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ABSTRAKT 
 

Cílem této práce je vytvořit zařízení, které bude automaticky měřit hodnoty pro určení 
zatěžovací charakteristiky napájecích zdrojů pomocí vestavěné elektronické zátěže. 
V případě, že zdroj napájení bude např. DC/DC měnič, bude možné změřit vstupní proud 
a vstupní napětí. Následně nebude problém určit celkovou účinnost tohoto napájecího zdroje. 
Měřící systém bude propojen přes sériové rozhraní typu USB s počítačem . Bude tedy možné 
zjištěné hodnoty pomocí řídícího programu ukládat pro další zpracování. Řídící jednotka 
celého systému je realizovaná pomoci mikrokontroléru. 

 
 
Klí čová slova 
 
elektronická zátěž, automatické měření, zatěžovací charakteristika, USB, mikrokontrolér, 
 
ABSTRACT  
 

The target of this work is create device, which will automatic measure values for find 
out loading characteristics of power supply with help of built-in electronic load. In case, that 
source of current supply will for example DC/DC convertor, measurement of input current 
and input voltage will be possible. Then there is no problem with determinate total efficiency 
of this power supply. Measuring system will be conected via serial interface of type USB with 
computer. It will be possible to save found out values with help of control program for nother 
processing. Control unit of whole system will be suitable microcontroller. 
 
 

Keywords  
 

electronic load, automatic measurement, load characteristic, USB, microcontroller, 
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1 Úvod 
 
 Většina zařízení ke své činnosti potřebuje zdroje energie nevyjímaje elektrických 
spotřebičů. Ať už se jedná o akumulátory, měniče či jiné zdroje, často nás zajímají jejich 
elektrické parametry jako je například napětí a prou. Nejčastějším způsobe jak tyto vlastnosti 
ověřit je pomoci reostatu a dvou multimetrů určit napěťovou a proudivou závislost, takzvanou 
zatěžovací charakteristiku. Tento monotónní proces bývá často zdlouhavý a při větším počtu 
měření se mohou do výsledků zanést i chyby. V rámci urychlení a zjednodušení celého 
procesu je možné celé měření automatizovat. Pro tento účel byl navrhnutý Automatický 
systém pro měření zatěžovacích charakteristik napájecích zdrojů. 
 Tento systém obsahuje elektronickou odporovou zátěž pro měření výstupního napětí 
a proudu testovaného napájecího zdroje. V případě, že testovanou jednotkou bude měnič 
napětí, je systém vybaven vestavěným regulovatelným zdrojem napětí. Tyto dva prvky jsou 
koncipovány jako celek, což z daného systému dělá kompaktní zařízení. Aby bylo možné 
zjištěné hodnoty dále používat a zpracovávat, je této systém připojen a řízen z počítače 
pomoci vhodného rozhraní. Z důvodu kompatibility s porty počítačů bylo zvoleno rozhraní 
USB (Universal serial bus). 
  
 
 Při návrhu tohoto zařízení se vycházelo z požadovaných parametrů: 
 

 
Interní zdroj:  - výstupní napětí 1 – 20 V 
   - výstupní proud 0 – 2 A 

 
 

Elektronická zátěž: - maximální napětí 50 V 
   - maximální proud  3 A 
   - maximální ztrátový výkon 90 W,  krátkodobě 125 W 
 
 
Komunikační rozhraní s PC:  - USB 
 
 
Ovládání:  - pomoci obslužného programu z PC 
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2 Analýza m ěřícího systému 
Pro lepší představu a strukturový popis systému je na obrázku 1. nakresleno celkové 

blokové schéma měřícího systému včetně znázornění připojení testovaného zdroje a datové 
komunikaci s počítačem. 
 Před hardwarovým a softwarovým popisem uveďme základní požadavky 
a požadované vlastnosti jednotlivých částí tohoto sytému. 

 
  Obrázek 1. Blokové schéma měřícího systému 
 

Osobní počítač musí obsahovat komunikační port USB pro zajištění datového přenosu 
mezi obslužným programem a mikrokontrolérem. Pomoci obslužného programu je možné 
celý proces měření spustit, nastavovat velikost výstupního napětí interního zdroje i velikost 
rezistivity elektronické zátěže a zpracovávat získaná data. 

Rozhraní USB zajišťuje správný převod dat z universálního sériového rozhraní (USB) 
na universální synchronní a asynchronní přenos (USART). Odběr proudu z počítače nesmí 
překročit maximální limit 500mA, který je stanoven pro připojené zařízení ke sběrnici USB. 
Dále je žádoucí, aby tento systém bylo možné připojit nebo odpojit za provozu. 

Řídící jednotka neboli také mikrokontrolér podle obrázku 1. zajišťuje komunikaci 
s A/D (analog to digital) převodníky, D/A (digital to analog) převodníky i přenos dat mezi 
obslužným programem v počítači. Předpokladem je, aby mikrokontrolér měl odpovídající 
komunikační rozhraní, dostatečný počet vstupních-výstupních portů pro připojení 
komponentů a dostatečně velkou paměť pro uložení řídícího programu. V blokovém schématu 
není znázorněné připojení vizuální indikace pro jednotlivé stavy měřícího systému. 

A

INTERNÍ 
ZDROJ 

TESTOVANÉ 
ZAŘÍZENÍ 

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA 
(MIKROKONTROLÉR) 
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ZÁTĚŽ 

A/D 

V 
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USB 
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U převodníků, ať už se jedná o A/D nebo D/A, je častým požadavkem, aby byl 

zajištěn dostatečný počet kvantovacích hladin. Použitím desetibitového převodníku 
dosáhneme 1024 úrovní. Z rovnice (1) plyne, že minimální rozlišitelnélné napětí například 
pro zátěž kde se počítá s maximálním vstupním napětím 50V, je 49 mV. Což se jedná 
přibližně o chybu 0,1%. Dalším z požadavků je, aby byl v celém převáděném rozsahu zajištěn 
lineární převod. Rychlost vzorkování v našem případě nehraje velkou roli. Veličina kterou 
budeme převádět se nebude měnit v čase velmi rychle, proto není třeba vyžadovat vysoké 
vzorkovací frekvence. U D/A převodníku je hlavním požadavkem stálost respektive 
neměnnost analogového signálu v čase. 

Blok, označený jako elektronická zátěž musí plnit funkci zatěžovacího rezistoru neboli 
reostatu. Hlavním požadavkem je, aby byl zajištěn dostatečný ztrátový výkon při připojení 
velkých napětí a proudů. Zdálo by se, že pro tento prvek bude potřeba zajistit dostatečný 
odvod tepla. V případě, že by byla zátěž dlouhodobě vystavena velkému ztrátovému výkonu, 
který by se přeměnil na tepelnou energii, tomu tak opravdu je. Ovšem v našem případě se celý 
proces měření realizuje v jednotkách minut, proto nejsou nutné velké nároky na chlazení. 

