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Abstrakt  
  
 Tato bakalářská práce rozebírá možnosti realizace číslicových stopek s 
mikroprocesorem řady MCS51. Jsou analyzovány různé obvodové varianty, jež by spojení s 
mikroprocesorem umožňovali pro dosažení optimálních výsledků. Cílem je návrh 
obvodového řešení a podkladů pro vytvoření funkčního prototypu číslicových stopek včetně 
obslužného softwaru. Ověření funkčnosti a zpracování dosažených cílů je součástí řešení. 
 
 

Abstract  
  
 This bachelor’s thesis discusses options of realization of digital stopwatch with 
microprocessor line of MCS51. There are analyse different circuit variants, which might 
enable connection with microprocessor for achieve optimal result. The aim is design circuit 
solution and source materials for creation of functional prototype of digital stopwatch 
including development of service software. Verification of functionality and prossesing of 
achieved aims is part of solution. 
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1. Úvod 
 

Snahou této bakalářské práce je objektivně zhodnotit možnosti řešení číslicových 
stopek vzhledem k přesnosti měření, oblasti uplatnění a optimalizaci uživatelského rozhraní. 
To vše s ohledem na aplikovatelnost požadavků zadání, především pak použití mikropočítače 
řady MCS51. Následně pak přenesením výsledků výše zmíněných analýz do podoby 
hardwarové realizace, jež bude brát v potaz dostupnost, cenu a vhodnost jednotlivých 
komponent pro účely zvoleného postupu.  

Neposledním úkolem celé práce je napsání obslužného softwaru, jenž využije zvolené 
hardwarové východisko. Výstupem by tedy mělo být finální provedení číslicových stopek, u 
něhož bude zajištěna plná funkčnost, snadná a intuitivní ovladatelnost cílená na budoucího 
uživatele. K ověření činnosti by pak mělo být vybráno některé vhodné srovnávací měření, 
jehož výstupy potvrdí nebo vyvrátí vhodnost volby konkrétních postupů řešení.  
 

2. Realizace digitálního m ěření času 
  

Zde jsou rozebrány základní možnosti realizace měření času směřované do oblasti 
číslicového zpracování. Jedná se o hrubý nástin možností, většina variant umožňuje nebo 
vyžaduje vytváření dalších kombinací s ostatními. V této části budou zvažovány jednotlivé 
výhody nevýhody z pohledu požadovaného výsledného řešení jednoduchých číslicových 
stopek. Všechny uvedené metody rozebírají zpracování získaného kmitočtu z krystalového 
oscilátoru a následné zpracování mikroprocesorem řady 51, jak vyžaduje zadání.  
 

2.1. Krystal k řemíku 
 

Dnes možná nejvyužívanějším zdrojem oscilací je rezonátor doplněný potřebnými 
elektrickými obvody, zpravidla však zesilovačem s vhodně zvolenou zpětnovazební smyčkou. 
Z praktického pohledu připadají ke zvážení dva druhy rezonátorů. Prvním je keramický 
rezonátor, s ním je možné se setkat v jednoduchých komerčních systémech, často v zapojení 
jako zdroj oscilací pro mikroprocesory, u nichž není časování kritické. Hlavní výhodou je 
nízká cena takovéhoto rezonátoru, ovšem s tím spojená i nižší tolerance kmitočtu a horší 
teplotní stabilita. Druhým typem je krystal křemíku s využitím vhodného řezu, někdy je též 
označován jako krystalový rezonátor/oscilátor. Je sice o něco dražší, ale vykazuje vynikající 
vlastnosti, z hlediska přesnosti kmitočtu a stability kmitočtu v závislosti na teplotě. Výhodou 
je relativní přesnost frekvence krystalu, závislá na teplotě vztahem           

             ])(035.01[ 2
00 TTppmff −−= , (1) 

kde f0 je původní rezonanční frekvence krystalu, ppm (z anglického parts per milion) 
vyjadřuje miliontinu, T je teplota a T0 je pokojová teplota nebo výchozí teplota, jak uvádí [4].  
Proto se krystalový rezonátor obvykle stává základem obvodů vyžadujících vysokou přesnost 
kmitočtu. Tento krystalový rezonátor bude využit i při řešení mé bakalářské práce. V dalších 
částech nebudu dále rozebírat jednotlivé možnosti zapojení rezonátoru a zesilovače, ale budu 
pojednávat spíše o možnostech zpracování takto získaných oscilací. U obou výše zmíněných 
rezonátorů je k získání oscilací využito principu piezoelektrického jevu. 
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2.2. Využití elementárních logických obvod ů 
  
 Jak již bylo řečeno, uvažuji již daný zdroj frekvence. Základním řešením by bylo 
sestavit děličky kmitočtu, které by převedli frekvenci od rezonátoru dělením do 
požadovaného tvaru, respektive v jednotlivých místech dělení odebírat požadované frekvence 
(například na tisíciny, setiny, desetiny vteřiny). Toho je možné dosáhnout využitím klopných 
obvodů (pro příklad klopný obvod D) dosažitelných například v jednom pouzdře 
integrovaného obvodu po dvou klopných obvodech. Potom k dosažení specifických logických 
funkcí nutných k realizaci by se využili elementární kombinační logické obvody (AND, OR). 
 Ze samotné podstaty však plyne, že složitější realizace je doprovázena vzrůstajícím 
počtem obvodů. Tím pádem dochází také k vzrůstu odběru, nehledě k obecnému nárůstu 
odběru takovýchto obvodů na vyšších frekvencích. Výhodou takové realizace by byla 
možnost přesné specifikace a dosažení požadovaných funkcí, případně zapojení doplnit o 
funkce vlastní. Vzhledem k nárůstu odběru a počtu použitých obvodů jsou takováto zapojení 
často neefektivní a dále nebude uvažováno. Také je nutné uvažovat, že výrobci tyto obvody 
nabízejí integrovány v jednom pouzdře s daným počtem prvků, to také při konkrétních 
požadavcích vede často k nevyužití všech logických členů pouzdra, což není příliš efektivní. 
 

2.3. Využití specializovaných integrovaných obvod ů 
  
 Obvody jsou navrženy pro vykonávání specifické funkce. Příkladem může být binární 
čítač 74160. Umožňuje realizovat jedinou funkci, a to čítání. Možností je volba směru čítání. 
V případě řešení složitějšího systému s těmito obvody je nutné je doplnit elementárními 
logickými obvody, například pro realizaci zvoleného čísla, do kterého bude čítáno, popřípadě 
při zvláštních požadavcích na nulování a podobně. Tato varianta obvodového řešení je 
oblíbená v případech nenáročných aplikací. Nevyžaduje přílišnou znalost vnitřních 
obvodových struktur. Uživatel se pouze seznámí s konkrétním doplněním těchto obvodů 
minimem vnějších součástek a  s vhodností jejich pospojování. Při uvažovaní čítání tak, aby 
výstupem byly přímo hodnoty času (tedy například ve formátu mm:ss.cs), bylo by nutné užít 
šesti takových čítačů, což ukazuje na rostoucí spotřebu takového zapojení a na fyzickou 
rozměrnost systému. Výstup čítačů pak musí být tříbitový (0 až 6) a čtyřbitový (0 až 10). To 
by znamenalo značné zvýšení potřebných pinů u mikroprocesoru. Jinou variantou by bylo 
zapojení více čítačů bez ohledu na časový formát. Mikroprocesor by pak ze získané hodnoty 
provedl přepočet na časový údaj pro zobrazení uživateli. Výhodou by mohla být rychlost 
zpracování a dostupnost takových součástek. Jejich použití ve složitějších systémech je v 
dnešní době spíše nahrazeno obvody PLD. 
 

2.4. Zpracování s PLD 
 
 Výše zmíněný postup se základními logickými kombinačními a sekvenčními obvody 
by mohl být implementován do podoby programovatelného logického zařízení. To v sobě 
obsahuje množství elementárních logických prvků, jejichž jednotlivé propojení je 
programováno pomocí vlastních programovacích jazyků, označovaných souhrnně HDL. Je 
umožněno také využití vyšších programovacích jazyků. Mimo jiné umožňuje uskutečnění 
matematických operací. Tím by samozřejmě došlo ke snížení počtu obvodů. Při výběru 
vhodného obvodu  dokonce na jeden. Programovatelné logické obvody, jsou na rozdíl od 
mikroprocesoru schopny výkon různých funkcí realizovat téměř v reálném čase. Otázkou 
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zůstává spotřeba takového zapojení a co by přineslo. Došlo by jistě částečně ke snížení 
zatížení procesoru v otázce obsluhy časování, jež zůstává v případě stopek nejnáročnější částí 
programu.  

