
  

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 
ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY  

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION 
DEPARTMENT OF CONTROL AND INSTRUMENTATION 
 
 

MĚŘÍCÍ KARTA PRO PC S I51 
MEASUREMENT PC RAD BASED ON I51 MICROCONTROLLER 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 
 

AUTOR PRÁCE   PETR KLEZLA 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE  doc. Ing. ZDENĚK BRADÁČ, Ph.D. 
SUPERVISOR 

BRNO 2009   



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 
 

 
 1 

VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V BRNĚ

Fakulta elektrotechniky 
a komunikačních technologií

Ústav automatizace a měřicí techniky

Diplomová práce
magisterský navazující studijní obor

Kybernetika, automatizace a měření

Student: Bc. Petr Klezla ID: 83640
Ročník: 2 Akademický rok: 2008/2009

NÁZEV TÉMATU:

Měřicí karta pro PC s I51

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ:

DOPORUČENÁ LITERATURA:

Dle vlastního literárního průzkumu a doporučení vedoucího práce.

Termín zadání: 9.2.2009 Termín odevzdání: 25.5.2009

Vedoucí práce: doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D.

prof. Ing. Pavel Jura, CSc.
Předseda oborové rady

UPOZORNĚNÍ:

Autor diplomové práce nesmí při vytváření diplomové práce porušit autorská práve třetích osob, 
zejména nesmí zasahovat nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a 
musí si být plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 
121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení § 152 
trestního zákona č. 140/1961 Sb. 

Navrhněte a realizujte měřicí kartu k PC, ketrá je koncipována jako externí periferní zařízení. Pro
komunkaci s PC využijte rozhraní RS232/RS485/USB. Kartu realizujte jako mikroporcesorem 
vybavenou periferii se sadou analogových vstupů a výstupů. Karta musí umožnit snímaní 
analogových dat, generování analogových průběhů a spolupráci s PC. Navrhněte elektronická 
schémata , vytvořte návrh DPS, realizujte a oživte hardware měřicí karty. Vytvořte programové 
vybavení pro PC a firmware mikrokontroléru  měřicí karty. Demostrujte funkčnost systému.

   



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 
 

 
 2 

Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta elektroniky a komunikačních technologií 

Ústav automatizace a měřící techniky 
 

Měřící karta pro PC s I51  
Diplomová práce 

 
Studijní obor:   Kybernetika, automatizace a měření 
Student:   Bc. Petr Klezla 
Vedoucí:   doc. ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. 

 
Abstrakt: 
Hlavním tématem diplomové práce je navrhnout a realizovat měřící kartu 

s analogovými vstupy a výstupy. V první části této práce se zabýváme klíčovými 
prvky měřících karet, a to ADC převodníky a DAC převodníky, jsou zde vysvětleny 
jejich činnosti. Poté se věnujeme výběrem součástek pro navržení měřící karty jako 
je napěťová reference, napájecí zdroje a operační zesilovače. Zabýváme se také, 
mimo jiné otázkou ochrany vstupů proti přepětí a přepólování, a kromě toho pak 
proti rušení. Poté následuje rozbor použitého mikrokontroleru ADUC831 s popisem 
jeho použitých periferii. Je zde popsané úložiště pro naměřené vzorky MMC paměť, 
práce sní a programová obsluha. Poslední kapitola popisuje navržený firmware a 
obslužný program pro PC. Závěrem pak zhodnocujeme kvalitu měřící karty a její 
chyby.  
 
 
 

Klíčová slova 
Měření, měřící karta, MMC paměť, mikrokontroler 8052, ADUC831, 

operační zesilovače, RS232, komunikace s PC, rozhraní USB. 
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Abstract: 
The main topic of the thesis is to suggest and realize the measuring card with 

analog inputs and outputs. In the first part of this thesis we are concerned with key-
elements of measuring cards, respectively ADC and DAC, and here are explained all 
their activities. Then we attend of choosing parts for suggested measuring card as is 
voltage reference, power supply and operational amplifier. Among others we are 
concerned with a question of protecting inputs against overvoltage and reversing of 
polarity and beside against disturbance. Then follows analysis of used 
microcontroller ADUC831 with description of its used outskirts. Here is described 
the stored for measured samples of MMC memory, how to work with it and the 
programme service. The last chapter describes suggested firmware and servicing 
programme for PC. In fine we value the quality of measuring card and its mistakes. 

 
 
Keywords 
Measuring, measuring card, MMC memory, micro - controller 8052, 

ADUC831, operational amplifier, RS232, communication with PC, interface USB. 
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1. ÚVOD 

V běžném životě se setkáváme s různými fyzikálními veličinami, které 
můžeme či nemůžeme registrovat svými smysly (hmat, čich, chuť, zrak, sluch). 
Lidské tělo tedy registruje jen zlomek těchto veličin. Mezi základní veličiny, které 
můžeme registrovat, patří viditelné světlo, teplo, vlhkost, čas, délka aj. Avšak 
registrujeme je jen pouze jako vjem nikoliv jako přesnou hodnotu dané veličiny. 
Některé fyzikální veličiny dokonce nemůžeme vnímat vůbec (magnetické pole, 
záření mimo viditelné spektrum, elektrické napětí či proud).  

Velikost dané veličiny můžeme určit přesně jen za pomocí speciálního 
měřícího prostředku, který nám tuto informaci poskytne a je potřeba s ním vykonat 
přesně stanovené úkony. Takto by se dalo charakterizovat měření. Pokud tedy 
budeme chtít změřit délku libovolného objektu, použijeme speciální měřící 
prostředek k tomu určený (metr, pásmo a ne třeba voltmetr) a provedeme měření. 

Mezi zvláštní okruh měření patří měření elektrických veličin (napětí, proud, 
elektrické pole, výkon aj.). V dnešní době jsou tato měření velice důležitá a kladou se 
na ně nejrůznější požadavky. Při měření se dnes již používají převážně digitální 
přístroje, při kterých přichází otázka přesnosti. Na přesnost se dnes klade veliký 
důraz. Obvykle přesnost záleží na přesnosti A/D převodníku. Takto získané 
naměřené údaje se dále mohou zpracovávat, archívovat, nebo s nimi provádět 
nejrůznější operace viz dále. 
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2. KOMERČNÍ MĚŘÍCÍ KARTY 

Na českém trhu se objevuje řada měřících karet od nejrůznějších výrobců. 
Mezi dominantní výrobce těchto karet patří NATIONAL INSTRUMENTS, 
LABJACK a ADVANTECH aj..  

2.1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI PC MĚŘÍCÍCH KARET 

U PC měřících karet se uvádí tyto základní vlastnosti. 
• Počet vstupů/výstupů (I/O) 

o Počet digitálních vstupů/výstupů. 
o  Počet analogových vstupů/výstupů. 

• Analogově/Digitální převodník (A/D) a Digitálně/Analogový 
převodník (D/A) 

o Přesnost A/D převodníku v bitech (např.: 12bit). 
o Přednost D/A převodníku v bitech.  

• Typ A/D převodníku 
o Paralelní. 
o S postupnou aproximací 
o S dvojitou integrací 
o Sigma-Delta 

• Rozhraní 
o Sériové RS-232, RS-248, USB. 
o Průmyslové sběrnice profibus, fieltbus. 
o Sběrnice GPIB. 
o Ethernet. 
o PCI 
o Nebo ještě dnes hodně využívaná ISA 

• Způsob napájení 
o Bateriové. 
o Externí napájení 

• Provozní teplota. 
• Rozměry. 

o Obvykle výška, délka a šířka. 
• Software pro zpracování dat. 
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2.2 MĚŘÍCÍ KARTA LABJACK U3 

Tato karta, jak jméno napovídá, je od firmy LABJACK. Je to multifunkční 
zařízení pro sběr dat, které se připojuje pomocí USB portu do PC. Má 16 flexibilních 
vstupů/výstupů, které můžeme nastavit jako analogové vstupy (12bit) nebo digitální 
vstupy/výstupy. Dále disponuje 1-2 analogovými vstupy (8bit) a 4 dodatečnými 
digitálními vstupy/výstupy. Čtyři z flexibilních vstupů/výstupů lze nastavit tak, že je 
můžeme využít jako 2 časovače a 2 čítače. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 2.1 USB měřící karta LABJACK U3.[2] 

Měřící karta LABJACK je napájená přímo z USB portu. Výstupní data této 
karty jsou připravena pro zpracování programem LabView, VB, java a další. Více 
informací v [2]. 
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2.3 MĚŘÍCÍ KARTA USB-4616 OD FIRMY ADVANTECH 

USB-3616 je 16bit multifunkční jednotka od firmy ADVANTECH. Připojuje 
se přes USB rozhraní. Je velmi kompaktní. Má 16 analogových vstupních kanálů 
(16bit), 8 digitálních vstupů a 8 digitálních výstupů, 2 analogové výstupy a jeden 
32bit čítač na desce. Podporuje vzorkování 200kS/s. Více na [4]. 

 
 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.2 USB-4716 [4] 

 

2.4 PŘEHLED MĚŘÍCÍCH KARET OD FIRMY NATIONAL 

INSTRUMENTS 

Firma National Instruments má dominantní postavení na trhu. Nabízí celou 
škálu zařízení pro sběr dat pro různé typy sběrnic. Dále se tyto zařízení dělí do 
různých řad: 

• Přenosné USB 
• Levné řada M 
• Rychlé a přesné řada M 
• Real time řada S 

Řada S má vzorkování dokonce až 10MS/s/kanál. Tyto kanály jsou 16bit. 
Obsahuje 8 analogových vstupů se vstupním rozsahem až 42V. Více na [5].  



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 
 

 
 15 

3. ANALOGOVĚ-DIGITÁLNÍ PŘEVODNÍKY 

Jak se již v úvodu zmínilo, je analogově digitální převodník ‚srdce‘ všech 
měřících digitálních karet. Toto hardwarové zařízení nám převede analogový 
(spojitý) signál na jeho číselné (diskrétní) vyjádření. Jeho základní vlastnosti jsou: 

• přesnost v bitech, 
• čas potřebný k převodu, 
• rozsah vstupního napětí. 

Zvolený mikrokontroler používá sériový A/D převodník s postupnou 
aproximaci, a proto si tento převodník ve zkratce popíšeme, ať máme představu, jak 
pracuje. 

3.1 SÉRIOVÝ A/D PŘEVODNÍK S POSTUPNOU APROXIMACÍ 

U tohoto převodníku se převod provádí postupně bit po bitu. Převodník lze 
snadno realizovat pro vyšší rozlišení (běžně 16bit), avšak při vyšších rozlišeních se 
prodlužuje doba převodu. Jak ukazuje Obrázek 3.1, přesnost převodu závisí na 
přesnosti D/A převodníku. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.1 Sériový A/D převodník s postupnou aproximací  

Převodník porovnává napětí na analogovém vstupu s nastavitelným 
kompenzačním napětím (ud

+

-

Analogový vstup

Komparátor

D/A

Registr postupné
aproximace

Paralelní
data

UD

Zdroj
impulsu

uzpukp

uc

). To se nastavuje tak, aby se blížilo k napětí na 
analogovém vstupu. Nemusí se zcela rovnat, protože takové nastavení by bylo zcela 
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nemožné, avšak jejich rozdíl bude zanedbatelný. Velikost kompenzačního napětí se 
nastavuje postupně (postupná aproximace).  

Aby se doba převodu co nejvíce zkrátila, začíná se s největší změnou 
kompenzačního napětí a končí s nejmenší změnou, tím docílíme, aby se 
kompenzační napětí co nejrychleji blížilo převáděnému napětí. Při tomto převodu je 
hodnota převáděného napětí vyjádřena přirozeným binárním číslem.  

