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Abstrakt 

Diplomová práce obsahuje literární rešerši zaměřenou na oblast panelových měřicích 
přístrojů pro měření napěťových signálů. Ze získaných informací a podle definovaných 
požadavků na zařízení je navrhnuto blokové schéma panelového přístroje spolu 
s koncepcí měření napěťových veličin. Po zhotovení koncepce je vytvořen konkrétní 
obvodový návrh přístroje doplněný o výkres desky plošných spojů. Podle výkresu byla 
deska fyzicky realizována, osazena a oživena. Po oživení následoval vývoj 
softwarového vybavení přístroje. Nejprve byly vytvořeny základní funkční bloky pro 
využívání vnitřních prvků přístroje. Posléze byl vytvořen zdrojový kód zastupující 
Modbus slave zařízení. Dovršením softwarové části je vytvoření grafického 
uživatelského prostředí v přístroji.  
 

Klíčová slova: 

Panel, návrh, průzkum, schéma, mikrokontrolér, rešerše, přístroj, zapojení, program, 
A/D převodník, blok, měřicí 

 

 

Abstract 

The master thesis includes a literature search, which is focused on questions around 
panel measure instruments for measuring analog voltage signals. There is the block 
diagram and the concept of measuring voltage values designed from collected 
information and defined requirements to the device. In the next step a design of the 
circuit diagram is created and published and consequently transferred into PCB. The 
whole board has been fabricated, assembled and tested. The firmware development 
starts with the definition of basic functional blocks for using of internal elements of the 
device, which is followed by the implementation of the Modbus slave station service 
routine. The top part presents graphical user interface on the device. 
 

Key words: 

Panel, design, survey, circuit diagram, microcontroller, literature search, exploration of 
facts, equipment, wiring, program, A/D converter, block, measuring 
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1. ÚVOD 

Během technické instrumentace je kladen důraz na možnost centralizovaného ovládání 
všech prvků ovlivňujících činnost výrobního procesu. Toto řešení umožňuje operátorovi 
vzdáleně nastavovat parametry akčních členů a je současně informován o naměřených 
hodnotách jednotlivých senzorů. Stoupá tím přehlednost ovládání celého systému 
a zároveň klesá minimální počet potřebné obsluhy k řízení. U některých aplikací je ale 
nezbytné informovat o získaných hodnotách i dílčí obsluhu, která se nachází přímo 
ve výrobních prostorách. Děje se tak například v situacích, kdy je vzájemně provázána 
ruční a automatizovaná výroba. Údaje o měření jsou tak rozesílány po průmyslové 
sběrnici a současně umístěny na zobrazovači přístroje. Zaměstnanec ve výrobě si tak 
udržuje přehled o hodnotách dané veličiny a podle toho může vykonat daná opatření, 
či pokyny.   

Jelikož prostory výroby bývají často ve ztížených podmínkách, jsou na přístroje 
kladeny vysoké nároky na jejich odolnost a spolehlivost. Z praktických důvodů zůstává 
co největší část panelového přístroje zapuštěna do skeletu, který tvoří například obal 
rozvaděčové skříně. Uvnitř rozvaděče jsou přístroji poskytnuty lepší pracovní podmínky 
a jsou zde ochráněny i přívodní vodiče proti mechanickému poškození a nebezpečí 
úrazu elektrickým proudem. V běžném stavu tak zůstává přístupný pouze čelní panel 
přístroje obsahující zobrazovač, ovládací prvky, či indikátory. 

Úkolem této diplomové práce je provést průzkum zařízení nabízených na trhu 
spadající do kategorie panelových měřicích přístrojů. Podle typických parametrů pro 
tyto přístroje dojde k jejich rozdělení do skupin na základě konkrétních vlastností. 
Po dostatečném načerpání poznatků a prostudování přístrojů s parametry obdobnými, 
jako jsou uvedeny v zadání práce, je navrhnuta koncepce nového panelového měřicího 
přístroje. Přístroj bude navržen tak, aby svými parametry byl schopen uspokojit 
současné požadavky na vybavenost a zároveň mohl splnit všechny body v zadání.  

Z předchozí koncepce je vytvořeno celkové obvodové zapojení rozdělené na dva 
celky tak, aby mohlo dojit k případné záměně měřicích modulů, nebo rozšíření 
základních funkcí přístroje. Kompletní návrh je složen ze schématu zapojení a z něj 
odvíjejících se návrhů desek plošných spojů. Samozřejmostí je i vytvoření potřebného 
programového vybavení k přístroji.  
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2. PRŮZKUM DOSTUPNÝCH ZAŘÍZENÍ 

Sortiment dostupných panelových měřicích přístrojů je podle jejich využití velice 
různorodý. V rámci zpřehlednění je účelné rozdělit přístroje do skupin podle 
charakteristických parametrů. 

2.1 Rozdělení přístrojů 

Hledáme-li měřicí modul pro konkrétní aplikaci, jsou známy určité požadavky, které 
od zařízení vyžadujeme. Základními kritérii může být: typ měřené veličiny, počet 
měřicích kanálů, dále např. typ konstrukce, způsob zapojení či druh komunikačního 
rozhraní. Kombinací těchto parametrů lze snadno vytvořit specifický přístroj, který 
na trhu nemusí mít přímého konkurenta. Následující kapitoly se budou věnovat 
rozdělení přístrojů podle konkrétních parametrů. 

2.1.1 Podle konstrukce 

Konstrukčně lze přístroje rozdělit do dvou základních skupin. První skupina přístrojů 
je určena pro montáž do předem připraveného otvoru rovinných ploch, jako je např. 
vnější skelet technického zařízení nebo dveře skříňových rozvaděčů (viz. Obrázek 1 
vlevo). Do druhé skupiny patří modulární přístroje upevněné pomocí DIN lišty (viz. 
Obrázek 1 vpravo). Jsou tak např. umístěny mezi ostatní elektrické prvky uvnitř 
rozvaděčů s průhledným průčelím nebo samostatně v dodatečných pouzdrech.  
 

 

Obrázek 1 Konstrukční řešení přístrojů 

 [1] [2]  

2.1.2 Podle počtu vstupů  

Množství měřicích kanálů se často odvíjí od typu měřené veličiny. Například v případě 
měření silových veličin třífázové sítě je pro každou fázi určen samostatný vstup. 
Ze vstupů jsou pak získávány údaje o napětí, symetrii, frekvenci, apod. Z těchto hodnot 

 12



 

je pak analyzována kvalita silnoproudé sítě. Další přístroje mají pouze jeden nebo dva 
měřicí vstupy, které mohou být univerzálně využity pro měření teploty pomocí 
odporové sondy, unifikovaného signálu proudu 4÷20 mA, nebo napětí 0÷10 V. Můžeme 
najít i moduly pro termostatické ovládání teploty s pěti analogovými vstupy nebo 
multifunkční panelové přístroje, ke kterým se připojují libovolné karty s měřicími 
vstupy. Často bývají doplněny množstvím podružných digitálních vstupů/výstupů, které 
zastávají např. funkci varovné signalizace, ovládání ventilátoru, kompresoru,… 
Výhodou bývá i přítomnost zdroje pro realizaci připojení proudové smyčky  4÷20 mA. 
 

 

Obrázek 2 Periferie přístroje pro měření v třífázové síti 

 [3] 
Na předchozím obrázku je vidět zadní strana panelového přístroje pro měření 

třífázové sítě. Kromě potřebných měřicích vstupů je vybaven výstupy relé pro řízení 
spotřeby či hlášení alarmů. Digitálními výstupy pro stavová hlášení. Analogovými 
výstupy pro připojení k jiným měřicím systémům. Digitálními vstupy pro signalizaci 
přepínání tarifů elektroměrů, zpětná hlášení o chodu spotřebičů, synchronizace hodin 
nebo impulsní vstup pro libovolné elektroměry. [3] 

2.1.3 Podle typu komunikačního rozhraní 

Má-li měřicí modul správně komunikovat s centrální jednotkou (PLC, IPC) 
a současně podávat informace o naměřených hodnotách, musí mít pro komunikaci jasně 
definovanou fyzickou vrstvu s logickými úrovněmi. Zároveň musí prvky v síti používat 
stejný komunikační protokol.  Měřicí moduly nabízejí propojení pomocí těchto 
standardů: 
 

 RS-232: Asynchronní plně duplexní přenos dat po sériové sběrnici s negativní 
logikou napěťových úrovní. Pohybují se v rozmezí hodnot <15 V÷5 V> 
a <-15 V÷-5 V>  na straně vysílače. Maximální délka vedení je v desítkách 
metrů. 
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 RS-485: Poloduplexní přenos s diferenčním propojením jednotek, nejčastěji 
metodou master-slave. maximální délka sběrnice 1,2  km. Logické úrovně jsou 
určeny rozdílovým napětím dvou symetricky splétaných vodičů značených 
A a B. Logická úroveň „1“ je definována rozdílovým napětím (A – B) < -300 
mV, log. „0“ napětím A - B > +300 mV.  

 

 Proudová smyčka: Předává pouze údaj o hodnotě měřené veličiny přepočtené na 
proudovou úroveň v rozmezí 4÷20 mA. Zajišťuje velkou šumovou imunitu 
a díky tomu přenos na vzdálenost stovek metrů. V rámci jednoduchosti dokáže 
přesto zároveň signalizovat přerušení vedení nebo výpadek napájecího zdroje. 

 

 Průmyslový ethernet: Sériová sběrnice vycházející ze specifikace IEEE 802.3. 
Maximální délka sběrnice se odvíjí od použitého standardu, resp. typu vedení. 
Například pro prvotní 10Base5 byla maximální délka koaxiálního kabelu 500 m 
při 10 Mb.s-1. Komunikační rychlost se postupně zvyšovala na 100, 1000, 
až 104 Mb.s-1. Přenosové médium tvoří kroucený pár, optický, nebo již zmíněný 
koaxiální kabel. Typ kódování Manchester. [14] 

 
Při odesílání dat po sběrnici musí být rovněž přesně určeno pořadí a tvar dat, která 

jsou mezi sebou odesílána. Tato pravidla specifikuje komunikační protokol. Definuje 
strukturu zpráv, umožňuje kontrolu jejích porušení, adresování ke správnému zařízení. 
Panelové přístroje bývají vybaveny především těmito protokoly: 
 

o MODBUS: Jedná se o komunikační protokol na úrovni aplikační vrstvy modelu 
ISO/OSI, komunikace probíhá metodou server-klient za přítomnosti různých 
typů sítí a sběrnic. Je podporován s velkým množstvím komunikačních medií 
např. RS-232, RS-422 a RS-485, dále optické a rádiové sítě nebo pomocí 
Ethernetu s využitím protokolu TCP/IP. Při komunikaci odesílá server 
požadavky na jednotlivá slave zařízení, která po vykonání odešlou příslušnou 
odpověď. [4] 

 
o PROFIBUS: V celém znění Process Field Bus, implementuje pouze 1., 2. a 7. 

vrstvu modelu ISO/OSI. Existuje ve třech modifikacích, z nichž je nerozšířenější 
Profibus DP. Tato verze slouží pro rychlou komunikaci metodou master-slave. 
Druhá verze Profibus FMS vyniká širokou nabídkou služeb pro práci s daty 
a programy při komunikaci na vyšší úrovni. Posledním je Profibus PA 
zastoupený normou DIN 19245. Je zaměřen na řízení procesů, využíván 
i v prostředí s nebezpečím výbuchu. Jako přenosové médium se používá stíněný 
kroucený pár nebo optické vlákno.  [5] 
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o TCP/IP: Je sada protokolů pro komunikaci v počítačové síti, využívá 
se v celosvětové síti Internet. TCP (Transmission Control Protocol) zastupuje 
transportní vrstvu modelu ISO a zajišťuje spolehlivý přenos dat ve správném 
pořadí. Libovolnou zprávu převede do sekvence paketů a ty postupně odesílá. 
Síťovou vrstvu tvoří IP (Internet Protocol), ověřuje korektnost každého datového 
paketu a stará se o adresování.  

2.1.4 Podle zobrazování hodnot 

Celková cena zařízení se částečně odvíjí i podle použitého zobrazovače. 
U jednoduchých přístrojů, kde se jedná o prosté vyobrazení měřené hodnoty, postačí 
analogový ručkový ukazatel s např. magnetoelektrickým, elektromagnetickým, 
či bimetalovým ústrojím. U základních modulů zastávají funkci zobrazovače 
sedmisegmentové displeje (viz Obrázek 1 vpravo), ojediněle doplněné o bargraf 
vytvořený z LED diod. Další volbou jsou alfanumerické maticové LCD displeje, které 
jsou schopny zobrazit větší škálu znaků z ASCII tabulky. Zároveň jsou schopny 
poskytnout plochu pro zobrazení více měřených hodnot, resp. dat najednou. 
U multifunkčních měřicích a monitorovacích zařízení jsou již přítomny grafické LCD 
displeje. Zobrazují velké množství údajů v jednom okamžiku, jsou schopny vykreslit 
bargraf měřených hodnot a pohyb v menu je přehledný.  

2.1.5 Podle měřené veličiny 

Následující rozdělení informuje o základních veličinách a signálech, které lze měřit 
pomocí panelových přístrojů. Zároveň jsou vypsány i standardní funkce, kterými daný 
přístroj disponuje. 
 

 Čítač: Měří počet impulsů přicházejících z připojeného senzoru, případně 
porovnává s přednastavenou hodnotou. V případě shody reaguje sepnutím 
výstupního prvku. Směr čítání volitelně nahoru nebo dolů. 

 

 Časovač: Odměřuje volitelně nastavený časový interval, po jeho uplynutí přepne 
výstupní kontakt. Umožňuje resetování nebo pozastavení odpočítávání. 

