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ABSTRAKT 

 
Cílem této diplomové práce je popsat principy měření střídavého proudu a 

napětí pomocí konvečních a nekonvečních senzorů, u vybraného typu senzoru 

provést návrh obvodu pro digitalizaci signálu. Následně navržený obvod realizovat a 

ověřit jeho parametry. 

Teoretická část práce se týká měření střídavého proudu a napětí pomocí 

Rogowského cívky a napěťového děliče, okrajově popisuje měření pomocí 

přístrojových transformátorů. Popisuje specifické parametry jednotlivých měřicích 

postupů, výhody a nevýhody senzorů, přesnosti, omezení a jiné. Součástí práce je 

návrh měřicího řetězce pro zpracování signálu z proudového a napěťového senzoru, 

zpracováním se rozumí digitalizace analogového signálu  zvoleného senzoru.  

Praktická část se zabývá realizací obvodu pro digitalizaci signálu                     

z proudového senzoru. Navržený obvod je realizován jako AD převodník, který řídí 

mikrokontroler. Na vstupu do AD převodníku dochází k předzpracování signálu         

z proudového senzoru pomocí mikrokontroleru, který zajišťuje funkci automatického 

přepínání jednotlivých měřicích rozsahů. Výstupní digitální data v mikrokontroleru 

jsou přiváděna na DA převodník a také jsou odesílány sériovou linkou k dalšímu 

zpracování pomocí optického kabelu nebo mikroUSB.  

Výstupem této diplomové práce je funkční převodník analogového signálu                     

z proudového senzoru, respektive Rogowského cívky na digitální, reprezentován 

osazenou deskou plošného spoje. V programu LabView je vytvořena aplikace         

pro analýzu naměřených dat.   
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ABSTRACT 

 
The main aim of this thesis is to describe principles of the measuring                

of alternating current and voltage using conventional and unconventional sensors.   

To perform the proposal of the circuit for signal digitalization in selected sensors,     

to realize this circuit and verify its parameters.  

Theoretical part of the work concerns the measuring of alternating current and 

voltage using Rogowski coil and voltage divider, briefly describes the measuring 

using instrument transformers. There are described specific parameters connected 

with measuring principles, advantages and disadvantages of individual measuring 

procedures, precisions, limitations and so on. Part of the work is the proposal            

of measurement chain for signal processing from current and voltage sensor, it means 

digitalization of analogue signal by selected sensor.  

Practical part deals with realization of the circuit for digitalization of the signal 

from current sensor. Proposed circuit is realized as AD converter that is controlled   

by the microcontroller. On the input into AD converter there occurs the 

preprocessing of the signal from current sensor using the microcontroller                

that provides the function of automatic switching of individual measuring range. 

Output digital data in the controller are carried to DA converter and send by serial 

line        to other processing using optical cable or microUSB. 

The output of this thesis is functional converter of analogue signal               

from  current sensor, respectively Rogowski coil, to digital, that is represented         

by installed PCB. In the LabView program is created the application for measured 

data analysis.  
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1. ÚVOD 

S rostoucí životní úrovní a technickým pokrokem stoupá větší zájem               

o  využívání digitálních signálů. Časy masivního rozšíření analogových signálů jsou 

již minulostí, tento fakt v současnosti vyzdvihuje například plošná digitalizace 

televizních signálů, exponenciální růst nabídky digitálních technologií a mnoha 

dalších aplikacích. S digitálním signálem přicházíme neustále do těsného kontaktu, a 

proto stoupá i zájem o využívání tohoto typu signálu pro jeho charakteristické 

vlastnosti. Digitální signál je nezastupitelný nejen v počítačových nebo 

komunikačních systémech, ale také v průmyslových aplikacích. Použití digitálního 

signálu v průmyslových aplikacích je velmi široké, a proto se zaměřme na aplikace 

týkající se pouze senzorů.  

Jedny z mnoha typů senzorů jsou senzory pomocí nichž se měří  střídavý 

proud a napětí. Jako napěťové senzory se používají napěťové děliče, odporový nebo 

kapacitní, pro měření střídavých proudů se například používají přístrojové 

transformátory nebo Rogowského cívky. Ovšem signály z těchto senzorů jsou ryze 

analogového charakteru a je nutné provést digitalizaci výstupního signálu. Úpravou 

analogového signálu na digitální formát, který je vhodný pro přenos na sběrnicích, 

docílíme vzniku tak zvaného inteligentního čidla.  

 Cílem diplomové práce je popsat principy měření střídavých proudů a napětí. 

Dále také poukázat na specifické parametry spojené s principy měření, výhody a 

nevýhody jednotlivých postupů měření, typ výstupních signálů, přesnosti, omezení, 

způsob napájení a jiné. Dalším úkolem je vytvořit rozbor potřebných komponent    

pro realizaci převodníku a nejoptimálnějšího řešení převodu analogového signálu     

na digitální realizovat.  

První část práce se zabývá teoretickým rozborem principů měření střídavého 

proudu a napětí pomocí elektronických transformátorů, Rogowského cívky, 

napěťových děličů a kombinovaných senzorů. Další část pak je věnována návrhu a 

realizaci převodníku. Poslední část se věnuje ověření parametrů navrženého obvodu  

a uvádí kalkulaci pro sériovou výrobu  a možnosti dalšího vývoje měřicího řetězce. 
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2. TEORETICKÝ ÚVOD 

2.1 PŘÍSTROJOVÉ TRANSFORMÁTORY  

Umožňují měřit napětí a proudy v obvodech vn a vvn tak, aby se přitom 

dosáhlo dostatečné přesnosti a spolehlivosti měření, bezpečnosti pro obsluhu, 

galvanického oddělení sekundární strany od primárního vinutí s velkými napětími a 

přepětími.  

V době kdy byly postaveny první rozvodny vn v naší republice, nebyl kladen 

velký důraz na přesnost měření proudů a napětí. S rostoucím technickým pokrokem 

stoupají i nároky na přesnost a dynamičnost měření. 

 

Přístrojové transformátory proudu patří k nejrozšířenějším převodníkům           

pro měření velkých střídavých proudů. Jejich nespornou výhodou je galvanické 

oddělení měřeného a měřicího proudu.  

 

 

Obrázek 2.1 Kabelové přístrojové transformátory pro měření proudu použití 

[7] 

 

Aby však proudové transformátory na svém výstupy poskytovaly signál 

zpracovatelný s dostatečnou přesností, musela by být indukční vazba podpořená 

feromagnetickým jádrem. Vlivem malé citlivosti klasických měřicích přístrojů nesou 
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sebou proudové transformátory po celou svoji dlouhou historii několik nevýhod, 

které se snaží vykompenzovat nekonveční převodníky [5]. 

 

2.2 NEKONVEČNÍ PŘEVODNÍK PROUDU A NAPĚTÍ 

Zařízení vn s ohledem na sekundární digitální techniku, již nepotřebuje 

výkonné převodníky.  

Rozdíl mezi konvečním a nekonvečním převodníkem je v tom, že                        

například u konvečního převodníku (přístrojový transformátor) pro primární napětí 

22kV se transformuje na 100V a dále na napětí 10V. U nekonvenčního převodníku 

(Rogowského cívka, napěťový dělič) se transformuje na napětí 22kV, a poté přímo 

na 10V, přičemž spotřeba digitálního relé je jen několik miliwatů [5]. 

Geometrickou různorodost konvečních a nekonvečních převodníků 

znázorňuje obrázek 2.2.  

 

 

Obrázek 2.2 Proudový (vlevo) a napěťový (vpravo) převodník [8] 

Poznámka:  Na jednotlivých obrázcích je přístrojový transformátor na levé 

straně a senzor na pravé straně obrázku.  
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2.3 ROGOWSKÉHO CÍVKA  

Rogowského cívka je toroidní cívka bez železného jádra umístěná kolem 

primárního vodiče stejným způsobem jako sekundární vinutí v proudovém 

transformátoru. Na rozdíl od něj však výstupní signál z Rogowského cívky není 

proud, ale napětí [1].  

 

 

Obrázek 2.3 Rogowského cívka [2,3] 

 

To znamená, že střídavý proud sledovaného vodiče vytváří kolem sebe 

střídavé magnetické pole, které způsobí indukci napětí ve vodiči toroidní vzduchové 

Rogowského cívky. Výsledné napětí je tak úměrné změně magnetického toku a tedy 

i hodnotě střídavého proudu, který ho vyvolal [2]. 
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Obrázek 2.4 Princip proudového senzoru [1] 

 

Z pohledu magnetického obvodu je cívka s měřeným vodičem spojena 

vzájemnou induktivní vazbou M. Výstupní napětí cívky pak definuje následující 

vztah 2.1. 

 

dt
diUOUT ≈   [V; A, s]     (2.1) 

 

Protože výstupní napětí na Rogowského cívce je dáno derivací primárního 

proudu za čas, dojde k změně fáze signálu. Pro ustálený stav platí fázový posun  

mezi primárním proudem a napětím na Rogowského cívce 90°. U přechodových jevů 

také  dochází k fázovému posunu a je nutné tento posuv eliminovat.  

