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ABSTRAKT 

V tejto práci dochádza k návrhu systému Záznamového modulu DSS (Data Storage 

System) s rešpektom voči metodike V-Modelu. Návrh prebieha na základe 

užívateľských požiadaviek, z ktorých sú vytvorené systémové požiadavky  

a je vypracovaná technická špecifikácia DSS.        V technickej špecifikácii je opísaná 

funkcionalita DSS subsystémov DMM a HMI a sú im pridelené subsystémové 

požiadavky, ktoré sú ďalej rozdelené a pridelené jednotlivým hardvérovým 

položkám DMM (Data memory module) a HMI. Následne dochádza k analýze 

požiadaviek na hardvérové položky, k výberu konkrétnych elektronických súčastí 

a realizáciíi blokového návrhu hardvéru subsystému DMM. Na základe blokového 

návrhu hardvéru je navrhnutý, selektívne odsimulovaný a implementovaný hardvér 

subsystému DMM spolu s doskou plošných spojov. Na implementovanom hardvéri 

subsystému DMM sú realizované merania pre overenie základnej funkcie hardvéru 

a dochádza k porovnaniu vypočítaných, odsimulovaných a nameraných hodnôt.  

V závere tejto práce je krátky popis realizácie návrhu softvéru a jeho použitia  

pre základnú inicializáciu vybraného procesora, spolu s realizovaným overením 

základnej funkcie - meraním frekvencie interných hodinových zdrojov a hodinových 

domén. Práca je zakončená zaslaním správy o definovaných parametroch na vybranú 

komunikačnú linku a jej zachytenie osciloskopom, čím sa overí základná funkcia 

subsystému DMM. 
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ABSTRACT 

In the thesis the design of the Data Storage System (DSS) is proposed with the respect 

to the V-Model methodology. The design is based on users requirements, from which 

the system requirements are created and the technical specification of the DSS  

is developed. In the technical specifications the functionality of the DMM and HMI 

DSS subsystems are described and sub-system requirements are assigned to them, then 

they are  subdivided and assigned to individual DMM (Data memory module) and HMI 

hardware items. Moreover, requirements are analyzed on hardware items, specific 

electronic components, are selected and implemented into the block design of the DMM 

hardware. Based on the block design of hardware, the hardware of the DMM subsystem 

is designed, selectively simulated and implemented along with the printed circuit board.  

On the implemented hardware of the DMM subsystems  measurements are performed  

in order to verify the basic functionality of the hardware and the calculated, assimilated 

and measured values are  compared as well. At the end of the thesis there is a short 

description of the implementation of the software design and its use for basic 

initialization of the selected processor, together with the verification of its basic 

function - measuring the frequency of the internal clock sources and the clock domains. 

The work is completed by sending a message of defined parameters to the selected 

communication line and sapling it  by an oscilloscope, so that  the basic function  

of the DMM subsystem is verified. 
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ÚVOD 

Záznamové zariadenie, taktiež známe aj pod názvom datalogger, je vo všeobecnosti 

zariadenie určené pre zber a prípadnú reprezentáciu dát v analógovej a/alebo digitálnej 

forme užívateľovi či nadradenému sysemu. V jednoduchosti povedané: jeho hlavnou 

úlohou je príjmať, bezpečne uložiť a následne poskytnúť uložené dáta na vyčítanie.  

Na prvý pohľad sa môže zdať, že datalogger je len obyčajná pamäť obslúžená 

jednoduchým programom obslúženom na separátnom zariadení, avšak podľa uplatnenia 

sa na tento typ zariadení môžu vzťahovať rôzne požiadavky a normy,  

takže ich implementácia môže zasahovať do širokého spektra technológií hardvéru 

a softvéru. Preto je možné v dnešnej dobe naraziť na rôzne formy záznamového 

zariadenia, ako napríklad datalogger vo forme čistého počítačového programu 

obslúženého na serveri v kancelárií výrobnej haly, zbierajúci údaje posielané  

po LAN sieti alebo záznamové zariadenie slúžiace ako zapisovač letových údajov - 

čierna skrinka, kolektujúci dáta letu po CAN zbernici desať kilometrov nad zemou  

v najnovšom Boeingu 787 Dreamliner. Ako je už z prvého pohľadu jasné, v prípade 

čiernej skrinky sú požiadavky pre robustnosť takéhoto zariadenia na oveľa vyššej 

úrovni, ako by tomu bolo v prípade záznamového zariadenia pre výrobnú linku,  

kde na druhú stranu, požiadavky môžu byť úplne odlišné. 

Záznamové zariadenia nadobúdajú význam v prípadoch, kde aktuálne riešenie 

nedovoľuje efektívny zber, prípadnú kategorizáciu a následné vyčítanie dát z dôvodov 

ako je nedostatočná pamäťová či výkonová kapacita aktuálnej elektronickej jednotky 

alebo zlý prístup k nainštalovanej elektronickej jednotke (napríklad čelo turbíny 

lietadla) a záznamové zariadenie sa nachádza na jednoducho prístupnom mieste  

pre operátora - pilotná kabína lietadla. Dôležitou vlastnosťou je možnosť univerzálnosti 

záznamového zariadenia a jeho schopnosť pracovať ako modulárna jednotka vzhľadom 

k pôvodnej elektronickej jednotke, aj v prípade, že pôvodne sa s modularitou  

u elektronickej jednotky nepočítalo, aj keď dizajn ju dovoľuje - vtedy je záznamové 

zariadenie paralelne napojené na niektorý komunikačných kanál elektronickej jednotky, 

kde načúva prebiehajúcej komunikácií a ukladá len relevantné dáta a inak  

do komunikácie nijak nezasahuje.  
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V neposlednom rade, záznamové zariadenie je dôležité v prípadoch, ak je nutné 

zbierať a kategorizovať dáta z rôznych zdrojov zároveň. Dobrým príkladom je moderná 

výrobná linka vo výrobnej hale, kde sa zbierajú a kategorizujú dáta z viacerých 

elektronických kontrolných jednotiek výrobnej linky pre ich neskoršie štatistické 

spracovanie. 

Táto práca sa zaoberá počiatočným návrhom záznamového zariadenia pre oblasť 

civilného letectva, ktorý figuruje ako požiadavka na zákazku pre nemenovanú 

spoločnosť od zahraničného zákazníka. Návrh zariadenia by mal celkovo prebehnúť  

do technologickej vyspelosti zariadenia TRL6 (Technology Readiness Level 6). 

Výstupom tejto práce bude realizovaný návrh hardvéru a základného softvéru 

záznamového zariadenia. Návrh zariadenia bude prebiehať s rešpektom voči metodike 

V - Modelu pre správne pochopenie a kategorizáciu požiadavkov, minimalizáciu rizík, 

väčšiu transparentnosť a lepšiu spätnú analýzu dosiahnutých výsledkov. Návrh sa bude 

snažiť prejsť každou časťou V-Modelu (viď príloha 1 na obr. 28) od užívateľských 

požiadaviek, cez dizajn a implementáciu až po integračné kroky čiastkových 

implementovaných modulov. 
[1]
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1 Záznamové zariadenie 

Záznamové zariadenie je externé zariadenie, ktorého hlavnou úlohou je zbierať, 

kategorizovať a uložiť získané informácie z jedného alebo z viacerých zdrojov. Návrh 

takéhoto zariadenia závisí od oblasti uplatnenia, kedy sú vytvorené požiadavky 

a definované  normy, ktoré má zariadenie spĺňať. Zároveň je dobré viesť návrh 

zariadenia podľa metodiky, ktorá uľahčuje plánovanie a realizáciu projektu.  

V tejto práci bude návrh prebiehať s rešpektom voči  metodike nazývanej V-Model. 

1.1. V-Model 

V-Model reprezentuje grafické znázornenie životného cyklu vývoja zariadenia,  

ktorým zlepšuje plánovanie a realizáciu projektu. Hlavnými bodmi V-Modelu sú: 

 Dekompozícia požiadavkov 

 Systémová a Subsystémová špecifikácia 

 Validácia 

 Dizajn a Implementácia 

 Subsystémová a Systémová syntéza  

 Testovanie a Verifikácia 

Výsledkom V-Modelu je model životného cyklu vývoja a projektového manažmentu, 

pomocou ktorých dochádza k: 

 Minimalizácií projektových rizík  

 Transparentná kontrola projektu 

 Zlepšenie a záruka kvality  

 Jednotnosť modelu – zrozumiteľnosť a overiteľnosť 

 Kontrola priebežných výsledkov – validácia a verifikácia 

 Zníženie celkových nákladov 

 Validácia a Verifikácia znižuje pravdepodobnosť neželaných chýb 

Grafické znázornenie V-Modelu je možné vidieť v príloha 1 na obr. 28. 
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Aplikovaním V-Modelu pri návrhu Záznamového zariadenia je významne ovplyvnená:  

 Transparentnosť a orientácia v návrhu zariadenia 

 Eliminácia chýb a rizikovosti v projekte 

 Výsledná kvalita a celkové náklady projektu 

Z týchto dôvodov je vhodné viesť návrh Záznamového zariadenia s rešpektom voči  

V-Modelu. 

 

1.2. Užívateľské požiadavky 

Záznamový modul, ktorý bude v tejto práci navrhovaný má označenie Data Storage 

System (ďalej len DSS). Na začiatku vývoja tohto zariadenia je nutné špecifikovať 

Užívateľské požiadavky zariadenia a na ich základe spracovať Predbežnú technickú 

špecifikáciu zariadenia. 

Užívateľské požiadavky na zariadenie sú celkové požiadavky na zariadenie 

z pohľadu zákazníka, ktorých hlavnou úlohou je zariadenie bližšie špecifikovať  

a tým pádom bližšie určiť, akým spôsobom sa bude vývoj zariadenia viesť.  

Tieto požiadavky sú definované  užívateľom - zadávateľom zákazky - zákazníkom  

pri definovaní zákazky. Pri nich sa očakáva, že po ukončení prvotného vývoja 

zariadenia a vytvorenia funkčného vzorku (TRL6) a neskôr prototypu (TRL7),  

bude výsledné zariadenie z pohľadu zákazníka tieto požiadavky spĺňať. Užívateľské 

požiadavky na zariadenie môžu mať rôzny charakter. To znamená, že môžu zasahovať 

do rôznych oblastí vývoja zariadenia (návrh softvéru, hardvéru, šasi a podobne). 
[1]
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Užívateľské požiadavky DSS modulu boli špecifikované zákazníkom a sú zobrazené 

v tab. 1. 

Oblasť Požiadavka 

Enviromentálna kvalifikácia 

Všeobecne: DO - 160G (viď tab. 2 v kapitole 1.2.1) 

Vrátane Operačnej teploty (kat. 4): -55°C až +125°C 

Vrátane Operačnej nadmorskej výšky (kat. 4):   

55 ft  (16,764 km) 

Kapacita pamäte 8MB non-volatilná 

Ochrana pamäte Aktívna, pre zaistenie správnosti obsahu  

Komunikácia Dve (2) nezávislé RS-422 sériové linky 

Komunikačné rýchlosti 9,6 kbps  až  115,2 kbps 

Rozsah napájacích napätí 10 VDC  až  80 VDC 

Spotreba energie pri zápise < 1,5 W 

Rozmery TBD, NTH < 110 x 65 x 40mm 

Hmotnosť TBD, NTH < 200 g 

Elektrické rozhrania Hermetický konektor  D38999 

Vnútorný dizajn / komponenty SBU odolnosť 

Ďalšie požiavky 

Súvisiaca dokumentácia 

Špecifikácia komunikačného protokolu 

Komunikačné zariadenie HMI pre komunikáciu s DSS a extrahovanie dát 

Software pre správu DSS 

*TBD – To Be Defined (až po dosiahnutí TRL6)                    *NTH – Nice To Have 

Tab. 1 Užívateľské požiadavky DSS 

Z užívateľských požiadaviek v tab. 1 je dobré odôvodniť niektoré požiadavky,  

ktoré sú pre túto aplikáciu špeciálne dôležité. Ako napríklad požiadavky vychádzajúce 

z normy DO160-G, požiadavky na pamäť, na mikrokontrolér, komunikáciu 

a komunikačné rozhranie či konektor. 
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1.2.1 Environmentálne požiadavky a norma DO – 160G 

Environmentálne požiadavky na zariadenie definujú efektívny rozptyl podmienok 

a hodnôt parametrov zariadenia, pod ktorými je plná funkčnosť zariadenia zaručená.  

Táto plná funkčnosť zariadenia je zaručená len po istú dobu definovanú zadávateľom 

zakázky alebo aj vykonávateľom zakázky, keďže je nutné brať v úvahu aj degeneračné 

procesy v použitých materiáloch vznikajúce napríklad pôsobením teploty a času.  

Je dobré zároveň pripomenúť, že tieto požiadavky väčšinou neobsahujú plne hraničné 

podmienky a hodnoty parametrov, pod ktorými je zariadenie schopné fungovať  

a pod ktorými bude zariadenie testované napríklad pri certifikácií. Environmentálne 

požiadavky sú definované zákazníkom pri definovaní zakázky a z počiatku v neúplnej 

forme. Úplnosť environmentálnych požiadaviek je dosiahnutá iteráciou tvorby 

technickej špecifikácie zariadenia medzi zadávateľom zakázky a vykonávateľom 

zakázky.  

Keďže predpokladané použitie DSS aplikácie je u letectva, tento modul  

má zvýšené nároky na podmienky a hodnoty parametrov, ktoré musí spĺňať z pohľadu 

environmentálneho zaťaženia. V letectve sú environmentálne požiadavky definované 

v norme DO-160G, ktorá zastrešuje vývoj zariadení v oblasti letectva z pohľadu 

environmentálneho zaťaženia. DO-160G je norma vydaná RTCA, Incorporated –  

„not-for-profit“ organizáciou fungujúcou ako Federálny poradný výbor (Federal 

Advisory Committee), ktorej úlohou je vyvíjať a vylepšovať odporúčania a postupy 

návrhov aj pre oblasť letectva. Vo všeobecnosti norma DO-160 (alebo jej predchodca 

DO-138), taktiež známa ako aj „Minimum Operational Performance Specifications“ 

(MOPS), bola využívaná ako štandard pre environmentálne kvalifikačné testy od roku 

1958. Od tohto času prechádzala kontinuálnym rozvojom a modernizáciou až do roku 

2008, kedy vyšla jej siedma revízia s označením DO-160G. 

Norma DO-160G je dokument podrobne definujúcim sériu minimálnych 

štandardných environmentálnych testovacích kategórií a aplikovaných testovacích 

procedúr pre letecké zariadenia. Zámerom týchto testov je poskytnutie laboratórnych 

prostriedkov pre určenie funkčných charakteristík zariadenia za podmienok prostredia 

blízkym tým, ktoré sa môžu vyskytnúť pri aktívnej prevádzke zariadenia. 
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Je dôležité spomenúť, že niektoré environmentálne podmienky a testovacie 

procedúry z tejto normy nie sú nevyhnutne aplikovateľné na všetky zariadenia určené 

pre letectvo.  

Výber vhodných a dodatočných environmentálnych podmienok a testovacích 

procedúr je na zodpovednosti zadávateľa užívateľských požiadaviek – zadávateľa 

zakázky pre dané letecké zariadenie. Zámerom testovacích kategórií definovaných 

v DO-160G je zahrnúť celé spektrum environmentálnych podmienok, ktoré môžu 

u testovaného zariadenia nastať – od benígnych až po veľmi nepriateľské.  

Tieto environmentálne podmienky – environmentálne stresy môžu u reálneho zariadenia 

nastať z dôvodu pôsobenia prírodných síl alebo z ľudského pričinenia a ich dôsledky 

môžu mať fatálny dopad na zdravie a ochranu ľudského života, preto je pri niektorých 

zariadeniach nutné definovať každú kategóriu environmentálnych podmienok normy 

DO-160G. Kategórie definované v tejto norme sú praktickou skupinou hraničných 

podmienok pri inštalácií zariadenia v reálnom prostredí. Ich definícia pre DSS aplikáciu 

je tab. 2. 
[2]

 

(RTCA / DO-160G) Sekcia Kategória 

Teplota a výška Sekcia 4 
F3 

 -55°C/+125°C, 55 kft  

Šoky a nárazová bezpečnosť Sekcia 7 B 

Prevádzkové vibrácie Sekcia 8 R (krivka W, I, Z) 

Výbušná atmosféra Sekcia 9 E 

Vodotesnosť Sekcia 10 R 

Citlivosť na tekutiny Sekcia 11 F 

Slaná hmla Sekcia 14 T 

Napájanie Sekcia 16 Z 

Odolnosť voči kondukcií rádiových vĺn Sekcia 20 Y 

Odolnosť voči vyžarovovaným 

rádiovým vlnám 

Sekcia 20.5 - 20.6 L 

  Tab. 2 Odolnosti voči externým vplyvom podľa DO-160G pre DSS aplikáciu 
[2] 

Sekcie 5, 6, 12, 13, 15, 17 až 19 a 21 až 26 normy DO-160G nie sú v tab. 2 

zobrazené. Je to z toho dôvodu, že nie sú pre toto zariadenie definované. Zároveň  

je dôležité spomenúť, že táto práca vedie návrh DSS aplikácie s rešpektom voči norme 

DO-160G a plné plnenie kategórií tejto normy nie je podmienkou.  
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1.2.2 Požiadavky na napájacie napätie 

DSS je zákazníkom určené na inštaláciu do lietadla, kde je predpokladané palubné 

napájacie napätie pre záznamový modul nominálnych 28 VCC, ktoré sa môže pohybovať 

v rozsahu od 10 VCC až po 80 VCC. Zároveň je nutné implementovať ochranu voči ESD 

a EMI efektom. Z toho dôvodu je ESD a EMI ochrana napájacieho napätia  

(ESD & EMI Protection) súčasťou systémovej schémy na obr. 3. 

Keďže zatiaľ nie sú vybrané elektronické súčiastky do návrhu, predpokladá sa,  

že u DSS môžu mať rôzne časti elektronického obvodu rozdielne napájacie napätia  

(od 3 VDC až po predpokladaných maximálnych 5 VDC u integrovaného RS-422 

ovládača). Zároveň je nutné pretransformovať predpokladané nominálne palubné 

napájacie napätie 28 VCC, ktoré sa môže pohybovať v rozsahoch od 10 VCC  

až po 80 VCC na stabilné interné napájacie napätie elektroniky jednotlivých 

elektronických častí. Z toho dôvodu je súčasťou systémovej schémy na obr. 3 vnútorný 

napájací zdroj (Internal Supply Voltage), ktorého súčasťou musí byť, podľa normy  

DO-160G kat. 16 sekcia Z, taktiež, napäťový obmedzovač dimenzovaný na požiadavky 

sekcie Z a podľa požiadaviek užívateľa. Jednotlivé testy normy DO-160G kat. 16  

sekcie Z sú zobrazené v príloha 2 v tab. 26.  

1.2.3 Požiadavky na pamäť a mikrokontrolér 

Požiadavky na pamäť a mikrokontrolér sú v tejto oblasti obzvlášť striktné  

a ich splnenie má kritický dopad na správnu funkčnosť celého zariadenia. Hlavným 

dôvodom striktnosti je vysoká pravdepodobnosť výskytu zariadenia vo vysokej 

nadmorskej výške, kedy je ochrana uložených dát v pamäti a správna funkcia 

mikrokontroléra obzvlášť dôležitá, kvôli výskytu takzvaných Single Event Upset (SEU) 

javov. 

Single Event Upset (SEU) je jav patriaci k radiačných efektov v elektronických 

zariadeniach a nastáva, ak v oblasti logického elementu v elektronike preletí silne 

ionizujúca (vysoko energetická) častica v dôsledku čoho môže dôjsť k ionizácií  

časti materiálu elektroniky. Táto ionizovaná časť materiálu môže z ionizácie obsahovať 

dostatočne veľký voľný náboj, ktorý v kombinácií s dnešnými rozmermi u nízko-

výkonovej elektroniky dokáže náhodne zmeniť stav blízkych logických elementov. 
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Tieto vysoko energetické častice pochádzajú zväčša z externých zdrojov ako prirodzené 

pozadie vesmíru – kozmické lúče, solárny vietor, či z oblasti zemskej magnetosféry 

zvanej Van Allenov Radiačný pás a ich dávka závisí od nadmorskej výšky, zemskej 

zemepisnej šírky, zemepisnej dĺžky (dávka je vyššia pri póloch a nižšia pri rovníku) 

a s fázou slnečného cyklu. 
[3]

 

Výsledná zmena stavu logického elementu, ktorá nastáva ionizáciou materiálu  

sa nazýva Soft Error. Soft Error je hlavným dôvodom, prečo dochádza pri nesprávne 

zvolenej a navrhnutej elektronike, používanej vo vysokých nadmorských výškach 

(napríklad: mikrokontrolér či procesor riadiacej jednotky motoru lietadla), k náhodnej 

nesprávnej funkcií, napríklad vysokorýchlostných pamätí CACHE alebo k poškodeným  

a neplatným dátam v registroch procesora či v pamäťovej jednotke RAM.
 [4] 

Keďže sa predpokladá, že DSS bude súčasťou lietadla a bude sa nachádzať  

vo vysokých nadmorských výškach, použitie správneho typu pamäte a mikrokontroléra 

s odolnosťou voči SEU javom je nevyhnutnosťou.  

Najodolnejšou pamäťovou súčiastkou voči SEU javom v relatívne dostupnej 

cenovej kategórií pre 8 MB veľkosti pamäte, so spotrebou pri zápise oveľa menšou než 

1,5 W a s oveľa vyššou rýchlosťou zápisu a vyčítania než požadovaná komunikačná 

rýchlosť (fgeneral_MRAM  >> 115kHz (115,2kbps)) je MRAM (viď tab. 1 v kapitole 1.2). 

Keďže MRAM je odolná voči SEU kvôli použitým špeciálnym materiálom  

a jej architektúre, u mikrokontroléra takáto technologická možnosť nie je možná. 

Na druhej strane, u mikrokontrolérov existujú rozdielne spôsoby ochrany voči neželanej 

nesprávnej funkcií, napríklad: 

o Dual-CPU Lockstep 

o ECC (Error Correction Codes) na pamätiach CPU (Flash, RAM a EEPROM) 

o BIST (Build-In Self Test) pre CPU a on-chip RAM pamäť 

o ESM (Error Signaling Module) s vyvedeným kontaktom 

o Monitoring napätia a systémového Clock-u 

o SMPU (System Memory Protection Unit) pre ochranu systémových pamätí  

o CRC (Cyclic Redundancy Check) modul  

o Paritná ochrana u RAM a bufra ADC  
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o Softvérové ochrany realizované programátorom: 

 MEMU (Memory Error Management Unit) 

 FCCU (Fault Collection and Control Unit) 

 Fault-Handling Unit 

Lockstep režim u Dual - CPU mikrokontroléra 

Bezpečnostný trvalý mechanizmus aplikovaný u niektorých Dual-CPU 

mikrokontroléroch, vhodný pre aplikácie vyžadujúce vysokú bezpečnosť. Režim  

je definovaný dvoma CPU. Jedno nazývané „Functional core“, fungujúce ako funkčné 

jadro a druhé „Checker core“, fungujúce ako diagnostické jadro. Na oboch 

mikrokontroléroch beží paralelne ten istý set inštrukcií (program). Po čiastkovom 

vykonaní setu inštrukcií sa výstupy oboch jadier a niektoré vnútorné signály kritické  

pre funkciu jadra porovnajú v externej komparačnej logike špeciálne navrhnutej  

pre porovnanie výstupov, zvanej „Lockstep Comparator“. Keď dôjde k nejakej chybe 

u jedného z  jadier a výstupy alebo kritické vnútorné signály nie sú totožné u oboch 

jadier, je vyvolaná chyba u ESM modulu (Error Signaling Module) a procesor 

prechádza do stavu Abort. Procesor však nedokáže určiť či vzniknutá chyba  

je Soft Error alebo napríklad nevratná chyba pamäte mikrokontroléra, ktorá mohla 

vzniknúť degradáciou v čase. Na to slúžia iné moduly, vykonávajúce BIST (Build-In 

Self Test) alebo to môže vyriešiť softvérové obslúženie navrhnuté programátorom.
 [5] [10]

 

MRAM pamäť 

MRAM pamäte (Magneto-resistive Random Access Memory) sú energeticky 

nezávislé (non-volatilné) pamäte, pri ktorých vypnutím napájania MRAM pamäte 

nedochádza k strate uložených dát. Elektrická energia je u MRAM pamäte dodávaná  

iba pri zapisovaní a čítaní dát, ale nie pre udržiavanie dát. Tým pádom dáta v MRAM 

pamäti sú po zápise permanentne uložené. Dáta uložené v pamäťovej bunke MRAM  

sú uložené na základe zmagnetizovania časti materiálu. Štruktúra pamäťovej bunky 

MRAM pamäte je ilustračne zobrazená na obr. 1 na následujúcej strane. 
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Obr. 1  A) Topológia pamäťovej bunky MRAM
 [6]

 

B) Planárny rez topológiou pamäťovej bunky MRAM 
[7]

 

Pamäťová bunka MRAM pamäte má „sendvičovú“ štruktúru a je zložená 

z anizotropických magnetorezistívnych vrstiev oddelených nemagnetickou tunelovou 

bariérou . Hlavnou vlastnosťou magnetorezistívnych materiálov je zmena rezistivity 

feromagnetického vodiča v dôsledku smeru magnetizácie. Prechodom prúdu dvoma 

paralelne kolmými vodičmi („Bit line“ a „Write word line“) prechádzajúcimi popod 

a ponad „sendvičovou“ pamäťovou bunkou, dochádza k vytvoreniu magnetických polí 

v okolí vodičov, v dôsledku čoho nastáva zmagnetizovanie jednotlivých vrstiev 

magnetických materiálov v „sendvičovej“ štruktúre. Výsledné magnetické momenty 

paralelných zmagnetizovaných vrstiev materiálov môžu mať navzájom rovnakú  

alebo opačnú vektorovú orientáciu, čím sa výrazne ovplyvňuje rezistivita „sendvičovej“ 

štruktúry.  

Ak sú vektory magnetických momentov paralelných zmagnetizovaných vrstiev 

materiálov paralelné, výsledná rezistivita pamäťovej bunky je výrazne menšia  

než u anti-paralelnej orientácie magnetických momentov. Tieto relatívne orientácie 

magnetického momentu zodpovedajú binárnym logickým stavom 0 a 1. Tento proces 

charakterizuje zápis do pamäťovej bunky MRAM pamäte. Vyčítanie z pamäťovej bunky 

MRAM pamäte  je postavené na základe merania rezistivity pri prechode prúdu danou 

„sendvičovou“ štruktúrou pamäťovej bunky, ktorá závisí od relatívnej orientácie 

magnetických momentov jednotlivých vrstiev magnetických materiálov v štruktúre.  
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U paralelných magnetických momentov výsledná rezistivita pamäťovej bunky 

MRAM pamäte je veľmi malá, tým pádom ňou tečie oveľa väčší prúd  

(logická 1) než  u anti-paralelnej orientácie magnetických momentov, kedy prúd 

pamäťovou bunkou MRAM pamäte je takmer zanedbateľný (logická 0).
 [6] [7] [8]

 

 

Proces zápisu a vyčítania z pamäťovej bunky je zobrazený na obr. 2 A), B). 

 

Obr. 2  A) Proces zápisu do pamäťovej bunky MRAM 
[8]

 

B) Proces vyčítania z pamäťovej bunky MRAM 
[8]

 

 

MRAM pamäť, tak ako každá iná pamäť, má svoje výhody a nevýhody. V porovnaní  

s pamäťami používanými v dnešnej dobe sú výhody MRAM pamäte  

ako non-volatilnosť, vysoká rýchlosť, výborná prevádzková výdrž, nízka napájacie 

napätie a nulová spotreba energie pre udržanie dát v pamäti vyvážené hlavne veľkými 

rozmermi pamäťovej bunky, ktoré znižovaním asymptoticky zvyšujú spotrebu energie 

MRAM pamäte pri zápise dát. Preto sa v praxi môžeme stretnúť len s relatívne malými 

veľkosťami pamätí MRAM, oproti takým veľkostiam ako u pamäte FLASH  

alebo DRAM. Porovnanie MRAM pamätí s inými pamäťami, ktoré sa v dnešnej dobe 

často používajú je v tab. 3. 
[9] 
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 SRAM DRAM 
FLASH 

(NOR) 

FLASH 

(NAND) 
FeRAM MRAM PRAM 

STT-

RAM 

Volatinosť   × × × × × × 

Veľkosť 

bunky (F2) 
50 - 120 6 - 10 10 5 15 - 34 16 - 40 6 - 12 6 - 20 

Čas čítania 

(ns) 
1 – 100 30 10 50 20 - 80 3 - 20 20 - 50 2 - 20 

Čas zápisu / 

mazania (ns) 
1 - 100 50 / 50 

1 µs / 

10 ms 

1 ms / 

0,1 ms 
50 / 50 3 - 20 50 / 120 2 - 20 

Prevádzková  

doba 
1016 1016 105 105 1012 >1015 1010 >1015 

Spotreba  

pri zápise 
Nízka Nízka 

Veľmi  

vysoká 

Veľmi  

vysoká 
Nízka Vysoká Nízka Nízka 

Iná spotreba 
Leakage 

current 

Refresh 

current 
× × × × × × 

Potrebné 

napätie 
3 V 2 V 6 – 8 V 16 – 20 V 2 – 3 V 3 V 1,5 – 3 V < 1,5 V 

 Existujúci produkt Prototyp 

*– Yes 

*× –  No / None 

 - Hlavná výhoda  - Hlavná nevýhoda 
 

Tab. 3 Porovnanie MRAM  s ďalšími v súčasnosti používanými pamäťami 
[7] [9] 

1.2.4 Komunikácia - komunikačné rozhranie a komunikačný protokol 

Úlohou DSS, riešeného ako „standalone device“, je zbierať informácie po jednej  

alebo viacerých komunikačných linkách, tieto informácie uložiť a podľa požiadavky  

zaslať do ďalšieho externého zariadenia, ktoré informácie jednotlivo alebo blokovo 

príjme, spracuje podľa potreby a  ponúkne v istej forme na náhľad operátorovi / 

užívateľovi.  

Z tohto popisu je jasné, že DSS, musí komunikovať s minimálne dvoma 

zariadeniami – sledované zariadenie a zariadenie pre vyčítanie dát.  
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Podľa tab. 1 zákazník zadal požiadavku pre použitie RS-422 komunikačnej 

zbernice, takže celková komunikácia pomocou RS-422 medzi týmito dvoma hlavnými 

zariadeniami môže byť riešená dvoma spôsobmi, a to: 

a) Multiplexing komunikácie zariadení na jednej RS-422 komunikačnej linke. 

 Toto riešenie má svoje výhody ako znížená cena, z dôvodu použitia 

len jedného ovládača RS-422 pre obslúženie komunikácie či menej 

použitých vodičov a menší počet použitých kontaktov, tým pádom 

menší a lacnejší konektor. Nevýhodou však je, zvýšená réžia 

obslúženia takejto komunikácie a nutnosť navrhnutia softvérových 

riešení pre protokolárny multiplexing komunikácie medzi 

zariadeniami čím sa zvyšuje cena na strane softvérového vývoja. 

Zároveň nastáva problém v prípade, že dôjde k výpadku komunikácie 

alebo ovládača RS-422 z dôvodu napríklad starnutia súčiastky. 

V takejto situácií je DSS absolútne nepoužiteľný a užívateľ  

nemá možnosť určiť ani jeho čiastočnú funkciu. 

 

b) Existujú dve komunikačné linky RS-422, jedna pre obslúženie komunikácie 

so sledovanými zariadeniami a druhá pre komunikáciu so zariadením  

pre vyčítanie dát (napríklad softvér bežiaci na počítači).  

 Toto riešenie má zvýšené nároky na počet súčiastok - dva RS-422 

ovládače a zároveň je nutné rezervovať dvojnásobný počet kontaktov 

pre komunikačné zbernice  konektora, než tomu bolo 

v predchádzajúcom riešení. Na druhú stranu toto riešenie ponúka 

výrazne zlepšenie po stránke užívateľskej. A to napríklad možnosť 

protokolárne multiplexovať komunikáciu výlučne so sledovanými 

zariadeniami, zatiaľ čo komunikácia so zariadením pri vyčítanie dát 

(počítačový softvér) funguje separátne. Toto riešenie je po stránke 

vývoja drahšie, ale sprehľadňuje celkovú softvérovú réžiu obslúženia 

komunikácie a ponúka možnosť „paralelnej komunikácie“  

kedy obe zariadenia komunikujú pre oko „v jeden okamih“. Zároveň  

je možné určiť aspoň čiastočnú funkciu zariadenia priamo 

užívateľom v prípade výpadku jednej z komunikačných liniek.  
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Charakteristika RS-422 komunikačnej linky 

 Sériová linka RS-422 funguje na asynchrónnom móde s 11 bitmi na 1 byte 

prenesených dát.  

 Štandard kódovania bitov je NRZ (Non-Return-to-Zero) - pri komunikácií 

dátový element trvá rovnakú dobu (TE) ako časová dĺžka jedného bitu (TB). 

 Nie je použitý hodinový signál 

 Baudrate: 9600:115200 Bd 

 Parametre modulu (kódované na 32bit : 4 byte) sú posielané formou  

„MSB First“ (Most Significant Byte First) 

 Forma jedného dátového bytu je zobrazená v tab. 4. 

Popis Gap Správa Gap 

Poradie bitu 0. 1. 2. - 9. 10. 11. 12. 

Reprezentácia 
Gap 

(1bit) 
Štart bit 

Data byte 

(lsb prvý) 
Paritný bit Stop bit 

Gap 

(1bit) 

Hodnota 1 0 - - 1 1 

Tab. 4 Sekvencia bitov pri posielaní jedného dátového bytu  

po RS-422 komunikačnom rozhraní 

 

Komunikačný protokol 

Požiadavkou zákazníka bolo implementovať dve komunikačné linky RS-422, kde jedna 

je pre obslúženie komunikácie so sledovaným zariadením a druhá pre zariadenie  

na vyčítanie dát. Toto riešenie, ako už bolo spomenuté, sprehľadňuje celkovú 

softvérovú réžiu obslúženia komunikácie, riadenú komunikačným protokolom. 

Komunikačný protokol je súbor pravidiel, pomocou ktorých si budú jednotlivé 

zariadenia predávať informácie. Zákazník podľa tab. 1 nešpecifikoval žiadny konkrétny 

komunikačný protokol, ale predpokladá použitie zariadenia pre záznam dát u jedného  

z existujúcich produktov. Preto je dobré použiť rovnaký komunikačný protokol,  

aký je implementovaný u sledovaného zariadenia. Výhodou použitia rovnakého 

protokolu je hlavne rýchla integrácia DSS do vyššieho systému a taktiež odpadáva 

nutnosť definovať úplne nový komunikačný protokol, čím už nie je nutná dodatočná 

implementácia „nového protokolu“ na strane sledovaného zariadenia a tým pádom  

sa znižuje celková cena vývoja.  
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Použitý komunikačný protokol je rozdelený pre obe komunikačné rozhrania,  

kde jeden má označenie COM1 a druhý COM2. 

