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 Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce je návrh a realizace přístroje, který slouží k převodu 
digitální hodnoty na analogovou výstupní veličinu v rozsahu 0-10V. Vlastní převod 
vzniká v el. součástce zvané digitálně analogový převodník, teorii a problematice 
různých typů převodníků je věnována samostatná kapitola. 

Následující kapitoly teoreticky rozebírají konstrukční řešení jednotlivých částí 
přístroje. Samotný závěr práce řeší konkrétní návrhy použitých el. součástek a popis 
softwarového vybavení. 

 
 

Klí čová slova 

D/A převodník, AT89C51ED2, LCD Nokia6100, RS232, SPI 
 
 

Abstract 

The main subject of this bachelor thesis are design and implementation of the 

device,  which is used to convert digital values to analog output value in the range 0-

10V. This actual trasformation arises in electrical component called  Digital-to-Analog 

Converter. There is a separate chapter, which presents  theory and problems of varios 

types of converts. 

The following chapters  theoretically  analyse  design of  each parts  of the device.  

The conclusion of this thesis  deals with specific proposals of used  electrical  
components and a description of the software  equipment. 
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1 ÚVOD 

Ke splnění zadání práce použijeme D/A převodník.  

První pokusy použití D/A převodník se datují  již v 18století,  kdy byl v Turecku 

sestrojen měřící systém vodovodního řádu. S příchodem tranzistorů v polovině 20století 

nabyly převodníky dnešní podobu. 

Převodníky můžeme potkat nejen v měřících přístrojích,  ale i ve spotřební 

elektronice,  telekomunikačních zařízeních,  případně v lékařství. 

Využítí analogového výstupu v automatizaci.: 

Analogové výstupy se dělí na :   - napěťové (0-10V) 
   - proudové ( 0-20mA, 4-20mA ) 
Proudový výstup má výhodu v menší náchylnosti proti rušení. Což je hlavní důvod 

použití v zařízeních, kde vzniká velké magnetického pole jako jsou např. odporové, 
nebo obloukové svářecí stroje. Další výhoda spočívá v přenosu signálu na delší 
vzdálenosti. 

Proudová smyčka 4-20mA má nespornou výhodu v možnosti identifikovat 
přerušený vodič i při nulové požadované hodnotě. Z tohoto důvodu můžeme častěji 
potkat zmíněný proudový výstup  průmyslových zařízeních. 

V praxi analogovými výstupy ovládáme proporcionální ventily, frekvenční měniče 
apd. 

 
 

2 TEORIE K D/A PŘEVODNÍKU [1] 

D/A převodní jsou součástky zajišťující převod číslicového signálu na analogový 

s napěťovým, případně s proudovým výstupem podle rovnice 2.1 resp. 2.2 

 

u=Uref * D       (2.1) 
 
 

kde: 

u     výstupní napětí, 

Uref   hodnota referenčního napětí, 

D   vstupní číslicový signál přičemž , ∈ <0,1>, 

 

 

i=I ref * D       (2.2) 
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kde: 

i   výstupní proud, 

iref   hodnota referenčního proudu, 

D   vstupní číslicový signál nabývající hodnot , ∈ <0,1>. 

 

S vyjádření číslicového signálu D bývá nejčastěji zlomkem a to ve dvojkové číselné 

soustavě (2.3) popř. BCD kódem (2.4). 

 

,   (2.3) 
 

kde: 

N .. počet bitů dvojkového číslicového signálu, 

D .. číslicový signál přičemž nabývající hodnot , D  ∈ <0,1>, 

ak, bm .. bity nabývající hodnoty 0 nebo 1, 

C .. vstupní číslicový údaj C ∈ <0,2N-1>, C ∈ Z, 

 

   (2.4) 
 
kde: 

D .. číslicový signál přičemž nabývající hodnot , ∈ <0,1>, 
p .. počet dekád signálu v kódu BCD, 
a .. bit nabývající hodnoty 0 nebo 1. 

 
Základní zapojení obecného systému s D/A převodníkem je blokově zobrazeno na 

obr. 1.  Řídící logický obvod (mikrokontrolér, popř. FPGA) přenáší číslicový  signál  

převodníkům pracujících s nižšími vzorkovacími kmitočty převáženě po sběrnici SPI 

nebo  I2C. Naopak paralelní komunikace je běžná u převodníků pracujících na vyšších 

vzorkovacích frekvencích. 

Obecně je nutné převodníky časově synchronizovat k tomu se využívá zdroj 

hodinového taktu, který může být na čipu integrován, popřípadě je odvozen z použité 

komunikační sítě. Taktéž zdroj referenčního napětí nebo proudu může být součástí čipu. 
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Značnou nevýhodou interní reference je její teplotní stabilita, čímž je následně 

ovlivněna kvalita a přesnost výstupního signálu. 

Dolnopropustní filtr připojený k výstupu převodníku plní rekonstrukční funkci a 

bývá realizován např. topologii Sallen-Key popř. integrovanou alternativou.  

V aplikacích jakými jsou např. řízení úhlového natočení motoru je možné zmíněný filtr 

zcela vypustit. 

 

 
Obr. 1 Blokové schéma systému s převodníkem D/A 
 

Převodníky dělíme různými kritérii, nejčastěji však podle rozlišení, které je dáno 

použitou architekturou. Dále je možné dělit podle, počtu kanálů, výstupní veličiny, 

způsobu komunikace popř. rychlosti převodu. 

 

2.1 Řetězové D/A převodníky  

Tato struktura patří mezi nejstarší a současně nejjednodušší, je tvořena řetězci 

rezistorů představující napěťový dělič připojený k referenčnímu napětí. Jednotlivé uzly  

děliče jsou připojeny relátky,  popř. pomocí dvojice MOS tranzistorů, které jsou 

v závislosti s přivedeným vstupním signálem spínány a nastavují tak výstupní napětí. 

Rozlišením převodníku N a je dáno počtem rezistorů CR odpovídá, čemu odpovídá 

vztah (2.5) 

 CR=2N    (2.5) 
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2.2 D/A převodníky s váhovými rezistory 
Principielní schéma převodníku je na obr. 2. Podobně jak u předchozí varianty 

vstupní signál řídí spínače. Ty však pro každý bit přepínají terminál váhového rezistoru 

mezi referenčním a nulovým napětím. 

Operační zesilovač sečte všechny příspěvky proudů jednotlivých větví. Za 

předpokladu, že jsou váhové rezistory binárně odstupňovány, je výstupní napětí Uout 

dáno rovnicí 2.6. 

 

  (2.6) 
kde: 

N .. rozlišení 
D .. vstupní datové slovo 
R .. základní hodnota váhového rezistoru 
Rz .. hodnota rezistoru pro nastavení zesílení  
Uref  .. referenční napětí 

 

Výhoda těchto převodníků spočívá v  jednoduché konstrukci, avšak na úkor 

přesnosti způsobenou výrobními tolerancemi rezistorů. 

 
Obr. 2: D/A převodník s váhovými rezistory 
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2.3 Převodníky s rezistorovou sítí R-2R 

S touto architekturou převodníků se setkáme nejčastěji. Je založena na rezistorové 
síti R-2R s dvěma hodnotami rezistorů v poměru 2:1. Vztah rozlišení převodníku N 
v závislosti na počtu rezistorů  CR je dán rovnici (2.7). Způsob realizace převodníku 
určuje napěťový nebo proudový režim. 

 

 CR=2N     (2.7) 
V napěťovém režimu jsou rezistorové větve přepínány mezi referenčním napětím a 

nulovým potenciálem podle vstupní číslicové hodnoty. 

Výstupní impedance sítě rezistorů se nemění, naopak impedance vstupu ref. napětí 

je závisí na vstupní číslicové hodnotě. Mezi největší nevýhody patří návrh jednotlivých 

spínačů, které by měli pracovat s co nejmenší impedancí v celém rozsahu napětí od 

nulového potenciálu až po ref. napětí. 