Obsluha LCD displeje již není tak kritická, v otázce rychlosti, zvláště s přihlédnutím k 
samotné schopnosti zotavení a překreslení jednotlivých znaků a neposledně ke schopnosti 
lidského oka takto rychlé změny zaznamenat. V tomto případě je samozřejmé použití dvou 
krystalů – jeden pro mikroprocesor a další ve zdroji taktu pro další zpracování v PLD, 
respektive pro zdroj oscilací. Z toho plyne další rozšíření zapojení o obvod, jež by takto 
vzniklý zdroj oscilací převedl na úrovně zpracovatelné logikou TTL.  
 Řešení s některým obvodem PLD není v žádném případě zavržení hodnou variantou a 
mohlo by být výhodné zvláště v omezení nepřesností a zpoždění oproti realizaci  
softwarového čítání v procesoru. Již zmíněnou hlavní nevýhodou je vzrůst spotřeby zapojení a 
zesložitění zapojení, i když ne tak zásadní. 
 

2.5. Obvody typu RTC 
 
 RTC, neboli obvody reálného času využívají vlastní obvod časování a jsou schopny s 
dobrou přesností měřit čas, ovšem spíše datumového typu, nebo-li přesnost je zde požadována 
dlouhodobá. Ovšem i v této kategorii integrovaných obvodů je možné nalézt obvody, jež by 
umožňovali realizaci stopek, některé mají například rozlišovací schopnost i setiny sekundy. 
 Tyto obvody jsou schopny komunikovat paralelně, nebo sériově po různých 
sběrnicích, velmi často I2C, popřípadě jiných sběrnicích vyvinutých jednotlivými výrobci. 
Mikroprocesor by tedy mohl přímo číst číslicové hodnoty času. Samotné měření by se 
realizovalo výpočtem rozdílu hodnot získaných na začátku a na konci měření. Zmiňované 
obvody dále často obsahují rozšiřující paměti, ať typu RAM či druhy PROM, které by mohli 
sloužit k uchování mezičasů.  
 Zvláště zajímavé by bylo spojení jednotlivých měření s určitým datem/časem, což by 
umožnilo vytvořit mnohem komplexnější systém. Pak by se nabízela možnost zálohování do 
PC. Ovšem z hlediska vytvoření základních stopek s mikroprocesorem by šlo o další 
komplikaci, zvýšení spotřeby a nákladů za speciální integrovaný obvod. Z použitelných 
integrovaných obvodů je možné jmenovat například DS1390 firmy Maxim, s rozlišením setin 
vteřiny a komunikací pomocí SPI. 

Bližším pohledem na uvažovaného zástupce této skupiny, tedy DS1390, je možné 
podrobněji rozebrat vlastnosti při měření kratších časových úseků. Jak uvádí [18], vstupní 
frekvence 32,768kHz od oscilátoru je převedena na frekvenci 4096 (dělením osmy). Tuto 
frekvenci zpracovává dále stavový automat, ten zajišťuje dělení 41  po dobu 24 cyklů a dělení 
40 během jednoho cyklu. Z toho vyplývá, že správná frekvence 100Hz (pro čítání setin 
sekundy) je zde přesně vždy každých 250ms. Tato chyba by byla ovšem v řádech menších než 
jednotky milisekund a navíc pouze dočasná, což by výrazně neomezovalo použití pro měření 
kratších úseků. Ovšem zásadnější chyba může vzniknout v případě použití krystalového 
oscilátoru, jež nebude přesný, a zároveň volbě nevhodných kapacit k němu připojených 
(mohou vzniknout i nevhodně navrhnutou DPS). Navíc takovou chybu neumožňuje obvod 
nijak korigovat a korekce v mikroprocesoru by byla obtížná. 
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2.6. Zpracování  obvodem ASIC 
 
 ASIC je integrovaný obvod vyvinutý speciálně pro danou aplikaci. V tomto případě by 
šlo o zpracování referenčního kmitočtu do číslicové podoby, nejlépe přímo do časového 
formátu, jež by dále zpracoval mikrokontroler. Jelikož se zde jedná pouze o realizaci jednoho 
funkčního vzorku a není předpokládána sériová výroba, bylo by využití, respektive vývoj 
takového obvodu značně nákladný a neekonomický. 
 
 

2.7. Mikroprocesor jako komplexní za řízení pro m ěření 
času 

 
Mikroprocesor typu 51 v sobě již obsahuje hardwarové součásti, které doplněné 

vhodným programovým vybavením budou schopny zajistit vlastní měření času. Výše 
zmiňované metody uvažovaly čítání/dělení frekvence, realizované hardwarově. Využitím 
mikroprocesoru, zvláště pak zdrojů přerušení od časovačů, je možné získat potřebný kmitočet 
a ten pak zpracovat softwarově.  
 Použije-li se mikroprocesor, pak je nutné doplnit pouze minimum vnějších součástek 
nutných pro správnou funkci. Tuto problematiku rozebírá další kapitola, ukazuje schopnosti 
mikroprocesoru řady 51 a na čem závisí dosažitelná přesnost. Řešení za použití samotného 
mikroprocesoru jako hlavní části zapojení se jeví jako nejlepší varianta, z hlediska ceny, 
rozměrů, napájení a možnosti dalšího rozšíření a optimalizace. Zásadní výhody a nevýhody 
jednotlivých postupů pak shrnuje Tab. 1.  

Tab. 1 Shrnutí výhod a nevýhod jednotlivých řešení 

varianta výhody nevýhody 
elementární logické obvody jasná hardwarová specifikace 

funkcí, rychlost 
vyšší spotřeba, rozměry, 
neefektivnost využití počtu prvků v 
pouzdře 

specifické IC sdružení několika obvodů 
jednoho IC, snadná realizace 
požadavků 

pouze jednostranné použití, 
vzrůst spotřeby a rozměrů zařízení 

PLD přesná definice funkce, rychlost, 
rozměry, programovatelnost 

cena, nutnost znalosti HDL 

RTC doplňující funkce, absolutní 
datum/čas,  výstupem je časový 
formát, rozšiřující paměti 

menší přesnost krátkých časových 
úseků, cena 

ASIC rychlost, funkčnost dle 
požadavků 

vyšší cena při malosériové/kusové 
výrobě, složitější vývoj 

mikroprocesor komplexnost, možnost nastavení 
a optimalizace softwarově, 
minimum vnějších součástek, 
snadná modifikovatelnost, vnitřní 
oscilátor 

možnost vzniku chyb volbou 
nevhodného softwarového řešení, 
nutnost znalosti programovacího 
jazyka 
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3. Mikroprocesor 51 
 

Typ MCS51 byl vyvinut firmou Intel a tato vývojová řada se stala velmi populární a 
dodnes je hojně používána. Tuto rodinu mikroprocesorů integrovaly do svého sortimentu 
postupem času i další společnosti a jejich výroba se značně rozmohla. Tato část si bere za cíl 
prozkoumat vlastnosti tohoto mikroprocesoru, zhodnocení z hlediska požadovaného použití a 
výběru vhodného mikroprocesoru tak, aby splňoval požadavky kladené na něj v aplikaci 
určené pro měření času. 
 

3.1. Hardware 

3.1.1. Zjednodušené blokové schéma mikroprocesoru 
 
Zjednodušené blokové schéma mikroprocesoru naznačuje Obr. 1, zde jsem vycházel 

z blokových schémat uváděných v [1] a [3]. 

 

Obr. 1 Zjednodušené blokové schéma mikroprocesoru řady 51 

3.1.2. Základní vlastnosti 
 
 Mikroprocesor obsahuje oddělenou paměť dat a programu, což ukazuje na užití 
harvardského konceptu. Vlastnosti, které jsou obsaženy, nebo ještě rozšířeny u tohoto typu 
mikroprocesorů, zdroj [3]: 

− osmibitová CPU 
− rozsáhlý booleovský procesor, umožňující bitové operace 
− paměť programu (4Kb) 
− paměť RAM (128 bytů) 
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− 32 obousměrných a jednotlivě adresovatelných vstupně výstupních 
linek (4 porty) 

− plně duplexní UART 
− dva šestnáctibitové čítače/časovače 
− 6 zdrojů přerušení o dvou prioritách 

3.1.3.  Strojový cyklus, časování CPU 
 

Délka strojového cyklu je odvozena od frekvence použitého krystalu (nebo může být 
použit externí zdroj kmitočtu). Krystal se připojuje mezi vstupy XTAL1, 2 a přes 
kondenzátory dané kapacity proti zemi, použitá kapacita má dvě kritéria. Pokud požadujeme 
vyšší přesnost kmitočtu, pak se volí větší kapacita, to má ovšem za následek pomalejší start 
oscilátoru. Jak uvádí [6], není volba doplňujících obvodů kritická  pro přesnost kmitočtu, kdy 
95 procent přesnosti určuje samotný použitý krystal. Mikroprocesor typu 51 obsahuje tzv. on-
chip oscilátor, což znamená, že zbývající obvody nutné pro vytvoření oscilátoru jsou 
integrovány na čipu procesoru. 