Na zdroj referenčního napětí i interní zdroj jsou požadovaný stejné vlastnosti. 
Především se jedná o stálost výstupního napětí naprázdno tj. bez zatížení i při zatížení. Pro 
interní zdroj je stanoven maximální proud 2A. Napětí musí být dvoucestně usměrněno 
i filtrováno pomoci kondenzátoru velké kapacity (cca. jednotek mF).  Pro zdroj referenčního 
napětí je vyhrazen maximální odběr 500mA.  
 

3 Popis hardwaru 
Celkové schéma zapojení je vyobrazeno v příloze č.1. 

3.1 Rozhraní USB 
 

Velké množství přístrojů používaných v elektrotechnice pro řízení, měření a regulaci 
byl doposud rozsáhle používán port RS232. Podíváme-li se však na dnešní prodávané 
počítače, rozhraní RS232 neboli také označované jako COM, u velkého množství již 
nenajdeme. Přechod na universální sériovou sběrnici (dále jen USB) ulehčuje obecně uživateli 
práci a odpadá tím problém hledat počítač s daným rozhraním. 

Jelikož řídící jednotka komunikuje přes rozhraní USART (Universal Serial 
Asynchronous Receiver Transmitter), je třeba zvolit vhodný převod mezi těmito rozhraními. 
Pro tento účel byl vybrán obvod FT232BM [ 7 ] který vyrábí firma FTDI Chip. Tento obvod 
pracuje jako konvertor USB - UART a USB - FIFO. Propojuje tak možnosti sběrnice USB 
spolu s jednoduchým připojením vnějšího zařízení. Komunikace sériovým asynchronním 
kanálem nebo po paralelní sběrnici je snazší než po sběrnici USB. Uvedený obvod je tedy 
možné použít jako převodník USB ↔ RS232, rozhraní pro mikrokontroléry a přenos dat do 
programovatelných součástek připojené přes USB. FT232BM disponuje řadou hardwarových 
vlastnosti. 
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Vybrané vlastnosti obvodu FT232BM: 
 

- jednočipový převodník USB ↔ UART, 
- podpora 7/8bitového přenosu. 1/2 stop-bitu a parity,  
- nastavení přenosová rychlosti  300 Bd až 3 MBd, 
- vysílací buffer 128 B, přijímací buffer 384 B, 
- nastavitelný time-out přijímač, 
- podpora pro napájení USB zařízení s vysokým odběrem pomocí signalu PWREN, 
- integrovaný konvertor úrovní UART a řídících signálů pro 5V a 3,3 V logiku, 
- integrovaný regulátor 3,3 V pro USB obvody, 
- integrovaná násobička kmitočtu ze 6 MHz na 48 MHz pomoci fázového závěsu PLL, 
- režim přenosů Bulk a izochronní USB, 
- EEPROM programovatelná přímo v aplikaci přes USB  

 

 
  Obrázek 2. Komunikace mezi USB a mikrokontrolérem 
 

Na obrázku 2. je ukázané připojení obvodu FT232BM (IO1) k USB konektoru typu “B“ 
a k řídící jednotce (IO2). V našem případě použijeme pro IO1 napájení z USB sběrnice. 

Signál z USB konektoru DATA+ je připojen přes R1 na pin USBDP. DATA- je 
připojen přes R2 na pin USBDM. Na vývody XTIN a XTOUT je připojen krystal 6 MHz jenž 
je uzemněn přes vnější zatěžovací kondenzátory C1 a C2 o hodnotě 27 pF. Vývod RWRCTL 
je připojený na zem, tj. na log. 0. Tím je FT232BM sděleno, že bude použito napájení z USB. 
K řídící jednotce jsou signály připojeny přes optočleny (IO13 a IO14) PC827 [14] z důvodu 
oddělení okruhu sběrnice USB a vlastního okruhu výkonového systému. Při rozběhu celého 
systému je možné, že by výstupní napětí zdroje mohlo proniknout až do počítače. 

 Výstup vysílaných dat TXD je připojen na vstup RXD řídící jednotky. Výstup 
vysílaných dat TXD z řídící jednotky je připojen na vstup RXD (IO1). Výstup PD2 je 
připojen na vstup CTS. Tímto zapojením je provedena komunikace mezi obvodem FT232BM 
a řídící jednotkou. 

Sériové připojení EEPROM  (IO3) typu 93LC46B [ 8 ] k obvodu FT232BM je také 
uvedeno na obrázku 2. Vývod EECS je připojen přímo na signál CS paměti. Vývod EESK je 
připojen přímo na signál CLK paměti.Vývod EEDATA je napojen přímo na datový vstup DI. 
Na tento vývod je připojen i datový výstup DO paměti. Aby se zabránilo konfliktům, je 
připojení provedeno přes rezistor R4 hodnoty 2,2 kΩ. Při resetu FT232BM se testuje, zda je 



Automatický systém pro měření zatěžovacích charakteristik napájecích zdrojů 12 
 

EEPROM připojena a zda obsahuje platná data. Pokud je obojí splněno, jsou data EEPROM 
použita pro definici deskriptorů USB. V opačném případě se použije výchozí hodnota. 
Existují dvě varianty EEPROM, které se liší šíří slova tj. 8 nebo 16 bitů. FT232BM vyžaduje 
16bitové šíři. EEPROM musí být také schopná číst data rychlostí 1 Mb/s při napájení 4,4 až 
5,25 V. 

 

3.2 Řídící jednotka 
 
Zařízení, sestrojené za jedním účelem potřebují interní řídící jednotku, která bude 

vykonávat příslušné logické operace. Spolu s použitím malého počtu součástek se tak dá 
dosáhnou spolehlivého chodu zařízení, jehož chování se dá změnit pouhou softwarovou 
úpravou. Nejinak je tomu i v tomto případě.  

Jako řídící jednotka měřícího systému byl zvolen mikrokontrolér firmy Atmel  typu 
ATmega8 [ 6 ] který disponuje těmito vlastnosti: 

- operační výkon 1 MIPS/MHz, 
- 8 kB FLASH paměti programu, kterou lze zapisovat přímo v systému, 
- 512 B datové paměti EEPROM, 
- 1 kB datové paměti SRAM, 
- 3 čítače/časovače (jeden 16-bitový, dva 8-bitové), 
- 3 PWM (pulzně-šířkový modulátor) výstupy, 
- operační napětí 4,5 – 5,5 V, 
- celkem 23 programovatelných vstupů/výstupů. 