Jak bylo řečeno výše, převod se uskutečňuje bit po bitu a začíná se vždy 
nejvyšším bitem MSB a končí nejnižším LSB. Pro lepší představu jak převodník 
pracuje, se podívejme na Obrázek 3.2. Převod začne příchozím impulsem na vstup 
uzp, tím se spustí zdroj impulsů, který začne pouštět impulsy do registru postupné 
aproximace. První impuls přehodí nejvyšší bit MSB na jedničku a ostatní ponechá 
v nule. Toto číslo se převodníkem D/A převede na komparační napětí uk, které se 
v komparátoru porovná s převáděným napětím na analogovém vstupu. Výstup 
komparátoru vyjadřuje výsledek porovnání, pak se jednička na MSB buď ponechá 
uk<Ux nebo vynuluje při uk>Ux. Následuje druhý taktovací impuls uc, který nastaví 
jedničku na druhém bitu. Pak se celý proces začne opakovat, dokud se nenastaví 
všechny bity. Výstupní signál ukp

 

 převod ukončí.  
Výstupem z převodníku jsou buď paralelní data, nebo sériová data. Celý 

převodník je náchylný na změnu vstupního signálu během převodu, proto se musí 
zajistit, aby se převáděné napětí během převodu neměnilo. To se zajistí tak, že před 
převodník zapojíme filtr typu dolní propust, který nám zajistí přidržení signálu po 
dobu převodu. 

 

 
 

 
 
 

Obrázek 3.2 Princip převodu 

 

Více o tomto převodníku a o jiných typech naleznete v [15]. 
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4. DIGITÁLNĚ ANALOGOVÝ PŘEVODNÍK 

Digitálně analogový převodník D/A slouží pro převod binárně vyjádřeného 
čísla na analogové napětí či proud. Protože navržená karta má taktéž generovat 
libovolný signál, řekneme si nyní něco i o tomto převodníku. 

U těchto převodníků se zpravidla udávají následující vlastnosti: 
• Počet bitů vstupního slova. 
• Rychlost převodu nebo čas potřebný pro převod. 
• Přesnost převodu. 
• Charakter výstupu. 

Princip převodníku naznačuje Obrázek 4.1. 

 

Obrázek 4.1 Analogově digitální převodník 

Pro převod se používá součtový zesilovač, který sečte napětí od jednotlivých 
sepnutých bitech. Pro spínání se používají tranzistory. Nevýhoda pak spočívá v tom, 
že tranzistor nemá v sepnutém stavu nulový odpor.[7] 
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5. NÁVRŽENÁ MĚŘÍCÍ KARTA 

Jádrem navržené měřící karty je mikrokontroler ADUC831. Navržená měřící 
karta komunikuje s PC přes USB port. Blokové schéma měřící karty ukazuje  
Obrázek 5.1.  

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 Obrázek 5.1 Blokové schéma navržené měřící karty 

Dále si popíšeme jednotlivé bloky a použité elektronické součástky. 
 

5.1 PŘEVODNÍK ROZHRANÍ 

Pro převod mezi protokolem USB sběrnice a UART sběrnice se použije 
integrovaný obvod nové generace FT232RL. Jeho základní vlastnosti jsou: 

• Jednočipový převodník USB na asynchronní sériová data UART. 
• Podporuje 7-8bitový přenos, 1-2 stop bity a parity. 
• Obsahuje 1024b interní paměť EEPROM pro ukládaní přístrojových 

deskriptorů a konfiguraci CBUS vstupů/výstupů. 
• Obsahuje interní odpory pro omezení odběru. 
• Má interní krystal.  
• Přenosovou rychlost 300Bd až 3MBd (TTL). 
• Přenosovou rychlost 300Bd až 1MBd (RS232). 
• Přenosovou rychlost 300Bd až 3MBd (RS485). 

Řídící
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• Přijímací buffer o velikosti 256 Bytů a vysílací buffer o velikosti 128 
Bytů. 

• Integrovaný 3,3V konvertor. 
• Pracuje s 5V/3,3V/2,8V/1,8V logikou. 
• Plně kompatibilní s USB 2.0. 
• Podpora napájení z USB pro zařízení s vysokým odběrem pomocí 

signálu PWREN#. 
• Integrovaný konvertor úrovní UART a řídících signál pro 5V a 3,3V 

logiku. 
• Jednoduché napájení v rozsahu 3,3V až 5.25V. 
• EEPROM programovatelná přímo z USB. 

Více informací naleznete v [3]. 
 

5.2 OCHRANA VSTUPŮ A MIKROKONTROLERU 

Zajištění ochrany nejdůležitějších částí měřící karty bychom neměli opomíjet, 
protože nemůžeme zajistit, aby s kartou měřil pouze odborník. Při návrhu jsme vzali 
v úvahu, že navržená karta bude měřit pouze napětí od 0V do 10V, proto jsme také 
zajistili ochranu proti přepólování. 

 

5.2.1 Ochrana proti přepólování 

Ochranu proti přepólování můžeme vytvořit dvěma způsoby, a to zapojením 
diody sériově na vstup, jak ukazuje Obrázek 5.2. 

 
 
 
 

 

Obrázek 5.2 Sériová ochrana proti přepólovaní 

Tato ochrana je velmi často používána, avšak pro náš účel se moc nehodí, 
protože nevíme, zda použitá dioda bude mít přesný úbytek 0.3V (u měřící karty je 
přesnost klíčový prvek) a pokud není špatná (proražená). V případě, že by dioda byla 
proražená, se chová jako zkrat, tím pádem nám ochrana nebude pracovat správně. 

Další způsob jak chránit vstup proti přepólování je použít paralelní zapojení 
diody jak ukazuje Obrázek 5.3. 

Uin

+

-

D

0.3V
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Obrázek 5.3 Paralelní ochrana proti přepólování 

Toto zapojení je pro nás výhodnější i v případě, že použitá dioda bude špatná 
(proražená). Pokud bude dioda proražená, bude ochrana pracovat nadále správně. 
Správně ve slova smyslu, že nedovolí zapojit vstupní napětí opačně, avšak v případě 
špatné diody nám karta nebude schopna měřit napětí, protože vstupní napětí bude 
nulové. 

 

5.2.2 Ochrana vstupů mikrokontroleru 

Ochranu vstupů mikrokontroleru proti přepění nám zajistí dvě diody. Schéma 
zapojení ukazuje Obrázek 5.4. 

 
 
  
 
 
 
 

Obrázek 5.4 Ochrana proti přepětí 

 Ochrana pracuje následovně. Uvažujme napájecí napětí o velikosti 
UCC=3,3V, a vstupní napětí UIN=3V. Ochrana v tomto případě nebude reagovat 
nijak, protože napájecí napětí má větší potenciál než vstupní napětí UIN, a tedy diody 
D1 i D2 jsou zapojené v závěrném směru. Pokud však přiváděné napětí bude mít 
velikost UIN=5V, pak se nám dioda D1

Uin

D

FU
+

-

 otevře a rozdíl napětí se nám přivede do 
napájecího zdroje. Tedy rozdíl bude 5V-3.3V=1.7, dále úbytek na diodě, při použití 
křemíkové diody, bude 0.7V. Na napájecí zdroj se nám tedy přivede napětí o 
velikosti 1V. Dioda D2 slouží jako ochrana v případě, že se na vstup mikrokontroleru 
přivede napětí opačné polarity. 

D1

D2
Uin

Uout

GND

VCC
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5.3 VSTUPNÍ ZESILOVAČE 

Vstupní zesilovače slouží pro úpravu signálu před tím, než přivedeme vstupní 
signál na vstupy A/D převodníků. Zapojení vstupních obvodů ukazuje Obrázek 5.5. 
Jako první vstupní obvod se použil diferenciální přístrojový operační zesilovač 
INA128. Jeho hlavním úkolem je zajistit vysokou vstupní impedanci (1010

V
K
KU

R
RU OV 3)10(

100
30

2

1 =−⋅−=−=

Ω) a 
odstranit nežádoucí souhlasné napětí na vstupu (šum). Dále nám zajišťuje malý 
odběr, proto je vhodný i při napájení měřící desky bateriemi. Má ochranu vstupu až 
do 40V, a to bez poškození obvodu. Tento přístrojový operační zesilovač pracuje 
s napětím od ±2.25V až ±18V, my jej však napájíme napětím ±15V. Nevýhoda 
tohoto obvodu je, že zesílení je pouze větší nebo rovno jedné. Navržená měřící deska 
pracuje se vstupním napětím od 0V do 10V, a proto dále musíme zajistit snížení 
vstupního signálu a připravit jej tak pro A/D převodníky. 

Pro snížení vstupního signálu použijeme další operační zesilovač (OZ) 
zapojený jako invertor. Tento zesilovač je zapojen se zesílením menším než jedna (v 
našem případě A=0.3). Pro výstupní napětí tedy platí: 

     [5.1] 

Odpory R1 a R2 jsou odpory s tolerancí 0.1%, proto se odpory 
mohou pohybovat v rozmezí:  

 

Ω=Ω=
Ω=Ω=

9990029970
10010030030

21

21

MINMIN

MAXMAX

RR
RR

    [5.2] 

Tedy vstupní napětí může být v rozmezí: 
 

VU

VU

VMAX

VMIN

006.3)10(
99900
30030

994.2)10(
100100
29970

=−⋅−=

=−⋅−=
      [5.3] 

Toto napětí je přes ochranu vstupu mikrokontroleru a vstupní filtr napojeno 
přímo na ADC převodníky. 
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Odpory R3 a R4 Obrázek 5.5 ( ) slouží pro vytvoření zpětné cesty pro bias 
proudy. Jejich hodnota je 10MΩ. Od těchto odporů se pak odvíjí vstupní impedance, 
která je 20MΩ. 

 

Obrázek 5.5 Zapojení vstupních obvodů 

5.4 VSTUPNÍ FILTR 

Upravený signál z předchozích obvodů je dobré během převodu neměnit. To 
zajistíme tak, že na signál použijeme vstupní filtr. Zapojení filtru ukazuje Obrázek 
5.6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 5.6 Zapojení filtru 

Tento filtr nám potlačuje kmitočty vyšší jak 1MHz (viz. rovnice [5.4]). 
Mikrokontroler ADCU831 má A/D převodníky velmi rychlé, dokáže snímat vzorky 
s frekvencí až 4.5MHz. My však takovou to rychlost snímání nepotřebujeme, proto 
jsme raději zajistili delší přidržení signálu na vstup A/D převodníku, a tím jsme 
zvýšili odolnost proti rušení na vyšších kmitočtech jak 1MHz. 
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fsCR 1
1

11110010 9 ===⇒=⋅=⋅= −

µτ
µτ  

 

5.5 VÝSTUPNÍ OBVODY 

Navržená měřící karta musí umožňovat generovat i libovolný signál. 
Výstupní signál budeme předpokládat opět v rozmezí od 0V do 10V. Pro úpravu 
signálu z mikrokontroleru použijeme výstupní zesilovače. Jako výstupní zesilovače 
použijeme operační zesilovače zapojené v neinvertujícím zapojení. Schéma zapojení 
ukazuje Obrázek 5.7. 