Strojový cyklus obsahuje posloupnost šesti stavů (označovaných S1 až S6), každý 
z nich je ještě dále rozdělen na fázi 1 a fázi 2 (značeny jako P1 a P2). Každý jednotlivý stav 
představuje dvě periody kmitu krystalu, každá fáze pak jednu periodu kmitu. Z toho vyplývá, 
že strojový cyklus je časově definován jako 12 period kmitu krystalu. Použijeme-li tedy např. 
24MHz krystal, je délka strojového cyklu dána vztahem: 

][
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s
f

T
osc

sc =  (2) 

rovna 0,5us. Některé novější typy mikroprocesorů umožňují použít i menší počet period 
krystalu (např. 6) na strojový cyklus, což umožňuje snížení frekvence krystalu při zachování 
rychlosti mikroprocesoru. Tato volba je často umožněna programově. 

Během jednoho strojového cyklu je procesor schopen zpracovat jednobytovou 
instrukci a to během poloviny strojového cyklu, kdy během další poloviny dochází k čtení 
naprázdno. Nebo se využije celého strojového cyklu ke zpracování dvoubytové instrukce. 
Nejnáročnějšími instrukcemi co se týče počtu strojových cyklů jsou operace dělení (DIV) a 
násobení (MUL), které obě vyžadují 4 strojové cykly. Tuto časovou náročnost bude nutné brát 
v úvahu při psaní obslužného programu pro stopky. 

3.1.4. Čítače/časovače 
 

V mikroprocesoru jsou obsaženy dva šestnáctibitové čítače, definované vždy jako dva 
osmibitové (horních a dolních osm bitů) speciální registry, označené THn a TLn. THn pro 
horních osm a TLn pro dolních osm bitů, kde n vyjadřuje číslo čítače. Tyto mohou fungovat 
buď v režimu čítače (counter), kdy dochází k čítání vnějších impulsů na pinu Tn. Při stavbě 
stopek se ale přímo nabízí využití druhého režimu a to časovače (timer), kdy čítač čítá 
strojové cykly mikroprocesoru. 
Časovač samotný může být pomocí SFR (speciální funkční registry) nastaven do čtyř 
funkčních módů [1]:  
 -I -jsou čítány hodinové impulsy třinácti bitovým čítačem vzestupně 
 -II-stejně jako v předchozím módu, pouze čítač je šestnáctibitový 
 -III- čítač čítá impulsy v registru TL, dojde-li k jeho přetečení, je do tohoto registru 
nastavena hodnota definovaná v registru TH. Tento mód je také označován jako osmibitový s 
přednastavením. 
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 -IV-funkce obou čítačů jsou v tomto případě různé, pracuje-li jeden z nich v tomto 
módu (registr TL je standardní čítač, TH je časovačem), může být druhý pouze generátorem 
přenosové rychlosti pro sériový kanál. 
 

4. Blokové uspo řádání 
  
 Blokové schéma číslicových stopek ukazuje jednotlivé části přístroje v blocích, jak je 
možné na ně nahlížet. V následujících odstavcích jsou rozvedeny možnosti provedení 
jednotlivých bloků a zdůvodnění, proč bylo přistoupeno k použití právě vybrané varianty. 
 

ovládacíčást řídící část zobrazovacíčást

napájení

 

Obr. 2 Blokové schéma zapojení 

4.1. Ovládací část 
 
Zcela zásadní je z pohledu vývoje přístroje uživatelské rozhraní, jež umožňuje 

uživateli komunikovat s přístrojem, ideálně pak obousměrně. Pro ovládání přístrojů existuje 
nepřeberné množství ovládacích prvků mezi základní a nejjednodušší patří tlačítka. 
 Pro jednoduchost jsou použity pouze dvě tlačítka. Jedno START/STOP a druhé pro 
MEZIČAS. Vzhledem k flexibilitě při použití mikroprocesor jim je možno nadefinovat více 
funkcí i pro jedno tlačítko (např. různá funkce pro stisk nebo držení tlačítka), tato varianta 
však, vzhledem k požadavkům na pouze jednoduché a rychle ovladatelné číslicové stopky, 
odpadla. U ovládací části je nezbytná definice stavů, kdy a za jakých podmínek budou stopky 
reagovat a provádět požadované operace při jednotlivých změnách stavů tlačítek. Definování 
těchto podmínek je nezbytným podkladem pro napsání obslužného softwaru. Možné stavy a 
požadované odezvy jsou v Tab. 2. 
 

Tab. 2 Stavy tlačítek a jim odpovídající reakce 

stav reakce 
stisk tlačítka spuštění požadované funkce 
stisk a držení tlačítka spuštění požadované funkce při stisku, následné držení  

bez reakce 
držení tlačítka bez reakce 
držení jednoho tlačítka, současně stisk 
druhého tlačítka 

spuštění funkce druhého tlačítka 

uvolnění drženého tlačítka bez reakce 
držení jednoho tlačítka, současně držení 
druhého tlačítka a jeho uvolnění 

bez reakce 
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4.1.1. Zákmity 
 
Tlačítko je mechanický kontakt, který v ideálním případě provede pouze sepnutí nebo 

rozepnutí kontaktu, jež v danou chvíli stisknutí, respektive sepnutí, vede elektrický proud. 
V opačném případě je tlačítko nestisknuto, kontakt je tedy rozpojen a elektrický proud 
nevede. 

Tlačítko, přesněji jeho kontakty, však vzhledem ke svým mechanickým vlastnostem 
vykazují jednu zásadní nectnost – v případě přechodu ze stavu rozpojeno do stavu sepnuto 
(ale i při opačném přechodu) dochází k odskokům kontaktů a na výstupu se toto chování jeví 
jako dočasná oscilace mezi stavy sepnuto a rozpojeno. Tyto přechodové stavy u 
mechanických kontaktů jsou v oblasti elektrotechniky označovány jako zákmity.  

Celá problematika by nebyla nikterak vážná v případě, že by ke kontaktům se zákmity 
byl připojen systém reagující dostatečně pomalu. Ten by zaznamenal pouze změnu úrovně, 
popřípadě startovací hranu a než by znovu získával data z takového vstupu, zákmity by již 
dávno odezněly. Takovýmto pomalým systémem ovšem v žádném případě není 
mikroprocesor, jež je uvažován pro použití v této aplikaci. Navíc ošetření zákmitů tlačítek si 
klade dva zcela protichůdné požadavky – zanedbání zákmitů v dostatečném časovém úseku 
(pokud možno co nejdelším) a zároveň co nejrychlejší získávání data od uživatele. Dolní 
hranice, která musí být překonána je odvozena od doby trvání zákmitů tlačítka a zároveň 
nesmí být překročena horní hranice určená rychlostí zadávání dat uživatelem. Existuje několik 
druhů řešení, které lze rozdělit do dvou hlavních kategorií. 

Pro správné pochopení a následné ošetření zákmitů je nutné mít kvantitativní 
představu o délce jejich trvání. Vycházím-li z [14], kde je provedeno měření hned několika 
tlačítek, pak lze konstatovat, že většina tlačítek má dobu trvání zákmitů menší než 10ms. Pak 
charakter průběhu napětí na vstupu mikroprocesoru, kde je tlačítko připojeno, značně 
aproximované  zobrazuje Obr. 3, ale pro účely pochopení podstaty problému je dostačující. 
Aproximace spočívá v tom, že hodnoty napětí jsou často různé amplitudy a ne vždy dosahují 
zcela vrcholu, oproti tomu, jak to vykresluje Obr. 3. 

