouvodičová  komunikační 

sběrnice. Princip její funkce spočívá v tom, že k smyčce připojené zařízení přijímá 

data  v  podobě  změn  vstupního  napětí  smyčky.  Datová  komunikace  připojeného 

zařízení  spočívá  ve  změně  proudu  proudovou  smyčkou.  Tyto  změny  jsou  pak 

vyhodnocovány budícím zařízením a dále předávány již po jiném typu sběrnice.

Rozsah pracovních napětí je u standardní proudové smyčky do 24 V, ale smyčka 

používaná společností  Tyco je nestandardní a má tyto požadavky odlišné. Budící 

napětí dosahuje až 40 V a maximální proud smyčkou až 150 mA. Proto jsme nemohli 

využít některé z již navržených řešení, například jeden z řady integrovaných obvodů 

sloužících pro komunikaci pomocí proudové smyčky.

Pro komunikaci v proudové smyčce se v principu může použít  jeden ze tří  druhů 

modulací.  Amplitudová  modulace  by  zde  nebyla  výhodná  z  hlediska  značného 

ovlivňování hodnot napětí a proudu vlivem nežádoucích a různě velkých parazitních 

odporů ve smyčce a také pro nízkou odolnost proti rušení. Jelikož je tento systém 

používán v průmyslových aplikacích, má spolehlivost komunikace vysokou prioritu.

Dalším typem modulace, která by mohla být použita je fázová modulace. Z hlediska 

odolnosti proti rušení je na tom nejlépe, ale pro správný přenos je nutná větší šířka 

pásma vedení  a  obvodů zařízení  připojených  na  smyčku  a  také  komplikovanější 

obvodové řešení pro příjem i vysílání.

Z  těchto  důvodů  je  použita  frekvenční  modulace,  ve  které  se  kombinují  výhody 

dostatečné odolnosti proti rušení a také jednodušší elektroniky nutné pro provoz této 

modulace, než je tomu u fázové.
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2.2 Operační zesilovače

V zařízení bude použita řada operačních zesilovačů, jak v zapojení neinvertujícího 

zesilovače, tak i v zapojení diferenčního zesilovače a komparátoru, proto se zmíním 

o funkcích těchto základních zapojení operačních zesilovačů [1].

Operační  zesilovač  má,  pokud  je  zapojen  se  zápornou  zpětnou  vazbou  a  není 

v saturaci,  nebo  nemá  napětí  vstupních  svorek  příliš  blízko  napájecích  napětí, 

rozdílové  napětí  vstupů prakticky rovné  nule.  Tohoto  faktu  využíváme ve  většině 

zapojení s operačními zesilovači.

Obr. 1: Neinvertující zesilovač

Na obrázku 1 je operační zesilovač zapojen jako neinverující zesilovač. Zesílení je 

určeno poměrem rezistrorů podle vztahu:

 A=1
R fdb
Rgnd

     (1)

Tento vztah je určen pomocí výše napsaného pravidla, že diferenční napětí vstupů je 

rovno nule.

Dalším je použití operačního zesilovače jako diferenčního zesilovače. Ten vidíme na 

obrázku  2.  Diferenční  napětí  je  1  V.  Zesílení  diferenčního  zesilovače  je  v  tomto 

případě rovno jedné.  Napětí  na neinvertujícím vstupu je  určeno rezistory R1,  R2 

a R3. Napětí na invertujícím vstupu musí být stejné, proto i úbytek na rezistoru R5 

musí být shodný s úbytkem napětí na paralelní kombinaci R2 s R3. Rozdíl proudu 

IR4 - IR3 tak musí být roven proudu tekoucím rezistorem R6. Aby operační zesilovač 

tento proud protlačil do obvodu, musí být v tomto zapojení jeho výstupní napětí rovno 

rozdílu vstupních napětí [1].
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Obr. 2: Diferenční zesilovač

Poslední  použité  zapojení  operačního  zesilovače  je  ve  funkci  komparátoru. 

Komparátor  s  operačním  zesilovačem  nemá  zavedenu  zpětnou  vazbu,  proto  jej 

kladná nebo záporná diference napětí  na vstupu uvede do kladné nebo záporné 

saturace  na  výstupu.  Toto  zapojení  nám tímto  umožňuje  porovnání  dvou  napětí 

a rozhodnutí  které  z  těchto  napětí  je  větší.  Tento  údaj  pak  můžeme  jednoduše 

vyhodnotit pomocí logických obvodů.

2.3 Galvanické oddělení

Dalším  důležitou  součástí  práce  je  realizace  galvanického  oddělení.  Galvanické 

oddělení můžeme realizovat jak pro datové vodiče, tak pro silovou, napájecí, větev. 

V obou případech máme několik možností principu oddělení [5].

Optická vazba

Pro galvanické oddělení datových vodičů se používá principu používající optickou 

vazbu.  Toto  řešení  můžeme  volit  jak  pomocí  diskrétních  součástek,  pomocí 

optočlenů, nebo speciálních integrovaných obvodů. Princip spočívá v tom, že máme 

zdroj  světelného  záření  tvořený  většinou  pomocí  LED  a přijímač,  který  tvoří 

fototranzistor, nebo PIN fotodioda. Pomocí LED je vysílán signál pomocí intenzitní 

modulace  z  důvodu  dosažení  vyšší  rychlosti  přenosu  dat.  I  tak  se  ale  rychlost 

přenosu pohybuje maximálně v jednotkách Mbps. Proto je pro velmi rychlé přenosy 

na principu optického oddělení používán jiný princip. Tím je použití modulátoru, tedy 

prvku schopného měnit svou propustnost pro průchozí záření přiloženým elektrickým 

polem. Tímto způsobem lze dosáhnout rychlostí až jednotek Gbps.
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Kapacitní vazba

Další možností jak galvanicky oddělit datový vodič je pomocí kapacitní vazby. Zde se 

využívá toho, že pro oddělení je použit kondenzátor s dielektrikem, v integrované 

podobě SiO2 a jako princip slouží fakt, že tímto kondenzátorem teče proud pouze 

pokud je na jeho vstupu skoková změna napětí. Pro stejnosměrnou složku je tedy 

izolující. Na tomto principu funguje i námi použitý integrovaný obvod. Dosahované 

rychlosti přenosu dat tímto principem oddělení mohou být od jednotek až do stovek 

Mbps. Na obrázku 3 je uvedeno blokové schéma jednoho z integrovaných obvodů 

využívajících tohoto principu [11].

Obr. 3: Blokové schéma integrovaného obvodu ISO7240 [11]

Magnetická vazba

Tento  princip  je  využíván  především  pro  přenášení  vyšších  výkonů  s  poměrně 

vysokou účinností. Na principu magnetické vazby mezi dvěma cívkami využívají ať 

už klasické nízkofrekvenční transformátory, tak i vysokofrekvenční transformátory ve 

spínaných zdrojích. Tímto způsobem se proto realizují i galvanicky izolované měniče 

napětí.  Pomocí  tohoto  principu  galvanického  oddělení  můžeme  přenášet  značné 

výkony s účinností až 97% [5].

2.4 Mikrokontroléry

Součástí vyvíjeného zařízení je mikrokontrolér, který řídí celý proces, měří potřebné 

hodnoty  napětí,  proudů,  zpoždění  a  komunikuje  s  PC.  Proto  jsme  se  zabývali 

jednotlivými architekturami, výrobci a výkonovými možnostmi mikrokontrolérů které 

sahají od jednotek až po stovky milionů instrukcí za sekundu [3].
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Mikrokontrolér  je  programovatelný  sekvenční  integrovaný  obvod  vybavený 

periferiemi sloužícími pro komunikaci se svým okolím. V dnešní době jsou dostupné 

mikrokontroléry od řady výrobců, s různě výkonnou architekturou. Můžeme si proto 

vybrat z celé řady 8, 16, 32 i vícebitových architektur. 