 
 
 
 
 
 

Obrázek 5.7 Výstupní obvod 

Pro výstupní napětí z neinvertujícího zesilovače platí: 

VV
K

KU
R
RU INout 05.103

2
7411

2

1 =⋅





 +=⋅








+=     [5.5] 

Výstupní signál z neinvertujícího zesilovače dále upravíme výstupním filtrem 
kvůli vyhlazení signálu. Výstupní filtr má následující parametry: 

kHzfmsCR 1
001.0
1111010010000 9

13 ===⇒=⋅⋅=⋅= −

τ
τ   [5.6] 

 

5.6 NAPĚŤOVÁ REFERENCE 

Další obvod, o kterém si něco povíme, je TL431. Jedná se o napěťovou 
referenci. Tento obvod nám poskytne velmi přesné a teplotně stabilní napětí pro A/D 
a D/A převodníky. Dokáže poskytnout referenční napětí v rozmezí od 2,495V po 
36V. Velikost referenčního napětí se nastavuje pomocí dvou odporů (R1 a R2

Obrázek 5.8
). 

Zapojení této reference ukazuje . 
 

[5.4] 
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Obrázek 5.8 Zapojení napěťové reference 

 
Pro výstupní referenční napětí UOUT

REFOUT U
R
RU ⋅+= )1(

2

1

 platí: 

 

Kde UREF se může pohybovat od 2,44V po 2,55V a je dané charakterem dané 
součástky. Je typicky 2,495V. Budeme požadovat výstupní referenční napětí o 
velikosti 3V. Proto si ukážeme, jak tuto referenci nastavíme. Mezi odporem R1 a R2

12 )1( R
U
U

R
REF

OUT =−⋅

 
platí následující vztah: 

        [5.8] 

Jestliže budeme požadovat referenční napětí 3V, volíme R2=7500Ω pak R1

Ω=−⋅= 1518)1
495,2
3(75001R

: 

      [5.9] 

Vypočítaný odpor však není ze žádné řady, proto zvolíme nejbližší, a to 
R1

VU OUT 994,2495,2)
7500
15001( =⋅+=

=1500Ω, pak výstupní referenční napětí bude: 

      [5.10] 

 
Odpory R1 a R2

[5.7] 

 jsou odpory s tolerancí 0,1% potom jejich velikost se může 
pohybovat v rozmezí: 

 

UoutUin

R1

R2

R

Tl431
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Ω=
Ω=

5,1498
5,1501

1

1

MIN

MAX

R
R

  
Ω=
Ω=

5,7492
5,7507

2

2

MIN

MAX

R
R

    [5.11] 

Výstupní referenční napětí se může pohybovat v rozmezí (pokud budeme brát 
i v potaz rozmezí UREF

VU

VU

OUTMIN

OUTMAX

927,244,2)
5,7507
5,14981(

061,355,2)
5,7492
5,15011(

=⋅+=

=⋅+=





): 

     [5.12] 

5.7 NAPÁJECÍ OBVODY 

V následujícím odstavci si popíšeme napájecí obvody pro TTL logiku a 
obvody pro napájení operačních zesilovačů. Navržená karta je napájená 12V DC. 

 

5.7.1 Napájení operačních zesilovačů 

Operační zesilovače napájíme bipolárním napětím ±15V, pro převod napětí 
z 12V DC na ±15V DC nám poslouží obvod z označením TMA1215D. Jedná se o 
spínaný napájecí zdroj a je určen pro napájení OZ. Jeho základní vlastnosti jsou: 

• Má 80% účinnost. 
• Poskytuje proud ±30mA. 
• Obsahuje vstupní filtr, pro filtraci napájecího napětí. 
• Jeho spínací frekvence je 100kHz. 
• Kapacitní zátěž nesmí přesáhnout 100uF. 

Více informací naleznete v datasheetu, který je na přiloženém médiu nebo 
v [9]. 
 

5.7.2 Napájení TTL logiky 

TTL logika pro navrženou měřící kartu je 3,3V. Tato velikost byla zvolena 
s ohledem na paměťovou kartu MMC. Pokud bychom zvolili klasický stabilizátor a 
ne spínaný napájecí zdroj, byl by úbytek na stabilizátoru 8,7V (Při napájení měřící 
karty 12V). Vypočítaný úbytek by nám způsoboval značné zahřívání součástky a tím 
by vznikaly zbytečně velké ztráty, zvláště pokud bychom chtěli kartu napájet 
bateriemi. Proto jsme pro napájení vybrali spínaný napájecí zdroj TMR1210. 
Základní vlastnosti tohoto obvodu jsou: 

• Účinnost 70%. 
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• Poskytuje proud o velikosti 500mA. 
• Neobsahuje vstupní filtry pro napájecí napětí. 
• Jeho výstupní kapacitní zátěž nesmí přesáhnout 2,2F. 

Více naleznete v datasheetu, který je na přiloženém médiu nebo v [11]. 
Napájení převodníku rozhraní nám poskytuje přímo USB. Obvod FT232RL 

obsahuje konvertor na 3,3V logiku. 
 

5.8 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA ADUC831 

Pro řízení měřící karty byl vybrán mikrokontroler ADUC831. Ten bude 
zajišťovat převod analogového napětí pomocí sériového ADC převodníku 
s postupnou aproximací na digitální číslo. Dále bude poskytovat PC data pro další 
zpracování a zajišťovat komunikaci s flash pamětí (MMC kartou). V této části si 
stručně popíšeme periférie, které se budou v naší kartě využívat. 

 

5.8.1 Základní vlastnosti mikrokontroleru ADUC831 

ADUC831 je postaven na jádře 8052 a má s ním shodnou instrukční sadu. Na 
čipu má integrovanou 62kB paměť programu, 4kB paměť dat a 2304B paměť RAM. 
Dále obsahuje 12 zdrojů přerušení s dvěma úrovněmi priority, dvojitý datový 
ukazatel a 11-Bit ukazatel zásobníku.  

Na čipu má dále 8kanálů 12-Bit ADC převodníku s rychlostí 247 000 vzorků 
za sekundu, 2x12-Bit DAC převodník, napěťovou referenci a 2x výstup PWM 
modulace.  

Typické periferie ADUC831 jsou sériová linka UART, SPI kanál, I2C 
sběrnice, hlídací obvod WDT (watchdog) a hlídací obvod napájení PSM. 

Mikrokontroler ADUC831 dokáže pracovat s napětím od 3V do 5V. Lze 
k němu připojit externí krystal od 1MHz do 16MHz a externí napěťovou referenci 
pro ADC a DAC převodníky. Více informací naleznete v originální dokumentaci v 
[7]. 

 

5.8.2 ADC převodníky mikrokontroleru ADUC831 

Mikrokontroler ADUC831 obsahuje 8kanálů ADC převodníků s přesností 
12b. Na jeho vstup se může připojit analogové napětí v rozmezí od 0V do napětí 
napěťové reference (UREF). Napěťová reference může být buď interní, a to ve 
velikosti 2,5V nebo externí v rozmezí od 1V do AVDD. 
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Pro spuštění ADC převodníků může být použit časovač 2. Dále se může 
přepnout do módu DMA, kde začne nepřetržitě převádět vstupní signál a výsledky 
ukládat do externí paměti RAM, aniž by se používal MCU. Obsahuje také registr 
vnitřní kalibrace, který může být využit jako hardwarová kalibrace a tím 
minimalizovat chybu.  

Jeho rozlišovací schopnost záleží na přivedeném referenčním napětí. 
Převodník ADC je 12b a tedy obsahuje 212

Obrázek 5.9

=4096 úrovní. Pokud budeme přepokládat 
vnitřní referenci 2,5V, pak maximální citlivost bude 2,5V/4096=0,61mV. My však, 
abychom omezili působení šumu, použijeme externí napěťovou referenci o velikosti 
3V. Pak se nám sice citlivost sníží, a to na 3V/4096=0,73mV, ale měření bude méně 
ovlivněno šumem. Jeho převodní ideální charakteristiku ukazuje . 

Obrázek 5.9 Ideální převodní charakteristika ADC převodníku [7] 

Pro konfiguraci ADC převodníků slouží tři ADCCON registry. Výsledek 
převodu se ukládá do dvou 8b registrů ADCDATAH/L. U registru ADCDATAH 
jsou využívány jen spodní 4 bity. Do ostatních 4 bitech se ukládá číslo kanálu. 

Pro obecné nastavení ADC převodníků slouží registr ADCCON1. Tento 
registr obsahuje bity pro řízení převodu. 
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Tabulka 5.1 Registr ADCCON1 (SFR EFH) 

MD1 EXT_REF CK1 CK0 AQ1 AQ0 T2C EXC 

7b       0b 

 

ADCCON1.7-MD1 – Tímto bitem se spouští ADC převodníky. V 1 je ADC aktivní 

v 0 je deaktivován. 

ADCCON1.6 – EXT_REF– Nastavením tohoto bitu se vybere vnější reference 

v opačném případě vnitřní. 

ADCCON1.5 – CK1 ADC hodinová předdělička. 

ADCCON1.4 – CK0 Druhý bit pro ADC předděličku. Pro správnou funkci ADC 

převodníku musí být vybrána rychlost pod 4,5MHz. Dělící poměry jsou pak: 

 

Tabulka 5.2 Dělicí poměry pro ADC převodníky 

CK1 CK0 fclk/dělicí poměr 

0 0 16 

0 1 2 

1 0 4 

1 1 8 

 

ADCCON1.3- AQ1, ADCCON1.2-AQ0 tyto bity slouží pro přidržení vstupního 

signálu a je doporučeno zvolit 3 a více. Tedy přidržet pro 3 a více hodinové cykly.  

Tabulka 5.3 Volba pro přidržení vstupního signálu 

AQ1 AQ0 ADC CLKS 

0 0 1 

0 1 2 

1 0 3 

1 1 4 
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ADCCON1.1 – T2C– Tento bit nastavíme, pokud budeme chtít pro spuštění 
převodu použít časovač 2. 

ADCCON1.0 - EXC– Nastavíme, zda se má spouštět ADC převod externě 
přes pin P3.5. 

 
Dále si popíšeme registr ADCCON2 (Tabulka 5.4). Tento registr slouží 

hlavně pro spuštění převodu v různých režimech. 

Tabulka 5.4 Registr ADCCON2 (SFR D8H) 

ADCI DMA CCONV SCONV CS3 CS2 CS1 CS0 

7b       0b 

 
ADCCON2.7 – ADCI – Bit ADCI (bit přerušení) je nastaven hardwarově a 

nastaví se po ukončení jednoho převodu nebo na konci DMA. Tento bit je vynulován 
automaticky po skočení do rutiny přerušení. Jinak se musí vynulovat uživatelem. 

ADCCON2.6 – DMA - Tento bit povolí DMA mód, je nastaven uživatelem. 
Nastaví se na nulu automaticky po skončení DMA. Dále operuje s výstupem ALE. 

ADCCON2.5 – CCONV - Nastavením tohoto bitu uvedeme ADC převodník 
do nepřetržitého módu. 

ADCCON2.4 – SCONV- Bit pro jedu konverzi spustí jednu konverzi. Je 
automaticky vynulován po ukončení převodu. 

ADCCON2.3-CS3, ADCCON2.2-CS2, ADCCON2.1-CS1, ADCCON2.0-
CS0 – Nastavením těchto bitů může uživatel softwarově vybírat kanál ADC 
převodníku. V DMA modu je volba kanálu odvozena od kanálového ID zapsaného 
do externí paměti. 

Tabulka 5.5 Výběr kanálu 

CS3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

CS2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 

CS1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 

CS0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

CH# 0 1 2 3 4 5 6 7 
Temp 

monitor 
DAC0 DAC1 AGND VREF 

DMA 

STOP 

Registr ADCCON3 slouží hlavně pro kalibraci ADC převodníku, jeho strukturu 

ukazuje Tabulka 5.6. 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 
 

 
 30 

Tabulka 5.6 Registr ADCCON3 (SFR F5H) 

BUSY GNCLD AVGS1 AVGS0 RSVD RSVD TYPICAL SCAL 

7b       0b 

ADCCON3.7 – BUSY – Je to bit stavu. Tento bit je nastaven vždy, když se provádí 

kalibrace nebo konverze. Maže se také automaticky po ukončení některé z 

předcházejících činností. 