Nejlepší metodou pro zpracování výstupu cívky je napětí integrovat. Derivace 

primárního proudu se následně integruje a výsledný signál je přímo úměrný proudu 

tekoucím primárním vodičem. Výstupní signál není frekvenčně závislý [2] a  zároveň 

pomocí integrace se dosahuje vysoké přesnosti [21].  

Obrázek č. 2.5 znázorňuje odlišnosti mezi signálem na Rogowského cívce a 

primárním proudem  pro symetrický a asymetrický průběh. 
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Obrázek 2.5 Symetrický (vlevo), asymetrický (vpravo) primární proud a signál 

na Rogowského cívce [21] 

  

Použitím vhodných integrátorů lze použít cívky na měření proudů v rozsahu 

od méně než jednoho ampéru do několika stovek až tisíců kiloampér [2]. Další 

možností integrace je pomocí analogových obvodů, například pasivní a aktivní 

integrátory Jednoduchá a efektivní integrace signálu Rogowského cívky může být 

prováděna i digitálně, tedy zpracováním digitalizovaného signálu v řídicí jednotce 

[21]. Principy integrací jsou blíže popsány v praktické části práce. 

 

 

Obrázek 2.6 Průběhy signálu před a po integraci při asymetrickém primárním 

proudu (vlevo) a při symetrickém (vpravo) [21] 
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2.3.1 Vlastnosti Rogowského cívky  

Magnetizační křivka feromagnetického materiálu listěného jádra umožňuje 

navrhnout proudový transformátor tak, aby pracoval již při malých protékaných 

proudech, celková charakteristika (tzn. závislost magnetické indukce B na intenzitě 

magnetického pole H) je ve velkém rozsahu díky nasycení magnetického obvodu 

výrazně nelineární. Naproti tomu magnetizační charakteristika vzduchového jádra 

Rogowského cívky je lineární v širokém rozsahu proudů [2]. 

Nelinearita magnetizační charakteristiky feromagnetika a vzduchu je 

znázorněna na obrázku 2.5. 

 

 
 

Obrázek 2.7 Magnetizační charakteristiky jader transformátorů [2]  

 

Je patrné, že při určité mezní intenzitě proudu dochází k saturaci nebo také 

ke stavu nasycení u proudových transformátorů. Pro zajištění potřebného rozsahu 

linearity je nutné dostatečně dimenzovat geometrické parametry přístrojového 

transformátu. To má za následek změnu velikosti a současně i hmotnosti 

transformátoru. Dalším nedostatkem je vznik vířivých proudů, které se pak následně 

odstraňují použitím listěných jader transformátorů. 

Oblast saturace B[T] 

H[A/m] 

Magnetizační 

charakteristika 

feromagnetika 

Magnetizační 

charakteristika 

vzduchu 
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Pevné Rogowského cívky mají větší přesnost a stabilitu než ohebné cívky a 

jsou mimořádně odolné proti rušení způsobeným vnějšími magnetickými poli. Jsou 

vhodnější na měření malých proudů a nižších frekvencí než ohebné cívky. Na měření 

proudů se cívky používají společně s vhodným integrátorem, jak už je výše uvedeno, 

ale určitým nedostatkem tohoto řešení je malé výstupní napětí (cca 1 mV/A) [2]. 

 

 

Obrázek 2.8 Vlastnosti proudového senzoru a přístrojového transformátoru [2] 

 

2.3.2 Frekvenční rozsah [2] 

Z pohledu frekvenčního rozsahu je jeho horní hranice určena vlastní 

rezonancí cívky, která závisí na její konstrukci, respektive hodnotách vzájemné 

indukčnosti. Cívky s indukčností 300nH lze použít na měření do nejméně 100kHz. 

Kratší cívky s nižší vzájemnou indukčností (až 30nH) mají horní hranici 

frekvenčního rozsahu vyšší (až 1MHz). Dolní frekvenční limit závisí na vlastnostech 

použitého integrátoru. Ten také určuje proudový rozsah. Při použití vhodných 

integrátorů lze použít ohebné cívky na velmi přesné měření proudů v rozsahu           

od méně než 1A do několika stovek až tisíců kiloampér. 
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2.3.3 Konstrukce Rogowského cívky [2] 

Jedním z častých provedení Rogowského cívky je navinutý vodič na stočený 

prut z křemičité gumy. Zvláštní pozornost je věnována výrobě rovnoměrně stejných 

vinutí, které zajistí vysoký stupeň odolnosti proti rušení ze sousedních vodičů. Cívky 

mohou být potaženy elektrostatickou stínící síťkou a různými ochrannými povrchy 

podle požadavků. 

 

• Bez ochranného povrchu - vhodné na izolované vodiče, cívku lze připevnit 

na místo lepicí páskou a potom obalit ochrannou elektrickou páskou. Je 

nejvíce ohebná.  

• Plastické spletení - poskytuje dobrou mechanickou ochranu beze ztráty 

ohebnosti, ale není vhodné pro použití ve znečištěném prostředí. 

• Tepelně smrštitelné kryty - sice méně ohebné než plastické spletení, ale 

poskytuje lepší ochranu proti nečistotám. 

• Elektrostatická stínící síťka - vhodná na měření velice malých proudů nebo 

tam, kde existuje možnost kapacitních vazeb s VF napětím. Zároveň redukuje 

síťová rušení. Její ohebnost je však nejmenší.  
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2.4 NAPĚŤOVÝ DĚLIČ [1] 

Jedná se o napěťový senzor, který pracuje na principu odporového nebo 

kapacitního napěťového děliče.  

 

2.4.1 Odporový dělič 

Zapojení odporového děliče je znázorněno na obrázku 2.7. Z něho je patrné, 

že se měří úbytek napětí na odporu R2, velikost dělícího poměru je pak daná velikostí 

použitých odporů R1 a R2.  

 

 

Obrázek 2.9 Princip odporového napěťového senzoru [4] 

 

 

Výstupní napětí je přímo úměrné vstupnímu napětí, jak uvádí vztah 2.2. 

 

POUT U
RR

RU ⋅
+

=
21

2  [V; Ω, Ω, V]     (2.2) 
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2.4.2 Kapacitní dělič 

Zapojení kapacitního děliče je znázorněno na obrázku 2.8. Opět je patrné, že 

se měří úbytek napětí na C2, velikost dělícího poměru je pak daná velikostí použitých  

kondenzátorů C1 a C2. 

 

 

Obrázek 2.10 Princip kapacitního napěťového senzoru [4] 

 

Výstupní napětí je přímo úměrné vstupnímu napětí, jak uvádí vztah 2.3. 

 

POUT U
CC

CU ⋅
+

=
21

1  [V; F, F, V]     (2.3) 

 

Použití kapacitních napěťových děličů má za úkol vyloučit obtíže, které 

vznikají u kapacitního převodníku napětí paralelním spojením kapacity s induktivním 

převodníkem, a proto se používají čistě kapacitní děliče napětí. 

Homogenní kapacitní dělič, jehož všechny snímané veličiny mají stejný 

fázový úhel, dokáže zpracovávat libovolný snímaný průběh [6].  

Výhodou těchto děličů je nižší výstupní výkon něž u konvečních převodníků, 

i proto se používají například pro napájení moderních ochran s nízkou spotřebou.  
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2.4.3 Parametry napěťových senzorů 

Typické parametry těchto senzorů uvádí tabulka 2.1. 

 

Tabulka 2.1 Parametry některých typů napěťových děličů  

DĚLIČ DĚLICÍ 
POMĚR DĚLÍCÍ PRVKY TŘÍDA 

PŘESNOSTI 

Odporový R1=250MΩ R2=25kΩ 1 
Kapacitní 

1:10000 
C1=15pF C2=150nF 3 
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2.5 KOMBINOVANÉ SENZORY [1] 

 

Novým řešením pro měření proudů a napětí nutných pro jištění a 

monitorování v energetických systémech vysokého napětí jsou senzory. Senzory 

spočívající na alternativních principech byly zavedeny jako následovníci klasických 

induktivních přístrojových transformátorů pro dosažení snížení velikosti, zlepšení 

provozních vlastností a z důvodu lepší standardizace. Tyto principy jsou známé již 

dlouhou dobu, ale až nyní, se zavedením univerzálních elektronických relé, je možno 

využít výhodných vlastností senzorů založených na těchto principech. 

 

 

Obrázek 2.11 Kombinovaný senzor [1] 

 

Protože jsou snímací prvky výrazně menší a stejné prvky se dají použít jak 

pro měřící tak i pro jistící účely. Mohou být proudové a napěťové senzory snadno 

zakomponovány do jednoho zařízení, kombinovaného senzoru, stále menšího        

než konvenční proudový transformátor. Tyto kombinované senzory se v ABB 

vyrábějí například s označením KEVCD (kombinované elektronické proudové 

napěťové zařízení). 
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Obrázek 2.12 Vnitřní struktura Kombinovaného senzoru [4] 

 

Typické parametry, respektive přesnosti kombinovaného senzoru jsou 

zobrazeny na obrázku 2.11. Jedná se o příklad  senzoru s jmenovitým rozsahem      

80-1250A a třídou přesnosti TP = 1. 