 

 Měření teploty: Podle propracovanosti daného panelového přístroje umožňuje 
připojení odporových čidel (Pt100, Pt500,…), termočlánků (J, K, T,…) 
a termistorů (NTC, PTC). 

 

 Napětí a proud: Podle určení jsou vyráběny přístroje pro měření stejnosměrného 
nebo střídavého napětí a proudu. U střídavých veličin často použito v souvislosti 
s třífázovým měřením kvality sítě. U stejnosměrných přístrojů se při propojení 
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se senzorem dají měřit zprostředkovaně i jiné veličiny, pokud je senzor vybaven 
převodníkem na unifikované signály 0÷10 V nebo 4÷20 mA. 

2.2 Příklady dostupných zařízení 

V této kapitole jsou vloženy tři přístroje reprezentující různé úrovně technické 
vybavenosti, podporovaných funkcí, konstrukce a typu zobrazení. Vypsány budou 
sestupně podle technické vyspělosti. 

2.2.1 DIRIS A40 

 

Obrázek 3 Socomec DIRIS A40 

Popis přístroje: Multifunkční přístroj pro měření elektrických parametrů sítě 
v rozvodech nízkého a vysokého napětí. Všechny parametry je možné nastavovat 
a zobrazit na čelním displeji. Dále je možné využít funkce pro harmonickou analýzu, 
dálkové ovládání a kontrolu stavu relé. Komunikaci a detekci přepětí, podpětí a ztráty 
napájení. Přístroj je navíc vybaven detekcí špatně připojených měřicích vodičů.  
 
 Výrobce: Socomec 
 Rozměry: š·v·h: 96×96×60 mm 
 Komunikace: rozhraní: RS-485 
  protokol: JBUS/MODBUS v RTU módu 
   rychlost: 2400÷38400 b.s-1 

  protokol: Profibus DP 
   rychlost: 9.8÷1500 kb.s-1 

 Váha: 400 g 
 Stupeň krytí: IP30, čelní panel: IP52 
 Přesnost měření spotřeby: činná energie: třída 0.5 S (dle IEC 61036) 
  jalová energie: třída 2 (dle IEC 61268) 
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 Vstupy (opto): počet: 2÷6 
  napájení: 10÷30 VDC 
 Výstupy (alarmy/ovládání): počet relé: 2÷6 
  typ relé: 230 VAC-5 A-1150 VA 
 Výstupy (pulzní): počet relé: 2 
  typ relé: 100 VDC-0,5 A-10 VA 
 Výstupy (analogové): počet: 2÷4 
 typ: izolované 
 rozsah: 0/4÷20 mA 
 maximální proud: 30 mA [6] 

2.2.2 XA100C 

 

Obrázek 4 Dixell XA100C 

Popis přístroje: Výrobek firmy Dixell je určen pro digitální zobrazování teploty, 
vlhkosti a tlaku, pro různé typy čidel nebo signálů. 
 
 Výrobce: Dixell 
 Rozměry: š·v·h: 32×74×60 mm 
 Komunikace: Bez komunikačního rozhraní 
 Stupeň krytí: IP65 
 Vstupy: termočlánek J, K, S (0÷1400 °C) 

  odporový Pt100 (-200÷600 °C) 
  termistor PTC, NTC (-50÷150 °C) 
  proudové (4÷20 mA) 
  napěťové (0÷1/10 V) 
 Displej: 3 ½ místný, velikost znaku 8 mm 

 Přesnost při 25°C:    ±0,5 % rozsahu 
 Napájení: 12, 24 V AC/DC ±10 % 
  110, 240 V AC ±10 % 50/60 Hz [7] 
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2.2.3 DPM 812 

 

Obrázek 5 Trumeter DPM812 

Popis přístroje: Digitální panelový měřicí přístroj s vizualizací bargrafu o čtyřiceti 
úrovních. Jednotka má automatické přepínání rozsahu pro měření stejnosměrného napětí 
a čtyři úrovně volitelného rozsahu stejnosměrného ampérmetru. 
 
 Výrobce: Trumeter 
 Rozměry: š·v·h: 72×36×20 mm 
 Komunikace: RS-232 
 Napájení: 9 V baterie, rozsah napájení 5÷18 V DC 
 Vstup: napěťový: 1 mV÷300 V, automatická změna 

rozsahu při 400.0 mV, 4.000 V, 40.00 V  
a 300.0 V. 

 proudový: Při volitelném rozsahu 1 μA÷4000 μA,  
 0.1 mA÷400.0 mA, nebo 0.1 A÷10.00 A 
 Displej: 3 ½ místný černý LCD, velikost znaku 11 mm 
 [8] 
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3. NÁVRH BLOKOVÉHO SCHÉMA 

Celou koncepci panelového měřicího přístroje lze rozdělit do několika funkčních bloků 
zabývající se konkrétní činností. Návrh blokového schéma probíhá s ohledem 
na dodržení přehlednosti a vykreslování nejdůležitějších prvků. 

V následujícím obrázku proto není znázorněna napájecí část modulu. Přestože 
zastává nezanedbatelnou část obvodového zapojení, vykreslení její provázaností 
s ostatními bloky by bylo nepřehledné. 
 

 

Obrázek 6 Blokové schéma panelového měřicího přístroje 

3.1 Řídící jednotka 

Hlavním prvkem tohoto bloku je osmibitový mikrokontrolér AT89C51ED2 výrobce 
Atmel. Pomocí programu v mikrokontroléru je modul schopen odečítat naměřené 
hodnoty na analogových vstupech, zobrazovat informace na displeji, reagovat na změny 
nastavení pomocí ovládacích tlačítek a komunikovat s ostatními zařízeními po sběrnici 
RS-232, nebo RS-485. V rámci tohoto bloku je k mikrokontroléru připojeno několik 
obvodů nutných pro jeho správnou činnost. Mezi ně patří zapojení tlačítka resetu 
a bootloaderu pro spuštění nahrávání programu do procesoru, dále krystalový oscilátor 
pro nastavení pracovního kmitočtu procesoru.  

3.2 Adresace zařízení 

Při zapojení modulu do sítě vzájemně komunikujících zařízení je nutné, aby jeho adresa 
byla v rámci jedné sítě unikátní. Adresaci zařízení můžeme řešit softwarově v menu 
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přístroje nebo hardwarově pomocí přepínačů. Pokud je adresace řešena hardwarově, 
nemusíme se obávat její změny po výpadku zařízení nebo jiné mezní události. 

3.3 Komunikační rozhraní 

V této části se nacházejí obvody transformující napěťové úrovně mikrokontroléru 
z TTL logiky na úrovně využívané při komunikaci po rozhraní RS-232 a RS-485. 
Jelikož modul může v jeden okamžik komunikovat pouze po jednom rozhraní, je zde 
obvodově realizována ochrana proti komunikaci po obou rozhraních zároveň. 

3.4 Analogové vstupy 

Blok analogové vstupy řeší problematiku měření analogových hodnot napětí a následný 
převod do číslicového tvaru. Analogová hodnota získaná na vstupu měřicího přístroje 
musí být převedena do tvaru,  který je procesor schopen dále zpracovávat. K těmto 
účelům slouží A/D převodníky, které hodnotu napětí převedou na n-bitovou hodnotu 
logických nul a jedniček. Proměnná n určuje rozlišovací schopnost převodníku, 
standardně se pohybuje v hodnotách 10, 12, 16 a 24 bitů. U převodníku hraje 
významnou roli způsob převodu, od kterého se vyvíjí i výsledná rychlost převodníku 
nebo šumová imunita. Za zmínku stojí např. integrační převodník, převodníky sigma-
delta, komparační, kompenzační nebo s dvoutaktní integrací. Záleží na uživateli, která 
metoda bude odpovídat jeho potřebám. Měřicí kanály převodníku jsou často 
doplňovány o prvky umožňující např. kalibraci signálu nebo co nejmenší impedanční 
zatížení měřeného obvodu.  

3.5 Ovládání 

Pomocí ovládacích tlačítek v kombinaci se zobrazovačem je možné nastavovat 
parametry panelového měřicího přístroje a ovlivňovat jeho chod nejen vzdáleně pomocí 
připojené sběrnice. Způsob zapojení tlačítek a jejich funkčnost je realizována v tomto 
bloku. 

3.6 Zobrazení 

Přehled o měřených hodnotách, nastavených parametrech, systémových hlášeních 
a  dalších informacích můžeme získávat přímo z displeje měřicího přístroje. Přístroj tak 
umožňuje komfortní sledování veškerých dat bez nutnosti použití jakékoliv další 
výpočetní techniky. Při interakci s ovládacími prvky je displej schopen potvrzovat 
a signalizovat zvolené operace v nastavení přístroje. Tato část se zabývá zapojení 
zobrazovače. 
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4. KONCEPCE MĚŘENÍ  

Během návrhu koncepce měření napětí vycházíme z typu použitého A/D převodníku. 
Kvůli nedostatku volných vývodů z mikrokontroléru je v této aplikaci vhodnější použít 
sériový převodník, který pro komunikaci s mikrokontrolérem vyžaduje pouze čtyři piny.  
Převodník komunikuje pomocí rozhraní SPI (Seriál Peripheral Interface) s plně 
duplexní synchronní komunikaci.  

Vzhledem k hardwarové výbavě panelového přístroje byla zvolena možnost měření 
většího počtu měřicích kanálů, konkrétně osmi. Podstatná je i rozlišovací schopnost 
převodníku. U běžně dostupných součástek se pohybuje mezi 8, 16, až 24 bity.  

Podle požadovaných parametrů byl zvolen cenově dostupný A/D převodník 
MCP 3208. Jeho podrobnému popisu se bude věnovat následující kapitola. 

4.1 A/D Převodník MCP 3208 

Soupis základních parametrů: 

 Rozlišovací schopnost 12 bitů 

 Integrální nelinearita ±1 LSB 

 8 vstupních měřicích kanálů 

 SPI sériové rozhraní 

 Nízký odběr  - max. 400 μA při 5 V v aktivním režimu 
 - max. 2 μA v režimu Standy 

 
Převodník MCP 3208 volitelně umožňuje měření ze 4 pseudo-diferenčních vstupních 
dvojic nebo 8 samostatně zakončených vstupů. Komunikace probíhá pomocí sériového 
rozhraní SPI. Zařízení je schopné převádět hodnoty vstupních signálů do rychlosti 105 
vzorků za sekundu. [9] 

Obvod obsahuje vývod VREF, napětí na tomto vstupu definuje rozsah napětí 
na vstupech a odvíjí se od něj i velikost napětí odpovídající LSB (nejnižšího bitu). 
Jelikož je důležité, aby tato hodnota byla po celou dobu neměnná, je bezpečnější 
v rámci poklesů napájecího napětí zvolit tuto hodnotu o něco nižší. Pro číslicovou 
hodnotu měřeného signálu platí vztah:  

 
REF

IN

V

V
hodnotaVýstupní




4096
_  (4.1.1) 

Kde VIN reprezentuje hodnotu napětí měřeného signálu. Převodník je komparační, 
s postupnou aproximací. Hodnota vstupního napětí je načtena a zadržena pomocí vnitřní 
kapacity. Následuje porovnávání s postupně navyšujícím se registrem (SAR). 
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Po překlopení komparátoru je dvanáctibitová hodnota ekvivalentem vstupního napětí. 
Celý postup popisuje i následující obrázek. 

 

Obrázek 7 Blokový diagram MCP 3208 

 [9] 

Vstup  /SHDNCS (Chip select/Shut down) deaktivuje vnitřní obvody a uvádí 

převodník v nečinnost. Spotřeba tak klesne standardně na 500 nA, maximálně na 2 μA. 
Hodinový signál na vstupu CLK určuje kmitočet synchronní komunikace. DIN a DOUT 

tvoří datové vodiče při SPI komunikaci.  

4.2 Galvanické oddělení SPI komunikace 

Konstrukce panelového přístroje je pojata modulárně. Základní jednotku tvoří přední 
panel s displejem a ovládáním, uvnitř je umístěn mikrokontrolér se všemi potřebnými 
obvody až na měřicí část. Samostatný měřicí modul se pak připojuje k základní jednotce 
pomocí konektoru. Pro co největší robustnost je vhodné galvanicky oddělit vedení mezi 
základním a měřicím modulem. Díky optočlenům není v případě poškození měřicího 
modulu zasažen i modul základní. 

4.3 Zapojení měřicích kanálů 

Při zapojení převodníku MCP3208 s referenčním napětím 2.495 V je toto napětí 
současně maximální možnou hodnotou přicházející na měřicí kanály převodníku. Proto 
jsou ke všem vstupům připojeny ochranné zenerovy diody.  

Další částí je napěťový dělič s převodem 4:1. Umožňuje měření vstupního napětí 
v rozsahu 0÷10 V. K děliči je připojen i integrační článek potlačující aliasing efekt. Pro 
co nejmenší zatížení měřeného obvodu je jako poslední před výstupním konektorem 
zapojen operační zesilovač zapojený jako napěťový sledovač, chráněný transilem proti 
přepětí.  
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4.4 Blokové schéma měřicího obvodu 

 

 

Obrázek 8 Blokové schéma měření napětí 
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5. OBVODOVÉ ŘEŠENÍ 

Obvodové zapojení přístroje je rozděleno na dvě části, a to řídící panel a kartu 
analogových vstupů. Modulární koncepce přístroje umožňuje k řídícímu panelu připojit 
podle potřeby různé druhy měřicích karet, nebo v případě poruchy kartu jednoduše 
vyměnit. Po nahrání nového programu do přístroje a vytvoření nové výstupní karty 
je schopen přístroj vykonávat funkce, ke kterým původně nemusel být vůbec určen. 

Konstrukčně je toto řešení výhodné díky umístění desek plošných spojů nad sebou. 
Zvětšuje se tak pouze montážní hloubka přístroje, nikoli plocha, kterou přístroj zabírá 
na panelu při montáži. Tato kapitola je rozdělena na dvě části zaměřující se selektivně 
na oba díly. 