Našim cílem je volba nejen dostatečně výkonného, ale i efektivního řešení, tedy s co 

možná  nejnižší  spotřebou.  Výběr  bude  také  omezen  na  zavedené,  vyzkoušené 

a perspektivní architektury z důvodu ověřené spolehlivosti a dlouhodobé dostupnosti. 

Ta je důležitá pro možné průmyslové nasazení zařízení, protože v takovém případě 

musí být reprodukovatelnost zařízení zajištěna i po řadu let po jeho vývoji a uvedení 

do provozu. Dříve platila podmínka, že použitá součástka v takovémto zařízení musí 

mít svůj ekvivalent u nejméně dvou na sobě nezávislých výrobců, aby byla dostupná 

i  po ukončení  výroby u jednoho z nich.  Toto pravidlo  je v dnešní  době prakticky 

neudržitelné, pokud požadujeme moderní nebo inovativní obvodové řešení. I když je 

v  tomto  ohledu  snaha  velkých  výrobců  vyrábět  mikrokontroléry  v  rámci  prodeje 

licencí i u jiných výrobců. Například MCU s jádrem ARM vyráběná nejen u Atmelu, 

ale používaná i u řady dalších výrobců v rámci licence.

2.4.1 DSP

Takzvané digitální signálové procesory, označované jako DSP, jsou vlastní kategorií 

programovatelných  integrovaných  obvodů.  V  mnoha  ohledech  jsou  si  podobné 

s mikrokontroléry,  ale  mají  výhodu  v  integrovaném  zdokonaleném  matematickém 

aparátu, někdy též nazývaném matematický koprocesor. Principem tohoto vylepšení 

je výrazné zrychlení provádění častých matematických operací bez přítomnosti jádra. 

Tyto matematické operace jsou prováděny na hardwarové úrovni a jsou proto velmi 

rychlé oproti zpracování pomocí výpočetního jádra mikrokontroléru [21].

Signálních procesorů se využívá například pro kódování, dekódování zvuku, obrazu 

či videa, nebo pro výpočet FFT, FIR, IIR. Dnes je najdeme u každého složitějšího 

zařízení  jako  jsou  digitální  fotoaparáty,  videokamery,  DVD  přehrávače,  dekodéry 

digitálního televizního vysílání, mobilní telefony a mnoho dalších zařízení. 

Nyní se podíváme na architekturu DSP podrobněji,  jako příklad nám bude sloužit 

jádro DSP Texas Instruments C24x zobrazené v blokovém schématu na obrázku 4.
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Obr. 4: Blokové schéma DSP jádra C24x [21]

V blokovém diagramu na obrázku 4 je  zjednodušené blokové schéma.  Jednotka 

DARAM  je  paměť  umožňující  provést  dvě  operace  v  jednom  instrukčním  cyklu. 

Jednotka ARAU slouží pro vykonávání nejčastějších operací, především odečítání 

a sčítání,  jejíž  nejčastější  využití  je  pro  nepřímé  adresování  například  ve  výše 

uvedených algoritmech (FFT, FIR, IIR).  Dále tu je hardwarová násobička, vstupní 

jednotka bitových posuvů, posuvů produktů násobení, aritmeticko - logická jednotka, 

akumulátor a výstupní jednotka bitových posuvů [21]. 

Jádro DSP může používat celočíselnou aritmetiku, která je levnější, protože zabírá 

na čipu menší plochu, ale je výrazně náročnější na návrh algoritmu řídící celý DSP. 

Další možností je použití  aritmetiky s plovoucí řádovou čárkou, která je díky větší 

ploše na čipu dražší, ale vývoj řídících algoritmů je výrazně jednodušší. Ovšem další 

nevýhodou může být i větší energetická náročnost tohoto řešení.

Poslední  možností  je  použití  aritmetiky s  pevnou řádovou čárkou,  která je  jistým 

kompromisem výše jmenovaných řešení. Návrh algoritmu je jednodušší a zabraná 

plocha na čipu jen o málo vyšší.

Dalším kritériem hodnocení DSP je šířka datové sběrnice, která je 16 bitů a více [21]. 

DSP můžeme ještě dělit  na  jednojádrové a vícejádrové.  Dnes je  již  zcela  běžné 

použití dvou, čtyř a více výpočetních jader. 
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Jádro DSP je dále spojeno s řadou periferií. Mezi ně patří rychle AD a DA převodníky, 

PWM výstupy,  všeobecně  použitelnými  vstupně  výstupními  brány,  SPI,  I2C,  SCI, 

JTAG, rychlé komunikační sběrnice a mnoho dalších.

Vývoj obslužných algoritmů pro signální procesory je velmi náročné. Využívá se zde 

výhody, že se řada algoritmů opakuje a je již dobře popsána. Firmy které se zabývají 

vývojem  algoritmů  proto  často  řeší  návrh  DSP  jako  hardwarový  návrh  na 

programovatelném  logickém  poli  vybaveném  o  další  potřebné  periferie  (AD,  DA 

převodníky). Tento návrh je tak často realizován pomocí jazyka VHDL [22].

Úloha DSP ve zpracování velkých objemů dat je dnes nenahraditelná. Jen pomocí 

DSP jsme schopni  zpracování  některých  úloh  v  reálném čase.  Příkladem tohoto 

tvrzení  může  být  jeden  z  nejvýkonnějších  DSP  DaVinci  vyráběný  firmou  Texas 

Instruments.  Výkon tohoto DSP je impozantní.  Dokáže v reálném čase současně 

kódovat dva kanály a dekódovat jeden kanál videosignálu ve vysokém rozlišení a 

kodeku H.264, se značnou výkonovou rezervou a vlastní spotřebou méně než 1 W. 

Pro stejnou úlohu by nám nestačil  výkon ani současného nejrychlejšího osobního 

počítače.

2.5 SPI komunikace

Jedná  se  o  jednoduchou  osmibitovou  sériovou  komunikaci.  Sběrnici  SPI  lze 

provozovat v několika režimech a to podle časování čtení jednotlivých signálů podle 

náběžné nebo sestupné hrany hodin SCK. Na obrázku 6 je příklad komunikace v 

módu 0 a 2 kdy vzorkování signálu probíhá s náběžnou hranou hodin [12].

Obr. 5: Blokové schéma SPI komunikace [12]
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Obr. 6: Příklad komunikace pomocí SPI [12]

2.7 Měniče napětí

Součástí  prakticky  každého  elektrického  zařízení  jsou  měniče  napětí,  sloužící 

k napájení jeho jednotlivých části.

Měniče můžeme rozdělit na dvě základní skupiny, na stabilizátory, u kterých je funkce 

založena na omezení vstupního napětí na požadovanou hodnotu výstupního napětí 

a přeměnou tohoto rozdílového napětí na ztrátové teplo [5]. 

Další  skupinou jsou spínané měniče, jejichž hlavní výhodou je vysoká účinnost a 

také možnost  vytvářet  nižší  nebo vyšší  napětí  než vstupní,  napájecí,  také napětí 

záporné polarity a galvanicky oddělené měniče [5]. Nevýhodou může být jejich vyšší 

složitost a problémy s případným zanášení rušení do obvodu.

U spínaných měničů se využívá několik principů. Mezi nejpoužívanější patří měniče 

využívající spínaných kondenzátorů a indukčností, nebo transformátorů pro dosažení 

vyšších, nebo záporných napětí.  Pro dosažení nižších napětí  se obvykle používá 

zpětnovazební měnič používající pulsně šířkovou modulaci [5].
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3 Řešená problematika
Vyvíjené zařízení umožňuje testování požárních senzorů. Komunikace se senzory 

probíhá  pomocí  proudové  smyčky,  kdy  generujeme  napětí  a  měříme  proudovou 

odezvu  senzoru.  Tato  data  jsou  dále  zpracována  a  odeslána  pomocí  USB nebo 

RS232 do počítače. Napájení je řešeno pomocí externího zdroje, případně z USB při 

omezené   funkci   zařízení.   Celá   část   připojená   na   měřenou   sběrnici   nebo 

detektor je galvanicky oddělena od hlavní komunikační jednotky a připojeného PC.