 

Obrázek 2.13 Přesnosti senzoru [1] 

Připojovací 

terminály 

Primární vodič 

Výstupy senzoru 

Proudový senzor 

Napěťový senzor 

Epoxidová výplň  
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2.6 DIGITÁLNÍ MĚŘENÍ A PŘEVODNÍKY [6] 

Digitální měření a převodníky jsou také označovány jako ITU (Instrument 

Transformer Unit).  

V komunikační struktuře, která má architekturu v podobě sériových systémů 

sběrnic, jsou přenášená data k dispozici všem účastníkům. K tomu postačuje pouze 

jediný senzor proudu a napětí pro každou fázi. Výhodou tohoto digitálního 

zpracování signálu je malá spotřeba výkonu vstupních prvků v procesních modulech. 

Procesní modul ITU může zpracovávat signály konvenčních měřičů, 

nekonvenčních a optických senzorových systémů a následně je digitalizovat. Tento 

postup umožňuje modulární konstrukce, přičemž vstupy jsou přizpůsobovány 

příslušným senzorům.  

Například jedním modulem je možné snímat napětí a proud jednoho pole 

současně a po časové prodlevě dále zpracovávat. Blokové schéma tohoto modulu 

znázorňuje obrázku 2.12. 

 

 

Obrázek 2.14 Příklad zapojení modulu ITU [6] 

 

Získaná data pak mohou být přenášena interní přístrojovou sběrnicí pomocí 

PCU, poté přenést tyto informace na procesní sběrnici k dispozici dalším uživatelům. 

ITU PCU 

Proudový senzor 

Napěťový 

senzor 

Fáze L1 

Procesní sběrnice 
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2.7 ZHODNOCENÍ SENZORŮ 

Porovnáním s proudovými transformátory, které se masivně používaly a 

používají pro měření střídavých proudů, se Rogowského cívky uplatňují ve větší 

míře. Jedna z podstatných výhod je princip měření - galvanické oddělení měřeného a 

měřicího obvodu a mnoho dalších. 

Všechny uvedené obecné nevýhody proudových transformátorů se při jejich 

aplikaci v jisticích a monitorovacích obvodech projevují velmi znatelně. Z pohledu 

jištění dochází k již zmiňované saturaci feromagnetického jádra. To se projevuje 

hlavně při větších proudech (obvykle poruchových), které musí být měřeny s určitou 

přesností v co nejkratším okamžiku. Rovněž geometrické rozměry a hmotnost  mají 

vliv na výběr a použití jednotlivých proudových transformátorů.    

 

Výhody senzorů [3] 

• velký rozsah měřených hodnot 

• lineární charakteristika bez hystereze a „kolena“ 

• možnost měření vysokých nadproudů 

• vyloučení nebezpečné ferorezonance 

• zkrat nebo přerušení sekundárních obvodů bez následků 

• možnost kombinace proudového a napěťového senzoru v jednom přístroji 

• nízká hmotnost 

• jednoduché připojení pomocí koaxiálního konektoru 

 

Nevýhody senzorů[3] 

• možnost připojení pouze do jediného zařízení 

• senzorem nelze nahradit více-jádrové přístrojové transformátory 

• senzor musí být poměrné blízko terminálu (připojovací kabel max.  délky 7,5m) 

• nejnižší jmenovitý primární proud může být 80A 
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2.7.1 Shrnutí 

V tabulce 2.2  jsou uvedeny typické vlastnosti obvodů měřicích  střídavý 

proud a napětí v prostředí vysokého napětí. 

 

 Tabulka 2.2 Vlastnosti obvodů měřicích  střídavý proud a napětí pro vn [6] 

Vlastnosti Nízkosignálový 
převodník proudu Rogowského cívka Odporový dělič 

Popis 

   

Přenosová 
funkce 

převodníky s interní 
zátěží R 
U2~i1 
U2= k* i1(t)*ith 
k=faktor převodu 
ith=termický mezní 
proud 

Cívka s neferomagnetickým jádrem 
U2~di1/dt 
Pro vysokou impedanci (z→∞), 
U2≈M*di1/dt 
M=vzájemná indukčnost 
LF=rozptylová indukčnost 
L=indukčnost cívky 
Z=zatěžovací impedance 
RT=odpor vedení a vinutí 
R=vyrovnávací odpor 

Odporové dělení 
napětí 
U2~U1 
u2(t)= 
U1(t)*R2/(R1+R2) 
 

Pracovní 
rozsah 

Lineární přenos až 
k termickému meznímu 
proudu 

Lineární přenos do všech zkratových 
proudů v oblasti vn 

Lineární dělení 
v celém rozsahu 

Chyby 
měření Hodnota 0,1% <1%(0,2% s kompenzací) <1%(0,2% s 

kompenzací) 

Šířka 
pásma 15Hz-60Hz až kHz 15Hz-60Hz až MHz 15Hz-60Hz až 

kHz 

Citlivost 
vůči mag. 

pole 
Necitlivý Citlivý - 

Vliv 
teploty Extrémně nízký Obvyklá kompenzace Velmi nízká 

Geometrie Libovolný tvar Toroid Libovolný tvar 
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3. NÁVRH PŘEVODNÍKU 

Činnost převodníku spočívá v převodu analogového signálu na digitální a 

zpětně na analogový. Vstupní signál do tohoto převodníku je výstupem z napěťového 

senzoru reprezentovaného napěťovým děličem nebo z proudového senzoru 

reprezentovaného Rogowského cívkou. 

 

3.1  NÁVRH PŘEVODNÍKU PRO PROUDOVÝ SENZOR  

 

Návrh celého měřicího řetězce znázorňuje blokové schéma zobrazené          

na obrázku  3.1. Ten se skládá z Rogowského cívky, která je připojena na příslušné 

impedanční přizpůsobení. Výstupní signál z tohoto bloku se zpracuje pomocí 

napěťového děliče a zesilovače. Dalším blokem je mikrokontroler, který zastává 

funkci A/D převodníku, řízení přepínače rozsahů, respektive zesílení a děliče, také  

zajišťuje komunikaci s dalším nadřazeným prvkem. Ten zpracovává příchozí data a 

softwarově je upravuje (softwarová integrace). Výstupní signál je odeslán na displej, 

který udává aktuální protékající proud. Poté následuje D/A převodník. Výstupem 

z něho je pak opět analogový signál, který udává velikost primárního proudu tekoucí 

vodičem.    
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Obrázek 3.1 Návrh převodníku pro proudový senzor 
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3.2 NÁVRH PŘEVODNÍKU PRO NAPĚŤOVÝ SENZOR 

Návrh celého měřicího řetězce znázorňuje obrázek  3.2. Ten se skládá 

z napěťového děliče, který je připojen na příslušné impedanční přizpůsobení. Výstupní 

signál s tohoto bloku se zpracuje pomocí napěťového děliče a zesilovače. Další bloky 

jsou obdobné, ale již bez integrace. Výstupem z něho je pak opět analogový signál, 

který udává velikost napětí na primárním vodiči. 

 

 

 Obrázek 3.2 Návrh převodníku pro napěťový senzor 
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4. REALIZACE PROUDOVÉHO PŘEVODNÍKU 

4.1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁNÍ 

 

4.1.1 Oblasti použití 

Navržený obvod by měl zpracovat analogový signál, střídavé napětí              

na Rogowského cívce, a převést ho do digitální podoby. Výsledný obvod by měl 

sloužit nejen jako měřicí, ale také jako monitorovací.  

Efektivní rozsah proudu tekoucího primárním vodičem, který prochází 

středem  Rogowského cívky, je od 5% primárního proudu Ip (Ip = 80A )                    

do  jmenovitého trvalého tepelného proudu Icth ( Icth  = 1250A) s danou přesností a       

do krátkodobého tepelného proudu Ith ( Ith = 40000A ) s volitelnou přesností.      

 

4.1.2 Přesnost 

Přesnosti pro přístrojové transformátory jsou definovány normou ČSN EN 

60044-8. Zadavatel pro tento obvod stanovil přesnost do 1% na pracovním rozsahu 

5% Ip až  Icth  a na rozsahu Icth až Ith nebyla stanovena přesnost. 

 

4.1.3 Vzorkování 

Měřený primární proud je střídavý signál o frekvenci f = 50Hz. Zadavatel 

stanovil měření do 25. harmonické složky, což odpovídá frekvenci f = 1250Hz. 

   

4.1.4 Požadavky zadavatele 

Na navrhovaný obvod jsou kladeny nároky na geometrické parametry obvodu 

z důvodu umístění obvodu v samotném těle senzoru. Jelikož se jedná o vytvoření 

prototypu, nebude na tento požadavek brán zřetel.   

 

4.1.5 Doplňující požadavky 

Obvod bude napájen externím zdrojem, například pomocí hybridního kabelu.  
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4.2 ZESILOVAČ A PŘEPÍNAČ ROZSAHŮ 

 

Tyto bloky v měřicím řetězci zajišťují úpravu signálu z Rogowského cívky. 