5.1 Řídící panel 

Řídící panel je funkčně rozdělen do šesti bloků: 

 Zapojení mikrokontroléru 

 Zapojení grafického LCD displeje 

 Obvody pro komunikaci po RS-232 a RS-485 

 Hardwarová adresace zařízení 

 Ovládací prvky přístroje 

 Napájecí obvody 

5.1.1 Zapojení mikrokontroléru AT89C51ED2 

Do zařízení je implementován mikrokontrolér firmy Atmel s typovým označením 
AT89C51ED2. Svými parametry zapadá do skupiny nejvyspělejších mikrokontrolérů 
založených na architektuře 8051. Jedná se o osmibitový mikrokontrolér harvardské 
architektury s oddělenou pamětí programu a pamětí dat. Instrukční sada je kompatibilní 
se sadou vycházející z řady 8051. Procesor může pracovat až do frekvence 60 MHz, 
pokud pracuje pouze s vnitřní pamětí.  Při využití vnější paměti je chopen pracovat 
do frekvence 40 MHz. Další vlastnosti jsou: 

 

 4 nebo 6 I/O bran (verze pouzdra s 44 nebo 64 vývody) 

 3 šestnáctibitové čítače/časovače 

 256 B operační paměti RAM 

 9 zdrojů přerušení s možností nastavení do 4 úrovní priorit 

 jednoduché programování bez nutnosti zvláštních obvodů díky ISP 
(In-System Programming) 

 64 KB programové paměti Flash 
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 1792 B datové paměti XRAM 

 2048 B EEPROM pro paměť dat 

 SPI rozhraní v režimu master, nebo slave 

 16 b programovatelné čítačové pole s pěti moduly umožňující realizaci 
pulzně šířkové modulace (PWM), komparátoru, watchdogu 
a vysokorychlostního výstupu.  

 plně duplexní sériová linka UART 
 

Procesor je volitelně schopen zpracovat jeden strojový cykl během šesti 
hodinových cyklů oproti standardním dvanácti. Tento režim je pojmenován X2 mód 
a lze jej nastavit pomocí registru CKCON0. Maximální pracovní frekvence se v tomto 
režimu sníží na polovinu. Tedy na 30 MHz, resp. 20 MHz při využívání vnější paměti. 
Pomocí speciálních funkčních registrů (SFR) se nastavují jednotlivé funkce a chování 
mikrokontroléru. Registry jsou rozděleny do těchto skupin: 

 

 registry jádra C51: ACC, B, DPH, DPL, PSW, SP 
 reg. I/O portů: P0, P1, P2, P3. PI2 
 reg. časovačů: T2CON, T2MOD, TCON, TH0, TH1, TH2, TMOD, TL0, TL1, 

Tl2, RCAP2L, RCAP2H 
 reg. sériové komunikace: SADDR, SADDEN, SBUF, SCON 
 PCA registry: CCON, CCAPMx, CL, CH, CCAPxH, CCAPxL (x: 0÷4) 
 řízení napájení a časování: PCON 
 reg. hardwarového watchdogu: WDTRST, WDTPRG 
 reg. pro přerušení: IE0, IPL0, IPH0, IE1, IPL1, IPH1 
 reg. pro připojení klávesnice: KBE, KBF, KBLS 
 registry SPI: SPCON, SPSTR, SPDAT 
 reg. pro generování komunikační rychlosti: BRL, BDRCON 
 reg. přednastavení oscilátoru: CKRL 
 ostatní registry: AUXR, AUXR1, CKCON0, CKCON1 [10] 
 

Funkci a uspořádání jednotlivých vývodů mikrokontroléru popisuje následující 
blokové schéma. Jejich zapojení bude popsáno v následujících odstavcích. 
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Obrázek 9 Blokové uspořádání AT89C51ED2 

  [10] 

Zapojení krystalu nebo vnějšího oscilátoru k mikrokontroléru se realizuje pomocí 
vývodů XTAL1 a XTAL2. Jelikož frekvence hodinového signálu bude 18.432 MHz, 
je pro generování synchronizačního signálu využit krystalový oscilátor. K napájecím 
vývodům krystalu i samotného mikrokontroléru jsou připojeny blokovací kondenzátory 
o kapacitě 100nF. Vývod XTAL2 zůstává nezapojen.  

 

 

Obrázek 10 Zapojení oscilátoru 

Pro resetování zařízení slouží tlačítko SW3. Tlačítko je připojeno paralelně 
s kondenzátorem C14 k vývodu RES u mikrokontroléru. V klidovém stavu udržuje 
integrovaný pull-down rezistor vstup RES v log. „0“. Při připojení napájecího napětí 
brání kondenzátor předčasnému spuštění procesoru.   

Vývod PSEN  se využívá při komunikaci s vnější pamětí programu. Jelikož ale 

není vnější paměť připojena, slouží primárně jako vstup tlačítka bootloaderu. Při jeho 
stisku společně s tlačítkem reset a opětovném rozepnutí aktivuje procesor obslužnou 
rutinu pro nahrávání programu. Tato rutina se nachází v paměti na adrese F800h 

a procesor se na ni dostane, pokud je po resetu procesoru na vstupu EA  log. „1“ a na 
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vývodu PSEN  logická „0“. Do této úrovně se vstup dostane po zmáčknutí tlačítka 

SW2. Na vstupu Schmittova klopného obvodu se tak objeví log. „0“. Obvod zastává 
funkci impedančního převodníku. Jeho výstup je propojen s integračním článkem 
R2, C2, který tvoří časovou konstantu potlačující zákmity tlačítka. Druhý Schmittův 
obvod slouží k invertování signálu a zvýšení strmosti hran číslicového signálu. 

 

 

Obrázek 11 Zapojení PSEN 

5.1.2 Zapojení grafického LCD displeje  

Pro zobrazování údajů je určen grafický displej ATM12864D. Disponuje rozlišením 
128×64 bodů na zobrazovací ploše 72×40 mm a LED podsvícením. Celková velikost 
zobrazovací jednotky je 93×70×10 mm. K procesoru se připojuje pomocí 20 vodičů, 
z nichž je osm datových, šest řídících a zbývajících šest zajišťuje napájení, podsvícení 
a nastavení kontrastu. Bližší popis poskytuje následující tabulka. 
 

Tabulka 1 Popis vývodů LCD displeje 

Číslo pinu Označení Funkce 

1 VSS GND 

2 VDD +5V 

3 V0 Nastavení kontrastu 

4 D/I Volba přenosu dat nebo instrukcí 

5 R/W Čtení nebo zápis 

6 E Potvrzovací signál 

7 DB0 

8 DB1 

9 DB2 

10 DB3 

11 DB4 

12 DB5 

13 DB6 

14 DB7 

Datové vodiče 
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15 CS1 Volba levé půlky displeje 

16 CS2 Volba pravé půlky displeje 

17 RESETB Reset displeje 

18 VEE Výstup zdroje záporného napětí 

19 A Anoda podsvětlovacích LED 

20 K Katoda podsvětlovacích LED 

 [11] 
Displej je napájen napětím 5 V. Pro zajištění dostatečného kontrastu obsahuje 

elektronika displeje měnič s výstupem záporného napětí -12 V. Výstup měniče 
je označen jako VEE. K výstupu je jednou stranou připojen trimr R52 o odporu 10 kΩ. 
Z druhé strany trimru je připojeno napájecí napětí +5 V, jezdec trimru je připojen 
k vývodu V0. Otáčením trimru volíme napětí V0 a tím i výsledný kontrast displeje.  
Uzemnění katody podsvětlovacích LED je spínáno tranzistorem Q2. Intenzita 
podsvícení je nastavena pomocí trimru R51, rezistor R13 omezuje maximální protékaný 
proud podsvětlovacími LED. Tranzistor Q2 je ovládán mikrokontrolérem pomocí pinu 
P1.0. Uživatel si tak bude moct zvolit, zda má být podsvětlení zapnuto či vypnuto.   

 

 

Obrázek 12 Zapojení LCD 

5.1.3 Obvody pro komunikaci po RS-232 a RS-485 

Jedno ze základních požadavků je možnost komunikace modulu po RS-232 a RS-485. 
Pro převod z TTL logiky na napěťové úrovně těchto standardů slouží integrované 
obvody od výrobce Maxim. Konkrétně obvody MAX222CPN a MAX485CPA.  
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MAX222CPN 

Tento obvod vyniká odolností proti elektrostatickým výbojům do ±12 kV 
na signálových vodičích. Obsahuje funkci shutdown, kdy je možné celý obvod uvést 
v nečinnost a minimalizovat jeho proudový odběr na 2 μA. K obvodu je připojena 
pětice elektrolytických kondenzátorů o kapacitě 0.1 μF. Jejich zapojení vyplývá 
z doporučení výrobce. Obvod obsahuje dva komunikační kanály, přičemž v naší 
aplikaci je využit pouze jeden. Maximální možná přenosová rychlost je 200 kbit.s-1. 
Oba vstupy nevyužitého kanálu jsou uzemněny. Připojení s vnějšími periferiemi 
je umožněno pomocí konektoru Canon (CAN 9 Z). [12] 
 

MAX485CPA 

Obvod MAX485CPA je v měřicím přístroji osazen ve verzi s pouzdrem DIL8. 
Maximální komunikační rychlost obvodu je 2.5 Mb.s-1. Proudový odběr se pohybuje 

mezi 120÷500 μA. Při řízení plně duplexní komunikace se využívají dva vývody RE  
(povolení výstupu přijímače) a DE (povolení výstupů vysílače). Tyto vývody jsou 
připojeny k pinu P3.7 u mikrokontroléru. Program procesoru pak určuje, v jaký 
okamžik bude zařízení přijímat a vysílat data po RS-485. Komunikační vodiče A a B 
sběrnice RS-485 jsou připojeny k zásuvce pro konektor RJ-45. V případě, že je zařízení 
zapojeno na konci vedení, je nutné pomocí duálního přepínače S1 (S1A a S1B) zapojit 
do obvodu terminační odpor R19 (120 Ω). Pokud chceme, aby v klidovém stavu byly 
na sběrnici definovány stabilní napěťové úrovně, přepneme S1 do polohy, kdy 
je do obvodu zapojen terminační odpor R27(150 Ω) spolu s pull-up a pull down 
rezistory R28 a R29 (oba 560 Ω). Toto zapojení pak opět vytvoří charakteristickou 
impedanci sběrnice na konci vedení, odpovídající přibližné hodnotě 120Ω. Pomocí 
propojky JUM6 je možné přivést na vývod č. 2 u zásuvky RJ-45 napájecí napětí +5 V. 
Pro ochranu vnitřních obvodů přístroje proti možnému přepětí na vodičích A a B 
je zapojena trojice transilů D1, D17 a D18. [13] 

 

Obrázek 13 Dvouvodičové zapojení RS-485 
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Jelikož není principielně možné komunikovat po obou rozhraních najednou, 

je zajištěno přepínání mikrokontrolérem mezi obvody Maxim pomocí pinu P3.6. Jádrem 
problému je fakt, že TTL signály vycházející z MAX485CPA a MAX222CPN jsou 
sdruženy do jednoho vodiče, proto se musí zabezpečit, aby byl vždy aktivní jenom 

jeden převodník. Obvod MAX222CPN se deaktivuje pomocí vývodu SHDN , u obvodu 

MAX485CPA se deaktivuje pouze TTL výstup kanálu přijímače pomocí vývodu  RE . 
Výběr použitého rozhraní signalizuje LED dioda D7, která svítí při komunikaci 
po RS-232. Dvouřadé lámací lišty JUM1 a JUM2 slouží pro ruční nastavení volby 
komunikace během nahrávání programu do mikrokontroléru.  
 

 

Obrázek 14 Komunikační část přístroje 

5.1.4 Hardwarová adresace zařízení 

Při připojení více zařízení v rámci jedné sběrnice je nezbytné, aby každé zařízení mělo 
svoji unikátní adresu. Pro splnění této podmínky, musí být umožněno hardwarově nebo 
softwarově nastavit jednotlivé adresy.  

Hardwarová adresace je zajištěna pomocí přepínačů v kombinaci s pull-up 
rezistory. Při ztrátě napájecího napětí a opětovném spuštění zůstává adresa neměnná 
a je možné ji programem znovu načíst. V rámci úspor datových vodičů mikrokontroléru 
jsou přepínače přivedeny na multiplexor ovládaný piny P0.1, P0.2 a P0.3. Pro správnou 
funkci je nutné k vývodům připojit pull-down rezistory, zde o hodnotě 10 kΩ. Výstup 
z multiplexoru je připojen na vývod P0.0. Vstup INH slouží k uvedení výstupu 
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multiplexoru do stavu vysoké impedance a vstup OE pro nastavení výstupu do log. „0“. 
Jelikož ale tyto funkce nejsou využívány, jsou fixně připojeny na zem.  

 

 

Obrázek 15 Adresace zařízení 

5.1.5 Ovládací prvky přístroje 

Pro ovládání a pohyb v menu přístroje budou určena čtyři tlačítka umístěná podélně pod 
dolní hranou LCD displeje.  Displej tak bude moct zobrazovat ve své nejspodnější části 
aktuální funkci jednotlivých tlačítek. V základním režimu budou dvě tlačítka pro pohyb 
nahoru nebo dolu, zbylé dvě pro potvrzení a zrušení operace. Zapojení těchto tlačítek 

je principielně stejné jako u zapojení tlačítka bootloaderu k vývodu PSEN  (viz. 