3.1 Funkce zařízení
Na  začátku  projektu  si  musíme  definovat  všechny  funkce  a  důležité  parametry, 

kterých by vyvíjené zařízení mělo dosahovat.

3.1.1 Parametry zařízení
Na požadované parametry zařízení můžeme nahlížet jako na parametry analogové 

a digitální části. Požadavky na analogovou část jsou následující. Musíme být schopni 

generovat napětí proudové smyčky v rozsahu 0 až 36 V s rozlišením 10bitů a šířkou 

pásma  nejméně  100  kHz.  Dále  potřebujeme  toto  generované  napětí  měřit 

s rozlišením 10bitů a to bez ovlivňování velikosti výstupního proudu. Výstupní proud 

musíme taktéž měřit s rozlišením nejméně 10bitů a v případě překročení nastavitelné 

maximální hodnoty chvilkově odpojit výstup. Požadavky na digitální část jsou určeny 

především rychlostí analogové části. Musíme tedy stihnout generovat, měřit napětí 

i proud rychlostí  100 ksps, tato  data dále zpracovat  a odeslat  pomocí  USB nebo 

RS232 do PC. Zařízení musí být galvanicky odděleno.

3.1.2 Blokové schéma
Blokové schéma testeru vidíme na obr. 7. Blokové schéma je rozděleno na několik 

částí. První je mikrokontrolér MCU 1, zajišťující komunikaci s PC pomocí USB nebo 

RS232. MCU 1 je připojen, s galvanickým oddělením, k MCU 2 pomocí SPI. Druhý 

mikrokontrolér  zajišťuje  obsluhu  DA  převodníku,  pomocí  kterého  generujeme 

požadovaný  tvar  výstupního  napětí,  testovacího  signálu.  Mikrokontrolér  2  dále 

zajišťuje měření výstupního napětí a proudu, pomocí AD převodníků. Výstupní část 

je buzena napětím DA převodníku.
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Obr. 7: Blokové schéma testeru

3.1.2 Analogová část
Analogová  část  je  tvořena  zesilovačem  signálu  z  DA  převodníku,  diferenčním 

zesilovačem  měřícím  výstupní  proud,  proudovou  ochranou  výstupu  a  měniči 

potřebnými  pro napájení  analogové i  digitální  části.  Prvky analogové části  budou 

podrobně rozebrány později, v části věnující se návrhu zapojení.

3.1.3 Digitální část
Digitální  část  je  tvořena  dvěma  mikrokontroléry  vzájemně  komunikujícími  přes 

galvanicky oddělenou SPI sběrnici. Důvodů, proč jsme zvolili toto řešení, je několik. 

Pokud  bychom  v  zapojení  uvažovali  jen  jeden  mikrokontrolér,  nastal  by 

pravděpodobně  problém s  jeho  rychlostí  a  současnému  zvládání  všech  operací. 

Především  konflikt  rychlosti  DA  a  AD  převodu  s  rychlostí  komunikace  s  PC 

a v neposlední  řadě  i  nedostatkem výkonu  pro  další  zpracování  naměřených  dat 

a velikostí programové paměti.
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3.2 Návrh zapojení
Po návrhu  blokového  schématu  přistoupíme  k  návrhu  vlastního  schématu,  volbě 

součástek a následné simulaci analogové části.

3.2.1 Volba mikrokontrolérů
Při návrhu blokového schématu jsme stáli před několika možnostmi, jak celou úlohu 

realizovat. První z možností byla realizace DA a AD převodu externím převodníkem 

řízeným  MCU  2.  Toto  řešení  jsme  nakonec  zamítli  pro  jeho  zbytečnou 

komplikovanost  a  na místě druhého mikrokontroléru použili  obvod MSP430F2618 

výrobce Texas instruments. Toto řešení má výhodu v zjednodušení celého návrhu 

a to díky tomu, že tento mikrokontrolér již obsahuje 12bitové DA i  AD převodníky 

s rychlostmi  převodů  dovolující  200 ksps,  16bitové  jádro  o  výkonu  až  16  MIPS, 

116 kB programové paměti flash a 8 kB RAM, což by mělo být zcela dostatečné i pro 

další plánovaná rozšíření zařízení.

Volba prvního mikrokontroléru byla  dána požadavkem na dostatečnou výkonovou 

rezervu  pro  budoucí  rozšíření,  integrované  USB  rozhraní  a  dostatečnou  velikost 

programové paměti a paměti RAM. Zvolili jsme proto 32bitový ARM mikrokontrolér 

AT91SAM7S512 výrobce Atmel.  Ten obsahuje USB rozhraní,  512 kB programové 

paměti flash, 64 kB SRAM a výkonem až 50 MIPS.

3.2.2 Komunikace
Jak již bylo zmíněno, MCU 1 bude komunikovat s obslužným software v PC pomocí 

USB nebo pomocí  RS232.  Déle  bude komunikace směřovat  k  MCU 2 přes  SPI 

rozhraní. Tento komunikační kanál musí být galvanicky izolován. Komunikace bude 

u výsledného  zařízení  probíhat  tak,  že  obslužný  software  v  PC  bude  odesílat 

do zařízení požadavky na měření a zpět dostávat data získaná proudovou odezvou 

komunikační smyčky.
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3.2.3 Galvanické oddělení
Jak již bylo napsáno v části zabývající se parametry zařízení, je nutné galvanické 

oddělení jak komunikačního kanálu mezi mikrokontroléry, tak i napájecího zdroje pro 

analogovou část a druhý mikrokontrolér.

Galvanické oddělení  komunikačního kanálu je realizováno izolačním převodníkem 

pro SPI sběrnici ISO7241C od výrobce Texas instruments. Ten umožňuje přenášet 

data rychlostí až 25 Mbps.

Oddělení  napájecího  zdroje  bude  realizováno  izolovaným DC/DC měničem.  Toto 

řešení nebylo součástí současné fáze návrhu zařízení.

3.2.4 Výstupní část
Výstupní část testeru je klíčovou částí pro dosažení potřebných parametrů celého 

zařízení. 

Požadavky na výstupní část jsou:

● frekvenční rozsah generovaného signálu ≥100 kHz

● výstupní napětí 0 až 36 V

● výstupní proud 150 mA

● možnost odpojení výstupu

● měření výstupního proudu

Z těchto požadavků vzniklo následující schéma výstupní části. Největším problémem 

je právě dosažení maximálního výstupního napětí a to kvůli potřebě dvou operačních 

zesilovačů  na  takto  velké  napětí,  při  dodržení  dostatečné  rychlosti  přeběhu.  Z 

dostupných operačních  zesilovačů  je  vyhovující  model  OPA2604    s maximálním 

napájecím napětím 48 V a rychlostí přeběhu SR = 25 V/μs. Na obrázku 8 je schéma 

navržené výstupní části s hodnotami simulace operačního bodu (Bias point).
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Obr. 8: Schéma výstupní části

Ve schématu máme operační zesilovač U1A, na jehož neinvertující vstup je zapojen 

napájecí  zdroj  reprezentující  výstup DA převodníku.  Rezistory R3 a R2 nastavují 

zesílení napětí  z DAC. Pomocí U1A budíme bipolární výkonový vysokofrekvenční 

tranzistor Q1. Rezistor R5 je zde pro měření výstupního proudu. Zpětná vazba U1A 

je vyvedena až za tímto měřícím rezistorem kvůli vyregulování výstupního napětí bez 

jeho ovlivnění úbytkem napětí na rezistoru R5. Ve zpětné vazbě U1A je zařazen OZ 

U1B jako sledovač a to kvůli  potlačení vlivu proudu děliče sumačního zesilovače. 