Signál, který by vstupoval přímo z cívky do mikrokontroleru bez předzpracování, by 

jistě mohl způsobit destrukci celého měřicího řetězce. Obvyklé pracovní úrovně 

signálů pro zpracování mikrokontrolerem bývají o něco menší než jeho napájecí 

napětí, což bývá řádově v jednotkách voltů (typicky 5V, 2,5, … ). 

K realizaci zesilovače byl zvolen operační zesilovač se zpětnou vazbou 

v neinvertujícím zapojení. Volbou jednotlivých odporů se docílí požadovaného 

zesílení. Řízení přepínače obstarává MCU, který nepřímo mění velikosti odporů             

ve zpětné vazbě operačního zesilovače.  

Návrh zesilovače a přepínače, který je reprezentován jen v podobě 

analogového spínače, je zobrazen na obrázku 4.1. 

 

 

Obrázek 4.1 Návrh přepínače rozsahů  

 

4.2.1 Zesilovač 

Jak je patrné z obrázku 4.1, jedná se o standardní operační zesilovač se 

zpětnou odporovou vazbou v neinvertujícím zapojení. Byl zvolen operační zesilovač 
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TL227, který se vyznačuje malým napájecím napětím,  stabilitou zesílení, lineární 

frekvenční charakteristiku do stovek KHz, „rail to rail“ výstupních signálů, aj. [9]. 

 

 

Obrázek 4.2 Pouzdro TL227 [9] 

 

Z důvodu zpracovávání periodicky se měnících signálů, je nutné nastavit 

operačnímu zesilovači „virtuální zem“. Principiálně lze říct, že reálnou osu 

posuneme z 0V na 1,25V , což odpovídá polovině referenčního napětí. Zdrojem 

referenčního napětí Uref = 2,5V je napěťová reference LT1004CZ [13] s kvalitní 

teplotní stabilitou, která se pohybuje okolo ±20 ppm. Zapojení nastavení „virtuální 

země“ je znázorněno na obrázku č. 4.3. 

 

Obrázek 4.3 Nastavení virtuální země 
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4.2.2 Přepínač rozsahů 

Velikost primárního proudu respektive výstupního napětí z Rogowského 

cívky se pohybuje na intervalu řádově  v desítkách až desetitisících ampér, respektive 

setinách až stovkách voltů. Z důvodu velmi vysokého měřicího rozsahu je nutné 

rozdělit tento rozsah na menší intervaly, aby se docílilo vetší přesnosti anebo stejné 

přesnosti na všech intervalech stejně. 

Byl použit analogový spínač ADG712 [10], který se vyznačuje nízkým 

odporem spínacích kontaktů, typicky 2,5Ω, „rail to rail“, kompatibilitou TTL a 

CMOS, širokým frekvenčním rozsahem až do 200MHz, rychlým spínáním do 16ns a 

jiné. 

Pro své specifické vlastnosti se  tyto obvody používají například u digitálních 

měřicích přístrojů, v komunikačních přístrojích, v PDA, v „Sample Hold“ systémech. 

 

Obrázek 4.4 Pouzdro analogového přepínače ADG712[10] 

 

Princip analogového přepínače je velmi podobný funkci klasického relé. 

ADG71x je konstruován v pouzdře DIN i SO a obsahuje čtyři nezávislé přepínače. 

Řídicí elektrodou je INx, která spíná kontakty Sx a Dx [10]. 
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4.2.3 Specifikace měřicích rozsahů  

Jak už bylo výše uvedeno, jedná se o lineární závislost proudu na napětí.      

Pro zadaný typ proudového senzoru lze určit charakteristiku Rogowského cívky                  

ze znalosti primárního proudu, který prochází cívkou, a výstupního napětí                 

na samotné cívce. Tedy primární proud o velikosti 80A generuje napětí o velikosti 

150mV. Z těchto hodnot se směrnice charakteristiky rovná 1,875mV/A. Výpočet této 

směrnice je dán vztahy 4.1 a 4.2. 

 

P

RC

I
UK =  [mV/A; mV, A]    (4.1) 

 

po dosazení pak směrnice K je 

 

AmV
A

mV
I

UK
P

RC /875,1
80

150
===     (4.2) 

 

Velikosti odporů pro zesilovač určují zesílení vstupního signálu. Jeho velikost 

uvádí tabulka 4.1. 

 

Tabulka 4.1 Parametry jednotlivých proudových rozsahů  

IP [A] URC [mV] aU [-] POLOHA 
SPÍNAČE 

OZNAČENÍ 
MR 

UMCU 
[V] 

18,667 35 34,29 S2 2 1,2 

53,333 100 12 S1 1 1,2 

186,667 350 3,429 - 0 1,2 

533,333 1000 1,2 S3,S1 3 1,2 

1866,667 3500 0,3429 S3 4 1,2 

66666,667 125000 0,0096 S4 5 1,2 
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4.2.4 Výpočty odporů pro jednotlivé rozsahy 

Výpočet odporů ve zpětné vazbě zesilovače a odporů v napěťovém děliči 

vychází ze předem stanovených rozsahů, tedy pro primární proud platí rozsahy 

 

18,67A – 53,33A – 186,67A – 533,3A – 1866,67A – 66666,67A 

 

a pro napětí na Rogowského cívce platí rozsahy 

 

35mV – 100mV – 350mV – 1V – 3,5V – 125V. 

 

Předem byly zvoleny odpory R1  = 75kΩ a R7 = 100kΩ. Další výpočty jsou 

uvedeny níže.  

 

Zesílení aU = 3,429 je statické a výpočet zpětnovazebního odporu R2 je dán 

vztahem 4.3. 

 

Ω=
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    (4.3) 

 

Zesílení aU = 12 je nastavitelné přepínačem S1 a výpočet zpětnovazebního 

odporu R4 je určen celkovým zpětnovazebním odporem R24 , který tvoří paralelní 

zapojení odporů R2 a R4 .Výpočet je dán vztahem 4.4. 
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Zesílení aU = 34,29 je nastavitelné přepínačem S2 a výpočet zpětnovazebního 

odporu R5 je určen celkovým zpětnovazebním odporem R25 , který tvoří paralelní 

zapojení odporů R2 a R5 , Výpočet je dán vztahem 4.5. 
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Měření primárního proudu je rozděleno do šestí měřicích rozsahů. Z důvodu 

omezeného počtu analogových přepínačů je nutné kombinovat některé měřicí 

rozsahy, aby se docílilo větší variabilnosti.    

Vstupní signál je nutné zeslabit a následovně zesílit, tento postup platí pouze 

pro zesílení aU = 1,2. Přepínač a zesilovačem jsou navrhnuty tak, abychom docílili co 

největší efektivnosti,  spolehlivosti a přesnosti. Nejedná se o velké zásahy                      

do průběhu, který bude pro tento rozsah 10krát zeslaben  a následovně zesílen 

zesílením aU = 12, tedy výsledné zesílení aU = 1,2. Toto zesílení  je nastavitelné 

přepínačem S1, S3 a výpočet dělícího odporu R6 pak udává vztah 4.6. 

 

Ω==
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=

kkRR
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     (4.6) 

 

 Rozsahem o zesílení aU = 0,3429 je tvořen opět kombinací měřicích rozsahů 

se statickým zesílením aU = 3,429 a odporovým děličem, které vstupní signál 10krát 

zeslabuje. Výsledné zesílení je nastavitelné pomocí přepínače S3. 

 

Posledním nastavitelným rozsahem je měřicí rozsah pro největší primární 

proud, respektive výstupní napětí z Rogowského cívky, kde maximální velikost 

napětí vstupující do obvodu se pohybuje do 125V. Z důvodu poměrně vysokého 

napětí  je nutné jej omezit. Jako omezovací prvek zde dobře poslouží univerzální 
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dioda, na které se vytváří úbytek napětí 0,7V. Zesilovací poměr je opět tvořen 

děličem a operačním zesilovačem o celkovém zesílení a aU = 0,0096, samotný dělič 

má zesílení aU = 0,0028. Výsledné zesílení je nastavitelné pomocí přepínače S4 a 

výpočet dělícího odporu R7 pak udává vztah 4.7. 
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= 59,210
0028,01
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U
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4.3 MIKROKONTROLER 

 

Řízení operačního zesilovače a napěťového děliče bude zajištěno pomocí 

mikrokontroleru. Jeho primární činnost bude spočívat ve spínání odporů 

napěťových děličů R7, R6 a zpětné vazbě operačního zesilovače R4 , R5, sekundárně 

bude zajišťovat matematické, logické a komunikační operace . 

Byl použit jednočipový mikrokontroler firmy Texas Instruments z řady 

MSP430261x, který se vyznačuje nízkou spotřebou, možností rychlého uspání a 

následného probuzení (řádově mikrosekundy), integrovaným 12 bitovým AD a DA 

převodníkem, integrovaným komparátorem, univerzální komunikací (SPI, I2C), 

jednoduchým programováním [12]. Pro své vlastnosti se tento mikrokontroler velmi 

často využívá v různých aplikacích měření, kdy dochází ke zpracovávání signálu               

ze senzoru, například převod AD, zesílení, použití komparátoru. 
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Obrázek 4.5 Funkční blokové schéma mikrokontroleru MSP430261x [11] 

 

Architektura z řady MSP430261x je znázorněna na obrázku 4.5. V tomto 

případě byl použit kontroler MSP4302618 v 64-pinovém pouzdře. Použitý 

mikrokontroler patří mezi lepší typy z řady MSP430261x. Obsahuje procesor                    

o výkonu 16MHz, 116KB Flash pamětí,  8KB RAM pamětí a standardní výbavou 

(viz výše).  