 

 
Obr 3. Převodník D/A se sítí R-2R v napěťovém režimu 
 
Proudový režim převodníku se sítí R-2R je zobrazen na obr. 4. Hlavní výhoda 

spočívá v řízení zisku nastavitelným rezistorem a jednodušší realizací spínačů, které 
spínají proudy o stejném potenciálu. Proud převede na výstupní napětí operační 
zesilovač. Vzhledem k tomu, že se vstupní impedance sítě mění se vstupním kódem, je 
případná stabilizace převodníku náročnější. 
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Obr. 4. Převodník D/A se sítí R-2R v proudovém režimu 
 
Z rezistorových sítí R-2R jsou odvozený další varianty např. R-2R-1.5R, R-2R-4R-

3.5R a další. Jiný způsob řešení D/A převodníku je na obr. 5, kde jsou použity proudové 

zdroje. Hlavní výhovou je relativně velká výstupní impedance, vhodné především pro 

velmi rychlé video převodníky. 

 
Obr. 5. převodník D/A se sítí R-2R se spínanými proudovými zdroji [2] 
 

2.4 Segmentové D/A převodníky 

Speciálním typem jsou segmentové převodníky, které kombinují dvě různé 
architektury. Vhodnou kombinací je možné docílit eliminace nevýhod každé 
z architektur. Tuto technologii nalezneme u převodníků s vysokým rozlišením. Blokové 
schéma je na obr. 6. 
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Obr. 6: Segmentový převodník D/A 

 

První segment tvoří řetězec rezistorů a je řízen bity s vyšší vahou, druhý je 

realizován rezistorovou sítí R-2R je řízen bity s nižší vahou.  

 

2.5 D/A Převodníky s PWM  

Zvláštním druhem jsou převodníky pracující s PWM modudací a filtrem dolní 
propusti k odstranění nežádoucích harmonických složek. 

Efektivní hodnota PWM modulace je přímo úměrná střídě signálu. Mezní kmitočet 
filtru určuje nejvyšší možný kmitočet generovaného signálu. 

 

3 ČÁSTI KONSTRUK ČNÍHO ŘEŠENÍ 

- Napájecí  

- Řídící (mikroprocesorová jednotka) 

- Analogová (zdroj referenčního napětí, převodník, zesilovač a filtr) 

- Zobrazovací (grafický display) 

- Ovládací část (tlačítka) 

- Rozhranní RS232 
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3.1 Napájecí část 

Tato část obvodů slouží ke splnění napájecích požadavků použitých součástek.  
Velikost a charakter vstupního napětí je dimenzován s ohledem na ovládací napětí 

používané v průmyslové praxi, převážně je používáno 24V DC. Některá starší zařízení 
používala 24V AC např. svařovací zařízení od firem ZEZ, JESVA, BEZ, VTS.  

Použité komponenty mají různé požadavky napájecího napětí. Mikroprocesor, 
komunikační převodník a D/A převodník potřebují ke správné činnosti 5V, které 
nemusí být nijak přesné. Nesmíme opomenout referenční napětí 5V přivedené ke 
zmíněnému D/A převodníku. K displeji je nutné přivést 3.3V určené pro napájení 
logiky a 7V pro podsvětlovací LED diody. Výstupní zesilovač je napájen 24V.  

 

3.2 Řídící část 

Obsahuje mikroprocesor AT89C51ED2. Tento obvod je aplikačním jádrem zařízení, 
které řídí: 

a) Komunikuje s D/A převodníkem 
b) Zobrazení na grafickém LCD displeji 
c) Komunikaci uživatele prostřednictvím klávesnice 
 

Ad a) Vlastní komunikace probíhá posláním 2byte po sériovém rozhraní SPI. 

Odesílají se 4bity parametrizační a 12bitů datových. 

 
Ad b) Grafický LCD displej je připojen pomocí sběrnice SPI, přičemž jsou použity 

signály CS,SCK,MOSI. 

 
Ad c) Klávesnice je realizována samostatnými tlačítky spínající vstupní porty do log 

0. Vzhledem k charakteru aplikace není nutné připojit tlačítka k systému přerušení.  
 

3.3 Analogová část 

Tato část obsahuje následující: 

a) zdroj referenčního napětí 

 b) D/A převodník 

 c) Zesilovač LM385 

 d) Výstupní RC filtr 
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Ad a) referenčním zdrojem napětí, rozumíme takový zdroj, který bude pevně 
věrohodně kopírovat požadovanou hodnotu, v našem případě 5V.  

Zmíněný zdroj postaven na základě obvodu IC1 (TL 431), který se na venek chová 
jako zenerova dioda, u které je možné plynule nastavovat od 2.5V výše za pomocí 
vnějšího odporového děliče. Obvod je vybaven vnitřním zdrojem s teplotní kompenzací 
ref. napětí 2.5V.  [2] 

 
Obr. 7. Vnitřní struktura integrovaného obvodu TL431. [2] 
 
 
Referenčního napětí D/A převodníku: 

Maximální referenční napětí může dosáhnout v režimu s buffrem Vref=UCC-0,04, 

případně UCC bez bufferu.  

 

ad b) D/A převodník MCP4921 

Obvod obsahuje jeden digitálně analogový převodník s chráněným výstupem.  

Dokáže spolehlivě pracovat v rozmezí napájecího napětí 2,7 – 5,5 V při nízké 

spotřebě. Převodník nabízí vysokou přesnost a malý šum, je proto ideální do 

průmyslového prostředí, kde se obvykle používá ke kalibraci nebo kompenzaci 

užitečného signálu (teplota, tlak nebo vlhkost). 

 

Hlavní rysy [4]: 

• 12 bitové rozlišení 
• Typická diferenciální nelinearita ± 0,2LSB 
• Typická integrální nelinearita ± 2LSB 
• SPI rozhraní podporující frekvenci do 20MHz 
• Externí referenční napětí 
• Pracovní rozsah teploty -40 až 125°C 
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• Čas ustálení výstupu 4,5 µs 
• Volitelní zesílení výstupu 1x nebo 2x 
• Napájecí napětí 2,7 až 5,5V 

 

Popis obvodu: 

 

Obr. 8 Blokový diagram D/A převodníku [3] 

 

Signály SDI (vstupní data), SCK (hodiny přenosu), CS (výběr obvodu) úzce souvisí 
se sběrnicí SPI. 

Data přijatá sběrnicí SPI jsou uložena do vstupního registru, signálem LDAC jím lze 
přepsat do záchytného registru typu latch a přivést na vnitřní  D/A převodník. 

Pokud se synchronizací tímto signálem nechceme používat, lze ponechat LDAC 
trvale připojen k log.0. K přepisu dat směrem na vnitřní D/A převodník pak dojde 
náběžnou hranou signálu CS. 

Vývod Uref slouží pro přivedení referenčního napětí, Referenční napětí může být 
přivedeno na D/A buď přímo přes oddělovací zesilovač(buffer). Referenční napětí se  
může pohybovat v rozmezí 0,040V až Ucc-0,040V 

Výstup je k dispozici na vývodu Uout. Zesílení koncového zesilovače lze volit 1x 
nebo 2x.  Výstupní napětí je dáno vztahem:  

 

4096

NG
UU refout =

      (3.0)
 

Kde:    N … je nastavená hodnota 
 G .. zisk. 
Časování signálů SPI sběrnice je zřejmé z obr. 9. 
Data odesílaná nadřazeným obvodem do převodníku mají délku 16bitů. Kromě 12 

datových bitů se ještě odesílají úvodní bity, které konfigurují činnost převodníku. [3] 
Viz obr. 10 
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Obr. 9.  časování SPI [3] 

 

 

Obr. 10. Komunikační data převodníku [3] 

 

 

ad c) koncový zesilovač  

Slouží k zesílení výstupního napětí z D/A převodníku, který je schopen  poskytnout 

maximálně 5V. Ke splnění požadavku dané aplikace, nastavíme zesílení Au=2. 

Samotný zesilovač obsahuje operační zesilovač IC6(LM358) a dvojicí rezistorů R4 

a R6, které určují neinvertující režim a zesílení. 

 

Vlastnosti vybraného obvodu LM358 [5]: 

- odolnost proti zkratu 

- pracovní napětí 2-32V 

- nízký vstupní proud 

- interní teplotní kompenzace 
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ad d) výstupní filtr: 

Je navržen jako dolnopropustní, přížemž slouží k omezení vyšších harmonických 
signálů s maximální propustností do 20Hz. 