Obr. 3 Aproximovaný průběh zákmitů 
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4.1.2. Potlačení zákmit ů v oblasti hardware 
 
Nejjednodušším a často zároveň dostačujícím řešením takového problému je aplikace 

jednoduchého RC členu. Při sepnutí tlačítka dochází k vybíjení kondenzátoru, při rozpojení 
pak k jeho nabíjení. Je-li vhodně zvolena nabíjecí konstanta, pak je úsek zákmitů překonán 
průběhem vybíjení kondenzátoru. Ve své podstatě se opět jedná o zpomalení reakční doby 
systému, ono zpomalení zde zajišťuje právě RC člen, který nedokáže dostatečně rychle 
reagovat na transienty kontaktu. Nevýhodou takového zapojení je rozšíření zapojení o další 
součástky, ale také to, že jednou zvolená vybíjecí konstanta může být změněna pouze přímou 
změnou součástek – nutná například při použití jiných druhů tlačítek, nebo při stárnutí 
kontaktů. 

Do skupiny hardwarových řešení patří další nepřeberné množství zapojení 
s operačními zesilovači, klopnými obvody a podobně, ale pokud to nevyžaduje přímo nějaká 
speciální aplikace, je lépe se uchýlit k metodám využívajícím řešení v oblasti programu. 
 

4.1.3. Softwarové potla čení zákmit ů 
 
Využívá-li dnes nějaká aplikace procesor, mikroprocesor či jiné vyšší 

programovatelné zařízení spadá většinou problematika ošetření zákmitů kontaktů pod řešení 
softwarovou cestou. I zde existuje celá škála technik, k těm jednodušším patří například 
postup, kdy je vstup od tlačítka na dobu potřebnou pro překlenutí zákmitů zcela ignorován 
(například použitím vnitřního čítače) a až po odeznění přesně dané doby je znovu testován. 

Ovšem vzhledem k charakteru zadání, tedy realizaci číslicových stopek, bylo vhodné 
použít některý sofistikovanější postup. V první řadě bylo nutné zachovat obsluhu tlačítek 
v přerušení programu, tak aby se spuštění, zastavení měření, nebo záznam mezičasu provedl 
okamžitě bez ohledu na to, v která část programu je právě vykonávána. To s sebou ovšem 
přineslo další komplikaci, pokud je přerušení nastaveno na hranu (použití přerušení na úroveň 
není v tomto případě výhodné), pak mikroprocesor zaznamená prakticky každou hranu 
vyskytující se během zákmitů tlačítka a to jak při stisknutí, tak i při uvolnění tlačítka. Pro 
ošetření zákmitů tlačítka zohledňující použití v přerušení a požadavky funkčnosti dle Tab. 2 
jsem navrhl vlastní algoritmus ošetření zákmitů, jeho princip je blíže popsán v části 
vysvětlující softwarovou koncepci práce, kapitola 6.6. 
 

4.2. Řídící část  
  

Rozbor této části se vlivem vybraného řešení zužuje pouze na výběr vhodného  
mikroprocesoru. Mikroprocesor musí dle zadání spadat do rodiny mikroprocesorů MCS51. 
Tento požadavek splňuje celá řada mikroprocesorů a mikroprocesorů, jež jsou z této skupiny 
derivovány. Rozdíly mezi jednotlivými typy spočívají pak především ve velikosti operační 
paměti a paměti programu, doplnění čipu o rozšiřující funkce, velikosti pouzdra a tedy i počtu 
využitelných portů, tudíž i pinů. Dále také schopnost pracovat na požadované taktovací 
frekvenci a schopnost pracovat v jistých mezích napájecího napětí. S tím souvisí také vlastní 
spotřeba mikroprocesoru, která se u jednotlivých typů někdy značně liší. Mezi nadstandardní 
rozšíření patří také vylepšené metody programování, zahrnující například ISP. Tomu ovšem 
odpovídá i nutnost zvážení možnosti programování takového mikroprocesoru a dostupnost 
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programátoru. Úměrně rozšiřování funkcí mikroprocesoru se ale také zvyšuje jeho cena a 
často snižuje dostupnost pro malosériovou výrobu.  

Zvážením priorit takových požadavků jsem se rozhodl pro mikroprocesor firmy 
ATMEL, typ AT89C2051. Především pak pro jeho dostupnost, cenu a velké rozšíření, jež je 
zárukou dosažitelnosti programátorů. Jedná se o procesor v pouzdře DIL20. Má 2 kilo byty 
paměti programu, což by mělo být úměrně náročnosti programu dostačující. Jeho základní 
parametry, jak je uvádí výrobce v [9] shrnuje Tab. 3. 
 

Tab. 3 Základní vlastnosti mikroprocesoru AT89C2051 

paměť programu 2K byty programovatelné Flash 

napájení 2,7 až 6V 
taktovací kmitočet až 24MHz 
paměť RAM 128x8 bitů 

zdrojů přerušení 6, z toho dva od 16-ti bitových čítačů/časovačů a dva externí 

vstupy/výstupy dva porty, tedy 16 vstupně výstupních pinů 

 

4.3. Zobrazovací část 
  
 Výběr možných zobrazovačů se omezil pouze na výběr vhodného LCD a to z důvodu 
možnosti zobrazení většiny alfanumerických znaků a malé spotřeby (bez použití podsvícení). 
Užití zobrazovače s LED prvky by vzhledem k pozorovacím požadavkům stolních stopek 
nebylo výhodné, zvláště při napájení z baterie, kdy tyto zobrazovače mají vysoké nároky na 
napájecí proudy.  
 Bylo zvoleno LCD 2x16 znaků s typickým řadičem HD44780 firmy HITACHI (dnes 
Renesas Technology Corp.). Tento řadič umožňuje ovládat bodové maticové displeje až do 
velikosti 4x40 znaků. Často tvoří řadič a samotný  displej jeden kompletní modul na desce 
plošných spojů, tak je tomu i v tomto případě. K propojení potřebných vývodů je pak deska 
opatřena čtrnácti pájitelnými ploškami. Významné bity použité pro komunikaci a ovládání 
LCD displeje: 

R/W  – udává, zda se bude číst nebo zapisovat 
RS  –  přijímaný byte jsou data/instrukce 
E   – sestupná hrana provede přečtení dat. 
DATA  – osm bitů D7 je MSB a D0 je zde LSB 

 Ovládání řadiče je možné v osmibitovém nebo čtyřbitovém módu. Zvolil jsem 
čtyřbitový mód přenosu, kde instrukce nebo data klasické osmibitové délky jsou vysílána 
nadvakrát. Nejdříve se vyšlou horní čtyři bity a poté dolní čtyři bity. Fyzicky se procesor 
připojí s horními čtyřmi bity (D7-D4) LCD. Tím se sníží počet nutných použitých vývodů 
mikroprocesoru o čtyři.  
 Řadič v sobě již obsahuje předdefinovanou znakovou sadu. Není tedy nutné volat a 
definovat jednotlivé znaky pomocí pixelů, ale pouze se vyšle příslušný kód znaku dle tabulky, 
jak uvádí [7], a ten je následně zobrazen. Volbu místa zobrazení je možné provádět manuálně, 
nebo se v inicializaci nastaví automatický posun pro zapsání znaku. Řadič je ovládán a 
nastavován pomocí vlastní instrukční sady, ta umožňuje například mazání displeje, výběr 
řádku apod. Součástí řadiče je i CGRAM – character generator RAM, kde může uživatel 
definovat 4 nebo 8 (dle zvoleného fontu)  vlastních znaků. Tuto možnost jsem předem 
vyloučil s předpokladem, že při řešení práce si vystačím s klasickou znakovou sadou. Bit R/W 
je trvale připojen na log. 0, to znamená, že do řadiče je možné pouze zapisovat.  
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 Obvykle není čtení příliš využíváno, ale v případě 4-bitové komunikace by se dle 
výrobce měl po odeslání první čtveřice bitů číst BF, tedy busy flag, jež udává, je-li schopen 
řadič přijímat další data, nebo je zaneprázdněn výkonem požadované instrukce. Prakticky se 
zjišťuje, je-li již schopen přijmout dolní čtveřici bitů. Nutnost tohoto testování je možné 
vyloučit nastavením vhodného zpoždění, při výkonu programu, před vysláním druhé čtveřice 
bitů. Tohoto postupu je i využito.  
 

4.4. Napájení 
 

Zařízení je koncipováno jako přenosné, bylo tedy nutné zvolit vhodný bateriový zdroj. 
Předem jsem vyloučil použití integrované nabíječky. Vzhledem k dostupnosti, požadovaným 
napěťovým úrovním  a jednoduchosti řešení jsem se rozhodl zvolit napájení baterií 9V, 
označovanou dle typu 6LR61 (alkalická), 6F22 (karbon-zinek), 6KR61 (NiCd) dle značení 
IEC, jak uvádí [10]. Baterii lze vzhledem k rozměrům a kvádrovému tvaru těla také snadno 
zabudovat do krabičky, některé krabičky jsou pro tuto baterii přímo přizpůsobeny.  