Pouzdro zvoleného kontroleru znázorňuje obrázek 4.6. Jeho geometrické 

parametry  jsou velmi malé, samotné tělo má rozměr (9,8 x 9,8)mm, což výborně 

splňuje požadavek zadavatele, který klade důraz na miniaturizaci měřicího řetězce.    
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Obrázek 4.6 Pouzdro mikrokontroleru MSP430261x [11] 

 

4.3.1 Připojení mikrokontroleru 

Na obrázku  4.7 je schématicky znázorněno  připojení mikrokontroleru 

k přepínači, zesilovači a obvodu pro nastavení „virtuální země“. Popis a možné 

využití zapojených pinů mikrokontroleru MSP4302618 v měřicí obvodu je uvedeno 

níže v poznámce. 

 

Obrázek 4.7 Připojení mikrokontroleru 
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Poznámka:  

Acc, Dcc – analogové, digitální napájecí napětí 

Ass, Dss – analogová, digitální zem 

VEref+ – vstup k připojení externí napěťové referenci pro DA převodník 

P1.x – vstupní/výstupní piny, časovač_A, výstup komparátoru 

P6.0 – vstupní/výstupní pin, vstup analogového signálu pro AD převodník 

RST – vstup resetu 

TCK – test hodin (JTAG) 

TMS – test módu 

TDI – test vstupu, test hodin vstupu 

TDO – test výstupu 

  

4.3.2 Programátor [14] 

Na programování mikrokontroleru MSP430x byl použit programátor MSP-

FET430UIF od firmy Texas Instruments. Připojení kontroleru k programátoru je 

znázorněno na obrázku 4.8.  

 

 
 

Obrázek 4.8 Připojení programátoru [14] 
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Obrázek 4.9 Programátorský set MSP430 USB-Debug-Interface MSP-

FETU430IF [14] 

 

4.4  POPIS ČINNOSTI PŘEVODNÍKU 

 

Podmínku pro správnou funkci celého měření je znalost velikosti měřeného 

napětí mikrokontrolerem, zde reprezentované hexadecimální hodnotou a velikostí 

příslušného měřicího rozsahu respektive zesílení. Z těchto digitálních hodnot pak lze 

jednoduše odvodit velikost analogové veličiny. Princip činnosti navrženého 

převodníku je velmi dobře patrná z grafického znázornění, které popisuje obrázek  

4.9. 
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 Obrázek 4.10 Funkce navrženého obvodu 
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4.4.1 Popis činnosti převodníku 

K identifikaci byl zvolen algoritmus znázorněný vývojovým diagramem, 

obrázek 4.10. Jedná se jen o obecný popis algoritmu, který principielně popisuje 

činnost mikrokontroleru pro identifikaci vstupního signálu. Ve vývojovém diagramu 

nejsou uvedeny všechny postupy pro identifikaci a to z důvodu složitosti procesu. 

Slovní postup je uveden níže a ve zdrojovém kódu jsou uvedeny příslušné 

komentáře. 

 
 

Obrázek 4.11 Vývojový diagram činnosti převodníku 

 

Poznámka:  Pro názornější popis jsou v jednotlivých rozhodovacích 

blocích uvedené hodnoty ve voltech. 

 

Stěžejní částí identifikace je posloupnost měření a nastavování rozsahů tak,  

aby se měřený signál nacházel v předem definovaných rozsazích a byla mu následně 

kontrolerem přidělena hodnota velikosti signálu a zesílení.  

1,59 > UMCU >  0,91 
      

     MR = 3 

1,37 < UMCU <  1,59 
0,91 < UMCU <  1,13 

     MR = 0 

Inicializace

     MR = 1 

1,13 < UMCU <  1,37    

     MR = 2 

2,45 < UMCU <  0,05 
      

     MR = 4 

     MR = 5 

2,45 < UMCU <  0,05 
      



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 
 

+ 
46 

Jak už bylo zmíněno výše, bude použit 12-ti bitový AD převodník. Ten 

rozděluje vstupní signál UMCU o maximálním napětí 1,2V na 212 hladin, což odpovídá 

v dekadické soustavě 4096 a v hexadecimální FFF hladinám (patrné z obrázku 4.9). 

  

 

4.4.2 Jednotlivé fáze měření – popis algoritmu 

 

První fáze – první vzorek 

Výstupní signál z Rogowského cívky URC , bez ohledu jakou má velikost, je 

v prvním kroku zesílen statickým zesílením (není aktivní žádný přepínač) a porovnán 

s hodnotou, která nepřesahuje interval napětí 0,05V až 2,45V , respektive 52H  až 

FAEH úroveň. Pokud tuto podmínku splňuje, tak měřicí rozsah MR = 0 (statické 

zesílení).  Jestliže signál UMCU bude přesahovat práh 2,45V nebo bude menší než 

0,05V, pak bude měřicí rozsah MR = 4 (zesílení 0,3429) a následně je nastaven 

přepínač S3. Ovšem pokud se signál bude pohybovat na intervalu 1,37V až 1,59V 

nebo 0,91V až 1,13V, měřicí rozsah MR = 1 (zesílení 12) a  následně je nastaven 

přepínač S1. Při nesplnění výše uvedených podmínek se signál pohybuje na intervalu 

1,13V až 1,37V a bude měřicí rozsah MR = 2 (zesílení 34,29) a provede se nastaví 

přepínače S2. 

 

Druhá fáze – druhý vzorek 

V této fázi může nastat několik alternativ. Signál UMCU setrvá v předem 

nastavených měřicích rozsazích. Další možnost nastavení rozsahu je pouze              

na MR = 4. Nastávají pouze dvě varianty. Signál UMCU se pohybuje na měřicím 

rozsahu MR = 3 (zesílení 1,2), který je definovaný na intervalu 0,91V až 1,57V, nebo 

se pohybuje na měřicím rozsahu MR = 5 (zesílení 0,0096), který přesahuje práh 

2,45V nebo bude menší než napětí 0,05V. Pro měřicí rozsah MR = 3 je nastaven 

přepínač S1 a zároveň S3, v opačném případě, kdy MR = 5 je aktivován spínač S4. 
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Třetí fáze – relevantní data 

Jedná se již o sběr relevantních dat, probíhá pouze vzorkování, matematické,  

logické operace a ukončuje se nastavování jednotlivých přepínačů, které zůstávají 

v nastavených stavech.  Pro zajištění kvalitnějšího měření je vzorkováno více 

relevantních dat, která jsou na definovaném intervalu průměrovány.     

 

Pro názornější popis jsou intervaly jednotlivých měřicích rozsahů uvedeny 

v tabulce 4.2. 

 

Tabulka 4.2 Popis měřicích intervalů 

Podmínka Měřicí 
rozsah MR Intervaly UMCU [V] 

Intervaly UMCU 
v hexadecimální 
soustavě Splněna Nesplněna 

0 1,59<UMCU<2,45 
0,05<UMCU<0,91 

A31<UMCU<FAE
052<UMCU<5CD MR=0 MR=1,2 nebo 

4 

1 1,37<UMCU<1,59 
0,91<UMCU<1,13 

8C4<UMCU<A31 
5CD<UMCU<73A MR=1 MR=4 

2 1,13<UMCU<1,37 73A<UMCU<8C4 MR=2 MR=4 
3 0,91<UMCU<1,59 5CD<UMCU<A31 MR=3 - 
4 0,05>UMCU>2,45 052>UMCU>FAE MR=4 MR=5 nebo 3 
5 0,05>UMCU>2,45 052<UMCU<FAE MR=5 - 

 

 

4.4.3 Sekvence měření 

 Z výše uvedeného postupu vyplývá, že ke správné  identifikaci analogového 

signálu je potřeba provádět vzorkování neméně ve dvou krocích. Mikrokontroler by 

tedy měl po druhém vzorku (kroku) mít správnou hodnotu převáděné veličiny 

s příslušným zesílením. Tato skutečnost vychází z počtu jednotlivých měřicích 

rozsahů. Jejich celkový počet je šest, z toho tři dělicí a dva zesilovací (není zde 

uveden měřicí rozsah se statickým zesílením). Tento algoritmus lze rozepsat                  

do časové osy, která je znázorněna na obrázku 4.11. 
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Obrázek 4.12 Časový průběh převodu 

 

Poznámka:  CONV … konverze vzorku, AD převod  

  SET … nastavení přepínače 

   

Ve zbývajícím čase se mezi vzorky provádí matematické, logické operace, 

spánek kontroleru a jiné. 