Obrázek 11). Pomocí diod D3, D4, D5 a D6 jsou svedeny signály ze všech tlačítek na 
vstup Schmittova obvodu IC7E. Výstup z obvodu je připojen k vývodu mikrokontroléru 

P3.2 ( INT0 ) a slouží jako zdroj vnějšího přerušení. Pokud není stisknuto žádné tlačítko, 

pull-down rezistor R16 uzemní vstup IC7E. Při stisku jakéhokoliv ze čtyř tlačítek 

vznikne na vstupu IC7E log. „1“ a na vstupu INT0  vyvolá vzniklá sestupná hrana 

přerušení procesoru. Díky tomuto řešení je včasně vyvolána příslušná přerušovací 
rutina. Není tak nutné cyklicky hlídat stavy všech vstupů P0.4, P0.5, P0.6 a P0.7, na niž 
jsou tlačítka připojena.  
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Obrázek 16 Ovládání přístroje 

5.1.6 Napájecí obvody 

Panelový přístroj je napájen z průmyslových 24 V DC. Pro ochranu přístroje proti 
přepětí je na napájecích vodičích zapojen bipolární transil P6KE27CA (D27). Při 
zvýšení napájecího napětí nad 27 V se transil otevírá. Pokud je proud v obvodu 
nadměrně velký, dojde k přerušení trubičkové pojistky F4. Dioda D14 chrání obvod 
proti otočení polarity na napájecích svorkách. Kondenzátory C7 a C16 vyhlazují 
a stabilizují napájecí signál, který je pak připojen k DC-DC měniči U$1 a konektoru pro 
připojení měřicí karty.  

Hodnota napájecího napětí je pro řídící panel upravena pomocí DC-DC měniče. 
Pomocí propočtu proudového odběru prvků v přístroji můžeme předběžně zjistit odběr 
zařízení a odhadnout dimenzování měniče. V následující tabulce jsou vypsány 
nejpodstatnější obvody v zapojení, které odebírají nezanedbatelný proud. 

Tabulka 2 Proudový odběr řídícího panelu 

Součástka Odběr [mA] 

AT89C51ED2 29,75 

MAX222CPN 10,00 

MAX485CPA 1,00 

QO105BIC 20,00 

L-HLMP-1719 (LED 2ks) 4,00 

Terminační ukončení RS-485 4,00 
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74HCT14 (2ks) 2,00 

Pull-up rezistory  5,00 

ATM12864D 50,00 

Celkem 125,75 

 
Za účelem univerzálnosti řídícího panelu je v obvodu využit měnič TEN5-2411 

(U$1), který nabízí zatížitelnost výstupu až do proudu 1 A. Vzniká tím poměrně velká 
proudová rezerva, která však může rychle zaniknout připojením například ovládací 
karty s reléovými výstupy apod. Měnič U$1 převádí vstupní napětí v rozsahu 
18÷36 V na výstupních 5 V, kdy pracuje s účinností 83 %. Na jeho výstupu je opětovně 
připojena dvojice kondenzátorů C1 a C17 pro vyhlazení napětí. Pro ochranu měniče 
proti přetížení je zapojena pojistka F2, jejíž přerušení je signalizováno pomocí LED 
D13. Při přerušení pojistky se rozepne tranzistor T1 a dioda D13 přestane být 
zkratována. U každého integrovaného obvodu ve schématu jsou k napájecím vývodům 
zapojeny keramické blokovací kondenzátory o kapacitě 100 nF. Zabraňují tak kolísání 
napájecího napětí při prudkých změnách odebíraného proudu.  

 

Obrázek 17 Napájecí obvody 

5.2 Měřicí karta 

Měřicí karta tvoří samostatný modul, který je připevněn k řídícímu panelu. Obvodově 
se připojuje pomocí dvouřadé lámací lišty s celkovým počtem osmi pinů (konektor 
JUM 4 v Obrázek 18).  

Do lámací lišty jsou vyvedeny tyto signály: 

 MISO (Master Input Slave Outpu) port SPI komunikace 

 MOSI (Master Output Slave Input) port SPI komunikace 

 SCK (Seriál Clock) port SPI komunikace 

 Vývod portu P1.4 z mikrokontroléru 

 +5 V galvanicky oddělených od napájecích svorek 

 GND galvanicky oddělená od napájecích svorek 
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 +24 V z napájecích svorek s ochranou proti přepětí a přepólování 

 GND z napájecích svorek 
 

 

Obrázek 18 Zapojení měřicí karty 

Pro co největší ochranu řídícího panelu v případě poškození měřicí karty jsou první 
čtyři komunikační vývody připojeny k optočlenům H11L1 (U4÷U7). Optočleny 
galvanicky oddělují vodiče spojené k A/D převodníku MCP3208BI/SL. Vodiče slouží 
k šíření signálu CLK, vstupních dat, výstupních dat a aktivaci převodníku. Podrobnému 
popisu způsobu měření napětí je již věnována samostatná kapitola 4. Kompletní 
zapojení je vykresleno v Obrázek 18 spolu s hodnotami jednotlivých součástek. Pro 
zpřehlednění je zapojen pouze jeden měřicí kanál.  

K A/D převodníku je přes vývod VREF  připojen regulátor referenčního napětí 
TL431 (VR1) s hodnotou 2,495 V. Je tedy potřeba zajistit, aby vstupní napětí 
na svorkovnici (v rozsahu 0÷10 V) bylo normalizováno do rozsahu 0÷2,495 V. Vhodný 
dělící poměr zajišťují trimry R36÷R42 (500 Ω), odpory R43÷R50 (2,7 kΩ) 
a rezistorová síť R34 (680 Ω). Hodnoty odporů jsou zvoleny tak, aby se trimr 
(na následujícím obrázku označen jako R2) pohyboval na rozmezí dělícího poměru 4:1 
a svým rozptylem zbytečně nezasahoval do absurdních dělících poměrů. 
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Obrázek 19 Dělič vstupního napětí 

Optimalizací byly zvoleny následující hodnoty odporů, vyobrazené v rovnicích 
i ilustrativním obrázku. 

 

 VU
RRR

R
U 7526,110

2700500680

680
1

123

3
2 





  (5.2.2) 

 

 VU
RRR

R
U 0412,310

2700500680

500680
1

123

3
2 







  (5.2.3) 

 
Měřicí modul obsahuje DC-DC měnič AM1D-2415S-NZ, z jeho výstupu s napětím 

15 V je napájena dvojice operačních zesilovačů LM324 (IC8 a IC9), napěťové děliče 
a stabilizátor 78L05. Proudový odběr zesilovačů v klidu podle katalogu dohromady 
nepřevyšuje 2,4 mA. Při výstupu 10 V na zesilovačích prochází děliči v krajním případě 
součtový proud 20,61 mA  

Stabilizátor 78L05 s výstupem 5 V napájí A/D převodník (odběr 0,5 mA), trojici 
optočlenů H11L1 (celkem 9 mA) a vstupní fotodiodu čtvrtého optočlenu U7 (2 mA). 
Dohromady tedy 11,5 mA. Vyzářený výkon na stabilizátoru je 0,115 W (úbytek 
na stabilizátoru je 10 V). Celkový odběr z měniče je: 

Tabulka 3 Proudový odběr z měniče u měřicí karty 

Součástka Odběr [mA] 

LM324 (2ks) 2,40 

Napěťové děliče 20,61 

H11L1 (3ks) 15,00 

Odběr přes 78L05 11,50 

Celkem 49,51 

 
Měnič AM1D-2415S-NZ disponuje maximálním proudovým zatížením 70 mA, 

má tedy stále dostatečnou rezervu vůči zatížení. 
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6. NÁVRH DPS 

Jak už bylo řečeno, zapojení přístroje je rozděleno do dvou desek plošných spojů. Pro 
získání lepší představy o celkové konstrukci přístroje slouží Obrázek 20. Řídící panel 
(zelený díl č. 1 v obrázku) je osazen většinou součástek na odvrácené straně při pohledu 
na obrázek, tedy směrem k zelenému dílu č. 2. Směrem k nosnému rámečku přístroje 
(červený díl č. 5) je osazena čtveřice tlačítek (zelené kružnice na dílu č. 1), dvojice 
signalizačních LED diod a konektor (silná zelená čára v dílu č. 1) pro displej (zelený díl 
č. 3). Pro všechny tyto součástky jsou v dílu č. 5 vytvořeny průchozí díry (červené 
kružnice v dílu č. 5). V montážním plechu (modrý díl č. 4) musí být vytvořen 
dostatečný otvor pro vsazení přístroje (směrem od pozorovatele obrázku.) Měřicí karta 
(díl č. 2) je samostatně zapouzdřena a připojuje se k přístroji pomocí tří šroubů 
a jednoho konektoru. Řídící panel s ochranným krytem tvoří jeden celek spolu 
s nosným rámečkem, displejem a krycí částí displeje. Krycí část není kvůli přehlednosti 
v obrázku naznačena. 

 

Obrázek 20 Konstrukce panelového měřicího přístroje 

Pro co nejlepší ovladatelnost přístroje i po jeho zapojení do měřicího systému jsou 
všechny doplňkové ovládací prvky (přepínač adres, terminačního odporu RS-232, 
resetovací tlačítko a tlačítko bootloaderu, ovládání kontrastu a intenzity podsvícení, 
konektory pro RS-232 a RS-485,…) zapojeny po bocích DPS. Tak, aby byly dostupné 
i při vsazení DPS do ochranného pouzdra.  To samé platí i pro měřicí kartu. Osazovací 
plán je umístěn v příloze 4. 
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6.1 Realizace DPS 

Panelový měřicí přístroj je funkčně rozdělen do dvou oboustranných desek plošných 
spojů (DPS). První deska zastává funkci řídící jednotky (Obrázek 21), kde je osazen 
především mikrokontrolér, ovládání, LCD displej a komunikační rozhraní. Druhá deska 
je připojena k řídící jednotce a funguje jako měřicí karta s osmi kanály (Obrázek 22).  

 

Obrázek 21 DPS řídící jednotky 

 

Obrázek 22 DPS měřicí karty 
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6.2 Osazení  

Při osazování je vhodné postupovat od nejmenších součástek po největší. Zabrání se tak 
zbytečnému zamezení přístupu při umisťování některých komponent, které mohou být 
i vzájemně překryty. Na DPS jsou nejmenší součástky použity v pouzdrech SMD 0805 
(d·š·v: 2×1,25×0,5 mm) a SOD 323 (d·š·v:  1,8×1,35×1,1 mm). Při ručním pájení 
je zejména u těchto pouzder vhodné použít pájku o průměru nepřevyšující 1 mm. 
U větších průměrů je obtížnější dávkování cínu na příslušnou pájecí plošku.  Při pájení 

byla použita pájka se složením 99,3 % cínu a 0,7 % mědi. Bod tavení 227 °C. 
U součástek s pouzdry SO14, SO16 a SOIC 16 je potřeba dát pozor na správné 
vycentrování pouzdra. Při neopatrném umístění může dojít ke spojení pájecích plošek 
vývodem integrovaného obvodu. U obvodu MCP 3208 se může počkat s jeho 
připevněním až po oživení desky měřicí karty (viz. kapitola Oživení). Součástky 
s pouzdry DIL6, 8, 14 a 18 jsou v obvodu zapojeny přes precizní patice. Toto řešení 
umožňuje snazší výměnu při jejich poruše a usnadňuje hledání případných poruch 
v celém obvodě. Mikrokontrolér s pouzdrem P.L.C.C 44 je osazen do patice stejného 
typu. Konektory ARK300 umístěné těsně vedle sebe je lepší nejdříve spojit dohromady 
pomocí plastového drážkování. Teprve potom se mohou zapájet jako celek. 
Samozřejmostí je dbát na správnou polaritu elektrolitických kondenzátorů a diod.  

 

Obrázek 23 Patice mikrokontroléru P.L.C.C. 44  

 [15] 

6.3 Oživení 

Jelikož je panelový měřicí přístroj rozdělen na dvě části, oživuje se jako první blok 
řídícího panelu bez přítomnosti měřicí karty. Teprve po ověření funkčnosti celé 
jednotky můžeme připojit měřicí modul. Následující postup oživování je rozdělen 
do dvou kapitol, pro každou DPS zvlášť. Pro přehlednost jsou vypsány jednotlivé body 
postupu.  

Pro ověřování funkčnosti některých částí přístroje jako je grafický displej a A/D 
převodník je nezbytné vybavit mikrokontrolér potřebným programem. Této 
problematice se bude věnovat samostatná kapitola Základní SW bloky. 
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6.3.1 Oživení řídícího panelu 

Kontrola osazení součástek 
Před prvním přivedením napájecího napětí vyjmeme z DPS všechny součástky, které 
jsou v obvodu zapojeny pomocí precizních patic, včetně grafického displeje 
a mikrokontroléru. Zapojíme trubičkovou pojistku F4 dimenzovanou na 0,5 A. Druhá 
pojistka zůstává nezapojena. Vývody u konektoru JUM2 (lámací lišta S2G3) zapojíme 

tak, aby na vývod SHDN  byl připojen na úroveň log. „1“. Zabezpečíme tak trvalý chod 

obvodu  MAX222CPN.  Konektor JUM1 necháme nezapojen.  
 

Kontrola napájecího napětí. 
Při prvním spuštění kontrolujeme především úroveň napájecího napětí integrovaných 
obvodů na příslušných vývodech. Před zapojením přívodu zkontrolujeme jeho polaritu 
a napájecí napětí.  Po přivedení napájení by měla při absenci tavné pojistky F2 svítit 
LED dioda D13. Ověříme si, že na výstupu DC-DC měniče je napájecí napětí +5 V. 
Zapojíme druhou pojistku  F2 s mezním proudem 1 A. Dioda D13 by měla zhasnout 
a na napájecích cestách by se mělo objevit napětí +5 V. Toto tvrzení můžeme 
zkontrolovat například na vývodech 16 a 17 u IC3 (MAX222CPN).  
 