 

3.4 Zobrazovací část 

S tímto lcd displejem se nejčastěji setkáme v mobilních telefonech. Doposud bylo 

prodáno několik milionů kusu po celém světě. Vzhledem k dobré dostupnosti a nízké 

pořizovací ceně je oblíben mezi radioamatéry. 

3.4.1 Specifikace  

• Rozlišení  132x132 pixelů 
• Napájení logiky : 3,3V 2-3mA 
• Napájení podsvětlení : 7V 40-50mA   
• 12bitová hloubka barev (4bity červené, 4bity zelené a 4 bity modré) 
• 9bitů je použito ke komunikace po sériovém rozhraní SPI 

Důležitou součásti je grafický kontrolér, existují dvě varianty Epson S1D15G00 a 

Philips PCF8833. [6] V našem případě je použit kontrolér firmy Epson. 

 

3.4.2 Komunikace  

Nokia 6100 používá dva dráty sériového SPI rozhraní. Mikrokontrolér generuje SPI 

periférii hodinový signál a datové signály. Display se chová jako slave. Z displeje je 

možné číst indentifikační kódy, stavy, případně informace o teplotě.  

Rychlost komunikace bezpečně pracuje a frekvenci 6MHz. 

Časový diagram SPI komunikace 

 

Obr. 11. SPI sériové rozhraní odesílá příkazy a datové byty. [6] 
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3.4.3 Doporučené HW rozhranní  

 

Obr. 12. Doporučené schéma připojení Displeje N6100 [6] 

 

3.4.4 Adresace pixelové paměti 

Kontrolér Philips PCF8833 obsahuje 17424 buněk paměti typu word pro rozlišení 

132x132,  kde každé slovo je tvořeno 12bity vypovídací o nastavené barvě konkrétního 

pixelu.  

Mámě dvě možnosti přístupu, buď parametrizovat jednotlivé pixely zvášť, nebo 

zvolíme počáteční a konečný pixel. [6] 
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3.4.5 Příkazy [2] 

 
 
Tab. 1. Příkazy kontroléru epson S1D15G10 [7] 
 

3.5 Ovládací část 

K ovládání celého přístroje jsou využity tři mikrospínačová tlačítka. 
V úvodní obrazovce je funkční pouze tlačítko S2, které po stisknutí přepne přístroj 

do režimu nastavení výstupní hodnoty. V tomto režimu tlačítka S1 a S3 získají funkci 
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zvyšovaní a snižování žádaného výstupního napětí. Zvolené napětí potvrdíme tlačítkem 
S2 a následně se vrátíme na úvodní obrazovku. 

K tomu abychom vývody mikroprocesoru mohli využívat jako vstupní, je nutné 
jednotlivé brány programově uvést do stavu vysoké impedance. Následným přivedením 
log.0 konkrétní vstup aktivujeme. 

 

3.6 Rozhraní RS232 [8] 

Standard RS-232, respektive poslední varianta RS-232C z roku 1969, se používá 
jako komunikační rozhraní osobních počítačů a další elektroniky. RS-232 umožňuje 
propojení a vzájemnou sériovou komunikaci dvou zařízení, tzn., že jednotlivé bity 
přenášených dat jsou vysílány postupně za sebou (v sérii) po jediném vodiči původně do 
vzdálenosti 20 m. Pro větší odolnost proti rušení je informace propojovacích vodičích 
přenášena vyšším napětím oproti standardní TTL logice . Kromě vlastních užitečných 
dat se proud přenášených bitů doplňuje o další informace, typicky o bity sloužící pro 
synchronizaci, detekci chyb nebo i jejich korekci. 

Přenos informací probíhá asynchronně, pomocí pevně nastavené přenosové rychlosti 
a synchronizace sestupnou hranou startovacího impulsu.   

 

3.6.1 Napěťové úrovně RS232 [8] 

RS 232 používá dvě napěťové úrovně. Logickou 1 a 0. Log. 1 je někdy označována 
jako marking state nebo také klidový stav, Log. 0 se přezdívá space state. Log. 1 je 
indikována zápornou úrovní, zatímco logická 0 je přenášena kladnou úrovní 
výstupních vodičů. Povolené napěťové úrovně jsou uvedeny v tabulce 2.  

Nejběžněji se pro generování napětí používá napěťový zdvojovač z 5V a invertor. 
Logické úrovně jsou potom přenášeny napětím +10V pro log. 0 a –10V pro log. 1.   

 

 
Tab. 2: Napěťové úrovně RS232 

 

 

Obr. 13. Model konektoru canon9   
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Tab. 3: Význam jednotlivých pinů konektoru   canon9  

 

3.6.2 Parita [8] 

Parita je nejjednodušší způsob, jak bez nároků na výpočetní výkon zabezpečit 
přenos dat. Ve vysílacím zařízení se sečte počet jedničkových bitů a doplní se paritním 
bitem tak, aby byla zachována předem dohodnutá podmínka sudého, nebo lichého počtu 
jedničkových bitů.  

• SUDÁ PARITA – Počet jedničkových bitů + paritní bit = SUDÉ ČÍSLO  

• LICHÁ PARITA – Počet jedničkových bitů + paritní bit = LICHÉ ČÍSLO  

• SPACE PARITY – Tzv. nulová parita – paritní bit je vždy v log. 0, používá se 

například při komunikaci 7bitového zařízení s 8bitovým, kdy paritní bit nahrazuje 

tvrdou log. 0 poslední bit v byte, tím je zachována kompatibilita s 8. bitovým přenosem.  

• MARK PARITY - Paritní bit je nastaven tvrdě na log. 1, při kompenzaci 

7bitového provozu je třeba jej na přijímací straně nulovat, jinak není kompatibilní s 

ASCII.  

 

Stop bit / bity  

STOP BIT – definuje ukončení rámce. Zároveň zajišťuje určitou prodlevu pro přijímač. 

Právě v době příjmu STOP bitu většina zařízení zpracovává přijatý BYTE.  

ZDVOJENÝ STOPBIT – Požívá se u pomalejších zařízení pro doběh zpracování 

přijatého znaku. 

 

3.6.3 Synchronní versus asynchronní komunikace [8] 

SYCHRONNÍ přenos informací znamená, že na nějakém vodiči, nebo vodičích se 
nastaví určitá úroveň, která přenáší informaci a validita informace se potvrdí impulsem, 
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nebo změnou úrovně synchronizačního signálu. Synchronizačním signálem se tedy 
informace kvantují.  

Základní vlastnosti SYCHRONNÍHO přenosu :  

Výhodné pro velké objemy dat, přenášené po více vodičích.  
Nutno jednoznačně určit kdo vysílá synchronizační impulsy.  
Možno použít spojitě proměnnou rychlost přenosu, například podle poměru 

chybovosti. Nutnost synchronizačního vodiče „navíc“ – v podstatě „nepřenáší žádnou 
informaci“. Na straně zařízení nepotřebuje nijak složitou elektroniku.  

 

ASYNCHRONNÍ přenos dat přenáší data v určitých sekvencích. Data jsou přenášena 

přesně danou rychlostí a uvozena startovací sekvencí, na kterou se synchronizují všechna 

přijímací zařízení. Všechny strany obsahují vlastní přesný oscilátor, díky kterému odečítají 

data v přesně definovaných intervalech. Po ukončení sekvence je další příjem opět 

synchronizován startovní sekvencí.  

 

Základní vlastnosti ASYNCHRONNÍHO přenosu :  

Nevýhodné pro velké objemy dat, ale vhodné pro dlouhá vedení, na nichž by 
synchronizační vodič činil nezanedbatelné finanční náklady.  

Lze použít pro komunikaci mezi mnoha zařízeními. 
Nutno definovat jednoznačně přenosové rychlosti, změnu rychlosti je třeba ošetřit 

softwarovou sekvencí, která přiměje počítač změnit hardwarově přenosovou rychlost…  
Celkem složitá a drahá elektronika, nutno použít krystalové oscilátory…  
Až o 20% menší přenosová rychlost užitečných dat při stejné rychlosti komunikace, 

vzhledem k nutnosti startovacích a paritních bitů. 

