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Abstrakt: 

Tato práce pojednává o principech měření síly větru. Jsou zde rozebrány 

moţnosti, jak lze sílu větru měřit, jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých 

principů. Na základě jednoho z principů je navrţen bateriově napájený přenosný 

měřič síly větru s číslicovým zobrazením měřené veličiny. 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova: anemometr, vítr, principy měření větru, Beaufortova stupnice  
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Abstract: 

 This work treats of wind force measuring principles . It discusses possibilities 

how it is able to measure wind force and what are the advanteges and disadvantages 

of each of principles. In terms of one of principles is designed cell battery powered 

mobile wind force measurer with numerical display. 
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7. ÚVOD 

 

 

Anemometr (z řeckého anemos = vítr), přístroj k měření okamţité rychlosti 

vzduchu (plynů), pouţívaný hlavně ve vzduchotechnice a v meteorologii. 

Nejznámější je anemometr lopatkový (větrník jako u ventilátoru), kterým lze měřit 

rychlosti asi od 0,3 m/s a anemometr miskový s tzv. Robinsonovým kříţem, kterým 

lze měřit rychlosti asi od 0,7 m/s. Má ovšem značnou setrvačnost, jeţ průměruje 

rychlejší změny rychlosti větru. Indikační výstup je různý. Existují také anemometry 

tlakové. Citlivější jsou anemometry elektronické s tranzistorovým měřicím 

systémem, měřicí rychlosti jiţ od 0,1 m/s, umoţňující připojení na registraci. Pro 

malé rychlosti (plouţivé) se pouţívá termoanemometr, odporový (ţárový) 

anemometr nebo anemometr se studeným vláknem. [2] 
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8. TEORETICKÉ ZÁKLADY 

8.1 POJEM VÍTR 

Vítr je horizontální proudění vzduchu v atmosféře. Je vyvolaný rozdíly v 

tlaku vzduchu a rotací Země. Při jeho popisu nás zajímá jeho směr, rychlost a 

ochlazovací účinek. [6] 

 

Rychlost (síla) větru se klasifikuje buďto přesným určením jeho rychlosti (kilometry 

za hodinu, metry za sekundu, míle za hodinu), nebo ve stupních, které se určují 

odhadem podle Beaufortovy stupnice. Rychlost větru se v čase výrazně mění, proto 

se často udává průměrná rychlost větru (za určité období, např. 1 nebo 5 minut) a 

nárazová rychlost větru (maximální rychlost při jednorázovém nárazu). [6] 

 

Směr větru se udává dle směru, odkud vítr vane - buď přesněji pomocí azimutu (0 aţ 

360°) nebo v meteorologii pomocí světových stran (zpravidla s přesností na 22,5°, tj. 

s rozlišením na S, SSV, SV, VSV a V směr). Směr větru se určuje pomocí větrných 

směrovek, které se umísťují na stoţárech ve výšce 10 metrů nad zemským povrchem. 

V této výšce je rušivý vliv místních překáţek a terénu výrazně menší neţ v těsné 

blízkosti povrchu. [6] 

Vítr se standardně měří a udává v hodnotách m/s (metrů za sekundu). Pokud budeme 

chtít rychlost větru v m/s převést na km/h a nebo naopak musíme ji přepočítat. Pro 

správný výpočet musíme tuto hodnotu násobit číslem 3,6 tedy 22 m/s x 3,6 = 79,2 

km/h. Směrem dolů postupujeme z km/h na m/s opačně ale hodnotu 80km/h dělíme 

3,6 a tím dostaneme cca 22 m/s. 

Na současných meteostanicích lze rychlost větru měřit v km/h, mph, m/s. 

První hrubé měření zavedl Francis Beaufort. Beaufortova stupnice byla vytvořena 

počátkem 19. století kontraadmirálem Francisem Beaufortem. Slouţí k odhadu 

rychlosti větru podle jeho snadno pozorovatelných projevů na moři či souši.  
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8.2 BEAUFORTOVA  STUPNICE 

Beaufortova stupnice má dvanáct stupňů. 

 

Beaufortův 

stupeň 

 

Slovní 

vyjádření 

Rychlost  

Účinky větru [m/s] [km/h] 

 

0 

 

Bezvětří 

 

0,0 aţ 0,2 

 

méně neţ 1 

 

Bezvětří, kouř stoupá svisle vzhůru 

 

 

1 

 

Vánek 

 

0,3 aţ 1,5 

 

1 aţ 5 

Směr vetru rozpoznatelný podle 

kouře, vítr nepohybuje větrnou 

korouhví 

 

2 

 

Slabý vítr 

 

1,6 aţ 3,3 

 

6 aţ 11 

 

Vítr začíná být cítit ve tváři, větrná korouhev 

se začíná pohybovat a listí stromu šelestí 

 

3 

 

Mírný vítr 

 

3,4 aţ 5,4 

 

12 aţ 19 

 

Listy stromu a tenké větvičky jsou v trvalém 

pohybu, vítr napíná praporky 

 

4 

 

Dosti čerstvý 

 

5,5 aţ 7,9 

 

20 aţ 28 

 

Vítr zdvíhá prach a kousky papíru a 

pohybuje menšími větvemi 

 

 

5 

 

Čerstvý vítr 

 

8,0 aţ 10,7 

 

29 aţ 38 

 

Listnaté keře se začínají pohybovat, na 

stojatých vodách se tvoří menší vlny se 

zpěněnými hřebeny 

 

6 

 

Silný vítr 

 

10,8 aţ 13,8 

 

39 aţ 49 

 

Vítr pohybuje silnějšími větvemi, 

telegrafní dráty sviští ("hrají") a 

pouţití deštníku se stává nesnadným 

 

7 

 

Prudký vítr 

 

13,9 aţ 17,1 

 

50 aţ 61 

 

Vítr pohybuje celými stromy a chůze 

proti němu je obtíţná 

 

 

8 

 

Bouřlivý vítr 

 

17,2 aţ 20,7  

 

62 aţ 74 

 

Vítr pohybuje kmeny, ulamuje větve 

a chůze proti němu je téměř nemoţná 

 

 

9 

 

Vichřice 

 

20,8 aţ 24,4  

 

75 aţ 88 

 

Vítr láme slabší stromy a působí 

menší škody na stavbách (např. 

strhává střešní krytinu) 

 

10 

 

Silná vichřice 

 

24,5 aţ 28,4  

 

89 aţ 102 

 

Vichřice láme silné větve, vyvrací 

stromy a působí vetší škody na stavbách 

 

 

11 

 

Mohutná 

vichřice 

 

28,5 aţ 32,6  

 

103 aţ 117 

Vyskytuje se velmi zřídka, přičemţ 

působí rozsáhlé pustošení v lesích, 

strhává střechy apod. 

 

 

12 

 

Orkán 

 

více neţ 32,6  

 

více neţ  

117 

 

Maximální ničivé účinky 

 

 

 

Tab.1: Beaufortova stupnice [1] 
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8.3 VZNIK ANEMOMETRŮ 

První mechanický anemometr se objevil uţ roku 1450. Jeho tvůrcem byl Leon 

Battista Alberti, italský umělecký architekt. Jeho anemometr byl ve tvaru větrné 

korouhvičky, na jejímţ konci byla svisle upevněna otočná destička. Pokud foukal 

vítr, korouhvička se natočila v jeho směru a vítr (tlak vzduchu) vychýlil destičku ze 

svislé polohy o úhel odpovídající rychlosti vzduchu. [3] 

 

Obr. 8.3.1: Hookeův anemometr [3] 

 

Hookeův anemometr 

Na témţ principu vytvořil svůj anemometr o 200 let později Angličan Robert 

Hooke, který je znám zejména studentům svým zákonem z oblasti namáhání 

materiálu (tzv. Hookeův zákon). Někdy bývá Hooke chybně označován za vynálezce 

anemometru. [3] 

Rychlost větru zajímala i Indiány v jiţním Mexiku. Známá je tzv. “věţ větrů”. Byla 

vysoká kolem 11 metrů. V její základně byla vytvořena stupnice ve tvaru 

soustředných kruhů (podobně jako terč) rozdělených ve směru světových stran na 12 

dílů. Ze středu vrcholu věţe padaly na stupnici kuličky o průměru asi 2,5 cm. Pokud 

foukal vítr, kuličky dopadaly mimo střed a právě tato odchylka byla mírou rychlosti 

větru. Kuličky byly různobarevné, takţe vlastně automaticky vytvořily “záznam” 

změny rychlosti větru za určité období. Takovému přístroji – anemometru 

napojenému na zapisovač - dnes říkáme anemograf. [3] 
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V roce 1775 vyuţil skotský fyzik James Lind k měření rychlosti vzduchu principu 

běţného trubicového manometru. Měřítkem rychlosti větru tak byl rozdíl mezi 

atmosférickým tlakem (tj. tlakem statickým) a tlakem, který vyvolává proudící 

vzduch (vítr). Trubice, neboli Pittotova trubice ve tvaru “U” byl  jeden konec 

zahnutý a natočen tak aby byl kolmo ke směru větru. Vítr foukal do trubice a podle 

síly větru působil tlak na vodní sloupec uvnitř trubice. Sloupec vody v trubici se pak 

vychýlil o rozdíl obou tlaků a tento rozdíl pak na stupnici ukazoval rychlost větru. [3] 