Kontrola funkce tlačítek 
Tlačítka SW6,5,4,1 jsou přes integrované obvody připojeny na vývody P0.4 až P0.7 
u mikrokontroléru. Zkontrolujeme, zda na těchto vývodech je v klidovém napětí log. 
„1“. Při zmáčknutí tlačítka by se na příslušném vodiči měla objevit nulové napětí.  

Ověříme funkčnost tlačítka SW2. Obdobně jako u předchozích tlačítek by při 

stisknutí měla být na vývodu 32 ( PSEN ) u patice mikrokontroléru log. „1“. Tlačítko 

SW3 není nutné ověřovat, je ale dobré se ujistit, že na vývodu RST (pin č. 10) je v klidu 
log. „0“. V opačném případě by nikdy nedošlo k rozběhnutí programu mikrokontroléru. 

 

Zapojení dalších obvodů 
V této fázi řídící modul odpojíme od napájecího napětí a umístíme do něj 
mikrokontrolér AT89C51ED2, grafický displej ATM12864D a obvod MAX232CPN.  
Modul můžeme zase zapnout. 
 

Příprava PC a propojovacího kabelu 
Prostřednictvím PC vybaveného příslušným kabelem a softwarem můžeme 

do mikrokontroléru nahrávat uživatelský program. Jako první je nutné ověřit, resp. 
zajistit správné zapojení propojovacího kabelu mezi počítačem a přístrojem. K přístroji 
se kabel připojí přes konektor CAN1. Pokud není PC vybaveno sériovým portem, je 
možné použít redukci z RS232 na USB. Do PC nainstalujeme program FLIP (FLexible 
In-system Programmer). Pokud se opakovaně nedaří navázat spojení s modulem, 
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je možné nainstalovat některou ze starších verzí Flipu. Při programování byla použita 
verze 2.4.6.  

 

Program Flip 
Primární funkcí tohoto volně dostupného softwaru firmy Atmel je nahrávání 
vytvořených *.hex souborů do velkého množství typů mikrokontroléru. Software 
zároveň umožňuje nastavit různé parametry komunikace a typy vstupních souborů.  
Před nahráním programu může být zaškrtnuta volba promazání paměti s následnou 
kontrolou a kontrola úspěšného nahrání programu. 
 

 

Obrázek 24 Program Flip 

 [16] 

Zkušební program 
Pro prvotní kontrolu správné komunikace a nahrání programu, spolu s jeho rozběhnutím 
stačí vytvořit jednoduchý .hex soubor. V něm může být např. jednoduchá podmínka 
v nekonečném cyklu, kdy se aktivuje podsvícení displeje při zmáčknutí některého 
ze čtyř ovládacích tlačítek. 
 

Nahrání programu.  
Zde je v klíčových bodech popsán postup navázání spojení s mikrokontrolérem 
a nahrání programu. 
 

 Připojení kabelu k PC a řídící jednotce, spuštění programu Flip, připojení 
jednotky k napájecímu napětí. 
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 V programu je vybrán typ mikrokontroléru, do kterého chceme program 
nahrávat. Tedy AT89C51ED2. 

 Nastavení komunikace v programu Flip, musí být zvolen port a komunikační 

rychlost (postačí 9600 nebo 19200 b.s-1). Volba Manual Sync zůstává 

neaktivní.  

 U řídícího panelu stiskneme tlačítko SW3 (reset mikrokontroléru) a držíme 
zmáčknuté. Poté zmáčkneme tlačítko SW2 a taktéž držíme. Uvolněním tlačítka 
reset se spustí rutina pro nahrávání programu do mikrokontroléru. Zhruba 
po jedné sekundě můžeme uvolnit i tlačítko SW2.  

 V programu zmáčkneme tlačítko Connect a vybereme .hex soubor.  

 V levé části obrazovky programu můžeme zaškrtnout, zda chceme před 
nahráním programu přemazat paměť a smazání následně překontrolovat. Pro 

nahrání programu necháme aktivní záložku Program a pro kontrolu nahrání 

i záložku Verify.  

 Zmáčkneme tlačítko Run. Začnou probíhat jednotlivé operace. Pokud některá 

operace neproběhla správně, zkusíme znovu spustit cyklus nahrávání. 

Po dokončení nahrávání je aktivní tlačítko Start application, které 

spustí uživatelský program. 
 [16] 

6.3.2 Oživení měřicího modulu 

Po připojení k řídící jednotce následuje ověření měřicího modulu. Desky jsou vzájemně 
propojeny pomocí lámací lišty S2G4 označené jako JUM4 u měřicí karty a JUM5 
na straně řídícího modulu.  

V desce plošných spojů jsou umístěny všechny součástky. Po připojení panelového 
měřicího přístroje zkontrolujeme, že na výstupu DC-DC měniče AM1D-2415S-NZ 
je napětí +15 V. Napětí lze změřit na pinu 4 a 11 u některého z operačních zesilovačů 
LM324N (IC8 a IC9). Dále změříme výstupní napětí +5 V na výstupu stabilizátoru 
7805. Zkontrolujeme úroveň referenčního napětí +2,495 V u pinu 15 A/D převodníku. 
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7. ZÁKLADNÍ SW BLOKY 

7.1 Komunikace s LCD displejem 

Pro komunikaci s displejem ATM12864D se využívá celkem třinácti vodičů, z nichž 
osm je datových, zbylých pět je ovládacích. Ty potom určují: 
 

 CS1,CS2: Výběr levé nebo pravé poloviny displeje, může být přistupováno 
k oběma zároveň. 

 RS(D/I): Určuje, zda se posílají data, nebo instrukce. U instrukcí to může být 
čtení statusu displeje, nastavení adresy Y, nastavení referenčního řádku nebo 
nastavení adresy X. Pokud pracujeme s daty, jedná se pouze o čtení nebo zápis 
dat do displeje.  

 R/W: Rozlišení čtení, nebo zápisu. Pokud z displeje čteme status registr nebo 
data z paměti RAM, je R/W nastaveno na „1“. V ostatních případech 
je nastavena „0“.  

 E: Signál pro potvrzování vysílaných dat. Při změně hodnot na vodičích 
DB0÷DB7, RS, R/W, CS1 a CS2 je nastaveno E na log. „0“. Pokud má displej 
akceptovat nové nastavení vodičů, nastaví se E na „1“.  

 
Displej disponuje rozlišením 128×64 pixel. V displeji se nachází bitově adresovaná 

paměť DDRAM (Display Data RAM) o velikosti 128×64 bitů. Pokud nahrajeme 
na požadované souřadnice byte určený pro zobrazení, zůstává díky DDRAM toto 
nastavení do doby dalšího přepsání a není nutné původní zápis nijak periodicky 
obnovovat. Při zápisu do displeje se zároveň inkrementuje čítač adresy souřadnice Y. 
Nemusí se tak při odesílání několika bytů za sebou neustále nastavovat nové souřadnice 
kurzoru. Po dosažení souřadnice Y=64 a následné inkrementaci začíná čítač znovu 
od pozice nula. Při neopatrnosti tak může dojít k nechtěnému přepsání displeje. Pozice 
na souřadnici X je rozdělena po osmi bytech, tedy do pomyslných osmi řádků. Umístění 
lze libovolně nastavovat příslušnou instrukcí. Změnou referenčního řádku displeje 
nastavíme pozici výchozího řádku. Touto změnou můžeme při následujícím nastavení 
adresy X na nulu začít vypisovat text například uprostřed displeje, nikoli v jeho 
nejhornější části.  

Řízení displeje probíhá pomocí integrovaného obvodu KS0107B a dvojice obvodů 
KS0108B. Zobrazení displeje je svisle rozděleno na dvě poloviny pomocí zmiňovaných 
obvodů KS0108B.   
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Jelikož mikrokontrolér a řadič displeje pracují na odlišných frekvencích, jsou 
u displeje vytvořeny vstupní a výstupní registry. Dočasně tak uchovávají data, dokud 
se nezapíšou do zobrazovací RAM nebo se nenačtou mikrokontrolérem.  

 

 

Obrázek 25 Časový diagram pro zápis do displeje 

 [17] 
Postup při zápisu do displeje je následující: 

 Nastavení E na „0“ (pokud nemáme jistotu o jejím nastavení). 

 Volba CS1, CS2, R/W, RS, nahrání bytu do DB0÷DB7.  

 Pozn.: při nastavení DB0÷DB7 těsně před změnou nastavení E docházelo 
k chybným zobrazením na displeji. Robustnější řešení je nastavit DB0÷DB7 již 
na začátku dolní půlky periody signálu E. 

 Zpuštění časové prodlevy tWL> 450 ns. Při opakovaném přepínání je navíc nutné 
dodržet podmínku, že celková doba periody tC >1 µs. V krajním případě je pak 
nutné zvolit tWL a tWH > 500 ns. 

 Změna E na log. „1“ – potvrzení dat. 

 Časová prodleva tWH> 450 ns. 
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Obrázek 26 Časový diagram pro čtení z displeje 

 [17] 
Postup při čtení dat z displeje: 

 Stejně jako při zápisu se nastaví E = 0 

 Nastavení CS1, CS2, R/W, RS 

 Vyčkání tWL= 450 ns 

 Přepnutí E = 1 

 Prodleva tWH=450 ns 

 Načtení DB0÷DB7 
 

Pro přečtení dat z paměti RAM je nutné volat instrukci čtení dvakrát. Při prvním 
přístupu se data z RAM nahrají do výstupního registru. U druhého volání může procesor 
načíst data z DB0÷DB7. Tento postup je v překladu označován výrobcem jako „hloupé 
čtení“. Při načítání stavového registru může procesor načíst data hned po první 
instrukci.  

Tabulka 4 Časové intervaly komunikace s LCD displejem 

POPIS ZNAČENÍ MIN [ns] MAX [ns] 

E Cykl tc 1000 - 

E Šířka log. „1“ tWH 450 - 

E Šířka log. „0“ tWL 450 - 

E Čas vzestupné hrany tR - 25 

E Čas sestupné hrany tF - 25 

Čas nastavení adresy tASU 140 - 

Doba trvání nastavené adresy tAH 10 - 
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Čas nastavení dat tSU 200 - 

Čas zpoždění dat tD - 320 

Doba udržení dat (zápis) tDHW 10 - 

Doba udržení dat (čtení) tDHR 20 - 

 

Tabulka 5 Soupis instrukcí pro ATM12864D 

INSTRUKCE RS RW DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0

Čtení dat 1 1 Čtení dat 

Zápis dat 1 0 Zápis dat 

Čtení statusu 0 1 Zanepr. 0 On/off Res. 0 0 0 0 

Nastavení 
adresy Y 

0 0 0 1 Y souřadnice (0÷63) 

Nastavení ref. 
řádku 

0 0 1 1 Startovací řádek (0÷63) 

Nastavení 
adresy X 

0 0 1 0 1 1 1 Řádek 0÷7 

Zap/vyp disp. 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0/1 

 [17] 

7.1.1 Diagram pro zobrazení textu na LCD 

Pro zapisování dat do LCD displeje je vytvořena funkce fwrLCD(), která je volána 

během vykonávání programu. Parametry funkce jsou: souřadnice x (vertikální 
osa), souřadnice y (horizontální osa) a řetězec znaků. Například příkaz 

fwrLCD(84,6,”POKUS“) vypíše řetězec POKUS začínající na souřadnici y=84 

a x=6 jako černý text na světlém podkladě. Pokud by řetězec měl formát ”&POKUS“, 

zobrazil by se text jako bílé písmo na černém podkladě. Znak & na začátku řetězce 
určuje inverzní barvu zobrazení textu.  

Způsob vyhodnocování řetězce volaného ve funkci fwrLCD() a strukturu celé 

funkce popisuje následující vývojový diagram. 
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Obrázek 27 Vývojový diagram zobrazení textu 

Při volání funkce se nejprve provede nastavení souřadnice začátku řetězce 
na displeji. Následuje zpracování jednotlivých znaků řetězce. Kontroluje se znak 
inverzní barvy textu, následuje cyklus zpracování všech znaků řetězce.  

Pokud je znak řetězce ve znakové sadě funkce fwrLCD(), nastaví se příslušné 

segmenty zobrazení znaku. Tato metoda je podobná zobrazování znaků 
na šestnáctisegmentovém displeji. Pro lepší porozumění slouží následující obrázek. 
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Obrázek 28 Struktura znaku  

Každá barva v obrázku (kromě bílé) reprezentuje jeden z dvanácti segmentů 
ve znaku. V některých pixelech zasahuje do zobrazení jeden nebo více segmentů, 
nejkomplikovanější situace je pro pixel uprostřed matice, kde zasahuje osm segmentů. 

Důvodem použití této metody jsou nižší nároky na velikost paměti programu. Při 
volání neplatného znaku je vykreslen chybový znak.  

Následuje vytvoření jednotlivých svislých řezů (sloupců) znaku, v diagramu 
dohromady označených jako maska, které jsou tvořeny jedním bytem a postupně budou 
odeslány jako data do displeje.  

Během odesílání masky se kontroluje, zda nedošlo k překročení souřadnice y>63, 
tedy přechodu z levé poloviny displeje do pravé. Pokud je podmínka splněna, dojde 
ke změně nastavení komunikace pro pravou polovinu. 

Po odeslání celé masky následuje zpracování dalšího znaku řetězce. Po dosažení 
konce řetězce je funkce ukončena a procesor zpracovává další operace.  

7.2 Komunikace mikrokontroléru s A/D převodníkem 

Mikrokontrolér komunikuje s A/D převodníkem po SPI prostřednictvím čtyř vodičů 
na vývodech P1.4 ÷ P1.7. V dokumentaci k převodníku jsou uvedeny požadované 
parametry komunikace, kterým se musí přizpůsobit mikrokontrolér. 

7.2.1 Parametry SPI komunikace mikrokontroléru 

Na straně mikrokontroléru je tedy nutné nastavit parametry komunikace, a to především 
pomocí registru SPCON, který je vyobrazen v následujícím obrázku. 
 