 

Tab. 4. obvyklé přenosové rychlosti 
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3.6.4 Připojení RS232 na TTL [8] 

Používají-li se v zařízení TTL nebo CMOS obvody, je nutné jejich logickou RS232 
linku před připojením do PC napěťově upravit.  

Pro toto upravení se standardně používaly obvody 1488 a 1489, které ale 
potřebovaly + 12V a –12 V pro vytvoření výstupních úrovní. To bylo mimochodem 
jedním z důvodů, proč je v klasickém PC ze zdroje vyvedeno i –12V a –5V (dalším 
důvodem byla potřeba většího rozdílového napětí u historických dynamických pamětí 
pro zvýšení jejich rychlosti).  

Průlom v tomto směru udělala firma MAXIM svým obvodem MAX232. Využila 
totiž svých znalostí ve vývoji spínaných nábojových měničů napětí a vyvinula obvod, 
který vystačí s +5V a potřebné napětí si samostatně vyrobí pomocí 4 externích 
kondenzátorů. Obvod samozřejmě konvertuje log. 0 na +3..15V a log. 1 na –3..15V jak 
je popsáno výše. MAX232 se stal neuvěřitelným „šlágrem“ a dnes jeho obdobu najdete 
téměř ve všech komerčních zařízeních připojovaných k RS 232, a proto jsme ho použili i 
my.  

Schéma zapojení s obvodem MAX232 je zapojeno podle výrobcem doporučeného 

zapojení. Tlačítko S1 je tlačítko RESETovací a S2 slouží pro spuštění programu BOOT 

Leader, který spustí nahrávání programu do mikroprocesoru přes linku RS232. Signály 

jsou přivedeny na TxD (Transit Data) a RxD (Receive Data) mikroprocesoru. Schéma 

zapojení je na obrázku 6.6. 

 
 

4 POUŽITÝ MIKROPROCESOR 
AT89C51ED2 

Ke splnění požadavku, které jsou na zařízení kladeny, je zapotřebí komunikace SPI 
(Serial Peripheral Interface), dostatek vstupně výstupních linek, dostatečný paměťový 
prostor pro řídící program.  

Veškeré uvedené požadavky splňuje osmibitový mikroprocesor Atmel 
AT89C51ED2 z rodiny x51. Základní rysové vlastnosti tohoto procesoru jsou:  

• První z důležitých vlastností je pamět Flash o velikosti 64kB, ve které je uložen 
program dle kterého µP vykonává instrukce. Velikost paměti je dostatečná i pro značně 
velkou aplikaci.  

• Obvod µP obsahuje tři moduly čítače/časovače, což je pro mikroprocesory řady 
x51 velice nezvyklé. V této rodině většinou narazíme pouze na dva moduly 
čítače/časovače. Jeden čítač je obvykle použit jako časová základna pro sériové 
asynchronní rozhraní.  
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• X2 – pracovní rychlost jádra je 6 period hodin na strojový cyklus (místo 
standardních 12 period). Zapneme-li děličku 2 mezi vstupy XTAL1 a vlastním jádrem 
procesu dosáhneme potřebné a z hlediska programu se pak procesor chová, jako by měl 
12 period hodin na strojový cyklus.  

• Při použití maximálního možného kmitočtu krystalu, což je  60MHz. Dosáhneme 
trvání jedné instrukce mikroprocesoru v závislosti na děličce 0,2µs. V naší aplikaci není 
kladen požadavek na vysoký výpočetní výkon. Postačí použít krystal 11,059MHz.  

Nespornou výhodou zvoleného procesoru je způsob nahrávání řídícího programu.  
Pro použitý mikroprocesor existují hned tři způsoby.  

První je klasický způsob, který znamená umístění mikroprocesoru do programátoru 
a zavedení programu.  

Následující dva způsoby jsou tzv. ISP (In Systém FLASH Programing). Vzhledem k 
tomu, že k využití tato varianta připojení zabere pouze tři vývody procesoru, lze ve 
většině případů procesor programovat přímo v aplikační desce bez nutnosti vytahovat  
jej z patice a zasunovat do patice na desce programátoru.  

Druhý způsob je programování pomocí SPI rozhraní. Jde o synchronní sériové 
rozhraní využívající čtyři signály mikroprocesoru. ISP obsahuje napájecí napětí, 
ovládání pinu /RESET procesoru, vodiče pro sériový zápis (MOSI) a čtení (MISO) 
obsahu interních pamětí FLASH a  EEPROM + jeden vodič pro synchronizaci přenosu 
dat (SCK) 

Třetí a poslední způsob je pro mikroprocesor AT89C51ED2 specifický. V paměti 
ROM je od výrobce nahrána aplikace BOOT Loader. Za podmínek uvedených na 
obr.2.2 se nezačne vykonávat program od adresy 0x00, ale tento program očekává data 
po sériovém asynchronním rozhraní UART a tato data začne zapisovat do pamětí 
FLASH.  

 

 

Obr. 14. Blokové schéma ISP 
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Obr. 15. Sekvence přístupu do bootloaderu [9] 

 

Jestliže po restartu mikroprocesoru je vývod PSEN přiveden na nulový potenciál 
(GND) naběhne bootloader. 

 
Softwarová aktivace bootloaderu 
Není-li splněna podmínka pro hardwarovou aktivaci bootloaderu je ještě možné 

bootloader aktivovat softwarově. K tomu je nutné aby byl bit BLJB v registr HSB 
(Hardware Security Byte) vynulován a byte BSB (Boot Status Byte) byl nenulový. 

 
Deaktivace bootloaderu 
Po naprogramování procesoru je třeba softwarově aktivovaný bootloader 

deaktivovat, aby se po resetu začal vykonávat náš program. Deaktivace se provádí 
vynulováním bytu BSB. K tomu je určen jednak příkaz, který se bootloaderu zasílá po 
sériové lince (ve formátu Intel HEX), a také funkce PROGRAM BOOT STATUS 
BYTE z API bootloaderu (tyto funkce jsou určeny pro volání z kódu běžícího v 
mikroprocesoru)  [9] 

 
 

4.1 Popis mikroprocesoru atmel 

Mikroprocesor AT89C51ED2 vytlačil starší typ AT89C51RD2. Oproti svému 
předchůdci má vylepšené řešení zápisu dat do interní paměti EEPROM a BOOT Loader 
je umístěn ve zvláštní paměti ROMu staršího typu byla tato aplikace  umístěna na konci 
paměti FLASH. Rovněž je možné tento procesor taktovat krystalem o 20MHz vyšší 
frekvencí oproti předchůdci. Blokové schéma mikroprocesoru AT89c51ED2 je na obr. 
16: 



 27

 

Obr. 16: Blokové schéma AT89C51ED2 [9] 

 

Mikroprocesor se skládá s těchto bloků  

• CPU - modul centrální procesorové jednotky  
• Timer0, Timer1 - modul časovačů /čítačů 0  
• INT - modul zpracování externího přerušení  
• I/O Ports - vstupně výstupní paralelní porty  
• SPI - modul pro sériové SPI programování  
• BOOT ROM - paměť pro aplikaci Boot Loader  
• EEPROM - paměť EEPROM  
• WatchDog - modul hlídající běh procesoru  
• Keyboard - modul obsluhy externí klávesnice  
• Timer2 - modul časovače/čítače  
• PCA - modul programově řiditelného čítačového pole  
• XRAM - rozšířená paměť RAM  
• FLASH - paměť programu  
• RAM - základní paměť RAM  
• EUART - modul asynchronního sériového rozhraní  
 

Z blokového schématu je zřejmé, mikroprocesor je vybaven šesti vstupně 

výstupními branami, a to P0 až P5. Pouzdro PLCC44  použitého má vyvedeny pouze 

brány P0 až P3, porty P4 a P5 pak vzhledem k nedostatku pinů vyvedeny nejsou. 