ADCCON3.6 – GNCLD – Bit na vypnutí kalibrace zesílení. Vynulováním tohoto 

bitu zapneme kalibraci zesílení a nastavením jej vypneme. 

ADCCON3.5 – AVGS1, ADCCON3.4 – AVGS0 – Tyto bity nám dávají počet ADC 

údajů, které budou průměrovány během cyklu kalibrování. 

Tabulka 5.7 Průměrování 

AVGS1 AVGS0 Množství průměrů 
0 0 15 
0 1 1 
1 0 31 
1 1 63 

 
ADCCON3.3 – RSVD – Rezerva bitu, měl by být vždy nastaven na „0“. 
ADCCON3.2 – RSVD – Tento bit se nastaví uživatelem na „1“ vždy při 

vykonávání kalibrování. 
ADCCON3.1 – TYPICAL – Bit typu kalibrace. Nastaví se do „0“ při 

kalibrování nuly a do „1“ při kalibrování plného rozsahu. 
ADCCON3.0 - SCAL – Nastavením tohoto bitu spustíme kalibraci. Tento bit 

se automaticky vynuluje po ukončení kalibrace.  
 

5.8.3 Digitálně analogový převodník DAC 

Mikrokontroler ADUC831 obsahuje dva 12b DAC převodníky. Každý z nich 
může generovat dvojí napětí, a to napětí o velikosti od 0V do UREF nebo od 0V do 
UVCC. Mohou se nastavit buď na 12b režim nebo 8b režim. Oba převodníky mají 2 
datové registry DACxH/L. Pokud budeme pracovat ve 12b režimu, převod se 
uskuteční až po zapsání do nižšího registru. Proto by se měl aktualizovat nejprve 
horní datový registr a pak spodní. Pro nastavení převodníku slouží registr DACCON. 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 
 

 
 31 

Tabulka 5.8 Registr DACCON (SFR FDH) 

MODE RNG1 RNG0 CLR1 CLR0 SYNC /PD1 PD0 

7b       0b 

 

MODE – Nastavením tohoto bitu začnou oba převodníky pracovat v 8b 
režimu. Pokud jej vynulujeme, budou oba pracovat ve 12b režimu. 

RNG1 – Bit na přepínání rozsahů. Pokud se nastaví, pak DAC1 pracuje 
s napětím od 0V do UCC, jinak pracuje s napětím od 0V do UREF

5.8.4 Čítač/časovač 0,1 

. 
RNG0 – Tento bit opět přepíná rozsahy, avšak pro DAC0. 
CLR1 – Mazací bit pro převodník DAC1. Nastavením tohoto bitu vynutíme, 

aby na výstupu převodníku bylo přesně 0V. V opačném případě bude výstup 
normální. 

CLR0 – Mazací bit pro převodník DAC0. 
SYNC – Synchronizační bit pro oba převodníky. Pokud jej nastavíme, tak se 

DACx převodníky aktualizují vždy, když zapíšeme hodnotu do registru DACxL. 
Pokud jej vynulujeme, můžeme aktualizovat oba převodníky současně zapsáním 
hodnot do datových registrů. Pokud jej pak nastavíme, aktualizují se oba převodníky. 

/PD1 – Nastavením tohoto bitu spustíme převodník DAC1. Pokud se 
vynuluje, vypne se převodník DAC1. 

PD0 – Nastavením tohoto bitu spustíme převodník DAC0. Pokud se vynuluje, 
vypne se převodník DAC0. 

 
DAC převodníky dále pracuji s registry DACxH/L. Tyto registry slouží pro 

nastavování DAC výstupu. 
 

Mikrokontroler Aduc831 má na chipu 3 16b čítače/časovače s označením 
čítač/časovač 0, čítač/časovač 1 a čítač/časovač 2. Každý čítač/časovač se skládá ze 
dvou 8b registrů, a to TLx a THx (x=0,1 nebo 2). Všechny tři čítače/časovače lze 
konfigurovat jako čítače událostí nebo jako časovače (čítá časové úseky=hodinové 
cykly). 

Pro konfigurací čítačů/časovačů 0, 1 slouží dva registry, a to TMOD a TCON. 
Strukturu registru TMOD (SFR adresa 89H) ukazuje Tabulka 5.9. 
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Tabulka 5.9 Registr TMOD (SFR 89H) 

GATE C/T M1 M0 GATE C/T M1 M0 

7b       0b 

 
TMOD.7 – GATE – Nastaví se do jedničky, aby se čítač/časovač 1 spustil, 

když je na vstup /INT1 logická jednička a zároveň je nastaven bit TR1. Pokud tento 
bit vymažeme, bude spouštění Č/Č 1 záviset pouze na bitu TR1. 

TMOD.6 - C/T – Nastaví se, aby čítal události na pinu T1. Pokud tento bit 
smažeme, bude pracovat jako časovač. 

TMOD.5 – M1, TMOD.4 – M0 – tyto dva bity slouží pro výběr módu 
čítače/časovače 1. Výběr módu ukazuje Tabulka 5.10. 

TMOD.3 – GATE, TMOD.2 – C/T, TMOD.1 – M1 a TMOD.0 – M0 – tyto 
bity mají stejnou funkčnost jako přecházející, avšak platí pro čítač/časovač 0. 

 

Tabulka 5.10 Módy časovače 0 a 1 

M1 M0 Popis 

0 0 Mód 0 – pracuje jako 13b čítač/časovač, kde TH1 obsahuje 8 bitů čítače a TL1 5 
bitů čítače, zbylé 3 bity nejsou využité. Při přetečení tohoto 13b čítače/časovače 
se nastaví příznakový bit TF1. Princip ukazuje Obrázek 5.10. 

0 1 Mód 1 – pracuje jako 16b čítač/časovač, avšak v tomto módu jsou plně využity 
registry TL1, TH1. Princip naznačuje Obrázek 5.11. 

1 0 Mód 2 – pracuje jako 8b čítač/časovač v TL1. TH1 je použit pro přednastavení 
čítače TL1 hodnotou při přeplnění. Při přeplnění se opět nastavuje příznakový 
bit TF1. Princip ukazuje Obrázek 5.12. 

1 1 Tento režim se od ostatních značně liší. Pracuje v něm pouze časovač 0, který je 
rozdělen na 2 samostatné 8b čítače/časovač TL0 a TH0. Při jejich přetečení se 
nastaví příznakové bity TF0 a TF1. Pak je časovač TH0 ovládán TR1 a TF1 a 
časovač TL0 je ovládán INT0, TF0, GATE a TR0. Časovač 1 je buď blokován 
časovačem 0, nebo ho pak lze využít jako generátor přenosové rychlosti. Princip 
naznačuje Obrázek 5.13. 
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Obrázek 5.10 Mód 0 čítače/časovače 0,1 [7] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 5.11 Mód 1 čítače/časovače 0,1 [7] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 5.12 Mód 2 čítače/časovače 0,1 [7] 

 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 
 

 
 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 5.13 Mód 3 čítače/časovače 0 [7] 

 
Další ovládací registr pro čítač časovač 0 a 1 je registr TCON (SFR adresa 

88H). Jeho strukturu naznačuje Tabulka 5.11. 

Tabulka 5.11 Registr TCON (SFR 88H) 

 
TCON.7 – TF1 – Příznakový bit, nastaví se hardwarem při přetečení 

čítače/časovače 1. Maže se automaticky při skoku na vektorovou adresu přerušení. 
TCON.6 – TR1 – Nastavením spustíme čítač/časovač 1. Nulováním jej 

vypneme. 
TCON.5 – TF0 - Příznakový bit, nastaví se hardwarem při přetečení 

čítače/časovače 0. Maže se automaticky při skoku na vektorovou adresu přerušení. 
TCON.4 – TR0 - Nastavením spustíme čítač/časovač 0. Nulováním jej 

vypneme. 
TCON.3 – IE1 – Příznak přerušení ze vstupu INT1. Nastaví se hardwarově 

aktivní hranou na vstupu INT1. Maže se také hardwarově při skoku na vektorovou 
adresu přerušení (pokud je přerušení povoleno). 

TCON.2 – IT1 – Nastaví se, aby se přerušení generovalo při sestupné hraně 
signálu na vstupu INT1. Vynulováním se přerušení generuje při nulové úrovni „0“. 

TF1 TR1 TF0 TR0 IE1 IT1 IE0 IT0 

7b       0b 
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TCON.1 – IE0 – Významově analogické k IE1, avšak platí pro čítač/časovač 
0. 

TCON.0 – IT0 - Významově analogické k IT1, avšak platí pro čítač/časovač 
0. 

 

5.8.5 Čítač/Časovač 2 

Je mocným nástrojem mikrokontrolerů s jádrem 8052. Tento 16b čítač nám 
umožňuje přesné čítání od 0 do 65535 úrovní. Tyto úrovně se zachytávají do registrů  
TH2 a TL2. Pro ovládání tohoto čítače/časovače se využívá registr T2CON (Tabulka 
5.12). 

Tabulka 5.12 Registr T2CON (SFR C8H) 

TF2 EXF2 RCLK TCLK EXEN2 TR2 CNT2 CAP2 

7b       0b 

 
TF2 – Jedná se o bit přetečení. Nastaví se hardwarově, pokud čítač 2 přeteče. 

Tento bit nebude nastavený, pokud bude RCKL=1 nebo TCKL=1. Maže se 
softwarově uživatelem. 

EXF2 – Externí událost. Nastaví se hardwarově, pokud přijde negativní 
příchod na vstup T2EX a EXEN2=1. Maže se softwarově uživatelem. 

RCLK – příznakový bit přijímače sériového kanálu. Nastavením umožňuje 
použít přetečení čítače 2 na taktování příjmu na sériovém kanálu v módu 1 a 3. 
Pokud se vymaže, umožňuje použít taktování sériového kanálu pomocí časovače 1. 

TCLK – příznakový bit vysílače. Nastavením umožňuje použít přetečení 
čítače 2 na taktování vysílaní sériového kanálu módu 1 a 3. Vymazáním pak 
umožňuje taktování sériového kanálu čítačem 1. 

EXEN2 – Příznak pro povolení vstupu T2EX. Nastavením toho to bitu, 
umožňuje zachycení nebo reload TH2 a TL2 vlivem záporného impulsu na T2EX. 
Časovač 2 však nesmí být použít pro řízení sériové linky. Vymazáním ignorujeme 
události na pinu T2EX. 

TR2 – Pokud je tento bit v jedničce, čítač 2 čítá, v opačném případě čítač 
stojí. 

CNT2 – Bit, který slouží pro výběr čítače nebo časovače. Nastavením slouží 
jako čítač impulsu na vstupu T2. Vymazáním umožňuje použití jako časovač. 

CAP2 – Bit pro vybrání, zda chceme použít čítač/časovač 2 v záchytném 
módu nebo v reload módu. Nestaví se, aby umožnil zachycení příchodu záporných 
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impulsu na T2EX, jestliže je EXEN2 = 1. Vymazáním se použije časovač 2 v auto- 
reload módu, při přetečení časovače 2 nebo jako zachycení záporných příchodů na 
T2EX, jestliže je EXEN2 = 1. Pokud je však nastaven RCKL nebo TCKL, je tento 
bit ignorovaný. 

 
Dále tento časovač pracuje s registry TH2 a TL2, kde představují aktuální 

hodnotu čítače/časovače 2. 
Registry RCAP2H a RCAP2L slouží při zachycení  nebo reloadu. Do těchto 

registru se zachytí aktuální hodnota z TH2 a TL2 nebo při reloadu se obsah těchto 
registrů nahrají do registrů TH2 a TL2. Mód reloadu ukazuje Obrázek 5.14 a 
záchytný mód pak Obrázek 5.15. 