                               

   Obr. 8.3.2:   Anemometr Jamese Linda [4] 

Tento anemometr však měl tu nevýhodu, ţe byl málo citlivý. Např. pro rychlost 8 

m/s se vodní sloupec vychýlil pouze o 2,5 mm. Tento problém vyřešil v roce 1858 

W. Snow-Harris. Ten jednak zvětšil průměr u té části trubice, kam foukal vítr, čímţ 

se zvětšila celková síla, která vytlačovala sloupec vody, a jednak rozdělil stupnici na 

dvě části. První část stupnice byla vodorovná a slouţila pro malé rychlosti, druhá část 

byla svislá a slouţila pro větší rychlosti. [3] 

 

Během let byly vypracovány další konstrukce anemometrů na různých fyzikálních 

principech (sonický, ţárový, laserový, termický). Nejběţnější je však anemometr 

otáčivý, u něhoţ rychlost otáčení měřicího ústrojí ukazuje na stupnici 

anemometrického tachometru rychlost proudění vzduchu. Tyto anemometry jsou 

buď křidélkové nebo miskové. [3] 
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9. ROZDĚLENÍ ANEMOMETRŮ 

Anemometry – lze je rozdělit do několika základních skupin: 

 Mechanické 

o Miskové 

o Vrtulkové (lopatkové) 

o S výkyvnou deskou 

 Aerodynamické 

 Termické 

 Zvukové 

9.1 MECHANICKÉ ANEMOMETRY:  

1. Miskový anemometr: 

  Robinsonův 3 ramenný kříţ, otočí se vţdy jedním směrem 

  Otáčí se pomaleji neţ vrtule 

  Nízká prahová citlivost 0,3 – 0,5 m.s
-1

 

  Měří se počet otáček za jednotku času 

    

1.a) Ruční součtový anemometr: 

  Otáčky se přenášejí pomocí nekonečného šroubu na ciferník – jde o 

průměrnou rychlost za 100 s v m
-1

 

1.b) Ruční indukční anemometr: 

  Měření okamţité rychlosti větru 

  Vyuţívá principu elektromagnetické indukce, tedy vzniku napětí na 

vodiči pohybujícím se elektromagnetickým polem 

  Indukované napětí reaguje úměrně k rychlosti větru a je detekováno 

měřicími elektrodami na výstupu dynama. 

  Na stupnici voltmetru lze odečíst okamţitou rychlost větru 

 

1.c) Elektrický (optický) anemometr: 

  Otáčením kolečka v optické závoře vzniká sled pulzů vlivem 

přerušování optického paprsku optozávory.  

 Počet pulzů je úměrný rychlosti větru. 

 Čím menší prahová citlivost přístroje tím je přesnější 
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2. Vrtulové anemometry: 

 Měří rychlost a směr větru 

 Otáčí se rychleji neţ miskové anemometry asi 4x 

 Otáčením vrtule se otáčí rotor v magnetickém poli statoru a 

dochází k elektromagnetické indukci napětí na výstupu dynama. 

Toto napětí je potom úměrné rychlosti větru. 

 Vyšší prahová citlivost (0,5 – 1,0 m.s-1) 

 Musí mít kormidlovou část, nebo se musí ručně natáčet. 

9.2 AERODYNAMICKÉ ANEMOMETRY: 

Prandtlova trubice:  

Je kombinací Pittotovy trubice (udává celkový tlak) a sondy měřící statický 

tlak. Rozdíl obou je dynamický tlak, úměrný čtverci rychlosti proudění. 

 Měří okamţitou rychlost větru 

 Výsledná rychlost = rozdíl mezi vnitřním statickým tlakem a vnějším 

dynamickým tlakem 

 Aerodynamický tlak = tlak větru na překáţku 

 Nízká prahová citlivost 

 

Obr. 9.2.1: nákres funkce Prandtlovy trubice [7] 

 pd = p – ps  

kde v je rychlost média (m/s), pd dynamický tlak (Pa), p celkový 

tlak (Pa), ps statický tlak (Pa), r hustota vzduchu (kg/m
3
).  
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9.3 TERMICKÉ ANEMOMETRY: 

 Vyuţívají teplotně závislé prvky, které jsou ohřívány nad teplotu okolí. Tento 

prvek je potom silou proudícího větru ochlazován a dojde k jeho změně 

elektrických vlastností (nejčastěji elektrický odpor). Z této změny je pak 

počítána rychlost větru. 

 Teplotními prvky mohou být: 

o Drátky (Hot-wire) nebo plíšky (Hot-film) z platiny či wolframu 

o Termistory (velice rychlé perličkové termistory) 

 Velmi přesné měření větru (chyba < 1%) 

 Vhodné pro měření nízkých rychlostí 

 

 

9.4 ULTRAZVUKOVÉ ANEMOMETRY: 

 

 Doba za kterou urazí akustický signál mezi dvěma pevnými body závisí na 

rychlosti větru a teplotě vzduchu 

 

Obr. 9.4.1: Schéma měření pomocí ultrazvukového anemometru. 

 

Ultrazvukové (akustické) anemometry: 

 3D měření sloţek větru a virtuální teploty vzduchu 

 Velmi přesné (0,01 m.s-1), velmi malá prahová citlivost 

 Vyţadují častou kontrolu, vysoká spotřeba energie, vyšší cena 
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10. MISKOVÝ ANEMOMETR S 

MIKROPROCESOREM AT89S8252 

Úvod:  Po prostudování jednotlivých principů měření síly větru jsem se rozhodl pro 

mechanický miskový anemometr. Skládá se z tříramenného Robinsonova kříţe, na 

kterém se síla větru mění na otáčky. Tyto otáčky se snímají optozávorou, kde se 

otáčky mění na sled impulzů. Tato frekvence pulzů je dále přivedena na 

mikroprocesor AT89S8252 jehoţ úkolem je přepočítat rychlost frekvence na rychlost 

větru v m/s. 

Rozhodnul jsem se pro miskový anemometr, protoţe jeho konstrukce je 

snadná a nezáleţí na směru větru. Kvůli větší spotřebě energie sedmisegmentového  

LED displeje je však zapotřebí speciálního bateriového napájení. Výhoda LED 

displeje od LCD displejů je, ţe z LED displeje jsou hodnoty vţdy odečitatelné ve 

tmě. Napájení je vytvořeno ze tří AAA nabíjecích akumulátorů připojených na pulzní 

DA/DA měnič např. SMD0305S-1. Jeho vstupní napájení je od 3,0~3,6V a výstupní 

napětí 5V, při maximálním proudu 200mA s účinností 74%. Zapojením tří 

akumulátorů typu AAA o velikosti napětí 1,2V, získáme při plně nabitém stavu horní 

hranici vstupního napětí SMD0305S-1. Vybitý stav nabíjecích akumulátorů je kolem 

1,1V čímţ získáme 3,3V To umoţní celé vyuţití kapacity baterie pro výstupní napětí 

5V DC/DC měniče.  Toto napětí připojíme namísto stabilizátoru napětí pouţitého na 

desce programovatelného kitu. Postačí pouze jeden zdroj napětí, napájení pro 

přípravek s displejem a optickou závoru zajišťuje konstantní napětí 5V, které je na 

kaţdé vstupně/výstupní bráně mikroprocesoru. 

Mikroprocesor AT89S8252 je pro tento projekt velmi dobrou volbou, protoţe 

jeho funkce jsou více neţ dostačující a navíc pořizovací cena a spotřeba energie je 

také příznivá (20mA). Má čtyři V/V porty na které lze připojit různé hardwarové 

doplňky. Hlavní výhodou je podpora sériového downloadu, to umoţňuje vytvořit 

programátor a vývojový kit na jedné desce. To umoţňuje systému okamţité připojení 

k PC a jednoduše aktualizovat či opravovat software v mikroprocesoru. Číslicové 

zobrazení zajišťuje dynamický LED displej, displej je sloţen ze čtyř 

semisegmentovek se vzájemně propojenými katodami.  
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10.1 POPIS KONSTRUKCE 

Konstrukci celého systému tvoří tři hlavní části: 

 Snímací část (snímač) – tříramenný Robinsonův kříţ s optozávorou 

pro převod mechanické veličiny na digitální. 