 

Obrázek 29 Obsah registru SPCON 
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 [10] 
Bity SPR2 ÷ SPR0 se nastavuje komunikační rychlost, která je závislá na periferní 

frekvenci mikrokontroléru. Bit SPEN povoluje celkovou komunikaci. SSDIS nastavuje, 
zda má procesor reagovat na signál z vývodu SS. Bity MSTR, CPOL a CPHA 
se nastavuje volba master/slave režimu, polarita a fáze hodinového signálu CLK. 
Registr není bitově adresovatelný a v aktivním režimu je nastaven na hodnotu FEh. 

Druhý registr SPSTA signalizuje aktuální stav komunikace pomocí jeho čtyř 
vnitřních bitů. Pro nás je nejužitečnější bit SPIF signalizující dokončení přenosu dat po 
komunikační lince. Podle konfigurace zároveň dokáže vyvolat adekvátní obsluhu 
přerušení. Zbylé bity se nastavují při kolizi v komunikaci, odpojení slave zařízení před 
dokončením odesílání a při nevhodné logické úrovni na vývodu SS. 

Do třetího registru SPDAT se postupně ukládají data určená k vysílání po SPI 
a zároveň je určen pro čtení nově příchozích dat.  [10] 

7.2.2 Parametry SPI komunikace A/D převodníku 

Převodník obsahuje standardní SPI rozhraní, začátek komunikace je inicializován 

přivedením CS  na log. „0“. Pokud se převodník připojuje na napájecí napětí, musí být 

CS  připojeno na logickou jedničku a teprve potom přepnuto na nulu kvůli inicializaci 

komunikace. Mikrokontrolér může načítat data z převodníku v okamžiku vzestupné, 
nebo sestupné hrany CLK. Pro obě možnosti je v dokumentaci převodníku nakreslen 
diagram komunikace, v našem případě je využita varianta načítání během vzestupné 
hrany, viz. Obrázek 30. 

V prvním bytu odeslaném do převodníku je umístěn startbit, bit DIFFSGL/  

a jeden ze tří bitů (konkrétně D2) poukazujících na některý z osmi analogových vstupů. 

Bit DIFFSGL/  určuje, zda napětí na vstupech bude měřeno proti společné nule, nebo 

bude měřeno rozdílově pro každou dvojici vstupů (viz. Tabulka 6).  
U druhého bytu jsou podstatné pouze první dva bity D1 a D0 určující selekci 

měřicího vstupu. Hodnoty ostatních bitů nemají žádný vliv na komunikaci a mohou mít 
libovolnou hodnotu. Po odeslání může mikrokontrolér načíst byte vrácený 
převodníkem. Spodní polovina tohoto bytu pak tvoří nejhornější čtyři bity hodnoty 
napětí vybraného vstupu. 
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Obrázek 30 komunikace po SPI s MCP3208  

 [9] 
Aby mohlo být přijato zbylých 8 bitů reprezentujících hodnotu napětí, musí být 

do převodníku odeslán třetí byte s libovolnou hodnotou. Poté může být přečteno 
spodních 8 bitů. 

Tabulka 6 Adresace vstupů převodníku 

Nastavení bitů 

DIFFSGL/  D2 D1 D0 

Vstupní 
zapojení 

Zvolený kanál 

1 0 0 0 Jednovodičový CH0 

1 0 0 1 Jednovodičový CH1 

1 0 1 0 Jednovodičový CH2 

1 0 1 1 Jednovodičový CH3 

1 1 0 0 Jednovodičový CH4 

1 1 0 1 Jednovodičový CH5 

1 1 1 0 Jednovodičový CH6 

1 1 1 1 Jednovodičový CH7 

0 0 0 0 Rozdílový CH0=IN+,CH1=IN- 

0 0 0 1 Rozdílový CH0=IN+,CH1=IN- 

0 0 1 0 Rozdílový CH2=IN+,CH3=IN- 

0 0 1 1 Rozdílový CH2=IN+,CH3=IN- 

0 1 0 0 Rozdílový CH4=IN+,CH5=IN- 

0 1 0 1 Rozdílový CH4=IN+,CH5=IN- 

0 1 1 0 Rozdílový CH6=IN+,CH7=IN- 

0 1 1 1 Rozdílový CH6=IN+,CH7=IN- 

 [9] 
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7.2.3 Diagram komunikace po SPI 

Pro zjištění hodnot na analogových vstupech je bez jakýchkoli parametrů volána funkce 
převodník. Vykonáním této funkce se inicializuje nastavení komunikace SPI 
u mikrokontroléru a povolí se přerušení od SPI. Díky přerušení je volána obslužná 
rutina, která postupně provede načtení hodnot napětí ze všech vstupů převodníku. 
K přerušení dojde vždy po dokončení vyslání jednoho bytu a je signalizováno 
nastavením bitu SPIF, který se musí softwarově nulovat. 

V závislosti na proměnné SPIstav jsou po SPI vysílány a přijímány příslušné 

hodnoty adres (D2, D1 a D0) a napěťových úrovní. Po každém nastavení dochází 
k ukončení obsluhy rutiny a hlavní program tak může paralelně dál pokračovat.  

Po dokončení načtení všech osmi vstupů se zakáže přerušení od SPI a deaktivuje 
se sériová komunikace. [9] 
 

 

Obrázek 31 Vývojový diagram komunikace po SPI 

7.3 Načtení hardwarové adresy 

Pro zjištění adresy nastavené pomocí osmice přepínačů DIP je vytvořena jednoduchá 

funkce s jedním cyklem.  Podle proměnné temp s výchozí hodnotou 0 se v každé 

iteraci nastavují vstupy multiplexoru A, B, C a provede se bitový součet lokální 

proměnné y a výstupu multiplexoru Y. Průběžně je prováděna inkrementace proměnné 

temp a bitový posun proměnné y. Po dokončení cyklu je funkce ukončena 

s návratovou hodnotou odpovídající výsledné adrese. 
 

 50



 

 

Obrázek 32 Funkce faddress 
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8. MODBUS KOMUNIKACE 

Pro komunikaci přístroje s okolními zařízeními byl zvolen open-source protokol 
Modbus. Obecně je typu klient-server, vyznačuje se svojí jednoduchostí a přehledností. 
Panelový měřicí přístroj bude v rámci protokolu propojen pomocí sériové linky 
a definován jako slave, v komunikaci typu master-slave, tedy bude pouze odpovídat 
na požadavky z nadřazeného zařízení, neboli masteru.  

Ještě před vysvětlením způsobu implementace protokolu do přístroje přijde bližší 
seznámení s protokolem a jeho funkcemi, kterými zároveň disponuje navrhovaný 
panelový měřicí přístroj. 

8.1 Protokol Modbus 

Krátké seznámení s tímto protokolem proběhlo již v kapitole 2.1.3, na které nyní 
plynule navážeme. Protokol Modbus se tedy pohybuje na úrovni aplikační vrstvy 
modelu ISO/OSI.  Struktura protokolu je znázorněna na následujícím obrázku.
  
 

 

Obrázek 33 Implementace Modbusu 

 [4] 
Každá zpráva označená jako ADU (Application Data Unit) je tvořena 

z pomyslného jádra, neboli PDU (Protocol Data Unit) a dalších částí, které jsou 
nabaleny na PDU v závislosti na typu sítě. Nejjednodušší tvar ADU přibaluje k PDU 
pouze cílovou adresu a kontrolní součet, viz Obrázek 34. Kontrolní součet slouží 
k detekci nekonzistence dat ve zprávě. Kód funkce určuje, jaký typ operace má zařízení 
provést. Rozsah kódů je v rozmezí od 1 do 255, kódy s číslem vyšším než 127 jsou 
vyhrazeny pro formulování záporné odpovědi. Ta je odeslána, pokud při zpracování 
požadavku došlo k chybě. Datová část může nabývat různých rozměrů podle kódu 
funkce, maximální délka ADU ovšem nikdy nesmí překročit hodnotu 256.  
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Obrázek 34 Formát zprávy u protokolu Modbus 

 [4] 
Pokud slave vykoná požadavek bez problémů, vrací zprávu ve stejném znění, jako 

ji přijal. Potvrzuje tak úspěšné vykonání požadavku a potvrzuje odeslaná data.  
 

 

Obrázek 35 Výměna zpráv při úspěšném vykonání požadavku 

Může se stát, že slave nevykonal požadovanou operaci. V těchto situacích vrací 
masteru kód funkce přičtený k hodnotě 128, což odpovídá nastavení nejvyššímu bitu 
v bytu. Následuje chybový kód charakterizující příčinu selhání. [4] 
 

 

Obrázek 36 Výměna zpráv při neúspěšném vykonání požadavku 

Tabulka 7 Seznam chybových kódů 

kód název popis 

01h Ilegální funkce Požadovaná funkce není zařízením podporována. 

02h Ilegální adresa dat Zadaná adresa je mimo podporovaný rozsah. 

03h Ilegální hodnota dat Požadovaná data jsou neplatná. 

04h Selhání zařízení Při provádění požadavku došlo k neodstranitelné 
chybě. 
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06h Zaneprázdněné zařízení Kód určený k použití při programování. Zařízení 
je zaneprázdněno vykonáváním dlouho trvajícího 
příkazu. 

08h Chyba parity paměti Kód vyskytující se při práci se soubory. Zařízení 
při pokusu o přečtení souboru detekovalo chybu 
v paritě. 

0Ah Brána-přenosová cesta 
nedostupná 

Kód určený k práci s bránou (gateway). Brána není 
schopná vyhradit interní přenosovou cestu od 
vstupního portu k výstupnímu. Pravděpodobně je 
přetížená nebo nesprávně nastavená. 

0Bh Brána-cílové zařízení 
neodpovídá 

Kód využívaný při práci s bránou. Cílové zařízení 
neodpovídá, pravděpodobně není přítomno. 

 [4] 

8.2 Modbus po sériové lince 

U této komunikace typu master-slave může být na síti připojeno 1 až 247 slave jednotek 
a pouze jeden master, který vždy zahajuje komunikaci. Master může odeslat požadavek 
jednomu konkrétnímu zařízení (unicast režim), nebo může směřovat pro všechna 
zařízení v síti (broadcast režim). U broadcast vysílání ovšem jednotky nesmí na zprávu 
nijak odpovídat. Každý slave musí mít jedinečnou adresu v síti, rozsah slave adres pro 
unicast režim je od 1 do 247, adresy od 248 do 255 jsou rezervovány a není povoleno 
je využívat. Modbus protokol definuje dvě metody vysílání po sériové lince RTU 
a ASCII. Bližší popis metod následuje v samostatných podkapitolách. [4] 

8.2.1 Modbus RTU 

V režimu RTU jsou postupně odesílány jednotlivé byty z ADU, které obsahují dva 
hexadecimální znaky. Při přenášení dat je kladen důraz na časovou kontinuitu vysílání. 
Časové mezery mezi datovými buňkami (jeden byte z ADU plus parita, startbit 
a stopbit) nesmí byt větší než 1,5 znaku. Mezera větší než 3,5 znaku signalizuje počátek 
a konec zprávy. 

 

Obrázek 37 Průběh RTU zprávy 
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Při odesílání je před samotným bytem vždy vyslán startbit, po odeslání bytu 
následuje paritní bit a stop bit. Paritní bit kontroluje počet jedniček v bytu. U sudé parity 
je paritní bit nastaven, pokud je v bytu lichý počet jedniček – doplňuje jedničku podle 
potřeby tak, aby celkový součet s paritním bitem byl sudý. U liché parity probíhá 
rozhodování inverzně. Každá jednotka musí podporovat aspoň sudou paritu, pokud není 
využívána žádná parita, je nahrazována druhým stopbitem. Po paritním bitu následuje 
stopbit. Celková délka jednoho rámce je tedy 11 bitů. Pro detekci chyb v RTU režimu 
slouží cyklický redundantní součet (CRC). [4] 

 

Obrázek 38 Formát RTU zprávy 

8.2.2  Modbus ASCII 

V tomto režimu je každý byte z ADU odeslán jako dva po sobě jdoucí ASCII znaky.  
Nejprve je odeslán znak obsahující kódovanou hodnotu horní poloviny bytu, poté 
je odeslána dolní polovina. V porovnání s RTU režimem je pomalejší, povoluje ale 
vysílat datové buňky s časovým rozestupem až 1 s. Začátek zprávy je signalizován 
znakem „:“ (ASCII hodnota 3Ah), konec zprávy po sobě jdoucími znaky CR a LF 
(ASCII hodnota 0Ah a 0Dh).  

 

Obrázek 39 Formát ASCII zprávy 

Při odesílání figuruje opět na začátku a na konci startbit a stop bit. U ASCII režimu 
je celková délka rámce jenom 10 bitů, po startbitu následuje paritní bit a mezi paritním 
bitem a stopbitem je sedmibitový ASCII znak. Pro validaci dat slouží LRC (longitude 
redundance check) [4] 

8.3 Modbus – implementace 

Ve volně dostupném dokumentu „Modbus over Seriál Line Specification and 
Implementation Guide V1.02“ [12]  jsou vykresleny vývojové diagramy spolu 
s principy zařízení Modbus master a Modbus slave. Zároveň jsou zde vypsána 
adresovací pravidla, metody kontroly chyb, definice parametrů fyzické vrstvy a mnoho 
dalších.  Právě vývojový diagram slavě zařízení tvoří hlavní podklad pro softwarovou 

 55



 

realizaci Modbus komunikace a platí i pro zde navrhnutý panelový měřicí přístroj. 
Kompletní diagram je znázorněn na následujícím obrázku, spolu s popisem jednotlivých 
bloků. 
 