 
Procesor podporuje funkcí ISP (In System Programmable). Tím je umožněno provádět 

změny programu (tzv. flashování) bez nutnosti vyjmutí procesoru z přístroje, což vede ke 
zjednodušení vývoje. 

 

3.3 Analogov ě-digitální p řevod, m ěření napětí a proudu 
 

I když mikrokontrolér obsahuje vestavěné A/D převodník,z důvodu větší spolehlivosti 
byl vybrán jako A/D převodník (IO4 a IO5) obvod MCP3002 [ 9 ], který je 10bitový, 
2kanálový. Vstupy A/D převodníku jsou diferenční, výhodou tohoto zapojení je především 
snížení vstupního rušení. Rušivé signály na diferenčních vstupech se vzájemně odečítají.  

Vývod označený jako CS slouží k aktivaci jednotlivých převodníků. DIN a DOUT 
jsou spojeny v jeden kanál pro oba převodníky. DIN neboli  datový vstup se posílají 
převodníku instrukce „start bit“ nebo ze kterého kanálu se bude číst. DOUT posílá 
mikrokontroléru posloupnost bitů po A/D převodu. Na vývod CH0 a CH1 (channel) je 
přivedeno napětí pro A/D převod. Vývod označený jako CLK je pro hodinový signál. 

Referenční napětí, ze kterého se porovnává převáděná hodnota je totožné s  napětím 
napájecím (UCC),které může být maximálně 7V. Námi zvolené maximální napětí na převod 
je až 50V. Proto je důležité nějakým způsobem velikost tohoto signálu upravit. Z tohoto 
důvodu bylo užito zesilující nebo zeslabující sítě z operačních zesilovačů [10], [11]. Na 
obrázku 3. je ukázáno řešení tohoto zapojení. 
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  Obrázek 3. A/D převod a úprava signálu 
 
 Signál označený jako Uu (horní větev operačních zesilovačů na obrázku 3.) je určen 
pro A/D převod jako měření napětí a to jak pro měření napětí na zdroj, tak i pro napětí na 
zátěži. To je vždy vztaženo proti zemi. Zapojení operačních zesilovačů je invertující, to 
znamená že obrací fázi signálu. Pro první operační zesilovač (IO10C) je zesílení podle 
rovnice: 
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1
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75
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Z rovnice (2) plyne že napětí  za tímto prvním stupněm zesílení bude rovno: 
 

  UUUV UUKU
R

R
U ⋅−=⋅−=⋅−= 1,0

75

73
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Dále je toto napětí podle rovnice (2) zesíleno o K2 = -0,5 a od této hodnoty se odečítá  

polovina napětí (VEE = 5 V). Tím je zabezpečeno, že se A/D převod nebude provádět 
v okrajových pozicích.  Pro zesílené napětí druhého stupně (IO10B) platí rovnice: 
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 Celkové zesílené napětí pro A/D převod je dané součinem jednotlivých operačních 
zesilovačů: 
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Diody spolu s rezistorem hodnoty 1kΩ chrání vstup A/D převodníku proti přepětí. 

Referenční napětí hodnoty 5 V je nutné z hlediska vyvážení odporů operační sítě. Je-li každý 
ze vstupů operačního zesilovače zakončen stejným odporem, výrazně se zmenší vliv 
proudové nesymetrie vstupů operačních zesilovačů. 
 Druhá větev operačních zesilovačů je určena pro měření proudu na zdroji. Obdobné 
řešení je i pro měření proudu na zátěži. Napětí označené jako Ui  se měří na snímacím 
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rezistoru malé hodnoty. Není tedy vztaženo proti zemi, ale proti jiné úrovni napětí. Aby bylo 
možné měřit napětí v libovolném místě obvodu, byly do kladné větve přidány rezistory stejné 
hodnoty jako ve větvi záporné. Díky tomu se napětí od sebe odečtou a zesílí se pouze úbytek 
na snímacím rezistoru . Podle rovnice (2) je zesílení: 
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 Další úprava napětí je stejná jako v předchozím případě. Napětí  pro A/D převod ve 
větvi pro měření proudu: 
 

5,25,2
79

74

68

66
2/ +⋅=







 −⋅−⋅−= IIDA UVEEU
R

R

R

R
U  [ V ]   (9) 

 
 Hodnota snímacího rezistoru byla určena 
 

3.4 Elektronická zát ěž, řízení 
 

Funkci elektronického zatěžovacího rezistoru v našem případě bude plnit unipolární 
tranzistor MOSFET (T3.), který využívají pro svou funkci elektrické pole, které ovládá přes 
tenkou vrstvu izolantu vodivost polovodiče pod touto vrstvou.  

Tranzistor MOS [ 3 ]existuje ve čtyřech variantách. Vodivý kanál může být vodivosti 
N nebo P a buď existuje již při nulovém napětí na hradle (tranzistor s trvalým kanálem, 
s automatickým otevřením, ochuzovací modifikace tranzistoru) nebo vznikne až při určité 
velikosti kladného nebo záporného napětí na hradle (tranzistor s indukovaným kanálem, 
s automatickým uzavřením, obohacovací modifikace tranzistoru), které nazýváme prahovým 
napětím. 

Ideální struktura MOS je vytvořena z kovové elektrody, z ideálního izolantu, přes 
který nemůže protékat žádný proud a který neobsahuje volné nosiče náboje, a z homogenně 
dotovaného polovodiče, opatřeného na spodní straně ohmickým kontaktem. V oxidu a na 
rozhraní oxid-polovodič nejsou žádná nabitá centra (povrchové stavy apod.). Díky tomu není 
potřeba velké proudové náročnosti. 

 
Obrázek 4. Připojení integrátoru k zátěži 

 
Jako zdroj impedance se bude využívat velikost otevření přechodu mezi vývody 

označené jako D (drain) a S (source) . Čím větší úroveň napětí se přivede na vývod G (gate), 
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tím více bude tento přechod otevřený a tím menší bude výsledná zatěžovací impedance. 
Podotýkám, že se jedná o velikost napětí, ne o posloupnost bitů. Z katalogu součástek [ 4 ] byl 
vybrán tranzistor IRF640 [13] s parametry: 

  
- maximální napětí mezi D a S 200V, 
- maximální proud 18 A, 
- maximální ztrátový výkon 125W, 
- odpor mezi D a S při proudu 9 A je 0,18 Ω 

 
K tranzistoru je přidělán chladič pro odvod tepelné energie. 
 