Vzorkovací frekvence TVZ je omezena rychlostí zpracovávání vzorků 

mikrokontrolerem, respektive rychlostí AD převodníku, výkonové zatížení 

procesoru, a jiné. Jak už bylo zmíněno, jedná se o mikrokontroler s procesorem                 

o výkonu 16MHz. Z těchto poznatků lze stanovit periodu vzorkování, aby 

nedocházelo k chybám měření, například posunutí, vynechání vzorku a jiné. Tento 

mikrokontroler byl nastaven tak, aby byl schopen zpracovávat změřená data 

s periodou vzorkování TVZ = 5μs. Výsledkem celého vzorkování je pak 

digitalizovaný signál o periodě T = 100μs. Grafický popis sekvence měření je 

znázorněn na obrázku  4.12. 

 

 

 

 

 

CONV SET 

CONV CONV CONV 

CONV SET CONV 

1.Fáze 2.Fáze 3.Fáze 

t 

Relevantní data 

Neplatná data 

VZOREK 

… … 

… … 

… 

… 
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Obrázek 4.13 Grafický popis sekvence měření  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t 

1T = 100μs 

1TVZ = 5μs 

Digitalizovaný signál  

Neplatná data      Relevantní data  
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4.5 KOMUNIKACE 

 

Kontroler nyní již přijímá a převádí data do digitální podoby a je nutné tyto 

data vhodně zpracovat pro další digitální zpracování. V toto případě, kdy byl použit 

mikrokontroler MSP430x, je možné data zpětně převést do analogové podoby 

pomocí implementovaného DA převodníku a také data  odesílat pomocí sériové 

linky. 

 

4.5.1  Výstup z DA převodníku 

Jak již bylo výše uvedeno, je součástí mikrokontroleru MSP430F2618 

12bitový DA převodník. Digitální signál v pamětí MCU je vhodně upraven a odeslán 

DA převodníku. Výsledná podoba signálu za DA převodníkem je velmi podobná 

s výstupním průběhem napětí na Rogowského cívce URC. Rozdíl těchto dvou 

průběhů způsobuje zpožděním DA o jednu periodu vzorkování. Další možností 

úpravy signálu z DA převodníku je použití filtru, který schodovitý průběh vyhladí. 

 

4.5.2 Sériová linka   

Opět jednou z mnoha výhod mikrokontroleru MSP430x je, že umožňuje 

podporu sérové komunikace. Jedná se tedy o použití klasické sériové linky 

s výstupem Rx, Tx, GND. 

Jednou z možností komunikace je digitální vysílací signál sériové linky Tx 

přivádět na konektor HFBR-T-1521[15]. Tento obvod reprezentuje optický charakter 

výstupu. 
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Obrázek 4.14 Konektor HFBR-T1521, pouzdro HFBRx [15] 

 

Použitý kontroler umožňuje nejen sériovou, ale také paralelní komunikaci. 

Z důvodů velkého zatížení procesoru lze však aplikovat na vytvořený obvod pouze 

jednoduché, výkonově nenáročné typy komunikace jako již zmiňovaná sériová linka. 

Vysílací signál sériové linky Tx je přiváděn na vstup digitálního obvodu    

UB-232R [16] , který umožňuje  odesílaní dat sériové linky na mikro USB konektor. 

Pomocí tohoto konektoru je pak možné tyto data odesílat na  vstup PC za použití 

redukce z mikro USB na USB. Obvod UB-232R je znázorněn na obrázku 4.14. 

 

 

Obrázek 4.15 Obvod UB-232R [16] 

  

Pro komunikaci je použita osmi bitová sériová linka, kde 8 bitů jsou 

přenášená data a dva bity, „Start“ a „Stop“ bit. Jelikož jsou data 12-ti bitová, je nutné 

je rozdělit na více osmibitových částí, tedy budou přenášeny dva rámce dat a jeden 

rámec, který ponese informaci o hodnotě zesílení. Výsledné rámce jsou popsány                

na obrázku 4.15. 
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Obrázek 4.16 Tvar rámců sériové linky 

 

Vzorkovací frekvence f odpovídá 10kHz a je nutné v časovém intervalu 

100μs odeslat tři osmi-bitová slova. Proto parametry sériové linky jsou značně 

dimenzované, to odpovídá přenosové rychlosti až 460800 Baudů. 

Parametry nastavení sériové linky jsou blíže popsány v přiloženém zdrojovém 

kódu. 

 

4.6 INTEGRACE 

 

Jak už bylo výše uvedeno, je potřebné pro úpravu signálu z Rogowského 

cívky použit vhodný integrátor. Pro napěťový senzor není nutné použití integrátoru, 

protože se jedná o jednoduchý dělič, který pouze dělí a nemění charakter signálu         

(u proudového senzoru dochází k derivaci).  

K Hardwarové realizaci integrátoru je možné použít  pasivní integrátor, 

respektive aktivní integrátor, který tvoří RC článek, respektive invertujicí zapojení 

operačního zesilovače, který má ve zpětné vazbě kondenzátor [18]. Zapojení 

znázorňuje obrázek 4.16. 

0 0 START STOP D A T A

0 1 START STOP D A T A

1 0 START STOP   M      R REZERVA

Dolních 6 bitůKódování 

Hroních 6 bitůKódování

Kódování       Měřicí rozsah 
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Obrázek 4.17 Pasivní (vlevo) a aktivní (vpravo) integrátor [17,18] 

 

Matematický zápis přenosu pasivného integrátoru [17] je popsán vztahem 4.8  

  

dttuCRtu
t

)()(
0

12 ∫⋅=   [V; Ω, F, V]    (4.8) 

 

a přenos aktivního integrátoru v invertujícím zapojení [18] vztahem 4.9 

 

dtu
CR

tu ∫ ⋅
⋅

−= 12
1)(  [V; Ω, F, V]    (4.9). 

 

Oba integrátory mají charakter dolnopropustného filtru s frekvenční 

charakteristikou se sklonem -20dB/dekádu na frekvenci zlomu Ω0. Volbou odporu R 

a kapacity C lze nastavit charakter filtru [17]. Obecná frekvenční charakteristika je 

znázorněna na obrázku č.4.17.  
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Obrázek 4.18 Frekvenční a fázová charakteristika [17] 

 

 Další možností je softwarová integrace. Vychází z matematického vyjádření 

integrátoru pro diskrétní systémy. Rovnice diskrétního integrátoru vychází                

ze spojitého. Matematický model je pak dán vztahem 4.10 [19], 

    

)1()()( −+= kykuky   [V; V, V]   (4.10) 

 

kde k je k-tý vzorek, vzdálenost mezi k je rovna periodě vzorkování TVZ. 

 

Používanou integrační metodou je „Heun formula“, která vychází z klasické 

trapézoidní numerické integrace a je dána vztahem 4.11 [19]. Tato metoda 

reprezentuje dobrý kompromis mezi časem zpracování a přesností [20]. 

 

[ ])1()(
2
1)1()( −++−= kxkxkyky  [V; V, V]   (4.11) 
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4.7 OVĚŘENÍ PARAMETRŮ 

 

Parametry navrženého obvodu byly ověřovány na DA převodníku a také byly 

analyzovány data ze sériové komunikace pomocí softwaru LabView. Pro oba typy 

měření byl použit jako zdroj analogového signálu, tedy výstupu z Rogowského 

cívky, generátor funkcí. Parametry byly ověřovány pro sinusový harmonický průběh 

s různými amplitudami. 

 

 

4.7.1 Parametry DA převodníku  

Zpracování analogového signálu bylo prováděno pomocí mikrokontroleru. 

Měřená digitální hodnota napětí a zesílení určovala výsledný tvar průběhu signálu 

odesílaný na DA převodník. Výpočet aktuální úrovně 12-ti bitového DA převodníku 

udává vztah 4. 11. 

 

2047
2

)(
2

1 −
⋅

=
∑
=i

MCUHUH iUa
DAC  [-; -, -]    (4.11), 

 

kde DAC je hexadecimální úroveň odesílaná na DA převodník, aUH je 

ekvivalentní zesílení k  aU (z důvodu charakteru výpočtu), UMCUH je hexadecimální 

úroveň na AD převodníku.  Násobek těchto hodnot je podělen počtem naměřených 

vzorků, v tomto případě 2, a odečtena úroveň 2047, respektive 7FFH, která odpovídá 

středu DA převodníku. Výsledný digitalizovaný signál o efektivní hodnotě 600mV je 

znázorněn na obrázku  4.19. 
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Obrázek 4.19 Neintegrovaný signál (CH1 - generátor, CH2 DA - převodník) 

 

Na obrázku 4.20 je znázorněn průběh signálu o efektivní hodontě 400mV, 

který byl upraven pasivním integračním článkem o odporu R = 1kΩ a kapacitě C = 

10nF. Tyto parametry odpovídaly frekvenci zlomu Ω0 = 1kHz.  

 

 

Obrázek 4.20 Integrovaný signál (CH1 - generátor, CH2 DA - převodník) 
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 Na Obrázku 4.21 je znázorněn průběh signálu UMCU pro vstupní napětí               

o efektivní hodnotě 100mV. Na obrázku jsou patrné přepínací měřicí rozsahy MR, 

které odpovídají měřicím rozsahům pro amplitudu napětí do 350mV, respektive               

do velikosti měřicích rozsahů MR = 0, 1 a 2.     