Některé piny přísluší jak vstupně výstupní bráně, tak nějaké periferii. Rozložení 

jednotlivých pinů je znázorněno na obr. 17. [9] 
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Obr. 17. obsazení pinů pouzdra PLL44 [9] 

 

4.2 Zapojení krystalů a ostatních pinů mikroprocesoru 

Krystal se připojuje na piny XTAL1 a XTAL2 mikroprocesoru. Pro zajištění 
stabilního kmitání jsou u krystalu použity dva kondenzátory o velikosti 33 pF. Krystal i 
kondenzátory musí být připojeny co nejblíže pinům XTAL1 a XTAL2. Hlavní příčinou 
je parazitní kapacita. 

U mikroprocesoru je možnost zvolit umístění programu. V případě, že na vstup EA 
připojíme logickou úroveň 1, program poběží z interní paměti FLASH. Při zapojení 
vstupu na log. 0 běží program z externí paměti, je-li připojena. S tím úzce souvisí 
výstupní signál ALE\PROG slouží jako hodiny pro adresování externí paměti (SRAM). 
V našem případě žádnou taková externí paměť není použita. [9] 

 

4.3 Reset mikroprocesoru 

Mikroprocesor obsahuje vstup RESET, který je realizován jako Schmitův klopný 
obvod. Samotné resetování lze provést spojitě s měnícím se napětím. RC člen po 
připojení napájecího napětí VCC drží vstup RESET v log.1 po dobu, která u určena 
hodnotou připojené kapacity a rychlosti jakou bylo napájení připojeno. 
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Obr. 18. princip resetu µP 

 
 
 
 

5 VLASTNOSTI SBĚRNICE SPI  [10] 

Sběrnice SPI (Serial Peripheral Interface) představuje jednu z forem sériových 

externích sběrnic sloužících pro vzájemné propojení dvou či více komunikujících uzlů, 

přičemž jeden uzel obvykle vystupuje v roli takzvaného řadiče sběrnice (master), ostatní 

uzly pracují v režimu slave. Uzel, který pracuje jako master, obsahuje generátor 

hodinového signálu, který je rozveden do všech ostatních uzlů, čímž je umožněn zcela 

synchronní (navíc ještě obousměrný) přenos dat. Hodinový signál je rozváděn vodičem 

označovaným symbolem SCK. Kromě vodiče s hodinovým signálem jsou uzly 

propojeny dvojicí vodičů označovaných většinou symboly MISO (Master In, Slave Out) 

a MOSI (Master Out, Slave In), pomocí nichž se obousměrně (full duplex) přenáší data. 

Posledním signálem, který se u této sběrnice používá, je signál SSEL (Slave Select), 

jenž slouží – jak již jeho název napovídá – k výběru některého uzlu pracujícího v 

režimu slave. V následujících kapitolách si ukážeme, jak a kdy se tento signál používá. 

Všechny čtyři signály – SCK, MISO, MOSI i SSEL, pro svoji funkci vyžadují pouze 

jednosměrné porty, což přispívá k jednoduché a především levné implementaci této 

sběrnice. 

Sběrnice SPI se kvůli své implementační jednoduchosti používá v mnoha různých 

systémech, například pro komunikaci s některými typy pamětí EEPROM 

(označovanými také jako „sériové“ paměti), textovými i grafickými LCD panely, A/D a 
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D/A převodníky, hodinami reálného času (RTC) atd. Podpora pro SPI je zabudována 

také do mnoha mikrořadičů, zejména se to týká známé a populární řady mikrořadičů 

Motorola 68HC11, AVR a PIC16×xx (například se jedná o PIC16F873 a jeho varianty). 

Pro jednosměrnou komunikaci, při které se do uzlu pouze vysílají či naopak čtou data, 

však lze použít i pouhopouhý posuvný registr či sériově zapojenou sadu několika 

posuvných registrů, což je velmi jednoduchá a také levná metoda, jak pomocí 

mikrořadiče ovládat okolní zařízení (před mnoha lety jsme pomocí již zmíněného 

mikrořadiče Motorola 68HC11, dvou osmibitových posuvných sérioparalelních registrů 

a čtyř sedmisegmentových LED číslic vytvořili poměrně přesný digitální otáčkoměr pro 

Škodu 105 a 120, na vstupu SPI byly naopak zapojeny přepínače, které funkci 

otáčkoměru řídily). 

 

Přednosti a zápory sběrnice SPI 

Mezi největší přednost sběrnice SPI patří její značná jednoduchost a tím i snadnost 

implementace. Jednoduché je jak elektrické rozhraní sběrnice (jednosměrné piny 

kompatibilní s technologií TTL, čemuž dnes odpovídají i integrované obvody 

využívající technologii CMOS), tak i přenosový protokol. Ve své podstatě totiž není 

SPI nic jiného než několik externě propojených posuvných registrů, přičemž posun je 

řízen jednotným hodinovým signálem. Jednoduchost přenosového protokolu vyplývá i z 

toho, že data jsou přenášena obousměrně po samostatných vodičích, takže není nutné 

řešit přepínání mezi vysíláním a příjmem, jako tomu bylo u některých sběrnic 

používajících poloduplexní přenos dat, i u dále popsané sběrnice I2C. I přenosová 

rychlost je pro mnoho účelů dostatečně vysoká. Hodinová frekvence, z níž se odvozuje 

bitová rychlost (bitrate), se v běžných případech pohybuje v rozsahu 1 MHz až 10 MHz, 

při dodržení dostatečně malé kapacity spoje je však možné použít i poměrně vysokou 

frekvenci až 70 MHz, což odpovídá 140×106 obousměrně přeneseným bitům za 

sekundu. 

 

Obr. 19: Alternativní značení signálů u zařízení pracujícího v režimu master.  
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Jedná se o signály SCK (Serial Clock), SDO (Serial Data Output), SDI (Serial Data 

Input) a CS (Chip Select), které odpovídají výše popsaným signálům SCK, MOSI, 

MISO a SSEL. 

 

Mezi nevýhody sběrnice SPI patří především existence pouze jednoho zařízení, 

které může pracovat v režimu master. Existuje sice možnost použít zapojení označované 

multiple master, ale to již vyžaduje použití složitějšího přenosového protokolu, takže se 

vytrácí jednoduchost celého řešení. Pomocí SPI je také možné přenášet data pouze na 

kratší vzdálenosti, což je dáno jednak nutností synchronizace hodinového signálu s 

přenášenými daty (shodné zpoždění), tak i neexistencí signálu typu ACK 

(acknowledge), kterým by se potvrzoval příjem dat a dovoloval tak řídit rychlost 

přenosu dat v případě, že některé zařízení nedokáže data rychle zpracovat. Další 

nevýhodou je fakt, že u SPI je možné použít několik způsobů synchronizace dat 

hodinovým signálem – lze použít obě polarity hodin, synchronizovat na náběžnou či 

sestupnou hranu atd. Proto například mnoho mikrořadičů obsahuje konfigurační 

registry, pomocí nichž je možné zvolit, jakým způsobem se má hodinový signál 

generovat (master) či naopak interpretovat (slave). Poslední nevýhodou, která však 

kvůli komunikaci na menší vzdálenosti není tak patrná, je nutnost použít minimálně 

čtyři vodiče pro obousměrnou komunikaci – SCK, MISO, MOSI a GND (signálová 

zem). Alternativní způsob zapojení (MISO a MOSI spojené do jednoho vodiče SISO) se 

příliš často nepoužívá. 

 

Obr. 20. Princip komunikace po sběrnici SPI 

 

Na obr. 20 je nakreslen způsob propojení dvou uzlů (například mikrořadičů) pomocí 

sběrnice SPI. Oba uzly obsahují v tom nejjednodušším případě dva registry – datový 

záchytný registr Serial Input Buffer – SSPBUF a posuvný registr Shift Register – 

SSPSR. Do registru SSPSR je zapsán bajt (celá osmice bitů), který byl korektně přijat, 

ale ještě nebyl zpracován, tj. mikrořadič si jeho obsah nepřečetl. Tento registr tedy 
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slouží jako jednoprvková fronta zabezpečující, že při korektní obsluze nedojde ke ztrátě 

dat. Posuvný registr SSPSR slouží současně k vysílání i příjmu jednoho bitu z celé 

osmice přenášených bitů – každý posun obsahu tohoto registru doprava znamená, že se 

vysunutý bit pošle na pin SDO (v případě uzlu typu master se jedná o vodič MOSI) a 

naopak logická hodnota přečtená na pinu SDI (MISO) je zapsána do nejnižšího bitu 

posuvného registru. Jeden z uzlů pracuje v režimu master, druhý v režimu slave. 