COM1 rozhranie je realizované na jednej komunikačnej linke RS-422 a slúži  

na monitorovanie sériovej komunikácie so sledovaným zariadením. Po tomto 

komunikačnom rozhraní je posielaná len jedna riadiaca správa s označením M1.  

Po prijatí riadiacej správy M1 so špecifickým príkazom 0x10 a dátovým typom 

príchádzajúcich dát, DSS uloží dáta obsiahnuté v dátovej časti danej správy  

do príslušného pamäťového bloku daného dátovým typom správy.  

Správa M1 pre COM1 rozhranie je riadiacou správou komunikácie medzi DSS 

a sledovaným zariadením. Správa je rozdelená na päť častí, každá obsahujúca 

jedno 16 bitové slovo: 

  1/ sync         : hlavička správy 0x5AA5 

  2/ cmd-val-type-msB  : typ príkazu (vrchný byte - 8 bitov) 

- Záznamenaj dáta 

     cmd-val-type-lsB    : dátový typ posielaných dát 

            (spodný byte - 8 bitov / One – Hot) 

- Binary 32 bitfield 

- int16 / uint16 

- int32 / uint32 

- fp32 

- char 

  3/ cmd-val-msw       : dáta (vrchné slovo - 16 bitov) 

  4/ cmd-val-lsw       : dáta (spodné slovo - 16 bitov) 

  5/ crc        : kontrolný súčet slov 1/ až 4/ 

Keďže rozhranie COM1 je zapojené paralelne ku komunikačnej linke RS-422 

sledovaného zariadenia a odpočúva jeho komunikáciu, niektoré správy chodiace po tejto 

komunikačnej linke a zároveň aj cez rozhranie COM1 môžu mať formát úplne 

rozdielny od správy vyžšie definovanej M1. Pre Záznamové zariadenie je však dôležitý 

iba jeden typ správy so spomenutou hlavičkou správy 0x5AA5 a typom príkazu 0x10.  
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Táto správa má označenie M1 a vraví DSS, že dáta, ktoré má uložené vo svojej dátovej 

časti má rozlíšiť a uložiť do pamäťového bloku vo vytvorenej architektúre pamäte 

podľa ich dátového typu. Bližší popis správy M1 pre rozhranie COM1  

je v Elektronická príloha A. 

 

COM2 rozhranie je použitý na druhej separátnej komunikačnej linke RS-422 

a slúži na vyčítanie uložených dát a na nastavenie DSS. Správy posielané po tomto 

komunikačnom rozhraní sú M1, M2, M3 a M4. 

  Proces vyčítania dát je kontrolovaný riadiacou správou M1  

so špecifickým príkazom 0x000E a adresou v pamäti. Po prijatí tejto 

správy, DSS vysiela dáta jednotlivo pomocou správy M4  

a inkrementuje zadanú adresu v pamäti až po koniec daného 

pamäťového bloku alebo zastavením zasielania dát – zaslaním 

riadiacej správy M1 znova. 

 

  Proces nastavenia DSS je kontrolovaný správou M1 v špecifickom 

poradí. Po prijatí správy so špecifickým príkazom 0x000C a adresou 

registra, ktorý má byť vyčítaný, DSS odpovedá správou M3,  

v ktorej je obsiahnutá hodnota registra. Po odoslaní správy M3  

je DSS po istý čas tTIMEOUT pripravený znova prijať správu M1,  

ale tentoraz jedine iba so špecifickým príkazom 0x000D a hodnotou 

registra, na ktorú má zvolený register predchádzajúcou správou M1,  

byť nastavený. Záznamový zariadenie odpovedá správou M3,  

v ktorej je obsiahnutá už nová / zapísaná hodnota registra. 

 

  Proces vyčítania identifikácie DSS je kontrolovaný správou M1  

so špecifickým príkazom s označením 0x000B. DSS odpovedá 

špecifickou správou M2, v ktorej je obsiahnutá identifikácia DSS.  
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Správa M1 pre COM2 rozhranie je riadiacou správou komunikácie medzi DSS 

a zariadením pre vyčítanie dát. Správa je rozdelená na štyri časti,  

každá obsahujúca jedno 16 bitové slovo, v tvare: 

  1/ sync   : hlavička správy 0x5AA5 

  2/ cmd-val-type  : typ príkazu 

- Identifikácia zariadenia 

- Výpis registra z adresy v cmd-val 

- Zápis hodnoty z cmd-val do registra 

- Vyčítanie z pamäte z adresy v cmd-val 

- Zápis do pamäte na adresu v cmd-val 

  3/ cmd-val : príkazová hodnota (rôzna podľa typu príkazu) 

- Číslo registra 

- Dáta pre nastavenie registra 

- Adresa v pamäti 

- Dáta pre uloženie do pamäte 

  4/ crc  : kontrolný súčet slov 1/ až 3/ 

 

Správa M2 pre COM2 rozhranie je správou odpovedajúcou na správu M1 

s príkazom 0x000B. Formát správy slúži pre zaslanie celkovej identifikácie DSS 

– verziu softvéru S/N a sériové číslo P/N. Správa je rozdelená na desať častí, 

každá obsahujúca jedno 16 bitové slovo, v tvare:  

  1/       sync   : hlavička správy 0xA55A 

  2/ - 5/ id-soft   : verzia softvéru S/N jednotky v ASCII 

      (4 slová – 64 bitov) 

  6/ - 9/ ref-DMM  : sériové číslo P/N jednotky v ASCII 

      (4 slová – 64 bitov) 

  10/      crc  : kontrolný súčet slov 1/ až 9/ 
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Správa M3 pre COM2 rozhranie je správou odpovedajúcou na správu M1 

s príkazom 0x000C. Formát správy slúži pre zaslanie hodnoty registra z adresy 

registra definovanej v správe M1. Správa je rozdelená na šesť častí,  

každá obsahujúca jedno 16 bitové slovo, v tvare: 

  1/       sync   : hlavička správy 0xFFFF 

  2/       cmd-type-ack : odpoveď na príkaz 0x000C 

  3/       register-num : číslo posielaného registra 

  4/ - 5/ register-val : hodnota registra (32 bitov) 

  6/       crc   : kontrolný súčet slov 1/ až 5/ 

 

Správa M4 pre COM2 rozhranie je správou odpovedajúcou na správu M1 

s príkazom 0x000E. Formát správy slúži pre zaslanie hodnoty uloženej v pamäti 

DSS, z adresy pamäte definovanej v správe M1. Správa je rozdelená na šesť 

častí, každá obsahujúca jedno 16 bitové slovo, v tvare: 

  1/       sync   : hlavička správy 0xFFFF 

  2/       cmd-type-ack : odpoveď na príkaz 0x000E 

  3/       memory-addr : adresa vyčítanej správy 

  4/ - 5/ memory-val : hodnota uložená pod danou adresou 

  6/       crc   : kontrolný súčet slov 1/ až 5/ 

Bližší popis správ M1, M2, M3 a M4 pre rozhranie COM2 je v Elektronická príloha A. 
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1.2.5 Elektrické rozhranie – D38999 

Hermetické konektory rady D38999 patria k „Military Standard“ konektorom taktiež 

označované skratkou MIL-STD-39888. Tieto konektory sú využívané hlavne v military, 

industrial, automotive a aerospace aplikáciách z dôvodu vysokého dôrazu na odolnosť, 

zvýšenú životnosť, všestrannosť a celkovú kvalitu. Vlastnosti ako Dualok interconnect 

system, možnosť hermetickosti, micro-miniaturity (závisí od výrobcu), možnosť 

priamej montáže na dosku plošných spojov alebo nepriamej montáže pomocou 

klasického káblového alebo flex prepojenia, možnosť montáže na prírubu (receptacle 

plug) a do kábla (straight plug), možnosť pájkovania alebo krimpovania kontaktov, 

modularita nadstavcov a polarizácia rozloženia kontaktov voči konektoru robia z týchto 

konektorov vhodných kandidátov do širokého spektra kritických aplikácií, 

kde je vyžadovaná hlavne kvalita, odolnosť, všestrannosť a nízka miera poruchovosti. 

Ich hlavnou nevýhodou je relatívne vysoká cena, ktorá je však vyvážená dodaným 

certifikovaným konektorom pre oblasť vojenských a aerospace aplikácií. Okrem rady 

D38999 existujú ďalšie rady ako MIL-STD-5015, MIL-STD-26482, MIL-STD-22992 

a mnoho ďalších. Každá rada je špecifická pre inú aplikáciu. Napríklad konektory 

z rady MIL-STD-5015 realizujú robustnejšie napájanie vo vojenských aplikáciách, 

zatiaľ čo MIL-PRF-29504 definuje kontakty pre vláknovú optiku, ktoré môžu byť 

krimpované do MIL-STD-39888 konektorov. 
[15] 

Pre DSS aplikáciu je zákazníkom požadovaný výlučne konektor z rady  

MIL-STD-D38999 o zatiaľ neznámom rozložení a počte kontaktov. 

Keďže sú očakávané minimálne dve linky RS-422 a prívod na napájacie napätie  

+ 28 VCC a zem 0 VGND, predpokladaný počet potrebných kontaktov sa u tejto aplikácie 

predbežne stanovuje na desať (10) kontaktov. Konektor z rady D38999 s najbližším 

vyšším počtom kontaktov trinásť (13) je vo všeobecnosti označovaný  

ako D38999 11-35. Preto je tento konektor súčasťou systémovej schémy DSS na obr. 3.  
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1.3. Systémové požiadavky a technická špecifikácia DSS 

Pri prvotnom zadefinovaní a rozbore užívateľský požiadaviek sú užívateľské 

požiadavky predané vykonávateľovi zákazky, ktorý podľa potreby požiadavky 

zanalyzuje, doplní a vypracuje predbežnú technickú špecifikáciu zariadenia.  

Predbežná technická špecifikácia zariadenia udáva predbežný smer,  

ktorým sa vývoj zariadenia bude uberať a zároveň umožňuje vykonávateľovi zákazky 

lepšie plánovať svoje zdroje (pracovníkov, výrobu, naskladnenie súčastí a podobne). 

Zároveň predbežná technická špecifikácia zariadenia môže a nemusí byť v tomto štádiu 

vždy úplná z pohľadu vývoja a niektoré kritické detaily musia byť dodatočne doplnené. 

Preto je predaná späť zákazníkovi, ktorý po spracovaní predaného dokumentu 

požadované potrebné údaje dodatočne špecifikuje a dokument sa o ne doplní.  

Tento proces sa môže opakovať niekoľko krát v závislosti od komplexnosti zariadenia.  

Vo výsledku tejto iterácie sú presne určené Užívateľské požiadavky zariadenia,  

ktoré sú špecifikované v konečnej forme v dokumente Predbežnej technickej 

špecifikácie zariadenia. Tento dokument slúži ako počiatočný „Blueprint“ zariadenia 

a zároveň je prvým vstupným dokumentom vo vývoji zariadenia. 

Predbežná technická špecifikácia zariadenia obsahuje technický popis, 

funkcionalitu, identifikáciu a systémovú špecifikáciu zariadenia, spolu s referenciou  

na všetky súvisiace dokumenty ako sú popis komunikačného protokolu, schéma šasi, 

systémové schéma a podobne. 

Z popisu užívateľských požiadaviek DSS v kapitole 1.2 v tab. 1 je zrejmé,  

že celý systém sa bude skladať z dvoch zariadení, jedno určené pre ukladanie dát,  

ktoré bude označené DMM (Data Memory Module) a druhé pre komunikáciu, správu 

a vyčítanie dát z DMM modulu, s označením HMI. Keďže súčasťou HMI musí byť  

aj softvér pre správu dát a DMM modul musí komunikovať s HMI po RS-422 

komunikačnej zbernici, je logické HMI modul systémovo, v jeho hierarchií, rozdeliť  

na dve časti jedná hardvérová s označením HMI HW a jedna softvérová s označením 

HMI SW. Vykonávateľom zakázky sa zároveň predpokladá, že program HMI SW  

bude grafickým užívateľským rozhraním (GUI) spustiteľným na počítači s operačným 

systémom Windows.  
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Na druhú stranu HMI HW bude samostatne implementovaný modul, ktorého úlohu bude 

sprostredkovávať komunikáciu medzi DMM (RS-422 komunikačná zbernica – COM2)  

a HMI SW (USB zbernica). Na základe tohto rozdelenia spolu s rozborom užívateľských 

požiadaviek je vytvorený Systémový návrh DSS, ktorý je možné vidieť na obr. 3. 

 

Obr. 3 Systémová architektúra DSS 

Systémová architektúra DSS je zložená z komponentov vypísaných v tab. 5. 

Označenie Popis 

DMM Data Memory Module 

CN01 Konektor D38999 11-35 

D-Sub Konektor D-Sub DE-09 

USB HMI HW USB konektor 

HMI HW RS-422 → USB konvertor 

HMI SW GUI – grafické užívateľské rozhranie 

Tab. 5 Zoznam komponentov DSS 
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1.3.1 Technická špecifikácia a funkcionalita HMI 

HMI systém je užívateľské rozhranie zobrazené v Systémovej architektúre DSS  

na obr. 3, ktoré sa skladá z HMI HW a HMI SW. Úlohou HMI SW je vyčítanie 

uložených dát, identifikácie, registrov, samotné nastavenie DMM modulu a správa 

získaných dát. Návrh modulu HMI SW, v tejto práci pokrytý nebude. 

Úlohou HMI HW je konvertovať sériovú komunikačnú zbernicu RS-422 u DMM 

modulu na USB komunikačnú zbernicu pre komunikáciu s počítačom. Je taktiež dôležité 

spomenúť, že HMI HW nebude spĺňať environmentálne podmienky normy DO-160G 

definované v kapitole 1.2.1. Je to preto, že predpokladané použitie HMI HW je počas 

pobytu lietadla na zemi. Z tohto dôvodu nám odpadáva nutnosť predpokladať všetky 

bezpečnostné riziká, ktoré môžu u zariadenia nastať a k tomu aj definovanie návrhu 

hardvéru zariadenia a preto vývoj tohto zariadenia nemá zmysel vykonávať  

a je režíjne jednoduchšie už navrhnuté zariadenie zakúpiť. 

Keďže HMI HW je špecifikovaný ako konvertor RS-422 - USB komunikácie,  

ktorých je na trhu viac než dostatok, preto bude HMI HW vybraný ako samostatná 

súčiastka od dodávateľa, ktorého určila spoločnosť vedúca vývoj DSS podľa svojich 

režijných, kapacitných a finančných možností. Kritériá pre výber prevodníku  

sú nasledovné: 

o USB rozhranie (kompatibilné rozhranie s USB1.1, USB2.0, USB3.0) 

o USB-B konektor 

o RS-422 rozhranie (kompatibilné s RS-485) 

o D-SUB 9M (cannon 9; samec konektor) 

o Virtuálny sériový port (zaisťuje prístup k sériovej linke cez COM port) 

o Automatické prepínanie toku dát bez oneskorenia 

o Podporované systémy (Windows 32bit / 64bit, Linux, MAC OS, Android) 

o Galvanické oddelenie sériovej linky od USB 

o Napájanie od USB (5 V / < 50 mA) 

o Možnosť montáže na stenu alebo DIN koľajnicu 

Týmto kritériám vyhovuje RS-485 – USB prevodník SB485C od spoločnosti  

Papouch s.r.o. Komunikačné, elektrické a mechanické parametre SB485C prevodníku 

sú zobrazené v tab. 6, tab. 7 a tab. 8 na následujúcej strane.  
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USB rozhranie 

Pozn.: Kompatibilné s USB1.1, USB2.0, USB3.0 
 

Typ USB konektora 

Pozn.: Poskytuje prepojenie s počítačom cez štandardný USB kábel 
USB-B  

RS-422 rozhranie 

Pozn.: Kompatibilné s RS-485 
 

RS-422 typ konektora D-SUB 9M 

Nastaviteľné módy 
RS485, RS422,  

RS422 Multimaster 

Maximálna prenosová rýchlosť dát 3Mb/s 

Virtuálny sériový port 

Pozn.: Prístup k sériovej linke cez virtuálny COM  port 
 

Automatické prepínanie toku dát bez oneskorenia  

Podporované systémy 

Pozn.: Windows 32bit / 64bit, Linux, MAC OS, Android 
 

Tab. 6 Parametre komunikácie SB485C (HMI HW) 

 

Napájacie napätie 

Pozn.: Napájané z USB 
5 V 

Ochrana proti prepätiu  (do 6,5V) 

Prúdová spotreba 45mA 

Zakončovací odpor 

Pozn.: Zapojený cez prepínač na konvertore 
120Ω 

Odpor definujúci stav „idle“ 

Pozn.: Zapojený cez prepínač na konvertore 
680Ω 

Galvanické oddelenie USB od sériovej linky  

Tab. 7 Elektrické parametre SB485C (HMI HW) 

 

Pracovný rozsah teplôt  od -40 do +85 °C 

Rozmery 

Pozn.: [W × H (bez konektora) × D] 
54 × 62 (55) × 24 

Váha 75g 

IP ochrana IP 30 

Materiál šasi eloxovaný hliník 

Možnosť montáže na stenu / na DIN lištu 

Pozn.: Hole pitch is 73 mm / Clip for DIN 35mm rail 
 /  

Tab. 8 Mechanické parametre SB485C (HMI HW) 
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1.3.2 Technická špecifikácia a funkcionalita DMM 

Úlohou DMM modulu je monitorovanie plne-duplexnej sériovej komunikačnej zbernice 

RS-422 pripojenej cez CN01 konektor. Cez CN01 konektor je taktiež pripojené: 

 A/C palubné napájacie napätie a 

 druhá RS-422 komunikačná zbernica. 

Rozloženie a orientácia kontaktov konektora CN01 je na obr. 6 a signálové 

priradenie konektora CN01 je v tab. 13, oba v kapitole 2.1.6.  

Základná funkcionalita DMM, vychádzajúcich zo systémovej architektúry DSS  

na obr. 3, je alokovaná v nasledujúcich blokoch:  

 ESD & EMI ochrana, 

 Vnútorné napájacie zdroje pre napájanie jednotlivých funkčných blokov, 

 MRAM pamäť o veľkosti 8MB, pre ukladanie prichádzajúcich dát, 

 MCU - Microcontroler Unit - s vnútornou ochranou dát, ktorý spracováva 

svoje vnútorné procesy, komunikáciu a zaznamenávanie údajov do MRAM 

pamäte cez sériové rozhranie SPI. 

Pozn.: Keďže žiadny komunikačný protokol nebol zákazníkom definovaný predpokladá 

sa použitie rovnakého komunikačného protokolu ako u sledovaného zariadenia,  

ktorý je opísaný v kapitole 1.2.4. 

 Dve separované RS-422 komunikačné zbernice, označené ako komunikačné 

rozhranie COM1 a COM2: 

 

o  COM1 rozhranie je použité pre monitorovanie jednej komunikačnej 

linky RS-422. Po prijatí M1 správy s typom príkazu „DMM record data“ 

DMM modul uloží do pamäte dáta obsiahnuté v dátovej časti správy M1 

podľa ich dátového typu. Formát správy M1 pre COM1 rozhranie  

je opísaný v Elektronická príloha A.   
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o COM2 rozhranie je použité na vyčítanie uložených dát a na nastavenie 

DMM modulu s použitím HMI HW a HMI SW. 

 Proces vyčítania uložených dát z pamäte je kontrolovaný 

správou M1 s typom príkazu „Memory read“. Po spracovaní 

správy, DMM modul odpovedá správou M3 obsahujúcou 

požadované dáta.  

 Proces nastavenia a identifikácie DMM modulu je taktiež 

riadený správou M1 s typom príkazu „Send register“  

pre zaslanie hodnoty definovaného registra DMM modulom 

správou M3 a následné zaslanie správy M1 s typom príkazu   

„Set register“ pre nastavenie daného registra. Zaslanie správy M1 

s typom príkazu „Send identification“ pre zaslanie špecifickej 

identifikácie DMM modulu správou M2. „Memory write“  

pre vymazanie definovaného bloku pamäte DMM a „Memory 

read“ pre vyčítanie pamäťového bloku dát správou M4.  

Formát správ M1, M2, M3 a M4 pre COM2 rozhranie je opísaný v Elektronická 

príloha A. 

DMM modul bude fungovať v dvoch operačných módoch: 

 Aktívny mód: DMM monitoruje komunikáciu u sledovaného zariadenia 

použitím COM1 rozhrania. Tento mód je aktivovaný vtedy, ak HMI modul 

nie je pripojený ku komunikačnej linke COM2. 

o  V tomto móde po prijatí M1 správy s typom príkazu „DMM record 

data“, DMM správu spracuje a uloží dáta obsiahnuté v dátovej časti 

správy M1 do príslušného dátového bloku v pamäti. 

 

 Servisný mód: DMM je schopný posielať dáta využitím rozhrania COM2  

do HMI subsystému. Tento mód je aktivovaný kedykoľvek je HMI subsystém 

pripojený cez COM2 rozhranie a je prijatá správa M1. 

o  V tomto móde je užívateľ schopný vyčítať a vymazávať pamäť DMM, 

nastavovať a vyčítať nastavenie DMM, vyčítať chybové hlásenia 

a identifikáciu DMM s použitím HMI subsystému.   
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Pre DMM je vyžadované nasledujúce:  

- Ochrany napájacieho napätia podľa normy DO-160G kat. 16 sekcia Z 

definovanej v príloha 2 v tab. 26. 

o Stabilné napájanie periférií a mikrokontroléra v plnom pracovnom 

rozsahu teplôt podľa tab. 9. 

o Ochrana proti napäťovým pulzom do 80 VCC, minimálne 100 ms 

o Skorá detekcia výpadku napájacieho napätia 

o Podpäťová ochrana na 10 VCC (vypnutie súčastí v jeden moment) 

o Funkčnosť zariadenia zaistená pri výpadku napájania aspoň na 50 ms 

- Implementácie na mikrokontroléri 

o Lockstep 

o ESM (Error Signaling Module) s vyvedeným pinom 

o ECC (Error Correction Codes) – na Flash, RAM, EEPROM 

o BIST (Build-In Self Test) – na ROM ,on-chip RAM a mikrokontroléri 

o Monitoring napätia a systémových hodín 

o SMPU (System Memory Correction Codes) – systémová pamäť 

o Paritná ochrana RAM a všetkých bufrov 

o CRC (Cyclic Redundancy Check) modul 

o  Realizáciu softvérovej ochrany 

 MEMU (Memory Error Management Unit) 

 FCCU (Fault Collection and Control Unit) 

o  Komunikačné rozhrania SPI, UART 

o  Programovací vstup mikrokontroléru JTAG 

o  Floating-Point Unit (žiadúce ale nie nevyhnutne potrebné) 

- Hardvérové obslúženie MRAM periférie 

o Komunikácia s MRAM cez SPI 

- Hardvérové obslúženie RS-422 ovládača periférie 

o Komunikácia s RS-422 ovládačom cez UART komunikačné rozhranie 

- Konektor D38999 11-35 
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Hlavné parametre DMM sú zobrazené v tab. 9. 

Popis Hodnota Jednotka 

Kapacita pamäte 8 [MB] 

Komunikačná rýchlosť 9,6 – 115,2 [kbps] 

Nominálne napájacie napätie 28 [V] 

Rozsah napájacieho napätia 12 – 32,2 [V] 

Limity funkčnosti napájacieho napätia 10 – 80 [V] 

Odolnosť pre napäťové pulzy ≤ 80 V / > 100 ms 

Odolnosť voči výpadku napájania > 50 ms 

Izolačný odpor medzi konektormi a chassis > 20 [MΩ] 

Maximálna spotreba pri zápise (Aktívny mód) 1,5 [W] 

Operačný rozsah teplôt -55 – 125 [°C] 

Operačná výška 0 – 16 765 [M] 

Vlhkosť 20 – 100 [%] 

Rozmery 110 x 64 x 40 [mm] 

Hmotnosť 200 [g] 

Tab. 9 Hlavné parametre DMM modulu 
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2 Výber súčiastok a blokový návrh 

hardvéru DMM 

2.1. Výber súčiastok periférií DMM 

V tejto časti prebehne výber súčiastok a prvotný náčrt návrhu interného napájacieho 

zdroja pre jednotlivé periférie mikrokontroléru a samotný mikrokontrolér. Tento proces 

prebehne na základe vybraných kritérií v technickej špecifikácií DMM v kapitole 1.3.2.  

2.1.1 Mikrokontrolér 

Prax potvrdzuje, že cenovo a režijne najvýhodnejšie je kupovať mikroelektronické 

súčiastky veľkosériovej výroby v čo najväčších množstvách - rádovo stovky až tisíce 

kusov. Tomuto pravidlu sa nevyhne ani taká súčiastka akou je mikrokontrolér / procesor 

(ďalej len procesor). Preto výber procesora pre danú aplikáciu DMM nepodliehal čisto 

len kritériám obsiahnutým v kapitole 1.3.2. Dôvodom preto je, že pri kúpe veľkého 

množstva kusov daného procesora je dôležité myslieť na jeho budúce uplatnenie 

v ďalších projektoch spoločnosti a tomu prispôsobiť kritériá pre výber procesora. 

Spoločnosť, ktorá vedie vývoj DMM, je zameraná na pokročilé riadenie a reguláciu 

v oblasti letectva a predpokladá využitie procesora hlavne pri spracovaní dát  

a riadení mechanických súčastí lietadla vo vysokých nadmorských výškach.  

Z toho dôvodu, sú dôležité pri výbere tohto procesora moduly ako: 

 Dual CPU s Lockstep 

 Nominálne napájanie maximálne len 3,3V a/alebo 1,2V 

 Bezpečnostné moduly: ECC, SMPU, BIST, ESM, CRC 

 Napäťový a hodinový monitoring 

 Floating Point Unit (Single precision 32bit, Double precision 64bit) 

 ePWM (enhanced Pulse Width Modulator),  

 eCAP (enhanced Capture Module),  

 eQEP (enhanced Quadrature Encoder Pulse) 

 N2HET (Next Generation High-End Timer) 

 MibADC (Multibuffered ADC) 
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 DMA kontrolér (Direct Memory Access) 

 FMPLL (Frequency Modulated Phase Locked Loop) 

 RTI (Real Time Interupt) 

 AJSM (Advanced JTAG Security Module) 

 CAN budič (Control Area Network)  

 I2C (Inter-Integrated Circuit), SPI modul, LIN/SCI (UART) modul 

 

V neposlednom rade je pri výbere z pohľadu dlhodobého využitia procesora  

pri rôznych budúcich projektoch dôležitá integrovaná „on-chip“ pamäť ako EERPOM, 

funkčnosť procesora pri teplotných rozsahoch minimálne - 55°C až 125°C, púzdro 

súčiastky vhodné pre efektívnu výmenu v prípade poruchy (napríklad QFP / nie BGA), 

podpora procesora tretími stranami, výrobné označenie súčiastky „ACTIVE“  

a „In Production“ u výrobcu a vhodnosť procesora pre letecké a automotive aplikácie 

(„Application: Aerospace and Avionics / Automotive“). Všetky tieto vlastnosti procesora 

sa musia brať do úvahy pretože sa predpokladá certifikácia vytvorených produktov, 

ktorá musí spĺňať prísne kritériá leteckých noriem a zároveň sa očakáva použitie 

procesorav ďalších projektoch spoločnosti. 

Pre aplikáciu DMM je výber  procesora z režijných dôvodov zúžený  

na produkty od spoločnosti Texas Instruments Incorporated. Konkrétne ide o rady RM4, 

TMS470 a TMS570, ktoré patria k High-Performance Automotive-Grade prípadne 

Aerospace-Grade procesorom pre tzv. „safety-critical“ aplikácie.  

Porovnanie jednotlivých procesorov z daných rád je v tab. 27 v príloha 3  

a v tab. 28 v príloha 4. Z porovnania je jasné, že nie všetky procesory spĺňajú  vyžšie 

zadané požiadavky a obsahujú spomenuté moduly. Výber bol nakoniec zúžený  

na rodinu Hercules™ TMS570 konkrétne na procesor TMS570LS0332. Vybraný 

procesor spĺňa predpokladané potrebné požiadavky na bezpečnosť z pohľadu vzniku  

už spomenutých „Soft Errors“, sú na ňom implementované žiadané moduly,  

ktorých využitie sa predpokladá pri realizácií DMM. Zároveň procesor TMS570LS0332 

je vhodný z pohľadu dlhodobého využitia v následujúcich projektoch a poskytuje  

pre túto aplikáciu najlepší pomer ceny a výkonu.  
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Nevýhodou tohto procesora je integrovaný oscilátor s nutnosťou pripojiť externý 

kryštál, neprítomnosť integrovaného modulu komparátora a nutnosť externého  

Power-On Reset hardvérového obslúženia. Popis vybraného procesora TMS570LS0332 

je možné vidieť v tab. 28 v príloha 4, v datasheet-e a v technickom popise  

procesora. 
[5] [10] 

Základné vybrané parametre procesora TMS570LS0332 je možné vidieť v tab. 10 nižšie. 

Nominálne napájanie jadra  

Pozn.: Jadro a „on-chip“RAM 
1.2 VDC 

Rozsah napájacích napätí jadra 

Pozn.: Jadro a „on-chip“RAM 
1,14 VDC – 1,32 VDC 

Nominálne napájanie Interných modulov  

Pozn.: ADC, GPIO, Flash Pump moduly 
3,3 VDC 

Rozsah napájacích napätí interných modulov 

Pozn.: ADC, GPIO, Flash Pump moduly 
3,0 VDC - 3,6 VDC 

Zvolená pracovná frekvencia jadra fHCLK 

Pozn.: Nutný externý kryštál 
70MHz 

Maximálna pracovná frekvencia fHCLK-MAX 

Pozn.: Nutný externý kryštál 
80MHz 

Pracovný teplotný rozsah (TJ) -40 °C – 150°C  

Prúdová spotreba 

Pozn.: Nutná realizácia externého Power-On Reset 

ICC-80MHz 
1,2 VDC 

Pozn.: PBIST / LBIST mód 145 mA 

ICCREFHI 
3,3 VDC 

Pozn.: ADC prevádzkované 3 mA 

ICCIO, 

ICCADC, 

ICCP 

3,3 VDC 

Pozn.: Všetko naraz:  

ADC prevádzkované, VCCP-MAX  

a vyčítanie / zápis cez JTAG 

65 mA 

Pozn.: Maximálna kombinovaná spotreba  

všetkých spomenutých zdrojov 

Tab. 10 Základné parametre procesora TMS570LS0332 
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Oscilátor TMS570LS0332 

Podľa datasheet-u procesora TMS570LS0332 nemá procesor interný kryštál podľa 

ktorého by mohol byť taktovaný. Vo vnútri procesora je hlavný interný oscilátor  

(„Main oscillator“) so vstupmi vyvedenými na piny OSCIN, OSCOUT 

a KELVIN_GND vyžadujúce pripojenie externého kryštála a záložný  

nízko-výkonový oscilátor („Low-Power Oscilator“). Frekvenciu hlavného  

interného oscilátora je ďalej možné meniť pomocou interného PLL1 modulu  

(„Phase Locked Loop“). PLL1 je fázový záves, pomocou ktorého je možné špeciálne 

násobiť a deliť vstupnú frekvenciu kryštálu – hlavného interného oscilátora na takmer 

ľubovoľnú hodnotu nepresiahajúcu 80 MHz.
 
Kryštál je samostatný hardvérový blok, 

vyžadujúci samostatné hardvérové osblúženie a jeho výber je podstatný na chod 

výslednej aplikácie. Zároveň podľa datasheet-u procesora TMS570LS0332  

je maximálny možný rozsah použitých kryštálov definovaný od 5 MHz do 20 MHz 

(tc(OSC) v rozmedzí od 50 ns do 200 ns pre sínusový a obdĺžnikový priebeh). 
[5]

 
[10]

 
[11]

  

Keďže ide o prvú aplikáciu spoločnosti s využitím daného mikrokontroléra,  

je zvolený kryštál s frekvenciou 20 MHz a pre prípadnú úpravu pracovnej frekvencie  

sa použije fázový záves (PLL1) procesora.
 [5]

 
[10]  [11]

 

 

Modul Power-On Reset - PORRST 

Podľa datasheet-u procesora TMS570LS0332 nemá procesor interné obslúženie 

generácie \Power-On Reset signálu. Keďže realizácia tejto funkcie je kritická  

pre správny chod celého procesora a tým pádom aj celej aplikácie je nutné obslúženie 

\Power-On Reset signálu hardvérovo externe zrealizovať. Procesor má podľa  

datasheet-u dve úrovne napájacieho napätia nezávislé na seba, ktoré je nutné 

monitorovať. Napájanie Jadra a TCRAM má hodnotu 1,2 VDC, zatiaľ čo napájanie 

ADC, FLASH PUMP a ostatných interných periférií je realizované na 3,3 VDC. 
[5] [10] 

 

Pre hardvérové obslúženie signalizácie \Power-On Reset signálu bola na základe 

režijných, kapacitných a finančných možností spoločnoti vybraná elektronická 

integrovaná súčiastka s označením MAX6420UK29. 
[12]
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MAX6420 je sledovač úrovne napätia, ktorý môže mať úrovne sledovaného 

napätia závislé podľa zvoleného modelu súčiastky, a to od 1,6 VDC do 5 VDC. Ďalšou 

dôležitou vlastnosťou tohto sledovača úrovne napätia je programovateľné oneskorenie 

vypnutia \Power-On Reset signálu (tHOLD), ktoré je obzvlášť dôležité pre správne 

spustenie funkcie procesora pri nábehu napájania. Pre správne spustenie chodu jadra 

procesora je dôležité, aby ideálne všetky napájacie napätia procesora (jadra a interných 

periférií) boli stabilné, z dôvodu zaručenia nehazardného stavu a predchádzania 

metastabilite v logických obvodoch procesora. Keďže pri nábehu predpokladaných 

napájacích napätí DMM dochádzka k aktivácií okrem procesora aj ďalších 

hardvérových komponent, prúdový odber je rozdielny od kľudového odberu a celková 

stabilita napájacích napätí v danom momente nie je zaručená. Preto je dôležité udržať 

\Power-On Reset signalizáciu po istú dobu pri nábehu napájania, čo sa zaručuje 

programovateľným oneskorením. 

Ďalšou dôležitou vlastnosťou MAX6420 je nízky kľudový prúd (typicky 1,7 μA), 

modularita výstupov a duálny monitoring napájacieho napätia, čo znamená, že okrem 

sledovania externého napajácieho napätia MAX6420 dokáže monitorovať aj vlastné 

napájacie napätie. 

Jedinou nevýhodou MAX6420 je nemožnosť monitorovania napätia nižšieho  

než 1,6 VDC. Keďže jadro procesora musí byť napájané stabilným napätím 1,2 VDC  

nie je možné obvod MAX6420 použiť pre monitorovanie napätia jadra procesora,  

ale len pre monitorovanie napájania interných periférií procesora o úrovne 3,3 VDC. 