 

 

Obrázek 4.21 Signál na vstupu MCU pro MR =0, 1 a 2 

 

4.7.2 Parametry dat odeslané sériovou komunikací 

Podmínkou správné činnosti odesílání dat a následně jejich zpracování je, aby  

nastavení sérové linky v mikrokontroleru korespondovalo s nastavením v programu 

LabView.  

V programu LabView byl navrhnut software, který umožňuje zpracovávat 

rámce odesílané sériovou linkou z mikrokontroleru. Jejich úpravou se získá velikost 

napětí na Rogowského cívce ve voltech. 
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K ověření parametrů získaných dat bylo nahlíženo z několika hledisek: 

 

1. Porovnání velikosti napětí UPP 

2. Porovnání velikosti napětí URMS 

3. Zjištění fundamentální frekvence fF 

4. Stanovení odstupu mezi signálem a šumem SINAD 

 

 

Tabulka 4.3 Ověření parametrů navrženého obvodu 

Upp[mV] Upp[mV] 
LabView 

URCrms  
[mV] 1 

URCrms  [mV] 
LabView fF [Hz] SINAD 

[dB] 

20 29,90 9,69 7,15 50,25 13,49 

100 102,54 35,60 35,27 50,29 36,65 

150 150,76 53,22 52,68 50,29 39,75 

250 250,98 88,60 88,02 50,28 37,34 

400 398,00 141,67 140,63 50,28 37,96 

600 595,22 212,46 210,44 50,30 42,96 

800 794,98 281,62 282,90 50,28 34,75 

1000 998,94 353,65 351,40 50,29 36,93 

1500 1490,00 530,06 525,83 50,29 40,04 

2500 2500 883,59 882,39 50,28 33,60 

4000 3970 1413,32 1410 50,28 36,27 

6000 5950 2119,95 2110 50,28 40,85 

30000 26370 10640,52 10920 50,27 11,38 

60000 60850 21268,2 22260 50,27 20,24 

100000 96010 34412,5 36280 50,27 24,68 
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Poznámka:  Měřeno při použití digitálního multimetru, generátoru funkcí, 

software LabView a zesilovače. Tabulka použitých měřicích 

přístrojů je uvedena v příloze.  

 

 

Na obrázcích 4.22 až 4.25 jsou znázorněny průběhy rychlé Fourierovy 

transformace FFT pro napětí URC, které odpovídají napětím pohybující se 

v jednotlivých měřicích rozsazích. 

 

 

Obrázek 4.22 FFT a průběh přenášených dat při napětí URC = 150mV 

 

 

Obrázek 4.23 FFT a průběh přenášených dat při napětí URC = 400mV 
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Obrázek 4.24 FFT a průběh přenášených dat při napětí URC = 1V 

 

 

Obrázek 4.25 FFT a průběh přenášených dat při napětí URC = 4V 

 

 

Obrázek 4.26 Průběh digitalizovaných dat pro napětí URC = 15V 
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Obrázek 4.27 Průběh digitalizovaných dat pro napětí URC = 50V 

 

Průběhy obou signálů jsou velkou částí v měřicí  rozsahu MR = 5. Jedná se    

o nejvyšší rozsah s nejhorší přesností, jak je patrné z jednotlivých průběhů na 

obrázcích 4.26 a 4.27. Tato nepřesnost  vychází z velikosti měřicího rozsahu, který je  

definován pro napětí URC od jednotek voltů a výše. Z důvodu použití omezovacích 

diod dochází k ořezání signálu URC, projevuje se zde maximálním propustným 

napětím použitou diodou [23]. Pro větší amplitudy je nutné použít vhodný omezovač, 

který bude reprezentovat dobrý kompromis mezi velikostí propustného napětí a 

rychlostí spínání diody.   
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5. CENOVÁ KALKULACE 

Podle pokynů zadavatele práce je provedena kalkulace nákladů vytvořeného  

prototypu, také kalkulace sériově vyráběných obvodů a dále je vytvořen návrh 

možného vývoje prototypu. Obě kalkulace jsou jen orientační, ceny se odvíjejí         

od skutečných nákladů na koupi jednotlivých součástek bez ohledu na odebrané 

množství. Náklady na vytvoření softwaru, celkové práce  nejsou součástí kalkulace. 

 

5.1 KALKULACE VYTVOŘENÉHO PROTOTYPU 

 

Jelikož se jedná o prototyp, byl obvod navrhován tak, aby bylo možné jej 

modifikovat. Jsou tedy použity ladicí odporové trimry pro precizní nastavování 

jednotlivých odporů, LED signalizace, různé druhy komunikace, možnost volby 

zdroje napájení (například z USB),  dále jsou jeho součástí integrované obvody a 

ostatní pasivní součástky (kondenzátory, polovodičové diody). Cenovou kalkulaci 

uvádí tabulka č.5.1 

 

Tabulka 5.1 Kalkulace vytvořeného prototypu 

Součástka Kusů Cena v Kč 

Rezistory 11 6,- 

Odporové trimry – více-otáčkové 9 239,- 

Kondenzátory – keramické, elektrolytické 6 14,- 

Diody – LED, univerzální 7 21,- 

Mikrokontroler 1 469,- 
Integrované obvody – stabilizátory, 
přepínač, OZ 5 170,- 

Konektory 3 300,- 

Ostatní elektroinstalační materiál - 50,- 

   

Celková cena   1269,-Kč 
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5.2 KALKULACE SÉRIOVĚ VYRÁBĚNÉHO OBVODU   

 

Pokud tento navržený obvod bude umístěn v těle samotného proudového 

snímače, tedy bude vytvořena deska plošných spojů DPS, je nutné použit 

mikrokontroler, rezistory, kondenzátory, diody a některé použité integrované obvody 

jako operační zesilovač, přepínač, napěťovou referenci a stabilizátor. Popis a 

cenovou kalkulaci uvádí tabulka č. 5.2. 

 

Tabulka 5.2 Kalkulace sériově vyráběného obvodu 

Součástka Kusů Cena v Kč 

Rezistory 6 3,- 

Kondenzátory – keramické, elektrolytické 6 14,- 

Diody – univerzální 2 3,- 

Mikrokontroler 1 469,- 
Integrované obvody – stabilizátory, 
přepínač, OZ 4 150,- 

   

Celková cena   642,-Kč 
 

 

5.3 PROVEDENÍ 

 

Zapojení přípravku je zpracováno v software pro tvorbu elektrotechnických 

schémat a desek plošných spojů – EAGLE 4.11. Schéma a desky obvodu                

pro převodník jsou znázorněny níže v přílohách.  
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Tabulka 5.3 Osazená strana DPS – Bottom 

 

 

Tabulka 5.4 Osazená strana DPS - Top 
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Na obrázku 5.5 je znázorněno programové prostředí pro zpracování měřených 

dat navrženým obvodem vytvořené v softwaru LabView. Jak je patrné z obrázku, 

pracovní  plocha se rozděluje na několik částí, nastavení parametrů sériové linky, 

spínací tlačítko pro čtení a zobrazení jednotlivých bytových slov, informativních 

oken pro náhled na přenášená data, průběh výsledného signálu, FFT, průběh 

relevantních digitálních dat a také parametry digitalizovaného signálu jako 

fundamentální frekvence fF, odstup signál šum SINAD, stejnosměrná složka a 

amplituda.  

 

 

Tabulka 5.5 Vytvořené programové prostředí pro zpracování dat 
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6. ZÁVĚR 

Cílem diplomové bylo navázat na semestrální práce, které popisují principy 

měření střídavých proudů a napětí, jejich specifické parametry, výhody a nevýhody 

jednotlivých postupů měření, typy výstupních signálů, přesnosti, omezení a jiné. 

Dále u vybraného typu senzoru provést návrh obvodu pro digitalizaci signálu a 

následně navržený obvod realizovat a ověřit jeho parametry. 

 V teoretické části práce jsou stručně uvedeny obecné poznatky a zákonitosti 

měření střídavých proudů a napětí v oblasti vysokého napětí pomocí konvečních a 

nekonvenčních snímačů. Zahrnuje metody měření pomocí přístrojových 

transformátorů, Rogowského cívek, napěťových děličů a kombinovaných senzorů, 

dále také specifikuje vlastnosti jednotlivých měřicích postupů. Součástí je návrh 

obvodu pro digitalizaci signálu z napěťového a proudového senzoru.  

Z důvodu složitosti byl zvolen pro realizaci proudový senzor, respektive 

Rogowského cívka, která má komplikovanější zpracování signálu. Navržený obvod 

se tedy může jednoduše transformovat na různé typy snímačů, které mají napěťový 

výstupní signál. Podle technické specifikace zadání byl vytvořen výběr vhodných 

komponent pro realizaci. Navržený obvod je tvořen napěťovým děličem, 

zesilovačem, přepínačem, mikrokontrolerem a obvody pro zpracování dat. 