 

Obrázek 40 Stavový diagram slave zařízení 

 [4] 

8.3.1 Inicializace 

V tomto stavu se přístroj nachází bezprostředně po připojení napájecího napětí nebo 
restartování. Během inicializace se provede načtení komunikačních parametrů z paměti 
EEPROM. Mezi tyto parametry patří: nastavení komunikační rychlosti 9600 b.s-1, nebo 
19200 b.s-1, dále volba komunikace RS-232/RS-485. Hardwarové, nebo softwarové 
adresy a jejich načtení. Poté je provedena konfigurace časovačů obstarávající časové 
limity pro komunikaci. Těsně před koncem inicializace se provede nastavení 
komunikačních parametrů, zvolení nejvyšší priority pro přerušení od sériové linky 
a povolení příjmu dat po sériové lince. 

8.3.2 Nečinný 

Ve stavu nečinný se přístroj připravuje na novou komunikaci a inicializují 

se potřebné proměnné. Do tohoto stavu se přístroj dostane čtyřmi způsoby: 
 

 Přijatá zpráva je neplatná nebo adresována pro jiné zařízení 

 Po odeslání negativní odpovědi  

 Po úspěšném vykonání požadavku a odeslání kladné odpovědi 
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 Pokud byl proveden požadavek adresovaný broadcast adresou 
 

Jelikož Modbus komunikace a veškeré její úkony mají nejvyšší prioritu, je v tomto 
stavu umožněno vykonání ostatních úkonů, jako je obsluha tlačítek, aktualizace menu 
zobrazení, resetování softwarového watchdogu a průběžné načítání hodnot z A/D 
převodníku. 

8.3.3 Kontrola žádosti 

Po přijetí prvotního rámce přechází zařízení okamžitě do stavu kontrola žádosti. 

Probíhá zde ukládání rámců do paměti, kontrola jejich parity a podmínek určujících 
platnost zprávy (dodržení časových intervalů, kontrolní součet, znaky signalizující 
začátek a konec zprávy). Více k této problematice je řečeno v kapitolách 8.4 a 8.5. 
Podle posouzení platnosti zprávy se pak program přesune do fáze přípravy na novou 
sérii rámců, formulování záporné odpovědi, nebo vykonání požadované operace. 

8.3.4 Vykonání požadované žádosti 

Dochází k provedení požadavku spadajícího pod kód funkce. Jakmile přijatá data 
jakkoliv nesouhlasí s očekávanými (povolenými) hodnotami, je vygenerován příslušný 

kód chyby. V případě broadcast požadavku se zařízení přesouvá do stavu nečinný. 

V opačném případě je dalším stavem formulování normální odpovědi nebo 

formulování záporné odpovědi. 

8.3.5 Formulování záporné odpovědi 

Při detekci chyby během zpracování požadavku je odeslána záporná odpověď. Ke kódu 
funkce je přičtena hodnota 80h a za kód funkce následuje identifikační číslo chyby (viz 
Tabulka 7). Poté se zařízení připraví na další příjem zprávy. 

8.3.6 Formulování normální odpovědi 

V závislosti na typu požadavku je vytvořena normální odpověď. Ta může vracet přijatá 
data (potvrzení správnosti dat), nebo vrací požadovaná data. Těmi jsou u panelového 
přístroje například okamžité hodnoty analogových vstupů, hodnoty uchovávacích 
registrů, hodnoty diagnostických čítačů apod.  

8.4 Modbus RTU – implementace 

Panelový měřicí přístroj v režimu Modbus RTU kontroluje platnost přijaté zprávy podle 
specifických metod. Chování přístroje popisované v kapitole 8.3 je pak modifikováno 
na následující stavový diagram.  
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Obrázek 41 Stavový diagram Modbus RTU 

 [4] 
V režimu RTU hrají hlavní roli časové limity t1.5 a t3.5, které podmiňují platnost 

a ukončení zpráv. Délka t1.5 odpovídá 1,5 násobku znaku (datové buňky) o délce 
11 bitů, stejně jako 3,5 násobku u t3.5 Při rychlosti 9600 b.s-1 jsou intervaly následující: 

 

sramcedelka
v

T
KOM

3
5.1

9600 1071875,15,111
9600

1
5,1_

1   8.4.4 

 

sramcedelka
v

T
KOM

3
5.3

9600 10601041,45,311
9600

1
5,3_.

1   8.4.5 

Při rychlosti 19200 b.s-1 jsou intervaly ještě kratší: 
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Pokud je zařízení ve fázi kontrola a je přijata další datová buňka, je datagram 

charakterizován jako nekorektní. Po vypršení t3.5 je neporušená zpráva zpracována, 

zařízení projde fází nečinný do fáze vysílání a odešle odpověď. 
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8.5 Modbus ASCII -implementace 

 

Obrázek 42 Stavy diagram Modbus ASCII 

 [4] 
U Modbus ASCII režimu je během komunikace neustále kontrolován výskyt 
zahajovacího znaku „:“ a sekvence ukončovacích znaků „CR“ a „LF“. Podle znaku 
dochází ke kontrole adresy, kontrolního součtu a případnému zpracování. Pokud je mezi 
znaky překročen časový interval o délce 1 sekundy, je zpráva anulována a buffer 
příchozí zprávy vymazán. Při přechodu mezi komunikačními protokoly RTU a ASCII 
je přístroj resetován. Pro ASCII režim je maximální povolená délka zprávy 513 znaků. 
 

8.6 Diagnostické čítače 

Modbus implementovaný na sériové lince definuje seznam diagnostických čítačů 
obsahující informace o množství přijatých zpráv a chybových hlášení. Jejich užitečnost 
se projeví především při vyhledávání poruch a zjišťování jejich příčin. K obsahu čítačů 
je možné se dostat pomocí diagnostických funkcí pod funkčním kódem 08h.  
V zařízení je umístěno celkem osm čítačů s rozsahem 0÷65535. Každý čítač 
je inkrementován podle specifické události.  

Hodnoty čítačů jsou uchovány od posledního spuštění či restartu zařízení, při 
výpadku napájecího napětí jsou jejich hodnoty vymazány. Čítače lze vynulovat 
selektivně nebo hromadně prostřednictvím Modbus příkazu. Vymazání všech čítačů 
je umožněno i zadáním příkazu ve vizualizaci přístroje, kde jsou zobrazeny i jejich 
aktuální hodnoty.  
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 CPT1 – Počet platných přijatých zpráv. Nejsou zde tedy započítány zprávy 
s nekorektní paritou a CRC. 

 CPT2 – Počet detekovaných chyb v kontrolním součtu, počet zpráv se špatnou 
paritou. V rámci jedné zprávy je čítač inkrementován pouze jednou. 

 CPT3 – Počet chyb detekovaných při zpracování žádosti. Započítávají se zde 
neplatné kódy funkce, neplatné adresy dat a neplatné hodnoty dat. Čítač 
je inkrementován i při neúspěšném vykonání povelu a neslučitelném kódu 
funkce vysílaného s broadcast adresou. 

 CPT4 – Počet zpráv adresovaných zařízení. Započítávají se i broadcast adresy. 

 CPT5 – Počet přijatých zpráv, ke kterým nebyla odeslána odpověď. Započítávají 
se i broadcast zprávy. 

 CPT6 – Čítač přijatých zpráv s negativní odpovědí přístroje.  

 CPT7 – Počet odpovědí od zařízení vracející status zaneprázdněn.  

 CPT8 – Počet zpráv překračující maximální povolenou délku.  
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9. VIZUALIZACE MENU 

Jak už bylo řečeno, při neaktivní komunikaci po sériové lince je umožněna obsluha 
tlačítek a aktualizace displeje přístroje. Jelikož časové intervaly, v kterých se pohybuje 
mikrokontrolér, jsou výrazně kratší než reakce člověka, jeví se odezva přístroje stále 
jako okamžitá. 

V přístroji je alokována globální proměnná screen_state, která definuje pozici 

v zobrazení. Při zpuštění přístroje je ve výchozí pozici 0. Po stisku tlačítka je volána 

funkce ftlacitka() s vnořeným stavovým automatem. Podle aktuální hodnoty 

screen_state jsou zpracovány příslušné oddíly kódu ve funkci (s přihlédnutím na 

stisknuté tlačítko a polohu kurzoru). Ve funkci jsou totiž lokální proměnné 

cursor_locA, cursor_locB a cursor_locC. Proměnné uchovávají údaj 

o pozici kurzoru v menu. Jelikož musí být zachován paměťový efekt při návratu 
z hlubších vrstev menu, jsou použity proměnné tři.  

Pro snížení zatížení procesoru je rozeznávána změna tzv. globální a lokální. 
Ke globální změně dojde při přechodu z jedné vizualizace menu do druhé, tedy dojde ke 
změně celé obrazovky. K lokální změně dojde při pohybu kurzoru nebo změně 
parametru v nastavení zařízení. Nejsou tak zbytečně vypisovány hlavičky menu, 
popisky tlačítek a funkce pro vyčištění obrazovky.  

Po zapnutí nebo restartu přístroje je vždy obrazovka ve výchozím stavu zobrazení 
sloupcového bargrafu, viz Obrázek 43 vlevo. V nejspodnější části je vždy popsána 
funkce tlačítek. V tomto režimu je možné zobrazit hlavní menu (Obrázek 44), 
vypnout/zapnout podsvícení displeje, změnit vizualizaci hodnot (Obrázek 43 vpravo) 
a restartovat přístroj. 

 

  

Obrázek 43 Zobrazení hodnot 

Hlavní menu má dvě položky, tlačítka v této fázi umožňují pohyb v položkách, 
návrat na zobrazení hodnot a výběr položky v menu. 
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Obrázek 44 Hlavní menu 

Při potvrzení volby interface se zobrazí možnost výběru komunikačního rozhraní. 
Na výběr je RS-232 a RS-485. Pro autonomnost přístroje je možné celou komunikaci 
zablokovat (položka NONE). Aktivní položka je vždy označena v pravém okraji 
symbolickou šipkou, na následujícím obrázku je tedy zvolena komunikace po RS-232. 

 

 

Obrázek 45 Nastavení komunikace 

V přístroji je nejrozsáhlejší submenu pro nastavení protokolu Modbus a parametrů 
spjatých s protokolem. 

 

 

Obrázek 46 Modbus menu 

Jak popisuje i diagram umístěný v příloze 6, v tomto menu lze přímo nastavit 
komunikační paritu, rychlost a protokol. Při nastavení adresy nebo zobrazení čítačů 
zpráv se zobrazení dostane do dalšího dílčího menu. 
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Obrázek 47 Nastavení adresy 

Submenu nastavení adresy je periodicky aktualizováno po intervalu 1 s, je tak 
umožněno v reálném čase sledovat nastavení hardwarových přepínačů adresy přístroje. 
Pokud je hardwarová adresa aktivní a dojde k její změně, musí být změna potvrzena 
v menu, zařízení jinak bude využívat původní adresu.  

Při nastavení softwarové adresy se po prvním stisku tlačítka SEL zobrazí proužek 
nad první číslicí. Pomocí tlačítek UP a DOWN je možné měnit číslo, po stisknutí SEL 
se přejde na další číslici. Po potvrzení třetího a posledního čísla je adresa 
nakonfigurována a nastavena pro komunikaci. Během nastavování je volba 
kontrolována a korigována tak, aby rozsah zůstal stále v rozmezí 1÷247. 

Při zobrazení čítačů jsou hodnoty vyobrazeny ve dvou sloupcích, stejně jako 
u zobrazení napětí v druhé volbě zobrazení. V menu čítačů je umožněno jejich smazání 
pomocí druhého tlačítka zprava.  

 

 

Obrázek 48 Čítače zpráv 
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10. TESTOVÁNÍ PŘÍSTROJE 

Komunikace přístroje a funkčnost Modbus protokolu v přístroji byla ověřena pomocí 
volně dostupného Modbus master simulátoru nainstalovaného do PC.  Panelový měřicí 
přístroj byl při ověřování Modbus komunikace připojen pomocí rozhraní RS-232.  

Ze všech volně dostupných simulátorů se jako nejužitečnější jevila časově omezená 
verze programu Modbus Poll Version 5.0.4 Build 525 [19]. Program umožňuje 
periodické vysílání požadavků ve spojení velkou přehledností a širokou škálou 
možností nastavení. 

Při komunikaci pomocí Modbus RTU byla v programu nastavena perioda zasílání 
požadavků na nejkratší možnou, tedy 50 ms. Kód funkce byl nastaven na přímé čtení 
analogových hodnot z A/D převodníku, kdy musí přístroj navíc čekat na proběhnutí celé 
komunikace s převodníkem po SPI. Po deseti minutách aktivního spojení (čas omezen 
trial verzí programu) nevznikla při komunikaci žádná chyba.   

 

 

Obrázek 49 Stav komunikace u Modbus RTU 

U komunikace po Modbus ASCII byly nastaveny stejné vstupní parametry, tedy 
interval zpráv 50 ms, timeout odeslání 50 ms. Během ověřování komunikace bylo 
odesláno 6038 požadavků, z nichž u 59 nestihl přístroj včas odpovědět. Při zvýšení 
timeoutu na 80 ms již nedošlo k žádným chybovým hlášením. 
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11. PARAMETRY ZAŘÍZENÍ 

Rozměry: š·v·h:  150×110×70 mm 
Komunikace: Rozhraní: RS-485, RS-232 
 Protokol:  Modbus v RTU a ASCII módu 
 Parita:  sudá, lichá, bez parity 
 Adresa: hardwarová a softwarová 
 Rychlost: 9600 a 19200 b.s-1 

 Konektor:  pro RS-232 CAN 9 Z (zásuvka, female)  
  pro RS-485 RJ 45 
  Zapojeno podle specifikace Modbus 
Váha: 550 g 
Napájecí napětí: Řídící modul:  18 ÷ 26 V 
 Měřicí modul  24 V 
Proudový odběr:  <60 mA     (Řídící + měřicí modul) 
Vstupy: Počet: 8  
 Typ: Analogové napěťové se společným 

uzemněním, s ochranou proti přepětí.  
 Rozlišení: 12 bitů 
 Rozsah: 0÷10 V  
Displej: Grafický monochromatický, rozlišení 128×64 pixel 
Zobrazení hodnot: a) bargraf , číselná hodnota s přesností na 0,05V 
 b) číselná hodnota s přesností na 0,0005V 

Hodnoty na displeji jsou výsledkem průměrování z pěti hodnot 
po 0,1 s. Hodnota na displeji je aktualizována po 0,5 s. 