Vysílání i příjem jednoho bitu je tedy nedělitelná operace, která vždy proběhne ve 

stejný okamžik. 

 

Obr. 21: Princip propojení dvou zařízení pomocí rozhraní SPI. Zařízení nakreslené 

vlevo je nakonfigurováno do režimu master, zařízení vpravo do režimu slave. Hodinový 

signál je vždy generován zařízením typu master, data se přenáší obousměrně po dvojici 

vodičů SDO-SDI (MOSI) a SDI-SDO (MISO). Povšimněte si také, že nejdříve je vždy 

vyslán nejvyšší bit přenášeného bajtu, přičemž současně dochází k vysouvání 

vysílaného bitu a nasouvání bitu přijatého. 

 

Uzel pracující v režimu master generuje hodinové impulsy, které jsou posílány po 

vodiči SCK. Pomocí hodinových pulsů je prováděna synchronizace vysílání i příjmu 

dat, tj. časy, ve kterých dochází ke změně posuvných registrů SSPSR. U většiny 

zařízení je možné nakonfigurovat polaritu hodin i to, zda se má posun provést při 

sestupné či vzestupné hraně hodinového signálu – důvod byl uveden v předchozí 

kapitole. Čtyři možné tvary hodinového signálu jsou zobrazeny na obr.20. 

Konfiguračním bitem CKP je určena polarita hodinového signálu, tj. především jeho 

klidová úroveň (idle), která představuje stav, kdy se neprovádí vysílání dat. Naproti 

tomu konfigurační bit CKE určuje, zda se platná data, tj. doba, ve které dochází k 

posunu v posuvném registru, oznamují vzestupnou či sestupnou hranou hodinového 
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signálu (pro CKP=1 je signál invertován a tím dochází i k otočení smyslu hrany). 

Povšimněte si, že k vysílání i příjmu dat dochází vždy až po ustálení obou datových 

vodičů (MISO i MOSI), tj. uprostřed bitového intervalu. 

 

Obr. 22: Čtyři možné způsoby synchronizace přenášených dat hodinovým signálem. 

Komunikace s více uzly 

 

Na obr.21 byla ukázána ta nejjednodušší konfigurace sběrnice SPI, při které se data 

přenášela mezi dvojicí uzlů, přičemž každý uzel mohl data současně vysílat i přijímat. V 

praxi se však často stává, že je nutné propojit větší množství uzlů – může se například 

jednat o různá vstupní zařízení (teplotní čidla, světelné sondy, A/D převodníky) či 

naopak zařízení výstupní (LCD a LED). Pokud je nutné data přenášet bez většího 

zpoždění, a to i v případě, že některé ze zařízení nemusí pracovat, použije se zapojení 

naznačené na obr. 23. V tomto zapojení existuje jeden uzel pracující v režimu master. 

Ten generuje hodinový signál použitý při obousměrném přenosu dat. Kromě toho však 

také obsahuje piny označené CSx nebo SSELx, kterými se vybírá právě jeden z uzlů 

typu slave. V jeden okamžik může být vybrán vždy pouze jeden uzel typu slave, jinak 

by došlo ke kolizi na vodiči SDI (MISO) ve chvíli, kdy by více uzlů typu slave na tento 

vodič začalo vysílat data. Předností tohoto způsobu zapojení je prakticky okamžitý 

výběr uzlu, se kterým se má komunikovat, nevýhodou pak rostoucí počet vodičů CSx a 

tím pádem i výstupních pinů, které je nutné v uzlu typu master „obětovat“. Podobně 
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jako u všech podobných výběrových signálů (CS, OE), je i zde použit invertovaný 

vstup, tj. zařízení se vybírá logickou nulou (úroveň L) a nikoli jedničkou (úroveň H). 

 

Obr. 23: Způsob komunikace s více zařízeními pomocí výběru uzlu signálem SSEL. 

Čím více existuje uzlů typu slave, tím větší množství pinů CSx je nutné použít. 

Vzhledem k tomu, že v danou chvíli může být vybrána jen jedna komunikující dvojice 

uzlů, lze mezi uzel typu master a ostatní uzly vložit demultiplexor pracující v režimu 

výběru „jedna z n“. 

 

Zřetězení uzlů na sběrnici SPI 

 

Existuje však i alternativní způsob zapojení uzlů na sběrnici SPI, který spočívá ve 

zřetězení všech připojených zařízení tak, jak je naznačeno na desátém obrázku. 

Všimněte si, že zatímco hodinový signál je rozveden paralelně do všech uzlů, datové 

vodiče tvoří kruh. Vzhledem k tomu, že každý uzel obsahuje uvnitř posuvný registr, je 

tímto zapojením vlastně vytvořen jeden dlouhý posuvný registr, přičemž každý uzel 

(zařízení) v danou chvíli „vidí“ pouze jednu osmici bitů. V případě, že by všechny uzly 

typu slave neměnily data, která přečtou, znamenalo by to, že osmice bitů vyslaná 

masterem by se vrátila zpět po 8×n hodinových pulsech, kde n je počet zřetězených 

uzlů. Při tomto způsobu zapojení je nutné na vyšší vrstvě vytvořit vhodný komunikační 

protokol. V případě schématu z desátého obrázku by například bylo možné v prvních 
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dvou bitech z každého bajtu zaznamenat adresu zařízení (master=00, první slave=01 

atd.), přičemž pouze tento bajt by mohlo dané zařízení měnit. Podoba samotného 

protokolu však může být i mnohem složitější, zde již záleží na konkrétních 

požadavcích. 

 

 

Obr. 24: Propojení zařízení do řetězu (daisy chain) vede ke snížení požadovaného 

počtu vodičů, ale také k prodloužení cesty (a tím i času) dat při jejich vysílání a příjmu. 

V případě, že jedno z připojených zařízení nebude funkční, celý řetězec se rozpadne. 

 
 

6 SW VYBAVENÍ 

6.1 Vlastní program 

Hlavním úkolem této části práce je vytvořit program, který bude obsluhovat 
ovládací tlačítka, zobrazení a vlastní převodník komunikující po sběrnici SPI.  

Program využívá knihovnu, která obstarává zobrazení na grafickém displeji. 
Program a knihovna jsou napsány v jazyce C a je jich možné přeložit překladači 

KEIL popř. v  SDCC. Úplné zdrojové kódy lze najít na přiloženém CD. 
Program vychází z následujícího vývojového diagramu obr. 25.  
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Obr. 25: Vývojový diagram programu 
 
 

6.2 Popis programu 

Program obsahuje jednu globální proměnnou MCPvalue, která je typu integer.  

V této proměnné je uložena hodnota posílaná na převodník může být v intervalu 0-

4094. Maximum je dáno přesností  převodníku , což je v naše případě 2^12. 

 

void main(void) 

Hlavní program po provedení inicializace displeje, převodníku  a portu0 začne 

vykonávat nekonečnou smyčku ve které se dotazuje na stav tlačítka MENU.  Dojde-li 

ke stisknutí tlačítka zavolá se funkce FceMENU. 

 

void FceMENU() 
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Procedura FceMENU zobrazí nové funkce ovládacích tlačítek a uvede tak zařízení 

do režimu nastavování požadované hodnoty. 

Fukce běží v nekonečné smyčce,  které  čeká na stisknutí některého z tlačítek.  

Funkce tlačítek 

 S1 –zvyšuje žádanou hodnotu 

S2  –  snižuje žádanou hodnotu 

S3 – má funkci potvrzení žádané hodnoty, následně je provedeno nastavení hodnoty 

na výstupní svorky a zobrazení nastaveného napětí ve sloupci, následně je  FceMENU 

ukončena 

 

void ZobrHodn () 

Pocedura ZobrHodn provede  zobrazení nastavovaného napětí v číselné formě. 

 

void SetMCPValue(int hodnota) 

Procedura SetMCPValuje slouží k stavení výstupního napětí. 