Tento obvod byl navrhován tak, aby zajistil bezproblémové měření dat a 

vytvořil jednoduchou komunikaci. Výstupem této diplomové práce je funkční 

převodník analogového signálu z proudového senzoru, respektive Rogowského cívky 

na digitální, reprezentován osazenou deskou plošného spoje. Dále tento obvod 

umožňuje digitalizovaný signál pomocí sériové komunikace odesílat k dalšímu 

zpracování  v nadřazeném systému. Komunikačními moduly jsou obvody UB-232R 

a obvod HFBR-1521, který reprezentuje optický charakter přenášených dat.  

Zadání diplomové práce bylo splněno v celém rozsahu. Byly ověřeny 

parametry digitalizovaného signálu pomocí DA převodníku a odesílaných dat 

sériovou linkou. Návrh integrátoru v mikrokontroleru byl pouze teoretický, ale 

hardwarová integrace, respektive pasivní integrátor, zde byl použit na průběh z DA 

převodníku. Softwarová integrace nebyla implementována na čip mikrokontroleru 
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z důvodu výpočtové náročnosti. Nejoptimálnější možností integrace je ve vyšším 

stupni zpracování dat. Dále byla nad rámec práce vytvořena softwarová aplikace 

v programu LabView pro analýzu naměřených dat. Vytvořená aplikace umožňuje 

zpracování dat odesílaních sériovou linkou z mikrokontroleru, probíhá zde 

dekódování odeslaných bytových slov, z kterých se provádí analýza a vykreslení     

do grafu. Podle pokynů zadavatele byla vytvořena cenová kalkulace prototypu a 

sériově vyráběných obvodů. Navržený obvod odpovídá představám zadavatelské 

firmy, tedy je vytvořen prototyp pro zpracování signálů z proudových nebo 

napěťových senzorů. Z ohledem na  dosažené vlastnosti navrženého obvodu by měla 

být provedena hlubší analýza za účelem zlepšení parametrů obvodu.  

V návaznosti na tuto myšlenku by mohl  být vytvořen výší stupeň hardwaru a 

softwaru, který by zajišťoval plnohodnotnou komunikaci s vyšší úrovní podle 

požadavku zadavatele, například dle normy IEC 60044-8 nebo IEC 61850-9-2. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 
Zkratka Popis  

VN Vysoké napětí 

VVN Velmi vysoké napětí 

VF Vysokofrekvenční 

RC Rogowského cívka 

KEVCD Elektronický přístroj pro měření napětí a proudu  

TP Třída přesnosti 

ITU Instrument Transformer Unit 

PCU Výpočetní jednotka 

MCU Mikrokontroler 

ppm Parts per million 

TTL Transistor-Transistor Logic 

CMOS Complementary Metal–Oxide–Semiconductor 

PDA Personal Digital Assistent 

MR Měřicí rozsah 

AD Analog Digital 

DA Digital Analog 

OZ Operační zesilovač 

SPI Serial Peripheral Interface 

USB Universal Serial Bus  

LED Light-Emitting Diode 

FFT Fast Fourier Transform 

SINAD Odstup signál šum 

I2C Inter-Intagrated Circuit 
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SEZNAM SYMBOLŮ 

 
Symbol Jednotka Popis 

IP A Primární proud 

Ith A Krátkodobý tepelný proud 

Icth A Dlouhodobý tepelný proud 

UP V Primární napětí 

UPP V Napětí špička-špička 

URMS V Efektivní hodnota napětí 

Uout V Výstupní napětí senzoru 

UMCU V Napětí na vstupu MCU 

UREF V Referenční napětí 

URC V Napětí na RC 

aU - Zesílení 

R Ω Odpor 

Z Ω Impedance 

L H Indukčnost 

C F Kapacita 

B T Magnetická indukce 

H A/m Intenzita mag. pole 

f Hz Frekvence 

fF Hz Fundamentální frekvence 

fVZ Hz Vzorkovací frekvence 

T s Perioda 

TVZ s Perioda vzorkování  

Ω0 Hz Frekvence zlomu 

 
Poznámka: 

Skalární veličiny  - kurzíva (například R, L, C) 

Vektorové veličiny  - tučně (například B, H) 
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SEZNAM PŘÍLOH 
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Příloha 5 Schéma v LabView – zpracování digitálních dat 
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Příloha 7 Tabulka použitých přístrojů 
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Příloha 1 
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Příloha 2 
 
 
Značka   Hodnota        Součástka          Pouzdro          Knihovna EAGLE_v4.11  
 
AK                      AK300/2            AK300/2          con-ptr500           
AMP                     RJ45               215877-4         con-amp              
C1       10nF           C-EUC1206          C1206            rcl                  
C2       10nF           C-EUC1206          C1206            rcl                  
C3       100nF          C-EUC1206          C1206            rcl                  
C4       10uF           CPOL-EU153CLV-0505 153CLV-0505      rcl                  
C5       100nF          C-EUC1206          C1206            rcl                  
C6       10uF           CPOL-EU153CLV-0505 153CLV-0505      rcl                  
D1       BAV199         DIODE_SOT-23       SOT95P280X135-3N ipc-7351-diode       
D1L                     LEDCHIPLED_1206    CHIPLED_1206     led                  
D2       BAV199         DIODE_SOT-23       SOT95P280X135-3N ipc-7351-diode       
D2L                     LEDCHIPLED_1206    CHIPLED_1206     led                  
D3L                     LEDCHIPLED_1206    CHIPLED_1206     led                  
D4L                     LEDCHIPLED_1206    CHIPLED_1206     led                  
D5L                     LEDCHIPLED_1206    CHIPLED_1206     led                  
IC1      TLC227         TLC272D            SO08             linear               
IC2      HFBR-1521      HFBR-1521          HFBR-15X3        fiber-optic-hp       
IC3      LT1009S8       LT1009S8           SO08             linear-technology-2  
IC4      DG271CJD       DG271CJD           SO16             linear2              
IC5      TLC227         TLC272D            SO08             linear               
IC6      UB232R         MUSB               DIP8L-modif      ic-package           
IC7      LE33CD         LE33CD             SO8              v-reg                
JP1                     PINHD-1X3_2.54     1X03             pinhead-1            
JP2                     PINHD-1X2          1X02             pinhead              
JP3                     PINHD-2X7          2X07             pinhead              
JP4                     PINHD-1X1          1X01             pinhead              
MCU      MSP430F2618    MSP430F149         LQFP64           ti_msp430            
R1       82K            R-EU_M1206         M1206            rcl                  
R1A      878K6          R-TRIMM64Y         RTRIM64Y         rcl-2                
R1L      100R           R-EU_M1206         M1206            rcl                  
R2       47K            R-EU_M1206         M1206            rcl                  
R2A      332R3          R-TRIMM64Y         RTRIM64Y         rcl-2                
R2L      100R           R-EU_M1206         M1206            rcl                  
R3       120K           R-EU_M1206         M1206            rcl                  
R3A      600K           R-TRIMM64Y         RTRIM64Y         rcl-2                
R3L      100R           R-EU_M1206         M1206            rcl                  
R4       12K            R-EU_M1206         M1206            rcl                  
R4A      420K4          R-TRIMM64Y         RTRIM64Y         rcl-2                
R4L      100R           R-EU_M1206         M1206            rcl                  
R5       3K3            R-EU_M1206         M1206            rcl                  
R5A      327K2          R-TRIMM64Y         RTRIM64Y         rcl-2                
R5L      100R           R-EU_M1206         M1206            rcl                  
R5L1     200R           R-EU_M1206         M1206            rcl                  
R6       9K2            R-EU_M1206         M1206            rcl                  
R6A      88K5           R-TRIMM64Y         RTRIM64Y         rcl-2                
R7       220R           R-EU_M1206         M1206            rcl                  
R7A      4923R          R-TRIMM64Y         RTRIM64Y         rcl-2                
R8       100K           R-EU_M1206         M1206            rcl                  
R8A      1M             R-TRIMM64Y         RTRIM64Y         rcl-2                
R9       100K           R-EU_M1206         M1206            rcl                  
R9A      1M             R-TRIMM64Y         RTRIM64Y         rcl-2                
R15      47K            R-EU_M1206         M1206            rcl                  
R16      5K1            R-EU_R1206         R1206            rcl                  
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Příloha 3 

 
Strana plošného spoje Top 

 
 

Strana plošného spoje Bottom 
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Příloha 4 
 

Zdrojový kód mikrokontroleru MSP4302618 vytvořeny v softwaru IAR 

Embedded Workbench IDE, která je součástí vývojového kitu k programátoru nebo 

je možné ho získat na internetových stránkách výrobce, tedy Texas Instruments . 
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Příloha 5 
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Příloha 6 

 

 
 

Příloha 7 
 

PŘÍSTROJ VÝROBCE TYP SÉRIOVÉ 
ČÍSLO POPIS 

Multimeter Agilent 34410A MY47001051 61/2 digitů 
Multimeter Agilent 34410A MY47001031 61/2 digitů 
Generátor 

funkcí HP 33120A US34021789 15MHz,  
UPP = 20V 

Napájecí 
zdroj ZPA Košíře ALU 310 B54A Regulace 36V, ±15V, 

±5V 
Osciloskop Tektrononic TDS2012B C034908 4CH, 1GSa/s 

Zesilovač - - - 
Dvoukanálový 

zesilovač k měřicí úloze 
hladinometrů, E610 
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