Tímto  způsobem  docílíme  přesné  hodnoty  napětí  výstupu  i úbytku  na  R5, 

odpovídající proudu. 

Úbytek napětí na rezistoru R5 odpovídá rozdílu napětí emitoru Q3 a napětí výstupu 

U6. Toto napětí pomocí R9,10 a R7,8 vydělíme tak, aby jsme již mohli využít 5 V 

napájecí napětí pro sumační zesilovač U11. Jelikož je toto napětí nízké, je třeba volit 

z řady rychlých OZ s nízkým driftem. Jedna z možností  je,  v simulacích použitý, 

LTC 1049 od Linear Technology. Přesnost měření souvisí s hodnotou rezistoru R5, 

na kterém měříme úbytek napětí odpovídající proudu tak, že čím větší hodnota R5, 
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tím větší rozdíl napětí a tím menší chyba vlivem driftového napětí a šumového napětí 

na rezistorech v děliči. Šumové napětí již dosahuje, vzhledem k šířce pásma, hodnot 

nízkých desítek uV. 

3.2.5 Simulace výstupní části

AC analýza
Dynamické vlastnosti navrženého schématu dobře vystihuje AC analýza. Výsledky 

simulace máme na obrázku 9.

Zelená křivka odpovídá frekvenční závislosti zisku výstupního napětí na frekvenci.

 
Au=20∗log 

U OUT OPA2604

U DAC


(2)

Červená křivka odpovídá frekvenční závislosti zisku napětí diferenčního zesilovače 

na frekvenci.

Au=20∗log 
U OUT LTC1049 

U DAC


(3)

Z výsledků provedené simulace můžeme předpokládat,  že by pro nás neměl  být 

problém dostat se do pracovních frekvencí řádu stovek kHz.

Obr. 9: AC analýza navrženého schématu
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Simulace transient
Na obrázku 10 je schéma pro simulaci transient. Uvádím jej pro lepší orientaci ve 

výsledcích  simulace,  kde  zobrazené  křivky  odpovídají  barvě  sond  ve  schématu. 

Jediným rozdílem je  zapojení  jako zdroje  signálu,  zdroj  VPWL pro skokové změny 

napětí.  Tento  zdroj  je  nastavený v krocích napětí  2,5  V;  3  V;  3,6  V;  3  V;  2,5  V 

s časovým rozestupem 5 us. 

To nám dovolí nahlédnout na zpoždění a rychlosti přeběhu napětí výstupů. Rychlost 

odezvy výstupního napětí je určena především velikostí SROP285 = 22 V/us. Operační 

zesilovač LTC1050 je  výrazně rychlejší  a  proto  jsou hodnoty napětí  diferenčního 

zesilovače  a neinvertujícího  zesilovače  jen  s  nepatrně  větším  zpožděním  než 

výstupní napětí.

Obr. 10: Schéma pro simulaci transient
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Obr. 11: Výsledky simulace transient

Rozsah výstupního napětí
Zatím jsem se nezmínil o důvodu použití tranzistoru Q1. Na jeho pozici by mohl být 

buffer, nebo výkonový operační zesilovač. Použití tranzistoru Q1 má několik výhod. 

První  výhodou  je,  že  zde  odpadá  problém s  rychlostí,  protože  řada  výkonových 

tranzistorů nabízí bezpečně dostatečné parametry. Další velkou výhodou je, že pro 

požadované odpojení výstupu stačí jen udržet tento tranzistor zavřený, neboli přivést 

UBE < 0,65 V. Abychom toho dosáhli, musíme zápornou napájecí svorku operačních 

zesilovačů U1A a U1B přivést na nižší napětí. Měla by dostačovat hodnota přibližně 

1 V, abychom se v záporné saturaci dostali s výstupem pod 0,65 V. 

Ještě zbývá otázka,  proč jsme na této  pozici  nepoužili  raději  unipolární tranzistor 

MOSFET. Důvodem je příliš nízká tranzitní frekvence výkonových MOSFET z důvodu 

nutné velké plochy elektrody gate, což má za následek vysokou kapacitu CGS, která 

tak omezuje tranzitní  frekvenci.  Dalším důvodem je  nutnost  použití,  pro otevření, 

napětí  VGS ≥ ,VTO  které  je  vždy  větší  než  VBE0 bipolárního  tranzistoru.  Pro 

N-MOSFET  by  to  znamenalo,  že  bychom  museli  posunout  napájecí  napětí  OZ 

směrem nahoru, to by znamenalo zvýšení, již kritického, rozsahu napájecího napětí 

pro U1. 

Použít  zde  P-MOSFET  by  bylo  z  tohoto  pohledu  výhodné  ale  jen  pro  oblast 

nejvyšších  požadovaných  napětí  výstupu.  Pokud  bychom  totiž  chtěli  dosáhnout 

nízkého napětí výstupu při zachování výstupního proudu až 150 mA, museli bychom 

na gate přivést napětí  -VGS ≤ - . VTO Takže by jsme museli snížit hodnotu záporného 
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napájecího napětí U1, čím by jsme opět zvýšili nutný rozsah napájecího napětí pro 

OZ. 

Z těchto popsaných důvodu vyplývá, že je použití bipolárního tranzistoru podstatně 

výhodnější. Na tranzistor máme požadavky pouze z hlediska dostatečně vysokého 

ztrátového výkonu, maximální frekvence, dostatečně vysokého zesilovacího činitele 

h21e a  to  proto,  že  se  všechny  negativní  vlivy,  jako  například  teplotní  závislost, 

vyregulují zpětnou vazbou budícího OZ.

Vliv tolerance použitých součástek
Velmi  důležitým  hodnotícím  kritériem  navrženého  schématu  je  vliv  tolerance 

použitých součástek na výstupní napětí. Toto lze dobře analyzovat pomocí citlivostní 

analýzy. Uvádím pouze rezistory s největším vlivem na výstupní napětí.  V prvním 

případě je to vliv tolerancí na hodnotu výstupního napětí.

R3 1.013 % změna amplitudy výstupního napětí při 1% změně odporu

R2  0.955 % změna amplitudy výstupního napětí při 1% změně odporu

Další citlivostní analýzou je vliv tolerance součástek na hodnotu výstupního napětí 

diferenčního  zesilovače,  který  nám  dovoluje  jednoduché  měření  procházejícího 

proudu.

R7   39.0 % změna napětí diferenčního zesilovače při 1% změně odporu

R9 38.1 % změna napětí diferenčního zesilovače při 1% změně odporu

R10 26.2 % změna napětí diferenčního zesilovače při 1% změně odporu

R8  21.9 % změna napětí diferenčního zesilovače při 1% změně odporu

R11  19.6 % změna napětí diferenčního zesilovače při 1% změně odporu

R12  18.5 % změna napětí diferenčního zesilovače při 1% změně odporu

Vliv tolerance součástek je podstatně vyšší, než v předchozím případě. To je dáno 

nutnou velkou citlivosti  sumačního zesilovače, následné nutné zesílení  získaného 

napětí. Proto je potřebné, pro tuto část zapojení, použití rezistory s 0,1 % tolerancí, 

nebo přesnějších.
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3.2.6 Proudová ochrana
Součástí zařízení je proudová ochrana výstupu, která zajistí jeho chvilkové odpojení, 

pokud výstupní proud překročí nastavenou maximální hodnotu.

Pro  nastavení  požadované  hodnoty  proudové  ochrany  použijeme  druhý  DA 

převodník v mikrokontroléru MSP430F2618. Díky tomuto způsobu můžeme snadno 

měnit  hodnotu maximálního přípustného proudu pomocí firmware mikrokontroléru. 

Hodnota  napětí  DA  převodníku  se  porovnává  pomocí  komparátoru  s  aktuální 

hodnotou proudu, které odpovídá velikost napětí na výstupu diferenčního zesilovače. 