Zaručenie \Power-On Reset signalizácie pri výpadku napájania jadra procesora je nutné 

zaručíť iným spôsobom, a to tak, že je zaručené vypínanie 3,3 VDC snímaného 

spínaného zdroja pri výpadku 1,2 VDC spínaného zdroja. Toto povoľovanie 3,3 VDC 

snímaného spínaného zdroja povoľovacím signálom zo 1,2 VDC spínaného zdrojom 

zaručuje signalizáciu \Power-On Reset aj pri výpadku 1,2 VDC spínaného zdroja. 

 Pre túto aplikáciu bol vybraný konkrétny elektronický integrovaný obvod  

pre realizáciu \Power-On Reset signálu, s označením MAX6420UK29. MAX6420UK29 

má veľmi nízku spotrebu a nepriamo spĺňa požiadavky na variabilitu, tým pádom  

je vhodný pre túto aplikáciu a predpokladá sa jej ďalšie využitie v iných aplikáciách 

(obslúženie \PORRST signalizácie aj u iných mikrokontrolérov / procesorov). 
[10] [12]
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2.1.2 MRAM 

Požiadavky pri výbere MRAM sú nasledovné: 

 Automatická ochrana dát pri výpadku napájania 

 Funkčnosť pri teplotnom rozsahu -55°C až 125°C 

 Pracovná frekvencia > 10 MHz 

 Dostupnosť v 8-pin DFN púzdre 

 SPI komunikačné rozhranie 

 Organizácia dát po 8 bitoch  

 Možnosť ako priama náhrada za sériovú Flash, SRAM a EERPOM 

 Minimálna veľkosť pamäte na jeden integrovaný obvod je 4 MB 

 Na základe týchto požiadaviek a režijných možností spoločnosti bola vybraná 

MRAM MR25H40 od spoločnosti Everspin Technologies Inc., ktorá spĺňa zadané 

požiadavky. Navyše je daná súčiastka certifikovaná s AEC-Q100 Grade 1,  

čím je vhodná pre žiadaný teplotný rozsah, jej napájanie je v rozsahu 3,0 V - 3,6 V,  

má nízku kľudovú spotrebu a dokáže fungovať do frekvencie 40 MHz. Vybrané 

maximálne parametre MR25H40 sú v tab. 11 nižšie a v datasheet-e MR25H40.
 [13]

 

Maximálna frekvencia 40 MHz 

Rozsah napájacích napätí 3,0 V - 3,6V 

ICC-standby < 1 mA 

ICC-vyčítanie (40MHz) 17 mA 

ICC-zápis (40MHz) 42 mA 

Pracovný teplotný rozsah -40°C ač 125°C (AEC-Q100 Grade 1) 

Komunikácia  SPI komunikačné rozhranie 

Ochrana dát 
Memory protection, Block Write Protection,  

Status register 

Pracovné módy Functional / Standby (Sleep) mode 

Tab. 11 Základné parametre MRAM s označením MR25H40 
[13]

 

Predpokladaná systémová konfigurácia zapojenia MR25H40 je zobrazená  

na obr. 4 na následujúcej strane. 
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Obr. 4 Predpokladaná systémová konfigurácia zapojenia MR25H40
 [13]

 

 

2.1.3 RS-422 ovládač komunikácie 

Požiadavky pri výbere RS-422 ovládača komunikácie sú nasledovné: 

 Ochrana proti skratovaniu komunikačnej zbernice > ±70 V  

(súvisí s ochranou proti bleskom) 

 Napájacie napätie 3,0 V - 3,6 V 

 Nízka kľudová spotreba prúdu < 10 mA (funkčný vysielač a príjmač) 

 Dynamická spotreba prúdu < 40 mA 

 Možné rýchlosti komunikácie 9,6 kbps až 115,2 kbps a prípadne 1 Mbps 

 Operačný rozsah teplôt -55°C až 125°C 

Na základe týchto požiadaviek a režijných možností spoločnosti bol vybraný 

ovládač komunikácie SN65HVD1781 od spoločnosti Texas Instruments Incorporated. 
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Vybrané parametre vybranej súčiastky sú v tab. 12 a v datasheet-e SN65HVD1781.
 [14]

 

Komunikačné rýchlosti 9,6 kbps, 115 kbps, 1 Mbps 

Rozsah napájacích napätí 3,15 VDC až 5,5 VDC 

ICC-(standby mode) 15 μA 

ICC-(Dynamický: Driver & Receiver enabled) 35 mA 

ICC-( Dynamický: Driver disabled & Receiver enabled) 5 mA 

Pracovný teplotný rozsah -40 °C až 125°C (pri napájaní 3,3 VDC) 

Ochrana skratovania zbernice < ± 70 V 

ESD ochrana ± 16000 V 

Tab. 12 Základné parametre SN65HVD1781
[14]

 

Systémová konfigurácia zapojenia súčiastky SN65HVD1781 je zobrazená na obr. 5. 

 

Obr. 5 Systémová konfigurácia zapojenia SN65HVD1781 na komunikačnej zbernici 
[14]

 

 

2.1.4 Napäťový obmedzovač VCC napájacieho napätia a zdroje napájania   

      mikrokontroléra a periférií 

Podľa užívateľských požiadaviek definovaných v kapitole 1.2 v tab. 1, bude DMM 

napájané VCC napájacím napätím v rozsahu 10 VCC až 80 VCC. Rozsah napájania musí 

rešpektovať normu DO-160G kat. 16 sekcia Z, definovanú v  príloha 2 v tab. 26. 

Celkové rozpätie napájacieho napätia však nie je vôbec vhodné pre napájanie externých 

periférií a procesora DMM, pretože použitie takého napájania môže poškodiť procesor 

a všetky externé periférie z dôvodu príliš vysokého dodávaného prúdu a prepätia.  

Preto je nutné realizovať napäťový obmedzovač vstupného VCC napájacieho  

napätia a následné výstupné obmedzené napájanie s označením VCC_LIM výkonovo 

prispôsobiť pre napájanie procesora a jeho interných a externých periférií.  
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Napájanie všetkých externých periférií – MRAM, RS-422 ovládačov 

komunikácie, \PORRST signalizácie a interných periférií procesora – GPIO, Flash Pump 

a pod., môže byť realizované jedným napájacím napätím o hodnote 3,3 VDC 

dimenzovaným na správny výkonový odber. Napájacie napätie VCC-AD a VCC-REFHI ADC 

modulu procesora musí byť realizované ako analógové napájanie 3,3 VA s nízkym 

šumom a zvlnením. Poskytnutie čo najstabilnejšej napäťovej referencie VCC-REFHI 

a napájacieho napätia VCC-AD pre ADC modul procesora, je dôležité pre jeho výslednú 

presnosť pri vzorkovaní.  Napájanie jadra procesora a jeho „on-chip“ RAM pamäte, 

môže byť podľa datasheet-u procesora TMS570LS0914 realizované jedným napájacím 

napätím o hodnote 1,2 VDC dimenzovaným na správny výkonový odber. 
[10]

 

Napäťový obmedzovač 

Napäťový obmedzovač bude realizovaný pomocou diskrétnych elektronických 

obvodových súčiastok. Jeho realizácia bude schopná napájať všetky pripojené súčasti  

na jeho výstupe v rozsahu vstupného VCC napájacieho napätia približne od 10 VCC  

do 80 VCC. Vstupné napájacie napätie VCC bude napäťovým obmedzovačom zhora 

obmedzené na hodnotu približne 40 VCC_LIM. Hodnota 40 VCC_LIM obmedzeného napätia  

je zatiaľ približná, pretože pri realizácií napäťového obmedzovača môže byť silne 

ovplyvnená rozptylom hodnôt použitých diskrétnych elektronických súčiastok.  

Hodnota horného obmedzenia napájacieho napätia bola vybraná tak, aby došlo  

k približne rovnomernému výkonovému rozdeleniu medzi napäťovým obmedzovačom 

a pripojenými spínanými zdrojmi, pri napäťovom pulze opísanom TST-CS 11 v norme 

DO-160G kat. 16 sekcia Z definovanej v  príloha 2 v tab. 26. Dôvodom preto  

je skutočnosť, aby nedošlo k výkonovému preťaženiu ani jedného obvodu  

zo spomenutých obvodov. 

Zároveň sa návrh napäťového obmedzovača musí viesť s dôrazom na čo najmenší 

výkonový odber a na požadovaný maximálny povolený výkonový odber menší  

než 1,5 W (viď parametre DMM definované v tab. 9 v kapitole 1.3.2). 

  



54 

 

Spínané zdroje 

Napájacie napätia o hodnote 3,3 VDC, 3,3VA a 1,2 VDC budú realizované spínanými 

zdrojmi, ktoré budú hardvérovo obslúžené tak, aby dodávali relatívne stabilné napájacie 

napätie aj pri poklese VCC napájacieho napätia DMM na spodný vstupný napäťový limit 

10 VCC. Ak pokles VCC napájacieho napätia zariadenia presiahne spodnú limitnú úroveň 

približne 10 VCC, dochádza k signalizácií prerušenia (IRQ) pre procesor externým 

detektorom výpadku VCC napájacieho napätia na vstupný pin (General Purpose 

Input/Output - GPIO) procesora nastaveným na detekciu signalizácie prerušenia 

externým obvodom na zostupnú hranu signálu. Výber elektronických súčiastok  

pre spínané zdroje, bude realizovaný na základe týchto požiadaviek: 

 Minimálna hodnota generovaného napätia na výstupe musí byť nižšia  

než 1,2 VDC. 

  Maximálny prúdový odber z výstupu spínaného zdroja musí byť vyšší  

než celkový odber všetkých periférií v momente, kedy periférie odoberajú 

najviac prúdu – prúdová rezerva. 

 Nastaviteľnosť spínaného zdroja pomocou hardvérového obslúženia,  

musí byť variabilné.  

 Účinnosť spínaného zdroja minimálne 75 % 

 Rozsah pracovných teplôt spínaného zdroja musí byť -55°C až 125°C 

 Maximálne vstupné pulzné napätie spínaného zdroja VCC_LIM < 60V 

 Napájacie napätie 3,3 VDC 

 Výber a návrh spínaných zdrojov sa musí viesť s dôrazom na požadovaný 

maximálny výkonový odber menší než 1,5 W (viď parametre DMM definované v tab. 9 

v kapitole 1.3.2). 

  



55 

 

2.1.5    Detektor výpadku a záloha VCC napájacieho napätia 

Podľa normy DO-160G kat. 16 sekcia Z, ktorej krátku definíciu je možné nájsť  

v kapitole 1.2.1, spolu s výpisom testov v príloha 2 v tab. 26 (TST-CS 4,5 a 6),  

je nutné aby aplikácia, ktorá má spĺňať danú sekciu Z kategóre 16, bola schopná 

prevádzky po výpadku VCC napájacieho napätia celého zariadenia aspoň po dobu 50 ms. 

Takáto prevádzky-schopnosť sa dá realizovať zálohou napájacieho napätia v obvode,  

ktorá bude schopná dodávať požadovaný prúd do obvodu a udržiavať napätie na vstupe 

obvodu nad jeho minimálnou limitnou úrovňou 10 VCC po dobu aspoň 50 ms  

(viď parametre DMM modulu v tab. 9 v kapitole 1.3.2). Zálohu pri výpadku VCC 

napájacieho napätia je možné realizovať kapacitorom s dostatočnou hodnotou kapacity 

pripojeným paralelne k internému napájaciemu vstupu obvodu, ktorý neskôr v blokovej 

schéme hardvérového návrhu je označený ako uzol s názvom inp alebo VCC_LIM. 

Z pohľadu bezpečnosti celej aplikácie je dobré detekovať výpadok VCC 

napájacieho napätia. Je to z toho dôvodu, aby procesor mohol v dostatočnom predstihu 

uložiť rozpracované dáta, ukončit svoju činnosť a pripraviť sa na prechod do stavu 

Reset pomocou generovaného signálu \PORRST pri poklese jedného z napájaní  

pod definovanú prahovú úroveň a prípadné následné vypnutie. Z toho dôvodu  

je pred blokom zálohy napájacieho napätia uložený ďalší blok s funkciou detekcie 

napájacieho napätia. Spôsob pripojenia tohto elektronického bloku, je taký,  

aby po výpadku VCC napájacieho napätia nedošlo k spätnému napájaniu pripojenej 

vetvy detektora zo zálohy – pomocou sériovo zapojenej Schottkyho diódy. Spätné 

napájanie zo zálohy nie je potrebné z dôvodu, že procesor sa signalizáciou výpadku 

napájania dostane do Prerušenia, v ktorom bezpečne zotrvá aj po vypnutí detektora 

výpadku v dôsledku poklesu externého VCC napájacieho napätia. V prerušení procesor 

bezpečne ukončí svoju činnosť a pripraví sa na signalizáciu \PORRST. Ak k signalizácií 

\PORRST nedôjde, zariadenie sa musí manuálne reštartovať logickou úrovňou 0  

na vstupnom pine nRST. Po obnove napájania VCC prípadne po manuálnom Resete,  

sa zariadenie vráti k bežnej funkcií.  

Detektor VCC napájacieho napätia bude realizovaný komparátorom s nízkym 

napájaním 3,3 VDC, vysokým vstupným odporom a digitálnym výstupom. Jedna vetva 

komparátora je napäťová referencia s úrovňou probližne 1.0 V. Zatiaľ čo druhá  

je vhodne realizovaný delič VCC_LIM napajácieho napätia, pre nízku spotrebu.  
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 Pri poklese VCC napájacieho napätia pod minimálnu úroveň 10 VDC  

(viď parametre DMM v tab. 9 v kapitole 1.3.2) je signalizované Power-Failure 

prerušenie v procesore na vstupnom GPIO pine. Po signalizovaní Power-Failure 

a obslúžení príslušného prerušenia, zariadenie musí byť reštartované pre obnovenie 

správnej funkcie. 

2.1.6 Výber konektora D38999 11-35 

Konektor pre túto aplikáciu je vybraný od firmy Esterline Souriau-Sunbanks  

s označením D38999/20WB35SN. Toto púzdro bolo zvolené rozmerovo a počtom 

kontaktov čo najmenšie s vhodným typom osadenia (upevnenia kontaktov).  

U daného označenia púzdra D38999:  

 20 znamená typ osadenia konektora „Square flange receptacle“  

(púzdro so štvorcovou prírubou),  

 W značí pokovenie  púzdra „Olive drap Cadmium“,  

 B je rozmerová veľkosť púzdra,  

 35 súvisí s množstvom a rozložením kontaktov  

(hermetické púzdro s 13  kontaktmi o veľkosti 22D – Ø0.7 x 18 [mm]),  

 S pre Zásuvku (Socket), 

 N pre nulovú polarizačnú orientáciu kontaktov voči púzdru. 
[16]

 

Rozloženie a orientácia kontaktov púzdra D38999/20WB35SN je zobrazená  

na obr. 6 nižšie. 
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Obr. 6 Rozloženie a orientácia kontaktov zvoleného púzdra D38999/24WB35SN 
[16]
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Signálové priradenie jednotlivých externých signálov DMM k jednotlivým 

kontaktom konektora D38999/24WB35SN je zobrazené v tab. 13 nižšie.  

Pin Názov signálu Typ Popis 

1 NC N/A - 

2 0VDC Napájanie Napájacie napätie: GND 

3 RS422_TX2+ Digitálna linka COM2_TX+ 

4 RS422_TX1+ Digitálna linka COM1_TX+ 

5 RS422_TX1- Digitálna linka COM1_TX- 

6 RS422_RX1+ Digitálna linka COM1_RX+ 

7 RS422_RX1- Digitálna linka COM1_RX- 

8 RS422_RX2- Digitálna linka COM2_RX- 

9 NC N/A - 

10 +28VDC Napájanie Napájacie napätie: 28 VCC 

11 NC N/A - 

12 RS422_TX2- Digitálna linka COM2_TX- 

13 RS422_RX2+ Digitálna linka COM2_RX+ 

*NC – znamená „Not connected“ (Nepripojené)  *N/A – znamená „Not available“ (Nedostupné) 

Tab. 13 Signálové priradenie kontaktov konektora D38999/24WB35SN 

2.2. Blokové schéma hardvérového návrhu DMM modulu 

V tejto časti bol vytvorený blokový návrh hardvéra DMM, spolu s vyznačenými 

hlavnými parametrami, ktoré sa budú brať pri návrhu do úvahy z pohľadu výkonového 

odberu. Blokový návrh vychádza zo základných parametrov procesora a jeho modulov 

definovaných v kapitole 2.1.1 a externých periférií procesora (MRAM, RS-422, 

PORRST) definovaných v kapitole 2.1.2 a v kapitole 2.1.3. Zároveň blokový návrh 

hardvéra DMM rešpektuje prvotný náčrt návrhu napäťového obmedzovača, napájania 

pre jednotlivé periférie procesora, samotný vybraný procesor, detektor výpadku VCC 

napájacieho napätia a zálohu VCC napájacieho napätia definovaných v kapitole 2.1.4  

až 2.1.6. Blokový návrh hardvéru DMM je možné vidieť na obr. 29 v príloha 5. 
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3 Návrh Hardvéru DMM 

V tejto časti diplomovej práce dôjde k návrhu hardvéru DMM. Pri návrhu  

sa bude vychádzať z blokovej schémy hardvérového návrhu DMM, ktorú je možné nájsť 

na obr. 29 v príloha 5. Bloková schéma hardvérového návrhu DMM obsahuje okrem 

blokového návrhu modulu aj základné parametre každej predpokladanej hardvérovej 

položky. Z týchto základných parametrov bude realizovaný návrh s dôrazom  

na minimalizovanie energetickej spotreby (maximálny výkonový odber menší  

než 1,5 W) a ceny realizácie hardvéru. Pri cene sa berú do úvahy režijné, kapacitné 

a finančné možnosti vykonávateľa zakázky.  

3.1. Návrh hardvéru interného napájacieho zdroja 

V tejto časti prebehne návrh interného napájacieho zdroja DMM, vychádzajúceho  

zo systémovej architektúry DSS na obr. 3 v kapitole 1.3. Interný napájací zdroj sa podľa 

blokovej schémy hardvérového návrhu na obr. 29 v príloha 5 skladá z napäťového 

obmedzovača napájacieho napätia VCC, detektora výpadku napájacieho napätia VCC, 

napäťovej zálohy VCC napájacieho napätia a spínaných zdrojov (SMPS – Switched 

Mode Power Source) pre generáciu stabilného interného napájania 1,2 VDC (digital)  

pre jadro procesora TMS570LS0332, 3,3 VA (vyhladené analógové napájacie napätie)  

pre napájanie ADC periférie procesora a 3,3 VDC (digital) pre ďalšie interné periférie 

procesora a externé periférie procesora. Blokové schéma interného napájacieho zdroja 

je možné vidieť na obr. 7 nižšie. 

10 VDC – 80 VDC

PR < 1,5 W

Napäťový obmedzovač

 40V
Schottky diode

PR-MAX = 1,2 W

VCC
_LIM10 VDC – 40 VDC

Napäťová záloha

VCC nad 10 V

>50 ms 

Detektor výpadku VCC

Generuje prerušenie MCU 

03

\GPIO_IRQ

ENA3V3

SMPS_1V2

η = 80%

1,2V
PR1 = 0,25 W

SMPS_3V3

η = 80%
ICC-3V3-MAX = 230 mA  

3,3V

PR2 = 0,95 W

ICC-1V2-MAX = 150 mA  
 

Obr. 7 Blokové schéma interného napájacieho zdroja DMM modulu 
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3.1.1 Návrh hardvéru napäťového obmedzovača napájacieho napätia VCC 

Napäťový obmedzovač napájacieho napätia VCC (ďalej len napäťový obmedzovač) 

figuruje v blokovej schéme hardvérového návrhu DMM modulu, ktorú je možné nájsť 

na obr. 29 v príloha 5, ako vstupný obvod pre externé napájacie napätie VCC pre DMM. 

Vstupom do tohto obvodu je napájacie napätie VCC celého obvodu DMM,  

ktorého hodnoty môžu byť podľa normy DO-160G kat. 16 sekcia Z, definovanej  

v tab. 26 v  príloha 2, v rozsahu od 12 VCC (Under Voltage) do 80 VCC po dobu 

minimálne 100 ms (Maximal Surge Voltage). Úlohou napäťového obmedzovača  

je limitovať vstupné napájacie napätie VCC hornou hranicou - určenou na 40 VCC. 

Zároveň napäťový obmedzovač musí byť schopný disipovať stratový výkon  

pri napäťovom pulze 80 VCC po dobu minimálne 100 ms a zachovať si svoju plnú 

funkciu, čo znamená, že všetky elektronické súčasti použité pri návrhu napäťového 

obmedzovača musia byť výkonovo dimenzované na predpokladané krátkodobé 

maximálne výkonové zaťaženie (napäťový pulz 80 VCC po dobu minimálne 100 ms)  

a na predpokladané dlhodobé maximálne výkonové zaťaženie - trvalých 40 VCC. 

Ďalšou dôležitou položkou, ktorú je nutné pripomenúť je, že podľa blokovej 

schémy hardvérového návrhu, je predpokladaný výkonový odber z výstupu napäťového 

obmedzovača približne určený na PR = 1,1 W.  

Požiadavky na hardvérový návrh napäťového obmedzovača sú nasledovné: 

 Limitovať krátkodobé pulzy napájacieho napätia VCC väčšie než približne  

40 VCC pričom si udržať úroveň stabilného napájacieho napätia VCC_LIM  

na výstupe obvodu približne na 40 VCC. 

 Schopnosť fungovať pri rozsahoch napájacieho napätia dlhodobých  

12 VCC (Under Voltage) až približne 40 VCC a krátkodobých  približne 40 VCC 

až 80 VCC (minimálne 100 ms) (Maximal Surge Voltage). 

 Schopnosť disipovať strátový výkon pri maximálnom dlhodobom výkonovom 

zaťažení 40 VCC a krátkodobom výkonovom zaťažení 80 VCC do 100 ms 

a udržať si plnú funkciu. 

 Zaistiť, aby výkonový odber napäťového obmedzovača bol dostatočne malý  

tak, aby výrazne nezvýšil celkovú spotrebu obvodu  a zachoval si svoju funkciu 

aj pri krajných hodnotách napájacieho napätia VCC. 
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 Oddeliť napäťový obmedzovač od zvyšku obvodu tak, aby po úplnom výpadku 

napájacieho napätia (0 VCC) sa napäťový obmedzovač nesprával ako záťaž  

pre pripojenú napäťovú zálohu a neodoberal z nej energiu. 

 Všetky použité elektronické súčasti pri realizácií napäťového obmedzovača, 

musia byť vhodné pre teplotný rozsah predpokladaných prevádzkových teplôt  

v rozmedzí od -55°C do +125°C, definovaných technickej špecifikácií DMM 

modulu v tab. 9 v kapitole 1.3.2 . 

 Všetky použité elektronické súčiastky musia byť vhodné z hľadiska výkonového 

prispôsobenia pre ich maximálne možné výkonové zaťaženie pri ich funkcií  

v obvode. 

 Na základe vyžsie spomenutých požiadaviek pre napäťový obmedzovač  

bol vybraný obvod pre realizáciu napäťového obmedzovača, ktorý je možné vidieť  

na obr. 8 nižšie. 

 

Obr. 8 Obvod pre realizáciu napäťového obmedzovača so zobrazenými  

napätiami a prúdmi 

Popis obvodu napäťového obmedzovača z obr. 8 je veľmi jednoduchý. 

Povedzme, že obvod je v ustálenom stave a na jeho vstupnom uzle INP a výstupnom 

uzle OUTP je momentálne ustálené nominálne napájacie napätie 28 VCC.   



61 

 

Vetvou so zenerovou diódou D1 tečie prúd daný odporom R1. Zenerová dióda D1  

má také zavérné napätie, že pri danom vstupnom nominálnom napájacom napätí 28 VCC 

vytvára na sebe stabilný napäťový úbytok UZ-D1, ktorý sa premieta cez uzol A na bázu 

NPN tranzistora Q1, ktorý je týmto stabilným záverným napätím zenerovej diódy D1 

otvorený napätím UBE-Q1. Napätie UBE-Q1 tranzistora Q1 je približne 0,6 VDC a v uzle C 

sa objaví napätie UC opísané neskôr rovnicou (1). 

Vstupné ustálené nominálne napájacie napätie 28 VCC sa zároveň premieta  

od vstupného uzlu INP vetvou s odporom R2 paralelne k zenerovej dióde D2,  

kde vytvorí napäťový úbytok rovný USG-Q2 do uzlu B, cez prechod kolektor-emitor 

tranzisora Q1 s napäťovým úbytkom UCE-Q1 do uzlu C, kde sa znova objaví ako napätie 

UC opísané rovnicou (1). 

Výstupné ustálené napájacie napätie 28 VCC sa premieta cez otvorený PMOS 

tranzisor Q2 v saturácií (nízke UDS-Q2) do výstupného uzlu OUTP. Vo vetve s rezistorom 

R3 výstupné ustálené napájacie napätie 28 VCC vytvorý napäťový úbytok UR3 do uzlu C,  

kde sa znova objaví napätie UC opísané rovnicou (1).  

Pozn.: Následujúci popis funckie obvodu je v momente, kedy sa strmá zmena 

napájacieho napätia VCC ešte len premieta do stavových veličín obvodu v čase veľmi 

krátko po zmene napájacieho napätia VCC. 

Prípad: Strmý nárast vstupného napätia VCC na hodnotu 80 V z predchádzajúcej 

ustálenej nominálnej hodnoty napájacieho napätia 28 VCC v uzle INP obvodu. 

Dochádza k zvýšeniu prúdu I1 rezistorom R1 spolu s prúdom IZ zenerovou 

diódov D1, avšak napäťový úbytok UZ-D1 v uzle A sa zmení len nepatrne (ΔUZ-D1 → 0). 

Prúd IQ1-B do bázy NPN tranzistora Q1 stúpne taktiež nepatrne – ale aj nepatrný nárast 

IQ1-B stačí nato, aby tranzistor Q1 sa otvoril viac čím veľmi nepatrne stúpne napäťový 

úbytok UBE-Q1 na prechode Báza-Emitor a napätie v uzle C zostane takmer nemenné.  

S nepatrne väčším otvorením tranzistora Q1 sa (zvýšeným vstupným napätím  

v uzle INP) zvýšil napäťový úbytok UCE-Q1 na prechode kolektor-emitor tranzistora Q1  

a s jeho väčším otvorením sa zníži dynamický odpor rD-Q1 medzi prechodom  

Kolektor-Emitor tranzistora Q1 a vytvorí sa priestor pre zvýšenie kolektorového prúdu 

IQ1-CE, čo vychádza priamo z takmer lineárnej závislosti IQ1-CE na IQ1-B  

v charakteristkách NPN tranzistora.   
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Otvorením priestoru pre zvýšenie kolektorového prúdu IQ1-CE na tranzistore Q1  

sa zvýšeným napätím na vstupnom uzle INP, zvýši prúd IQ1-CE odporom R2. V danom 

momente do uzlu C smerom k uzemneniu obvodu GND tečie zvýšený prúd IQ1-E daný 

súčtom (IQ1-B + IQ1-CE). Za predpokladu, že zenerová dióda D2  

ešte nedosiahla svoje prierazné napätie, zvýšeným prúdom IQ1-CE odporom R2,  

stúpne napäťový úbytok USG-Q2 na odpore R2 a viac nám otvorí PMOS tranzistor Q2 – 

v tomto momente zenerová dióda D2 dosiahla svoje prierazné napätie a USG-Q2 = UZ-D2 

čím (ΔUSG-Q2 → 0) pre (VCC > 80 V). Podľa charakteristík MOSFET tranzistora 

s kanálom s vodivosťou typu P, sa otvorením kanálu zníži dynamický odpor rd medzi 

svorkami Source-Drain PMOS tranzistora Q2, čo má za následok zvýšenie prúdu I2  

za takmer stáleho napätia UDS-Q2. Práve stále napätie UDS-Q2 a zvýšený prúd I2  

má za následok, že strmý nárast vstupného napätia VCC sa z uzlu INP prenesie  

cez momentálne viacej otvorený prechod Source-Drain tranzistora Q2 v saturácií  

(UDS-Q2 sa takmer nezmenilo) do uzlu OUTP s hodnotou (VCC-INP - UDS-Q2 ± konšt.). Práve 

zvýšené napätie UOUTP nám vytvára vyžší prúd I3 vetvou s odporom R3 (aj kvôli 

vysokému dodávanému prúdu I2), ktorý tečie v tomto momente do uzlu C.  

V tomto momente nám do uzlu C tečú dva prúdy IQ1-E a I3, ktorých hodnoty  

pre vstupné napájacie napätie 80 VCC sú oproti hodnotám pre nominálne napájacie 

napätie 28 VCC značne zvýšené. Práve zvýšené hodnoty prúdov IQ1-E a I3,  

ktoré sa v uzle C sčítajú do prúdu I4 tečúceho smerom k uzemneniu obvodu GND  

cez rezistor R4, na ktorom zvýšia napäťový úbytok UC. Keďže v uzle A je takmer 

konštantné napätie dané prierazným napätím UZ-D1 zenerovej diódy D1 a v uzle C  

je momentálne napätie väčšie UC než pri nominálnom vstupnom napätí 28 VCC -

napäťový priestor medzi uzlami A a C sa zmenší. V tomto momente tam kde napätie 

UBE-Q1 v dôsledku zvýšeného IQ1-B otváralo tranzistor Q1, ho teraz zmenšený napäťový 

priestor medzi uzlami A a C naopak zatvára (pokles napätia UBE-Q1). Zatváraním 

tranzistora Q1 nám klesá IQ1-CE čím sa zmenšuje napäťový úbytok USG-Q2 na odpore R2 

a klesá pod prierazné napätie zenerovej diódy D2. Poklesom USG-Q2 sa uzatvára PMOS 

tranzistor Q2 čím stúpne dynamický odpor rd medzi svorkami Source-Drain PMOS 

tranzistora Q2, čo pri momentálne vysokom I2 má za následok prudký nárast úbytku 

napätia UDS-Q2 medzi svorkami Source-Drain PMOS tranzistora Q2, čo vedie ďalej  

znova k spätnému zníženiu prúdu I2.   
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Týmto spôsobom sa výstupné napätie UOUTP a prúd I2 ustália na hodnotách daných 

výkonovým odberom z výstupu obvodu a to hlavne kvôli správnej kombinácí odporov 

R2, R3 a R4. Zenerová dióda D2 slúži ako napäťová ochrana tranzistora Q2 pre napätie  

na vstupe vyššom než 80 VCC, kedy hrozí príliš veľký nárast napätia USG-Q2 v dôsledku 

vysokého napäťového úbytku na odpore R2 a nekontrolované otvorenie tranzistora Q2. 

Keďže USG-Q2 je daný prúdom IQ1-CE odporom R2, tak pre napätie vyžšie než 80 VCC 

musí byť jeho hodnota taká, že napäťovo prerazí zenerovú diódu D2 a stabilizovaným 

napätím UZ-D1 ochrániť tak tranzistor Q2 proti prílišnému otvoreniu napätím USG-Q2, 

kvôli napätiam na vstupe vyžším než 80 VCC. Pri prerazení zenerovej diódy D2  

sa prudko zvýši prúd IQ1-CE čím  stúpne napätie UC v uzle C a privretím tranzistora Q1  

sa privrie aj tranzistor Q2 – čím sa značne zvýši regulačná schopnosť obvodu  

pri vstupných napätia vyžších než 80 VCC. 

Predpoklady pre návrh obvodu napäťového obmedzovača sú: 

 Pre zníženie energetického odberu napäťového obmedzovača musí byť prúd I1 

dostatočné malý ale len za predpokladu, že IQ1-B  << I1. Dôvodom pre to je to,  

aby nám prúdový odber báze IQ1-B neznižoval prúd I1 odporom R1 a tým pádom 

neovplyvňoval napätie UR1 a čo priamo ovplyvní  napätie UZ-D1 na zenerovej 

dióde D1. Takto je zaistená stabilita napätia v uzle A aj pri nízkom vstupnom 

napätí VCC. 

 

 Pre ďalšie zníženie spotreby obvodu napäťového obmedzovača a taktiež 

vytvorenia čo najväčšej nezávislosti spätnej väzby – napätia UC v uzle C  

na zmenách vstupného napätia VCC, musí byť  prúd IQ1-CE tak nízky,  

aby čo najmenej afektoval prúd I4 rezistorom R4 aj pri veľkých a relatívne 

strmých zmenách vstupného napájacieho napätia do 80 VCC. Tento jav 

dosiahneme vtedy, ak bude platiť podmienka IQ1-CE << I3 pre vstupné napájacie 

napätie do 80 VCC. Vtedy prúd I4 ≈ I3 a napätie UC v spätnej väzbe - uzle C bude 

takmer výlučne závyslé na zmenách výstupného napätia v uzle OUTP.  

To dosiahneme voľbou dostatočne veľkého odporu R2, tak aby R4 << R2 

a zároveň na základe dobrej kombinácie odporov R4 a R3. Ako bolo  

už spomenuté v popise funkcie obvodu, podmienka IQ1-CE << I3, by ale nemala 

platiť pre vstupné napájacie napätia vyžšie než 80 VCC – čo dosiahneme 

pridaním zenerovej diódy D2.  
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 Tranzistor Q2 je volený s prihliadnutím k norme DO-160G kat.16  

sekc. Z opísanej v tab. 26 v príloha 2, a to tak, aby dokázal vydržať výkonové 

zaťaženie pri strmom náraste vstupného napätia na 80 VCC (Maximal Surge 

Voltage) po dobu najmenej 100 ms, kedy UDS-Q2 = 40 V a prúd I2  

pri predpokladanom výkonovom zaťažení PR výstupného uzla OUTP,  

kedy sa predpokladá zhruba PR ≈  (1,1 W + 20% PR) ≈ 1,35 W, čomu odpovedá 

istý prúd I2 pre výstupné napätie limitované na UCC_LIM = 40 V. Práve 

kombinácia prúdu I2 a úbytku napätia medzi Drain-Source UDS-Q2 udáva 

maximálne výkonové zaťaženie tranzistora Q2. Výber tranzistora Q2 sa musí 

realizovať na základe dostatočne veľkého USG-Q2 a jeho maximálneho strátového 

výkonu pre maximálne výkonového zaťaženia tranzistora v čase. Maximálny 

strátový  výkon, ktorý sa pre tranzistory zväčša udáva v datasheet-e - v grafe 

zvanom „Safe Operating Area“ pre istý rozsah maximálnych prúdov ID, 

maximálnych napätí UDS a maximálnych časov kedy dané veličiny môžu 

pôsobiť a to všetko pri pokojovej teplote TJ (Junction Temperature) 25°C. 