 

void LCDpozadi(){ 

Procedura LCDpozadi provadi vykresleni a popis stupnice pro napěťový sloupec 

 

void Vsloupec(double napeti) 

Procedura Vsloupec  vykresluje sloupec odpovídající velikosti výstupního napětí  

 

void WriteLcdCommand(unsigned char command) 

Procedura WriteLcdData uloží vstupní proměnou typu unsigned char do lokální 

proměnné SendData typu usigned integer.  Posleze je nastaven 8 bit do logické 0. Což 

display chápe jako příznak pro přijímaní příkazů. 

Dále následuje nastavení signálu CS displaye do logické 0. 

Po odeslání dat voláním funkce ZapisSPI je signál CS opětovně nastaven do log.1 

 

void WriteLcdData(unsigned char Data) 
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Procedura WriteLcdData uloží vstupní proměnou typu unsigned char do lokální 

proměnné SendData typu usigned integer.  Posleze je nastaven 8 bit do logické 1. Což 

display chápe jako příznak pro přijímaní dat. 

Dále následuje nastavení signálu CS displaye do logické 0. 

Po odeslání dat voláním funkce ZapisSPI je signál CS opětovně nastaven do log.1 

 

void ZapisSPI(unsigned char BitSPI,unsigned int DataIn) 

Procedura ZapisSPI obstarává sériový přenos dat směrem k slave. 

Vstupní proměnné: 

DataIn – vysílaná data. 

 BitSPI - určuje kolik bitů  z DataIn bude vysláno. 

 

6.3 Programovací software Flip 

Program Flip (Flexible In-System Programmer) je zdarma ke stažení ze stránek 
firmy Atmel Program podporuje procesory T89C51RD2, AT89C51RD2/ED2 a další 
procesory firem Temic a Atmel, které lze programovat pomocí rozhraní UART, USB 
nebo CAN. 
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Obr. 26: Základní obrazovka SW Flip. 

 

 
Obr. 27: Význam ikon SW Flip 
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7 HW ZAPOJENÍ 

Návrh schématu a desky plošných spojů byl kreslen v programu EAGLE 5.6.0. 
Použitá  evaluation verze je určená pro studijní účely, což přináší omezení ve velikosti 
desky plošných spojů na 10x8cm. Vzhledem k tomuto hendikepu je přístroj rozdělen na 
následující funkční celky: Zdroj+CPU, displej, klávesnice, komunikace RS232. 
Nespornou výhodu těchto celků je mnohem jednodušší případná úprava v zapojení, 
která se bude vztahovat pouze ke konkrétní části. 

 

7.1 Blokové schéma 

Na základě požadavků je navržena následující sestava obr. 28. 

 
Obr. 28: Blokové schéma sestavy 
 

7.2 Napájecí zdroj 

Jádrem zdroje je integrovaný monolitický obvod LM2576 (IC2), pracující v režimu 
Step-Down. Výhodou tohoto obvodu je možnost nastavení výstupního napětí za pomocí 
pouze čtyř externích součástek, obsahuje interní tepelnou ochranu omezující výstupní 
proud. Proudové maximum je na hranici 3A, což pro náš přístroj je bohatě dostačující. 
Další vlastností je zaručená tolerance výstupu ±4% a v neposlední řadě vysoká účinnost, 
která se může dosáhnout 88%.  
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Obr. 29: Přívod 
 
 
Dioda D1 slouží k ochraně proti přepólování a zároveň má funkci usměrňovače pro 

střídavá napětí. Použitá dioda je dimenzována s dostatečnou rezervou vhledem 
k proudovému zatížení.  

 
Obr. 30: Zapojení spínaného zdroje IC2. 
 
 
Integrovaný obvod IC2 (LM2576) slouží ke snížení vstupního napětí na velikost 7V.  
Kondenzátory C7 a C11 plní funkci filtrace vstupního a stabilizovaného napětí. 

 
 
 
 
Jako indikace výstupního napětí 5V slouží svítivá dioda LED1, která je 

připojena přes odpor R9. 
 

 
 
 
 

Obr. 31: Zapojení indikace napájení 
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Obr. 31: Zapojení napájecí větve 5V a 3.3V 
 
Takto stabilizované poslouží k podsvětlení displeje, následně lineárním 

stabilizátorem IC3(7805) snížíme napětí na 5V, což odpovídá požadavkům 
mikroprocesoru IC10. Paralelní stabilizátor se zenerovou diodou D2 snižuje napětí k 
uspokojení napájení logiky displeje . 

 
 

7.2.1 Výpočty součástek 

7.2.1.1 Pro IC2 [ ] 

Součástky L1, D1, C7 a C11 jsou dle výrobcem doporučených hodnot. 
 
Výstupní napětí je dáno vztahem (7.0)  :  

 

       (7.0)  

 

 

 

kde Uref .. referenční napětí 1.23V 

 

 

7.2.1.2 Výpočet chladiče lineárního stabilizátoru IC3 (7805): 

Lineární stabilizátorem protéká proud 80mA, pro dostatečnou rezervu použijeme pro 
výpočet ztrátového výkonu dvojnásobek této hodnoty. 
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Pz=(U1-U2) * Icelk * 2 = (7 – 5) * 0,08 * 2 = 320 mW  - ztrátový výkon  

 

Plocha chladiče  je dána vztahem (7.1) 

      (7.1) 

 

 

kde: 

 C1 .. materiálová konstanta pro Al= 1 

 C2 .. vyzařovací konstanta pro Al tloušťky 2-3mm, svisle=0.43, vodorovně=0.5 

 K1 .. vnitřní tepelný odpor 

 K2 .. vnější tepelný odpor a je dán vzathem (7.2) 

Va .. teplota okolí –běžně se bere 45 °C 

Vc .. teplota pouzdra 

V j  .. maximální teplota přechdou SI=200°C, AL=100°C 

 

 

  (7.2) 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že je plocha pouzdra IO 1.3cm2 je vetší než spočtená plocha 

chladiče, není nezbytně nutné chladič použít.  

 

7.2.1.3 Paralelní stabilizátor větvě 3.3V 

Zenerova dioda pracuje v inverzním směru nad kolenem AV-charakteristiky 
v oblasti nedestruktivního průrazu. Pracovní bod diody musí ležet na kolenem 
charakteristiky, ve svislé oblasti. Dioda se chová jako proměnlivý odpor, který upravuje 
poměr děliče napětí tak, aby výstupní napětí bylo konstantní. 
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Návrh stabilizátoru se zenerovou diodou lze provést grafickou metodou. Na 
vodorovnou osu vyneseme vstupní napětí na svislou osu vyneseme max. proud tekoucí 
diodou. Oba body propojíme přímkou. K průsečíku této přímky a křivky charakteristiky 
diody sestrojíme kolmice z vodorovné a svislé osy. Kolmice určují velikost 
stabilizovaného napětí (na vodorovné ose) a proud tekoucí diodou (na svislé ose). 

 

 
Obr. 32: Křivka Zenerovy diody. 
Maximální proud tekoucí diodou je dán vzthem (7.3): 
 
Izmax=U/R5       (7.3) 
Izmax =5/130=39 mA   
 
Ztrátový výkon odporu R5 je dán vztahem (7.4) : 

Px=Rx*(Iz max)
2        (7.4) 

PR5=130*0.0392 =0.2 W 
 
Z výsledku vyplývá, že postačí odpor o výkonu 0.5W 
 

7.2.1.4 R9 připojený k LED 

Proud tekoucí diodou určíme na 7mA, což by mělo být pro indikaci dostačující. 
Výpočet potřebného odporu je dán vztahem (7.5) 

 
R= U-ULED1/I        (7.5) 
R9= (5-1,7)/ 0.007= 480Ω    
 



 45

Jelikož v řadě E24 vypočtená hodnota není, použijeme odpor 470 Ω. 
 