Pokud je  nastavený proud překročen,  komparátor  překlopí  svůj  výstup  na  napětí 

blízké  napájecímu napětí,  přibližně  5  V.  Na  výstup  komparátoru  zareaguje  jeden 

z volitelných obvodů sloužící pro určení potřebného zpoždění.

První  možností  je  časovač  555  zapojený  jako  monostabilní  klopný  obvod,  který 

je touto náběžnou hranou spuštěn a po uplynutí nastavené doby se vrátí svůj výstup 

opět do výchozího stavu.

Další možností je RS klopný obvod jehož nastavení probíhá z výstupu komparátoru 

ale jeho reset je ovládán přímo z mikrokontroléru. Tento obvod je realizován pomocí 

hradel XOR obvodu 74HC32.

Schéma zapojení obou částí je na obrázku 12. Výstupy těchto obou obvodů jsou 

zapojeny na kontakty J1 dovolující  volbu jednotlivých způsobů realizace omezení 

a díky nim se připojují na hradlo NMOS tranzistoru, který zajistí úroveň 0 V na vstupu 

výstupního zesilovače jeho zkratováním. Díky tomu se velmi rychle ocitne výstupní 

napětí  budících  operačních zesilovačů v záporné saturace a dojde  tak k  zavření 

výkonového tranzistoru. Ve schématu jsou označeny vstupy komparátoru U1, DAC2 

jako  druhý  DA  převodník  MSP430  pro  nastavení  hodnoty  proudové  ochrany 

a U (U11)  kde  je  připojen  výstup  diferenčního  zesilovače,  jehož  výstupní  napětí 

odpovídá  výstupnímu  proudu.  Jako  DAC1  je  označen  výstup  DA  převodníku, 

určujícího  průběh  napětí  v  měřené  smyčce  a  OZ  2A,  což  je  vstup  operačního 

zesilovače výstupní části.  Dále je zde přítomen RS klopný obvod složený z U3. Jeho 

oba vstupy SET a RESET jsou připojeny na brány MCU 2 a výstup Q je opět připojen 

na kontakt konektoru J1. Třetí pozice konektoru J1 je neobsazena a připravena pro 

další možné řešení realizované na testovací oblasti vývojové desky plošných spojů 

o které se zmíníme dále.
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Obr. 12: Zapojení proudové ochrany

3.2.7 Napájení

Nyní se budeme zabývat napájecími zdroji celého zařízení.

Zařízení může být, z hlediska napájení, provozováno ve dvou režimech. Jednak při 

napájení ze síťového zdroje a také při napájení pouze pomocí USB.

Jak je vidět z blokového diagramu na obrázku 6, potřebujeme generovat napájecí 

napětí  40  V  pro  napájení  výstupního  zesilovače,  5  V  pro  napájení  diferenčního 

zesilovače a obvodů proudové ochrany, 3.6 V pro napájení druhého mikrokontroléru, 

galvanicky  izolovaného  převodníku  SPI  rozhraní  a  konečně  -  2  V  pro  napájení 

operačních zesilovačů. Všechna tato napětí musí být galvanicky izolována.

Napájecí  napětí  výstupní  části  bude,  podle druhu provozu, generováno izolačním 

DC/DC převodníkem a to z napájecího síťového zdroje,  nebo z 5 V při  napájení 

z USB.
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Druhý  galvanicky  izolovaný  DC/DC  převodník  bude  na  svém  výstupu  generovat 

napětí 5 V, které bude dále rozvedeno a pomocí něj získány další potřebná napětí 

3.6 a - 2 V jak je znázorněno v blokovém diagramu na obrázku 13.

Obr. 13: Blokové schéma napájecí části

3.3 Realizace

Nyní přistoupíme k návrhu celkového schématu zařízení které již bude realizováno. 

Předem jsme si určili blokové schéma, určili jsme si, jaké chceme použít součástky. 

Mezi pevně dané součástky, které jsme si zvolili již dříve, patří oba mikrokontroléry. 

První, řídící výstupní část a zajišťující tak měření a odesílání dat je mikrokontrolér 

MSP430F2618 od Texas Instruments.  Druhý mikrokontrolér,  zajišťující  komunikaci 

s okolím a řízení celého zařízení je AT91SAM7S512 od Atmelu.

3.3.1 Rozdělení návrhu

Návrh celého zařízení jsme rozdělili  na návrh vývojové desky a později,  po jejím 

odzkoušení  a  případných  změnách  bude  následovat  návrh  kompletního  zařízení, 

které  bude  obsahovat  již  všechny  části.  Toto  řešení  se  nám  jeví  jako  nejlepší 

vzhledem k rychlosti realizace a možnosti dodatečných změn v konečné verzi. 

Na  obrázku  14  je  výsledné  blokové  schéma  vývojové  desky.  V  této  fázi  se 

nezabýváme  ani  návrhem  galvanického  oddělení  zdroje,  pouze  galvanickým 

oddělením komunikace SPI s deskou MCU ARM.
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Obr. 14: Blokové schéma vývojové desky

Z  blokového  schématu  na  obrázku  14  plyne,  že  jsme  oproti  původnímu  návrhu 

na vývojovou desku přidali proudovou ochranu výstupu. Velikost výstupního proudu, 

při kterém zareaguje, je určena pomocí napětí z DA převodníku 2 a výstupní proud 

sníží odpojením vstupního napětí výkonové části. O této části se zmíním podrobněji 

u popisu schématu.

Dalšími novými částmi jsou měniče napětí -2 V a 3,6 V. Měnič -2 V je zde jako zdroj 

záporného napětí pro použité operační zesilovače a měnič 3,6 V je zde pro napájení 

MCU MSP430F2618. Napětí 40 a 5 V jsou přivedeny z externího zdroje na konektor.

3.4 Testovací deska

Nyní přistoupíme k návrhu testovací desky.

3.4.1 Schéma

V tabulce 1 jsou uvedeny použité integrované obvody a jejich funkci s odpovídajícími 

názvy ve schématu.
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typ název funkce v obvodu
OPA2604 U2 zesilovač signálu DAC a buzení výstupu
LTC1050 U11 diferenční zesilovač
LTC1050 U12 komparátor
555 U6 monostabilní klopný obvod
74HC32 U10 RS klopný obvod
ISO7241 U4 galvanické oddělení SPI
HT7133 U8 měnič 3,6 V pro napájení MCU
MAX1044 U9 měnič -2 V
MSP430F2618 U1 mikrokontrolér
Tab. 1: Použité integrované obvody

Na obrázku 15 je  úplné  schéma vývojové desky.  Ve výstupní  analogové části  je 

použit  operační zesilovač OPA2604, který je jedním z mála vhodných vyráběných 

typů.  Důležité  parametry  při  jeho  výběru  jsou:  maximální  napájecí  napětí  48  V, 

rychlost  přeběhu  25  V/us,  typický  vstupní  offset  1 mV  a výstupní  proud  35  mA. 

Na parametrech  tohoto  operačního  zesilovače  závisí  rychlost  a  přesnost  celé 

výstupní  části.  Na  jeho  výstupu  je  zapojený  výkonový  NPN  bipolární  tranzistor 

2SC3346 s parametry Pmax = 40 W, fmax = 80 MHz a zesílením h21e = 70 až 240. 

Na vstupu  OPA2604  je  přes  rezistor  R1  připojen  zdroj  signálu  DA převodníku. 

Rezistor R1 je zde zapojen kvůli ochraně DA převodníku před nadměrným proudem, 

který by vznikl po aktivaci proudové ochrany. 