 

 Voľba zenerovej diódy D2 je realizovaná na základe jej prierazného napätia  

UZ-D2 spolu v kombinácií s odporom R2 pri maximálnom zaťažení vstupu 

väčšom než 80 VCC. Výber zenerovej diódy D2 je realizovaný až po vybratí 

vhodného tranzistora Q2, a to na základe priemeru UTH-Q2 (Treshold Voltage) 

tranzistora Q2 pre teploty od -55°C do 125°C. Pričom záverné prierazné napätie 

musí byť z vrchu blízke ale nikdy nie rovné alebo menšie než hodnota UTH-Q2 

a menšie než maximálne dovolené UTH-Q2(MAX). 

 

 Pri voľbe zenerovej diódy D1 sa berie do úvahy teplotná stabilita jej prierazného 

napätia UZ-D1 pre teploty od –55°C do 125°C a je volená zenerová dióda D1  

s čo najväčšou teplotnou stabilitou, keďže napätie UZ-D1 je referenčným napätím 

pre uzol C. Zároveň UZ-D1 musí byť zvolený tak, aby medzi uzlami A a C  

bol dostatočný napäťový priestor pre napätie UBE-Q1 a zároveň aby prúd I4 

odporom R4 nebol príliš malý a blízky prúdu IQ1-CE pre vstupné napätia  

do 80 VCC – čím by sa mohla narušiť regulačná schopnosť napäťového 

obmedzovača. 
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 V poslednom rade, pri výbere reálnych súčiastok sa berú do úvahy režijné, 

kapacitné, finančné možnosti a odporúčania od pracovníkov spoločnosti - 

vykonávateľa zakázky. Zároveň pre minimalizovanie dodatočnej práce  

sú vyberané súčiastky, ktoré majú simulačné modely v programe OrCAD 

Capture a PSpice (prípadne ich ekvivalenty), aby výsledný čiastočných návrh 

blokových častí hardvéru DMM bolo možné funkčne overiť v simulácií  

a až neskôr v skutočnosti.  

Výber elektronických súčastí pre napäťoví obmedzovač: 

 Výkonový MOSFET P-kanál tranzistor: Si7115DN 

 NPN Tranzsitor:    FMMT493 

 Zenerová dióda D1:    BZV55-C3V9  

 Zenerová dióda D2:    BZX84-C6V2 

 Schottkyho Dióda D3: MBRA140T3 

 Odpory z rady E24 (  5% toleranciou hodnoty odporu ) 

 Popis základných parametrov vybraných súčiastiek je v tabuľke tab. 14  

pre vybrané tranzistory a v tab. 15 pre vybrané zenerové diódy a schottkyho diódu. 

Niektoré vybrané a pre návrh dôležité charakteristiky pre MOSFET Si7115DN  

je možné nájsť na obr. 30 v príloha 6 a pre bipolárny NPN tranzistor FMMT493  

na obr. 31 v príloha 6. 

Súčiastka / 

Parametre 

MOSFET Tranzsitor 
Súčiastka / 

Parametre 

Bipolárny Tranzistor 

Si7115DN 

( TA = 25 °C ) 

FMMT493 

( TA = 25 °C ) 

PD ( Tc = 25°C ) 1,5 W PD ( Tc = 25°C ) 500 mW 

PD (Tc = 125°C) 300 mW PD ( Tc = 125°C ) 90 mW 

VGS-ON -2 V, - 4 V UBE-ON 0,65 V (IC = 10 mA) 

- UCE-SAT 25 mV (IC = 10 mA) 

UDS-MAX -150 V UCE-MAX 100 V 

VGS-MAX -20 V UBE-MAX 7 V 

ID-MAX -2,3 A ( t = 10 s ) IC-MAX 1 A 

PD(PULSE) 17 W (100ms) PD(PULSE) 2 W (100 ms) 

IDM (PULSE)-MAX -15 A ICM (PULSE)-MAX 2 A 

- 

IB-MAX 200 mA 

hFE-MIN  
100 ( IC = 1mA,  

         VCE = 10V ) 

TJ-OPERATIONAL -50°C, 150°C TJ-OPERATIONAL -55°C, 150°C 

Tab. 14 Základné parametre polovodičových elektronických súčiastok  

Si7115DN a FMMT493
 [17] [18] [19]
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Súčiastka / 

Parametre 

Zenerové diódy Schottkyho dióda 

D1  

BZV55-C3V9 

( TA = 25 °C ) 

D2 

BZX84-C6V2 

( TA = 25 °C ) 

Súčiastka / 

Parametre 

D3 

MBRA140T3 

( TA = 25 °C ) 

Tolerancia 5 % 5 % PD 500 mW 

PD < 500 mW  350 mW VR 40 V 

UZ 3,9 V 6,2 V IR 50 μA 

IZ 5 mA 5 mA VF 0,55 V 

IZ(Working-Max) 125 mA 55 mA IF(Working-Max) 1 A 

VF 0,9 V 0,9 V IFSM 30 A 

IF(MAX) 250mA 10 mA IFRM  2 A 

IR  
3 μA 

(VR = 1 V) 

5 μA 

(VR = 1 V) 
TJ-OPERATIONAL -55°C, +150°C 

PZSM 40 W - 

 

IZSM 6 A 250 mA 

ZSM 
ΤP = 100 s 

(square wave) 
- 

TCVMIN -2,5 mV/k -3.5 mV/k 

TJ-OPERATIONAL -65°C, +200°C -65°C, +150°C 

Tab. 15 Základné parametre polovodičových elektronických súčiastok 

BZV55-C3V9 a BZX84-C6V2 
[20] [21] [22]

 

Pri návrhu napäťového obmedzovača bolo postupované pomocou schémy  

na obr. 8. Na základe, ktorej boli vyjadrené rovnice napäťového deliča tvoreného 

odpormi R3, R4 spolu s využitím metódy sľučkového prúdu a prvého spolu s druhým 

Kirchhoffovím zákonom pre uzol C, vyjadrené v rovniciach (1) (2) (3) (4) nižšie.  

                                 (1) 

        
     

  
     (2) 

              (3) 

              (4) 

Zároveň pre prúdy I1 a ICE-Q1 pre vstupné napätia do 80 VCC platia rovnice (5) (6). 

    
          

  
 (5) 

        
      

  
 (6) 
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Dosadením rovnice (6) do rovnice (3) a jej následné dosadenie do rovnice (4) nám 

vyjde rovnica (7), vyjadrená nižšie. 

            
      

  
     (7) 

Dosadením rovnice (5) do rovnice (1) nám vyjde rovnica (8). 

                         (8) 

Pozn.: Na základe rovníc (2), (7) a (8) je vidieť, že výstupné napätie UOUTP je priamo 

previazané s vstupným napätím UINP cez napätie UC v uzle C.  

Pri návrhu budú použité matematické vyjadrenia v rovniciach (1) (2) (5) (7) 

spolu s údajmi z kapitoly 2.1.4 o napäťovom obmedzovači a údaje z vybraných 

polovodičových súčiastok pre napäťový obmedzovač popísané v  tab. 14 a v tab. 15. 

Návrh je realizovaný pre spomenutý limitný prípad kedy vstupné napätie VCC  

má 80 V a na výstupe je predpokladaných 40 V. Zároveň je snaha znížiť spotrebu 

obvodu čo najviac.  

Hodnota odpora R1  

Podľa tab. 15 je pevne dané napätie UZ-D1 vybranej zenerovej diódy D1.  

Na základe rovnice (5) a pre zníženie spotreby, je nutné voliť hodnotu odporu R1 

takú, aby prúd I1 odporom R1 nebol ovplyvňovaný odberom prúdu do bázy  

IB-Q1 tranzistora FMMT493 - tým udržiaval stabilné napätie UZ-D1 a bol 

v medziach dovoleného záverného prúdu zenerovej diódy D1. Hodnota odporu  

je preto volená na 22 kΩ, k čomu prislúcha maximálny predpokladaný prúd I1 

o hodnote zhruba 3,5 mA. Zároveň sa predpokladá, že IB-Q1 bude ideálne 

tisíckrát menší než I1. Maximálne výkonové zaťaženie odporu R1 je približne 

270mW. Ak odpor R1 je rozdelený na dva paralelné odpory R1_1 a R1_2  

o hodnote 47 kΩ, výsledný odpor sa zmení na 23,5 kΩ, čím klesne prúd I1  

na hodnotu 3,25 mA (Pre nominálne vstupné napätie 28 VCC je prúd I1 zhruba 

1,03 mA.). Maximálne výkonové zaťaženie každého odporu R1_1 a R1_2 zvlášť 

klesne na približne 124 mW, čo je stále pod limitom 125 mW výkonového 

zaťaženia SMD odporov 0805 z rady E24. Preto paralelné odpory R1_1 a R1_2  

sú zvolené typu SMD o rozmeroch 0805 o hodnotách 47kΩ s napäťovou 

odolnosťou 150 V a rozptylom 1%. 
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Hodnota odporu R2 

Podľa tabuľky tab. 14 a obr. 30 v príloha 6 je VGS-ON (USG-Q2) tranzistora 

Si7115DN približne 3,5 V, avšak podľa schémy obvodu napäťového 

obmedzovača na obr. 8 je USG-Q2 ustálené na hodnote UZ-D2 zenerovej diódy D2, 

ktoré je podľa tab. 15 približne 6,2V. Z návrhu hodnoty odporu R1 vieme,  

že prúd IB-Q1 je tisíckrát menší než I1 a poznáme hFE tranzistora FMMT493  

z tab. 14. Z toho nám vyjde prúd ICE-Q1 o hodnote zhruba 325 μA – tento prúd 

má podľa rovnice (7) zanedbateľný vplyv na napätie v uzle UC. Na základe 

známeho napätia UZ-D2 a prúdu ICE-Q1 nám vyjde odpor o hodnote 19kΩ –  

čo nie je odpor z rady E24. Aby sme používali, čo najväčšie množstvo rovnakých 

pasívnych súčiastok a znížili tak cenu výsledného výrobku pri hromadnej výrobe, 

je odpor R2 zaokrúhlený na hodnotu 22 kΩ. Prúd ICE-Q1 sa zanedbáva  

na 0 A a to aj pre nominálne vstupné napätie 28 VCC. Maximálne výkonové 

zaťaženie odporu R2 je približne 2,5 mW, čo je hlboko pod limitom 100 mW 

výkonového zaťaženia SMD odporov 0603 z rady E24. Preto odpor R2 volíme 

typu SMD o rozmeroch 0603 o hodnote 22 kΩ s napäťovou odolnosťou  

75 V a rozptylom 1%. 

Hodnota odporu R4 

Podľa tab. 14, tab. 15 a rovnice (1) je vidieť, že napätie UC v uzle C je rovné 

približne 3,25 V. Keďže prúd ICE-Q1 do uzlu C sa zanedbáva, napätie v tomto 

uzle ja dané prúdom I3, ktorý je rovný prúdu I4. Kvôli zanedbaniu prúdu ICE-Q1  

je nutné odpor R4, voliť takej hodnoty, aby príspevok prúdu ICE-Q1 bol najviac 

jednej desatiny. Preto je odpor R4 zvolený o hodnote desaťkrát menšej  

než hodnota odporu R2, a to 2,2 kΩ. Prúd odporom R4 je kvôli tomu približne 

1,5 mA pre celý funkčný rozsah vstupných napätí 10 VCC až 80 VCC. Maximálne 

výkonové zaťaženie odporu R4 je približne 5 mW čo je hlboko  

pod limitom 100 mW výkonového zaťaženia SMD odporov 0603 z rady E24. 

Preto odpor R4 volíme typu SMD o rozmeroch 0603 o hodnote 2,2 kΩ 

s napäťovou odolnosťou 75 V a rozptylom 1%. 
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Hodnota odporu R3 

Kvôli zanedbaniu prúdu ICE-Q1, prúd I4 odporom R4 je rovnaký ako prúd I3 

odporom R3 a to približne 1,5 mA. Keďže sa uvažuje limitný prípad,  

a to maximálne vstupné napätie 80 VCC pri predpokladanom výstupnom napätí 

UCC_LIM o hodnote 40 V a napätie UC v uzle C je rovné približne 3,25 V,  

je možné na základe týchto hodnôt vypočítať hodnotu odporu R3, ich dosadením  

do rovnice (9) nižšie. 

    
        

  
 (9) 

Odpor R3 má hodnotu 24,5 kΩ. Pri výbere odporu sú dve možnosti. Jednou  

je zvoliť odpor 22 kΩ, táto hodnota nám pri konštantnom prúde I3 zníži 

výstupné napätie UCC_LIM na približne 36,5 V. Druhou možnosťou je zvoliť 

paralelnú kombináciu dvoch odporov o hodnote 47 kΩ, čím je dosiahnutý 

výsledný odpor 23,5 kΩ, kedy je výstupné napätie UCC_LIM na približne 38,5 V. 

Keďže požadovaná hodnota výstupného napätia je 40 V pri maximálnom 

vstupnom napätí 80 VCC, je zvolená možnosť paralelnej kombinácie dvoch 

odporov R3_1 a R3_2 o hodnote 47 kΩ. Maximálne výkonové zaťaženie každého 

použitého odporu zvlášť je približne 27 mW, čo je hlboko pod limitom 100 mW 

výkonového zaťaženia SMD odporov 0603 z rady E24. Preto paralelné odpory 

R1_1 a R1_2 sý zvolené typu SMD o rozmeroch 0603 o hodnotách 47 kΩ 

s napäťovou odolnosťou 75 V a rozptylom 1%. 

Schottkyho Dióda D3  

Keďže výstup napäťového obmedzovača má smerovať do napäťovej zálohy  

je dobré odporovo oddeliť napäťový obmedzovač od napäťovej zálohy  

pre prípad, že vstupné napätie VCC klesne pod napätie držané napäťovou 

zálohou. Dôvodom je, aby napäťový obmedzovač, zbytočne nezaťažoval 

dodatočným prúdovým odberom napäťovú zálohu a tým pádom zbytočne 

neskracoval dobu, počas ktorej efektívne dodáva minimálny požadovaný výkon 

na svojom výstupe. Takéto odporové odelenie je realizovateľné pomocou 

Schottkyho diódy D3 v sérií medzi výstupom napäťového obmedzovača 

a napäťovou zálohou.  



70 

 

Pri výbere Schottkyho diódy D3 bolo brané do úvahy, aby zvládla rozdiel napätí 

medzi maximálnym možným napätím na výstupe napäťového obmedzovača 

a minimálnym možným napätím na vstupe napäťovej zálohy, čo činí približne 

38,5 V po dobu dlhšiu než 100 ms. Podľa tab. 15 je vidieť, že Schottkyho dióda 

D3 s označením MBRA140T3 je vhodnou súčiastkou pre takúto aplikáciu. 
[22]

  

Tranzistory Q2 (Si7115DN) a Q1 (FMMT493) 

Pri voľbe tranzistora Q2, ako tranzsitor s označením Si7115DN, pripojeného 

medzi uzlami INP a OUTP, je nutné si overiť jeho schopnosť vydržať 

maximálne výkonové zaťaženie po daný čas, ktorému sa obvod predpokladá byť 

vystavený počas reálnej prevádzky. Podľa normy DO-160G kat.16  

sekc. Z opísanej v tab. 26 v príloha 2 a spôsobu zapojenia tranzistora Q2  

na obr. 8, musí tranzistor vydržať maximálny napäťový úbytok pri vstupnom 

pulze napájacieho napätia 80 VCC po dobu minimálne 100 ms, pričom  

na výstupe obvodu sa musí udržať predpokladaných vypočítaných 38,5 V  

a dodávaný výkon ďalej do obvodu sa predpokladá byť približne  

PR ≈  (1,1 W + 20% PR) ≈ 1,35 W, čomu odpovedá prúd I2 = 35,1 mA  

pri napäťovom úbytku UDS-Q2 = 41,5 V. Z grafu na obr. 30 B) v príloha 6, ktorý 

popisuje bezpečnú výkonovú oblasť prevádzky zvoleného tranzistora Q2 

(Si7115DN), je vidieť, že zvolený tranzistor dokáže pri spomínanom prúdovom 

odbere I2 a napäťovom úbytku UDS-Q2 bezpečne fungovať viac než 10 sekúnd 

trvalej prevádzky – čo plne presahuje predpokladanú minimálnu dobu 100 ms 

vstupného pulzného napätia. 

Rovnaká úvaha bola aplikovaná aj pri voľbe tranzistora Q1, s označením 

FMMT493. Predpokladaný maximálny prúd je menší než ICE-Q1 = 1 mA 

a predpokladané napätie UCE-Q1 = 74 V. Z grafu na obr. 31 B) v príloha 6,  

ktorý popisuje bezpečnú výkonovú oblasť prevádzky zvoleného tranzistora Q1 

(FMMT493), je vidieť, že zvolený tranzistor Q1 dokáže pri spomínanom 

prúdovom odbere ICE-Q1 a napäťovom úbytku UCE-Q1 bezpečne fungovať aj počas 

trvalej prevádzky pri takýchto podmienkach. 
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Simulácia obvodu napäťového obmedzovača 

Navrhnutý napäťový obmedzovač z obr. 8 bol podrobený simulácií, na základe 

realizovanej simulačnej schémy, ktorú je možné vidieť na obr. 32 v príloha 7, 

v programe PSpice s využitím programu OrCAD Capture ako schematického editora,  

pre vytvorenie netlist-u - oba vydanými spoločnosťou Cadence Design System, Inc. 

Kvôli nemožnosti nájsť funkčný simulačný model zenerovej diódy D1 typu  

BZV55-C3V9, bola realizovaná simulácia so zenerovou diódou z natívnej knižnice 

programu PSPICE typu D1N5229, ktorá sa svojími základnými elektrickými 

parametrami (záverným prúdom IZ, zenerovým napätím UZ a strátovým výkonom PD) 

podobá zenerovej dióde typu BZV55-C3V9. 

Pre obvod bola realizovaná simulácia jednosmerného pracovného bodu  

pre hodnoty vstupného napätia VCC 28 VCC a neskôr 80 VCC. Simuláciou bola overená 

správna funkčnosť napäťového obmedzovača a jeho prúdová spotreba pre nominálne 

napájacie napätie 28 VCC, ktorá činila približne 3 mA, čomu prislúcha výkonový odber 

približne 85 mW. 

Pre obvod bola taktiež realizovaná DC simulácia pri rozmietaní vstupného 

napäťového zdroja VCC od 0 VCC do 100 VCC a sledovaní priebehu charakteristík UINP, 

UC, UOUTP. Simulácia bola zopakovaná aj pri rozmietaní teploty v hodnotách (-50°C, 

0°C, 27°C a 125°C) ako sekundárneho parametra DC simulácie. V oboch prípadoch 

bola overovaná správna funkčnosť obvodu sledovaním charakteristík UINP, UC, UOUTP. 

Priebehy charakteristík spomínaných napätí UINP, UC a UOUTP z DC simulácie  

bez rozmietania teploty ako sekundárneho parametra DC simulácie je možné vidieť  

na obr. 33 v príloha 8. Z charakteristík je značná správna funkčnosť navrhnutého 

napäťového obmedzovača s obmedzením na 40 VCC_LIM.  

Pozn.: Správna funkčnosť bola overená aj pri rozmietaní teploty ako sekundárneho 

parametra DC simulácie. Vlastné overenie tejto simulácie, autor necháva na čitateľovi. 

S pomocou netlistu z  Elektronická príloha D.  
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3.1.2 Návrh hardvéru detektora výpadku napájacieho napätia VCC 

Detektor výpadku napájacieho napätia (ďalej len detektor) figuruje v blokovej schéme 

hardvérového návrhu DMM modulu, ktorú je možné nájsť na obr. 29 v príloha 5,  

ako generátor prerušenia pre mikrokontrolér, pri poklese obmedzeného napájacieho 

napätia VCC_LIM na výstupe napäťového obmedzovača, pod istú prahovú hodnotu.  

Popis základnej funkcie detektora je možné nájst v kapitole 2.1.5. Vstupom  

do tohto obvodu je napätie UCC_LIM na výstupe napäťového obmedzovača. Pripojenie 

detektora je realizované pred schottkyho diódou D3. Dôvodom preto je to skutočnosť,  

že je žiadúce pre aplikáciu sledovať výpadok napájania, ktorého priebeh za schottkyho 

diódou D3 je spomalený kapacitormi - napäťovou zálohou. Z toho dôvodu je podľa 

blokovej schémy hardvérového návrhu DMM modulu detektor zapojený pred sériovou 

schottkyho diódou D3. 

Požiadavky na hardvérový návrh Detektora sú nasledovné: 

 Zaistiť, že výkonový odber detektora je dostatočne malý, tak aby výrazne 

nezvýšil celkovú spotrebu obvodu  a zachoval si svoju funkciu aj pri krajných 

hodnotách pripojeného obmedzeného napájacieho napätia.  

 Všetky použité elektronické súčasti pri realizácií detektora, musia byť vhodné 

pre teplotný rozsah predpokladaných prevádzkových teplôt v rozmädzí  

od -55 °C do +125 °C, definovaných technickej špecifikácií DMM modulu  

v tab. 9 v kapitole 1.3.2 . 

 Oddeliť detektor od zvyšku obvodu tak, aby po úplnom výpadku napájacieho 

napätia (0 VCC) sa detektora nesprával ako záťaž pre pripojenú napäťovú zálohu 

a neodoberal z nej energiu. 

 Schopnosť disipovať strátový výkon pri maximálnom dlhodobom výkonovom 

zaťažení 40 VCC_LIM. 

 Schopnosť fungovať pri rozsahoch napájacieho napätia dlhodobých  

10 VCC_LIM až približne 40 VCC_LIM. 

 Všetky použité elektronické súčiastky musia byť vhodné z hľadiska výkonového 

prispôsobenia pre ich maximálne možné výkonové zaťaženie pri ich funkcií  

v obvode. 
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 V poslednom rade, pri výbere reálnych súčiastiek sa berú do úvahy režijné, 

kapacitné, finančné možnosti a odporúčania od pracovníkov spoločnosti - 

vykonávateľa zakázky. Zároveň pre minimalizovanie dodatočnej práce  

sú vyberané súčiastky, ktoré majú simulačné modely v programe OrCAD 

Capture a PSpice (prípadne ich ekvivalenty), aby výsledný čiastočných návrh 

blokových častí hardvéru DMM modulu bolo možné funkčne overiť v simulácií 

a až neskôr v skutočnosti. 

Na základe spomenutých požiadaviek pre detektor a popisu základnej funkcie detektora 

v kapitole 2.1.5, bol vytvorený obvod pre realizáciu detektora, ktorý je možné vidieť  

na obr. 9 nižšie. 

 

Obr. 9 Obvod pre realizáciu detektora výpadku napájacieho napätia  so zobrazenými 

napätiami a prúdmi 

Obvod na obr. 9 je operačný zosilovač v zapojení neinvertujúceho komparátora  

(ďalej len komparátor) s dvoma výstupnými stavmi so zavedenou hysteréziou. 

Hysterézia je zavedená pomocou odporou R7_1 a R7_2.  
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Bez spomenutých odporov ide o neinvertujúci komparátor bez hysterézie,  

ktorý porovnáva úroveň napätia medzi uzlom U_REF a uzlom A. V prvom stave,  

ak je napätie v uzle A (vstup + komparátora) väčšie než napätie v uzle U_REF  

(vstup - komparátora) napäťová úroveň na výstupe komparátora - v uzle B je rovná 

kladnému napájaciemu napätiu komparátora V+ - v tomto prípade ide o napätie 3,3 V. 

V stave druhom, ak je napätie v uzle U_REF (vstup - komparátora) väčšie než napätie 

v uzle A (vstup + komparátora), napäťová úroveň na výstupnom uzle B je rovná 

zápornému napájaciemu napätiu komparátora V-, v tomto prípade ide o napätie zeme  

o hodnote 0 V. V tomto zapojení je funkčná schéma obvodu v oboch stavoch bez zmeny 

a vždy v rovnakej konfigurácií.Úroveň napätia UKOMP v uzle A, kedy dochádza 

k preklápaniu výstupu komparátora, je rovná napätiu U_REF (vstup - komparátora). 

Zavedením spätnej väzby pomocou odporou R7_1 a R7_2 sa komparátor snaží udržať 

napätie UKOMP rovné napätiu U_REF a to preklopením výstupnej úrovne napätia v uzle 

B. Preklápaním do jednotlivých stavov sa zároveň mení funkčná konfigurácia schémy 

obvodu pri zapojených odporoch  R7_1 a R7_2. Funkčné konfigurácie obvodu pre oba 

stavy výstupu komparátora sú zobrazené na obr. 10. 

Pri výstupnej v napätovej úrovni Low komparátora – napätie v uzle B je 0 V (GND),  

je obvod komparátora vo funkčnej konfigurácií podla podľa obr. 10 B). Predpokladá  

sa výber súčiastky komparátora s výstupom typu „Open-Collector“, čo znamená,  

že výstupná napäťová úroveň Low (0 V) umožňuje výstupu komparátora sa správať  

ako prúdový vstup – „sink“. Takže všetky prúdy tečúce do uzlu B sú takmer skratované 

cez výstup komparátora do zeme 0 V (GND) - stojí im v ceste len nízky dynamický 

odpor otvoreného prechodu Collector-Emitor výstupného tranzistora v komparátore. 

V tomto stave sú oba sériové odpory R7_1 a R7_2 funkčne konfigurované paralelne 

k paralelným odporom R4 a R5 – čím dokážu zmeniť výsledný odpor medzi uzlami 

A a GND, a tým priamo ovplyvniť veľkosť prúdu I1, pri hodnote napätia v uzle A rovné 

preklápaciemu napätiu UREF. Keďže odpormi R7_1 a R7_2 teraz už ovplyvnený prúd I1 

tečie odporom R1 vytvorí na ňom rozdielny napäťový úbytok ako by vytvoril  

keby odpory R7_1 a R7_2 pripojené neboli. Napäťový úbytok UR1 sa sčíta s pomyselnou 

úrovňou referenčného preklápacieho napätia UREF v uzle A, čím je možné dostať 

hysteréznu úroveň preklápacieho napätia v uzle VCC_LIM pri prechode zo stavu  

Low (napätie na výstupe - v uzle B je 0 V) do stavu High (napätie na výstupe -  

v uzle B je 3,3 V). 
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Obr. 10 Funkčné konfigurácie obvodu komparátora 

A)Výstup je v stave High – napätie  v uzle B je 3,3 V 

B) Výstup je v stave Low – napätie  v uzle B je 0 V (GND) 
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Pri výstupnej napäťovej úrovni High na výstupe komparátora – napätie v uzle B  

je 3,3 V, je obvod komparátora vo funkčnej konfigurácií podla podľa obr. 10 A). V tejto 

funkčnej konfigurácii má výstup komparátora vysokú dynamickú impedanciu  

a do výstupu kompátora netečie žiaden prúd. Odpory R7_1 a R7_2 sú pripojené priamo  

k takmer napájaciemu napätiu komparátora cez odpor R3- približne 3,3 V na výstupe 

komparátora (napäťová úrovneň High) a dodávajú prúd dotatočný I3 od uzlu A, 

spoločne s prúdom I1. Práve dodatočný prúd I3 zvyšuje napäťový úbytok na paralelných 

odporoch R4 a R5 o konštantnú hodnotu (napäťový ofset), čím musí prúd I1 odporom R1 

a tým pádom aj napätie v uzle VCC_LIM klesnúť značne nižšie pre dosiahnutie 

preklápacieho napätia UREF v uzle A pri prechode zo stavu High (napätie na výstupe 

detektora - v uzle B je 3,3 V) do stavu Low (napätie na výstupe detektora - v uzle B  

je 0 V), než by tomu bolo, keby odpory R7_1 a R7_2 pripojené neboli. 

Súčiastka / 

Parametre 

Komparátor Výber elektronických súčastí  

pre komparátor: 

 Komparátor: LMV331 

 Odpory z rady E24  

( 5% tolerancia hodnoty odporu ) 

Popis základných parametrov vybraného 

komparátora je v tab. 16. 

U1 

LMV331 

( TA = 25 °C ) 

VCC 2,7 V – 5,5 V 

ICC (MAX) 100 μA 

Output_Type Open-Collector 

VI-OFFSET (MAX) 7 mV 

TCVI-OFFSET 

(TYPICAL) 
5 μV / °C 

IO-SINK (TYPICAL) 23 mA 

IO-LEAKAGE (MAX) 1 μA 

TJ-OPERATIONAL - 40 °C,  125 °C 

Tab. 16 Základné parametre 

integrovaného obvodu komparátora 

LMV331 
[23]

 

Pri návrhu detektora bolo postupované pomocou obr. 9. Na základe ktorého boli 

vyjadrené rovnice napätia v uzloch A, B, U_REF a VCC_LIM s využitím metód 

sľučkového prúdu a prvého spolu s druhým Kirchhoffovím zákonom pre napätia  

na výstupe komparátora – v uzle B, v napäťovej úrovni Low (0 V) a v napäťovej úrovni 

High (3,3 V), vyjadrené v rovniciach (11) až (19) na ďalšej strane.  
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 (10) 

                          (11) 

        (12) 

LOW → HIGH HIGH → LOW 

                (13)                    (14) 

   
    

                     
 (15)           (16) 

          
    

  
  

             

(17)     
                  

              
 (18) 

      
    

        
 (19) 

Z rovníc (15), (17) a (18) je vidieť, že voľbou dostatočne veľkých odporov R7_1 a R7_2 

je možné minimalizovať ich vplyv na prúd I1 pri prechode zo stavu napäťovej úrovne 

HIGH → LOW a tým pádom hodnoty hysteréznych preklápacích napätí  

v sledovanom uzle VCC_LIM budú závislé zväčša na vhodnej paralelnej kombinácií 

odporov R4 a R5. Keďže hodnota výstupného napätia komparátora je plánovaná  

na použitie ako prerušovací signál pre procesor, jeho napäťová úroveň v stave HIGH  

je dôležitá pre správne vyhodnotenie signalizácie prerušenia. Z tohoto dôvodu je možné 

voľbou dostatočne nízkeho odporu R3 relatívne k zvoleným odporom R7_1 a R7_2 

dosiahnuť hodnotu výstupného napätia komparátora pri výstupnej napäťovej úrovni 

HIGH veľmi blízku hodnote napájacieho napätia U3V3 komparátora. Zároveň veľkosť 

hodnoty odporu R3 nesmie vytvárať príliš veľký vstupný prúd IOUTPUT do výstupu 

komparátora. 

Pri návrhu sú použité matematické vyjadrenia v rovniciach (10) až (19) spolu s údajmi  

z kapitoly 2.1.5 o detektore napájacieho napätia a údaje o použitých integrovaných 

obvodoch pre detektor popísané v tab. 16. Návrh je realizovaný so snahou znížiť 

spotrebu obvodu detektora čo najviac.  
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Hodnoty odporov R2 a R6  

Hodnoty odporov R2 a R6, tvoriace referenčné napätie v uzle U_REF  

pre invertujúci vstup komparátora, sú zvolené s prihliadnutím na napájacie 

napätie U3V3, ktoré delia na invertujúci vstup komparátora. Pomer odporov R2 

a R6 je zvolený v pomere 2 : 1, čím je dosiahnuté napätie v uzle U_REF 

približne 1,1 V, ktoré ponúka dostatočnú napäťovú rezervu pre prípad teplotnej 

zmeny hodnoty odporu spomenutých odporov. Spolu s prihliadnutím na prúdovú 

spotrebu obvodu je odpor  R2 zvolený na hodnotu 10 kΩ a odpor R6 na hodnotu 

4,7 kΩ, čím je dosiahnutý deliací pomer približne 2,13 : 1. Predpokladaný prúd 

I2 odpormi je 225 μA. Maximálne dosiahnuté výkonové zaťaženie PD je 0,5 μW. 

Hodnota dosiahnutého referenčného napätia v uzle U_REF je približne 1,06 V. 

Hodnoty odporov R7_1 a R7_1  

Na základe predchádzajúceho popisu a na základe rovníc (15), (17) a (18),  

sú hodnoty odporov R7_1 a R7_2 zvolené na 330 kΩ. Maximálny prúd odpormi  

je 5 μA. Maximálne dosiahnuteľné výkonové zaťaženie PD odporov R7_1 a R7_2 

je 17 μW. 

Hodnoty odporu R3 

 Na základe predchádzajúceho popisu a na základe rovníc (17) a (18), je nutné 

voliť odpor R3 vzhľadom k súčtu hodnoty odporov R7_1 a R7_2 dostatočné malý 

preto, aby neovplyvnil výstupnú napäťovú úroveň v stave výstupu komparátora 

HIGH a zároveň nespôsoboval príliš vysoký vstupný prúd do výstupu 

komparátora v stave LOW (IO-SINK (TYPICAL) v tab. 16). Z ekonomického hľadiska 

je odpor R3 zvolený na hodnot 4,7 kΩ. Maximálny dosiahnuteľný prúd  

do vstupu komparátora je maximálne 1 mA, deliaci pomer s odpormi R7_1 a R7_2 

je 140 : 1, čím je dosiahnuté výstupné napätie v uzle B približne 3,28 V pre stav 

výstupu komparátora HIGH. Maximálne dosiahnuteľné výkonové zaťaženie PD 

odpor R3 je 2,5 mW. 

 



79 

 

Hodnoty odporov R1, R4  a R5 

Odpor R1 je zvolený z ekonomického hľadiska a kvôli nízkej spotrebe obvodu 

detektora na hodnotu 330 kΩ. Na základe požiadaviek v tab. 1 z kapitoly 1.2,  

je minimálne vstupné napájacie napätie 10 VCC, kedy modul DMM  

si má zachovať svojú plnú funkčnosť. Na základe toho a taktiež aj na základe 

predchádzajúceho popisu funkcie obvodu detektora, zvolených hodnôt odporov 

R3, R7_1, R7_2 a  rovníc (11) až (19) je zvolená hodnota odporu R4 na 470 kΩ 

a hodnota odporu R5 na 47 kΩ. Čím je dosiahnutá paralelná kombinácia odporov 

R4 a R5 o hodnote približne 42,75 kΩ. Týmto je dosiahnutá hysterézia 

vyhodnocovania napätia v uzle VCC_LIM, a to 9,81 V pri prechode detektora  

zo stavu LOW → HIGH a 8,14 V pri prechode detektora zo stavu  

HIGH → LOW. Pri daných hodnotách odporov R1, R4 a R5 je maximálny prúd 

odpormi  získaný pri napätí v uzle VCC_LIM približne 40 V. Maximálny prúd 

odporom R1je približne 120 μA pri maximálnom výkonovom zaťažení  

PD-R1 5 mW a maximálny prúd paralelnými odpormi R4 a R5 je približne 22 μA  

pri maximálnom výkonovom zaťažení PD-R4-R5 približne 25 μW. 

Hodnoty kapacitorov C1, C2  

Kapacitor C1 je vyhladzovací kapacitor pre napájacie napätie komparátora U3V3 

obvodu detektora, ktorý vyhladzuje špičkové výkonové odbery detektora.  

Zo skúseností sa hodnota tohto kondenzátora volí na 100 nF.  