 

Obrázek 5.14 16b autoreload mód čítače/časovače 2 [7] 

 

Obrázek 5.15 16b záchytný mód čítače/časovače 2 [7] 
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5.8.6 SPI kanál 

Mikrokontroler ADUC831 má na čipu integrovaný SPI kanál. SPI je 
průmyslový standart, který dovoluje synchronní přenos 8b v plném duplexu. SPI 
kanál pracuje jako Master nebo Slave a obsahuje 4 piny. 

MISO – je konfigurovatelný jako Master vstup nebo Slave výstup. 
MOSI – je konfigurovatelný jako Mater výstup nebo Slave vstup. 
SCLOCK – tento pin slouží pro synchronizaci dat při přenosu, jeden datový 

bit je přenesený s každou periodou SCLOCK. Pin SCLOCK lze nastavit jako výstup 
pro master zařízení nebo jako vstup pro slave zařízení.  

SS – tento pin slouží pro chip select.  Musí se do něj zapsat nula, pokud jej 
chceme jako vstup. Je aktivní v nule. 

SPI kanál lze ovládat pomocí registru SPICON (Tabulka 5.13). 
 

Tabulka 5.13 Registr SPICON SFR adresa F8H 

ISPI WCOL SPE SPIM CPOL SPHA SPR1 SPR0 

7b       0b 

 

ISPI – SPI bit přerušení. Nastaví se na konci každého přenosu. Maže se přímo 
uživatelem nebo nepřímo přečtením dat z registru SPIDAT. 

WCOL – Zapíše kolizi v přenosu. Nastaví se, pokud budeme chtít vysílat a 
zároveň bude probíhat přenos. Maže se kódem uživatele. 

SPE – Bit na povolení SPI rozhraní. Nastaví se, aby se povolilo SPI rozhraní, 
nebo se vymaže, aby se povolilo I2C rozhraní.  

SPIM – Bit na vybrání, zda budeme chtít pracovat v Master módu nebo ve 
Slave módu. Nastaví se, pokud budeme chtít pracovat v Master módu nebo nulujeme, 
pokud budeme chtít pracovat v Slave módu.  

CPOL – Tímto bitem se určuje polarita hodin. Nastaví se, jestli chce, aby 
SCLOCK začínal jedničkou, v opačném případě začne nulou. 

CPHA – Bit pro nastavení fáze hodin.  Nastaví se, jestli budeme chtít každou 
nástupnou hranou zapsat data, nebo nuluje, pokud budeme chtít sestupnou hranou 
hodin SCLOCK zapsat data. 

SPR1, SPR0 – tyto bity slouží pro nastavení rychlosti v Master modu 
(Tabulka 5.14).  
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Tabulka 5.14 Nastavení rychlosti v MASTER módu 

SPR1 SPR0 Rychlost 

0 0 fosc/2 

0 1 fosc/4 

1 0 fosc/8 

1 1 fosc/16 

 
Dále se u tohoto SPI kanálu využívá registr SPIDAT (SFR adresa F7H). 

Zapsáním dat do registru SPIADAT, se tato data přenesou přes SPI kanál. Pokud 
však z tohoto registru budeme číst, budeme číst právě přicházející data.  
 

5.8.7 Sériové rozhraní UART mikrokontroleru ADUC831 

Sériové rozhraní UART je v mikrokontroleru ADUC831 v plném duplexu, to 
znamená, že může vysílat a přijímat současně. To však může způsobit, že se začne 
přijímat znak, aniž by byl předchozí přečtený, tím se nepřečtený znak ztratí. Sériové 
rozhraní je tvořeno pouze dvěma piny RXD(P3.0) a TXD(P3.1). Sběrnice se ovládá 
dvěma registry SBUF a SCON.  

Tabulka 5.15 SCON (SFR) 98H 

SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI 

7b       0b 

 
7b-SM0, 6b-SM1 – bity pro nastavení módu sériové linky 

Tabulka 5.16 Nastavení módu sériové linky 

SM0 SM1 Mód 

0 0 Mód 0 

0 1 Mód 1   

1 0 Mód 2  

1 1 Mód 3  
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5b-SM2 – Spustí multiprocesorovou komunikaci. Umožní multiprocesorovou 
komunikaci v módu 2 a 3. V módu 1 musí být smazaný. Jestliže bude nastavený, 
nenastaví se bit RI, při přijmu dat.   

4b-REN – Povolí příjem sériovým rozhraním. Pokud se nastaví, spustí se 
sériový port, v opačném případě bude deaktivovaný. 

3b-TB8 – Vysílací bit. Tento bit se používá v módu 2 a 3, kde slouží pro 
uložení 9bitu při vysílání. 

2b-RB8 - Přijímací bit. Tento bit se používá v módu 2 a 3, kde slouží pro 
uložení 9bitu při příjmu. V módu 1 se do něj ukládá stop bit. 

1b-TI – Příznak přerušení při vysílaní. Nastaví se automaticky při ukončení 
přenosu v módu 0, jinak při vyslání stop bitu. Musí se mazat uživatelem. 

0b-RI – Příznak přerušení při přijmu dat. Nastaví se automaticky při ukončení 
příjmu. Musí se mazat uživatelem. 

 
Registr SBUF (SFR 99H) slouží pro vysílání dat po sběrnici UART, 

v případě zápisu do SBUF. Pokud však z tohoto registru budeme číst, přečteme právě 
přijatá data. 

5.8.7.1 Mód 0 sériového rozhraní 

Data v tomto módu se přenášejí pouze přes vodič RxD. TxD slouží pro 
přenos hodinových impulsů. Přenos se zahájí zápisem do SBUF, následuje 
8hodinových cyklů na TxD a s každým cyklem se přenese na RxD jeden bit. Nejprve 
se vysílá LSB. Příjem je zahájen, když se povolí bit příjmu REN. 

5.8.7.2 Mód 1 sériového rozhraní 

U tohoto módu je každý bajt dat předcházen start bitem a ukončený stop 
bitem, proto tento mód pracuje s 10bity. Přenosová rychlost se nastavuje časovačem 
1 nebo 2.  

5.8.7.3  Mód 2 sériového rozhraní 

V módu 2 pracuje sériová linka celkem 11bity a s pevnou přenosovou 
rychlostí. Přenosová rychlost je odvozena od hodinového taktu (od frekvence 
krystalu). Rychlost je standardně fclk/64, avšak nastavením SMOD bitu v PCON 
registru můžeme tuto rychlost zdvojnásobit na fclk/32. Celkem se v tomto modu 
přenáší 11b, z nichž 8 bitů je datových, jeden programovatelný, dále START bit a 
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poslední 11. bit je STOP bit. Programovatelný bit se většinou používá jako paritní 
bit, avšak může se použít jako libovolný bit.  

Pokud chceme pracovat s devátým bitem, musíme ho před samotným 
přenosem, přenos se uskuteční zápisem dat do registru SBUF, zapsat do bitu TB8 
v registru SCON. V tomto módu se opět vysílá jako první LSB. Po přenosu STOP 
bitu se nastaví bit TI. 

Příjem znaků probíhá obdobně jako u ostatní módů, a to tak, že budeme číst 
z registru SBUF. Devátý bit pak bude uložen v RB8. Po přijmu znaků se opět nastaví 
bit RI. 

5.8.7.4 Mód 3 sériového rozhraní 

V módu 3 pracuje sériová linka opět s 9 datovými bity, avšak její přenosová 
rychlost je řízená časovači 1 nebo 2. Jinak se tento mód nijak neliší od módu 2. 

 
V módu nula je příjem dat zahájen, jen pokud je nastaven RI=0 a REN=1. 

V ostatních módech je příjem dat zahájen START bitem a musí být nastaven bit 
REN.  

 

5.8.8 Generování přenosové rychlosti pro sériovou linku. 

U tohoto procesoru můžeme generovat přenosové rychlosti časovači 1 a 2 jak 
jsme zvyklí u mikrokontrolerech 8052. Avšak tento procesor má zvláštní časovač, 
čtvrtý časovač, označený jako časovač 3. Tento časovač slouží pouze pro generování 
přesné přenosové rychlosti pro sériovou linku. Navíc umožňuje generování většího 
počtu rychlostí pro jeden krystal. Zabudováním tohoto časovače do mikrokontroleru 
ADUC831 nám výrobce navíc dovoluje použít ostatní tři časovače pro libovolné 
použití. 

Časovač 3 má pro svou obsluhu dva registry, registr T3CON (Tabulka 5.17) a 
registr T3FD. 

 

Tabulka 5.17 Registr T3CON (SFR 9EH) 

T3BAUDEN - - - - DIV2 DIV1 DIV0 

7b       0b 
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7b-T3BAUDEN – Nastavení tohoto bitu se použije pro generování přenosové 
rychlosti časovač 3, bez ohledu na to, že budou nastavené bity PCON.7, T2CON.4 a 
T2CON.5. Pokud jej necháme v nule, bude se přenosová rychlost generovat podle 
standardu 8052. 

6b,5b,4b,3b – nevyužité bity 
 2b-DIV2, 1b-DIV1, 0b-DIV0 – Binární hodnota rozdělovače 
Nastavení přenosové rychlosti pomocí časovače 3 probíhá následovně: 
-vypočítáme si hodnotu rozdělovače: 

)2log(
32

log 







⋅

=
rychlostprenosová

fclk

DIV      [5.13] 

Výsledek rozdělovače se zaokrouhluje vždy dolů. Poté se vypočítá hodnota 
registru T3FD (SFR 9DH): 

rychlostprenosová
fFDT DIV

clk

⋅
⋅

=
2

23       [5.14] 

Tento výsledek se zaokrouhlí vždy na nejbližší celé číslo. 
 

5.8.9 Čítač časového intervalu 

Další periferii, o které bychom se zmínili, je čítač časového intervalu. Tento 
čítač je umístěn na čipu. Dokáže čítat velmi přesně a jednoduše i dlouhé intervaly, 
které by se nám špatně generovaly pomocí periferii u 8051/52.  

Tento čítač je schopný čítat od 1/128s až po 255 hodin. Čítač nepracuje 
s externím krystalem, ale obsahuje svůj vnitřní RC oscilátor. Tento oscilátor zůstává 
aktivní i při sníženém výkonu mikrokontroleru. K tomuto čítači se vztahuje 6 
registrů, které si nyní jednoduše popíšeme. Pro nastavení slouží registr TIMECON 
(Tabulka 5.18). 

Tabulka 5.18 Registr TIMECON (SFR A1H) 

--- TFH ITS1 ITS0 STI TII TIEN TCEN 

7b       0b 

 
7b – Rezervovaný bit pro budoucí použití. 
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6b-TFH – Nastaví se uživatelem k tomu, aby čítač čítal hodiny od 0 do 23. 
Naopak pokud tento bit vymažeme, bude čítač čítat hodiny od 0 do 255. 

5b-ITS1, 4b-ITS0- tyto bity slouží pro určení intervalu, kdy se má čítač 
aktualizovat. Nastavení ukazuje následující tabulka: 

Tabulka 5.19 Nastavení aktualizace čítače 

ITS1 ITS0 Interval TIMEBASE 
0 0 1/128 sekundy 
0 1 Sekundy 
1 0 Minuty 
1 1 Hodiny 
 

 
3b-STI-bit časového intervalu, tento bit se nastaví, aby generoval jednotlivé 

intervaly časového limitu. Jestliže je nastaven, tak překročení časového limitu 
vynuluje TIEN bit. Pokud se vynuluje, tak po uplynutí časového intervalu se opět 
naplní hodnotou časového intervalu a počítá znovu. 