Mikrokontrolér neobsahuje vestavěný D/A převodník a pořizovat další obvod by bylo 

zbytečně nákladné. Proto funkce D/A převodníku bude v našem případě provedena pomoci 
generátoru PWM (Pulse Width Modulation) který mikrokontrolér obsahuje. PWM signál je 
přivedený na vstup neinvertujícího integrátoru. Zde se pulsně-šířkový signál integruje na 
stejnosměrnou složku která je přivedena na vstup (vývod G) tranzistoru T3. Zapojení je 
znázorněno na obrázku 4. 

Vlastní integrační článek tvoří rezistor R62 a kondenzátor C24. Časová konstanta se 
vypočítá podle vztahu: 

 
   msCR 101010010100 93 =⋅⋅⋅=⋅= −τ    (10) 
 
Čas 10 ms je doba, po kterou se kondenzátor nabije na 2/3 požadované hodnoty a také 

doba za kterou odezní nežádoucí přechodové děje. Tato hodnota je fixní! Při menší konstantě 
hrozí vliv přechodových dějů a tím i nestálost napětí pro tranzistor. V opačném případě se 
prodlužuje celková doba měření. Rezistory R83 a R84 slouží pro nastavení zesílení 
neinvertujícího zesilovače. Pro zesílení platí vztah: 

 

   211
10100

10100
1

84

83
1

3

3

=+=
⋅
⋅+=+=

R

R
KU    (11) 

 
Na vstupu tranzistoru tedy bude maximální napětí: 

 
    VPWMKU MAXUGMAX 1052 =⋅=⋅=    (12) 

 
kde, PWMMAX  je hodnota napětí po integraci maximálního možného širokého pulsu. 

Rezistor R44 je použit z důvodu zajištění nulového napětí na G, tj. pro potlačení nežádoucího 
šumového napětí při nízkých hodnotách. 

 

3.5 Interní zdroje, zdroj referen čního nap ětí 
 

Interní zdroj jakožto i zdroj pro referenční napětí je vytvořen pomoci toroidního 
transformátoru. Ten byl vybrán s parametry 24V – 2,5A. Maximální výkon je 60VA. Napětí 
je dvoucestně usměrněno Graetzovým můstkem a filtrováno pomocí dvojice kondenzátorů 
o celkové kapacitě 4400µF/65V. Po usměrnění střídavého napětí dostaneme hodnotu: 

 

VUU STSS 342242 =⋅=⋅= &     (13) 
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Pro mikrokontrolér a A/D převodníky je potřeba o řád menší napětí než jsme získali 

po usměrnění. Toto napětí je označené ve schématu jako VEE, nazývá se referenční a bylo 
zvolena na hodnotu 5V. K dosažení tohoto napětí slouží stabilizátor (IO6) LM317[15] . 
Nastavení napětí se provádí pomoci rezistoru R18 a rezistorového trimru R17. Zvolíme-li 
R18 = 220Ω, R17 vypočítáme podle vztahu: 

 

Ω=
+⋅⋅

−⋅=
+⋅
−⋅

= − 668
25,11050220

)25,15(220

25,1

)25,1(
6

18

18
17

ADJ

OUT

IR

VR
R   (14) 

 
Protože požadujeme přesnou hodnotu 5V, volíme trimr o velikosti 1kΩ a dané napětí 

nastavíme.  
Pro je operační zesilovače TL07x [10], [11], (IO9, IO10, IO11 a IO12) je nutná 

přítomnost záporného napětí. Proto je použit obvod TC7660 [12] (IO8), v režimu invertoru 
vyrobí z kladného referenčního napětí záporné stejné velikosti. Kladné napájení je odebíráno 
ze zenerovy diody o hodnotě 27V. Rozsah napětí je tedy od -5V do 27V. Maximální možné 
napájení pro operační zesilovač je ±18 V, tj. rozsah 36V. 
 

3.5.1 Regulace výstupního nap ětí 
 
Regulace výstupního napětí [1] se provádí pomoci stabilizátoru LM723 (IO8) 

a operačního zesilovače IO9. Napětí z PWM generátoru (vývod OC1B u IO2) je pomoci 
nastavení rezistoru R37,R38 poděleno  na polovinu a integrováno článkem R40, R41 a C20. 
Podle vzorce (10) je časová konstanta pro tento integračního článku 100mS. K napětí po 
integraci je přičtena hodnota zhruba 1V. Pro napětí přivedené z vývodu č.7 operačního 
zesilovače na vstup komparátoru IN+ obvodu IO8 je dáno vztahem: 

 
   VUU PWMIN 1+=+  [V]     (15) 

 
Hodnota 1V je přidána k tomuto napětí proto, že stabilizátor není schopen regulovat 

napětí od nulové hodnoty. 
Protože výstup z PWM generátoru je maximálně 5V, musí být jeho hodnota 4-krát 

vynásobena. Vynásobení se dosáhne tak, že se na invertující vstup komparátoru (vývod IN-    
u IO8) přivedena pouze čtvrtina výstupního napětí. To je zajištěno pomoci odporového děliče 
R27 a R28. Na tento dělič je přidáno napětí z vývodu č.8 operačního zesilovače přibližně 
1,33V. Pro napětí na invertujícím vývodu komparátoru platí: 
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Při schodě napětí na vývodech IN+ a IN- lze po úpravě napsat vztah pro výstupní 

napětí : 
 

PWMUU ⋅= 42        (17) 
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3.5.2 Proudová pojistka 
 

Analogová část proudové pojistky obsahuje sondu. Jedná se o snímací rezistor R30 
a diferenční zesilovač s odporovou sítí. Při odebírání proudu 1 A ze snímacího rezistoru 
o hodnotě 0,15Ω je podle vzorce (11) výstupní napětí sondy cca 2,25 V. Pro odběr 2 A pak 
bude 4,5 V. Toto získané napětí je omezeno Zenerovou diodou D6 na maximální napětí 5,6 
V a přivedeno na neinvertující vstup analogového komparátoru zabudovaného 
v mikrokontroléru. Je-li napětí sejmuto sondou vyšší než srovnávací hodnota na 
neinvertujícím vstupu, je programově sepnut tranzistor T2. Tento tranzistor vypne zdroj 
převedením nulového napětí na blokovací vstup stabilizátoru IO8. 
 

3.6 Mechanická úprava 
 

Celý měříce systém je koncipován jako celek v kovové krabici o rozměrech 
65x225x200 mm. Vnější uspořádání prvků předního a zadního panelu je znázorněno v příloze 
č.5. Přední panel obsahuje vypínač síťového napětí, indikační led diody a zdířky pro připojení 
ke zdroji nebo k zátěži. Zadní panel obsahuje konektor pro připojení síťového střídavého 
napětí, pouzdro s ochranou pojistkou a USB konektor typu B.  