 Programovací kit s mikroprocesorem AT89S8252 – slouţí k převodu 

frekvence na rychlost větru v jednotkách  m/s a pro zobrazení na LED 

displej 

 Přípravek se čtyřmístným sedmisegmentovým LED displejem pro 

zobrazení číselné hodnoty rychlosti větru v m/s 

 

 

Obr. 10.1.1: Programovací kit s mikroprocesorem  AT89S8252. 

 

Obr. 10.1.2: Přípravek se sedmisegmentovým LED displejem. 
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10.2 MIKROPROCESOR AT89S8252 

 

 

AT89S8252 je nízkopříkonový, vysoce výkonný, 8bitový mikroprocesor s 8 KB 

programové paměti Flash, jejíţ obsah lze nahrávat pomocí SPI rozhraní (tato paměť je 

určena pouze pro čtení). Dále obsahuje 2 KB datové E 
2 

PROM. 

Tento mikroprocesor je vyroben s pouţitím nonvolativni paměťové technologie 

firmy Atmel, která dovoluje obvod programovat jak v klasických paralelních 

programátorech, tak i sériově přes rozhraní SPI. Vzhledem k poměrně nízké ceně se tento 

mikroprocesor stává velmi flexibilním a dobře pouţitelným i v levných systémech. 

 

Mikroprocesor AT89S8252 vychází z procesorů Intel 8051 a je s ním plně 

kompatibilní, jako základní vlastnosti lze uvést: 

 8 KB v systému programovatelná Flash (paměť programu) umoţňuje: 

o sériový download programu pomocí SPI rozhraní, 

o počet smazání/programování aţ1000 cyklů, 

 2 KB E
2
PROM (paměť dat) 

o sériový download dat pomocí SPI rozhraní, 

o počet smazání/přeprogramování aţ 100 000 cyklů, 

 napájení v rozsahu 4 aţ 6 V, 

 plně statický design umoţňující pouţití hodinového kmitočtu v rozsahu 

0 aţ 24 MHz, 

 tří úrovňový zámek pro paměť programu (brání zpětnému čtení obsahu 

Flash, tedy neoprávněnému kopírování navrţeného mikroprocesoru), 

 256 B interní datové RAM, 

 32 vstupně/výstupních linek k libovolnému pouţití, 

 3 zabudované 16bitové čítače/časovače 

 9 zdrojů přerušení, 

 zabudovaný sériový asynchronní kanál (UART) s plným duplexem 

(je schopen současně přijímat i vysílat), 

 zabudované SPI rozhraní, 

 2 reţimy sníţeného odběru (idle a power-down), 

 programovatelný watchdog (hlídač správného běhu programu), 

 2 datové ukazatele (DPTR), příznak vypnutí napájení 
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Obr. 10.2.1: Rozloţení vývodů mikroprocesoru AT89S8252. [9] 

 

 

Obr. 10.2.2: Blokové schéma mikroprocesoru AT89S8252. [9] 
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10.3 PROGRAMOVATELNÝ KIT S MIKROPROCESOREM 

AT89S8252 

Schéma zapojeni programovacího kitu je uvedeno na Obr. 6.1 

Napájecí část zapojení je sestavena ze stabilizátoru IO1 a ochranné diody Dl. Na 

výstupu stabilizátoru je výstupní napětí 5 V, které se pouţívá k napájení 

mikroprocesoru a připojených obvodů. Stabilizátor je vhodné opatřit chladičem. 

Napájecí napětí by nemělo být vyšší neţ 9 V, jinak bude výkonová ztráta IO1 po-

měrně značná. 

Krystal 24 MHz je zapojen do oscilátoru vytvořeného ze dvou hradel obvodu IO2. 

Řídicí signály pro ovládání vstupů SCK, MOSI a RST jsou získány přímo z linek 

sériového kanálu (konektor CON) TxD, DTR a RTS pomocí Zenerových diod D3 

aţ D5. 

Kondenzátory C4 a C5 blokují napájecí napětí mikroprocesoru a připojených 

přípravků. Bez těchto kondenzátorů dochází velmi často k chybám zápisu. 

Vývody portů P0 aţ P3 jsou vyvedeny na konektory označené P0 aţ P3. Pro port P0 

jsou pouţity pull-up rezistory R6 (tento port totiţ nemá zabudované pull-upy). 

 

 

Obr. 10.3.1: Úplné schéma zapojení programovatelného kitu. [10] 
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Deska a osazovací plánek pro výrobu programovatelného kitu. 

 

 

Obr. 10.3.2: Výkres plošných spojů programovatelného kitu. [10] 

 

 

Obr. 10.3.3: Osazovací plánek programovatelného kitu. [10] 
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Seznam součástek programovatelného kitu: 

 

R1 1M      1 ks 

R2 680R     1 ks 

R3 10k     1 ks 

R4 aţ R5 1k5     2 ks 

R6 RR 8X10K     1 ks 

C1 C4 470uF/16V     2 ks 

C2, C3,C5    100n     3 ks 

C6, C7 33p     2 ks 

C8 47uF/16V     1 ks 

D1 1N4001 aţ 1N4007    1 ks 

D2 1N4148     1 ks 

D3 aţ D5 BZX83V004.7     3 ks 

D6 LED 0,5 mm     1 ks 

IO1 7805     1 ks 

IO2 74HCT04 (74HC04)    1 ks 

IO3
 

TL061     1 ks 

IO4 AT89S8252-24P1     1 ks 

P0 aţ P3 PSL10     4 ks 

CON CAN 9 Z 90     1 ks 

X krystal 24 MHz          1 ks 
 

10.4 PŘÍPRAVEK SEDMISEGMENTOVÉHO LED DISPLEJE 

 

Celá realizace vychází z pouţití speciálního displeje, který obsahuje 4 

segmentovky se vzájemně propojenými katodami. Anody segmentovek jsou 

vyvedeny zvlášť. V tomto případě odpadá poměrně obtíţné pospojování segmentovek 

(provedl jej jiţ výrobce). Takţe k buzení postačí jediný dekodér typu 7447. 

Po dekódování ovládají hodnoty segmentů pouze 4 vývody. Zbylé 4 vývody jsou 

pak napojeny na báze tranzistorů, které ovládají anody jednotlivých segmentovek. K 

buzení jsou pouţity tranzistory PNP, protoţe zapojení pak vykazuje velmi malé 

úbytky mezi emitorem a kolektorem těchto tranzistorů. Segmentovka je v tomto případě 

aktivována log. 0 přivedenou přes příslušný rezistor na bázi tranzistoru. Data jsou na 

displej posílána v BCD kódu. Časově multiplexované displeje jsou vţdy náročné na 

ovládání, časování je třeba poměrně přesně dodrţet, jinak můţe docházet k tomu, ţe 

údaj na displeji bude blikat. 
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Obr. 10.4.1: Schéma přípravku sedmisegmentového LED displeje. [10] 

 

 

Obr. 10.4.2: Časový diagram práce přípravku sedmisegmentového LED displeje.[10] 

 

 

Obr. 10.4.3: Výkres plošných spojů přípravku sedmisegmentového LED 

displeje.[10] 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

 

 25 

 

 

Obr. 10.4.4: Osazovací plánek přípravku sedmisegmentového LED displeje. [10] 

 

 

 

Obr. 10.4.5: Umístění drátové propojky ze strany spojů. [10] 

 

 

 

 

Seznam součástek přípravku sedmisegmentového displeje: 

 

C1 100n 1 ks 

IO1 74LS247 (74LS47) 1 ks 

K1 PSL10 1 ks 

R1 aţ R4 330R 4 ks 

S1             HD-M514RD 1 ks 

T1 aţ T4   BC558        4 ks 
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10.5 SNÍMAČ OTÁČEK 

Snímač otáček tvoří tři hlavní částí: 

 

1. Tříramenný Robinsonův kříţ – Skládá se ze tří misek připevněných na 

ramenech a opačné konce ramen jsou  spojeny druhými honcemi do středu 

kruţnice s odstupem úhlu 120 stupňů. Úhel mezi rameny je třeba dorţet 

z důvodu jak polohy těţiště tak i odstranění polohy ve které by vítr 

nezachytila ani jedna z misek. Robinsonův kříţ je zobrazen na Obr.10.5.1. 