2b-TII-Jedná se o bit přerušení. Nastaví se, pokud hodnota čítače odpovídá 
hodnotě INTVAL registru. Musí se mazat uživatelem. 

1b-TIEN – Bit na povolení časového intervalu. Nastaví se uživatelem k tomu, 
aby povolil 8b čítač časového intervalu. Smazáním se čítač časového intervalu 
vypne. 

0b-TCEN – Bit na povolení hodin. Nastavením se povolí hodiny čítače 
časového intervalu. Pokud jej smažeme, vyřadíme hodiny čítače časového intervalu a 
resetujeme časový interval na poslední hodnotu zadanou uživatelem. Čas se 
zaznamenává do registrů: HTHSEC (registr setin sekundy), SEC (registr sekund), 
MIN (registr minut), HOUR (registr hodin). Do těchto registrů můžeme zapisovat, 
pokud je bit TCEN vynulován. 

 

5.8.10Zdroje přerušení 

Mikrokontroler ADCU831 obsahuje celkem 12 zdrojů přerušení. Zdroje 
přerušení naznačuje Tabulka 5.20 a Tabulka 5.21. 
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Tabulka 5.20 Registr IE (SFR A8H) 

EA EADC ET2 ES ET1 EX1 ET0 EX0 

7b       0b 

 
EA- Povolení všech přerušení. 
EADC – Povolení přerušení od ADC převodníků. 
ET2 - Povolení přerušení od čítače/časovače 2. 
ES - Povolení přerušení od sériové linky UART. 
ET1 - Povolení přerušení od čítače/časovače 1. 
EX1 - Povolení přerušení od externího vstupu 1. 
ET0 - Povolení přerušení od čítače/časovače 0. 
EX0 - Povolení přerušení od externího vstupu 0. 
 

Tabulka 5.21 Registr IEIP2 

--- PTI PPSM PSI --- ETI EPSMI ESI 

7b       0b 

 
PTI – Priorita přerušení od čítače časového intervalu. 
PPSM – Priorita přerušení pro sledování napájecího napětí. 
PSI – Priorita přerušení od SPI kanálu nebo I2C sběrnice. 
ET1 - Povolení přerušení od čítače časového intervalu. 
EPSMI - Povolení přerušení od hlídače napájecího napětí. 
ES1 - Povolení přerušení od SPI kanálu nebo I2C sběrnice. 
 
Poslední zdroj přerušení je RESET. 
 
Více o těchto popsaných periferií a dalších možnostech mikrokontroleru 

ADUC831 naleznete v [7]. 
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6. MMC PAMĚŤ 

MMC karta slouží pro ukládání vzorků, pokud měřící karta není připojena 
k PC. MMC karta je s miktokontrolerem propojena přes sběrnici SPI, jak ukazuje 
Obrázek 6.1. 

 

µP
MMC
karta

SCLOCK
MISO
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CS CS
DATAIN
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S1

VD
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CLK
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DATAOUT

 

Obrázek 6.1 Zapojení MMC karty 

Pokud MMC karta obsahuje více jak sedm vstupů, nechají se ostatní 
nezapojené. 

MMC karta umožňuje pracovat ve dvou modech, a to v módu 
MultiMediaCard módu a v SPI módu. Protože je připojena přes SPI sběrnici, musí 
pracovat v módu SPI. Dále si uvedeme základní princip práce s kartou v SPI módu. 

 

6.1 MMC A SPI MÓD 

V módu SPI se pracuje s osmi bity, nejprve se vysílá nejvyšší bit MSB. Karta 
v tomto módu standartně nestartuje, a proto se musí do tohoto módu přepnout. Jakým 
způsobem se do SPI modu přepne, vysvětlíme níže. MMC karta v SPI módu pracuje 
jako SLAVE. 

Pro prácí s kartou existuje řada příkazů. Jestliže budeme chtít s kartou něco 
provést, vyšleme spaciální příkaz „command“. 

Příkaz obsahuje 48b, budeme komunikovat přes SPI sběrnici, a proto vyšleme 
6 krát osm bitů. 

Strukturu příkazu ukazuje Tabulka 6.1. 
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Tabulka 6.1 Tabulka skladby příkazu 

Pozice bitu 47 46 [45:40] [39:8] [7:1] 0 

Šířka 
(v bitech) 

1 1 6 32 7 1 

Hodnota ‘0’ ‚1‘ x x X ‚1‘ 
Popis Start bit Vysílací bit Index příkazu Argument CRC7 Koncový bit 

 
Jestliže MMC kartu připojíme na napětí, zapne se karta v MultiMediaCard 

módu. V tomto módu vyšleme přes SPI sběrnici resetovací příkaz, tím přepneme 
kartu do SPI módu. V módu SPI karta setrvá, až do vypnutí napájecího napětí. 

Princip přepnutí do SPI módu: 
• Nastavíme CS do jedničky, tím MMC kartu deaktivujeme. 
• Vyšleme alespoň 76 hodinových cyklů, tedy vyšleme například 10 

krát 1 byte (1B=8b, tedy 8 hodinových pulsu). 
• Nastavíme CS do nuly, aktivujeme MMC kartu. 
• Vyšleme resetovací příkaz CMD0     

  ( 950,000,000,000,000,4000 xxxxxxCMD = ). 

• Počkáme si na odezvu MMC na R1. Odpověď R1 se musí rovna 0x01, 
jinak nastala chyba. 

• Pokud je odpověď 0x01, vyšleme příkaz CMD1    
 ( xFFxxxxxCMD 0,000,000,000,000,4101= ). 

• Čekáme na odezvu MMC karty, dokud nepřijde 0x00, pokud tato 
odezva nepřijde, vyšleme opět příkaz CMD1, dokud nepřekročíme 
časový limit. 

• Nyní můžeme zvýšit hodinový kmitočet na 20MHz nebo může zůstat 
stejný. 

• Karta je nyní připravena pro čtení a zápis dat. 
 

 

6.1.1 Příkazy MMC karty 

Zde si uvedeme nejdůležitější příkazy MMC karty. Jsou to příkazy pro čtení a 
zápis. 

6.1.1.1 Příkaz pro čtení jednoho bloku dat.CMD17 

Pro vyslání toho příkazu musíme vyslat následujících 6B: 
xFFxaaxaaxaaxaaxCMD 0,0,0,0,0,51017 =  
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Kde za aa se přiřadí adresa dat. Poté počkáme 8 až 64 hodinových cyklů na 
odpověď a následně tento blok dat přijmeme. Časový diagram ukazuje Tabulka 6.2 a  

Tabulka 6.3. 

Tabulka 6.2 Časový diagram přijmu část 1. 

CS H L L L  
Datain X H H H H Příka

z 
čtení 

H H H H H  

Dataout Z Z H H H H  H H H H Odpověď 
karty 

H H H H Blok 
dat 

 

Tabulka 6.3 Časový diagram přijmu část 2. 

CS L L L H H H H 
Datain H H H X X X X 
Dataout H H H H Z Z Z 

 

6.1.1.2 Příkaz pro zápis jednoho bloku dat CMD24 

Pro vyslání toho příkazu musíme vyslat následujících 6B: 
xFFxaaxaaxaaxaaxCMD 0,0,0,0,0,58017 =  

Kde aa nám uvádí adresu, kde se daný blok dat bude zapisovat. Poté počkáme 8 až 

64 hodinových cyklů na odpověď a následně tento blok dat vyšleme. Po vyslání 

bloku dat počkáme na odpověď, zda karta přijala daný blok dat. Poté musíme počkat 

až MMC karta přestane být zaneprázdněná (v Busy). Časový diagram je znázorněn 

v tabulce Tabulka 6.4 a Tabulka 6.5. 

Tabulka 6.4 Časový diagram vysílání část 1. 

CS H L *** L L 

Datain X H H H 
Příkaz 
zápisu 

H H H H H H H H H H Blok dat 

Dataout Z Z H H H * H H H Odpověď karty H H H H H H H 

 

Tabulka 6.5 Časový diagram vysílání část 2. 

CS L L L L L L H H H L L L L 
Datain H H H H H H X X X H H H H 

Dataout Odp. dat Busy L Z Z Z Busy H 
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6.1.1.3 Odpověď karty 

Odpověď karty je poslána kartou po každém vyslání příkazu. Pro nás bude 
nejdůležitější odpověď dat. Tuto odpověď nám MMC karta zašle pokaždé, když na 
ni budeme zapisovat blok dat. Odpověď je jeden byte dlouhá a má následující tvar: 
 

Tabulka 6.6 Datová odpověď 

7  0 

x x x 0 Stav 1 

 

Stavové byty mají následující význam: 
• ‘010’ – Data přijata. 

• ‘101’ – Data odmítnutá. 

• ‘110’ – Data odmítnutá kvůli chybě zápisu. 

6.1.1.4 Datové znaky 

Při využívání příkazů pro čtení a zápis dat, musíme po každém vyslaném 
příkazu počkat 8 cyklů hodin. Následně pošleme datové znaky, při poslání příkazu 
pro zápis, nebo následně přijmout datové znaky, při vyslání příkazu pro čtení. Těmito 
znaky započne přesun dat (při poslání příkazu pro zápis začneme vysílat data a při 
poslání příkazu pro čtení budeme data přijímat). Datové znaky ukazuje Tabulka 6.7. 

Tabulka 6.7 Datové znaky 

Typ znaku Prováděný typ 7  0 

Blok start Čtení jednoho bloku dat 1 1 1 1 1 1 1 0 

Blok start Zápis jednoho bloku dat 1 1 1 1 1 1 1 0 

 

Toto jsou základní příkazy a odpovědi pro potřebnou komunikaci. Pomocí 
těchto příkazů můžeme komunikovat s MMC pamětí na nejnižší úrovni. Více o této 
MMC paměti a příkazech naleznete v [10]. 
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7. HARDWAROVÉ ŘEŠENÍ 

Navržená karta byla zrealizována a možné řešení vypadá následovně: 
 

 

Obrázek 7.1 Horní strana nového hardwarového řešení (3D model) 

 

 
Obrázek 7.2 Spodní strana nového hardwarového řešení (3D model) 

USB 12V DC RESET 

PSEN 

TL1 

MMC SLOT 

K1 

K2

  K3 

K4 

G1 

G1 

15V  
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Jak naznačuje , hardwarové řešení obsahuje konektor pro připojení vnějších 
signálů a generovaných signálů. Dále obsahuje napájecí konektor, konektor pro 
připojení USB portu a konektor pro MMC kartu. 

Obrázek 7.3 a Obrázek 7.4 ukazují měřící kartu vloženou do navržené 
krabičky. Popisky této krabičky naleznete v příloze nebo na přiloženém médiu.  

Obrázek 7.3 Horní strana přístroje 

 

Obrázek 7.4 Boční strana přístroje ze strany portů 
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8. PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ 

V této části si povíme něco o firmwaru pro mikrokontroler a dále o 
obslužném programu pro PC. 

 

8.1 FIRMWARE PRO MIKROKONTROLER 

Firmware pro mikrokontroler byl napsán v programu KEIL v jazyce ansiC. 
Verze KEILu je 3.30a. Hex soubor a zdrojové kódy naleznete na přiloženém médiu 
v adresáři program/firmware/. Pro práci s programem KEIL se využíval zdroj 
z internetu [14]. 

Firmware je napsán jako stavový automat, kde se podle příkazu (příkazy jsou 
jednobajtové) provede vždy část kódu. Karta reaguje celkem na 7 příkazů. Příkazy 
ukazuje Tabulka 8.1.  