Deska plošného spoje (DPS) je dvouvrstvá a je zobrazena v příloze č.2 a č.3. Osazení 
součástek je znázorněno v příloze č.4. DPS je připevněna přes distanční sloupky (10mm) ke 
dnu krabice. Propojen mezi prvky v předním nebo zadním panelu a deskou je provedeno 
pomoci drátových vodičů. 
 

4 Popis softwaru 
 

Na obrázku 4. je znázorněná komunikace mezi fyzickým měřícím systéme 
a obslužným programem v počítači prostřednictvím rozhraní USB. Obslužný program vyšle 
příkaz pro mikrokontrolér pro událost která se má vykonat a ten pošle vždy jen odpověď, tj. 
výsledek provedené operace nebo potvrzení, že se daný příkaz provedl. 

 
 
 
 
 
 
   Obrázek 4. Znázornění přenosu dat 

4.1 Mikrokontrolér 
 

Jak již bylo uvedeno, v zařízení je použit procesor od firmy ATMEL typ ATmega8. 
Využívá interního oscilátoru, který je nastavený na frekvenci 8 MHz. V příloze č.1. je na 
schématu naznačeno připojení externího oscilátoru v případně potřeby nastavit větší 
výpočetní frekvenci. 

Program, nebo i také označení FirmWare se pro lepší popis dá rozdělit na tyto části: 
- hlavní smyčka, 
- inicializace, 
- obslužné podprogramy. 

 

Mikrokontrolér  
Obslužný 

program v PC  

DOTAZ 

ODPOVĚĎ 
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Hlavní smyčka obsahuje cyklicky se opakující část programu. Jako první se provede 
inicializace (bližší popsání viz. níže). V nekonečné smyčce následuje úkon čekání na příkaz, 
tj. příkaz od řídícího programu a následně rozpoznávání tohoto příkazu podle názvu. Jedná se 
o nastavení PWM pro zátěž a pro zdroj, čtení z A/D převodník zdroje a zátěže, a porovnávání 
nastaveného proudového omezení. 

Úkolem inicializační části je provést potřebná přednastavení obsažených periferií, 
především jejich řídicích registrů. Jde o definici směru přenosu dat vstupně/výstupních portů 
pro A/D převodníky a LED diody, nastavení USART (sériový kanál) pro komunikaci, 
nastavení PWM a určení o jaký mód se jedná . Veškerá tato nastavení vychází z popisu 
v datasheetu [6]. 

Příslušné podprogramy zabezpečují všechny požadované činnosti přístroje. Přechod 
do nich je realizován jednak přerušením a jednak podmíněným voláním z hlavní smyčky. Jde 
o podprogramy pro příjem, pro odesílání dat a pro získání dat z A/D převodníků.  
 Program pro mikrokontrolér byl napsán v jazyce C [2],[3] a vyvinut přes program 
AVR Studio od firmy Atmel. 
 

4.2 Obslužný program 
 

Pro ovládáni navrženého měřícího systému byl vytvořen řídící program pod názvem 
„Zdrojoměr”. Mikrokontrolér nikdy nezačne sám od sebe vysílat data do počítače. Vždy čeká 
na povel od toto programu. Podle příslušného dotazu se v mikrokontroléru vykoná daný 
proces a následná zjištěná hodnota je vrácena do počítače obslužnému programu. 

Obslužný program se dá rozdělit podle funkce na dvě části: 
- kalibrace, 
- nastavení a měření. 

4.2.1 Kalibrace 
Proces kalibrace (obrázek 5.) má za úkol odstranit rozdíl mezi hodnotou skutečnou 

a hodnotou získanou z A/D převodníku. Tento proces se provádí odděleně pro měření napětí 
a pro měření proudu. 

 

  
Obrázek 5. Okno kalibrace zdroje. 
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Tlačítky, označené popisem „25%“ a „75%“ se provede nastavení šířka pulsu zdroje 

na jmenovitou hodnotu. Při stisku tlačítka se odešle do řídící jednotky pokyn k nastavení této 
hodnoty a následně se čeká na odpověď splnění provedení této události. V dalším kroku je 
programově nastavena určitá čekací doba pro ustálení přechodových dějů při nastavování 
zdroje. Po uplynutí této doby je opět vyslán příkaz, a to ke čtení napětí z A/D převodníku. 
Jelikož potřebuje změřit napětí co nejrychleji, tj. měřit všechny hodnoty v jeden čas, je 
přečteno napětí ze všech převodníku postupně za sebou. Teprve po této události se takto 
získané hodnoty  odešlou zpátky do počítače. 

Tím bylo nastaveno a zároveň změřeno napětí z převodníků. Do prázdných kolonek 
vedle těchto tlačítek se zapíše přesné napětí změřené pomoci voltmetru na svorkách zdroje. 
Při stisku tlačítka s názvem „Kalibrovat“ se provede výpočet konstant „k“ a „q“ podle 
následujících vztahů: 
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kde Uxx je napětí změřené na svorkách zdroje a uxx je napětí získané z převodníku. 

Výsledné zkalibrované napětí má matematický tvar přímky: 
 
    qUkU DAKAL +⋅= /  [V]     (20) 

 
 Postup kalibrace převodníků pro měření proudu je totožný s kalibrací pro měření 
napětí.  Tlačítkem „Uložit“ se takto získané hodnoty zálohují do souboru, tudíž při dalším 
spuštění programu už není třeba proces kalibrace opakovat. 
 Kalibrace se dá provádět jednak pro převodníky zdroje, ale i také pro převodníky 
zátěže.  
 

4.2.2 Nastavení a  m ěření  
 

Na obrázku 6. je zobrazená hlavní nabídka obslužného programu rozdělená na několik 
částí s možnostmi nastaveními měření a zobrazený výsledku. 