Požadované napájecí napětí celého zařízení bylo nutné odvozovat od mikroprocesoru a 
LCD displeje. Jelikož zvolený mikroprocesor AT89C2051 umožňuje pracovat již od napětí 
2,7 voltů byl pro volbu napájecího napětí omezujícím faktorem LCD displej. U něj jsem 
jednoduchým pozorováním zjistil minimální napětí napájení přibližně 4 volty. Při poklesu 
napětí pod čtyři volty se rapidně snižoval kontrast displeje a nebylo z něj možné nadále 
odečítat zobrazované údaje. Minimální napájecí napětí pro celý přístroj jsem tedy zvolil 4 
volty. Snížení a stabilizace napětí baterie na tuto hodnotu může být dosaženo několika 
způsoby, z nichž některé základní uvádím níže. 
 

4.4.1. Stabilizátor se zenerovou diodou 
 

Pří známém odběru zařízení, které činí 13,2mA a použití 9V baterie by se jako 
nejjednodušší jevilo využít stabilizátoru se zenerovou diodou. Ten ovšem vykazuje nepříliš 
dobrou účinnost danou zvláště nutností nastavit pracovní bod zenerovy ke středu záporné 
pracovní charakteristiky, čehož je dosažena právě zvolením vhodného proudu diodou. Napětí 
na výstupu by muselo být zvoleno nejbližší vyšší z vyráběné řady zenerových diod, tedy 
nespíš 4,7V, a to je navíc napětí bez nutného předřadného odporu. Navíc při vyšších napětích 
baterie by se účinnost stabilizátoru dále snižovala. Ovšem zároveň by takové řešení bylo 
minimální s počtem součástek a tím i cenou . 

4.4.2. Lineární spojitý stabilizátor 
 

Další variantou by bylo použití některého z řady základních lineárních spojitých 
monolitických stabilizátorů, jelikož stavbu stabilizátoru z diskrétních součástek jsem předem 
vyloučil. S přihlédnutím na malý odběr zařízení například 78L05. Od jeho použití ovšem 
odrazuje vlastní spotřeba maximálně 6mA, a především úbytek napětí na něm až 1,7V. Což 
by v součtu znamenalo vstupní napětí minimálně 6,7V. Vzhledem k tomu, že baterie je možné 
vybíjet do velmi nízkých úrovní napětí, byla by tato limitace značně omezující vzhledem 
k využití kapacity baterie. Ovšem užití takového monolitického stabilizátoru vyžaduje pro 
svou realizaci pouze minimum externích součástek (prakticky se jedná pouze o dva 
kondenzátory). Z řady monolitických stabilizátorů jsou samozřejmě také dostupné 
stabilizátory s nastavitelným napětím (to by mohlo být nastaveno na již zmiňované čtyři 
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volty) a s nízkým úbytkem napětí, což by do jisté míry výše zmíněné nedostatky 
minimalizovalo, ale účinnost je opět nízká. Pro naměřenou spotřebu zařízení je možné pro 
stabilizátor určit účinnost. Dosazením do vzorce pro vstupní výkon (3), kdy známe odebíraný 
proud a proud spotřebovaný stabilizátorem a uvažujeme jmenovité vstupní napětí 9V, 
obdobně pro výstupní výkon (4) a následně jejich poměrem lze stanovit výslednou účinnost 
(5). Tyto hodnoty, především pak vlastní spotřeba a úbytek napětí, jsou teoretické, nejsou 
podloženy měřením při uvažovaných podmínkách, vycházejí z údajů katalogového listu, viz. 
[11]. 
            WIIUIUP icspinininin 1728,0)006,00132,0(*9)(** =+=+==  (3) 

            WIUIUP spoutoutoutout 066,00132,0*5** ====  (4) 

            %8,32100*382,0382,0
1728,0

066,0 =⇒≅==
out

in

P

Pη  (5) 

4.4.3. DC/DC měnič 
 
Tato kategorie zahrnuje velkou škálu obvodových řešení a z nich vyvozených 

zapojení, popřípadě přímo integrovaných obvodů. Z výběru lze předem vyloučit měniče 
využívající transformátoru, neboť zařízení nebude napájeno z elektrické sítě, nejsou zde 
obsaženy životu nebezpečná napětí a tudíž nevzniká potřeba galvanického oddělení. V tom 
případě se lze zaměřit pouze na měniče, jejichž koncepce je založena na využití některého ze 
základních akumulačních prvků – cívky či kondenzátoru, u něhož dochází k potřebnému 
spínání. Bližší obvodové varianty a koncepce pak popisuje [12]. 

 

4.4.3.1. Výběr vhodného m ěniče 

 
Jelikož celá řada výrobců nabízí již předem připravené integrované obvody aplikující 

právě techniku spínaných DC/DC měničů vyžadujících pro svoji funkci minimum vnějších 
součástek, rozhodl jsem se svůj výběr směřovat právě tímto směrem. Pro finální řešení jsem 
zvolil spínaný DC-DC měnič MC34063AP. Vlastní spotřebu referuje výrobce maximálně 
4mA, naměřená hodnota při Uin=9V byla 2,8mA. Samozřejmě v katalozích výrobců je velké 
množství takovýchto obvodů, někdy i s vyšší účinností, ale omezujícím faktorem je v tomto 
případě často dostupnost pro kusovou výrobu, limitována odběrem jistého minimálního počtu 
kusů. 

4.4.3.2. Návrh vlastního m ěniče 

 
Zvolený měnič umožňuje několik variant zapojení dle [13], já jsem zvolil základní 

zapojení snižujícího měniče (step-down converter). Následující výpočty směřující k určení 
hodnot jednotlivých obvodových prvků vycházejí z katalogového listu výrobce [13].  

Nejprve zvolíme výstupní napětí, to jsem určil 4V. Z této hodnoty je pak nutné 
vypočítat velikosti odporů ve zpětné vazbě. Jedná se o klasické zapojení děliče napětí. Ovšem 
řádová velikost těchto odporů musí být zvolena v souladu s tím, aby jimi tekl co nejmenší 
proud vzhledem k malému proudu zátěže a zároveň, proud jimi protékaný byl řádově větší, 
než proud odebíraný z výstupu děliče komparátorem a dělič mohl být uvažován jako ideální. 
Poté můžeme z (6)  vyjádřit hodnotu zbývajícího odporu, zvolíme-li vhodně hodnotu prvního 
odporu, jak ukazuje (7). Samozřejmě je nutné brát na zřetel, nejen zde, ale i při dalších 
výpočtech, že většina součástek je vyráběna v předem daných hodnotách, tzv. řadách. 
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Následující výpočty odvozují dobu sepnutí (ton) a dobu rozepnutí (toff) spínače. 
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Určení hodnoty kondenzátoru pro oscilátor. 
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 Maximální proud dodávaný do zátěže je mírně předimenzován na 20mA, oproti 
skutečné spotřebě přístroje. Od toho se odvíjí výpočet Ipk(switch) (což je maximální spínaný 
proud), R1, L1 a také filtračního kondenzátoru C5. 
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Ten je navíc nastaven pro zvlnění výstupního napětí na desetinu procenta výstupního 
napětí. Vin(min) značí minimální vstupní napětí. Vout je ve schématu značeno jako Vcc. VF je 
úbytek napětí na diodě v průchozím směru. Vsat značí saturační napětí spínače. 
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Pro ověření výhodnější účinnosti jsem provedl měření simulující podmínky zatížení 

tohoto měniče při použití v samotném zařízení. Vstupní, výstupní výkon a výslednou účinnost 
jsem vypočítal opět pomocí (3), (4) a (5). Výsledky shrnuje Tab. 4. 
 