Kapacitor C2 je spomaľovací kapacitor, ktorý slúži na spomelenie priebehu 

napätia v uzle A, pri prechode napätia v uzle VCC_LIM rozhodovacou 

hyzsteréznou úrovňou. Z obr. 10 A) je značná funkcia, kedy sa kapacitor C2 

nabíja sériovými odpormi R3, R7_1 a R7_2 prúdom I3 a časovo spomaľuje nábeh 

napätia v uzle A. Naopak na obr. 10 B) sa kapacitor C2 vybíja odpormi 

paralelnými odpormi R1, R4, R5 R7_1 a R7_2 čím znova časovo spomaľuje dobeh 

napätia v uzle A a tým určuje časový odstup od prechodu napätia v uzle VCC_LIM 

rozhodovacou hysteréznou úrovňou až po zmenu na výstupe detektora.  

Keďže časový odstup nie je potrebný, kapacitor je pre prípadnú potrebu  

a testovanie obvodu osadený ale jeho hodnota hodnota je zvolená  

čo najmenšia, a to 1 nF.  
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Všetky pasívne súčiastky sú na základe spomenutých maximálnych výkonových 

zaťažení a z ekonomického hľadiska zvolené o púzdre 0603, pre odpory s odolnosťou 

75 V a rozptylom 1% a pre kapacitory s odolnosťou minimálne na 16 V. 

Simulácia obvodu detektora napájacieho napätia 

Navrhnutý napäťový obmedzovač z obr. 9 bol podrobený simulácií na základe 

realizovanej simulačnej schémy, ktorú je možné vidieť na obr. 32 v príloha 7, 

v programe PSpice s využitím programu OrCAD Capture ako schematického editora,  

pre vytvorenie netlist-u - oba vydanými spoločnosťou Cadence Design System, Inc.  

 Ako vstup obvodu bol použitý zdroj napätia typu VPULSE, ktorý dokáže 

modelovať výpadky napájania DMM modulu pripojený na vstupnom uzle VCC_LIM 

obvodu detektora. Obvod bol podrobený časovej analýze do doby 200 ms, maximálnym 

krokom 10 us a s výpočtom počiatočného pracovného bodu - pre ustálenie obvodu 

(neoznačený SKIPBP). Na vstupe obvodu detektora je pripojený pulzný zdroj VPULZE 

o parametroch [V1, V2, TD, TR, TF, PW, PER] o jednotlivých hodnotách  rovných 

 [0 V , 40 V, 5 ms, 1 ns, 1 ns, 30 ms, 60 ms]. Výstupom časovej simulácie je priebeh 

výstupného napätia v uzle B, označeného v simulácií ako MCU_IRQ, ktorý kopíruje 

priebeh vstupného sledovaného napätia označeného v simulácií ako V_PULSE,  

ktorý modeluje skokové nábehy a výpadky napájania v rozsahu od 0 VCC_LIM  

do 40 VCC_LIM. Priebeh spomenutých napätí je možné nájsť v príloha 9 na obr. 34. 

Z charakteristík je patrná správna funkčnosť detektora. 

 Pre obvod bola realizovaná simulácia jednosmerného pracovného bodu  

pre nominálnu hodnotu vstupného napätia VCC 28 V a neskôr aj pre 0 V a 40 V. 

Simuláciou bola zisťovaná maximálna prúdová spotreba u spomenutých napájaní, ktorá 

činila maximálne 1 mA z napájacieho zdroja 3,3 V, čomu prislúcha maximálny 

výkonový odber nie väčší než 3,5 mW. Maximálny prúdový odber z uzlu VCC  

je maximálne 100 μA čomu prislúcha maximálny výkonový odber nie väčší než 5 mW. 

 Analýzou DC – rozmietaním vstupného napájacieho zdroja obvodu VCC_LIM 

 v rozsahu 0 V až 100 V bola overovaná preklápacia úroveň napätia v uzle VCC_LIM  

zo stavu LOW → HIGH, ktorá zo simulácie vychádza na 9,59 V.  
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Overenie preklápacej úrovne napätia zo stavu HIGH → LOW nemohlo byť realizované 

rozmietaním vstupného napájacieho zdroja obvodu VCC v rozsahu od 100 V do 0 V 

(opačne ako v predchádzajúcom prípade), pretože DC analýza rozmieta napájanie vždy 

zostupne. Preto overenie bolo realizované neefektívne a to manuálnym prepisovaním 

hodnoty zdroja od 9 V do 8 V s krokom 0,1 V a sledovaním schopnosti detektora udržať  

si výstup v stave HIGH pri krokovaných napätiach. Preklápacia úroveň napätia v uzle 

VCC_LIM zo stavu HIGH → LOW, z manuálnej simulácie vychádza na 8,1 V 

3.1.3 Návrh hardvéru zálohy napájacieho napätia VCC  

Záloha napájacieho napätia VCC (ďalej len záloha) figuruje v blokovej schéme 

hardvérového návrhu DMM modulu, ktorú je možné nájsť na obr. 29 v príloha 5,  

ako udržiavač chodu modulu DMM pri výpadku napájacieho napätia VCC po dobu 

najmenej 50 ms, čím zaručí dostatočný čas pre mikrokontrolér pre prípravu na prechod 

do PORRST stavu signalizovaného externým PORRST modulom. Táto funkcia obvodu 

zálohy vychádza z normy DO-160G kat. 16 sekcia Z, ktorej krátku definíciu je možné 

nájsť v kapitole 1.2.1, spolu s výpisom testov v príloha 2 v tab. 26 (Test Case 4,5 a 6). 

 Na základe popisu obvodu zálohy v kapitole 2.1.5, bude záloha realizovaná 

pomocou kapacitora s dostatočnou hodnotou kapacity pripojený paralelne medzi výstup 

napäťového obmedzovača a následujúce spínané zdroje, pričom musí byť zapojený  

až za výstupnú schottkyho diódu D3 napäťového obmedzovača (viď tab. 15 a obr. 29  

v príloha 5), ktorá zabráni spätný odber z napäťovej zálohy do výstupu obmedzovača 

a nechcené napájanie a dodatočný prúdový odber detektora. Pripojená záloha 

(kapacitor) udrží na vstupe spínaných zdrojov napätie nad 10 V (viď požiadavky  

na rozsah napájacích napätí DMM modulu v tab. 1 ) čím zaručí ich správnu funkciu  

po dobu minimálne 50 ms. Pri realizácií zálohy sa vychádzalo zo simulácie vybíjania 

kapacitora pri statickej záťaži s rovnakým výkonovým odberom ako predpokladaný 

výkonový odber z uzlu VCC_LIM (1,1 W) pre nominálne napájacie napätie 28 VCC. 

Hodnota kapacity vyšla na približne 250 μF ale keďže odber z výstupu VCC_LIM  

je výkonov dynamický a nie statický ako bolo realizované v simulácií - prúdový odber 

stúpa so znižovaným napätím na napäťovej zálohe. Preto je kapacita zvolená s rezervou 

navyše na hodnotu 400 μF a jej prípadná úprava bude navrhnutá pri meraní 

realizovaného a implementovaného hardvéru. 
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3.1.4 Návrh hardvéru spínaných zdrojov 

Spínané zdroje 1,2 V a 3,3 V (angl. Switch-Mode Power Supply alebo skratkou SMPS) 

figurujú v blokovej schéme hardvérového návrhu DMM modulu, ktorú je možné nájsť 

na obr. 29 v príloha 5, ako zdroje napájacieho napätia pre jadro mikrokontroléra  

a integrované periférie mikrokontroléra, pamäte MRAM, ovládače komunikácie, 

\PORRST perifériu a detektor výpadku napájacieho napätia VCC. 

Požiadavky na hardvérový návrh spínaných zdrojov sú nasledovné: 

 Realizácia spínaných zdrojov pre napätia 1,2 VDigital, 3,3VDigital a prípadne 

3,3VAnalog. 

 Schopnosť externého vypínania / zapínania spínaného zdroja vstupným 

povoľovacím signálom 

 Maximálny rozptyl napájacieho napätia 1,2 VDigital musí vychádzať popisu  

zo základných parametrov mikrokontroléra TMS570LS0332 definovaných  

v tab. 10 v kapitole 2.1.1. To je rozsah od 1,14 V do 1,32 V. 

 Maximálny rozptyl napájacieho napätia 3,3 VDigital musí vychádzať popisu  

zo základných parametrov mikrokontroléra TMS570LS0332 v tab. 10  

v kapitole 2.1.1, základného popisu pamäte MRAM v tab. 11 v kapitole 2.1.2 

a základného popisu RS-422 ovládačov komunikácie v tab. 12 v kapitole 2.1.3. 

To je rozsah od 3,15 V do 3,6 V. 

 Maximálne vstupné pulzné napäťové zaťaženie spínaného zdroja VDD < 60V 

 Zaistiť, že výkonový odber spínaných zdrojov je dostatočne malý,  

tak aby výrazne nezvýšil celkovú spotrebu obvodu  a zachoval si svoju funkciu 

aj pri krajných hodnotách pripojeného obmedzeného napájacieho napätia.  

 Všetky použité elektronické súčasti pri realizácií spínaných zdrojov musia byť 

vhodné pre teplotný rozsah predpokladaných prevádzkových teplôt v rozmädzí  

od -55 °C do +125 °C, definovaných technickej špecifikácií DMM modulu  

v tab. 9 v kapitole 1.3.2 . 

 Schopnosť disipovať strátový výkon pri maximálnom dlhodobom výkonovom 

zaťažení do 45 V. 

 Schopnosť fungovať pri rozsahoch napájacieho napätia dlhodobých  

10 VCC až približne 40 VCC 
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 Všetky použité elektronické súčiastky musia byť vhodné z hľadiska výkonového 

prispôsobenia pre ich maximálne možné výkonové zaťaženie pri ich funkcií  

v obvode. 

 V poslednom rade, pri výbere reálnych súčiastiek sa berú do úvahy režijné, 

kapacitné, finančné možnosti a odporúčania od pracovníkov spoločnosti - 

vykonávateľa zakázky.  

 Na základe spomenutých požiadaviek pre spínané zdroje, popisu žiadúcej 

funkcie spínaných zdrojov v kapitole 2.1.4 a na základe odporúčaní pracovníkov 

spoločnosti realizujúcej zakázku, bol vybraný integrovaný obvod pre realizáciu 

spínaných zdrojov od spoločnosti Texas Instruments, Inc s označením LM46001-Q1, 

ktorého základné parametre je možné nájsť v tab. 17 na ďalšej strane. Zapojenie 

spínaného zdroja so všetkými realizovanými vlastnosťami je prebratý z datasheet-u 

spínaného zdroja a zobrazený na obr. 11 nižšie. 

 

Obr. 11 Zapojenie spínaného zdroja LM46001-Q1 so všetkými realizovanými 

vlastnosťami
 [24]

 

Funkcia obvodu spínaného zdroja je založená na aktívnom výkonovom riadení 

výstupného prúdu tlmivkou, ktorým sa nabíja kapacitor na výstupe. Výkonové riadenie 

je založené na základe periodického dávkovania výkonu na výstup spínaného zdroja. 
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Dávka energie v jednej perióde je založená na internom periodickom prepájaní výstupu 

obvodu so vstupom (VOUT = VIN) a výstupu obvodu so zemou (VOUT = PGND) po istú 

dobu charakterizovanú striedou. Počas aktívnej časti periódy (VOUT = VIN) prúd 

tlmivkou na výstupe spínaného zdroja takmer lineárne narastá po vrchnú hodnotu 

zvlnenia prúdu (+ ILPK), kedy je výstup prepnutý na neaktívnu časť periódy  

(VOUT = PGND) a prúd tlmivkou na výstupe spínaného zdroja sa vybíja do výstupu 

spínaného zdroja na spodnú hodnotu zvlnenia prúdu (- ILPK). Stredná hodnota počas 

jednej periódy, takto dávkovaného prúdu je rovná hodnote IOUT, ktorou je periodicky 

nabíjaný a vybíjaný výstupný kapacitor, ktorým sa vyhladzuje periodické spínanie 

výstupu na hodnotu napätia v uzle VIN  a PGND. Regulačná napäťová spätná väzba 

udržiava striedu medzi aktívnou a neaktívnou časťou periódy variabilnú, čím dochádza 

k aktívnemu výkonovému riadeniu výstupného napätia a prúdu pri nekonštantnom 

odbere výkonu z výstupu spínaného zdroja v čase. 
[24]

 

Pri uvažovanom zvýšenom výkonovom odbere počas jednej periódy spínania 

výstupu spínaného zdroja sa strieda signálu na výstupe SW spínaného zdroja  

cez napäťovú spätnú väzbu zväčší a tým sa zvýši hodnota špičkového prúdu (+ ILPK) 

dodávaného do tlmivky počas aktívnej časti periódy a znížená napäťová úroveň  

na kapacitore (v dôsledku uvažovaného zvýšeného odberu z výstupu obvodu),  

je rýchlo vyrovnaná na požadovanú úroveň zvýšeným nabíjacím prúdom z tlmivky.  

Na druhú stranu, počas neaktívnej časti periódy je hodnota spodnej hranice zvlnenia 

prúdu (- ILPK)  v dôsledku kratšieho časového okna väčšia ako v predchádzajúcej 

perióde a tým je kompenzovaný nízky odber výkonu z výstupu. Ilustračný riebeh 

spínania pri náhlom zaťažení spínaného zdroja je možné vidieť na obr. 12  

na následujúcej strane. 

Pre dodatočné vyhladenie periodického priebehu, a použitie výstupného napätia 

napríklad ako napäťová referencia ďalej v obvode, sa musí na výstup spínaného zdroja 

zpravidla zapojiť ďalší filter ideálne druhého rádu typu dolná priepusť,  

ktorý je navrhnutý s mädznou frekvenciou o niekoľko úrovní nižšie než frekvencia 

spínania spínaného zdroja. Na základe toho vysoký útlm frekvencií nad mädznou 

frekvenciou vysokofrekvenčné zložky z periodického priebehu spínania spinaného 

zdroja utlmí a na výstupe sa objaví pomerne a relatívne vyhladený výstupný signál. 
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Obr. 12 Ilustračný priebeh funkcie spínaného zdroja v CCM móde spolu so zobrazenými 

priebehmi prúdov tlmivkou a napätím na výstupnom kapacitore pri zaťažovaní 
[24]

 

Spínaný zdroj LM46001 je interne kompenzovaný zdroj, ktorý funguje na základe 

riadenia výstupného prúdu pri fixnej frekvencií. Integrovaný obvod je schopný funkcie 

v kontinuálnom prúdovom móde (ďalej len CCM), diskontinuálnom prúdovom móde 

(ďalej len DCM) a móde pulzne frekvenčnej modulácie (ďalej len PFM).  

 Spínaný zdroj pri zaťažení v oblasti, pre ktorú je navrhnutý funguje v móde 

CCM na fixnej frekvencii spínania.  

 DCM mód je aktivovaný, ak výstupný prúd tlmivkou IL je menší než polovica 

peak-to-peak hodnoty prúdu pri predpokladanom odbere v  CCM móde.  

Vtedy prestáva tiecť spätný prúd tlmivkou do výstupu spínaného zdroja 

a nastáva len periodické nabíjanie kondenzátora kladným prúdom z výstupu 

spínaného zdroja, a to periodickým striedaním interného prepojenia uzlu VIN 

s pinom SW a pripájania vysokej impedancie k pinu SW. Strieda nabíjania 

závisí len na prúde IL. Periodické vybíjanie kondenzátora interným prepojením 

uzlu PGND s pinom SW je vypnuté. 
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 PFM mód je zapnutý po móde DCM, keď je dosiahnutý minimálny čas 

nabíjania – daný príliš nízkym nabíjacím prúdom IL, alebo je dosiahnutý 

spodný limit pre nabíjací prúd IL v dôsledku príliš nízkeho odberu.  

Vtedy dochádza k možnému napäťovému ofsetu na výstupnom uzle SW,  

čím je zapnutý mód PFM a je znížená frekvencia spínania a strieda sa stáva 

takmer konštantnou, čím sa udržiava vysoká efektivita zdroja pri nízkom 

zaťažení. V tomto móde spätnoviazobné rezistory RFBT a RFBB zobrazené 

v schéme na obr. 11, slúžia ako statická záťaž na eliminovanie vytvoreného 

ofsetu na stálu úroveň. PFM mód je aktivovaný len pri dostatočnom napätí VIN 

a do istej mädznej frekvencie vyplývajúcej z datasheet-u obvodu, inak k jeho 

aktivácií nedôjde. 
[24]

 

Základné parametre obvodu LM46001-Q1 sú zobrazené v tab. 17. 

Súčiastka / Parametre 

Spínaný zdroj 

LM46001-Q1 

( TA = 25 °C ) 

VCC / VIN (VIN-MIN) 3,8 V < VIN < 60 V (VIN-MAX) 

ILOAD < 1 A 

VOUTPUT (VOUT-MIN) 1 V < VOUT < 28 V (VOUT-MAX) 

VFeedBack 1,016 V 

Enable pin Enable 2,1 V / Disable 0,4V 

Power-Good signalizácia ✓ 

fOSC 200kHz, 2,2MHz (default: 500kHz) 

TJ-OPERATIONAL - 40 °C,  125 °C 

TTHERMAL-SHUTDOWN 160°C 

IHICCUP 2,45 A 

η[%] 
75% 

(VIN = 28V, VOUT = 3,3V, ILOAD = 50 mA, fOSC = 500kHz) 

Funkčné módy obvodu CCM, DCM, PFM 

Stabilné výstupné napätie VOUT pri výstupoch 1,2V  a 3,3V už pri VIN = 4V   

pre ILOAD = 1A a fOSC = 500kHz 

Riadenie latencie štartu cez externý kapacitorom CSS pripojený na pin SS/TRK 

Vstupný ENABLE signalizačný pin (EN) / Výstupný READY signalizačný pin (PGOOD) 

Riadenie frekvencie externým rezistorom RT 

Automatická regulácia pri nízkom zaťažení – zvýšená efektivita obvodu (módy DCM, PFM) 

Ochrana pre nadprúd pri skratovaní výstupu ( HICCUP → viď datasheet (IHS-LIM, ILS-LIM) ) 

Tab. 17 Základné parametre integrovaného obvodu spínaného zdroja LM46001-Q1 
[24]
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Pri návrhu spínaného zdroja boli brané do úvahy odporúčania pracovníkov 

spoločnosti realizujúcej zakázku, ktoré zneli pri návrhu voliť frekvenciu spínania medzi 

200 kHz až 300 kHz a voliť minimálny čas zopnutia hodnotá vyžším než maximálnym 

možný minimálny čas zopnutia uvádzaným v datasheet-e súčiastky spínaného zdroja  

(tj. 165 ns). Pri návrhu spínaného zdroja  bolo vychádzané zo vzorcov (20) až (48). 
[24]
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Obvod LM46001 má pre niektoré svoje funkcie špeciálne požiadavky 

vychádzajúce z datasheet-u obvodu, a to: 

CBOOT pin  

 Zapojiť 470 nF kapacitor s teplotne stabilným dielektrikom typu X7R medzi 

CBOOT pin a SW pin pred zapojenie tlmivky. 

BIAS pin 

 Zapojiť do výstupu pre napätia výstupu 3,3V ≤ UOUT ≤ 28 V  

a paralelne k tomu kondenzátor CBIAS s teplotne stabilným dielektrikom typu 

X7R v rozmedzí 1 μF – 10 μF. 

 Uzemniť pre UOUT < 3,3V. 

RT pin 

 Plávajúci určuje východziu frekvenciu spínaného zdroja na 500 kHz. 

 Zapojený RT rezistor upravuje frekvenciu spínania podľa vzorca (31) . 
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VCC pin 

 Prepojiť k zemi premosťovacím kapacitorom CVCC s teplotne stabilným 

dielektrikom typu X7R v rozmädzí 1 μF – 10 μF. 

 Nezaťažovať tento pin externou impedanciou. 

 Neskratovať tento pin k zemniacemu potenciálu. 

SYNC pin 

 Externý hodinový vstup pre synchronizáciu spínacej frekvencie  

k externým hodinám.  

 Ak nepoužitý, nenechávať plávať ale zapojiť k zemniacemu potenciálu. 

FB pin 

 Zapojiť cez napäťový delič k UOUT, tak by bolo dosiahnuté napätie VFeedBack 

pre očakávané UOUT. Nezapojiť k zemniacemu potenciálu počas funkcie –  

dá sa očakávať poškodenie súčiastky. 

SS/TRK pin 

 Realizuje oneskorenie spustenia spínaného zdroja pri aktívnej hodnote VIN. 

Zapojiť cez kapacitor CSS k zemi, ak je žiadúce väčšie oneskorenie  

než 4,1 ms – vzorec (46). 

 Nechať plávať pre východzie oneskorenie spustenia funkcie spínaného 

zdroja, 4,1 ms. 

EN pin 

 Pin pre povolenie funkcie. Pripojiť k pinu VIN cez rezistorový delič  

pre zapnutie pri žiadúcej úrovni napätie VIN (inej než 3,8V). Nenechávať 

plávať. 

PGOOD pin 

 Open-Drain výstupný pin pre singalizáciu stabilnej úrovne výstupného 

napätia UOUT. Pripojiť k stabilnéhu napätiu nie viac než 12 V cez Pull-Up 

resistor. 
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VIN pin 

 Vstupný a napájací pin.  Zapojiť k napájaniu cez paralelný kondenzátor CIN  

s teplotne stabilným dielektrikom typu X7R o hodnote aspoň 10 μF.  

 CIN blízko k padu VIN pinu. 

Na základe spomenutých vzorcov boli realizované dva návrhy spínaných 

zdrojov výchádzajúcich zo spomenutých požiadaviek pre hárdvérový návrh  

a z blokovej schémy hardvérového návrhu z obr. 29 v príloha 5. Jeden návrh  

bol realizovaný pre napätie 1,2 V pri prúdovej spotrebe 150 mA (bez prúdovej rezervy), 

zatiaľ čo druhý bol pre napätie 3,3 V pri prúdovej spotrebe zhruba 230 mA (základná 

predpokládaná prúdová spotreba 200 mA spolu s prúdovou rezervou 30 mA). Vzorový 

výpočet návrhu spínaného zdroja 1,2 V, na základe rovníc (20) až (48), je v príloha 10. 

Rovnaký postup bol uplatnený aj pri návrhu spínaného zdroja 3,3 V ale s jediným 

rozdielom u obslúženia pinu BIAS a EN pinu u LM46001-Q1. Výsledné hodnoty 

jednotlivých parametrov navrhnutých zdrojov a elektronických súčastí je možné nájsť  

v tab. 18 na následujúcej strane. 

Zo spínaného zdroja 1,2 V je vyvedený jeden digitálny napájací výstup  

s označením U1_1.2V, vhodný pre napájanie jadra procesora TMS570LS0332. 

Zo spínaného zdroja 3,3 V sú vyvedené dva výstupy.  

 Jeden výstup je digitálny napájací výstup s označením U2_3.3V, vhodný  

pre napájanie interných periférií procesora TMS570LS0332 (okrem napäťovej 

referencie ADC) a všetkých ďalších externých periférií ako MRAM, RS-422 

budiča komunikácie \Power-On Reset hardvéru.  

 Druhý výstup je vysokofrekvenčne vyhladený výstup digitálneho napájacieho 

výstupu, s označením U2_3.3VA (analógové napájacie napätie), vhodný  

ako napäťová referencia a zároveň napájanie periférie  ADC procesora 

TMS570LS0332. Vyhladenie je realizované dolno-priepustným filtrom 2. rádu  

s útlmom 40 dB/dekáda – sériová cievka s paralelným kondenzátorom. Mädzná 

frekvencia pre takýto filter je daná tzv. Thompsonovým vzťahom v rovnici (49). 

   
 

     
 (49) 

Výsledné parametre navrhnutého filtra je možné nájsť v tab. 18 na ďalšej strane.  
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Hodnoty elektronických súčiastok 

Spínaný zdroj 1,2V Spínaný zdroj 3,3V 

CIN 10 μF CIN 10 μF 

RENT 150 k RENT 150 kΩ 

RENB 100 k RENB 100 kΩ 

CSS 22 nF / (Soft-Start 10 ms) CSS 22 nF / (Soft-Start 10 ms) 

RT 180 k RT 150 kΩ 

CBOOT 470 nF CBOOT 470 nF 

CVCC 2,2 μF CVCC 2,2 μF 

CFF 470 pF CFF 330 pF 

- - CBIAS 2,2 μF 

L 100 μH / 530 mA L 150 μH / 380 mA 

RFBT1 
Paralel 

33 kΩ-50ppm 
16.5 kΩ 

RFBT 56 kΩ-50ppm 

RFBT2 33 kΩ-50ppm - - 

RFBB1 
Paralel 

82 kΩ-50ppm 
90,2 kΩ 

RFB1 
Paralel 

100 kΩ 
24,8 kΩ 

RFBB2 8,2 kΩ RFB2 33 kΩ-50ppm 

COUT 94 μF COUT 47 uF 

Jednotlivé funkcie spínaných zdrojov 

PGOOD signalizácia spínaného zdroja 1,2 V  

k EN pinu spínaného zdroja 3,3 V. 

Povoľovanie pinu EN spínaného zdroja 3,3 V  

signalizáciou PGOOD signálu zo spínaného 

zdroja 1,2 V do deliča RENT a RENB 

Zenerová dióda pre PGOOD pin v sérií 

 s Pull-Up rezistorom RENT spínaného zdroja, 

udržiava napätia na pine PGOOD do 12 V 

Zenerová dióda udržiava stabilné napätie  

12 V pre napätia na VIN pine presahujúce 

12V cez napäťový delič RENT a RENB. 

PGOOD pin zo spínaného zdroja 1,2 V je zapojený k pinu EN spínaného zdroja 3,3 V  

cez prepojovací resistor RCON o hodnote 0 Ω. 

SYNC pin je uzemnený SYNC pin je uzemnený 

BIAS pin je premostený kapacitorom CBIAS BIAS pin je uzemnený 

EN pin  realizovaný len cez napäťový delič PGOOD pin je plávajúci. 

LED indikácia funkčnosti výstupného napätia LED indikácia funkčnosti výstupného napätia 

Výsledné parametre navrhnutých zdrojov 

fDIZAJN_1v2_MAX 224 kHz fDIZAJN_3v3_MAX 268 kHz 

UENA 5,25 V UENA 5,25 V 

UDIS 4,5 V UDIS 4,5 V 

U1_1,2V 1,2 V U2_3,3V 3,3 V 

ΔU1_1,2VMAX ± 0,03 V ΔU2_3,3VMAX 0,08 V 

IOUT-MAX 150 mA IOUT-MAX 230 mA 

IRIPPLE ± 30% IOUT IRIPPLE ± 30% IOUT 

UPGOOD / UZ 12 V U2_3,3VA 3,3 VA 

- - f0 2,9 kHz 

- - AÚTLM_ZVLNENIA > 80 dB 

Tab. 18 Hodnoty elektronických súčiastok a parametrov pre navrhnuté spínané zdroje 

pre výstupné napätia 1,2 V a 3,3 V 
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Pozn.: Osadenie dolno-priepustného filtra nebude realizované – pre prípad jeho 

nutnosti (chybná funkcia procesora), bude layout dosky plošných spojov DMM 

pripavený pre osadenie filtra. Zatiaľ je výstup U2_3,3VA prepojený s U_3,3V  

cez prepojovací odpor o hodnote 0 Ω. 

 

Simulácia obvodu spínaného zdroja 1,2 V a 3,3 V 

Simulácia navrhnutých spínaných zdrojov 1,2 V a 3,3 V prebehla na základe 

realizovanej simulačnej schémy, ktorú je možné vidieť na obr. 32 v príloha 7  

so súčiastkami s hodnotami z tab. 18. Simulácia bola realizovaná v programe PSPICE 

s využitím programu OrCAD Capture ako schematického editora, pre vytvorenie  

netlist-u - oba vydanými spoločnosťou Cadence Design System, Inc 

Samostatný obvod navrhnutých spínaných zdrojov bol podrobený časovej simulácií 

s následujúcimi parametrami [Run to time: 50 ms, Maximum step size: 1 ms]. 

Pozn.: Pri nastavení kratšieho maximálneho časového kroku simulácie než 1 ms, 

nastávali problémy s konvergenciou simulácie. 

Pri simulácií boli sledované následujúce veličiny: priebeh napätí UOUT_1v2, 

UFB_1v2, UPGOOD_1v2, UOUT_3v3, UFB_3v3, UPGOOD_3v3 povolenie funkcie spínaného zdroja  

3,3 V signalizáciou povolenia PGOOD spínaným zdrojom 1,2 V na úroveň nie vyššiu 

než 12V, oneskorenie nábehu spínaných zdrojov TSOFT-START (> 10 ms) a zvlnenia 

výstupných napätí oboch spínaných zdrojov UOUT_1V2 ( < 30 mV) a UOUT_3V3 (< 80 mV). 

Bola zistená správna doba oneskorenia nábehu TSOFT-START (približne 11 ms)  

a správna úroveň napätí na výstupoch oboch spínaných zdrojoch po čase TSOFT-START,  

a to pre spínaný zdroj 1,2 V približne 1,19 V so zvlnením do 14 mV a pre spínaný zdroj 

3,3 V približne 3,26 V so zvlnením do 15 mV. Zároveň boli zistené stabilné úrovne 

napätí UFB_1v2 a UFB_3v3 okolo napätia 1,002 V so zvlnením do 7 mV – čo odpovedá 

úrovni z datasheet-u. Zároveň bola overená kaskádnosť spustenia spínaného zdroja  

3,3 V až po stabilizácií spínaného zdroja 1,2 V, a to signalizáciou aktívnej úrovne 

PGOOD spínaného zdroja 1,2 V. Výstupné priebehy zo samostatnej časovej simulácie 

navrhnutých spínaných zdrojov 1,2 V a 3,3 V je možné nájsť na obr. 35 v príloha 11. 
[24] 

Simulácia bola realizovaná na základe netlistu z Elektronická príloha D.  
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3.2. Návrh hardvéru ovládačov komunikácie RS-422 

Návrh hardvéru externých ovládačov RS-422 komunikácie (ďalej len RS-422 ovládač) 

bolo vychádzané zo systémovej architektúry DMM modulu na obr. 3 v kapitole 1.3  

a z blokovej schémy hardvérového návrhu DMM modulu, ktorú je možné nájsť  

na obr. 29 v príloha 5 a z informácií z tab. 12 kapitoly 2.1.3 o vybranej elektronickej 

súčiastke SN65HVD1781 pre realizáciu ovládača RS-422 komunikácie. Základné 

blokové schéma komunikačného rozhrania DMM modulu je možné nájsť na obr. 13. 

05

COM2 ESD & 

Termination

COM2 ESD & 

Termination

RS_422 RX_1

SN65HVD1781

(COM1)

RS_422 RX_2

SN65HVD1781

(COM1)

TX  - Disabled

RX - Enabled

TX  - Disabled

RX - Enabled

COM1 ESD & 

Termination

COM1 ESD & 

Termination

GPIO_TX_ena

RS_422 TX

SN65HVD1781

(COM2)

TX  - Optional

RX - Disabled

RS_422 RX

SN65HVD1781

(COM2)

TX  - Disabled

RX - Enabled

3,3VICC = 5 mA  

3,3VICC = 5 mA  

3,3VICC = 15µA ÷ 35 mA  

3,3VICC = 5 mA  

N2HET_Modul

N2HET_Modul

LIN_Modul_RX

LIN_Modul_TX

TMS570LS0332

COM1_RX1 -

COM1_RX1 +

COM1_RX2 -

COM1_RX2 +

COM2_TX1 -

COM2_TX1 +

COM2_RX1 -

COM2_RX2 -

GND EGND_chassi

GND EGND_chassi

GND EGND_chassi

GND EGND_chassi

 

Obr. 13 Základná bloková schéma komunikačného rozhrania DMM modulu 

Požiadavky na hardvérový návrh RS-422 ovládača sú nasledovné: 

 Zaistiť, že výkonový odber RS-422 ovládača je trvalo čo najmenší  

tak, aby výrazne nezvýšovall celkovú spotrebu obvodu. 

 Ochrániť vstupy / výstupy RS-422 ovládača pred špičkovými výkonovými 

pulzmi (angl. Power Surges) vychádzajúcim z normy DO-160G sekcia 23. 
[2]

 

 Všetky použité elektronické súčasti pri realizácií RS-422 ovládača musia byť 

vhodné pre teplotný rozsah predpokladaných prevádzkových teplôt v rozmedzí 

od -55°C do +125°C, definovaných v technickej špecifikácií DMM modulu  

v tab. 9 v kapitole 1.3.2 . 
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 Všetky použité elektronické súčiastky musia byť vhodné z hľadiska výkonového 

prispôsobenia pre ich maximálne možné výkonové zaťaženie pri ich funkcii  

v obvode. 

 Základné parametre obvodu SN64HVD1781 použité pri návrhu RS-422 

ovládačov komunikácie sú zobrazené v tab. 19. 

Súčiastka / Parametre 

RS-422 ovládač 

komunikácie 

SN64HVD1781 

( TA = 25 °C ) 

VCC 
3,15 V - 5 V - 5,5 V  

(MIN, NOM, MAX) 

ICC-(standby mode) 15 μA 

ICC-Dynamický (Driver & Receiver enabled) 35 mA 

ICC-Dynamický ( Driver disabled & Receiver enabled) 5 mA 

Ochrana skratovania zbernice > ±70 V 

Enable Receiver pin ✓ 

Enable Driver pin ✓ 

TJ-OPERATIONAL - 40 °C,  150 °C 

TTHERMAL-SHUTDOWN 160°C 

RL-Driver 60Ω 

CL-DRIVER 50 pF 

IDRIVER_INPUT--TX_ENA_INPUT -RX_ENA_INPUT 50 μA 

IRECEIVER-OUTPUT ± 8 mA 

Ochrana skratovania zbernice < ±70 V 

Komunikačné rýchlosti: 9,6 kbps, 115 kbps, 1 Mbps 

Tab. 19 Základné parametre integrovaného obvodu RS-422
 
 

ovládača komunikácie 
[14]

 

Na základe základných parametrov a vyšsie spomenutých požiadaviek  

pre RS-422 ovládač bol realizovaný obvod pre štyri ovládače RS-422, z toho dva 

v konfigurácií ako simplexný príjmač – komunikačné rozhranie COM1,  

a dva v konfigurácií ako plnohodnotné plne-duplexné komunikačné rozhranie COM2, 

podobne ako je znázornené na obr. 13 a popísané v kapitole 1.2.4 venujúcej  

sa komunikácií, komunikačným rozhrania a komunikačnému protokolu DMM. 

Základné zapojenie príjmača RS-422 komunikácie je možné nájsť na obr. 14 na ďalšej 

strane. 
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Obr. 14 Základné zapojenie príjmača RS-422 komunikácie 

Základné zapojenie vysielača RS-422 komunikácie s realizovaným povoľovacím 

signálom DE (Driver-Enable) je možné nájsť na obr. 15. 

 

Obr. 15 Základné zapojenie vysielača RS-422 komunikácie s vyvedeným  

povoľovacím signálom 
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Hodnota kapacitora C1 a C2 

Kapacitory C1 a C2 sú vyhladzovacie kapacitory pre napájacie napätie U3V3  

RS-422 ovládača, ktorými sa vyhladzuje špičkový výkonový odber RS-422 

ovládača. Zo skúseností sa hodnota týchto kondenzátorov zvolila na 100 nF.  