Část „jednorázové měření“ slouží k nastavení a změření jedné hodnoty. V kolonce 
„PWM zátěže“ se nastavuje hodnota do 0 do 255 (bit) k velikosti šířky impulsu. Tlačítkem 
„vše vypnout“ se zátěž nastaví na hodnotu nejvyšší impedance a interní zdroj na hodnotu 0V. 
Další tlačítka a jejich funkce je intuitivní. V poli „poslední naměřené hodnoty“ se zobrazí  
poslední změřené hodnoty pro jednorázové měření i při měření zatěžovacích charakteristik. 
V poli „automatické měření“ slouží k nastavení požadavků pro měření charakteristik. 
V kolonce „interval měření“ se nastavuje časová prodleva mezi nastavením zátěže a měřením 
A/D převodníku. Kolonka „interval mezi měřením“ je doba mezi odpojením zátěže a dalším 
jeho nastavením (bližší popsání viz. níže). Další nastavení je intuitivní 
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Obrázek 6. Hlavní menu obslužného programu 

  
.Při stisku tlačítka „spustit měření“ se spustí proces měření zatěžovací charakteristiky 

testované jednotky. V prvopočátku je spuštěno tzv. „vynulování“ které nastaví zátěž do 
nejvyšší impedance a zdroj na nulovou hodno. Dále je interní zdroj nastaven permanentně na 
požadovanou hodnotu. Následuje nastavování PWM pro zátěž. Jelikož při malých hodnotách 
PWM ze zátěž nastavená na velmi vysokou impedanci, takže zátěží protéká velmi malý proud 
(cca. jednotky mA) je zbytečné měřit takové hodnoty. Proto je využita funkce „skenování“, 
kdy se PWM nastavuje po zadaném kroku v kolonce. Jakmile se dosáhne zadaného 
minimálního proudu protékajícího zátěží, tento proces se zruší, hodnota PWM se vrátí o 
zadaný krok a je zahájen vlastní měřící proces, kde je pevně nastaven krok po jednom bitu. 
Jelikož při tepelném zahřátí zátěže se mění její parametry, má protékající prou zátěží záměrně 
impulsový charakter (viz. obrázek 7.), tzn. tranzistor se otevře jen dobu, která je zadaná 
v kolonce „interval měření“. Další otevření (měření) se provede až za dobu zadanou v kolonce 
označené „interval mezi měřeními“. Po splnění jedné z podmínek pro ukončení se vykreslí do 
grafu dané průběhy a vypíšou naměřené hodnoty do tabulky. 

 
Celý proces měření se dá strukturově charakterizovat takto: 

- nastavení požadovaných parametrů, 
- stisk tlačítka „spustit měření“, 
- odeslání nastavení napětí interního zdroje, 
- nastavení zátěže, zadaný krok, 
- interval měření,tj. čekání, 
- změření hodnot pomoci převodníků, 
- odpojení zátěže, 
- prodleva mezi dalším měřením, 
- splnění podmínky skenování 
- nastavení zátěže, minimální krok, 
- interval měření,tj. čekání, 
- změření hodnot pomoci převodníků, 
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- odpojení zátěže, 
- prodleva mezi dalším měřením 
- splnění podmínky pro ukončení (maximální proud zátěží popřípadě maximum 

PWM), 
- vykreslení hodnot do tabulky a grafu. 

 
Úkony takto označené se provádějí cyklicky, dokud není splněna podmínka. 

Naměřené hodnoty se dají uložit do souboru. 

 
    Obrázek 7. Průběhy napětí 
 
K obrázku 7. : průběh č.2 – průběh napětí na vývodu G (gate) tranzistoru T3  
  průběh č.1 – průběh napětí měření proudu za prvním stupněm operačního zesil.  
 

5 Testování za řízení 
 

Testováni zařízení se provedlo pro vestavěný interní zdroj. Svorky zdroje byly 
propojeny se svorkami elektronické zátěže 

Parametry byly nastaveny na: 
- Výstupní napětí zdroje = 20V 
- Maximální proud zátěží = 2A 

 
Byly provedeny celkem čtyři testy. V tabulkách 1.až 4. je vypočítán maximální rozdíl 

napětí nebo proudu pro jednotlivé převodníky. 
V grafických průbězích (obrázek 8. a 9.) jsou znázorněny  průběhy zatěžovacích 

křivek pro jednotlivé testy měření. 
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TEST1 TEST2 TEST3 TEST4 Max.rozdíl  TEST1 TEST2 TEST3 TEST4 Max.rozdíl 
Uzdr[V] Uzdr[V] Uzdr[V] Uzdr[V] [V]  Uzat[V] Uzat[V] Uzat[V] Uzat[V] [V] 
20,28 19,59 19,5 19,69 0,78  20,07 20,67 20,67 20,07 0,6 
19,79 19,89 19,89 20,08 0,29  20,57 20,67 20,77 20,67 0,2 
18,53 19,59 19,89 20,08 1,65  19,97 20,67 19,97 19,67 1 
19,59 19,79 19,59 20,08 0,49  20,67 19,97 20,67 20,77 0,8 
18,42 20,08 19,79 19,89 1,66  20,17 20,67 20,07 20,67 0,6 
19,89 19,98 19,98 19,2 0,78  19,87 20,17 20,67 20,57 0,8 
20,08 20,08 19,5 19,89 0,58  19,28 18,98 20,67 20,17 1,69 
19,2 20,08 20,18 19,59 0,98  20,47 20,67 20,67 20,67 0,2 

20,08 19,59 20,18 20,08 0,59  20,57 20,67 20,67 20,67 0,1 
20,18 19,98 18,62 20,08 1,56  20,67 20,67 20,17 20,67 0,5 
20,18 20,18 20,18 19,69 0,49  20,67 20,67 20,57 20,57 0,1 
19,98 20,18 19,69 20,08 0,49  20,57 20,57 20,57 20,67 0,1 
19,3 19,98 19,69 19,5 0,68  20,57 20,07 20,67 20,57 0,6 

20,28 19,5 20,18 20,1 0,78  20,67 20,27 20,67 20,07 0,6 
20,28 19,89 19,98 20,18 0,39  19,28 20,67 20,57 19,97 1,39 
20,18 20,38 20,38 20,28 0,2  19,87 20,67 20,67 20,57 0,8 
19,98 20,38 20,38 20,38 0,4  20,57 20,57 19,67 20,3 0,9 

Tabulka 1. maximální rozdíl hodnot Uzdr   Tabulka 2. maximální rozdíl hodnot Uzat 
 
TEST1 TEST2 TEST3 TEST4 Max.rozdíl  TEST1 TEST2 TEST3 TEST4 Max.rozdíl 
Izdr[A] Izdr[A] Izdr[A] Izdr[A] [A]  Izat[A] Izat[A] Izat[A] Izat[A] [A] 
0,14 0,16 0,16 0,18 0,04  0,09 0,11 0,12 0,13 0,04 
0,22 0,23 0,23 0,28 0,06  0,14 0,14 0,16 0,21 0,07 
0,23 0,24 0,27 0,37 0,14  0,18 0,19 0,21 0,23 0,05 
0,3 0,33 0,31 0,38 0,08  0,24 0,26 0,28 0,31 0,07 
0,37 0,42 0,42 0,39 0,05  0,31 0,34 0,34 0,38 0,07 
0,47 0,49 0,51 0,51 0,04  0,38 0,41 0,45 0,47 0,09 
0,68 0,69 0,58 0,66 0,11  0,48 0,51 0,55 0,56 0,08 
0,65 0,74 0,79 0,73 0,14  0,61 0,61 0,65 0,68 0,07 
0,83 0,79 0,87 0,89 0,1  0,75 0,75 0,77 0,81 0,06 
0,93 0,96 0,99 1,08 0,15  0,85 0,87 0,88 0,93 0,08 
1,1 1,1 1,19 1,18 0,09  1,01 1,01 1,02 1,1 0,09 
1,22 1,29 1,24 1,27 0,07  1,12 1,31 1,17 1,23 0,19 
1,34 1,42 1,41 1,47 0,13  1,27 1,28 1,33 1,37 0,1 
1,57 1,57 1,62 1,66 0,09  1,51 1,45 1,48 1,53 0,08 
1,84 1,7 1,75 1,79 0,14  1,57 1,62 1,65 1,68 0,11 
1,91 1,92 1,99 1,85 0,14  1,73 1,78 1,83 1,86 0,13 