Tab. 4 Ověření vlastností měniče měřením 

Uin[V] Iin[mA] Uout[V] Iout[mA]  Pin[mW]  Pout[mW]  n[%] 
16 7,16 4 13,2 114,56 52,8 46,09 
14 7,73 4 13,2 108,22 52,8 48,79 
12 8,49 4 13,2 101,88 52,8 51,83 

11,5 8,74 4 13,2 100,51 52,8 52,53 
11 9,05 4 13,2 99,55 52,8 53,04 

10,5 9,33 4 13,2 97,965 52,8 53,90 
10 9,68 4 13,2 96,8 52,8 54,55 
9,5 9,98 4 13,2 94,81 52,8 55,69 

9 10,4 4 13,2 93,6 52,8 56,41 
8,5 10,83 4 13,2 92,055 52,8 57,36 

8 11,33 4 13,2 90,64 52,8 58,25 
7,5 11,93 4 13,2 89,475 52,8 59,01 

7 12,66 4 13,2 88,62 52,8 59,58 
6,5 13,38 4 13,2 86,97 52,8 60,71 

6 14,24 4 13,2 85,44 52,8 61,80 
5,7 14,2 3,83 13,2 80,94 50,556 62,46 

 
Výsledky měření potvrzují lepší účinnost než teoreticky uvažovanou u ostatních 

variant. Navíc při snižování vstupního napětí se účinnost ještě zvyšuje, takové chování bude 
pro bateriové napájení výhodné. 
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5. Hardwarová realizace 
 

Na základě rozboru jsem navrhl obvodové schéma, jež umožňuje finální provedení 
celých stopek. To také posloužilo jako předloha pro návrh a následné zhotovení DPS. 
 

5.1. Napájení 
 
Mezi baterii a samotný obvod je umístěn kolébkový vypínač. Dioda D1 slouží jako 

ochranná při přepólování baterie, baterie se tímto sice znehodnotí, ale zařízení zůstane 
zachováno. Následně je zapojení koncipováno dle doporučení výrobce IC1 podle [13].  
Kondenzátor C3 je zapojen jako filtrační, ale spíše plní funkci zajištění proudu pro rychlé 
proudové špičky odebírané měničem, těmi již není přímo zatěžována baterie. Odpor R1 určuje 
maximální výstupní proud. Kapacitor C4 slouží jako časovací k volbě vhodné frekvence 
spínání.  

Akumulačním prvkem měniče je v tomto případě cívka L1. V době rozepnutí 
vnitřního spínače pokračuje tok proudu z cívky zátěží a diodou D2. Ta musí být vzhledem 
k frekvenci užité v měniči rychlá, proto je použita schottkyho dioda. Odpory R2 a R3 tvoří 
zpětnou vazbu měniče a určují výstupní napětí celého zapojení. Kondenzátor C5 je filtrační, 
zvolen tantalový, kvůli vyšším frekvencím zvlnění, nižší ESR a delší životnosti oproti 
klasickému elektrolytickému. Na výstupu zapojení je již požadované napájecí napětí +4 volty 
označené symbolem Vcc, vztažené k zemnímu potenciálu GND. Popisované schéma zapojení 
viz. Obr. 4. 

Obr. 4 Schéma zapojení napájecí části 
 

Obr. 4 Schéma zapojení napájecí části 
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Obr. 5 Schéma zapojení řídící, ovládací a zobrazovací části 
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5.2. Řídící, ovládací a zobrazovací část 
  

Schéma zapojení na Obr. 5. Rezistory R4 a R5 slouží jako pull-up, jelikož 
mikroprocesor nemá na těchto pinech interní pull-up rezistory (je na ně připojen integrovaný 
komparátor). Zapojení R7 a C7 zajišťuje POWER-ON RESET mikroprocesoru, ten musí 
nastat ve chvíli, kdy je dosaženo plného napájecí napětí a již běží oscilátor, jak uvádí [9]. V 
podstatě se jedná o derivační článek, který umožní postupný pokles napětí na tomto vstupu a 
v okamžiku, kdy má již mikroprocesor plné napájecí napětí, zajistí jeho reset. Aby reset 
nastal, musí být na tomto vstupu vysoká úroveň po dobu dvou strojových cyklů. Výpočet 
hodnot prvků není složitý, k nepřesnému výsledku by ale vedla hodnota vnitřního pull-down 
rezistoru, pohybující se mezi 50 až 300kΩ, jak udává výrobce mikroprocesoru. Zvolené 
hodnoty proto odpovídají doporučení dle [3]. 

K vývodům 4 a 5 mikroprocesoru je připojen krystal 24MHz s doporučenými 
hodnotami kapacit C1 a C2. LCD displej je tvořen samostatným modulem, ten je z důvodu 
konstrukčních vyvýšen. Jeho spojení je zajištěno s DPS pomocí lámacích kolíků a dutinkové 
lišty. Kondenzátor C6 je blokovací a je zapojen co nejblíže kladnému napájecímu pinu 
mikroprocesoru. Pomocí tranzistoru Q1 a odporu R6 je zajištěno připojení napájení pro řadič 
displeje v jasně definovaném okamžiku. Ovládací tlačítka jsou připojena přímo 
k přerušovacím vstupům mikroprocesoru. 
 

5.3. Mechanická konstrukce 
 

Celé zařízení je umístěno do krabičky U-KM33B o rozměrech 119x74x29 mm. Ta 
navíc obsahuje otvor pro 9V baterii. Tomu byl uzpůsoben návrh DPS, ten zároveň sledoval 
dodržení základních zásad pro návrh DPS i s ohledem na EMC. Výsledek v podobě předlohy 
pro výrobu DPS ukazuje příloha 1, osazovací předlohu plošného spoje pak příloha 2. LCD 
displej je vyzdvižen na čtyřech šroubech, tak, aby se jeho vrchní okraj dotýkal vnitřku 
vrchního dílu krabičky. To umožnilo při návrhu umístit některé součástky přímo pod něj a tím 
lépe využít plochu DPS. Zároveň musel být zachován přístup k mikroprocesoru z nutnosti 
jeho vyjmutí při programování. 

Do vrchního dílu krabičky jsou vytvořeny otvory pro displej, tlačítka a vypínač. 
Předlohu uvádí příloha 4. Tlačítka jsou zasazena do těsných děr a upevněna lepením. K DPS 
jsou připojeny krátkou dvojlinkou, stejně tak i vypínač a konektor baterie. To umožňuje i 
pozdější rozebrání a přístup k mikroprocesoru, jenž je osazen v patici. Výsledné uspořádání 
s odklopeným horním dílem krabičky ukazuje příloha 5. Krabička je sesazena a smontována 
čtyřmi vrutovými šrouby, které byly součástí krabičky.  
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6. Softwarová realizace 
  

Pro vlastní funkci mikroprocesoru je třeba nahrát do paměti programu data (paměť 
typu flash) – program. Program je možné vytvořit v několika jazycích různých úrovní od hexa 
kódu až po moderní jazyk C. Já jsem pro tvorbu zvolil jazyk JSA, tedy jazyk symbolických 
adres. Ten není tak programátorsky náročný jako tvorba přímo v hexa kódu, ale zároveň 
umožňuje oproti jazyku C jasný tvar zdrojového kódu bez redundance. Výsledný program je 
součástí elektronické verze této práce na CD. Obr. 6 ukazuje blokově vývojový diagram 
programu. Podrobnému popisu jeho jednotlivých bloků jsou věnovány další podkapitoly.  
 

start

inicializace

hlavní
programová

smyčka

externí
přerušení 0

externí
přerušení 1

přerušení od
časovače 0

 

Obr. 6 Vývojový diagram programu 

6.1. Inicializace 
  
 Po spuštění zařízení dojde k provedení RESETU a mikroprocesor začne vykonávat 
instrukce od adresy 0000H v paměti programu. Po zapnutí je vhodné paměť RAM před 
následným používáním vymazat. Pro vymazání je zde smyčka, která využije nepřímého 
adresování a dekrementace v cyklu a projde celý paměťový prostor RAM. Dále se nastavuje 
pozice ukazatele na zásobník. Jelikož je v programu využito několika přerušení, je nezbytné 
tyto přerušení nastavit a povolit v patřičných SFR, popřípadě jim nastavit žádanou prioritu. 

V programu jsou využívány konstanty, jejich naplnění je provedeno právě zde. 
Provede se také inicializace displeje, to znamená nastavení čtyřbitové komunikace, volba 
fontu, posunu a zobrazení kurzoru apod. Dochází také k nulování některých uživatelských 
příznakových bitů, čímž je dosaženo po přechodu do hlavní programové smyčky úvodního 
zobrazení času a textu. Pokud program vyžaduje některé další kroky, které je třeba provést 
pouze jednou, pak jsou vykonány právě zde. Mezi ně patří například zobrazení textu 
“MEZICAS“, jež není nutné dále v programu obnovovat. 