Pro připojení mikrokontroléru Atmel ARM je použito rozhraní SPI, které je galvanicky 

oddělené  pomocí  obvodu  ISO7241.  Tento  obvod  má  čtyři  galvanicky  izolované 

kanály s rychlostí  až 150 Mbps. U typu ISO7241 jsou tyto kanály rozděleny jako 

3 + 1. To znamená, z pohledu MSP430F2618, tři vstupní a jeden výstupní.

Ve  schématu  je  ještě  zapojen  JTAG  programovací  konektor  pro  mikrokontrolér 

MSP430F2618 a vychází  z  doporučeného zapojení  u katalogového listu.  Jedinou 

změnou je přítomnost konektoru J2, který slouží pro volbu kontaktu pro napájení na 

SPI konektoru.
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Obr. 15: Schéma vývojové desky
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3.4.2 Návrh desky plošných spojů

Tato  deska  slouží  ke  změření  parametrů  navrženého  zapojení  a  jeho  případné 

úpravy.  Pro tento testovací návrh jsme se rozhodli  pro vlastní  návrh DPS. Deska 

plošných spojů byla navržena v systému OrCAD a vzhledem k profesionální výrobě 

jsme zvolili dvouvrstvou desku s prokovenými otvory, nepájivou maskou a servisním 

potiskem [4].

Na desce je umístěn mikrokontrolér MSP430F2618 v pouzdře PQFP64 a všechny 

jeho vývody jsou vyvedeny na lišty  konektorů J11 až J14.  To je  kvůli  snadnému 

přístupu k nepoužitým branám pro případné pozdější úpravy. Na desce také najdeme 

množství testovacích vývodů v důležitých bodech, které nám dovolí snadné připojení 

a  ověření  funkčnosti  jednotlivých částí.  Na desce je  vytvořeno pole pro  možnost 

opravy, rozšíření, nebo nahrazení existujícího návrhu. Návrh desky je pro zvýšení 

odolnosti opatřen oboustranně rozlévanou mědí připojenou na zem. U výkonového 

výstupního  tranzistoru  je  umístěn  chladič,  protože  velikost  jeho  maximálního 

ztrátového výkonu je v řádu nízkých jednotek wattů.
   

název funkce v obvodu
J7 SPI galvanicky izolovaný kanál SPI
J3 OUT výstup výkonové části
J4 RR pravý vývod měřícího rezistoru proudu
J5 RL levý vývod měřícího rezistoru proudu
J9 DAC1 výstup DAC určující napětí odpovídající proudové ochraně
J6 IOUT výstup diferenčního zesilovače, napětí odpovídající proudu zátěží
J19 KOMPAR výstup komparátoru proudové ochrany
J21 IN3 alternativní vstup pro ovládání proudové ochrany
J10 MKO výstup monostabilního klopného obvodu proudové ochrany
J18 SEL konektor pro volbu způsobu realizace proudové ochrany
J8 JTAG JTAG programovací konektor pro MCU MSP430F2618
J2 JTAG NAP konektor pro volbu připojení napájení k JTAG programátoru
J1 DAC0 výstup DAC určující výstupní napětí výkonové části
J15 NAPAJENI konektor pro připojení napájecího napětí 40 V a 5 V
J16 -2V výstup měniče záporného napětí

Tab. 2: Popis konektorů na desce plošných spojů
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3.4.3 Motivy pro výrobu desky

Obr. 16: Negativní předloha pro vrstvu TOP

Obr. 17: Negativní předloha pro vrstvu BOTTOM
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Obr. 18: Osazovací výkres pro vrstvu TOP

Obr. 19: Osazovací výkres pro vrstvu BOTTOM
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3.4.4 Osazení a oživení

Po obdržení vyrobené desky bylo nejprve nutné její  osazení. Nejdříve byl  osazen 

mikrokontrolér MSP430F2618, dále pak součástky pro povrchovou montáž, rezistory, 

konektory,  patice  a  jako  poslední  výkonový  tranzistor  výstupu  a  jeho  chladič. 

Součástky byly pájeny hrotovou páječkou a trubičkovou pájkou.

Nejdříve  bylo  nutné  ověřit  funkčnost  měničů  záporného  napětí  a  pro  napájení 

mikrokontoléru.  Po  připojení  na  5  V  zdroj  s  proudovou  ochranou  byla  zjištěna 

správná  funkčnost  měničů  přítomností  požadovaných  napětí  a  odpovídajícím 

proudovým odběrem.

Dalším krokem bylo osazení integrovaných obvodů do patic, připojit napájecí napětí 

a sledovat odběr větví. Toto napětí je pro použité operační zesilovače výstupní části 

40 V a pro ostatní operační zesilovače a logickou část s funkcí proudové ochrany 

5 V.  Toto  ověření  funkčnosti  proběhlo  také  v  pořádku  a  plně  osazená  deska 

vykazovala klidový proudový odběr v řádu nízkých desítek mA.

Obr. 20: Osazená testovací deska
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3.5 Testování

Po osazení a ověření napájecí části jsme přistoupili k testování základních funkcí. 

Nejprve ověříme funkci a změříme parametry výstupní části, diferenčního zesilovače 

a proudové ochrany. Dále se v této kapitole budeme zabývat dodatečnými úpravami 

schématu pro dosažení požadovaných parametrů.

3.5.3 Rychlost výstupní části

Pro ověření funkce výstupní části byl místo výstupu DA převodníku použit generátor 

signálu  a  osciloskopem  jsme  sledovali  průběhy  vstupního  a  výstupního  napětí. 

Přelaďováním  generátoru  pak  následně  získali  průběh  zisku  výstupní  části 

v závislosti na frekvenci signálu. Na obrázku 21 je blokové schéma pro toto měření.

Obr. 21: Blokové schéma pro měření rychlosti

Měření bylo uskutečněno s napájecím napětím výstupní části 24 V a pro amplitudu 

vstupního signálu 100 mV, 500 mV a 1 V. Pro dosažení požadované funkce musel 

být nastaven kladný offset vstupního signálu tak, aby se celý nacházel nad hranici 

0  V.  Výstupní  část  totiž  v  podstatě  funguje  jako  jednocestný  usměrňovač 

s napěťovým zesílením 16. 

Na  obrázku  22  je   průběh  napěťového  zisku  v  závislosti  na  frekvenci  vstupního 

signálu při výstupu naprázdno.
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Obr. 22: Závislost napěťového zisku na frekvenci naprázdno

Na  obrázku  23  je  znázorněn  průběh  napěťového  zisku  v  závislosti  na  frekvenci 

vstupního signálu při zatíženém výstupu rezistorem s hodnotou odporu 105  Ω. Na 

tomto průběhu je patrné navýšení zisku před prudkým poklesem nad hodnotu 24 dB. 

To je pravděpodobně způsobeno parazitními složkami zátěže. Zatěžovací rezistor byl 

totiž  vinutý,  výkonový,  drátový  s  nezanedbatelnou  indukčností  a  mezizávitovou 

parazitní kapacitou.
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Obr. 23: Závislost napěťového zisku na frekvenci při zatížení

Ze  závislostí  napěťových  zisků  na  obrázcích  22  a  23  je  patrné,  že  při  výstupu 

naprázdno je šířka pásma podstatně menší než při zatíženém výstupu. Důvodem pro 

toto  chování  je  že  se  smyčka  zpětné  vazby  naprázdno  pomalu  zatlumí  vlivem 

parazitních kapacit. K tomuto chování dochází již od desítek kHz a je znázorněno 

tečkovanou čarou na obrázku 24. Ideální průběh je zde znázorněn plnou čarou.

Obr. 24: Průběh napětí výstupní části bez připojené zátěže

- 39 -

1000 10000 100000 1000000
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Vin = 1 V
Vin = 500 mV
Vin = 100 mV

f [Hz]

A
 [d

B
]



Toto změřené chování by znamenalo značný problém pro dosažení požadovaných 

parametrů. Při ještě vyšších frekvencích dokonce znemožňuje správnou funkci celé 

výstupní části. Proto jsme tento problém museli odstranit.