2 2,15 2,22 2,11 0,22  1,91 1,85 1,96 1,9 0,11 
Tabulka 3. maximální rozdíl hodnot Izrd  Tabulka 4. maximální rozdíl hodnot Izat 
 
 
Maximální rozdílová hodnota při měření napětí zdroje = 1,65 V 
Maximální rozdílová hodnota při měření napětí zátěže = 1,69 V 
  
Maximální rozdílová hodnota při měření proudu zdroje = 0,15 A 
Maximální rozdílová hodnota při měření proudu zátěže = 0,19 A 
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  Obrázek 8. Zatěžovací charakteristika zdroje pro různé testy 
 

Zatěžovací charakteristika zdroje m ěřeného na zát ěži
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  Obrázek 9. Zatěžovací charakteristika zdroje měřeného na zátěži 
 
 

6 Závěr 
 

Na základě zadaných požadavků a vlastností byl vypracován rozbor a návrh pro 
výrobu automatického zařízení pro měření zatěžovacích charakteristik napájecích zdrojů. V 
souladu se zadáním zařízení plní funkci stabilizovaného regulovatelného zdroje a elektronické 
zátěže. Dále je využito převodníku ke stanovení napětí a proudů. Celý systém je ovládán přes 
rozhraní USB pomoci obslužného programu, který umožňuje snadné nastavení parametrů. 
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Byl vyroben  funkční prototyp tohoto systému  a proveden vývoj software pro řídící 
mikrokontrolér i obslužného programu pro PC. Prototyp je funkční a může být prakticky 
používán s jistým omezením. Omezení se týká přesnosti měření které je zhoršeno vlivem 
rušivého signálu, který má vliv na měřenou hodnotu. Tento nedostatek je možné opravit 
novým návrhem DPS, tj. změnou rozmístěním součástek. 

V příloze č. 6 je uveden seznam součástek, které byly voleny zejména z katalogu GM 
Electronic [3]. 
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Abecední seznam zkratek 
A/D   Analog to Digital Converter – analogově číslicový převodník 
D/A   Digital to Analog Converter – číslicově analogový převodník 
DPS  Deska plošného spoje 
EEPROM  nonvolatilní paměťový obvod se zápisem po bajtech 
FIFO  First in, First out – první dovnitř, první ven např.ukládání do paměti 
FLASH  nonvolatilní paměťový obvod s rychlým zápisem (po blocích) 
ISP   In System Programmable – procesor je možné programovat přímo ve výrobku 
MIPS   Mega Instructions per Second – počet instrukcí za sekundu (vztahuje se 

k danému taktu oscilátoru mikroprocesoru) 
MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor – označení unipolárního 

tranzistoru 
PWM   Pulse-Width Modulation – pulzně-šířková modulace 
SRAM  statická datová RAM (Random Access Memory). 
UART  Universal Asynchronous Receiver/Transmitter – universální asynchronní 

vysílání a příjímání dat 
USART  Universal Serial Asynchronous Receiver/Transmitter– universální sériové 

asynchronní vysílání a příjímání dat 
USB   Universal serial bus – universální sériová sběrnice 
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Příloha č. 3: Motiv desky plošného spoje – pohled ze součástek spojů 
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Osazení součástek pohled shora 
 

 
 
 
 
 
 

Osazení součástek pohled ze strany spojů 
 

 



Příloha č. 4 

 

 



Příloha č.6  

Seznam součástek pro osazení desky   
označení hodnota provedení kusů cena [Kč] 