 

Obr. 10.5.1: Obrázek tříramenného Robinsonova kříţe. [11] 

 

2. Hřídel a kolečko s dírami – Hřídel spojuje Robinsonůvkříţ s uloţením 

druhého konce hřídele. Otočnou část snímače je třeba usadit tak, aby při 

otáčení docházelo k minimálním mechanickým ztrátám (tření). Tření se však 

nelze zcela vyhnout, proto je nutné dosáhnout minimální hodnoty, jinak 

bychom sníţily počáteční citlivost snímače. Pokud by třecí síla byla větší neţ 

síla působícího větru tak by se otočné ústrojí nedalo do pohybu a nic bychom 

nenaměřili. Na hřídeli je dále připevněno kolečko s poloměrem r = 0,8cm a 

počtem děr Pd=50, které přerušuje procházející paprsek optozávory viz dále. 

 

 

Obr. 10.5.2: Obrázek kolečka snímače. 
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3. Optozávora – Optozávoru tvoří dvojce součástek, jednou je fotodioda a 

druhou je fototranzistor. Optozávory se však běţně prodávají uţ jako hotová 

součástka se čtiřmi vývody. Fotodioda a fototranzistor jsou jiţ od výrobce 

uloţeny v plastovém pouzdře mezi nimiţ je mezera pro vloţení kolečka, které 

pak přerušuje parsek emitovaný fotodiodou do fototranzistoru. U těchto 

součástek se pouţívá infračervené záření (IR), které je pro lidské oko 

neviditelné.  

Výhodou je moţnost příjmat paprsek s jinou vlnovou délkou neţ mohou být 

okolní zdroje světelného záření a tím způsobovat chybu na detektoru 

(fototranzistoru). Další výhodou této součástky je, ţe nemusíme vyrábět 

různé úchyty pro fotodiodu a fototranzistor aby byly v ose proti sobě. Postačí 

pouze optozávoru připevnit tak, aby kolečko s dírami bylo uprostřed mezery 

mezi fotodiodou a fototranzistorem. Při výběru optozávory jsem vybíral 

z hlediska velikosti vstupního proudu a rychlosti oderzvy vstupního signálu 

jako je doba náběţné hrany Tr a doba sestupné hrany Tf . Dle těchto kriterií 

jsem vybral běţně dostupnou součástku L-BPI-3C1-10. Odběr vstupního 

proudu infračervené fotodiody je If =20mA, Tr =15µs a Tf =20µs. 

 

Obr. 10.5.3: Nákres a rozměry optozávory L-BPI-3C1-10 [12] 
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Obr. 10.5.4: Zapojení pinů optozávory L-BPI-3C1-10 [12] 

 

Tyto tři části tvoří celek snímače jehoţ úplné schéma je zobrazeno na Obr.10.5.5. 

Tímto snímačem jsme nyní schopni měřit úhlovou rychlost otáčení kolečka, 

abychom z úhlové rychlosti vypočítaly rychlost větru je třeba úhlovou rychlost (1) 

přepočítat na obvodovou rychlost (2). Pro přepočet pouţijeme vztah mezi úhlovou 

rychlostí a obvodovou rychlostí dle vzorce (6). 

 

 f2  (1) 

T
f

1
   (2) 

kde f je frekvence kmitů, T je perioda kmitů 

Pp

Pd
T   (3) =>  

Pd

Pp
f    (4) 

kde  Pd je počet děr v kolečku, Pp počet pulzů 

 

Dosazením vzorce (4) do původního vzorce (1) získáme: 

Pd

Pp
f 22    (5) 

Nyní aplikujeme vztah mezi úhlovou a obvodovou rychlostí: 

rv    (6)  

kde v je obvodová rychlost, ω je úhlová rychlost, r je poloměr kolečka 

 

Dosazením ω do rovnice (6) získáme: 

r
Pd

Pp
v 2    (7) 
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Vzorec (7) upravíme tak, aby počet pulzů Pp zůstal v rovnici samostatně a aby 

zbytek veličin se dal zahrnout jako jedna konstanta C. 

PpCPp
Pd

r
v

2
  (8) 

Konstantu C tedy vypočítáme: 

826494836308045896491487330,00100530
50

008,022

Pd

r
C    (9) 

Rychlost větru tedy bude:  

PpPpCv 826494836308045896491487330,00100530   (10) 

 

 

Obr. 10.5.5: Úplné schéma snímače otáček. 

 

Výpočet odporů RD a RL: 

Předřadný odpor fotodiody RD: 

200901
1020

2,15

_

__
3diodyI

diodyUzdrojeU
RD    (11) 

 kde  U_zdroje je napětí na bráně programovacího kitu 

  U_diody je pracovní napětí na diodě a I_diody pracovní proud diody 

 

Odpor RL je stanoven výrobcem na hodnotu 1kΩ 
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10.6 SOFTWARE PRO MIKROPROCESOR AT89S8252 

Program je zhotoven ve dvou verzích a to proto, ţe v asembleru je velmi 

obtíţné programovat matematické operace např. násobení, dělení a to převáţně 

proměnných typu float. Proto je vytvořena druhá verze psaná v jazyce C, kde jsou 

tyto matematické funkce implementovány. Násobení a dělení proměnných typu float 

je potom záleţitost jednoho řádku a ne několika stránek. Popis obou metod a 

programů je v následujících podkapitolách. 

 

10.6.1   Program psaný v asembleru: 

 

Vývojové prostředí AT8252 umoţňuje komplexní práci s mikroprocesorem 

AT89S8252 vloţeným do programovatelného kitu. Hlavní znaky tohoto prostředí jsou 

uvedeny níţe: 

 

 snadný překlad programů (zaintegrovaný překladač ASM51, hledání 

chyb na úrovni zdrojového textu), 

 snadný download programu bez opuštění vývojového prostředí (po 

úspěšném překladu je moţno program zavést výběrem poloţky menu), 

 download jiţ přeloţených binárních souborů, 

 moţnost programování zabudované vnější paměti dat, 

 moţnost nastavení zámků chránících obsah mikroprocesoru proti 

zpětnému čtení, 

 moţnost smazat obsah Flash a E 
2 

PROM a provést reset 

mikroprocesoru. 

 programy mají příponu *.asm, zdrojový kód je v asembleru 

Inicializační soubor: 

 má stejný název (AT89S8252.INI) – je třeba editovat a nastavit 

komunikační port na který je programovatelný kit připojen.  

 

Program rychlostvetru.asm je přiloţen jako Příloha1. 
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Program je zaloţen na principu čítání pulzů ze snímače otáček na vstupní bránu P3.5 

označený jako T1. O čítání pulzů se stará čítač/časovač 1. Čítačem/časovačem 0 je 

ovládán běh displeje aby nedocházelo k blikání údaje. A čítačem/časovačem 2 je 

čítána doba jedné sekundy pro počet nasnímaných pulzů. Tento počet je pouţit 

v programu jako celočíselné 16ti bitové dělení. Musíme však ještě hlídat počet 

přetečení u mikroprocesoru AT89S8252 aby při maximální rychlosti zůstalo po 

dělení 4místné číslo, které se zobrazí na displeji. K tomu je v programu zvláštní 

konstanta DELITEL, která vychází ze vzorce (9). Je pouze převrácený abychom při 

výpočtu rychlosti mohli počet pulzů Pp dělit.  Výpočet rychlosti je tedy: 

100
2 r

Pd
DELITEL

  

kde r….poloměr děrovaného kolečka a Pd....počet děr v kolečku 

Potom  
DELITEL

Pp
v

 

kde Pp….počet nasnímaných pulzů za určitý čas na vstupu T1 (P3.5) 

Výsledkem je 4místné číslo které se rozdělí na dvě a dvě číslice, na desítky,  

jednotky a na dvě desetinná místa. 

 

 

Obr.10.6.1: Vývojové prostředí AT8252 [10] 
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10.6.2  Program psáný v jazyce C 

Jedinou nevýhodou je pouţití dvou různých softwarů: 

 Keil µVision 3 

 PonyProg2000 

 

Software Keil µVision 3: 

Pro vývoj SW je moţné pouţít EVALUATION VERSION programu firmy 

KEIL µVision. Tento program obsahuje kompletní vývojové prostředí, pro vývoj 

programu v jazyce C. Součástí programu je Editor zdrojového textu s barevnou 

syntaxí, prostředí pro překlad zdrojového textu s hlášením chyb a simulátor nebo 

debuger. Simulátor je SW a podporuje simulaci daného typu procesoru. Debuger 

umoţňuje vyuţití monitoru MON51 a ladění přímo na vyvíjeném HW. Omezení této 

verze se vztahuje na moţnost ladění pouze kódu do 2k velikosti. 

 

 

Obr.10.6.2: Vývojové prostředí Keil µVision 3 
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 Software Keil µVision 3 je pouţit jako vývojové prostředí pro tvorbu 

programu pro mikroprocesor AT89S8252 v programovacím jazyce C. Při tvorbě 

programu má jazyk C oproti asembleru výhodu ve snadném pouţití matematických 

operací a výhodu vkládání hlavičkových souborů s definovanými proměnnými jako 

jsou porty bran, adresy přerušení, bity pro nastaven čítačů/časovačů atd. Je jasné, ţe 

pouţití vyššího programovacího jazyka přidá programu na jednoduchosti a umoţní 

značný programátorský komfort.  