 

28 

6.2. Hlavní programová smy čka 
  

Výkon programu zde prochází nekonečnou uzavřenou smyčkou a je cyklicky 
opakován. Podle stavu definovaných příznaků jsou zde volány potřebné podprogramy nutné 
pro zobrazení času, mezičasu, popřípadě přepsání textu “START/STOP“. Bitové příznaky 
jsou nastavovány v příslušných přerušeních, nevypisuje se tedy nezměněná informace, což 
výpis samotného času značně urychluje. Princip je ukázán na Obr. 7. 

externí
přerušení 0

zobrazení nových
hodnot na LCD

zobrazit START

změnačasu

změna
mezičasu

změna
START/STOP

zobrazení nových
hodnot na LCD

přerušení od
časovače 0

externí
přerušení 1

zobrazit STOP
co bylo

zobrazeno

ANO

ANO

ANO

NE

NE

NE

START

STOP

od inicializace

 

Obr. 7 Vývojový diagram hlavní programové smyčky 



 

29 

 

6.3. Obsluha externího p řerušení 0 
  

 Jde o přerušení vyvolané stiskem tlačítka 
MEZIČAS, to je připojeno na pin P3.2. Přerušení reaguje 
na sestupnou hranu. Jak ukazuje vývojový diagram na 
Obr. 8, nejdříve se testuje, zda-li probíhá měření. Pokud 
ano, okamžitě po vyvolání přerušení jsou hodnoty 
aktuálního času zálohovány.  

Pak dochází k ošetření zákmitů, pokud je vyvolání 
přerušení vyhodnoceno jako korektní (to znamená od 
stisknutí tlačítka, nikoliv uvolnění), provede se 
zaokrouhlení času uloženého v záloze a přepis hodnot 
z této zálohy do paměti mezičasu. Také se nastaví příznak 
signalizující změnu tak, aby v hlavní programové smyčce 
došlo k vypsání hodnoty mezičasu na displej. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 8 Vývojový diagram obsluhy externího přerušení 0 

 

Obr. 8 Vývojový diagram 
obsluhy externího přerušení 0 
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ANO
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6.4. Obsluha externího p řerušení 1 
  
 Přerušení je vyvoláno sestupnou hranou na pinu P3.3, jež je spojen s tlačítkem 
START/STOP. Zajišťuje spouštění/zastavování vlastního měření. Při vstupu do obsluhy 
přerušení se zjistí, zda se již provádí měření. Pokud ne, nastaví se a spustí časovač 0, následně 
se zjistí, zdali bylo volání přerušení korektní, pokud ano provede se povolení přerušení od 
časovače (časovač již běží) a mezičasu. Nastaví se signalizační bity pro výpis na LCD. 
Vynulují se patřičná paměťová místa odpovídající jednotlivým částem časového údaje a 
stejně tak i pro mezičas. K nulování je použito cyklu a nepřímého adresování. Spuštěním 
dojde k vymazání předchozích hodnot měření a to i pro mezičas. 

Nebylo-li volání korektní, dojde k zastavení čítače. Pokud je měření spuštěno, zálohují 
se hodnoty času a provede se ošetření zákmitů. Je-li přístup korektní, provede se procedura 
pro zastavení čítání, zaokrouhlení a povolí se přepis hodnot na displeji. Když volání korektní 
není, skáče se na konec přerušení. Situaci vykresluje vývojový diagram externího přerušení 1 
na Obr. 9. 
 

6.5. Obsluha p řerušení od časova če 0 
 

6.5.1. Obsluha p řerušení 
  

Přednastaví se hodnoty pro přetečení časovače nastavením požadovaných hodnot do 
registrů TH0 a TL0. Čas odpovídající vyvolávání přerušení s ohledem na použití 24MHz 
taktování je přibližně volen na setinu vteřiny. Po přednastavení TH0 a TL0 se provede 
inkrementace setin vteřiny, při jejich přetečení se setiny vteřiny nulují a inkrementují se 
desetiny vteřiny, stejně tak vteřiny, desítky vteřin, minuty a desítky minut. Maximální měřený 
čas je 59:59:99. Vzhledem k přehlednosti výstupních dat na displeji jsou nejmenší 
zobrazovanou jednotkou setiny vteřiny. 
 

6.5.2. Dostavování času 
 
I při použití relativně přesného krystalového oscilátoru nelze operovat s tím, že ten 

bude mít po aplikaci v obvodu přesně zvolenou frekvenci jež je uvedena jako nominální od 
výrobce. Jelikož se od přesnosti taktovací frekvence mikroprocesoru odvíjí přesnost celého 
zařízení, je nezbytné odchylku detekovat a korigovat. Detekci jsem provedl zkouškou při 
srovnávacím měření. Výhodou použitého čítání času je krom jednoduchosti algoritmu i 
možnost snadné korekce odhalené chyby časování. Korekci lze snadno provést změnou 
přednastavení hodnot definujících, po jaké době je vyvoláváno přerušení od časovače 
(požadovaná hodnota je setina vteřiny). Minimální krok takové korekce je 0,5us, čemuž 
odpovídá změna přednastavené hodnoty o jedničku směrem nahoru či dolů.  Tato korekce by 
měla být dostačující, jelikož krystal bude kmitat sice na chybné frekvenci, ale ta by měla být 
stabilní, načež se tedy korekcí dosáhne správné hodnoty časování. Vhodnost takového řešení 
potvrzují výsledky srovnávacího měření. 
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Obr. 9 Vývojový diagram obsluhy externího přerušení 1 
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6.6. Ošetření zákmit ů 
 
Na základě podrobného rozboru zákmitů v [14] jsem využil zde publikovanou 

myšlenku ošetření zákmitů pomocí tzv. počítacího algoritmu. Ten hledá v průběhu vstupu 
tlačítka dobu, po kterou kontakt setrvá v určité hladině. Tou byla log. 0. Danou ideu jsem 
rozšířil a nyní umožňuje navíc detekci, zda zákmity nevznikli při puštění tlačítka, kdy je 
detekována zároveň úroveň opačná, což umožňuje ošetření při uvolnění tlačítka. Tím je také 
zajištěno, že program nemůže zůstat zacyklen v případě, že by se jedna daná úroveň 
nevyskytovala v potřebném časovém úseku. Algoritmus zachycuje Obr. 10. 

přednastavení hodnot pro
dekrementaci v log.1 - B
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nula v B

ANO

NE

přednastavení hodnot pro
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nekorektní volání

testování
bitu tlačítka

log. 1

log. 0

dekrementace hodnot A

přednastavení hodnot pro
dekrementaci v log.1 - B

dosažena
nula v A

ANO

ukončení algoritmu, korektní volání

NE

volání ošetření zákmitů

 

Obr. 10 Vývojový diagram algoritmu pro ošetření zákmitů   
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7. Ovládání 
 

Jeli v zařízení připojena funkční 9V baterie odpovídajícího typu, je možné jej uvést do 
chodu přepnutím kolébkového vypínače do polohy I. Po zapnutí dojde zobrazení stavu, jež 
může nabýt modré tlačítko START/STOP, v prvním řádku. Zde je také zobrazována hodnota 
času ve formátu “minuty:sekundy.setiny sekund“. Spodní řádek zobrazuje hodnotu mezičasu 
ve stejném formátu a je spjat se zeleným tlačítkem MEZICAS. Stisknutím modrého tlačítka 
dojde ke spuštění měření. Pokud probíhá měření, je možné stisknutím zeleného tlačítka 
iniciovat záznam mezičasu. Dalším stiskem modrého tlačítka dojde k zastavení měření. 

Opětovným stiskem modrého tlačítka dojde k vymazání hodnot času i mezičasu a ke 
spuštění nového měření. Vypnutí je možné provést opět kolébkovým vypínačem přepnutím 
do polohy 0 kdykoliv po zapnutí přístroje, i během měření. V tom případě nejsou hodnoty 
získané během měření, nebo předchozím měřením zachovány. Výše uvedený popis ovládání 
koresponduje s konečným provedením přístroje zobrazeném na Obr. 11, na displeji jsou 
hodnoty času a mezičasu po provedeném měření. 

 

 

Obr. 11 Konečné provedení přístroje, horní pohled 
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8. Ověření činnosti 
 

K ověření funkčnosti vlastní podstaty stopek, a to měření času, jsem použil 
jednoduchou srovnávací metodu. Při jednotlivých měřeních byl spouštěn a měřen čas 
v počítači pomocí programu Stopky verze 2.2 a zároveň samotným přístrojem stopek. Tab. 5 
vynáší zjištěné výsledky. Měření probíhalo pro různé časy, různým způsobem (START-
STOP, START-MEZICAS). 
 