Hodnota odporov R1 a R2 

Odpor R1 sa v schéme na obr. 14 nachádza z dôvodu možnosti pripojenia 

výstupu RO z RS-422 ovládača na pin mikrokontroléru. Keďže podľa obrázku 

obr. 13 sú určené presné piny pripojenia všetkých RS-422 ovládačov, je nutné  

limitovať maximálny možný prúd z výstupu RO RS-422 ovládača na pin 

mikrokontroléru a to maximálne na hodnotu 8 mA (viď tab. 19). Táto limitácia 

maximálneho prúdu pre logickú úroveň 1 na výstupoch je daná odporom R1. 

Pozn.: Výstupné interné bufre v pinoch procesora dokážu prijať  

a dodávať prúd do 8 mA, ako sa je možné presvedčiť v elektrickej špecifikácii 

procesora v datasheet-e.
 [10]

 

Odpor R2 je Pull-Up odpor slúžiaci na udržanie aktívnej logickej napäťovej 

úrovne na povoľovacom pine \RE pri maximálnom prúde pinom 50 μA  

(viď IDRIVER_INPUT--TX_ENA_INPUT -RX_ENA_INPUT v tab. 19). 

3.2.1 Impedančné prispôsobenie, ESD ochrana a EMI pre ovládač komunikácie 

Impedančné prispôsobenie a ESD ochrana vychádzajú priamo zo základnej blokovej 

schémy RS-422 ovládača na obr. 13 a sú nevyhnutné pre správne fungovanie a ochranu 

komunikačného rozhrania RS-422 ovládača komunikácie pre výkonovými pulzmi 

(napríklad úder blesku).  

Impedančné prispôsobenie 

Z datasheet-u a zo základných parametrov RS-422 ovládača v tab. 19 je možné 

zistiť, že výstupný buffer vysielača má výstupnú impedanciu typicky 60 Ω, 

zatiaľ čo vstupný buffer príjmača má pre diferenčný pár nekonečnú impedanciu.  
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Keďže komunikačnú zbernicu COM1, tvorenú dvoma RS-422 ovládačmi 

v konfigurácií príjmača (RX – Enabled, TX – Disabled), ktoré sú pripojené 

paralelne k externej komunikačnej linke s prebiehajúcou komunikáciou –  

nie je nutné impedančné prispôsobenie vstupov týchto ovládačov (viď obr. 5 

v kapitole 2.1.3).
 [14]

 

Avšak pre prípad aplikácie, kedy bude nutná konfigurácia v sériovom zapojení 

(napríklad testovanie správnej funkcie príjmačov RS-422 ovládačov – Unit 

Testing) budú realizované dva osadzovacie pady pre dva odpory, pre každý 

externý vstup príjmača. Základné zapojenie impedančného prispôsobenia 

príjmača, je možné vydieť na obr. 16 A). 

Pri impedančnom prispôsobení vysielača sa musí brať do úvahy výstupný odpor 

bufra vysielača RS-422 ovládača, ktorý podľa tab. 19, je 60 Ω. Keďže jediný 

vysielač DMM modulu sa nachádza v komunikačnej zbernici COM2,  

ktorá sa predpokladá k sériovému zapojeniu do modulu HMI HW,  

ktorý má podľa elektrických parametrov zobrazených v tab. 7 v kapitole 1.3.1, 

vstupný odpor vstupného bufra príjmača o hodnote 120 Ω. Na základe toho  

je nutné tomuto vstupnému odporu príjmača modulu HMI HW prispôsobiť 

výstupný odpor vysielača komunikačnej zbernice COM2. Prispôsobenie  

je realizované dvoma odpormi o hodnote 33 Ω v symetrickej sérií s výstupom 

vysielača RS-422 ovládača – ktoré v kombinácií s interným výstupným odporom 

majú hodnotu približne 126 Ω. Základné zapojenie impedančného prispôsobenia 

vysielača, je možné vidieť na obr. 16 B). 

ESD ochrana 

ESD ochrana externých výstupov a vstupov je u príjmača aj u vysielača RS-422 

ovládača rovnaká a vychádza z definovaného výkonového pulzu z normy  

DO-160G sekcia 23. 
[2]

 

Keďže v užívateľských požiadavkách v tab. 1 v kapitole 1.2 a v tab. 2 v kapitole 

1.2.1, nie je špecifikovaná kategória normy DO-160G sekcia 23, pre realizáciu 

ESD ochrany je použitá jednosmerová polovodičová súčiastka s označením 

SMBJ28A, ktorej použitie vychádza z parametrov RS-422 ovládača v tab. 19 – 

viď ochrana skratovania zbernice.   



99 

 

Základné parametre polovodičovej súčiastky SMBJ28A je možné nájsť  

v tab. 20.  

Súčiastka / Parametre 
SMBJ28A 

 ( TA = 25 °C ) 

Charakteristika súčiastky SMBJ28A  

je rovnaká ako u zenerovej diódy  

a je ju možné nájsť v datasheet-e. 
[25]

 

Zapojenie súčiastok SMBJ28A  

je realizované na oboch diferenčných 

vstupoch príjmača a vysielača  

a je ho možné vidieť na obr. 16 A)  

a obr. 16 B). 

PPulse-Power-Dissipation 600 W 

VR-Clamping (VR-Clamping-MAX) 28 V (45V) 

IPEAK-PULSE-CURRENT 13,3 A 

tR (RISE) / tD (FALL) 10μs / 1000μs 

CJ 1,5 nF 

TJ-OPERATIONAL - 65 °C, 150 °C 

Tab. 20 Základné parametre polovodičovej 

súčiastky SMBJ28A
 [25]

 

EMI ochrana 

EMI ochrana je realizovaná kapacitormi paralelne pripojenými k externým 

rozhraniam, RS-422 ovládača v konfigurácií vysielač a príjmač, a uzemnenými 

k šasi podobne ako tomu je na obr. 16 A), B). Úlohou týchto kapacitorov  

je predstavovať nízku impedančnú záťaž istej úrovne pre naindukovaný 

potenciál s istým rozsahom frekvencií na šasi, a tým pádom odvádzať 

naindukovaný náboj do nízkeho potenciálu (ESD ochrana, zemniaci potenciál  

na externom rozhraní) istým prúdom daným frekvenciou indukovaného signálu 

a útlmom impedancie kapacitorov pre danú frekvenciou indukovaného signálu. 

Keďže nie je možné presne určiť úroveň rušenia celého obvodu DMM,  

bez realizácie skúšok na EMI v laboratóriu, nie je možné určit adekvátnu 

hodnotu kapacity kondenzátorov na externých výstupoch RS-422 ovládača.  

Pri voľbe kapacity sa musí brať do úvahy aj prechodný jav a oneskorenie signálu  

pri komunikácií. Z týchto dôvodov hodnota kapacity na externých rozhraniach 

RS-422 ovládačoch musí mať dostatočne nízku hodnotu (desiatky až stovky pF).  

Pri výbere súčiastky sa berie taktiež do úvahy maximálne prierazné napätie 

(pravdepodobný vysoký potenciál v dôsledku úderu blesku) a rozmery SMD 

súčiastky.  
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Z uvedených dôvodov sa určuje kapacitor SMD s rozmermi 0805 a hodnotou 

220 pF s prierazným napätím 630V, ktorý predstavuje impedanciu  

9 Ω až 75 kΩ pre EMI signály o frekvencií od 9,6 kHz do 80 MHz,  

ktoré sa môžu s veľkou pravdepodobnosťou na šasi vyskytnúť. 

Pozn.: Hodnota kapacity sa v priebehu vývoja aplikácie a testovaním môže meniť  

z dôvodov ako veľký útlm, oneskorenie alebo skreslenie signálu, nedostatočná EMI 

ochrana a podobne. Pri funkčnej vzorke DMM modulu je dôležitá prítomnosť 

osadzovacích padov pre SMD kapacitory s danými rozmermi, pre prípadnú realizáciu 

skúšok EMI a možnú výmenu kapacitorov za kapacitory s inou hodnotou kapacity. 

 

Obr. 16 Základné zapojenie impedančného prispôsobenia, ESD ochrany a EMI ochrany 

pre externý príjmač a vysielač RS-422 ovládača 
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3.3. Návrh hardvéru blízkeho okolia procesora TMS570LS0332 

Návrh hardvéru blízkeho okolia procesora TMS570LS0332 vychádza z blokovej 

schémy hardvérového návrhu DMM modulu, ktorú je možné nájsť na obr. 29  

v príloha 5, z informácií z kapitoly 2.1.1 o procesore TMS570LS0332, kryštálu  

a \Power-On Reset module – integrovaný obvod MAX6420UK29, a z informácií 

z kapitoly 2.1.2 venujúcej sa MRAM pamäti - MR25H40. Zároveň pri návrhu JTAG 

pripojenia, pripojenia kryštálu, realizácie signálu nRST (Warm-  Reset), pripojenia LED 

signalizácie a vyhladzovacích kapacitorov pre napájanie externých periférií, interných 

periférií a jadra procesora sa vychádzalo z datasheet-u procesora TMS570LS0332  

a z vývojovej súpravy Hercules TMS570LS31x/21x Development Kit.
 [5] [10] [11] [12] [13]

 

Základná bloková schéma blízkeho okolia procesora TMS570LS0332 je možné 

nájsť na obr. 17 nižšie. 

 

Obr. 17 Základná bloková schéma blízkeho okolia procesora 
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 Pri návrhu blízkeho okolia procesora sa brali do úvahy odporúčané operačné 

hodnoty procesora TMS570LS0332 (zvlášť na kontaktovaných pinoch s externými 

perifériami), RS-422 ovládačov a MRAM, ktoré je možné nájsť  

v ich datasheet-och.
[10][13][14]

 

3.3.1 Zapojenie MRAM 

Pri realizácií zapojenia MRAM sa vychádza z datasheet-u použitej elektronickej 

súčiastky MR25H40 a z elektrickej špecifikácie MRAM v tab. 11 v kapitole 2.1.2. 

Základné zapojenie MR25H40 je možné vidieť na obr. 18. 
[13]

 

 

Obr. 18 Schéma obslúženia MRAM pamäte MR25H40 

Kapacitory C1 a C2 sú vyhladzovacie kapacitory, ktorými sa vyhladzuje 

špičkový odber MRAM pri záťaži (zápise) – ich hodnota je volená na základe odhadu. 

Odpor  R1 je pull-up odpor pre udržanie logickej úrovne 1 na pinoch \WP (Write 

Protection) a \HOLD (Hold / Suspend Communication). Aktivita týchto pinov  

nie je pri funkcií DMM žiadúca. Z toho dôvodu sú trvale držané neaktívne (log. 1).   
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Odpor R2 je ochranný odpor a limituje sa ním prúd pre chybový prípad –  

kedy by signály na výstupoch oboch MRAM boli oproti sebe fázovo posunuté 

a maximálny prúd z výstupu jednej MRAM pretekal do výstupu druhej MRAM – 

pre tento prípad je maximálny prúd do výstupov MRAM utlmený odporom R2  

na hodnotu približne 7 mA.  

MRAM pamäte sú naraz pripojené do MiBSPI1 a SPI3 modulov procesora 

TMS570LS0332 cez nulové odpory. Dôvodom preto je možnosť vyskúšania funkcie  

aj modulu MiBSPI (Multi-Buffered SPI1). Pri osadení bude vybraný modul, ktorý bude 

používaný pri vývoji DMM aplikácie. 

Pozn.: Je nutná opatrnosť pri osadení a nezapájať obe rozhrania naraz (MiBSPI1 

a SPI3) – riziko skratu vstupno / výstupných pinov oboch modulov SPI  

pri ich nedefinovanom internom stave ihneď po spustení procesora a riziko zničenia 

integrovaných súčiastok MRAM a procesora nadprúdom. 

3.3.2 Power-On Reset 

Pri realizácií Power-On Reset modulu sa vychádza z datasheet-u súčiastky 

MAX6420UK29 a z popisu realizácie signalizácie \PORRST v kapitole 2.1.1. 

\PORRST signalizácia je podľa datasheet-u procesora vyžadovaná pri výpadku 

napájania periférií (3,3 V) a aj pri výpadku napájania jadra (1,2 V). Keďže súčiastka 

MAX6420UK29 nedokáže signalizovať výpadok napätia menší než 2,9V nie je ňou 

možné zachytiť výpadok napájania jadra (1,2 V) . Namiesto toho signalizácia \PORRST 

výpadkom napájania jadra (1,2 V) začína už pri spínanom zdroji (viď kapitola 3.1.4 

o návrhu spínaných zdrojov 1,2V a 3,3V). Výpadkom napájania jadra procesora – 

nesprávna funkčnosť spínaného zdroja 1,2 V je deaktivovaná signalizácia PGOOD, 

ktorým sa vypne funkcia spínaného zdroja 3,3 V. Patrne vyššia hodnota kapacity 

vyhladzovacích kapacitorov na napájacich pinoch jadra oproti hodnote kapacity 

vyhladzovacích kapacitorov na napájacich pinoch periférií procesora by mala zaručiť 

udržanie jadra procesora v správnej funkcií pokým sa napätie na 3,3 V spínanom zdroji 

nevybije pod detekovanú úroveň 2,9V súčiastky MAX6420UK29 a dôjde k signalizácii 

\PORRST ešte počas správnej funkcie jadra procesora. Zároveň týmto riešením  

je zaručená správna signalizácia \PORRST pri zapnutí obvodu. 
[12]
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Základné zapojenie MAX6420UK29 je možné vidieť na obr. 19 nižšie. 

 

Kapacitor C1 je vyhladzovací 

kapacitor, ktorým sa prípadný 

špičkový odber súčiastky 

vyhladzuje. CPORST1 je 

zadržiavací kapacitor, ktorým sa 

nastavuje čas oneskorenia 

signalizácie \PORRST – vzorec 

pre výpočet oneskorenia  

je možné nájsť v datasheet-e 

MAX6420UK29.
 
Trvalá hodnota 

oneskorenia signalizácie 

\PORRST je okolo 275 μs. 

Oneskorenie je nastavené 

približne na 3,5 ms kapacitorom 

CPORST s hodnotou 1,2 nF.
 [12]

 

Obr. 19 Schéma obslúžienia signalizácie \PORRST 

súčiastkou MAX6420UK29 

Pozn.: Pre reálnu aplikáciu je nutné oneskorenie signalizácie \PORRST  

(tzv. tHOLD_PORRST-PWR_UP) nastavovať na úroveň vyššiu než je daná vzorcom z datasheetu 

MAX6420UK29 (dôvodom je nabíjanie kapacitora CPORST1 už pri úrovni 2,9 V  

a nie pri minimálnych potrebných 3,15 V). Zároveň je potreba dbať na minimálny čas 

tHOLD_PORRST-PWR_UP z datasheet-u procesora, ktorý predstavuje minimálne 1 ms. 
[10]

 

3.3.3 Vyhladzovacie kapacitory u procesora TMS570LS0332 pre napájanie 

Vyhladzovacími kapacitormi sa vyhladzuje špičkový výkonový odber procesora 

TMS570LS0332 pre každý napájací pin procesora zvlášť. Hodnoty kondenzátorov a ich 

konfigurácia boli prebraté z vývojovej súpravy Hercules TMS570LS31x/21x 

Development Kit. Osadenie vyhladzovacích kapacitorov musí byť čo najbližšie k pinom 

procesora TMS570LS0332. Hodnoty kapacity vyhladzovacích kapacitorov sú 100 nF 

pre každý pin zvlášť a dodatočne 20 μF pre VCCP pin a 20 μF pre VCCIO piny spoločne.  

Na púzdre TMS570LS0332 prítomných sedem napájacích pinov jadra,  

na ktorých je pripojených sedem 100 nF vyhladzovacích kapacitorov a dva  

20 uF udržiavacie kapacitory. Štyri napájacie piny periférií sú obslúžené podobne 

štyrmi 100 nF vyhladzovacími kapaciormi a dvoma 20 uF udržiavacími kapacitormi.  
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Jeden napájací pin “Flash pumpy” má pripojený jeden 100 nF vyhladzovací  

a dva 20 uF udržiavacie kapacitory. 
[11]

 

Pozn: V reálnej aplikácií, bude možno potrebné dodať ďalší 20 uF udržiavací kapacitor 

na napájací pin procesora 1,2 V, z dôvodu udržania chodu jadra procesora pri výpadku 

napájania až do signalizácie \PORST vypnutím spínaného zdroja 3,3 V. Dodaním 

ďalšieho vyhladzovacieho kapacitora, sa však musí dbať na rozsah povolenej výstupnej 

kapacity na výstupe spínaného zdroja 1,2 V, vychádzajúci pre dané parametre 

spínaného zdroja 1,2 V zo vzorcov (38) a (39) v kapitole 3.1.4 . 

3.3.4 ESD, EMI a ochrana VCC a GND uzlov proti úniku rušenia 

Pri realizácií ESD ochrany VCC a GND uzlov je použitý rovnaký postup  

ako pri realizácií ESD ochrany externého rozhrania RS-422 ovládačov komunikácie 

v kapitole 3.2. Jediným rozdielom je, že realizovaná ESD ochrana na VCC a GND uzlov 

musí brať v úvahu špičkové výkonové pulzy (do 80 V po dobu minimálne 50 ms) 

definované normou DO-160G sekcia 16 kat. Z (viď tab. 26 v príloha 2). Z toho dôvodu  

je pre realizáciu ESD ochrany použitá obojsmerová polovodičová súčiastka 

s označením SMCJ28CA. Charakteristika súčiastky SMCJ28CA je podobná 

obojsmernej  zenerovej dióde a je ju možné nájsť v datasheet-e súčiastky. 
[26]

 

Súčiastka / Parametre 
SMCJ90CA 

 ( TA = 25 °C ) 

Zapojenie súčiastky SMCJ28CA  

je realizované jej pripojením medzi 

uzly VCC a GND hneď pri pájacich 

padoch dosky plošných spojov – 

podobne ako je možné vidieť  

na blokovej schéme blízkeho okolia 

procesora na obr. 17 a na obr. 21. 

PPulse-Power-Dissipation 600 W 

VR-Clamping (VR-Clamping-MAX) 90 V (146 V) 

IPEAK-PULSE-CURRENT 10,3 A 

tR (RISE) / tD (FALL) 10μs / 1000μs 

CJ 1,5 nF 

TJ-OPERATIONAL - 65 °C, 150 °C 

Tab. 21 Základné parametre polovodičovej 

súčiastky SMBJ28A
 [26]

 

Pri realizácií EMI ochrany uzlov VCC a GND je hlavnou myšlienkou uzemnenie 

naindukovaného vysokofrekvenčného signálu na šasi cez definovanú impedanciu 

a zabránenie šíreniu prípadného rušivého signálu zo spínania navrhnutých spínaných 

zdrojov, a to jeho utlmením.  
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Pri uzemnení šasi impedanciou, rovnako ako pri RS-422 ovládači, nie je možné 

určiť úroveň rušenia celého obvodu bez realizácie skúšok na EMI v laboratóriu.  

Pri výbere súčiastky kapacitora zapojeného medzi šasi a uzol GND, sa berie v úvahu 

maximálne prierazné napätie (pravdepodobný vysoký potenciál v dôsledku úderu 

blesku) a rozmery SMD súčiastky – výkonové zaťaženie. Volí sa kapacitor SMD 

o rozmeroch 1210 a hodnote 10 nF s prierazným napätím 630 V, ktorý predstavuje 

impedanciu 200 mΩ až 1,5 kΩ pre naindukované EMI signály o frekvencií od 9,6 kHz 

do 80 MHz, ktoré sa môžu s veľkou pravdepodobnosťou na šasi vyskytnúť –  

a tým sa poskytuje lepšia ochrana DMM proti jeho rušeniu do ostatných systémov. 

Pozn.: Podobne ako tomu bolo pri návrhu EMI ochrany RS-422 ovládača  

v kapitole 3.2.1, je aj tu hlavne dôležitá prítomnosť osadzovacích padov pre SMD 

kapacitory o rozmeroch 1210, pre prípadnú realizáciu skúšok EMI a možnú výmenu 

kapacitorov za kapacitory o inej hodnote kapacity. 

Pre zabránenie šírenia rušivého signálu zo spínania navrhnutých spínaných 

zdrojov do ďalších systémov cez uzly napájania VCC a zem GND je vybraná súčiastka  

známa pod názvom feritová perla (angl. ferite bead) s označením MMZ2012R102A.  

Z charakterisky a základných parametrov súčiastky, ktoré je možné vidieť na obr. 20  

a tab. 22, je jasný priebeh oboch zložiek impedancie – reálnej (R) a imaginárnej (X). 
[27]

 

 

  

Súčiastka / 

Parametre 

MMZ2012R102A 

(TA = 25 °C) 

Z[100 MHz] 1000 Ω ± 25% 

ZDC-[0 Hz]_MAX 0,3 Ω 

IMAX 500 mA 

TJ-OPERATIONAL - 55 °C; 125 °C 

 
Tab. 22 Základné parametre 

súčiastky MMZ2012R102A 
[27]

 

Obr. 20 Charakteristika priebehu impedancie 

feritovej perly MMZ2012R102A 
[27]
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Čo znamená, že súčiastka tlmí vysokofrekvenčný rušivý signál  do 30 MHz 

impedanciou 50 Ω až približne maximálne 450 Ω, zatiaľ čo pre jednosmerný zložku 

napätia VCC predstavuje nízky sériový odpor s hodnotou od 0,3 Ω do 1kΩ. 

Základné zapojenie ESD, EMI a ochrany VCC a GND uzlov proti rušeniu obvodu DMM 

je možné vidieť na obr. 21 nižšie.  

 

Obr. 21 Základné zapojenie ESD a EMI ochrany uzlov VCC a GND 
[26]

 
[27]

 

3.3.5 Kryštál 

Pri výbere kryštálu s hodnotou 20MHz s označením AM-20.000MAGE-T,  

jeho zaťažovacích kapacitorov C1 a C2 a zapojení sa vychádza z datasheet-u  

AM-20.000MAGE-T, z datasheet-u procesora TMS570LS0332 a z vývojovej súpravy 

Hercules TMS570LS31x/21x Development Kit. Základné zapojenie kryštálu je možné 

vidieť na obr. 22 nižšie. 
[10] [11]

 

 

Obr. 22 Základné zapojenie kryštálu pre procesor TMS570LS0332
 [11]

 



108 

 

3.3.6 JTAG rozhranie 

Pri realizácií JTAG rozhrania sa vychádzalo z vývojovej súpravy Hercules 

TMS570LS31x/21x Development Kit. Zapojenie je možné vidieť na obr. 23.  

Pre komunikáciu s DMM  sa použije JTAG programátor s FTDI čipom FT2232D.
 [11]

 

 

Obr. 23 Základné zapojenie JTAG rozhrania – prebraté z vývojovej súpravy 

Hercules TMS570LS31x/21x Development Kit 
[11]

 

3.3.7 Obslúženie nRST (Warm-Reset) signalizácie 

Pri obslúžení \nRST pinu sa vychádza z datasheet-u procesora TMS570LS0332 

z elektrickej špecifikácie pinu nRST a z vývojovej súpravy Hercules TMS570LS31x/21x 

Development Kit. Obslúženie zapojenia nRST pinu je možné vidieť na obr. 24. 

 

Obr. 24 Schéma obslúženia \nRST signalizácie na tlačítko 
[11]
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3.3.8 LED signalizácia, meranie teploty a úrovne napájacích napätí  

Realizácia LED signalizácie správnej funkcie zariadenia (Heartbeat) a LED signalizácie 

fatálnej chyby (nError – signalizácia interným ESM modulom procesora) je zobrazená 

na obr. 25 nižšie.  

Odpory R1 a RnERROR limitujú prúd diódami a priamo ovplyvňujú ich svietivosť daným 

prúdom. Prúd zároveň rešpektuje maximálny vstupný prúd (sink) internými buframi 

GPIO (2 mA) a nERROR (8 mA) pinov z datasheet-u procesora. 
[10]

 

 

Obr. 25 Schéma obslúženia LED signalizácie Heartbeat a Error 

Realizácia merania teploty a úrovní napájacích napätí je testovacia funkcia  

pre skúšku inicializácie a pravdepodobné neskoršie používanie interného modulu 

Analog-Digital konvertéra (ADC). Realizácia obvodu pre meranie napájacích napätí  

je cez napäťové deliče a realizácia merania teploty je taktiež cez napäťové deliče,  

ale jeden odpor v deliči je vysoko teplotne závislý. Základné zapojenie obvodu  

je na obr. 26 na ďalšej strane. 
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Obr. 26 Schéma obslúženia merania úrovne napájacích napätí a teploty 

Pozn.: Pri prípadnej realizácií funkcie merania úrovne napájacích napätí a teploty 

u DMM, musí mať interný modul ADC procesora TMS570LS0332 stabilnú hodnotu 

referenčného napätia – z toho dôvodu je nutné osadiť filter typu dolná priepusť  

na výstup spínaného zdroja 3,3 V a odpojiť ho od napájacieho napätia U2_3.3V  

a realizovať napájací zdroj U2_3.3VA – ktorý slúži ako presná napäťová referencia  

pre napájanie interného modulu ADC. Pre viac informácií viď kapitola 3.1.4 a návrh 

spínaného zdroja 3,3 V. 

Simulácia blízkeho okolia procesora a RS-422 komunikačných rozhraní 

Simulácia týchto obvodov neprebehla z dôvodov nemožnosti nájsť efektívne funkčné 

simulačné modely použítých integrovaných obvodov, ale aj jednoduchosti funkcie 

a zapojení niektorých obvodov – ako napríklad prijímač a vysielač RS-422 ovládača 

komunikácie, či obslúženie \Power-On Reset pinu, kedy by simulácia strácala zmysel. 

Zároveň je jednoduchšie overiť funkciu spomínaných obvodov na reálnom zapojení 

DMM s využitím osciloskopu. 
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3.4. Schéma DMM modulu a Layout dosky plošných spojov 

Na základe návrhu jednotlivých čiastočných hardvérových blokov DMM v kapitolách 

3.1 až 3.3 bolo relizované kompletné obvodové schéma DMM, ktoré je možné vidieť  

v príloha 14 na obr. 38, ktoré obsahuje blok Interného napájacieho zdroja - príloha 12 

na obr. 36, a blok Komunikačného rozhrania - príloha 13 na obr. 37. Obvodové schéma 

bolo realizované v programe Altium Designer
®
 17.1.6 (Build 538). Na základe 

spomínaných obvodových schém bol realizovaný návrh layoutu štvorvrstvej dosky 

plošných spojov s vnútornou vrstvou napájacou VCC a zemiacou GND v programe 

Altium Designer
®
. Doska plošných spojov bola realizovaná s následujúcimi 

parametrami: 

 Počet vrstiev: 4 

 Materiál: IS400 (TG = 150°C) 

 Technológia: Panel Plating 

 Pokovenie vonkajších vrstiev: 25 µm 

 Hrúbka vonkajších vrstiev: 18 µm 

 Hrúbka prepregu:  0,1 mm  

 Hrúbka medi vnútorných vrstiev (VCC a GND): 35 µm 

 Hrúbka jadra vnútornej vrstvy: 1,2 mm 

 Otvory: 

 Slepé: 0 (vysoká cena) 

 Priechodné (signálové, zemniace, napájacie): 243 

(Priemery [mm]: 0.3, 0.6, 1, 1.3, 3.5) 

 Osadzovacie priechodné (JTAG konektor): 2 

(Priemery [mm]: 0.75) 

 Povrchová úprava: ENiG 

 Nepájavá maska: Zelená (TOP a BOTTOM) 

 Servisná potlač: Biela (TOP a BOTTOM) 

 Testovanie: Elektrický test, Optický test (AOI), DRC 

 Layout vodivých ciest a osadzovacie schéma dosky plošných spojov je možné 

vidieť v príloha 15 na obr. 39 a obr. 40. Doska plošných spojov bola kvôli vysokej cene 

automatického osadzovania osadzovaná ručne. Layout dosky plošných spojov a jej 3D 

model je možné nájsť v Elektronická príloha E a v Elektronická príloha F. 
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3.5. Merania realizované na hardvéri DMM 

U realizovaného hardvéru DMM realizované následujúce merania: 

1. Meranie na Internom napájacom zdroji pri odpojenom napájaní procesora 

a externých periférií. Rozmietanie vstupného napätia VCC v pracovnom rozsahu 

obvodu a blízko nad rozsah, od 10 V do 42,5 V, a sledovanie priebehu napätí 

v uzloch VCC, VCC_LIM,  EN_3v3, U2_3.3V,  FB_3v3, U1_1.2V, FB_3v3  

(viď príloha 12 na obr. 36). Sledovaná bola funkčnosť napäťového 

obmedzovača, schopnosť oboch spínaných zdrojov udržať stabilné napájanie 

a maximálna úroveň napätia PGOOD u spínaného zdroja 1,2 V. 

 Prvé meranie bolo realizované bez akejkoľvek záťaže oboch spínaných 

zdrojov – plávajúce výstupy. 

  Druhé meranie bolo realizované so záťažou oboch spínaných zdrojov: 

o Spínaný zdroj 1,2 V  - (1,2 V / 146 mA)  - 8,2 Ω 

o Spínaný zdroj 3,3 V  - (3,3 V / 216 mA)  - 15,3 Ω 

Meranie bolo realizované s pomocou: 

o Dva zdroje napätia DIAMETRAL P230R51D zapojené v sérií (65 V) 

s prúdovým obmedzením nastaveným pre oba zdroje na 150 mA. 

o Multimeter METEX M-3860M   (Orientačné meradlo) 

o Multimeter FLUKE 87-5 (TRMS)   (Orientačné meradlo) 

Výsledné grafy z merania je možné vidieť na graf  1 a graf  2 na následujúcich stranách. 

Tabuľkové hodnoty z meraní je možné nájsť v  Elektronická príloha G. 

 

 Z grafov je patrná správna funkcia napäťového obmedzovača,  

ale len s obmedzením na 33 V oproti očakávanému obmedzeniu 38 V. Nedostatočná 

úroveň obmedzenia je daná nízkym prúdom zenerovou diódou D1 na schéme 

napäťového obmedzovača na obr. 8 – ktorá tým pádom nedrží požadované zenerovo 

napätie (3,9V). Kvôli tomu, sa znižuje úroveň napäťového obmedzenia obmedzovača. 

Riešením je buď zvýšiť prúd diódou D1 znížením hodnoty odporu R1 ( a zvýšením 

spotreby obvodu) alebo použitie zenerovej diódy s rovnakým záverným napätím,  

ale polovičným zenerovým prúdom IZ. Z grafov je taktiež patrná správna funkčnosť 

spínaných zdrojov pri napájacom napätí VCC aj od 10 V. Funkčnosť spínaných zdrojov 

pri napájacom napätí VCC nad 33 V zostáva, kvôli nedostatočnej úrovne obmedzenia 

napäťového obmedzovača, neoverená.  
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Graf  1 Priebehy nameraných napätí zdroja napätia VCC voči obmedzenému napätiu 

VCC_LIM    A) Bez záťaže,   B) So záťažou (1,2V / 146 mA), (3,3V / 216 mA) 
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Graf  2 Graf priebehu napätí výstupov spínaných zdrojov a napätia na PGOOD pine 

pre spínané zdroje    A) Bez záťaže,   B) So záťažou (1,2V / 146 mA), (3,3V / 216 mA) 
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2. Meranie funkcie Interného napájacieho zdroja pri odpojenom napájaní procesora 

a externých periférií. Rozmietanie vstupného napätia VCC v pracovnom rozsahu 

a blízko nad rozsah, od 10 V do 42,5 V, a sledovanie priebehu frekvencií 

spínaných zdrojov v uzloch SWSMPS_1v2, SWSMPS_3v3 a neskôr striedy a zvlnenia 

výstupných napätí spínaných zdrojov v uzloch U1_1.2V, U2_3.3V  

(viď príloha 12 na obr. 36). Pričom bolo dbané, aby zvlnenie neprekonalo 

hranicu, pre ktorú bol spínaný zdroj navrhnutý, frekvencia bola konštantná 

a strieda sa kontinuálne menila so zmenou vstupného napätia z uzle VCC_LIM. 

 Merania boli realizované so záťažou oboch spínaných zdrojov: 

 Spínaný zdroj 1,2 V  - (1,2 V / 146 mA)  - 8,2 Ω 

 Spínaný zdroj 3,3 V  - (3,3 V / 216 mA)  - 15,3 Ω 

Meranie bolo realizované pomocou: 

o Dva zdroje napätia DIAMETRAL P230R51D zapojené v sérií 

s prúdovým obmedzením nastaveným pre oba zdroje na 150 mA. 

o Rohde & Schwartz RTE 1104 (1GHz, 5Gsa/s)
 [28]

    (Pracovné meradlo) 

Výstupy z merania spínaného zdroja 1,2 V - priebeh spínacej frekvencie je možné 

vidieť v príloha 16 na obr. 41 A) – E)a priebeh zvlnenia výstupného napätia je možné 

vidieť v príloha 17 na obr. 42 A) – E).  

Výstupy z merania spínaného zdroja 3,3 V - priebeh spínacej frekvencie je možné 

vidieť v príloha 18 na obr. 43 A) – D). Priebeh zvlnenia výstupného napätia je možné 

vidieť v príloha 19 na obr. 44 A) – D). Získané tabuľkové hodnoty merania je možné 

nájsť v Elektronická príloha H. 

Z obr. 43 A) – D) v príloha 18 a z obr. 44 A) – D). v príloha 19, spolu z tabuľkových 

hodnôt z Elektronická príloha H je patrná správna funkcia spínaného zdroja 3,3 V  

pri rozmietaní vstupného napätia VCC v celom pracovnom rozsahu a blízko nad rozsah  

(10 V – 42,5 V).  

 Frekvencia je udržiavaná na konštantnej úrovni - okolo 269 KHz,  

pričom dochádza k znižovaniu striedy periodického signálu zvyšovaním 

vstupného napätia spínaného zdroja 3,3 V a strieda neprekročí spodnú úroveň  

TON-MIN (165 ns) danú konštrukciou súčiastky LM46001-Q1. 
[24]
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 Maximálne zvlnenie výstupného napätia - 23,7 mV (Peak-to-Peak),  

pre aplikovaných rozsah vstupných napájacích napätí je hlboko pod počítanou 

úrovňou 80 mV (Peak-to-Peak).  

 Obvod funguje neustále v CCM móde (viď kapitola 3.1.4) po celý aplikovaný 

rozsah vstupných napájacích napätí. 
[24]

 

 

Z obr. 41 A) – E) v príloha 16 a z obr. 42 A) – E) v príloha 17, spolu z tabuľkových 

hodnôt z Elektronická príloha H je patrná nie úplne správna funkcia spínaného  

zdroja 1,2 V pri rozmietaní vstupného napätia VCC v celom pracovnom rozsahu a blízko 

nad rozsah (10 V – 42,5 V). Spínaný zdroj 1,2 V funguje v CMM móde len do hodnoty 

vstupného napätia približne 21,5 V. Po prekročení tejto hodnoty vstupného napätia 

dochádza ku kontinuálnemu prechodu obvodu spínaného zdroja do PFM módu – strieda 

sa stáva takmer konštantnou (zastaví sa na svojej spodnej úrovni) a dochádza 

k znižovaniu frekvencie spínania spínaného zdroja so zvyšovaním vstupného  

napätia VCC.  