C1        27p         kond. SMD1206      1 2,50 
C2  27p kond. SMD1206      1 2,50 
C3  10N  kond. SMD1206 1 2,00 
C4   33N kond. keramický 1 2,00 
C5 100N      kond. SMD1206 1 2,00 
C6      100N    kond. SMD1206 1 2,00 
C7     6M8/10V        kond. elyt. radialní 1 1,00 
C8  100N       kond. SMD1206 1 2,00 
C9       100N       kond. SMD1206 1 2,00 
C10      100N        kond. keramický 1 2,00 
C13 100M/50V   kond. elyt. radialní 1 1,50 
C14     100N       kond. SMD1206 1 2,00 
C15     10M/50V kond. elyt. radialní 1 1,00 
C16     10M/50V     kond. elyt. radialní 1 1,00 
C17    1N         kond. SMD1206 1 2,00 
C18      470P/500V     kond. keramický 1 1,50 
C19    100M/35V    kond. elyt. radialní 1 1,50 
C20 10M/50V kond. elyt. radialní 1 1,00 
C21 10M/50V kond. elyt. radialní 1 1,00 
C22 470M/16V kond. elyt. radialní 1 3,50 
C23 100N kond. SMD1206 1 2,00 
C24 100N kond. SMD1206 1 2,00 
C25 470M/16V kond. elyt. radialní 1 3,50 
C26  100N kond. SMD1206 1 2,00 
C27  100N kond. keramický 1 2,00 
C28 100N kond. SMD1206 1 2,00 
C30 2200M/63V  kond. elyt. radialní 1 31,00 
C32 2200M/63V  kond. elyt. radialní 1 31,00 
D1   1N4148 dioda 1 1,00 
D3  BZX85V027      zenerova dioda 1 1,00 
D4   1N5347B zenerova dioda 1 5,30 
D5    1N4007 dioda 1 1,00 
D6  BZX83V005.6     zenerova dioda 1 1,00 
D7 - D14   1N4148 dioda 8 8,00 
LED_1 LED5MM     led dioda zelena 1 1,50 
LED_2 LED5MM     led dioda červena 1 1,00 
LED_3 LED5MM     led dioda žlutá 1 1,20 
IO1 FT232BM    QFP-32 1 125,00 
IO2   ATMEGA8  DIP28 1 34,00 
IO3     93LC46P      DIL-8 1 9,00 
IO4    MCP3002    DIL-8 1 57,00 
IO5     MCP3002    DIL-8 1 57,00 
IO6    LM317  TO220 1 6,50 
IO7   TC7660  DIL-8 1 21,60 
IO8     LM723 DIL-14 1 10,00 
IO9 TL074P           DIL-14 1 8,50 
IO10 TL074P           DIL-14 1 8,50 
IO11      TL072P DIL-8 1 7,00 
IO12 TL074P           DIL-14 1 8,50 
IO13 PC827          DIL-8 1 8,00 
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IO14 PC827          DIL-8 1 8,00 
L1     100µH-M tlumivka 1 6,00 
L2        100µH-M tlumivka 1 6,00 
JP1    1x3 jumper-kolíky 1 1,00 
JP2    2x3 jumper-kolíky 1 1,00 
Q1       6 MHz krystal 1 9,90 
R1  27R rez. 0,6W 1 1,00 
R2  27R rez. SMD1206 1 1,00 
R3  1K5 rez. SMD1206 1 1,00 
R4 2K2 rez. SMD1206 1 1,00 
R5 10K  rez. SMD1206 1 1,00 
R6 470R  rez. SMD1206 1 1,00 
R7 180R  rez. 0,6W 1 1,00 
R9 470R  rez. SMD1206 1 1,00 
R10 470R  rez. 0,6W 1 1,00 
R12  1K   rez. 0,6W 1 1,00 
R13   180R  rez. SMD1206 1 1,00 
R14  180R  rez. 0,6W 1 1,00 
R16 330R rez. 0,6W 1 1,00 
R17 1K   rez. Trimr 5mm 1 1,50 
R18   220R  rez. SMD1206 1 1,00 
R19 68K  rez. SMD1206 1 1,00 
R20  10K  rez. SMD1206 1 1,00 
R21 10K  rez. SMD1206 1 1,00 
R22 10K  rez. SMD1206 1 1,00 
R23  68K rez. SMD1206 1 1,00 
R24 10K  rez. SMD1206 1 1,00 
R25 3K3 rez. SMD1206 1 1,00 
R26  10K  rez. SMD1206 1 1,00 
R27 10K  rez. 0,6W 1 1,00 
R28  30K   rez. SMD1206 1 1,00 
R29 0R15     rez. 2W 1 2,00 
R30  0R15     rez. 2W 1 2,00 
R31  1K   rez. 0,6W 1 1,00 
R32  15K  rez. SMD1206 1 1,00 
R33  1K   rez. SMD1206 1 1,00 
R34   15K    rez. SMD1206 1 1,00 
R35  10K  rez. 0,6W 1 1,00 
R36 1K6 rez. 0,6W 1 1,00 
R37   10K rez. SMD1206 1 1,00 
R38  10K  rez. SMD1206 1 1,00 
R39   7K5  rez. 0,6W 1 1,00 
R40   10K rez. SMD1206 1 1,00 
R41   10K rez. 0,6W 1 1,00 
R42 100K  rez. SMD1206 1 1,00 
R44  1K   rez. SMD1206 1 1,00 
R45 10K  rez. SMD1206 1 1,00 
R46 200K rez. SMD1206 1 2,00 
R47    100K       rez. SMD1206 1 1,00 
R48  100K  rez. SMD1206 1 1,00 
R49 200K rez. 0,6W 1 1,00 
R50   1K   rez. 0,6W 1 1,00 
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R51 10K  rez. SMD1206 1 1,00 
R54 50K  rez. SMD1206 1 1,00 
R55 200K rez. SMD1206 1 2,00 
R56 200K rez. 0,6W 1 1,00 
R57   100K  rez. SMD1206 1 1,00 
R58 100K  rez. SMD1206 1 1,00 
R59  1K   rez. SMD1206 1 1,00 
R60  0R15  rez. 2W 1 2,00 
R61 10K  rez. 0,6W 1 1,00 
R62 100K  rez. 0,6W 1 1,00 
R63  1K   rez. SMD1206 1 1,00 
R64 1K   rez. 0,6W 1 1,00 
R65 100K  rez. SMD1206 1 1,00 
R66 100K  rez. SMD1206 1 1,00 
R67 200K rez. SMD1206 1 2,00 
R68   200K  rez. SMD1206 1 2,00 
R69 200K rez. 0,6W 1 2,00 
R70  200K  rez. SMD1206 1 2,00 
R71 100K  rez. SMD1206 1 1,00 
R72  100K  rez. SMD1206 1 1,00 
R73 10K  rez. SMD1206 1 1,00 
R74  50K  rez. SMD1206 1 1,00 
R75 100K  rez. SMD1206 1 1,00 
R78  50K  rez. SMD1206 1 1,00 
R79 10K  rez. 0,6W 1 1,00 
R80  10K  rez. SMD1206 1 1,00 
R82 15K    rez. SMD1206 1 1,00 
R83 100K  rez. SMD1206 1 1,00 
R84  100K  rez. SMD1206 1 1,00 
T1 TIP132  tranzistor TO-220S 1 17,00 
T2  BC846  tranzistor SOT23 1 1,00 
T3      IRF640     tranzistor TO-220S 1 20,00 
X1       svorkovnice 5mm 1 5,00 
X4   USB konektor   typ B 1 6,00 
B2 Graetz. můstek B250C400 1 9,00 

CELKEM 667,5 
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Další použité konponenty   

název provedení kusů cena [Kč] 
toroidní transformátor   24V-2A / 60VA 1 329,00 
napajecí konektor pro PC   3kolíky - panel 1 19,00 
pojistkové pouzdro do panelu   - 1 5,00 
objímka led do panelu   5mm 3 3,00 
síťový vypínač  1x10A / 250VAC 1 10,00 
zdířka pro banánek – přístrojová   - 4 0,00 
distanční sloupky   10 mm 5 12,50 
přístrojová krabice kovová   65x225x200 mm 1 0,00 
patice precizní   28 pinů - úzká 1 13,90 
patice precizní   8 pinů 7 27,30 
patice precizní   14 pinů 4 27,60 
šroub - samořez   Ø 3mm, délka 5mm 10 0,00 
šroub - metrický   M3, délka 5mm 10 0,00 
hliníkový chladič  - 2 0,00 

CELKEM 447,30 
 

 
- Přístrojová krabice byla dodána od vedoucího projektu. 
- Položky s cenou 0,- Kč byly repasovány. 
- Všechny položky byly zakoupeny u firmy GM Electronic spol. s r.o. s výjimkou 

toroidního transformátoru. 
- Celková cena zařízení se pohybuje kolem 1115,- Kč včetně DPH. 

 