Tab. 5 Výsledky srovnávacího měření 

PC stopky číslicové stopky   chyby m ěření 

č.m. min s cs min s cs 
absolutní 
chyba [cs] 

relativní 
chyba [-] 

relelativní. 
chyba [%] 

1 0 0 12 0 0 12 0 0,00E+00 0,000000 
2 0 0 84 0 0 83 1 1,19E-02 1,190476 
3 0 10 71 0 10 71 0 0,00E+00 0,000000 
4 0 20 7 0 20 8 1 4,98E-04 0,049826 
5 0 40 15 0 40 15 0 0,00E+00 0,000000 
6 1 1 34 1 1 33 1 1,63E-04 0,016303 
7 1 50 71 1 50 70 1 9,03E-05 0,009033 
8 2 0 70 2 0 68 2 1,66E-04 0,016570 
9 3 2 96 3 2 96 0 0,00E+00 0,000000 

10 5 32 48 5 32 49 1 3,01E-05 0,003008 
11 7 15 1 7 15 1 0 0,00E+00 0,000000 
12 8 40 61 8 40 60 1 1,92E-05 0,001921 
13 10 8 89 10 8 90 1 1,64E-05 0,001642 
14 14 19 29 14 19 29 0 0,00E+00 0,000000 
15 18 55 9 18 55 9 0 0,00E+00 0,000000 
16 21 33 68 21 33 67 1 7,73E-06 0,000773 
17 25 20 7 25 20 8 1 6,58E-06 0,000658 
18 35 7 43 35 7 44 1 4,75E-06 0,000475 
19 37 12 89 37 12 88 1 4,48E-06 0,000448 
20 42 4 26 42 4 27 1 3,96E-06 0,000396 
21 45 0 60 45 0 59 1 3,70E-06 0,000370 
22 53 54 12 53 54 12 0 0,00E+00 0,000000 
23 54 38 26 54 38 25 1 3,05E-06 0,000305 
24 55 38 76 55 38 76 0 0,00E+00 0,000000 
25 56 2 85 56 2 86 1 2,97E-06 0,000297 
26 57 6 76 57 6 77 1 2,92E-06 0,000292 
27 58 16 14 58 16 13 1 2,86E-06 0,000286 
28 58 41 31 58 41 32 1 2,84E-06 0,000284 
29 59 11 50 59 11 51 1 2,82E-06 0,000282 
30 59 58 59 59 58 59 0 0,00E+00 0,000000 

 
Jelikož se v celém intervalu měření vyskytuje chyba v rozmezí do maximálně 2 

nejmenších měřených jednotek (setiny sekundy) a během měření má tato chyba náhodný 
charakter, lze soudit, že stabilita samotného měření je pro zvolený časový úsek dobrá. Pokud 
by byla například zavedena chyba nestabilitou kmitočtu nebo použitím nevhodného algoritmu 
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při čítání času, docházelo by s prodlužováním doby měření k nárůstu takovýmto způsobem 
vzniklé chyby. Za příčinu malé chyby vyskytující se náhodně považuji zřejmě chybu vzniklou 
použitou metodou měření, kdy spuštění a zastavení měření neprobíhá v úplném 
synchronismu, to znamená nedojde k souhlasnému stisku kláves pro spuštění či zastavení 
měření u PC a u stopek. Obecně je vznik této chyby zásadnější pro měření v kratších 
časových intervalech, což se samozřejmě odráží na velikosti relativní chyby. 

Výpočet chyb vychází z [15]. Při výpočtu absolutní chyby dosazením do (17) je 
hodnota PC stopek považována za hodnotu konvenčně pravou tp. Pro ukázkový výpočet je 
použit druhý řádek Tab. 5. 
 

            csttt pm 18483 =−=−=∆  (17) 

Odtud je možné vypočítat relativní chybu aplikací (18). 

            ][01190476,0
84

1 −==∆=
pt

t
tδ  (18) 

Pro úplnost vyjádřeno v procentech jak ukazuje (19). 

            [%]190476,1100*
84

1
100* ==∆=

pt

t
tδ  (19) 
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9. Závěr 
 
Vycházeje z podrobných analýz v předchozích semestrálních projektech, v návaznosti 

na ně, a jejich prohloubením bylo během bakalářské práce vyvinuto finální provedení 
číslicových stopek. Po zvážení dílčích aspektů jednotlivých řešení jsem provedl vlastní návrh 
obvodového provedení směřujícího k vhodné kombinaci požadavků na jednoduchost a 
mobilnost. 

Vzhledem k pojetí hardwarové oblasti se značná část řešení práce přesunula také do 
oblasti realizace návrhu a optimalizace obslužného softwaru, jenž se nemalou měrou podílí na 
výsledné funkčnosti celku. V neposlední řadě došlo i ke kompletní instalaci celých 
číslicových stopek do vhodné krabičky tak, aby celý koncept splňoval požadavky na 
uživatelské pohodlí. Výstupem práce je, po ověření činnosti, funkční prototyp číslicových 
stopek s maximální dobou měření 59 minut, 59 vteřin a 99 setin sekundy, jež je po přetečení 
opakována s čítáním od nuly bez indikace přetečení. Stopky doplněné softwarovým 
zaokrouhlováním vykazují teoretickou přesnost 1±0,5 setin sekundy. Konečný produkt plně 
kvituje připomínky zadavatele a závěry vyplývající během vývoje, aby naplňoval obsah 
zadání. 
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Abecední seznam zkratek 
ASIC  - Application-specific Integrated Circuit, aplikačně specifikované integrované 
  obvody 
BF  - Busy Flag, příznak zaneprázdnění u LCD 
CGRAM - Character Generation Random Access Memory, paměť LCD pro generování 
  znaků 
CPU   - Central Procesor Unit, centrální procesorová jednotka 
DPS  - Deska Plošných Spojů 
ESR  - Equivalent Series Resistence, ekvivalentní sériový odpor 
EMC  - ElectroMagnetic Compatibility, elektromagnetická kompatibilita 
HDL  - Hardware Description Language, jazyk pro programování PLD  
I2C  - Inter-Integrated Circuit, sběrnice pro sériovou komunikaci vyvinutá firmou 
  Philips 
IC  - Integrated Circuit 
ISP  - In System Programming, zařízení je možné programovat v systému 
JSA  - Jazyk Symbolických Adres 
LSB  - Low Significant Bit, nejméně významný bit 
MCS  - Microcontrollers, mikrokontroléry, registrovaná obchodní značka společnosti 
  Intel 
MSB  - Most Significant Bit, nejvíce významný bit 
PLD  - Programmable logic device, programovatelné logické zařízení 
PROM  - Programmable Read Only Memory, programovatelná pamět pouze pro čtení 
RAM   - Random Access Memory, paměť s libovolným přístupem 
ROM  - Read Only Memory, paměť pouze pro čtení 
RTC  - Real Time Clock, takto jsou označovány obvody reálného času 
SFR  - Special Function Registers, speciální funkční registry, zpravidla u  
  mikroprocesoru 
SMD  - Surface-Mount Device, součástka pro povrchovou montáž 
SPI  - Serial Peripheral Interface, synchronní sériová sběrnice pro periferní rozhraní 
  vytvořená firmou Motorola 
TTL  - Transistor-transistor logic, druh digitálních integrovaných obvodů 
UART  - Universal Asynchronous Receiver/Transmitter, univerzální asynchronní 
  přijímač/vysílač 
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Příloha č.3 
 

sou částka hodnota pouzdro * cena (K č)** 
C1 22pF 1206 2,5 
C2 22pF 1206 2,5 
C3 100uF/16V - 1 
C4 470pF 1206 3 
C5 22uF/16V C/6032 5 
C6 100nF 1206 2 
C7 10uF/10V - 3 
D1 1N4007 - 1 
D2 1N5819 - 2 
DISPLAY MC1602E-SYR - 180 
IC1 AT89C2051P - 27 
IC2 MC34063A - 15 
L1 330uH - 1,9 
MEZICAS P-B1715 - 12 
START/STOP P-B1715 - 12 
Q1 BC559B - 1,4 
Q2 24MHz - 9,9 
R1 7R5 - 1 
R2 22k - 1 
R3 10k - 1 
R4 4k7 - 1 
R5 4k7 - 1 
R6 1k - 1 
R7 8k2 1206 1 
hlavní vypínač P-H8600VB01T - 10 
krabička U-KM33B - 46 
patice precizní DIL20 - 9,9 
konektor pro 9V 
baterii 006-PI - 3 

  suma 357,1 
* uvedeno pouze u součástek SMD 
** cena včetně DPH, platná k 20.4.2008, vychází z [16] a [17] 
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Příloha č.5 
 

 