 Do hodnoty vstupného napätia 21,5 V je frekvencia spínaného zdroja  

na konštantnej úrovni - okolo 195 kHz, pričom dochádza k znižovaniu striedy 

periodického signálu zvyšovaním vstupného napätia do 21,5 V a strieda 

neprekročí spodnú úroveň TON-MIN (165 ns)  - obvod funguje v CMM móde. 
[24]

 

 V hodnotách vstupného napätia od 21,5 V do 42,5 V sa strieda stáva konštantou 

- na hodnote 0,316 µs, pričom neprekročí spodnú úroveň TON-MIN (165 ns), 

a dochádzka ku kontinuálnemu znižovaniu frekvencie od hodnoty 193 kHz  

(21,5 V) do 120 kHz (42,5 V) – obvod funguje v PFM móde. 
[24]

 

 Maximálne zvlnenie výstupného napätia – 16,6 mV (Peak-to-Peak),  

pre aplikovaných rozsah vstupných napájacích napätí je pod počítanou úrovňou 

30 mV (Peak-to-Peak).  

 

Integrovaný obvod LM46001-Q1 pri svojej funkcií ako spínaný zdroj 1,2 V prechádza 

z módu CMM do módu PFM pri pracovnom rozsahu vstupného napätia od 10 V  

do 42,5 V, a to okolo úrovne vstupného napätia 21,5 V. Tento prechod môže mať  

za následok neočakávané dôsledky pri funkcií DMM.  
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Možným problémom je nízka hodnota indukcie výstupnej tlmivky LP_2 pre danú nízku 

reálnu spínaciu frekvenciu (195 kHz) oproti počítanej (224 kHz) čo zanáša vysoké 

zvlnenie prúdu na výstup a tým pádom sa musí dodávaný prebytočný výkon na výstupe 

spínaného zdroja regulovať prechodom do PFM módu. Ďalším problémom môže byť 

chybná súčiastka LM46001-Q1 s hodnotou TON-MIN (300 µs) nad hodnotou definovanou 

v datasheet-e (165 ns) a príliš nízka (a zároveň zvláštna) pracovná frekvencia 195 kHz,  

ktorá je pod hodnotou pracovného rozsahu frekvencií spínaného zdroja od 200 kHz  

do 2 MHz. 
[24]

 

Pozn.: Z uvedenej chybnej a neočakávanej funkcie spínaného zdroja 1,2 V je pracovné 

vstupné napájacie napätie VCC funkčnej vzorky DMM dočasne znížené z nominálneho 

napájacieho napätia 28 V na 20 V, pokým nedôjde k náprave problému s prechodom 

spínaného zdroja 1,2 V do PFM módu – napríklad spomínanou výmenou tlmivky  

či zmenou spínacej frekvencie. 

 

 

3. Overenie základnej funkcie Interného napájacieho zdroja pri skokovom 

pripojení napájacieho napätia nominálnej hodnoty 28 VCC (Power-Up)  

a pri skokovom odpojení napájacieho napätia nominálnej hodnoty 28 VCC 

(Power-Down). Počas realizácie tohto overenia boli sledované priebehy napätí 

v uzloch VCC_LIM, U1_1.2V, U2_3.3V a \PORRST (viď príloha 12 na obr. 36). 

 Merania boli realizované so záťažou oboch spínaných zdrojov: 

 Spínaný zdroj 1,2 V  - (1,2 V / 146 mA)  - 8,2 Ω 

 Spínaný zdroj 3,3 V  - (3,3 V / 216 mA)  - 15,3 Ω 

Meranie bolo realizované s pomocou: 

o Dva zdroje napätia DIAMETRAL P230R51D zapojené v sérií 

s prúdovým obmedzením nastaveným pre oba zdroje na 150 mA. 

o Rohde & Schwartz RTE 1104 (1GHz, 5Gsa/s)
 [28]

    (Pracovné meradlo) 

Výstup z overenia funkcie pri skokovom pripojení napájacieho napätia nominálnej 

hodnoty 28 VCC je možné vidieť v príloha 20 na obr. 45.
 
 

Výstup z overenia funkcie pri skokovom odpojení napájacieho napätia nominálnej 

hodnoty 28 VCC je možné vidieť v príloha 20 na obr. 46.  
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Pozn.: Spúšťač (Trigger) osciloskopu pri skokovom pripojení napájacieho napätia 

nominálnej hodnoty 28 VCC bol nastavený na úroveň 1 V pre nábežnú hranu napätia 

v uzle VCC_LIM. Spúšťač (Trigger) osciloskopu pri skokovom odpojení napájacieho 

napätia nominálnej hodnoty 28 VCC bol nastavený na úroveň 27 V pre zostupnú hranu 

napätia v uzle VCC_LIM.  

Pozn.: Napäťová os pre zobrazenie napätia v uzle VCC_LIM  (zelený priebeh)  

je na spomenutých obrázkoch - na obr. 45 a na obr. 46 v príloha 20, v pomere 4:1 

k zobrazovanej úrovni napätia na obrázkoch. (tzn. že úroveň 7 V na ose odpovedá 28 V 

pre napätie v uzle VCC_LIM (zelený priebeh) ). 

Z obr. 45 v príloha 20 je vidieť postupnosť spustenia submodulov Interného 

napájacieho zdroja DMM pri jeho statickom maximálnom predpokladanom zaťažení.  

 Prv je napätie VCC obmedzené a približne od úrovne 3 V dochádza k plnej 

funkcií napäťového obmedzovača.  

 Približne u 6 ms a napätí 5,6 V v uzle VCC_LIM dochádza k spusteniu spínaného 

zdroja 1,2 V, ktorého výstup je stabilizovaný u 16 ms a dochádza k signalizácií 

PGOOD pre spínaný zdroj 3,3 V (začiatok spustenia spínaného zdroja 3,3 V). 

 Signalizáciou PGOODSMPS_1V2 (minimálne 2,1 V na ENSMPS_3V3) na vstup 

spínaného zdroja 3,3 V a (log. AND) spolu s napätím v uzle VCC_LIM väčším  

než 5,25 V (vypočítaná orientačná minimálna vstupná úroveň na pine 

ENSMPS_3V3 vzorcom (25) v kapitole 3.1.4) dochádza k okamžitému spusteniu 

spínaného zdroja 3,3 V  u 16 ms a pri čase 30 ms je jeho výstupná úroveň 

stabilizovaná na 3,3 V. 

 Prechodom výstupu U2_3.3V spínaného zdroja 3,3 V úrovňou približne  

2,9 V dochádza k spusteniu odpočtu času 3,5 ms (tTIME-OUT) u \Power-On Reset 

modulu – nabíjaním kapacitora CPORST1 (viď obr. 19 v kapitole 3.3.2),  

ktorý pri stabilizácií spínaného zdroja 3,3 V na úrovni výstupu 3,3V dosiahne 

hodnotu približne 1,3 ms, pričom zvyšných 2,1 ms do signalizácie \PORRST  

sa chápe ako čas (Δt) s označením tHOLD_PORRST-PWR_UP signalizácie \PORRST  

(na obr. 45 B) ) a jeho minimálna hodnota podľa datasheet procesora je 1 ms. 
[10]

 

Z obr. 46 v príloha 20 je vidieť postupnosť vypnutia submodulov Interného napájacieho 

zdroja DMM pri jeho statickom maximálnom predpokladanom zaťažení. 
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 Dochádza k vypnutiu napájania VCC DMM a kontinuálneho poklesu napätia 

v uzle VCC_LIM. Od začiatku poklesu napätia VCC_LIM po jeho prechod 

minimálnou limitnou úrovňou 10 V (viď tab. 9 v kapitole 1.3.2) prejde čas 

približne 136 ms – čo je čas, počas ktorého plnú funkciu obvodu DMM udržiava 

napäťová záloha (uplatňuje sa odolnosť voči výpadku napájania). Podľa tab. 9 

v kapitole 1.3.2 a normy DO-160G kat. 16 sekcia Z (kapitola 1.2.1) - príloha 2  

v tab. 26 (TST-CS 4,5 a 6), musí byť tento čas vyžší než 50 ms  

pre maximálne možné zaťaženie obvodu, čo sa podarilo splniť. 

 Signalizácia \PORRST (obr. 45 B) v príloha 20) predchádza výpadku spínaného 

zdroja 1,2V napájajúceho jadro procesora približne o 90 µs - tento čas (Δt)  

sa chápe ako tSETUP_PORRST-PWR_DOWN signalizácie \PORRST a jeho minimálna 

hodnota podľa datasheetu procesora je 2 µs, čo sa podarilo splniť. 
[10]

 

 

 

4. Posledné meranie bolo realizované po pripojení / pripájaní procesora 

TMS570LS0332 a spustení obvodu na zníženom pracovnom vstupnom 

napájacom napätí 20 VCC (viď poznámka v meraní 2 - problém s prechodom 

spínaného zdroja 1,2 V do PFM módu). Pri meraní bola sledovaná správna 

úroveň a frekvencia pripojeného kryštálu AM-20.000MAGE-T (kapitola 3.3.5) 

pomocou osciloskopu s vysokou vstupnou impedanciou sondy (1 MHΩ / 9,5 pF) 

pripojeného medzi uzly GND_FRQ a FRQ (viď schéma na obr. 38 v príloha 14). 

Meranie bolo realizované s pomocou: 

o Zdroje napätia DIAMETRAL P230R51D s obmedzením na 150 mA. 

o Rohde & Schwartz RTE 1104 (1GHz, 5Gsa/s)
 [28]

    (Pracovné meradlo) 

Výstupom z merania správnej úrovne napätia a frekvencie pripojeného kryštálu  

je priebeh na obr. 47 v príloha 21, z ktorého je vidieť správna predpokladaná napäťová 

úroveň (2 * 1,2 V) a frekvencia 20MHz výstupného signálu pripojeného kryštálu.
 [28]

 

 

Výsledné porovnanie základných vypočítaných, simulovaných a zmeraných parametrov 

na reálnej osadenej doske plošných spojov je možné vidieť v tab. 23. 
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Parametre Počítané Simulované Merané 

Napäťový obmedzovač 

UCC_LIM [V] 38,5 V 40V 33V 

UFunkčnosť [V] 3,9V 3 V 3 V 

Detektor výpadku napájacieho napätia 

UDET_IN_L-H [V] 9,81 9,59 9.8 

UDET_IN_H-L [V] 8,14 8,1 6.2 

IO / IIN_GPIO [A] RDET_CONVCC - 2 mA 
[10]

 

Záloha napájacieho napätia VCC 

TMAX_LOAD [ms] - 160 136 ms 

Spínaný zdroj 1,2V 

UOUT_RIPPLE [mV] 30 (Peak-to-Peak) 15 (MAX_Peak-to-Peak) 16,6 (MAX_Peak-to-Peak) 

UOUT_PEAK 1,23 1,20 1,27 (Power-Up) ( < 1,32 ) 

fS [kHz] 223,9 
219 (pre 21,5V)   

238 (pre 42,5V) 

195 (pre 21,5V)   

120 (pre 42,5V) 

TTIME-OUT [ms] 10 11 10 

IO_MAX [mA] 150  150 146 

UPGOOD_MAX [V] 12 12 12,01 

UENA / UDIS [V] 5,25 / 4,5 5,1 / 4,8 5,2 / 5.6 (zaťažený) 

Spínaný zdroj 3,3V 

UOUT_RIPPLE [mV] 80 (Peak-to-Peak) 14 (MAX_Peak-to-Peak) 23,7 (MAX_Peak-to-Peak) 

UOUT_PEAK 3,38 3,27 3,4 (Power-Up) ( < 3,6 ) 

fS [kHz] 268,6 266 269 

tTIME-OUT [ms] 10 10 14 

IO_MAX [mA] 230 230 216 

UPGOOD_MAX [V] - - - 

UENA / UDIS [V] 5,25 / 4,5 5,1 / 4,8 6 / 5,6 (zaťažený) 

Power-On Reset Modul 

tSETUP_PORRST_PWR-DN > 2 µs 
[10]

 - 90 µs 

tSETUP_PORRST_PWR-UP ≥ 1 ms 
[10]

 - 2,1 ms 

Kryštál 

ΔUOSCIN [V] 2,4 - 2,332 

fOSCIN [MHz] 20 - 20 
  - Vyhovuje   - Nevyhovuje  

Tab. 23 Porovnanie vypočítaných, simulovaných a zmeraných parametrov na reálnej 

doske plošných spojov 
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4 Návrh softvéru 

V tejto časti diplomovej práce je v krátkosti popis návrhu softvéru pre vybraný procesor 

TMS570LS0332. Návrh je štrukturálne rozdelený na 3 vrstvy. V prvej vrstve  

sú namapované registre pre priamy prístup do zariadenia a jeho interných periférií spolu  

s direktívami linkera. V druhej vrstve sú obsiahnuté ovládače interných modulov 

procesora, ktoré pristupujú do vrstvy prvej. V tretej vrstve je inicializácia procesora 

a samotná realizácia aplikácie dataloggera. Táto vrstva priamo pristupuje len do vrstvy 

druhej. 

Nie je možné v tejto práci obsiahnuť plne všetky interné moduly a interné periférie 

procesora TMS570LS0332. Z toho dôvodu následujúce kapitoly budú popisovať 

realizáciu softvérovej časti DMM veľmi zbežne s častou referenciou na datasheet, 

technický manuál procesora a technický manuál jadra Cortex-R4 procesora.
 [5] [10] [29]

 

4.1. Interné periférie procesora, moduly jadra a inicializácia procesora 

Procesor disponuje mnohými internými perifériami, ktoré sú plne popísané  

v datasheet-e a v technickom manuále. Pre overenie funkcie procesora a návrh DMM  

sú dôležité len niektoré periférie ako Flash, FMC, TCRAM, SYS_PCR, CCM-R4, 

ESM, PBIST, LBIST, STC, HTU, N2HET, GPIO, IOMM, RTI, SCI, SPI, VIM 

a niektoré interné moduly jadra ako ECC na TCM prístupoch, VIC port a PMU.
[5] [10] [29]

 

Pre všetky spomenuté interné periférie procesora bolo realizované štrukturálne 

mapovanie registrov v programovacom jazyku C s využitím enumerátoru, pre realizáciu 

priameho prístupu k jednotlivým poliam registrov. Registre boli namapované s využitím 

datastheet-u a technického manuálu procesora TMS570LS0332. Namapované 

a pamäťovo nalinkované registre tvoria prvú vrstvu softvérového návrhu.
 [5] [10]

 

Pozn.: Nevýhodou mapovania registrov s využitím štruktúr a enumerátorov je šanca 

chybného zápisu do poľa registra, kedy zapisovaná hodnota preteká cez bitovú veľkosť 

poľa do iného poľa alebo do susedného registra. Z toho dôvodu si programátor  

musí dať pozor, aby veľkosť poľa registra vkladanou hodnotou nikdy nepresiahol.  

Inak hrozí nesprávna funkcia a prechod jadra procesora do stavu Abort a nutná 

\PORRST signalizácia pre procesor TMS570LS0332. 
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Na jednotlivých realizovaných mapách registrov periférií a systému procesora  

sú realizované ovládače pre jednotlivé interné periférie procesora a interné periférie 

jadra. Výčet jednotlivých funkcií realizovaných ovládačov je vypísaný v tab. 24 nižšie. 

drv_core 

Funkcia pre inicializáciu hodnôt registrov jadra,  

Funkcia pre inicializáciu ukazovateľov STACK pamäte,  

Povoliť / Zakázať signalizácie chýb po „Event Bus“,  

Povoliť / Zakázať ECC pre RAM a FLASH pamät,  

Povoliť / Zakázať prerušenia IRQ a FIQ zvlášť,  

Funkcia pre nastavenie IRQ ofsetu,  

Funkcia pre zmazanie signalizovaných ESM chýb,  

Errata funkcie pre obchádzanie chybnej funkcie jadra. 

drv_flash Inicializácia FLASH pamäte. 

drv_sys_pcr 

Funkcia pre inicializáciu PLL,  

Funkcia pre inicializáciu GCM,  

Funkcia pre inicializáciu signalizácie hodín ECLK pinom,  

Funkcia pre inicializáciu spustenia interných periférií procesora, 

Funkcia pre spustenie Auto-inicializácie jednotlivých RAM, 

Inicializácia a auto/trimming HF_LPO a LF_LPO zdrojov hodín, 

Povoliť / Zakázať CLKDET modul, 

Povoliť / Zakázať testovací mód signalizácie hodín ECLK pinom, 

Funkcia pre návrat posledného zdroja Resetu procesora, 

Funkcia pre návrat rozsahu frekvencií oscilátora, 

Funkcia pre návrat zdroja hodín pre GCLK, HCLK, VCLK domény, 

Funkcia pre návrat okamžitého statusu jednotlivých zdrojov hodín, 

Funkcia pre Systémový Reset. 

drv_pbist 

Funkcia pre spustenie PBIST pre jednotlivé pamäte, 

Funkcia pre návrat statusu dokončenia PBIST polling metódou, 

Funkcia pre návrat výsledku posledného PBIST testu, 

Funkcia pre konštrukciu PBIST kódu zlyhania (PBIST fail-code), 

Funkcia pre obnovenie pokračovania PBIST po nájdení chyby, 

Funkcia pre vypnutie PBIST / Self-Test kontroléra. 

drv_vim 

Inicializácia VIM RAM adresami funkcií pre vybavenie jednotlivých 

prerušení periférií, 

Inicializácia mapovania kanálov prerušení IRQ perifériami, 

Funkcie pre povolenie / zakázanie signalizačného kánalu prerušenia. 

drv_iomm 

Inicializácia multiplexu IOMM pinov, 

Funkcia pre východzí stav multiplexu vybraných pinov, 

Funkcie pre nastavenie multiplexu pinov zvlášť pre jednotlivé piny, 

Funkcia pre nastavenie multiplexu interných pinov. 

drv_rti 

Inicializácia RTI modulu, 

Funkcie pre spustenie / zastavenie čítačov RTI, 

Funkcia pre návrat zostatkového času periódy, 

Funkcie pre povolenie / zakázanie signalizácie prerušenia RTI. 
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drv_gio 

Inicializácia jednotlivých GPIO pinov, 

Funkcia pre vypnutie/zapnutie GPIO modulu do/z trvalého stavu reset, 

Funkcia pre nastavenie log. 0 / log. 1 pre konkret. výstupný GPIO pin, 

Funkcia pre návrat log. hodnoty na vstupnom GPIO pine, 

Funkcia pre povolenie / zakázanie signalizácie prerušenia vstupným 

GPIO pinom. 

drv_sci 

Inicializácia SCI/LIN modulu, 

Funkcia pre nastavenie metódy  prijímania a posielania správ  

na Polling / Interrupt metódu, 

Funkcia pre návrat chýb v prijatej správe (Framing, Parita, Pretečenie), 

Funkcia pre zaslanie dát Polling metódou, 

Funkcia pre príjem dát Polling metódou, 

Funkcia pre zaslanie dát Interrupt metódou, 

Funkcia pre príjem dát Interrupt metódou, 

drv_spi 

Inicializácia jednotlivých SPI modulov, 

Funkcia pre nastavenie oneskorení a vyčkavacích časov komunikácie 

Funkcia pre povolenie / zakázanie módu Interrupt metódy a prerušení 

Funkcia pre návrat signalizovaných návestí (flags), 

Funkcia pre nastavenie funkcie pinov jednotlivých SPI modulov, 

Funkcie pre rôzne typy komunikácie Polling metódou: 

Pošli dáta, ignoruj príchodzie dáta Polling metódou, 

Pošli dáta, príjmy dáta Polling metódou, 

Pošli nuly, príjmy dáta Polling metódou, 

Funkcie pre rôzne typy komunikácie Interrupt metódou: 

Pošli dáta, ignoruj príchodzie dáta Interrupt metódou, 

Pošli dáta, príjmy dáta Interrupt metódou, 

Pošli nuly, príjmy dáta Interrupt metódou, 

Funkcia pre návrat nevybaveného prerušenia. 

drv_esm 

Funkcia pre testovací mód ECLK pinu, 

Funkcia pre vypnutie signalizácie chyby pinom nERROR, 

Funkcie pre vybavenie signalizácie chyby v ESM skupine 1 a 2. 

interrupts.h 
Združuje prototypy funkcií pre vybavenie jednotlivých prerušení 

periférií. 

interrupts.c 
Združuje východzie definície funkcií pre vybavenie jednotlivých 

prerušení periférií. 

sys_const.h 

Združuje hodnoty systémových konštánt a systémových kódov ako:  

Frekvencie hodin a  frekvencie hodinových domén,  

Ukazovateľ na System Exception register pre návrat zdroja Resetu, 

Zoznam typov zdrojov resetu, 

Zoznam pamätí RAM a ich kódového označenia (RAM Group). 

error.h Združuje základné programové chyby a ich kódové označenie. 

Tab. 24 Zoznam realizovaných funkcií jednotlivých ovládačov periférií  

procesora 
[5] [10] [29]
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Vytvorené ovládače jednotlivých interných periférií procesora,  

ktoré komunikujú výlučne s priradenými mapami registrov daných periférií,  

pre ktoré sú určené tvoria druhú vrstvu softvérového návrhu. 

Tretia vrstva softvérového návrhu začína základnou povinnou inicializáciou 

procesora a využíva len vytvorené ovládače z druhej vrstvy softvérového návrhu -  

do prvej vrstvy softvérového návrhu nijak priamo nezasahuje.  

Samotné inštrukcie uloženého programu sú uložené v pamäti FLASH vo formáte  

big-endian. Procesor vykonáva inštrukcie od prvej adresy 0x00000000U FLASH 

pamäte, na ktorej je uložená 32 bitová adresa inicializačnej funkcie procesora.
 [31]

 

/* ********** Inicializačná funkcia TMS570LS0332 ********** */ 

#pragma CODE_STATE(_c_int00, 32) 

#pragma INTERRUPT(_c_int00, RESET) 

#pragma WEAK(_c_int00) 

void _c_int00(void){ 

/* Vlastný inicializačný kód */ 

…  

/* Volanie auto-inicializačnej funkcie natívnej knižnice  

Texas instruments */ 

__TI_auto_init(); 

/* Skok do hlavnej funkcie */ 

main();  

}; 

Do tejto funkcie processor vstupuje ako prvej po akomkoľvek vykonanom Reštarte 

a vykoná v nej programátorom definovanú vlastnú inicializáciu procesora volaním 

špecifických funkcií ovládačov, zobrazených v tab. 24, v následujúcom poradí: 

 Inicialiácia registrov jadra  

Funkcia pre inicializáciu hodnôt registrov jadra 
[10] [29]

 

 Inicializácia ukazovateľov na Stack pamäť 

Funkcia pre inicializáciu ukazovateľov STACK pamäte 
[10] [29]

 

 Povolenie signalizácie chýb pristupovaných dát vo FLASH a RAM pamäti 

Povolí signalizácie chýb po „Event Bus“ 
[10]

 
[29]
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 Obchádzka ERRATA Cortex-R4#66  

Errata #66 funkcia pre obchádzanie chybnej funkcie jadra 
[10] [29]

 

Pozn.: Po aplikovaní funkcie pre obchádzku Errata #66 môže delenie v kóde výrazne 

ovplyvniť výkonnosť kódu v závislosti od počtov jeho použití. 

Pozn.: Jadro Cortex-R4 nemá zabudovanú FPU (Floating-Point Unit) a delenie je vždy 

typu Fixed-Point, pričom poloha desatinej čiarky je programovateľná pri delení. 

 Získanie zdroja poslednej Reset signalizácie 

Funkcia pre návrat posledného zdroja Resetu procesora 

Pozn.: Od tohto bodu je možné prispôsobenie iniciálizácie procesora, podľa typu 

signalizovaného Resetu pre procesor. To znamená, že pre každý typ Resetu procesora  

je možné definovať inú inicializáciu. 

 Kontrola signalizácie fatálnej chyby z modulu ESM zo skupiny ESM GROUP 3 

Pozn.: Register esm_sr3 musí mať nulovú hodnotu pre pokračovanie inicializácie,  

inak nie je bezpečné pokračovať vo vykonávaní kódu – nie je zaručená správna funkcia 

procesora – inak povedané červená LED pripojená na nERROR pin modulu ESM 

nezhasla a nezhasne ani po akomkoľvek reštarte DMM (\PORRST, nRST a pod.). 

 Inicializácia Systémového modulu procesora 

o  Nastavenie, inicializácia PLL1 modulu a spustenie PLL1 

Funkcia pre inicializáciu PLL 

Pozn.: Frekvencia PLL1 výstupu začína narastať na definovanú hodnotu – PLL Locking 

o Prvotná a základná inicializácia periférií – nastevenie ochrany zápisu 

a taktovanie jednotlivých Registrových a RAM pamätí periférií 

a v poslednom rade uvoľnenie periférií z globálneho interného resetu. 

Funkcia pre inicializáciu spustenia interných periférií procesora 

o  Nastavenie multiplexovateľných pinov procesora 

Inicializácia multiplexu IOMM pinov 

o  Nastavenie časovania pre prístupy do FLASH pamäte 

Inicializácia FLASH pamäte 

o  Nastavenie GCM modulu – zapnutie / vypnutie hodinových domén  

a priradenie hodinových zdrojov jednotlivým hodinovým doménam 

procesora  

   Funkcia pre inicializáciu GCM 

o  Nastavenie signalizácie hodinového zdroja / domény na ECLK pin 

Funkcia pre inicializáciu signalizácie hodín ECLK pinom 
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 Spustenie PBIST (Power-On Built In Self-Test) pre ROM modulu STC 

Funkcia pre spustenie PBIST pre jednotlivé pamäte 

 Spustenie PBIST pre vlastnú ROM modulu PBIST 

Funkcia pre spustenie PBIST pre jednotlivé pamäte 

 Spustenie PBIST pre TCRAM procesora a auto-inicializácia TCRAM 

Zakázať ECC pre RAM a FLASH pamäť 

Funkcia pre spustenie PBIST pre jednotlivé pamäte 

Funkcia pre spustenie Auto-inicializácie jednotlivých RAM 

Povoliť ECC pre RAM a FLASH pamät 

 Spustenie PBIST pre RAM pamäte zvyšných periférií a ich auto-inicializácia 

Funkcia pre spustenie PBIST pre jednotlivé pamäte 

Funkcia pre spustenie Auto-inicializácie jednotlivých RAM 

 Nastavenie ofsetu pre Vectored Interrupt Controller jadra procesora 

Funckia pre nastavenie IRQ ofsetu 

 Nahranie VIM RAM adresami prerušovacích funkcií pre jednotlivé prerušenia 

Inicializácia VIM RAM adresami funkcií pre vybavenie jednotlivých 

prerušení periférií 

 Inicializácia natívnou funkciou Texas Instruments  

__TI_auto_init();[5] [10] 

 Skok do hlavnej programovej funkcie 

main(); 

 Inicializácia jednotlivých periférií procesora (ESM, GPIO, VIM, 

SCI, SPI, RTI a podobne) 

 Hlavná programová sľučka s implementovaným task_scheduling: 

 Stavový automat 

 Obsluha jednotlivých úloh (task) na základe stavu  

o  Hearthbeat 

o  Zber dát z komunikačných liniek 

o  Komunikácia s nadradeným modulom (HMI) 

o  Výpočet CRC 

o  Ukladanie dát 

o  Error-Handling / Error-Collection 

 Obsluha prerušení na základe stavu 
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4.2. Overenie základnej schopnosti funkcie DMM 

Pre navrhnutý, realizovaný a overený hardvér DMM, spolu s realizovanou inicializáciou 

procesora z kapitoly 4.1, bola aplikovaná metóda overenia základnej funkcie DMM 

pozostávajúca z krokovania realizovaného kódu v debug móde a postupná signalizácia 

vybraných interných zdrojov hodín a vybraných interných hodinových domén na ECLK 

pin v Test móde a Normal móde. Meranie bolo realizované s pomocou: 

o Rohde & Schwartz RTE 1104 (1GHz, 5Gsa/s)
 [28]

    (Pracovné meradlo) 

Pozn.: Kapacita použitej sondy osciloskopu je 9,5 pF so zemniacim uzlom čo najbližšie 

ECLK meraciemu bodu (viď obr. 38 v príloha 14). Kapacita sondy a zároveň 

vzdialenosť meraného bodu k zemniacemu uzlu (použitie spínaných zdrojov na to môže 

mať dopad) môže spôsobovať útlm aplitúdy pri niektorých meraných VF signáloch.  

Interné zdroje hodín a hodinové domény boli nastavené v inizializácií GCM 

modulu v kapitole 4.1 pomocou interných deličiek hodín na hodnoty v tab. 25 a bolo 

realizované ich meranie, ktorého grafický výstup je možné nájsť na obr. 47 v príloha 21. 

Hodinové zdroje / 

Hodinové domény 
Mód 

Nastavená  

hodnota 

Zmeraná  

hodnota 

Oscilátor_(uzly FRQ-FRQ_GND) 

Pozn: viď obr. 38 v príloha 14  
T 

20 MHz 

(viď tab. 23) 
20 MHz 

Oscilátor_(Interný zdroj hodín) T 20 MHz 20 MHz 

LFLPO_(Interný zdroj hodín) T 80 kHz 
[5] [10]

 78,873 kHz 

HFLPO_(Interný zdroj hodín) T 10 MHz 
[5] [10]

 9,728 kHz 

VCLK_(Interné hodinová domény periférií) 

RTI CLK_( Interná hodinová doména periférie RTI) 

Pozn.: VCLK = (GCLK/deliteľ) 

T  
      

 
 
      

 35,088 MHz 

VCLK_(Interné hodinová domény periférií) N  
      

     
 
         

 534,06 Hz 

PLL1_(Interný zdroj hodín) T  
         

 
 
      

 70,175 MHz 

GCLK / HCLK_(hodinové domény jadra) T  
         

 
 
      

 70,175 MHz 

Tab. 25 Porovnanie hodnôt nastavenia hodinových zdrojov a interných hodinových 

domén a zmeraných hodnôt frekvencií na ECLK pine 
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Ďalším overením základnej funkcie internej periférie LIN/SCI,  

na ktorej sa implementuje komunikačná linka s DMM, a externej funkcie RS-422 

komunikačných ovládačov, bolo zaslanie správy z modulu DMM a jej zachytenie  

na osciloskope. Meranie bolo realizované s pomocou osciloskopu s označením: 

o  RIGOL DS1074B (70MHz, 2Gsa/s)  (Orientačné meradlo) 

Z DMM  bola vyslaná správa 0x15U s aktivovanou párnou paritou a modulačnou 

rýchlosťou 9600 Bd. Správa bola zachytená osciloskopom na pájacích padoch 

konektora DMM. Inicializácia modulu SCI/LIN prebehla v main(); pred hlavnou 

programovou sľučkou (tj. pred spustením task_scheduler), a to volaním funkcie  

z tab. 24: 

 Inicializácia SCI/LIN modulu. 

Zaslanie správy bolo realizované Polling aj Interrupt metódou pri povolenom 

patričnom kanále prerušenia vo VIM module a SCI/LIN volaním funkcií z tab. 24  

v následujúcom programovom toku: 

 Funkcia pre nastavenie metódy  prijímania a posielania správ na Polling 

metódu, 

 Funkcia pre zaslanie dát Polling metódou, 

 Inicializácia mapovania kanálov prerušení IRQ perifériami, 

 Funkcia pre nastavenie metódy  príjmania a posielania správ  

na Interrupt metódu, 

 Funkcia pre povolenie signalizačného kánalu prerušenia 

 Funkcia pre zaslanie dát Interrupt metódou, 

 Funkcie pre zakázanie signalizačného kánalu prerušenia 

Grafický priebeh vyslaných správ SCI/LIN modulom s ich následným zachytením  

osciloskopom je možné vidieť na obr. 27 na následujúcej strane (priebeh oboch správ  

je identický – z toho dôvodu je vytvorený len jeden obrázok). 

Pozn.: Správa 0x15U je zaslaná formátom LSB first (Least Significat Bit First). 
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Obr. 27 Grafický priebeh zachytenej správy 0x15U zaslanej SCI/LIN modulom 

modulačnou rýchlosťou 9600Bd 

 

Zo zaslanej správy je zrejmý jej správny priebeh – čo sa považuje za splnenie 

minimálnych požiadavok pre realizáciu DMM modulu. 

Pozn.: Pravdepodobný problém môže nastať pri nerealizovateľnej synchronizácií 

príjmača a vysielača z dôvodu príliš rozdielnych pracovných rýchlostí. Kvôli tomu 

 je nutné dodatočné štatistické meranie frekvencie internej VCLK hodinovej domény 

pomocou osciloskopu a  štatistické vyhodnotenie jej strednej hodnoty. Na základe 

získanej strednej hodnoty frekvencie VCLK hodinovej domény, realizovať nastavenie 

modulačnej rýchlosti modulu SCI/LIN na požadované hodnoty – čím sa dosiahne väčšia 

pravdepodobnosť úspešnej synchronizácie príjmača a vysielača. 

 

Realizované softvérové obslúženie DMM nie je na žiadosť spoločnosti 

realizujúcej zakázku v digitálnej prílohe priložené. Z toho dôvodu autor práce odkazuje 

na program HALCoGen od spoločnosti Texas Instruments Incorporated,  

ktorý poskytuje grafické rozhranie pre používateľa na konfiguráciu jednotlivých 

periférií, prerušení, hodín a parametrov procesora TMS570LS0332. Po realizovanej 

konfigurácií zariadenia program HALCoGen ponúka generovanie kódu inicializačnej 

funkcie a kódy ovládačov procesora, ktoré môžu byť importovateľné do programu Code 

Composer Studio, IAR Workbench alebo Keil uVision a následne nahrané do procesora 

TMS570LS0332 s využitím JTAG. 
[5] [10] [32]
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ZÁVER 

Úlohou tejto diplomovej práce bol návrh systému záznamového zariadenia DSS 

 (Data Storage System) a implementácia modulu DMM (Data memory Module) 

záznamového zariadenia DSS na základe realizovanej analýzy používateľských 

požiadaviek pre zariadenie s prihliadnutím na povahu prostredia, v ktorom bude 

zariadenie používané. Príprava pre návrh zariadenia bola s rešpektom voči V-Modelu 

opísanom v kapitole 1.1. Vstupom do návrhu boli  užívateľské požiadavky zadávateľa 

zakázky pre vývoj zariadenia. Užívateľské požiadavky boli podrobne analyzované 

a rozdelené pre jednotlivé subsystémy záznamového zariadenia DSS. Na základe 

spomenutého rozdelenia boli požiadavky pridelené jednotlivým konkrétnym 

hardvérovým položkám subsystémov záznamového zariadenia DSS. S požiadavkami  

na jednotlivé hardvérové položky, subsystémov záznamového zariadenia DSS,  

boli v kapitole 1.2 zvolené vhodné technológie, pomocou ktorých mal byť návrh 

systému záznamového zariadenia DSS realizovaný. Tieto technológie boli volené 

s ohľadom na najvyššiu spoľahlivosť s prihliadnutím na prostredie použitia 

záznamového zariadenia DSS. 