   Samotný Keil µVision 3 však pro nahrání programu do mikroprocesoru 

AT89S8252 nestačí protoţe je určen pro mikroprocesory AVR, tedy mikroprocesory 

přímo programovatelné jazykem C. Vyuţíváme však jeho podstatné schopnosti 

přeloţit program v jazyce C do strojového souboru s příponou *.hex. Soubory *.hex 

jsou strojové kódy na nejniţší úrovni a obsah je v hexadecimální soustavě. Tyto 

soubory jsou určeny přímo jako obsah mikroprocesorů. Pro nahrání programu 

s příponou hex je tedy nutno pouţít druhého uvedeného softwaru PonyProg2000. 

 

PonyProg 2000 : 

Ponyprog 2000je volně šiřitelný program na programování mnoha logických 

obvodů a mikroprocesorů. Programování obvodů probíhá pomocí připojeného 

programovacího kitu na sériové rozhraní počítače RS-232 (COM). 

Podporované obvody :  

  I2C Bus EEPROM  - 24C01 - 24C512  

  Siemens EEPROM  - SDE2516, SDE2526, SDA2546, SDA2586, SDA3546, 

SDA3586, SDE 2506  

 Atmel I2C EEPROM  - AT17C65, AT17C128, AT17C256, AT17C512, 

AT17C010  

 Atmel AVR (AT90S1200 – AT89C8535) včetně  Flash micro  

 Atmel AVR ATmega  - ATmega603, ATmega103, ATmega161, 

ATmega163, ATtiny12, ATtiny15  

 Atmel x51 programovatelné přes ISP - AT89S8252  a AT89S53  

 Microwire EEPROM  - 93C06, 93C46, 93C56, 93C66, 93C76, 93C86  

 Microchip - PIC 16C84/16F84 , 16F873/874/876/877, 12C508/509  

 SPI EEPROM -  25010, 25020, 25040, 25080, 25160, 25320, 25640, 25128, 

25256  
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Výhodné vlastnosti PonyProgu :  

 Autodetekce 24XX EEPROM – typu a kapacity  

 Umí zapisovat LOCK bity pro AVR procesory (zamknout kód proti čtení)  

 Podporuje zápis Flash i EEPROM paměti AVR v jednom kroku  

 Podporuje přístup do microwire eeprom v 8 nebo 16 bit organizaci  

 Podpora Intel HEX a Motorola S-record formátu  

 Buffer lze editovat v programu v HEXu a ASCII..  

 Funguje pod : Windows95, Windows98, WindowsME, Windows2000, 

WindowsNT a Linuxem*  

 Podporuje znovunačtení souboru (Vynikající v ISP reţimu)  

 Buffer moţno vyplnit definovaným znakem  

 Editor Security bitů pro AVR, AT89S a PICy  

 Podpora generování sériových čísel  

 Vylepšená rychlost pod WinNT a Win2000 pomocí driveru pro přímé 

ovládání I/O.zařízení.  

Obr.10.6.3: Programovací software PonyProg 2000 

Program rychlostvetru.c s knihovnou AT898252.h jsou přiloţeny jako příloha 2. 
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11. ZÁVĚR 

Z důvodu ověření správného návrhu miskového anemometru s mikroprocesorem 

AT89S8252 jsem všechny části zkonstruoval a ověřil jejich funkčnost. Cena všech 

částí včetně baterií vyšla na cca 700kč, při čemţ cena miskových anemometrů se 

pohybuje od 1700kč výše. Doba nepřetrţitého provozu byla stanovena na 4 hodiny. 

Při pouţití akumulátorů 2700mAh je minimální doba provozu 13,5 hodiny. Protoţe 

jsem zvolil miskový anemometr, je tedy nezávislý na směru větru a za pouţití baterií 

je přístroj také přenosný, tím jsou splněny všechny poţadavky zadání.   

Dále byly v této práci rozebrány principy pouţitelné pro měření síly větru. Po 

rozebrání všech moţností jsem vybral princip, který můţe snadno splnit všechna 

kritéria zadání a zároveň jej lze snadno zkonstruovat za nízkou cenu. Hlavní částí 

systému je mikroprocesor AT89S8252, který vychází z řady procesorů Intel 8051 a 

provádí výpočet rychlosti větru podle napočítaných pulzů ze snímače. Mikroprocesor 

je vloţen v programovacím kitu a slouţí zároveň jako programátor tohoto 

mikroprocesoru. Lze jej tedy přímo spojit přes sériovou linku RS232 a provést 

update nebo vloţit jiný obsluţný software. Celý systém lze rozšířit o další periferie 

např. klávesnici, které lze přiřadit další funkce v programu nebo sestavit převodník 

pro sériovou linku a naměřená data posílat přes RS232 do PC kde se data mohou 

ukládat a dále zpracovávat. Při pouţití napájení pomocí tří nabíjecích akumulátorů 

typu AAA připojených na pulzní DC/DC měnič (SMD0305S-1) dostaneme optimální 

výstupní napětí 5V slouţící pro napájení celého systému. Lze tedy dosáhnout 

provozu za přijatelnou cenu. Snímač lze také sestrojit velice snadno. Je sestrojen 

ze tříramenného Robinsonova kříţe, na jehoţ otočné části je připevněno kolečko 

s rovnoměrným děrováním a vloţeno mezi diodu a fototranzistor (optozávoru) 

jejichţ úkolem je převod úhlové rychlosti na sled pulzů přivedený na vstup T1 na 

vstupní bránu P3.5 mikroprocesoru AT89S8252. Pro jeho velkou přesnost je třeba 

vhodného uloţení otočné části za docílením co nejmenšího tření. Zobrazení výsledné 

rychlosti větru je v m/s s přesností na jedno desetinné místo. Zajišťuje jej přípravek 

se čtyřmístným sedmisegmentovým LED displejem připojeným na bránu P0 

mikroprocesoru AT89S8252. I kdyţ má tento displej oproti LCD displejům 

mnohonásobně větší spotřebu, zvolil jsem ho proto, aby bylo moţno hodnoty 

pohodlně odečítat a to i za tmy. Vhodným doplněním tohoto přípravku by byl 

vypínač napájecího napětí displeje a tím razantně prodlouţit výdrţ baterií. Hodnotu 

síly větru lze potom odečíst pouhým stisknutím tlačítka. 

Miskový anemometr s mikroprocesorem AT89S8252 je přesný, flexibilní a 

snadno konstruovatelný přístroj za nízkou cenu, který by mohl bez pochyb najít 

vyuţití v praxi. 
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14. PŘÍLOHY 

Seznam příloh: 

 Příloha 1: Výpis program rychlostvetru.asm 

 Příloha 2: Výpis programu rychlostvetru.c 

 Příloha 3: CD 

 

14.1 PŘÍLOHA 1 

Výpis programu rychlostvetru.asm: 

 
$MOD8252 

DISP EQU P2  ;PORT DISPLEJE 

POCSNIM EQU 20 ;POCET SNÍMKU 

POCPRET EQU 20  ;POCET PRETECENI DO KOLIKA M/S BUDE MERIT 

 DSEG AT 30H 

SEG12: DS 1   ;SEGMENTY 1 A 2 

SEG34: DS 1   ;SEGMENTY 3 A 4 

POCIT: DS 1   ;POCÍTADLO ZOBRAZENÍ 

MISTO: DS 1   ;AKTULNÍ MÍSTO 

PRETEC: DS 1   ;POCET PRETECENI 

HODNOTA:DS 2  ;HOTNOTA Z CITACE 

DELITEL EQU 10  ;KONSTANTA 

 

 CSEG 

 ORG 0 

 AJMP RESET 

 ORG 000BH 

 AJMP CIT0 

 ORG 002BH 

 AJMP CIT2 

    ;INICIALIZACE 

RESET: MOV DISP,#11111111B ;ZHASNI DISPLEJ 

 MOV POCIT,#0  ;VYNULUJ POCÍTADLO 

 MOV MISTO,#0  ;AKTIVNÍ MÍSTO 1 

 MOV PRETEC,#0 

 MOV TMOD,#00010010B ;CÍTAC 0, 8BITOVÝ 

 MOV TH0,#128   ;TRVÁNÍ JEDNOHO SNÍMKU 

 MOV TH1,#0 

 MOV TL1,#0 

 ;SETB TR0   ;AKTIVACE CASOVACE 

 SETB ET0 

 SETB EA   ;POVOLENÍ PRERUŠENÍ 

 MOV T2CON,#00000000B 

 MOV TL2,#3CH 

 MOV RCAP2L,#3CH 

 MOV TH2,#0B0H 
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 MOV RCAP2H,#0B0H 

 SETB TR1 

 SETB TR0 

 SETB TR2 

 MOV DPTR,#TAB 

  

NIC: SJMP NIC 

CIT0: MOV A,POCIT 

 JZ CIT0Z   ;JE POCIT=0? 