Pomocí napsaného firmwaru jsme ovládali tyto periferie: 
• Externí datovou paměť 
• ADC převodníky 
• DAC převodníky 
• Časovač 3 pro sériovou linku 
• Čítač/časovač 1,2 
• Čítač časového intervalu 
• Sériový kanál UART 
• SPI kanál 

 

Tabulka 8.1 Příkazy karty 

HEX ASCII Popis 
0x73 ‘s‘ Tento příkaz uvede kartu do klidového módu. 
0x6D ‘m’ Příkazem ‚m’ spustíme online měření. Karta v nastaveném čase 

snímá vzorky na jednom ze 4 kanálu a posílá je ihned po 
převodu po sériové lince  

0x6F ‘o’ Příkazem ‘o‘ spustíme opět měření, avšak zaznamenané vzorky 
se ukládají na externí MMC paměť. Tento příkaz se spustí jak 
pomocí PC po sériové lince, tak pomocí tlačítka TL1, pokud 
karta není připojena k PC. 
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0x67 ‘g’ Příkaz ‚g‘ nám umožní spuštění generování signálu, který máme 
uložený v interním paměti RAM. Rychlost generování signálu 
řídí čítač/časovač 2, který se nastavuje příkazem ‚h’. 

0x68 ‘h’ Příkaz ‚h’ umožňuje načítání vzorků signálu přes sériovou 
linku. Vzorky se posílají jako CHAR. Jako první se posílá 
frekvence pro nastavení čítače/časovače 2 a dále 50 vzorku 
signálu. Každý platný vzorek se potvrdí 0x0D. 

0x76 ‘v’ Příkaz ‚v’ umožňuje vyčíst MMC kartu. Pokud tento příkaz 
vyvoláme, karta začne vyčítat MMC kartu až do ukončovacího 
znaku. Ukončovací znak je dvojbajtový a odpovídá hodnotě 
0x5353. Tato hodnota je v ASCII ‚SS’. 

0x74 ‚t’ Pokud karta přijme tento příkaz, začne očekávat data, která 
slouží pro nastavení měření. Data jsou ve formátu 
HH:MM:SS:HSS,K. Kde HH-odpovídá hodnotě hodin, MM-
odpovídá hodnotě minut, SS-odpovídá hodnotě sekund, HSS-
odpovídá hodnotě 1/128 sekund a K odpovídá výběru kanálu.  

 
Všechny tyto uvedené příkazy se vysílají přes sériovou linku rychlostí 

9600Bd. 
 

8.1.1 Sériová linka UART 

Sériová linka UART byla nastavena do módu 1, přenáší se tedy 10bitů 
asynchronně ( 1 - start bit, 8 datových bitů a 1 - stop bit). Rychlost je generována 
časovačem 3, který je určen pouze pro tento účel. Pomocí časovače 3 jsme tedy 
nastavili přenosovou rychlost na 9 600baud (viz. Kapitola 5.8.8).  

Pro komunikaci s PC využíváme na mikrokontroleru UART rozhraní, kde 
nám toho rozhraní převádí převodník FT323RL na USB sběrnici. V PC poté 
převádíme rozhraní USB na virtuální sériový port (COM). Při vyslání příkazu do 
měřící karty, nám karta tento příkaz vrací zpět do PC a tím ověřujeme správnost 
příkazu. 

Zdrojové kódy jak sériovou linku správně nastavit naleznete v adresáři 
program/firmware/. 
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8.1.2 Program časovače 1 

Dále se vytvořil program pro obsluhu časovače jedna. Časovač se nastavil do 
modu 2 s přednastavením. Slouží pro zachytávání událostí na tlačítku TL1, které nám 
spustí měření a naměřené vzorky se budou ukládat do externí flash pamětí MMC. 

 

8.1.3 Program čítače/časovače 2 

Tento čítač/časovač byl nastaven jako 16b časovač s přednastavením (auto-
reload mód). Je použit pro generování libovolného signálu. Generovaní jednoho 
vzorku probíhá s každým přerušením od tohoto časovače. Rychlost přerušení je 
proměnlivá a je odvozena od periody generovaného signálu. Nastavení proběhlo 
podle kapitoly 5.8.5.  

 

8.1.4 Program ADC převodníků 

ADC převodníky se nastavily tak, že převod signálu na číslo probíhal 
každých 16 cyklů hodin, tedy rychlost převodu je 1,4us. Byla vybrána externí 
napěťová reference o velikosti 3V. Dále jsme nastavili přidržení vstupního signálu po 
dobu 3 hodinových cyklů. Natavení proběhlo podle kapitoly 5.8.2. Zdrojové kódy 
naleznete opět na přiloženém médiu. 

 

8.1.5 Program DAC převodníků 

DAC převodníky převádí číslo na analogovou hodnotu téměř okamžitě po 
zapsání číselné hodnoty do spodního registru DACxL. DAC převodníky byly 
nastavené na 12b režim a dále, aby pracoval s externí napěťovou referencí. Nastavení 
proběhlo podle kapitoly 5.8.3. Zdrojové kódy nastavení DAC převodníku naleznete 
na přiloženém médiu. 

 

8.1.6  Program SPI kanálu 

Mikrokontroler byl nastaven jako master. Vysílají se 8b data rychlostí 
691 200Hz. Data se zapisují každou sestupnou hranou. Nastavení proběhlo podle 
kapitoly 5.8.6. Zdrojové kódy nastavení SPI kanálu naleznete na přiloženém médiu. 
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8.1.7 Popis napsaných funkcí 

Pro obsluhu měřící karty bylo napsáno několik funkcí, které nám ulehčí práci 
s výše popsanými periferiemi. Celkem bylo napsáno devět funkcí a popis těchto 
funkcí ukazuje Tabulka 8.2. 

Tabulka 8.2  Popis jednotlivých funkcí 

Název funkce Popis funkce 
void Casovac2() interrupt 5 Tato funkce se vyvolá při přetečení čítače/časovače 2 a 

má za úkol zvednout ukazatel na následující generovaný 
vzorek  

void TIC_int () interrupt 

10 

Funkce TIC_int se nám vyvolává každou 1/128 sekundy 
a v této funkci se kontroluje, zda aktuální čas v reálných 
hodinách se neshoduje s nastaveným. Pokud se časy 
shodují, povolí se jedno měření a vynulují se hodiny. 

void casovac0() interrupt 1 Tato funkce nám zajišťuje blikání LED2, jestliže karta 
pracuje. Pokud je měřící karta v klidovém režimu je 
čítač/časovač 1 vypnut a LED2 nesvítí. 

char SPI(char d) Funkcí SPI vyšleme nebo přijmeme jeden znak 
char Command(char befF, 

unsigned int AdrH, unsigned 

int AdrL, char befH ) 

Funkce Command slouží pro obsluhu MMC paměťi. 
BelF je index příkazu, pak následuje horních 16b adresy 
AdrH, dále spodních 16b adresy AdrL a jako poslední 
befH se vysílá CRC bajt.   

void SPI_init(void) Tato funkce nám nastaví SPI kanál, jak bylo uvedeno 
výše. 

int MMC_Init(void) Fukce MMC_init slouží pro inicializaci MMC karty, tedy 
zajistí nám, aby karty nastartovala do SPI módu. 

int Vycti_MMC(void) Tato funkce slouží pro vyčtení vzorků z MMC karty. 
Vyčítání probíhá tak dlouho, dokud nepřijde ukončovací 
znak, což odpovídá znakům ‚SS‘ 

int Zapis_MMC(void) Pokud je buffer vzorků plný (tedy naměřila se právě 
jedna stránka vzorků = 512B) je vyvolaná tato funkce a 
buffer je uložen do MMC paměti. 

Zdrojové kódy všech těchto funkcí včetně podrobných komentářů naleznete 
na přiloženém médiu v adresáři program/firmware/. 

Pro představu jak algoritmy pracuji se podívejme na vývojové diagramy 
v kapitole 8.1.8. 
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8.1.8 Vývojové diagramy 

 

Obrázek 8.1 Algoritmus online měření a), algoritmus pro čtení MMC paměti b) 
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Obrázek 8.2 Algoritmus pro generování signálu a), algoritmus pro měření bez PC b) 

 

8.2 OBSLUŽNÝ PROGRAM PRO PC 

Obslužný program pro PC byl napsán v jazyce C#. Tento jazyk byl zvolen 
kvůli jeho nynější rozšířenosti a také jednoduchosti. Veškeré zdrojové kódy 
naleznete na přiloženém médiu v adresáři program/obsluzny_pro_PC/. Více o tomto 
jazyku a jak v něm správně pracovat naleznete v [12][13]. 

Po spuštění obslužného programu pro PC se nám zobrazí dvě okna. Hlavní 
okno slouží pro obsluhu měřící karty a konsolové okno slouží pro kontrolu přijatých 
dat pro PC. Styl hlavního okna naznačuje Obrázek 8.3. 
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Obrázek 8.3 Hlavní okno obslužného programu 

 

Obrázek 8.4 Konsolové okno obslužného programu 

8.3 OBSLUŽNÝ PANEL 

Nyní si jednoduše popíšeme obslužný panel, který je součástí hlavního okna, 
Obrázek 8.3. 

 
Tento select_box nám dává na výběr aktivní sériové porty. Zde 
vybíráme port, na kterém je připojena měřící karta s I51. 

 

Zde nastavujeme čas, za který chceme nasnímat právě jeden 
vzorek.  
Do políčka hh zapíšeme hodiny, do mm zapíšeme minuty, do ss 
sekundy a dále Hus nám určuje 1/128s , zde nastavíme 
minimálně 20Hus, protože se jedná o minimální čas, za který je 
karta schopná zachytit a zpracovat jeden vzorek.  
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Jelikož je karta 4 kanálová, musíme nějakým způsobem vybrat 
kanál, na kterém budeme chtít měřit.  

 

Tímto tlačítkem spustíme online měření, naměřené vzorky se 
posílají přímo do PC, kde se dále zpracovávají. Online měření 
zastavíme opět tímto tlačítkem. 

 

Zde se zobrazí poslední naměřená hodnota při online měření.  

 

Toto tlačítko slouží pro zapsání vzorků signálu, který chceme 
generovat do měřící karty. 

 

Zde se nám zobrazí frekvence generovaného signálu. 

 

Tlačítko „generuj signál“ slouží pro spuštění generování 
signálu. Tímto tlačítkem generování opět zastavíme. 

 

Pomocí tohoto tlačítka vyčteme poslední zaznamenané vzorky, 
které jsou uložené na externí flash paměti MMC. 

 

8.4 NABÍDKA MENU  

Nabídka menu slouží pro práci s naměřenými daty a pro úpravu grafu. Styl 
menu ukazuje Obrázek 8.5.  

  
  

Obrázek 8.5 Nabídka menu 

Soubor -> Nové měření – tímto zajistíme smazání všech naměřených vzorků 
a uvedeme kartu do klidového režimu. 

Soubor ->Načíst data – pomocí této funkce načteme uložené signály, které 
poté můžeme s kartou generovat. Signály jsou uložené v adresáři programu 
program/obsluzny_pro_PC/vzorky/. 
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Soubor ->Uložit data – slouží pro uložení naměřených vzorků do formátu csv. 
Soubor->Konec – slouží pro ukončení aplikace. 
Nastavení->Graf->Nastavení grafu – slouží pro nastavení popisku grafu. 
Nápověda->O aplikaci – zde jsou uvedeny informace o programu. 
 