Na základe zvolených technológií podľa vstupných požiadaviek pre záznamové 

zariadenie DSS, bola v kapitole 1.3 vypracovaná technická špecifikácia jednotlivých 

modulov DMM a HMI záznamového zariadenia DSS. Technická špecifikácia modulov 

DMM a HMI združovala všetky zadané a predpokladané požiadavky na zariadenie 

a použité technológie v jednotné systémové požiadavky na zariadenie a zároveň slúžila 

ako prvý vstupný dokument celého návrhu zariadenia. V technickej špecifikácií  

bol systém záznamového zariadenia DSS rozdelený na základe systémových 

požiadaviek na tri subsystémy DMM, HMI HW a HMI SW. Na základe tohto rozdelenia 

bola vytvorená systémová architektúra záznamového zariadenia DSS, ktorú je možné 

vidieť na obr. 3 v kapitole 1.3. Pre jednotlivé subsystémy boli vymenované jednotlivé 

subsystémové požiadavky a bola opísaná ich funkcionalita. 

Subsystém HMI SW, ktorý je z hľadiska funkcionality softvér slúžiaci  

pre vyčítanie  dát a nastevenie subsystému DMM, bol skonštatovaný ako nerelevantný 

pre počiatočný návrh záznamového zariadenia DSS.  
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Subsystém HMI HW, ktorý je z hľadiska funkcionality RS-422 – USB prevodník,  

bol kvôli celkovej dostupnosti týchto prevodníkov na trhu a znižovania nákladov  

pre vývoj, vybraný pre dodanie treťou stranou. Konkrétne bol v kapitole 1.3.1 vybraný 

RS-485 – USB prevodník SB485C od spoločnosti Papouch s.r.o.  

Pre vývoj v rámci tejto diplomovej práce bol určený subsystém DMM,  

ktorý z hľadiska funkcionality slúži pre samotný záznam dát – záznamové zariadenie. 

V technickej špecifikácií subsystému DMM v kapitole 1.3.2 bola špecifikovaná  

jeho funkcionalita, parametre subsystému, komunikačný protokol a nakoniec  

boli rozobrané subsystémové požiadavky pre jednotlivé hardvérové položky 

subsystému DMM. 

Na základe vymenovaných požiadaviek pre konkrétne hardvérové položky 

subsystému DMM, bol v kapitole 2.1 realizovaný výber konkrétnych hlavných 

elektronických súčiastok, a to mikrokontrolér TMS570LS0332, pamäť MRAM 

s označením MR25H40 a RS-422 ovládač komunikácie SN65HVD1781. Po analýze 

hlavných parametrov v technickej špecifikácií subsystému DMM v kapitole 1.3.2  

v tab. 9 a ich porovnaním s požiadavkami pre jednotlivé zvolené hardvérové položky  

v tab. 10 až tab. 12 v kapitolách 2.1.1 až 2.1.3 bola skonštatovaná nutnosť návrhu 

interného napájacieho zdroja pre procesor a periférie s implementovaným napäťovým 

obmedzovačom napájacieho napätia VCC subsystému DMM. Týmto hardvérovým 

položkám boli určené požiadavky v kapitole 2.1.4. Zároveň na základe požiadaviek 

vychádzajúcich z normy DO160G kat.16 sekcia Z, bola skonštatovaná nutnosť 

realizácie detektora výpadku a internej zálohy napájacieho napätia VCC,   

ktoré boli bližšie popísané v kapitole 2.1.5. Zároveň v kapitole 2.1.6 došlo k výberu 

konektora pre subsystém DMM, ktorý bol na základe požiadaviek zvolený ako konektor 

s označením D38999/20WBB35SN. Vybranému konektoru bolo taktiež realizované 

signálové priradenie kontaktov v tab. 13 v kapitole 2.1.6. 

Po zadefinovaní a pridelení požiadaviek jednotlivým hardvérovým položkám 

subsystému DMM došlo k blokovému návrhu hardvéru subsystému DMM 

s vyznačenými hlavnými parametrami z pohľadu výkonového odberu. Blokový návrh 

hardvéru subsystému DMM je možné vidieť v príloha 5 na obr. 29 a slúži ako hlavný 

vstupný dokument do samotného návrhu hardvéru subsystému DMM. 
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Návrh hardvéru bol rozdelený na jednotlivé hlavné hardvérové položky.  

Pre každú hlavnú hardvérovú položku bolo realizované blokové schéma,  boli uvedené 

jej hlavné hardvérové požiadavky a vybraný realizovaný obvod spolu s potrebným 

popisom funkcie a použitými potrebnými rovnicami. Zároveň pre každú hardvérovú 

položku je realizovaný výber elektronických súčastí pre jej prípadné hardvérové 

obslúženie, výčet zakladných parametrov elektronických súčastí a dôkladný postup 

samotného návrhu. Taktiež je nutné spomenúť, že pre hardvérovú položku Interný 

napájací zdroj, malo zmysel  realizovať simuláciu v programe PSpice. Pre realizovaný 

návrh hardvéru bol vykonaný návrh dosky plošných spojov, na ktorej po osadení 

elektronickými súčasťami boli vykonané všetky potrebné merania pre overenie správnej 

základnej funkcie navrhnutého hardvéru. Bol vytvorený 3D model dosky plošných 

spojov, ktorý je možné vidieť v Elektronická príloha F. Na základe meraní bolo 

vykonané porovnanie vypočítaných, odsimulovaných a zmeraných základných 

parametrov implementovaného hardvéru, ktoré je možné vidieť v tab. 23 v kapitole 3.5. 

V poslednej časti návrhu subsystému DMM bol realizovaný návrh softvéru  

pre vybraný procesor TMS570LS0332 a základné overenie jeho funkcie pre prípadnú 

realizáciu záznamového zariadenia. Boli vymenované potrebné periférie,  

bolo realizované mapovanie registrovej pamäte procesora a jej priradenie s využitím 

direktív linker-a a boli ručne realizované ovládače  jadra procesora a základných 

periférií pričom sa vychádzalo z technického popisu (TMS570LS04x/03x Technical 

Reference Manual), z datasheet-u, z technického popisu jadra Cortex-R4 a z chybového 

popisu (tzv. Silicon Errata) vybraného procesora TMS570LS0332. Na základe 

vymenovaných funkcií realizovaných ovládačov bola popísaná a implementovaná 

základná inicializácia vychádzajúca z inicializačnej procedúry procesora 

s vymenovaním funkcií v presne potrebnom poradí jej vysokoúrovňového 

programového toku. V hlavnej programovej slučke boli realizované merania hodnôt 

nastavenia vybraných interných hodinových zdrojov a vybraných interných hodinových 

domén pomocou osciloskopu, ktoré je možné vidieť v kapitole 4.2 v tab. 25,  

čím sa overila správnosť inicializácie procesora. V poslednej časti prebehol test funkcie 

komunikačného rozhrania COM2 zaslaním správy 0x15U a jej zachytenie na výstupe 

RS-422 komunikačnej zbernice pomocou osciloskopu – čím sa potvrdila správna 

funkčnosť modulu a splnili sa minimálne požiadavky pre realizáciu  

DMM modulu. 
[5] [10] [29] [30] [31]
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Príloha 1 Grafické znázornenie metodiky V-modelu pri riadení projektu 

 
Obr. 28 Grafické znázornenie V-Modelu 

 



 

Príloha 2 Tabuľka testov DO-160G kat. 16 sekcia Z 

Veličina Power Interupt 
Under-

voltage 

Emergency  

operational  

min. voltage 

Abnormal  

minimal 

voltage 

Min. Nom. Max. 

Abnormal 

maximal 

voltage 

Surge  voltage max. Voltage Riple 

Napätie / 

TST-CS 

0V 

(up to 1s) 

12V 

+/- 0.24V 

18V 

+0/-1% 

20.5V 

+0/-1% 

22V 

+0/-1% 

28V 

 

30.3V 

 

32.2V 

 

80V 

(0.1s) 

60V 

(0.5s) 

50V 

 

48 

(1s) 

47V 

 

40V 

 

12V 

 
VNOM(≥22V) ±4V 

 

VNOM(<22V) ±2V 
-0/+4V -0/+2V -0/+2V -0/+4V -0/+2V -0/+2V -0.7/+0 

1. 

Čas 

      (1*)
 30 m (1*)

 30 m         

2.   (2*)
 30 m (2*) 30 m (2)

 30 m (1)
 1 m           

3.   (2) 30 m   (1)
 1 m           

4. 

(2 & 3) (Pre každý operačný stav 

zariadenia, vykonat každý 

definovaný TST-CS aspoň 2x) 

(MCU musí zostať plne  

funkčné aspoň po dobu 50ms) 

(Viď DO-160G Table 16-3) 
[2]

 

    (1)
 FO           

5. 

(2) ≥ 5 x 50 ms 
(3) ≥ 5 x 1 s 

(MCU musí zostať plne  

funkčné aspoň po dobu 50ms) 

(Manuálny nRST nie je povolený) 

    (1)
 FO           

6. 

(2 & 3)
 (Kazdy test daného TST-CS 

aplikuj pre T1 = 10 ms  

a pre T2 = 50 ms) 

(Viď DO-160G Table 16-7) 
[2]

 

(Manuál. nRST nie je povolený) 

    (1)
 FO           

7. 

** 

*** 

Napäťový pulz má byť aplikovaný 

a monitorovaný spôsobom 

podobným ako v tabuľke  

DO-160G Table 16-4 
[2]

 

    
(1)

 5 m 
(5) (7)

 5 s     (4)
 50 ms  (2)

 5 ms (3)
 30 ms (6)

 30 ms  

8.      (2)
 R  (1)

 ≥5 m         

9.    (2)
 ≥5 m  

(1)  
≥1 m 

(3)
 R           

10.  
(2)

 7 s    
(1) E 
(3) R           

11. 

*** 

Napäťový pulz má byť aplikovaný 

a monitorovaný spôsobom 

podobným ako v tabuľke 

 DO-160G Table 16-4 
[2]

 

(Aplikuj každý pulz 3 krát  

po 10 sekundových intervaloch) 

    (1)
 FO   (2)

 100ms    (3)
 1s    

*   Voľba aplikácie jednotlivých napätí je na operátorovi testov **   Zmena z jednej úrovne do druhej, musí byť vykonaná do 1 ms. *** TRISE musí byť vykonaný do 1 ms. TFALL musí byť vykonaný do 5 ms.  Napätie sa nesmie vrátiť na nominálnu hodnotu medzi prvým a druhým napäťovým pulzom. 

Tab. 26 Popis testov pre normu DO-160G kat.16 sekcia Z 

Pozn.: Čísla v zátvorkách, napríklad 
(1)

, značia poradie aplikácie testov v rámci jednej testovacej procedúry / Test-Case (TST-CS). Príklad TST-CS 11: 1. FO  pri  28 V → 2. 100 ms  pri  80 V → 3. 1 s  pri  47 V 

  

FO (Fully Operational) – Zariadenie je v plnej funkcií držané po nejaký čas E (Energized) – Zariadenie je tesne po zapnutí R (Remain) – Zariadenie je ponechané v danom stave 



 

Príloha 3 Tabuľka porovnania mikrokontrolérov rodiny Hercules RM a Hercules™ TMS470M 

Processor family: Hercules RM ARM® Cortex®-R based MCUs Hercules™ TMS470M MCUs 

Processor type: RM41x / RM42x (QFP) RM44x (QFP) RM46x (QFP) RM48x (QFP) TMS470MF03107 (PZ) TMS470MF04207 (PZ) TMS470MF06607 (PZ) 

Safety 
       

ECC (Error Correction Codes) 

[Program Flash, RAM, EEPROM] 
[Yes, Yes, Yes] [Yes, Yes, Yes] [Yes, Yes, Yes] [Yes, Yes, Yes] [Yes, Yes, No] [Yes, Yes, No] [Yes, Yes, No] 

FCCU (Fault Collecion and Control Unit) Handled by programmer Handled by programmer 

SMPU (System Memory Protection Unit) YES (8-region MPU) YES (12-region MPU) YES (12-region MPU) YES (12-region MPU) YES YES YES 

MEMU (Memory Error Management Unit) Handled by programmer Handled by programmer 

CRC (Cyclic Redundancy Check) YES YES YES YES YES YES YES 

BIST (Bult-In Self Test) 

For CPU and On-Chip RAMs] 
YES YES YES YES YES YES YES 

Dual CPU running in Lockstep (SEU ochrana) YES YES YES YES NO NO NO 

Error signaling module with error pin YES YES YES YES NO NO NO 

Voltage and Clock monitoring YES YES YES YES NO NO NO 

ADC & PWM 
       

MibADC (ch) 1x 12-bit (16ch & 24ch) 2x 12-bit (16ch) 2x 12-bit (24ch) 2x 12-bit (24ch) 1x 10bit (16ch) 1x 10bit (16ch) 1x 10bit (16ch) 

PWM (ch) - 8ch (PZ) - 14ch (PGE) 14ch 0ch - - - 

Communication 
       

USB - - 0x -2x 0x-2x - - - 

CAN 2x 2x(PZ) - 3x(PGE) 3x 3x 2x 2x 2x 

MibSPI 1x 2x(PZ) - 3x(PGE) 3x 3x 2x 2x 2x 

SPI 2x 1x 1x 1x  - - - 

UART 1x 1x(PZ) - 2x(PGE) 2x 2x 2x 2x 2x 

I2C - 0(PZ) - 1x(PGE) 1x 1x - - - 

Memory 
       

Frequency [MHz] 80 - 100 MHz 120 - 180 MHz 200 - 220 MHz 200 - 220 MHz 80MHz 80MHz 80MHz 

Flash 128kb - 384kB 768kB - 1MB 1Mb  -1.28MB 2 - 3MB 320kB 448kB 640kB 

SRAM 32kB 128kB 128 - 192kB 192 - 256kB 16kB 24kB 64kB 

Data Flash [EEPROM] 16kb 64kb 64kb 64kb - - - 

Manufacturing 
       

Manufacturing ACTIVE ACTIVE ACTIVE ACTIVE ACTIVE ACTIVE ACTIVE 

General 
       

GPIO 45 45 (PZ) (PGE) 64 64 49 49 49 

Core Supply Voltage 1.14V - 1.32V 1.14V - 1.32V 1.14 to 1.32V 1.14 to 1.32V Internaly regul. to 1.55V Internaly regul. to 1.55V Internaly regul. to 1.55V 

IO / ADC Supply Voltage 3.0V - 3.6V 3.0V - 3.6V 3.0 to 3.6V 3.0 to 3.6V 3.0V - 3.6V 3.0V - 3.6V 3.0V - 3.6V 

ESD [HBM]/[CDM] ± 2kV / ± 250V ± 2kV / ± 250V ± 2kV / ± 250V ± 2kV / ± 250V - - - 

Temperature range -40°C to 105°C -40 to 105 -40 to 105 -40 to 105 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 

100 pin package [package label] (non BGA) 100pin QFP [PZ] 100pin QFP [PZ] - - 100pin QFP [PZ] 100pin QFP [PZ] 100pin QFP [PZ] 

144 pin package [package label] (non BGA) - 144pin QFP [PGE] 144pin QFP [PGE] 144pin QFP [PGE] - - - 

Performance and Price 
       

Industrial safety for Avionics NO NO NO NO NO NO NO 

Price range per ks 4.74$ - 5.80$ 9.56$ - 11.56$ 14.38$ - 17.40$ 17.02$ - 21.87$ 4.57$ 5.04$ 7.30$ 

Tab. 27 Porovnanie mikrokontrolérov z rodín Hercules RM ARM® Cortex®-R based MCUs a Hercules™ TMS470M MCUs 



 

Príloha 4 Tabuľka porovnania mikrokontrolérov rodiny Hercules™ TMS570 

Processor family: Hercules™ TMS570 ARM® Cortex®-R MCUs 

Processor type: TMS570LS 02x/03x/04x (QFP) TMS570LS 07x/09x (QFP) TMS570LS 11x/12x (QFP) TMS570LS 21x/31x (QFP) 

Safety 
    

ECC (Error Correction Codes) 

[Program Flash, RAM, EEPROM] 
[Yes, Yes, Yes] [Yes, Yes, Yes] [Yes, Yes, Yes] [Yes, Yes, Yes] 

FCCU (Fault Collecion and Control Unit) Handled by programmer 

SMPU (System Memory Protection Unit) YES (8-region MPU) YES (12-region MPU) YES (12-region MPU) YES (12-region MPU) 

MEMU (Memory Error Management Unit) Handled by programmer 

CRC (Cyclic Redundancy Check) YES YES YES YES 

BIST (Bult-In Self Test) 

For CPU and On-Chip RAMs] 
YES YES YES YES 

Dual CPU running in Lockstep (SEU ochrana) YES YES YES YES 

Error signaling module with error pin YES YES YES YES 

Voltage and Clock monitoring YES YES YES YES 

ADC & PWM 
    

MibADC (ch) 1x 12-bit(16ch) 2x 12-bit(16ch - 24ch) 2x 12-bit(16ch - 24ch) 2x 12-bit(16ch - 24ch) 

PWM (ch) - 8ch - 14ch 14ch - 

Communication 
    

USB - - - - 

CAN 2x 2x(PZ) - 3x(PGE) 3x 3x 

MibSPI 1x 2x(PZ) - 3x(PGE) 3x 3x 

SPI 2x 1x 1x 2x 

UART 1x 2x 2x 1x 

I2C 0 0x(PZ) - 1x(PGE) 1x 1x 

Memory 
    

Frequency [MHz] 80MHz 100MHz - 160MHz 160MHz 160MHz 

Flash 128kB -384kB 768kB - 1MB 1MB - 1.28MB 2MB - 3MB 

SRAM 32kB 128kB 128kB - 192kB 192kb - 256kb 

Data Flash [EEPROM] 16kb 64kb 64kb 64kb 

Manufacturing 
    

Manufacturing ACTIVE ACTIVE ACTIVE ACTIVE 

General 
    

GPIO 45 45 (PZ) - 58 (PGE)  -64 (PGE) 58-64 58-64 

Core Supply Voltage 1.14 - 1.32 1.14 - 1.32 1.14 - 1.32 1.14 - 1.32 
(1) 

IO / 
(2) 

Flash pump / 
(3)

ADC Supply Voltage 3.0 - 3.6 / 3.0 – 5.25 3.0 - 3.6 / 3.0 – 5.25 3.0 - 3.6 / 3.0 – 5.25 3.0 - 3.6 / 3.0 - 5.25 

ESD [HBM]/[CDM] ± 2kV / ± 500V & ±750V CP* ± 2kV / ± 500V & ±750V CP* ± 2kV / ± 500V& ±750V CP* ± 2kV / ± 500V & ±750V CP* 

Temperature range -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 

100 pin package [package label] (non BGA) 100pin QFP [PZ] 100pin QFP [PZ] - - 

144 pin package [package label] (non BGA) - 144pin QFP [PGE] 144pin QFP [PGE] 144pin QFP [PGE] 

Performance and Price 
    

Industrial safety for Avionics YES YES YES YES 

Price range per ks 4.72$ - 5.19$ 9.56$ - 14.98$ 12.26$ - 16.76$ 14.28$ - 18.43$ 

CP* - Corner Pins 

Tab. 28 Tabuľka porovnania mikrokontrolérov z rodiny Hercules™ TMS570 ARM® Cortex®-R MCUs 



 

Príloha 5 Blokové schéma hardvérového návrhu DMM z pohľadu návrhu pre dobrý pomer výkon / spotreba 

PR < 1,5 W

Napäťový obmedzovač

 40V
Schottky diode

PR = 1,1 W

inp
10 VDC – 40 VDC

02

VCC-3V3 = 3,3 V 

ICC-MAX < 0,1 mA

TR = [-45°C ÷ 125°C]

PORRST

MAX6420UK29
3,3V

VSENSE_3V3

PORRST_SIG

TX  - en

RX - dis

TX - dis

RX - en
RS_422 Driver_2.1

SN65HVD1781

(COM2)

RS_422 Driver_2.2

SN65HVD1781

(COM2)

VCC-3V3 = 3,3 V 

[TX - en / RX - dis]

ICC = 35 mA 

[TX - dis / RX - en]

ICC = 5 mA

ICC-STANDBY < 1 mA

Rate = 1 Mbps

VR = [3,0 V ÷ 5,0 V]

TR = [-45°C ÷ 125°C]

05 LIN/SCI_COM2

TX  - en

RX - dis

TX - dis

RX - en
RS_422 Driver_1.1

SN65HVD1781

(COM1)

RS_422 Driver_1.2

SN65HVD1781

(COM1)

VCC-3V3 = 3,3 V 

[TX - en / RX - dis]

ICC = 35 mA 

[TX - dis / RX - en]

ICC = 5 mA

ICC-STANDBY < 1 mA

Rate = 1 Mbps

VR = [3,0 V ÷ 5,0 V]

TR = [-45°C ÷ 125°C]

05
LIN/SCI_COM1

MRAM_1

MR25H40

MRAM_2

MR25H40

VCC-3V3 = 3,3 V 

[CS = 1 / Write mode]

ICC-WRITE = 45 mA

[CS = 1 / Read mode]

ICC-READ = 20 mA

[CS = 0] 

ICC-STANDBY < 1 mA

FCLK = 40 MHz

VR = [3,0 V ÷ 3,6 V]

TR = [-45°C ÷ 125°C]

04
SPI_COM1

0102030405

VCC-1V2 = 1,2 V 

ICC = 140 mA

ICC-PBIST/LBIST = 150 mA / 10ms

FCLK-MAX = 80 MHz

VRESET = [1,14 V ÷ 1,32 V]

TFREE-AIR = [-45°C ÷ 125°C]

MCU_CORE

MCU_RAM

TMS570LS0332

MCU_IO_ADC_FLSHPMP

TMS570LS0332

VCC-3V3 = 3,3 V 

ICC-REFHI = 5 mA 

ICC-IO-ADC-FLSHPMP = 70 mA 

VRESET = [3,0 V ÷ 3,6 V]

TFREE-AIR = [-45°C ÷ 125°C]Kryštál

20MHz

01

OSC_CLK

Napäťová záloha

Vdd nad 10 V

>50 ms 

Detektor výpadku Vdd

Generuje prerušenie MCU 

03

GPIO_IRQ

ENA3V3

SMPS_1V2

η = 80%

1,2V

ICC-1v2       mA 

PR1 = 0,25 W

SMPS_3V3

η = 80% ICC-3V3 = (45 + 1) + 2x(35 + 5) + 1 + 70 + 5       mA  

3,3V

PR2 = 0,85 W

ENA3V3

 

Obr. 29 Blokové schéma hardvérového návrhu DMM spolu s požiadavkami na jednotlivé hardvérové položky 

 



 

Príloha 6 Napäťový obmedzovač – vybrané a pre návrh dôležité charakteristiky pre MOSFET P-kanál tranzistor Si7115DN a bipolárny NPN tranzistor FMMT493 

 

 

 

Obr. 30 Vybrané charakteristiky MOSFET P-kanál tranzistora Si7115DN 
[18]

 

A) Prenosová charakteristika ID = f( VGS[V]) 

B) Bezpečná oblasť funkcie ID = f( VDC[V], t[s]), TC = 25°C 

C) Teplotne odľahčovacia krivka Drainového prúdu ID = f( TC[°C] ) 

D) Pulzná výkonová dissipácia PD ( Tc = 25°C ) = f( t[s] ) 

 Obr. 31 Vybrané charakteristiky bipolárneho NPN tranzistora FMMT493 
[19]

 

A) Prenosová charakteristika VBE(ON) = f( IC[A] ) 

B) Bezpečná oblasť funkcie IC = f( VCE[V], t[s]), TC = 25°C 

C) Teplotne odľahčovacia krivka výkonového zaťaženia PD = f( TC[°C] ) 

D) Pulzná výkonová dissipácia PD ( Tc = 25°C ) = f( t[s] ) 

 

  



 

Príloha 7 Realizované simulačné schéma Interného zdroja napájania DMM modulu 

 

Obr. 32 Realizované simulačné schéma Interného napájacieho napätia v programe CADENCE OrCAD Capture 



 

Príloha 8 Grafický výstup z DC simulácie napäťového obmedzovača 

  

 

Obr. 33 Grafický výstup z DC simulácie napäťového obmedzovača pri sledovaných napätia UINP, UC a UOUTP 



 

Príloha 9 Grafický výstup z časovej simulácie detektora výpadku napájacieho napätia VCC 

 

Obr. 34 Grafický výstup z časovej simulácie detektora výpadku napájacieho napätia VCC pri sledovaných napätia UV_PULSE a UMCU_IRQ 

  



 

Príloha 10 Vzorový výpočet hodnôt elektronických súčastí pre hardvérové obslúženie spínaného zdroja 1,2V 

1. Vstupné zadanie do výpočtu: 

                                                                                     

                                                                                       

                                                 

                              

                                

Realizácia Soft_Start ( tSS= 10 ms )  Realizácia PGOOD signalizácie  

2. Výpočet najvhodnejšej kombinácie odporov spätnej väzby RFBT a RFBB, pre čo najstabilnejšie referenčné napätie UFB o hodnote 

1,016 V pri teplotách od -55°C do 125°C 

      
   

        
        

     

         
                                         

                           Matematickú analýzu najefektívnejšej kombinácie odporov  

RFBB1 a RFBB2 pre ich najväčšiu teplotnú stabilitu je možné nájsť  

v Elektronická príloha I. 

 

                            

                                         
 

 

  



 

3. Výpočet vstupného napäťového deliča spínaného zdroja odpormi RENT a RENB pre nastavenie spustenia obvodu spínaného 

zdroja pre VIN = 5V s následným výberom najbližších hodnôt z rady E24 a dopočítanie reálneho napätia spustenia obvodu. 

                     
         

    
              

        

                  
  →                       

      
        

       
            →                       

                          
         

    
       

         

    
           

 

                          
         

    
       

         

    
        

 

4. Výpočet odporu RT na základe prvotne zvolenej spínacej frekvencie FS_DIZAJN_SEL = 225 kHz a následné dopočítanie reálnej 

spínacej frekvencie FS_DIZAJN_REAL na základe určenej hodnoty odporu RT z rady E24. 

                
    

                      
    

   

       
           

               
                     

                      
   

     

      
         

                                                       →                                  

        
     

                      
   

     

       
         →                      

                     
     

      
                → 

 Dopočítané na základe zvolenej 

hodnoty odporu RT  (31) 



 

5. Výpočet rozsahu hodnôt tlmivky L na výstupe obvodu LM46001-Q1 a na základe ideálneho zvlnenia prúdu tlmivkou  

ΔiL-Ripple voľba hodnoty tlmivky L a dopočítanie reálneho ΔiL-Ripple na základe reálne zvolenej hodnoty tlmivky L a voľba 

tlmivky na základe maximálneho možného prúdu tlmivkou zo spínaného zdroja. 

        
                

    
   

        

    
       

     
                  

    

       
 

                            
  

            
   
  

 

                       
        

     
                  

    

       
 

                            
  

            
   
  

 

                       
         

       
                  

    

       
 

                      
 

            
   
  

 

                 
            

  

                 →                     

                 
                  

    

       
 

             
 

            
   
  

 

           
        

       
               

    
   

   

    
         

                                             →                               

  



 

6. Výpočet minimálnej hodnoty kapacitora COUT_MIN a na základe nej, voľba reálnej hodnoty kapacitora COUT 

               
    

       
     

   

  
          

                  
         

                      →                         

           
    

                 
    

  

  
                      

 

          
    

                 
    

      

  
                                         

                      →                       

           
      

  

               
   

 

 
       

      

          
   

 

     
              

7. Výpočet minimálnej hodnoty kapacitora CFF_MIN a na základe nej, voľba reálnej hodnoty kapacitora CFF 

    
    

         
    

    

       
                

         
 

             
  

 

 
 

      
         
          

   
 

          
  

 

 
 

     
          
           

            

             →                       

  



 

8. Voľba hodnôt dodatočných elektronických súčastí nevyhnutných pre chod spínaného zdroja LM46001-Q1 a špeciálna 

realizácia zapojenia na základe datasheet-u. 

           

              

 

            →                             

                                     →                          

                   →                        

  



 

Príloha 11 Grafický výstup z časovej simulácie spínaných zdrojov 1,2 V a 3,3 V interného napájacieho zdroja 

 

Obr. 35 Grafický výstup z časovej simulácie spínaných zdrojov 1,2 V a 3,3 V pri sledovaných napätiach na výstupoch UOUT, zvlnenia UOUT, 

napätí UFB na pine FB a signalizácií PGOOD napätím UPGOOD na pine PGOOD 

 



 

Príloha 12 Harwérové schéma 1 - schéma interného napájacieho zdroja 

 

Obr. 36 Hardvérové schéma 1: Obmedzovač napätia 40 V, Podnapäťová ochrana 10 V– generátor IRQ, Záloha zdroja >50ms, Spínané zdroje 3,3V a 1,2V s LED indikátormi 



 

Príloha 13 Hardvérové schéma 2 -schéma ovládača komunikácie RS-422 

 

Obr. 37 Hardvérové schéma 2: Komunikačné rozhrania COM1 a COM2 



 

Príloha 14 Hlavné hardvérové schéma – schéma blízkeho okolia procesora TMS570LS0332 

 

Obr. 38 Hlavné hardvérové schéma: obslúženie TMS570LS0332 (PORRST, vyhladzovacie kapacitory, kryštál, Warm_RST, JTAG, notif. diódy), MRAM, ADC, Interné napájacie zdroje, Komunikačné rozhrania 

  



 

Príloha 15 Layout dosky plošných spojov DMM modulu a osadzovacie schéma 

 

 

 

Obr. 39 Layout dosky plošných spojov DMM  

A) Vrchná vrstva (Top) 

B) Spodná vrstva (Bottom) 

 Obr. 40 Osadzovacie schéma dosky plošných spojov DMM  

A) Vrchná vrstva (Top) 

B) Spodná vrstva (Bottom) 

 

  



 

Príloha 16 Meranie priebehu striedy a frekvencie spínania spínaného zdroja 1,2V pri krokovaní vstupného napätia VCC pre celý rozsah vstupných napätí 

 

Obr. 41 Grafy priebehov striedy a spínacích frekvencií spínaného zdroja 1,2V pri krokovaní vstupného napätia VCC 

A)10 VCC (CCM mód),   B) 19,5 VCC (CCM mód),   C) 21,5 VCC (hranica funkcie v CCM móde a prechod do PFM módu), 

D) 30 VCC (PFM mód),   E) 42,5 VCC (PFM mód) 

  



 

Príloha 17 Meranie priebehu zvlnenia výstupného napätia spínaného zdroja 1,2V pri krokovaní vstupného napätia VCC pre celý rozsah vstupných napätí 

 

Obr. 42 Grafy priebehov zvlnenia výstupného napätia spínaného zdroja 1,2V pri krokovaní vstupného napätia VCC 

A)10 VCC (CCM mód),   B) 19,5 VCC (CCM mód),   C) 21,5 VCC (hranica funkcie v CCM móde a prechod do PFM módu), 

D) 30 VCC (PFM mód),   E) 42,5 VCC (PFM mód) 

  



 

Príloha 18 Meranie priebehu striedy a frekvencie spínania spínaného zdroja 3,3V pri krokovaní vstupného napätia VCC pre celý rozsah vstupných napätí 

 

Obr. 43 Grafy priebehov striedy a spínacích frekvencií spínaného zdroja 3,3V pri krokovaní vstupného napätia VCC 

A)10 VCC (CCM mód),   B) 20 VCC (CCM mód),   C) 30 VCC (CCM mód),   D) 42,5 VCC (CCM mód) 

  



 

Príloha 19 Meranie priebehu zvlnenia výstupného napätia spínaného zdroja 3,3V pri krokovaní vstupného napätia VCC pre celý rozsah vstupných napätí 

 

Obr. 44 Grafy priebehov zvlnenia výstupného napätia spínaného zdroja 3,3V pri krokovaní vstupného napätia VCC 

A)10 VCC (CCM mód),   B) 20 VCC (CCM mód),   C) 30 VCC (CCM mód),   D) 42,5 VCC (CCM mód) 

  



 

Príloha 20 Priebeh napäťových úrovní pri zapnutí a následnom vypnutí napájania VCC obvodu DMM pri odpojenom procesore TMS570LS0332 a pripojených statických záťažiach na Internom napájacom zdroji 

 

Obr. 45 Priebeh napätí vo vybraných uzloch pri skokovom pripojení napájania VCC obvodu DMM (Power-Up) 

A) Priebeh napätí v uzloch VCC_LIM (zelený), U1_1.2V (orančový), U2_3.3V (modrý), \PORRST (žltý) so zobrazeným maximálnym rozkmitom napätia U1_1.2V (orančový), U2_3.3V (modrý) 

B) Detail priebehu napätí vo vybraných uzloch so zobrazeným reálnym tHOLD_PORRST-PWR_UP (Δt) signalizácie \PORRST (2.1 ms) 

 

Obr. 46 Priebeh napätí vo vybraných uzloch pri skokovom odpojení napájania VCC obvodu DMM (Power-Down) 

A) Priebeh napätí v uzloch VCC_LIM (zelený), U1_1.2V (orančový), U2_3.3V (modrý), \PORRST (žltý) so zobrazeným maximálnym rozkmitom napätia U1_1.2V (orančový), U2_3.3V (modrý) 

B) Detail priebehu napätí vo vybraných uzloch so zobrazeným reálnym tSETUP_PORRST-PWR_DOWN (Δt) signalizácie \PORRST (90 µs) relatívne k výpadku napájania jadra procesora TMS570LS0332 



 

Príloha 21 Frekvencie oscilátora, interných zdrojov hodín a hodinových domén v procesore TMS570LS0332 pre ECLK pin v Test móde 

 

Obr. 47 Priebehy zmeraných frekvencií na ECLK pine 

A) Frekvencia externého kryštála    

B) Frekvencia oscilátora ako interného zdroja hodín procesora (OSCIN_CLK)    

C) Frekvencia nízko-frekvenčného záložného zdroja hodín 80 kHz LFLPO (Low Frequency Low Power Oscillator)  

D) Frekvencia vysoko-frekvenčného záložného zdroja hodín 10 MHz HFLPO (High Frequency Low Power Oscillator) 

E) Frekvencia interných hodinových domén periférií VCLK1 a RTICLK (Real Time Interrupt Clock) (sú totožné) 

F) Frekvencia internej hodinovej domény VCLK1 delená 65536    

G) Frekvencia z interného zdroja hodín PLL1 (Phase Locked Lopp 1) 

H) Frekvencie hlavnej hodinovej domény oboch jadier GCLK (Global Clock) pripojenej na PLL1 
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