 CJNE A,#POCSNIM,CIT0C ;JE POCIT=POCSNIM 

 ;POCET=POCSNIM, PRECHOD NA DALŠÍ MÍSTO: 

CIT0M: MOV A,MISTO 

 INC A 

 ANL A,#00000011 

 MOV MISTO,A   ;PRECHOD NA DALŠÍ MÍSTO 

 MOV POCIT,#0   ;VYNULOVÁNÍ POCÍTADLA 

 SJMP CIT0K   ;A KONEC 

     ;ZOBRAZENÍ AKTUÁLNÍHO MÍSTA: 

CIT0C: MOV A,MISTO   ;POKRACUJ S DANÝM MÍSTEM 

 MOV B,SEG34 

 JB ACC.1,CIT0H 

 MOV B,SEG12 

    ;POKUD MISTO=2,3 TAK B=SEG34 

    ;POKUD MISTO=0,1 TAK B=SEG12 

CIT0H: MOV C,ACC.0 

 MOV A,B 

 JNC CIT0L 

 SWAP A 

    ;POKUD MISTO=1,3 TAK PROHOD POLOVINY 

CIT0L: ANL A,#00001111B  ;ZNULUJ HORNÍ POLOVINU 

 PUSH ACC   ;HODNOTA CÍSLICE ULOŢENA 

 MOV B,MISTO 

 INC B ;B=MISTO+1 (1,2,3,4) 

 CLR C 

 MOV A,#11111111B  ;BUDEME ROTOVAT 011111111B 

CIT0R: RRC A    ;TOLIKRÁT, JAKÉ MÍSTO CHCEME 

 DJNZ B,CIT0R 

 ANL A,#11110000B  ;V A JE AKTIVOVÁNO MÍSTO 

 POP B    ;V B JE HODNOTA CÍSLICE 

 ORL A,B   ;A=MÍSTO+CÍSLICE 

 MOV DISP,A   ;NA DISPLEJ 

 SJMP CIT0I   ;A KONEC 

CIT0Z: MOV DISP,#11111111B  ;ZHASNE 

CIT0I: INC POCIT  ;ZVÝŠÍ POCÍTADLO SNÍMKU 

CIT0K: RETI 

CIT2: MOV A,PRETEC 

 INC A 

 CJNE A,#POCPRET,CIT2K 

CIT2Z: MOV R2,TL1 

 MOV R3,TH1 

 MOV R5,#0 

 MOV R4,#DELITEL 

 AJMP DIV16X16 

 MOV A,R5 

 MOV R3,A 
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 MOV A,R4 

 MOV R2,A 

 MOV R5,#0 

 MOV R4,#100 

 AJMP DIV16X16 

 MOV A,R4 

 MOVC A,@A+DPTR 

 MOV SEG12,A 

 MOV A,R2 

 ADD A,#100 

 MOVC A,@A+DPTR 

 MOV SEG34,A 

 CLR A 

CIT2K: MOV PRETEC,A 

 RETI 

DH EQU R3   ; DELENI 16BITOVE 

DL EQU R2 

DIH EQU R5 

DIL EQU R4 

DIV16X16: 

CJNE DIH,#0,DIVAA 

CJNE DIL,#0,DIVBA 

SETB C 

RET               ;DELENI 0 

DIVAA: 

MOV A,DH 

MOV B,DIH 

DIV AB 

JNZ DIVAB         ;VÝSLEDEK MA H_BAJT 

MOV DIH,A 

MOV DIL,A 

RET               ;DELENI DOKONCENO, VYSLEDEK=0 

DIVAB: 

PUSH B           ;ODLOŢ ZBYTEK 

MOV DH,A         ;ULOŢ VYSL_L DO RP 

MOV B,DIL 

MUL AB 

XCH A,DL 

SUBB A,DL 

XCH A,DL 

POP ACC 

SUBB A,B 

JNC DIVABCONT 

DEC DH 

XCH A,DL 

ADD A,DIL 

XCH A,DL 

ADDC A,DIH 

CLR C 

DIVABCONT: 

XCH A,DH 

MOV DIL,A 

MOV DIH,#0 

RET              ; DELENI DOKONCENO 

DIVBA: 
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MOV B,DIL 

MOV A,DH 

DIV AB 

MOV DIH,A        ;ULOŢ H_PODÍL 

MOV DH,B 

CJNE DH,#0,DIVBB 

MOV B,DIL 

MOV A,DL 

DIV AB 

MOV DIL,A 

MOV DL,B 

RET 

DIVBB: 

MOV DH,#8 

DIVBB1: 

MOV A,DL 

RLC A 

MOV DL,A 

MOV A,DIL 

XCH A,B 

RLC A 

JC DIVBB2 

DIV AB 

RRC A 

DJNZ DH,DIVBB1 

MOV A,B 

XCH A,DL    ;ZBYTEK DO DL, DO ACC MEZIVYSL_L 

RLC A 

MOV DIL,A 

RET 

DIVBB2: CLR C 

SUBB A,B 

MOV B,A 

DJNZ DH,DIVBB1 

MOV A,B 

XCH A,DL    ;ZBYTEK DO DL, DO ACC MEZIVYSL_L 

RLC A 

MOV DIL,A 

RET 

 END 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

 

 

 42 

14.2 PŘÍLOHA 2 

Výpis programu rychlostvetru.c: 

 

#include <AT898252.h> 

#define AT4SDYNR P0 

#define T0_M  0 

#define T0_CT 2 

#define T0_G  3 

#define T1_M  4 

#define T1_CT 6 

#define T1_G  7 

 

#define INTER  -500 

#define LOW(x)  (x)&0xFF 

#define HIGH(x)  (x)>>8 

 

#define S0   0x70 

#define S1   0xB0 

#define S2   0xD0 

 

// konstanta je vypocitana z poctu aktualni podoby merice 

// konstanta = 2*PI*r/c 

// r je polomer kolecka s dirami 

// c je pocet der v kolecku 

 

#define konstanta 0,0010053096491487338363080458826494 

 

// pocet preteceni je definovan tak aby jsme odmerili 1s 

// maxPreteceni = f/12*65536 zaokrouhleno nahoru 

// f je frekvence krystalu kitu (24MHz) 

 

#define maxPreteceni 31 

 

// hodnoty do registru pro autoreload citace 

// hodnota = 65536 - (65536 * desetina cast maxPreteceni) 

#define hodnotaTL0 0x80 

#define hodnotaTH0 0x7B 

 

 

typedef unsigned char bajt; 

typedef struct 

{ 

 unsigned s2:4,s1:4,s0:4; 

}tstav; 
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bajt faze=0; 

tstav stav={0,0,0}; 

int pocetPulzu = 0; 

int pocetPreteceni = 0; 

float rychlost; 

 

void displej() interrupt 5 

{  

 TF2 = 0; // vynulovani zadosti o preruseni (nenuluje se automaticky) 

 EXF2 = 0;      

 

 if((faze&0x0F)==0) 

  AT4SDYNR=0xFF; 

 else 

  switch(faze&0x30) 

   { 

   case 0x00:AT4SDYNR=stav.s0|S0;break; 

   case 0x10:AT4SDYNR=stav.s1|S1;break; 

   case 0x20: if(stav.s2 != 0)AT4SDYNR=stav.s2|S2;break; 

   } 

 faze=(faze+1)&0x3F; 

} 

 

void vterina() interrupt 1 

{ 

 if(pocetPreteceni == maxPreteceni - 1) // nastaveni registru casovace tak, aby 

    // posledni přetečeni nastalo za 1s 

 {                    // po poslednim mereni 

  TL0 = hodnotaTL0; 

  TH0 = hodnotaTH0; 

 }  

 if(++pocetPreteceni == maxPreteceni) // mereni probiha jen jednou za 31  

    // preteceni casovace 

 { 

  pocetPulzu = TL1 + TH1 * 256; // ulozeni poctu pulzu z registru  

// citace1 (zakomentovat pri pouziti   

// testu) 

  TL1 = 0; //vynulovani registru citace1 

  TH1 = 0; 

  rychlost = (float)pocetPulzu*konstanta; //vypocet rychlosti 

  stav.s2 = (int)(rychlost/10);  //nastaveni jednotlivych cislic displeje 

  stav.s1 = (int)rychlost%10; 

  stav.s0 = (int)(rychlost*10)%10; 

  pocetPreteceni = 0; 