8.4.1 Kontextové menu grafu 

Obrázek 8.6 Kontextové menu grafu komponenty  ZEDGRAPH 

 
Copy – tato funkce umožňuje zkopírovat obrázek grafu do schránky. 
Save Image as – uloží obrázek grafu do různých formátů obrázků. 
Page Setup – nastavení vzhledu stránky. 
Print – tisk grafu 
Set Scale to Default – upraví měřítka os na optimální úroveň 
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9. INSTALACE MĚŘÍCÍ KARTY 

Instalace navržené měřící karty probíhá jako běžný hardware. V tomto 
návodu se budeme bavit pouze o systému Windows XP SP3. Po připojení karty k PC 
se nám u hodin ukáže bublina s nalezením nového hardwaru (Obrázek 9.1). 

 

Obrázek 9.1 Nalezen nový hardware 

Dále nám vyskočí okno s nainstalováním nového hardwaru (toto okno zde 
není zobrazeno). Vybereme možnost nestahovat z internetu a dále vyberte možnost 
„Instalovat ze známého místa“. Přejděte do adresáře program/ovladace/. A vyberte 
ovladač měřící karty. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce. 
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10. CHYBY MĚŘÍCÍ KARTY 

Chyby měření nikdy nelze úplně odstranit, avšak snažíme se je maximálně 
minimalizovat. I navržená měřící karta měří s chybami a nyní si je jednoduše 
popíšeme. 

10.1 CHYBA ADC PŘEVODNÍKU 

Výrobce udává, že při nejpomalejší frekvenci (152kHz) vzorkování je chyba 
maximálně 0.2LSB. Měřením jsme však zjistili, že chyba je na posledním bitu LSB. 
Tedy chyba na rozsahu je 10.0569V/4096b=0.002455V/b. Pokud tuto chybu 
stanovíme v procentech, je její velikost 0.03%. Dále stanovíme chybu ze čtení, ta je 
stanovena tak, aby naměřená hodnota byla vždy v této toleranci, proto ji stanovíme 
na 0.1%. Tedy celková chyba je 0.1% of reading a 0.03% of range. 
 

10.2 CHYBY VLIVEM TOLERANCÍ ODPORŮ 

Tyto chyby bereme jako statické, tedy nemění se nám v reálném čase. 
Kompenzace těchto chyb byla zakomponovaná do obslužného programu.  

Skutečná velikost referenčního napětí je 3.021V, což odpovídá toleranci, 
kterou jsme vypočetli v kapitole 5.6, tolerance byla stanovena od 2.927VDC do 
3.061VDC. 

Dále jsme stanovili velikost zesílení (zeslabení) vstupního obvodu na 
3.0039VDC, opět jsme ve vypočítané toleranci od 2.994VDC do 3.006VDC jak 
ukazuje kapitola 5.5. 

Na základě těchto chyb jsme stanovili velikost vstupního napětí na  
10.0569VDC. 

Chyby byly stanoveny digitálním multimetrem Agilent 34401A 
(s.n.MY41002604), kde jsme nastavili měření s rozsahem na 10V. Při tomto rozsahu 
má přístroj chyby 0.0035% + 0.0005%. První chyba 0.0035% je ze čtení a druhá 
0.0005 z rozsahu.  
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11. VLASTNOSTI NAVRŽENÉ MĚŘÍCÍ KARTY 

Navržená měřící karta má následující vlastnosti: 
• Má 4 analogové diferenciální vstupy v rozmezí od 0V do 10V. 
• 2 analogové výstupy v rozmezí od 0V do 10V. 
• 8 digitálních vstupů/výstupů (v krabičce nevyvedené). 
• 3 indikační LED diody pro potřeby signalizace. 
• Data uchovává v externí paměti MMC karty, s kterou komunikuje 

přes SPI kanál. 
• Obsahuje tlačítko TL1 na spuštění a zastavení měření do MMC 

paměti. 
• Obsahuje zdroj referenčního napětí. 
• Tlačítko RESETU a tlačítko PSEN pro spuštění vnitřního 

BOOTLOADERU. 
• Ochrany vstupů proti přepětí (až do 40V) a přepólování. 
• Komunikuje s PC přes rozhraní USB pomocí obvodu FTD232RL. 
• Komunikaci s PC indukuje LED dioda. 
• Vyžaduje externí napájecí napětí 12V. 
• Je galvanicky oddělena od napájecího zdroje. 
• Vstupní odpor má 20MΩ. 
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12. ZÁVĚR 

Při návrhu se vzaly v úvahu veškeré požadavky zadání. Pro řízení měřící 
karty byl zvolen mikrokontroler ADUC831. Jako komunikační rozhraní s PC se 
použila sběrnice USB, a to z důvodu její rozšiřitelnosti. Karta je koncipovaná jako 
periferie se sadou analogových vstupů a výstupů. 

V návrhu vznikl problém při napájení převodníku FT232BM, proto byl tento 
převodník vyměněn za jeho novější variantu FT232RL. 

Celá karta je napájená 12VDC, veškerá analogová část ±15VDC a digitální 
část 3.3VDC, a to z důvodů pracovního napětí MMC paměťové karty.  

Jako vstupní obvody byly zvoleny kvalitní operační zesilovače INA128. Tyto 
zesilovače nám zajistí vysoký vstupní odpor 20MΩ, odolnost proti rušení a přepětí 
(40V). Pro zeslabení vstupního signálu a generování výstupního signálu byly zvoleny 
OZ TL074 a TL072. 

Při vypracování této diplomové práce vznikl problém s kmity napětí na 
vstupu při použití diferenciálních vstupů (kmity se pohybovaly od 0V do napájecího 
napětí), jestliže nebyly vstupní svorky připojeny na měřící objekt. Tyto napěťové 
kmity vznikaly z důvodu nevytvořené zpětné cesty pro bias proudy, které musejí 
vtékat do země. Proto jsme na oba diferenciální vstupy připojili 10MΩ rezistory proti 
zemi, tím jsme tuto chybu odstranili. Od těchto připojených rezistorů se tedy odvíjí 
vstupní impedance.  

Pokud s měřící kartou budeme pracovat a nebude připojena k PC, budou se 
její vzorky zaznamenávat do MMC paměti. Zde se vzorky ukládají po bitech. Měření 
a záznam do MMC paměti spouštíme tlačítkem s označení TL1. Jestliže je karta 
připojena k PC, ovládá se pouze pomocí PC. Spojením s PC nám umožní online 
měření, ukládání naměřených dat, generování libovolných průběhů a vyčítání vzorků 
z MMC paměti. Dále pak můžeme sledovat průběh posledních 1000 vzorků v grafu. 

Maximální rychlost měření je 10/128s při připojení k PC a 1/128s při 
záznamu do MMC paměti. 

Dále umí karta generovat libovolný průběh, a to s maximální frekvencí 
300Hz a minimální frekvencí 281mHz. Počet vzorků na jednu periodu je 50. 

Maximální vstupní napětí je 10,0569VDC standardně je však uvedeno 
10VDC. Tato hodnota platí i pro generovaný signál.  

Pro navrženou kartu byly stanoveny chyby měření. Chyba ze čtené hodnoty je 
0.1% a chyba z rozsahu je 0.03%. 
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Karta v běžném provozu má spotřebu průměrně 50mA, spotřeba je však 
závislá na používaných periferií. Pokud budeme zapisovat na MMC kartu, stoupne 
spotřeba o 10mA. 

Praktickou realizaci můžete zhlédnout v kapitole 7. Schéma, masku a 
osazovací plán lze vidět v příloze 14.1. 

K tomuto dokumentu je přiložené médium se zdrojovými kódy firmwaru a 
obslužného programu pro PC. Dále obsahuje návrh desky v programu EAGLE, 
demoverzi programu EAGLE, free verzi programu microsoft visual studio 2005, free 
verzi programu Keil uVision3, fotografie navržené měřící karty, datasheety 
použitých součástek a tento dokument v elektronické podobě. 

Celková cena této měřící karty se pohybuje okolo 1 700,-Kč. Cena se odvíjí 
od dodavatele součástek. Seznam použitých elektronických součástek naleznete 
v příloze 14.1. 
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 

ADC - analogově/digitální převodník 
DAC - digitálně/analogový převodník 
OZ – operační zesilovač 
DC – stejnosměrná jednotka 
USB – universal seriál bus 
MMC – multimediacard 
VA – voltampérová charakteristika 
PC – personal computer 
V – jednotka elektrického napětí 
A – jednotka elektrického proudu 
Ω – jednotka odporu  
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14. PŘÍLOHY 

14.1 MĚŘÍCÍ KARTA 

 

Obrázek 14.1 Schéma zapojení analogových vstupů a výstupů 
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Obrázek 14.2 Zapojení převodníku USB na UART 

 

Obrázek 14.3 Zapojení napěťové reference 

 

 

Obrázek 14.4 Zapojení resetu 
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Obrázek 14.5 Zapojení digitální části 
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Obrázek 14.6 Zapojení MMC paměti 

 

 

Obrázek 14.7 Zapojení napájecích obvodů 
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Obrázek 14.8 Maska BOTTOM 1:1 

 

Obrázek 14.9 Maska TOP 1:1 
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Obrázek 14.10 Osazení TOP 1:1 

 

Obrázek 14.11 Osazení BOTTOM 1:1 
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Tabulka 14.1 Seznam součástek 

Označení na desce Název součástky Označení na desce Název součástky 
C1, C2, C9, C10, C11, C12, 
C13, C14, C25, C26, C30, 
C33, C34, C35, C16 

CK1206 100N C3, C4, C5, C6, C7, C8, 
C17, C21, C22, C23, C24, 
C28, C29, C31 

CK0805 100N 

C15 E100M/16V C18, C19 CK0805 27P 
C27 CTS 6M8/10V B C20 CTS 10M/16V A 
R1, R24, R25, R26, R27 R1206 1K 1% R10, R11, R12, R13, R30, 

R31 
R1206 10R 1% 

R2, R9 R1206 220R 1% R3 R1206 0R 1% 
R4, R5 R0805 4K7 R15 R1206 100K 1% 
R20, R21, R22 R1206 270R R23, R53, R54, R55, R56, 

R57, R58, R59, R34 
R1206 1K 

R18, R19 MPR 4K7 R32, R33 MPR 2K 
R36, R38, R40, R42 MPR 100K R37, R39, R41, R43 MPR 30K 
R75 MPR 1K5 R76 MPR 7K5 
R77 MPR 220 D1, D2, D3, D4, D5, D6, 

D7, D8, D14, D17, D18, 
D19 

1N4148 SMD 

D16 1N4148 1215D TMA1215D 
ADUC831 ADUC831BSZ FT232 FT232RL 
IC1 TL074P IC4 TL072P 
IC5, IC6, IC7, IC8 INA128P K375A K375A 
L1, L2 TLEC24-100K LED, LED1, LED2, LED2 LED3MM 
MMC SLOT-SD030 PSEN, RESET, TL1 P-B1720D 
TL431 TL431 SMD TMR1 TMR1210 
Q1 Q 11.059MHZ USB USB1X90B PCB 
R6, R35, R8, R14, R16, 
R17, R28, R29,  

R0805 10M X2 WAGO 

Spínač P T250 A  ROT Krabička U-KP26 
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14.2 POPISKY NA KRABIČKU 

 

 

Obrázek 14.12 Popisek na čelo krabičky (velikost 1:1) 

 

K1 + K2 + K3 + K4 + G1 + G2 + 15V DC

K1 - K2 - K3 - K4 - G1 - G2 - GND

PSEN

RESET

START/STOP

LED1 LED2
LED3
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Obrázek 14.13 Popisek portů (velikost 1:1) 
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14.3 UKÁZKY NAMĚŘENÝCH DAT 

 

 

Obrázek 14.14 Ukázka naměřených dat (sin f=100mHz, Vp-p

 
 

=8V, offset=5V) 

 

Obrázek 14.15 Ukázka generovaných dat (sin f=100Hz, Vp-p=10V, offset=5V) 
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