Způsobů pro eliminaci tohoto problému je několik. V první řadě se nabízí zapojení 

rezistoru mezi emitor výstupního výkonového tranzistoru a zem. Toto řešení ale není 

příliš vhodné, pokud chceme u výsledného zařízení dosáhnout co nejmenší spotřeby. 

Na takto zapojeném odporu by totiž stále vznikaly ztráty.

Proto  jsme  zvolili  lepší  řešení,  které  je  obsaženo  ve  schématu  na  obrázku  25. 

Využijeme  faktu,  že  se  operační  zesilovač,  budící  výkonový  tranzistor,  ocitne  v 

záporné saturaci pokud se mu nedaří udržet nulové rozdílové napětí na vstupech. 

Pouze v  tento  okamžik  potřebujeme vybít  všechny parazitní  kapacity  a  vrátit  tak 

operační zesilovač opět do rovnováhy. Proto nám stačí jen připojit dostatečně rychlý 

PNP tranzistor připojující výstup přes rezistor k zemi, jak je zobrazeno ve schématu. 

Tímto tranzistorem je BC559, ve schématu jako Q2, který má pro tento účel zcela 

dostatečné parametry (fT=150 MHz, Ic=150 mA).
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Obr. 25: Oprava zapojení

Obr. 26: Závislost napěťového zisku na frekvenci po úpravě zapojení
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3.5.2 Měření proudu

Při  měření šířky pásma měření výstupního proudu byla testovací deska zapojena 

jako  na  obrázku  21,  pouze  s  rozdílem trvale  připojeného  zatěžovacího  rezistoru 

a  sondou  osciloskopu  připojenou  na  bráně  vstupu  AD  převodníku  pro  měření 

výstupního proudu.

Při měření jsme zjistili šířku pásma pro měření výstupního proudu pouze v desítkách 

kHz. Použitý operační zesilovač v zapojení diferenčního zesilovače je OPA627. Tento 

operační zesilovač má šířku pásma typicky 16 MHz a rychlost  přeběhu 55 V/µs. 

Takto malá výsledná šířka pásma je ale způsobena parazitní kapacitou jeho vstupů 

8 pF.  Na vstupních  děličích  napětí  pro  diferenční  zesilovač jsou použity  rezistory 

s odporem  10  a  100  kΩ.  Právě  takto  vysoké  hodnoty  odporu  způsobují  pomalé 

přebíjení  parazitních  kapacit  vstupů  operačního  zesilovače  a  tím  omezují  šířku 

pásma. 

Z tohoto důvodu jsme rezistory (R4 až R9 ve schématu na obrázku 25) nahradili 

jinými s hodnotami odporu 1 a 10 kΩ. Po této úpravě jsme již dosáhli dostatečné 

rychlosti diferenčního zesilovače.

Obr. 27: Rychlost diferenčního zesilovače
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3.5.3 Spotřeba a ztrátový výkon

Důležitým  parametrem  zařízení  je  proudový  odběr  obou  napájecích  větví 

a maximální ztrátový výkon na výkonových prvcích. 

Spotřeba v 5 V napájecí větvi je přibližně 50 mA. Změřená spotřeba tohoto zapojení 

je vyšší asi o 15 mA a to díky použitému stabilizátoru a kontrolní LED. V 5 V napájecí 

větvi je nutný dodaný výkon přibližně 250 mW.

V  napájecí  větvi  40  V  byl  změřen  odběr  přibližně  20  mA bez  připojené  zátěže 

k výstupní  části.   Výkon  odebraný  v  40  V  větvi  je  tedy  800  mW.  Tento  proud 

je především  tvořen  klidovým  proudem  operačních  zesilovačů  výstupní  části 

a výstupním proudem budící výkonový tranzistor.

Celé  zařízení  vykazuje  celkový  odebíraný  výkon  z  napájecího  zdroje  1,05  W 

s výstupem naprázdno.

Při generování napětí a připojené zátěži k výstupu bude požadovaný výkon napájecí 

části  podstatně  vyšší.  Maximální  výkon  ve  určen  jako  součet  tohoto  výkonu 

naprázdno a výkonu nutnému k dosažení maximálního proudu 150 mA na výstupu. 

Jeho maximum je 6 W. Celkový odebraný výkon tedy může být až 7 W. Na tento 

výkon by měl být v konečném návrhu dimenzován napájecí zdroj. 

Výše uvedené nás přivádí k otázce chlazení ztrátového výkonu ve výstupní části. 

Největší ztrátový výkon je třeba odvádět z tranzistoru Q1. Na tomto tranzistoru může 

být  výkonová  ztráta  až  několik  wattů.  Nepředpokládáme  ale  dosažení  trvalého 

maximálního  proudu při  nízkém výstupním napětí  a  proto  by neměla  být  střední 

hodnota ztrátového výkonu vyšší než 1 W na kterou je navržen chladič výstupního 

tranzistoru.

Dalším  prvkem  na  kterém  je  nutné  rozptylovat  ztrátový  výkon  je  rezistor  R10 

s hodnotou odporu  10  Ω.  Na něm může být  napětí  nejvýše 1,5  V při  výstupním 

proudu 150 mA.  To znamená,  že  maximální  ztrátový  výkon je  až  225 mW. Tato 

hodnota je ale jen teoretická maximální, které při reálném provozu nedosáhneme. 

Tento  rezistor  je  ale  i  tak  dostatečně  dimenzován,  protože  je  osazen  rezistorem 

s maximálním výkonovým zatížením 600 mW.
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3.6 Firmware

Práce nyní dospěla do stavu, kdy už zbývá ověření funkce přímo pomocí firmware 

mikrokontroléru MSP430F2618. V této fázi potřebujeme zjistit rychlostní parametry 

všech potřebných částí.

3.6.1 Průběhy výstupů

Při návrhu firmware je důležité zachovat nejvyšší prioritu právě pro DA převod. Jeho 

časování je nejdůležitější pro správnou komunikaci.  Obsluha DA převodníku bude 

proto probíhat v přerušení časovače pro zajištění požadované přesnosti.

DA převodník je připojen k vnitřnímu referenčnímu zdroji napětí 2,5 V. Díky zesílení 

výstupní části 16 krát vychází nastavitelný rozsah napětí výstupní části 0 až 40 V.

Pro  otestování  jsme  zvolili  následující  průběhy.  Jedná  se  o  funkci  sinus,  která 

využívá celý rozsah výstupního požadovaného napětí, tedy 0 až 36 V.

Na obrázku 24 je testovací průběh složený z 36 hodnot funkce sinus. Na obrázku 25 

pak vidíme skutečnou napěťovou odezvu zařízení. Obrázek je přímo vyfocený displej 

osciloskopu a proto u něj nejsou okótované osy. Rozlišení časové osy je 100 μs na 

dílek. Pro napěťovou osu bylo pak rozlišení 500 mV a 5 V na dílek. Průběh s menší 

zobrazenou  amplitudou  je  průběhem  výstupního  napětí  DA převodníku  a  druhý 

průběh, který se svou amplitudou již nevešel do zobrazení osciloskopu je průběhem 

výstupního napětí.

Na obrázku 30 je zobrazen detail předchozího průběhu ukazující časové zpoždění 

výstupního napětí za napětím DA převodníku.
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Obr. 28: Funkce sinus ve vyšším rozlišení

Obr. 29: Naměřený průběh napětí
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Obr. 30: Zpoždění napětí

Na obrázku  31 máme průběh výstupního napětí  DA převodníku  a průběh napětí 

diferenčního zesilovače. Pro měření výstupního napětí diferenčního zesilovače bylo 

nutné  vyvolat  úbytek  na  měřícím  rezistoru,  tedy  zatížit  výstup.  Ten  byl  zatížen 

rezistorem 900 Ω.