11.1  Ovládací prvky přístroje 

Čelní panel: 4 tlačítka, funkce podle aktuální pozice v menu, popis funkce 
v dolní části obrazovky 

Spodní část: Přepínač aktivace terminačního odporu, pull-up a pull-down 
rezistorů pro RS-485. Potenciometry pro nastavení jasu 
a kontrastu displeje. 

Pravá část: Nastavení hardwarové adresy pomocí přepínačů DIP, tlačítko 
pro hardwarový reset zařízení a aktivaci bootloaderu. 
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11.2  Podporované modbus funkce 

Kód  
fun. 

Kód 
podf. 

Název Popis 

03 X 
Čti uchovávací 

registry 
Načtení analogových hodnot z uchovávacích registrů. 
(počáteční adresa v zařízení je 0, počet registrů 8) 

04 X 
Čti vstupní 

registry 
Načtení analogových hodnot přímo z AD převodníku. 
(počáteční adresa v zařízení je 0, počet registrů 8) 

08 00 Diagnostika Vrať data požadavku 

08 01 Diagnostika Restartuj komunikaci 

08 04 Diagnostika Přejdi do pasivního režimu (pouze poslouchej) 

08 10 Diagnostika Vynuluj čítače a diagnostický registr 

08 11 Diagnostika Vrať počet zpráv 

08 12 Diagnostika Vrať počet komunikačních chyb 

08 13 Diagnostika Vrať počet negativních odpovědí 

08 14 Diagnostika Vrať počet zpracovaných zpráv 

08 15 Diagnostika Vrať počet nezodpovězených zpráv 

08 16 Diagnostika Vrať počet zpráv s negativním potvrzením 

08 17 Diagnostika Vrať počet zpráv s příznakem zaneprázdněn 

08 18 Diagnostika Vrať počet ztracených znaků (zpráv) 

08 20 Diagnostika Vynuluj čítač ztracených znaků (zpráv) 

Tabulka 8 Funkce podporované panelovým měřicím přístrojem 
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12. ZÁVĚR 

Úvodní část práce se věnuje literární rešerši v oblasti panelových měřicích přístrojů. 
V rámci rešerše je ze získaných dat provedeno rozdělení přístrojů do základních skupin 
podle specifických parametrů. Následuje výtah několika přístrojů zapadajících 
do různých úrovní funkční a technické vybavenosti.  

Z načerpaných informací a podle vstupních požadavků je vytvořena obecná 
struktura panelového měřicího přístroje znázorněná pomocí blokového schéma. Přístroj 
je rozdělen do šesti funkčních bloků vzájemně propojených ovládacími, datovými 
a napájecími vodiči.  

Z blokového schéma byl vytvořen návrh elektronického zapojení přístroje 
kopírující požadovaná kritéria na vybavenost. Navrhnutý přístroj obsahuje 
mikrokontrolér AT89C51ED2 vycházející z řady I51. V samostatné kapitole je popsána 
koncepce měření napěťových veličin, která je využita i ve výsledném obvodu. 

Na elektrické schéma navazuje návrh desek plošných spojů. Konstrukce přístroje 
je koncipována do dvou částí se samostatnými DPS. Rozšiřuje se tak univerzálnost 
přístroje a snižují se požadavky na velikost montážního prostoru pro přístroj. Finálním 
krokem hardwarové části práce je osazení a oživení navržených desek.  

Po zprovoznění hardwaru přístroje byly vytvořeny základní softwarové bloky pro 
mikrokontrolér AT89C51ED2 umožňující komunikaci s grafickým displejem 
ATM12864D a A/D převodníkem MCP3208. Tyto bloky jsou pak využity v hlavním 
programu přístroje.  

V přístroji byl implementován komunikační protokol Modbus RTU a Modbus 
ASCII, spolu s uživatelským prostředím umožňující nastavení parametrů komunikace 
a zobrazení měřených hodnot. V závěru práce jsou sepsány parametry přístroje spolu 
s výčtem podporovaných funkcí. 
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SEZNAM ZKRATEK 

Zkratka/Symbol Jednotka Popis 

PLC  Programovatelný logický automat 

I/O  Vstupy/výstupy 

RS-232  EIA/TIA – 232 standard 

RS-485  EIA/TIA – 485 standard 

ISO/OSI  Standardizovaný model počítačových sítí 

B byte Jednotka datového slova 

ASCII  
Americký standardní kód pro výměnu 

informací 

GO  rozepnutý kontakt 

SPI  Sériové periferní rozhraní 

ISP  Programování uvnitř obvodu 
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zem  Vodič s nulovým potenciálem 

TTL  Tranzistorově-tranzistorová logika 

LED  Elektroluminiscenční dioda 

DPS  Deska plošných spojů 

SMD  Součástky určené pro povrchovou montáž 

ksps  Počet vzorků za sekundu 

PDU  Data na úrovni protokolu 

ADU  Data na úrovni aplikační vrstvy 

A/D  Analogově digitální 

IPC  Průmyslový osobní počítač 

NTC  Termistor se záporným teplotním koeficientem 

PTC  Termistor s kladným teplotním koeficientem 

LSB  Nejméně významný bit 

LCD  Displej z tekutých krystalů 

ROM  Paměť nezávislá na napájecím napětí. 

EEPROM  Elektroniky mazatelná paměť ROM 

PWM  Pulzně šířková modulace 

UART 
 Univerzální asynchronní vysílač a 

přijímač 

FLIP  Flexibilní programátor vnořených obvodů 
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Příloha 5  

  
Part Value           Device       Package           
C1   E470M/16V       C-ELEKTROLYT_3,5      C-EL_3,5         
C2÷C3 CK100N/63V      C-KERAMIK_SMD_0805    0805             
C4   E1M/50V SMD V   CPOL-EU153CLV-0405   153CLV-0405      
C5   CK100N/63V      C-KERAMIK_SMD_0805    0805              
C6    E10M/16VT SMD   CPOL-EU153CLV-0405   153CLV-0405      
C7   E470M/35V       C-ELEKTROLYT_3,5    C-EL_3,5         
C8  CK100N/63V      C-KERAMIK_SMD_0805    0805             
C9   CK100N/63V      C-KERAMIK_SMD_1206   1206             
C10   CK100N/63V      C-KERAMIK_SMD_0805    0805             
C11  E1M/50V SMD V   CPOL-EU153CLV-0405    153CLV-0405      
C12  CK100N/63V      C-KERAMIK_SMD_0805   0805             
C13   E1M/50V SMD V   CPOL-EU153CLV-0405    153CLV-0405      
C14  E47M/35V SMD    CPOL-EU153CLV-0505   153CLV-0505      
C15÷17 CK100N/63V      C-KERAMIK_SMD_0805    0805             
C18÷C20 E1M/50V SMD V   CPOL-EU153CLV-0405    153CLV-0405      
C21   CK100N/63V      C-KERAMIK_SMD_1206   1206             
C22÷C23 CK5N6/50V       C-KERAMIK_SMD_0805     0805             
C24  CK100N/63V      C-KERAMIK_SMD_0805   0805             
C25  CK5N6/50V       C-KERAMIK_SMD_0805   0805             
C26  CK100N/63V      C-KERAMIK_SMD_0805   0805             
C27  CK100N/63V      C-KERAMIK_SMD_1206    1206             
C28   CK100N/63V      C-KERAMIK_SMD_0805   0805             
C29 CK100N/63V      C-KERAMIK_SMD_1206     1206             
C30  CK100N/63V      C-KERAMIK_SMD_0805    0805             
C31÷C32 CK5N6/50V       C-KERAMIK_SMD_1206    1206             
C33÷C34 CK5N6/50V       C-KERAMIK_SMD_0805  0805             
C35 CK5N6/50V       C-KERAMIK_SMD_1206    1206             
C36 CK100N/63V      C-KERAMIK_SMD_0805    0805             
C37 CK100N/63V      C-KERAMIK_SMD_1206    1206             
C38 CK100N/63V      C-KERAMIK_SMD_0805    0805             
CAN2 CAN_9Z_/90      CAN_9Z_/90   CAN9Z/90         
CON1÷9 ARK300/2      ARK300/2        
D1 SM6T12CA SMD    SM6TDO214BA  DO-214BA         
D2 SM6T12A         SM6TDO214BA  DO-214BA         
D3÷D6 1N4148WS        DIODE-SOD323-W SOD323-W         
D7 L-HLMP-1719  L-HLMP1300   LED3             
D8÷D12 SM6T12A         SM6TDO214BA  DO-214BA         
D13 HLMP-K150  L-HLMP1300   LED3             
D14 BYD17D SMD      BYD17DSMD    SOD87            
D15 SM6T12A         SM6TDO214BA  DO-214BA         
D16 SM6T12A         SM6TDO214BA  DO-214BA         
D17 SM6T12CA SMD    SM6TDO214BA  DO-214BA         
D18 SM6T12CA SMD    SM6TDO214BA  DO-214BA         
D22 1N4007 SMD      1N4007SMD    MELF             
D27 P6KE27CA (bip)  P6KEB        DO15BI           
DIP DIP-8X_DIP_PIANO  DP-08             DIP-8X_DIP_PIANO 
DZ1÷8 BZV55C2.7SMD    D-ZENEROVA_0,5W  SOD-80           
F2 SHH1A  2ks      SHK20Q       SHK20Q           
F4 SHH1A  2ks      SHK20Q       SHK20Q           
IC3 MAX222CPN       MAX222CPN    DIL18            
IC4 AT89C51ED2      AT89C52S     S44              
IC5 4512SMD         4512D        SO16             
IC6 74HCT14 SMD     7414D        SO14             
IC7 74HCT14 SMD     7414D        SO14             
IC8 LM324N          LM324N       DIL14            
IC9 LM324N          LM324N       DIL14            
J2 215877-4     215877-4           



 

 

JUM1 S2G1_JUMP       S2G1_JUMP    S2G1_JUM         
JUM2 S2G3_JUMP       S2G3_JUMP    S2G3_JUM         
JUM3 S1G20_JUMP      S1G20_JUMP   S1G20_JU         
Part Value           Device       Package    
JUM4÷JUM5 S2G4_JUMP       S2G4_JUMP    S2G4_JUM         
JUM6 S2G1_JUMP       S2G1_JUMP    S2G1_JUM         
MAX485CPA MAX485CPA       MAX481CPA    DIL08            
Q2 BC817-40SMD BC817-40SMD  SOT23-BEC        
Q3 QO105BIC18.4    QO105BIC     QO105BIC         
R1 68K             R_SMD_0805   0805             
R2 100k            R_SMD_1206   1206             
R3 22k             RR8X         RR8X             
R4 10k             R_SMD_1206   1206             
R5 10k             RR5X         RR5X             
R7 100k            R_SMD_0805   0805             
R8 22K             R_SMD_1206   1206             
R9 3K3             R_SMD_0805   0805             
R10 100k            R_SMD_1206   1206             
R11÷R12 10k             R_SMD_1206   1206             
R13 180R            R_SMD_1206   1206             
R14 10k             R_SMD_0805   0805             
R15 22K             R_SMD_1206   1206             
R16 430k            R_SMD_0805   0805             
R17 10k             R_SMD_0805   0805             
R18 1K5             R_SMD_1206   1206             
R19 120R            R_SMD_1206   1206             
R20 100k            R_SMD_0805   0805             
R22 4K7            R_SMD_1206   1206             
R23 100k            R_SMD_1206   1206             
R27 150R            R_SMD_0805   0805             
R28 560R            R_SMD_0805   0805             
R29 560R            R_SMD_1206     1206             
R31 22K             R_SMD_0805   0805             
R32 2k2             R_SMD_0805   0805             
R33 8K2             R_SMD_0805   0805             
R34 RR8X680R        RR8X         RR8X             
R35÷42 CA6VE500        TRIM_EU-CA6VCA6V            
R43÷45 2K7             R_SMD_1206   1206             
R46 2K7             R_SMD_0805   0805             
R47 2K7             R_SMD_1206   1206             
R48÷R49 2K7             R_SMD_0805   0805             
R50 2K7             R_SMD_1206   1206             
R51 CA6HK001        TRIM_EU-CA6HCA6H            
R52 PT6HK010        TRIM_EU-CA6HCA6H            
S1 PREP2P4V        PREP2P4V      
SW1 P-DT6_KULATY?   P-DT6_KULATY?              P-DT6            
SW2 P-KSM632B       P-KSM632B    P-KSM632B        
SW3 P-KSM632B       P-KSM632B    P-KSM632B        
SW4÷6 P-DT6_KULATY?   P-DT6_KULATY?              P-DT6            
T1÷T3 BC847           BC847        SOT23            
T4 BC857B          BC857B-PNP-SOT23-BEC       SOT23-BEC        
U$1 TEN5-2411       TEN5-2411                 
U$3 MCP3208-BI/P    MCP3208-BI/PSOIC16          
U$12 AM1D-2415S-NZ   AM1D-2415S-NZ               
U$20 RR3X4K7         RR3X         RR3X[P]          
U$39 RR3X2k2         RR3X         RR3X[P]          
U1 7805            7805         TO-220S          
U4÷7 H11L1           H11L1        DIL-06           
VR1 TL431CLP     TO92-CLP           
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