Ztrátový výkon na odporu R9 využijeme vztahu (7.4) . 
PR9= R9 * I

2 = 470 * 4.9E-5 = 0.02W 
 
 

7.3 D/A převodník 

Převodníku IC5 (MCP4921) postačí ke správné funkčnosti, napájení 5V a referenční 
napětí, které může pohybovat v rozmezí 0-5 V. Vývody SDI, SCK, CS slouží ke 
komunikaci po sběrnici SPI. Výstup převodníku je přiveden na neinvertující vstup 
operačního zesilovače,  jehož zesílení je dáno poměrem odporů R4 a R6. Zesílený 
signál je přes dolnofrekvenční filtr přiveden, tvořený R14 a C9, na výstupní svorku X3. 
Na výstupní svorku je, taktéž přivedeno 24V DC, které můžeme využít např. pro 
připojení proporcionální ventilů. 

 

 

Obr. 35: Zapojení převodníku a výstupního zesilovače s dolnopr. Filtrem 

 

Referenční zdroj napětí je postaven na základě obvodu IC1 (TL 431), přičemž 
poměrem odporového děliče R8 a R10 určuje velikost zmíněného napětí na hodnotu 5V. 
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Obr. 36: Zapojení zdroje referenčního napětí 

 

 

7.3.1 Výpočet součástek 

7.3.1.1 Dělič ref. zdroje 

Výstupní napětí referenčního zdroje je dáno vztahem (7.6) 
 
VOut=(1+R1/R2) VREF       (7.6) 

 
Vhledem k referenčnímu napětí IC, které je 2,5V, musí být pro dosažení výstupního 

napětí 5V poměr odporů R1,R2 roven jedné. Velikost odporu R8 je zvolena s ohledem 
na „šuplíkové zásoby“ a pro precisnější nastavení referenčního napětí 5V je použit více 
otáčkový trimr R10.  

 

7.3.1.2 Zesílení IC6 

Výpočet zesílení je dán vztahem (7.7) a (7.8): 

2
5

100 ===
i

u U

U
A        (7.7) 

Kde: U0 .. maximální hodnota výstupního napětí 

Ui .. zesilované napětí z výstupu  převodníku  
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6
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Vzhledem k výsledku volíme odpory shodné o velikosti 47kΩ.  

 

7.3.1.3 Dolnofrekvenční filtr 

Výpočet dolnofrekvenčního filtru je dán vztahem (7.9)   
 
 
   (7.9) 
 
 
 

Vzhledem k poměrně vysoké výsledné kapacitě, volíme kondenzátor elektrolytický 
 
 

7.4 Tlačítka 

Klávesnice je realizována samostatnými tlačítky S1 - S3. Ke správné činnosti musí 
být konkrétní vstupy programově nastaveny do stavu vysoké impedance. K aktivování 
vstupu dojde přivedením log. 0 na konkrétní bránu. V opačném případě je na bránu 
přivedena log.1 přes odpor 10kΩ. Jedná se tedy o negativní logiku. 

Jelikož program nevykonává před stiskem tlačítka žádné náročné výpočty, není 
nezbytně nutné připojení k systému přerušení. 

 

 
Obr. 37: Schéma zapojení klávesnice. 
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7.5 Převodník RS232/TTL 

http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1682-Programovaci-adapter-pro-
ATMEL-FLIP-ISP---RS-232.html  

Firma Atmel dala k volnému použití software FLIP, který umožňuje přímé připojení  

programovaného procesoru k COM portu PC. Protože však rozhraní RS232 nepoužívá 

signály s napěťovými úrovněmi přímo připojitelnými k programovanému procesoru, je 

třeba mezi PC a procesor vložit vhodný převodník. Nejjednodušší variantu převodníku 

Atmel publikoval. Schéma převodníku obr. 38. je doplněno o propojovací konektor a 

tlačítko resetu mikroprocesoru je umístěno na hlavní desku plošných spojů. 

 

Obr. 38. Schéma zapojení převodníku RS232/TTL 

 

7.6 Display N6100 

Zdroj http://www.olimex.com/  
Schéma zapojení zobrazovacího LCD displeje je převzato z vývojového kitu Olimex 

SAM7-EX256 
Tranzistor T1 je použit k možné změně jasu podsvětlení. Odpory R2, R3 a R4 slouží 

k nastavení pracovního bodu tranzistoru T1. Zmíněný tranzistor je ovládán PWM 
modulácí generovanou mikroprocesorem.  
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Obr. 39: Schéma zapojení displeje N6100. 
 
 
 

8 HW MODIFIKACE 

 
Původní návrh zdroje ze semestrální práce je přepracován z důvodu velkých 

tepelných emisí z lineárních stabilizátorů řady 78xx pro větve 5V a 15V. Vzhledem ke 

ztrátovému výkonu 1.5W na větvi 5V, by chladič musel být poměrně značných 

rozměrů. Zmíněná úprava spočívá v použití IO obvodu spínaného zdroje, který má 

mnohem vyšší účinnost a tím pádem i menší nároky na chlazení. Původní myšlenka 

paralelních napájecích větví se ukázala jako nevhodná, daleko výhodnější je varianta 

získat 7V ze spínaného zdroje pro napájení podsvětlení displeje, které je obvodem 7805 

sníženo na 5V a následně paralelním stabilizátorem se zenerovou diodou získat 3.3V k 

uspokojení potřeb napájení logiky displeje. Hned na první pohled je zřejmé, že ztrátový 

výkon lineárního stabilizátoru oproti původnímu návrhu rapidně klesne a tím i velkost 

chladiče. 

Změně se doslalo též indikační LED přiloženého vstupního napětí 24V, myšlenka 

signalizovat napětí za stabilizátorem 5V větvě je mnohem zajímavější, jelikož touto 

LED dokážeme diagnostikovat závadu spínaného zdroje i lineárního stabilizátoru oproti 

pouhému přetavení vstupní pojistky. 
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9 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout, zkonstruovat a programově vybavit 

analogový vstupní prvek v automatizaci.  Jednotlivé cíle se podařilo dosáhnout. Potíže 

nastaly během oživování periferní sběrnice SPI, problém spočíval v požadavcích 

displeje na 9bit komunikaci oproti tomu DAC převodník požadoval 8bit, přičemž CPU 

podporuje pouze HW komunikaci 8bit. Vzniklou situaci bylo možné řešit čistě 

softwarovým SPI, nebo kombinací HW a SW. Veškeré pokusy o zprovoznění HW+SW 

komunikace skončily neúspěchem. Nevýhodou SW SPI je její rychlost, která je nejvíce 

patrná při vykreslování, kde je displeji předáváno poměrně velké množství dat. 

Přístroj by bylo možné vylepšit přidáním převodníku s proudovým výstupem, čímž 

bychom docílili širšího uplatnění v průmyslové praxi.  

Programové vybavení by mohlo být doplněno o funkci zajišťující automatické 

zvyšování výstupní veličiny s narůstajícím časem popř. po dosažení maxima následné 

snižování na nulovou hodnotu, což by bylo vhodné zejména pro testování akčních členů 

např. proporiciálních ventilů.  Nastavení převodníku by bylo možné ochránit před 

neoprávněnou osobou aplikováním softwarového zámku. 

V průmyslové praxi často potkáme zařízení bez HMI, přičemž diskretizovaná 

podoba požadované analogového výstupu je pevně uložena v paměti eeprom, případně 

paměti recepisu PLC a samotný technolog mnohdy nemá softwarové ani hardwarové 

vybavení k případným změnám. Projekt analogového vstupního prvku by zmíněný 

problém mohl elegantně vyřešit za předpokladu, že by byl doplněn o buňky pamětí 

různých nastavení a binárním kódem (posílaným z PLC na vstup analogového prvku) 

byly následně vyvolány. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

D/A číslicově – analogovy (z anglickeho Digital-to- Analog) 

DAC číslicově – analogovy převodnik (z anglickeho Digital-to-Analog Converter) 

LSB bit s nejnižší vahou (z anglickeho Least Significant Bit) 

MSB bit s nejvyšší vahou (z anglickeho Most Significant Bit) 

PWM  pulzně šířková modulace (z anglickeho pulse width modulation) 

MCU mikrořadič (z anglickeho microcontroller unit) 

BCD – dvojkově reprezentované dekadické číslo (binary coded decimal) 

LCD  displej z tekutých krystalů (z anglického liquid crystal display) 

PLC programovatelný logický automat ( z anglického Programmable Logic 

Controller)  
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