Na obrázku  32 je detail  obou napěťových průběhů.  Z toho je patrné, že správná 

hodnota napětí je na výstupu diferenčního zesilovače přítomna za přibližně 1 μs. Toto 

zpoždění je velmi malé díky vysoké rychlosti použitého operačního zesilovače a také 

díky malé změně hodnoty napětí DA převodníku a tím i výstupního proudu.

V průběhu napětí diferenčního zesilovače můžeme také vidět překmit napětí, který je 

vytvořen  snahou  operačního  zesilovače  vyregulovat  nenulový  rozdíl  napětí  mezi 

vstupy  OZ.  Tento  překmit  je  způsoben  parazitními  kapacitami  v  zapojení,  tomu 

odpovídajícími RC konstantami. 

Tento  jev  bychom  mohli  omezit  snížením  časových  RC  konstant,  tedy  dalším 

snížením hodnot  rezistorů,  nebo  naopak  zařazením RC článku  do  zpětné  vazby 

diferenčního OZ a to  ve  funkci  dolní  propusti,  tedy v  podstatě  snížení  slew rate 

operačního zesilovače.
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Obr. 31: Naměřený průběh proudu, Rz=900 Ω

Obr. 32: Zpoždění měření proudu

Dalším  testovacím  signálem  byla  funkce  sinus  tentokrát  tvořená  pouze  dvanácti 

hodnotami  napětí  DA  převodu.  Teoretický  průběh  funkce  ukazuje  obrázek  33. 

Na obrázku 34 je už změřený průběh napětí diferenčního zesilovače a napětí  DA 

převodníku.

Na obrázku 35 je detail průběhu výstupního napětí diferenčního zesilovače a napětí 

DA převodníku. 
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Maximální dosažitelná frekvence je pouze 8,3 kHz a to kvůli rychlosti zápisu dat do 

DA převodníku 100 kHz. Tedy pro 12 vzorku, je maximální frekvence 100 kHz / 12, 

což je oněch změřených 8,3 kHz.

Již u prvního testovacího průběhu zmíněné překmity napětí na výstupu diferenčního 

zesilovače jsou v tomto případě ještě větší,  protože se zvětšil  rozdíl  napětí  a tím 

pádem  i  proudů  kvůli  většímu  rozdílu  mezi  jednotlivými  úrovněmi  napětí  DA 

převodníku.

Obr. 33: Funkce sinus v nižším rozlišení
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Obr. 34: Naměřený průběh napětí DAC a diferenčního zesilovače

Obr. 35: Detail naměřených napětí

Jako poslední testovací průběh byl použita opět funkce sinus, ale tentokráte tvořená 

pouze  čtyřmi  vzorky  pro  dosažení  vysoké  frekvence  25  kHz.  Na  obrázku  37 je 

naměřený průběh napětí diferenčního zesilovače a napětí DA převodníku.

Při  takto  velké  změně  výstupního  napětí  jsou  již  překmity  napětí  diferenčního 

zesilovače značné, ale jejich šířka je stále velmi úzká, v tomto případě přibližně 2 μs, 

což by opět nemělo mít negativní vliv na následný AD převod, který bude probíhat až 

o několik μs později.
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Obr. 36: Funkce sinus pro maximální frekvenci

Obr. 37: Naměřený průběh napětí DAC a diferenčního zesilovače
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Obr. 38: Detail naměřených napětí

Z uvedených průběhů je zřejmé, že je rychlost výstupní části zcela dostatečná i při 

buzení DA převodníkem z mikrokontroléru. Rychlost diferenčního zesilovače je nyní 

již také zcela dostačující. 

Na obrázku 39 je  ukázka toho,  že  jsme schopni  dosahovat  výstupního nulového 

napětí. Rozlišení časové osy je 10  μs na dílek. Dolní průběh odpovídá napětí DA 

převodníku a horní průběh odpovídá napětí výstupní části, kde je umístěn napěťový 

kurzor na hodnotě 0 V.

Obr. 39: Napětí DAC a výstupní části
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3.6.2 Komunikace s teplotním senzorem
Posledním  cílem  této  práce  je  vyzkoušení  komunikace  s  teplotním  senzorem. 

Komunikace probíhá pomocí frekvenčně modulovaného napětí, v rozsahu napětí, jak 

je zobrazeno na obrázku 40. Vysílaný signál je složen s hlavičky, dále z požadavku 

pro  požadovanou  odpověď  a  závěrečné  sekvence,  aby  senzor  poznal  že  může 

odpovídat.

U[V]

t [ms]
Obr. 40: Komunikace s teplotním senzorem

Teplotní  senzor  odpovídá na tento požadavek ihned po přijetí  konečné sekvence 

požadavku a to frekvenčně modulovanou změnou  proudu. Odpověď senzoru je na 

obrázku  41.  Tuto  odpověď  měříme  AD  převodníkem  připojeným  k  diferenčnímu 

stupni sloužícímu k měření proudu a vzorkovanému frekvencí 100 kHz. Tento signál 

mikrokontrolér  zpracuje,  vyhodnotí  modulaci  jako  bitovou sekvenci  a  odešle  data 

pomocí  galvanicky izolované  SPI  sběrnice  do  PC pro  další  zpracování.  V  tomto 

průběhu vidíme závislost napětí na čase, protože odpověď byla uvažována 
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Obr. 41: Odpověď senzoru
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4 Závěr
Cílem této  práce byl  návrh  a  realizace zařízení  pro  testování  požárních  senzorů 

společnosti Tyco Fire & Integrated Solutions s.r.o..

Požadované  cíle  se  podařilo  splnit  a  to  s  dostatečnou  rezervou  v  klíčových 

parametrech  zařízení.  Dosažené  výsledky  přibližně  odpovídají  původním 

předpokladům a provedeným simulacím. Během testování byly sice nutné některé 

opravy  a  změny zapojení,  ale  bylo  to  jen  v  rámci  dosažení  lepších  rychlostních 

parametrů, nejednalo se o zásahy do použitých principu funkcí.

Klíčová část  zapojení,  výstupní zesilovač,  s  požadovanou pracovní  šířkou pásma 

100 kHz vykazuje  šířku  pásma u vyrobeného prototypu v  řádu stovek kHz,  tedy 

s dostatečnou  rezervou.  U  diferenčního  zesilovače  je  zjištěná  šířka  pásma  také 

bezpečně dostačující. U výstupní části a diferenčního zesilovače jsme také zajistili 

dostatečnou rychlost přeběhu a dobrou stabilitu.

Mikrokontrolér  se  v  testovací  verzi  firmware  ukázal  jako  dostatečně  výkoný 

a schopný obsluhovat DA, AD převodníky a komunikaci pomocí SPI s požadovanou 

rychlostí.

Během  konečné  fáze  prací  na  projektu  se  ukázalo  jako  vhodné  zařadit  několik 

dalších úprav do zapojení.  Bylo  by například žádoucí omezit  maximální frekvenci 

výstupní části a diferenčního stupně na 100 kHz pro omezení překmitů a zvýšení 

čistoty spektra napětí výstupní části. Tuto úpravu by bylo možné provést pomocí filtru 

typu dolní propust. S touto úpravou by bylo vhodné, pro zvýšení přesnosti měření 

napětí a proudu AD převodníky, využít externích obvodů sample and hold, které by 

vzorkovali napětí v přesně určených časových odstupech od vstupního napětí, aby 

byla potlačena chyba vlivem jednotlivých zpoždění. 

Projekt je nyní připraven pro vývoj konečné verze firmware, který bude již prakticky 

využitelný pro komunikaci se senzory, příjímání a odesílání dat z PC. Po této fázi 

bude následovat návrh konečné desky plošných spojů obsahující vše potřebné, tedy 

měniče napětí, oba mikrokontroléry a případně i další rozšíření v podobě grafického 

displeje a ovládacích prvků pro autonomní funkce, které jsou plánovány do dalších 

verzí hardware.
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