 }  

} 
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void main() 

{ 

 // citac 0 - bit G = 0 - citac je rizen jen zevnitr 

 //    bit CT = 0 - casovac 

 //    bit M0 = 1 - 16bitovy casovac 

 // citac 1 - bit G = 0 

 //    bit CT = 1 - citac - cita pulzy ze vstupu T1 - P3.5 

 //    bit M0 = 1 

 TMOD=0<<T0_G|0<<T0_CT|1<<T0_M|1<<T1_CT|1<<T1_M|0<<T1_G;

 // nastaveni citacu 0 a 1 

  

 TL2=LOW(INTER);  //inicializace pocatecnich hodnot citace 0 

 RCAP2L = LOW(INTER); 

 TH2 = HIGH(INTER); 

 RCAP2H = HIGH(INTER); 

  

 T2CON = 0;  // nastaveni modu citace 2 

  

 TL0 = 0;  // inicializace pocatecnich hodnot citace 2 

 TH0 = 0; 

 

 TR0 = 1;  // spusteni vsech 3 citacu 

 TR1 = 1; 

 TR2 = 1; 

 

 ET0 = 1;  // povoleni preruseni od citace 0 

 ET2 = 1;  // povoleni preruseni od citace 2 

 EA = 1;   // povoleni prerusovaciho systemu 

 

 while(1); 

} 
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Výpis hlavičkového souboru  AT898252.h: 

 
/*--------------------------------------------------------------------------  

AT89S8252 

Header file for the Atmel AT89S8252. 

Copyright (c) 1988-2002 Keil Elektronik GmbH and Keil Software, Inc. 

All rights reserved. 

--------------------------------------------------------------------------*/ 

#ifndef __AT89S8252_H__ 

#define __AT89S8252_H__ 

/*------------------------------------------------ 

Byte Registers 

Note: Only Registers located on addresses that 

are evenly divisible by 8 are bit addressable. 

All other registers use bit masks. 

------------------------------------------------*/ 

sfr P0      = 0x80;       /* Port 0 */ 

sfr SP      = 0x81;       /* Stack Pointer */ 

sfr DPL     = 0x82;     /* Data Pointer Low Byte */ 

sfr DP0L    = 0x82;    /* Alternate Definition */ 

sfr DPH     = 0x83;     /* Data Pointer High Byte */ 

sfr DP0H    = 0x83;    /* Alternate Definition */ 

sfr DP1L    = 0x84;     /* Data Pointer 1 Low Byte , different to AT89C52 */ 

sfr DP1H    = 0x85;     /* Data Pointer 1 High Byte , different to AT89C52 */ 

sfr SPDR    = 0x86;     /* SPI Data Register , different to AT89C52 */ 

sfr PCON    = 0x87;     /* Power Control Register */ 

sfr TCON    = 0x88;     /* Timer Control Register */ 

sfr TMOD    = 0x89;     /* Timer Mode Control Register */ 

sfr TL0     = 0x8A;     /* Timer 0 Low Byte */ 

sfr TL1     = 0x8B;     /* Timer 1 Low Byte */ 

sfr TH0     = 0x8C;     /* Timer 0 High Byte */ 

sfr TH1     = 0x8D;     /* Timer 1 High Byte */ 

sfr P1      = 0x90;     /* Port 1 */ 

sfr WMCON   = 0x96;     /* Watchdog and Memory Control Register */ 

sfr SCON    = 0x98;     /* Serial Port Control */ 

sfr SBUF    = 0x99;     /* Serial Port Buffer */ 

sfr P2      = 0xA0;     /* Port 2 */ 

sfr IE      = 0xA8;     /* Interrupt Enable Register 0 */ 

sfr SPSR    = 0xAA;     /* SPI Status Register , different to AT89C52 */ 

sfr P3      = 0xB0;     /* Port 3 */ 

sfr IP      = 0xB8;     /* Interrupt Priority Register */ 

sfr T2CON   = 0xC8;     /* Timer 2 Control */ 

sfr T2MOD = 0xC9;     /* Timer 2 Mode */ 

sfr RCAP2L  = 0xCA;     /* Timer 2 Capture Low Byte */ 

sfr RCAP2H  = 0xCB;     /* Timer 2 Capture High Byte */ 

sfr TL2     = 0xCC;     /* Timer 2 Low Byte */ 

sfr TH2     = 0xCD;     /* Timer 2 High Byte */ 

sfr PSW     = 0xD0;     /* Program Status Word */ 

sfr SPCR    = 0xD5;     /* SPI Control Register , different to AT89C52 */ 

sfr ACC     = 0xE0;     /* Accumulator */ 

sfr B       = 0xF0;     /* B Register */ 
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/*------------------------------------------------ 

P0 (0x80) Bit Registers 

------------------------------------------------*/ 

sbit P0_0 = 0x80; 

sbit P0_1 = 0x81; 

sbit P0_2 = 0x82; 

sbit P0_3 = 0x83; 

sbit P0_4 = 0x84; 

sbit P0_5 = 0x85; 

sbit P0_6 = 0x86; 

sbit P0_7 = 0x87; 

/*------------------------------------------------ 

PCON (0x87) Bit Values 

------------------------------------------------*/ 

#define IDL_    0x01    /* Idle Mode Bit: 1=Active */ 

#define STOP_   0x02    /* Stop Mode Bit: 1=Active */ 

#define PD_     0x02    /* Alternate definition */ 

#define GF0_    0x04    /* General Purpose Flag 0 */ 

#define GF1_    0x08    /* General Purpose Flag 1 */ 

#define SMOD_   0x80    /* Double Baud Rate Bit for use with Timer 1 */ 

/*------------------------------------------------ 

TCON (0x88) Bit Registers 

------------------------------------------------*/ 

sbit IT0  = 0x88;       /* Interrupt 0 Type Control Bit */ 

sbit IE0  = 0x89;       /* Interrupt 0 Edge Flag */ 

sbit IT1  = 0x8A;       /* Interrupt 1 Type Control Bit */ 

sbit IE1  = 0x8B;       /* Interrupt 1 Edge Flag */ 

sbit TR0  = 0x8C;       /* Timer 0 Run Control Bit */ 

sbit TF0  = 0x8D;       /* Timer 0 Overflow Flag */ 

sbit TR1  = 0x8E;       /* Timer 1 Run Control Bit */ 

sbit TF1  = 0x8F;       /* Timer 1 Overflow Flag */ 

/*------------------------------------------------ 

TMOD (0x89) Bit Values 

------------------------------------------------*/ 

#define T0_M0_   0x01   /* Timer 0 Mode Bit 0 */ 

#define T0_M1_   0x02   /* Timer 0 Mode Bit 1 */ 

#define T0_CT_   0x04   /* Timer 0 Counter/Timer Select: 0=Counter, 1=Timer */ 

#define T0_GATE_ 0x08   /* Timer 0 Gate Control */ 

#define T1_M0_   0x10   /* Timer 1 Mode Bit 0 */ 

#define T1_M1_   0x20   /* Timer 1 Mode Bit 1 */ 

#define T1_CT_   0x40   /* Timer 1 Counter/Timer Select: 0=Counter, 1=Timer */ 

#define T1_GATE_ 0x80   /* Timer 1 Gate Control */ 

 

#define T1_MASK_ 0xF0   /* Timer 0 Mask */ 

#define T0_MASK_ 0x0F   /* Timer 1 Mask */ 

/*------------------------------------------------ 

P1 (0x90) Bit Registers 

------------------------------------------------*/ 

sbit P1_0 = 0x90; 

sbit P1_1 = 0x91; 

sbit P1_2 = 0x92; 

sbit P1_3 = 0x93; 

sbit P1_4 = 0x94; 

sbit P1_5 = 0x95; 

sbit P1_6 = 0x96; 
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sbit P1_7 = 0x97; 

sbit T2   = 0x90;       /* External input to Timer/Counter 2, clock out */ 

sbit T2EX = 0x91;       /* Timer/Counter 2 capture/reload trigger & dir ctl */ 

sbit SS   = 0x94;       /* SPI: SS - Slave port select input */ 

sbit MOSI = 0x95;       /* SPI: MOSI - Master data output, slave data input */ 

sbit MISO = 0x96;       /* SPI: MISO - Master data input, slave data output */ 

sbit SCK  = 0x97;       /* SPI: SCK - Master clock output, slave clock input */ 

/*------------------------------------------------ 

WMCON (0x96) Bit Values 

------------------------------------------------*/ 

#define WDTEN_   0x01 

#define WDTRST_  0x02   /* Watchdog Timer Reset and EEPROM Ready,/Busy Flag */ 

#define EERDY_   0x02   /* Watchdog Timer Reset and EEPROM Ready,/Busy Flag */ 

#define DPS_     0x04   /* Data Pointer Select: 0=DP0, 1=DP1 */ 

#define EEMEN_   0x08   /* Internal EEPROM Access Enable: 1=Enabled */ 

#define EEMWE_   0x10   /* Internal EEPROM Write Enable: 1=Enabled */ 

#define PS0_     0x20   /* Prescaler bit 0 for the Watchdog Timer */ 

#define PS1_     0x40   /* Prescaler bit 1 for the Watchdog Timer */ 

#define PS2_     0x80   /* Prescaler bit 2 for the Watchdog Timer */ 

                        /* 000 =   16ms Timeout */ 

                        /* 001 =   32ms Timeout */ 

                        /* 010 =   64ms Timeout */ 

                        /* 011 =  128ms Timeout */ 

                        /* 100 =  256ms Timeout */ 

                        /* 101 =  512ms Timeout */ 

                        /* 110 = 1024ms Timeout */ 

                        /* 111 = 2048ms Timeout */ 

/*------------------------------------------------ 

SCON (0x98) Bit Registers 

------------------------------------------------*/ 

sbit RI   = 0x98;       /* Receive Interrupt Flag */ 

sbit TI   = 0x99;       /* Transmit Interrupt Flag */ 

sbit RB8  = 0x9A;       /* 9th data bit received */ 

sbit TB8  = 0x9B;       /* 9th data bit to be transmitted in modes 2 & 3 */ 

sbit REN  = 0x9C;       /* Receive Enable */ 

sbit SM2  = 0x9D;       /* Serial Port Mode Bit 2 */ 

sbit SM1  = 0x9E;       /* Serial Port Mode Bit 1 */ 

sbit SM0  = 0x9F;       /* Serial Port Mode Bit 0 */ 

/*------------------------------------------------ 

P2 (0xA0) Bit Registers 

------------------------------------------------*/ 

sbit P2_0 = 0xA0; 

sbit P2_1 = 0xA1; 

sbit P2_2 = 0xA2; 

sbit P2_3 = 0xA3; 

sbit P2_4 = 0xA4; 

sbit P2_5 = 0xA5; 

sbit P2_6 = 0xA6; 

sbit P2_7 = 0xA7; 

/*------------------------------------------------ 

IE (0xA8) Bit Registers 

------------------------------------------------*/ 

sbit EX0  = 0xA8;       /* External Interrupt 0 Enable: 1=Enabled */ 

sbit ET0  = 0xA9;       /* Timer 0 Interrupt Enable: 1=Enabled */ 

sbit EX1  = 0xAA;       /* External Interrupt 1 Enable: 1=Enabled */ 
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sbit ET1  = 0xAB;       /* Timer 1 Interrupt Enable: 1=Enabled */ 

sbit ES   = 0xAC;       /* SPI and UART Interrupt Enable: 1=Enabled */ 

sbit ET2  = 0xAD;       /* Timer 2 Interrupt Enable: 1=Enabled */ 

sbit EA   = 0xAF;       /* Global Interrupt Enable: 0=Disable all interrupts */ 

/*------------------------------------------------ 

SPSR (0xAA) Bit Values - Reset Value = 0000.0000 

------------------------------------------------*/ 

#define WCOL_   0x40    /* SPI Write Collision Flag: 1=Collision */ 

#define SPIF_   0x80    /* SPI Interrupt Flag */ 

/*------------------------------------------------ 

P3 (0xB0) Bit Registers (Mnemonics & Ports) 

------------------------------------------------*/ 

sbit P3_0 = 0xB0; 

sbit P3_1 = 0xB1; 

sbit P3_2 = 0xB2; 

sbit P3_3 = 0xB3; 

sbit P3_4 = 0xB4; 

sbit P3_5 = 0xB5; 

sbit P3_6 = 0xB6; 

sbit P3_7 = 0xB7; 

sbit RXD  = 0xB0;       /* Serial data input */ 

sbit TXD  = 0xB1;       /* Serial data output */ 

sbit INT0 = 0xB2;       /* External interrupt 0 */ 

sbit INT1 = 0xB3;       /* External interrupt 1 */ 

sbit T0   = 0xB4;       /* Timer 0 external input */ 

sbit T1   = 0xB5;       /* Timer 1 external input */ 

sbit WR   = 0xB6;       /* External data memory write strobe */ 

sbit RD   = 0xB7;       /* External data memory read strobe */ 

/*------------------------------------------------ 

IP (0xB8) Bit Registers 

------------------------------------------------*/ 

sbit PX0  = 0xB8;       /* External Interrupt 0 Priority Bit */ 

sbit PT0  = 0xB9;       /* Timer 0 Interrupt Priority Bit */ 

sbit PX1  = 0xBA;       /* External Interrupt 1 Priority Bit */ 

sbit PT1  = 0xBB;       /* Timer 1 Interrupt Priority Bit */ 

sbit PS   = 0xBC;       /* Serial Port Interrupt Priority Bit */    

sbit PT2  = 0xBD;       /* Timer 2 Interrupt Priority Bit */ 

/*------------------------------------------------ 

T2CON (0xC8) Bit Registers 

------------------------------------------------*/ 

sbit CP_RL2= 0xC8;      /* 0=Reload, 1=Capture select */ 

sbit C_T2 = 0xC9;       /* 0=Timer, 1=Counter */ 

sbit TR2  = 0xCA;       /* 0=Stop timer, 1=Start timer */ 

sbit EXEN2= 0xCB;       /* Timer 2 external enable */ 

sbit TCLK = 0xCC;       /* 0=Serial clock uses Timer 1 overflow, 1=Timer 2 */ 

sbit RCLK = 0xCD;       /* 0=Serial clock uses Timer 1 overflow, 1=Timer 2 */ 

sbit EXF2 = 0xCE;       /* Timer 2 external flag */ 

sbit TF2  = 0xCF;       /* Timer 2 overflow flag */ 

/*------------------------------------------------ 

T2MOD (0xC9) Bit Values 

------------------------------------------------*/ 

#define DCEN_   0x01    /* 1=Timer 2 can be configured as up/down counter */ 

#define T2OE_   0x02    /* Timer 2 output enable */ 

/*------------------------------------------------ 

PSW (0xD0) Bit Registers 
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------------------------------------------------*/ 

sbit P    = 0xD0;       /* Parity Flag */ 

sbit FL   = 0xD1;       /* User Flag */ 

sbit OV   = 0xD2;       /* Overflow Flag */ 

sbit RS0  = 0xD3;       /* Register Bank Select Bit 0 */ 

sbit RS1  = 0xD4;       /* Register Bank Select Bit 1 */ 

sbit F0   = 0xD5;       /* User Flag 0 */ 

sbit AC   = 0xD6;       /* Auxiliary Carry Flag */ 

sbit CY   = 0xD7;       /* Carry Flag */ 

/*------------------------------------------------ 

SPCR (0xD5) Bit Values - Reset Value = 0000.01XX 

------------------------------------------------*/ 

#define SPR0_   0x01    /* SPI Clock Rate Select bit 0 */ 

#define SPR1_   0x02    /* SPI Clock Rate Select bit 1 */ 

                        /* 00 = Fosc / 4   */ 

                        /* 01 = Fosc / 16  */ 

                        /* 10 = Fosc / 64  */ 

                        /* 11 = Fosc / 128 */ 

#define CPHA_   0x04    /* SPI Clock Phase */ 

#define CPOL_   0x08    /* SPI Clock Polarity */ 

#define MSTR_   0x10    /* SPI Master/Slave Select: 0=Slave, 1=Master */ 

#define DORD_   0x20    /* SPI Data Order: 0=MSB First, 1=LSB First */ 

#define SPE_    0x40    /* SPI Enable: 0=Disabled, 1=Enabled */ 

#define SPIE_   0x80    /* SPI Interrupt Enable: 0=Disabled, 1=Enabled */ 

/*------------------------------------------------ 

Interrupt Vectors: 

Interrupt Address = (Number * 8) + 3 

------------------------------------------------*/ 

#define IE0_VECTOR 0  /* 0x03 External Interrupt 0 */ 

#define TF0_VECTOR 1  /* 0x0B Timer 0 */ 

#define IE1_VECTOR 2  /* 0x13 External Interrupt 1 */ 

#define TF1_VECTOR 3  /* 0x1B Timer 1 */ 

#define SIO_VECTOR 4  /* 0x23 Serial port */ 

#define TF2_VECTOR 5  /* 0x2B Timer 2 */ 

#define EX2_VECTOR 5  /* 0x2B External Interrupt 2 */ 

#endif 
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14.3 PŘÍLOHA 3  

Vloţené CD 


