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Abstrakt 

Tato bakalá�ská práce se v�nuje návrhu velmi p�esného simulátoru proudového výstupu 
0-24 mA s mikrokontrolerem s rozlišením 0,001 mA. V práci se postupn� zabývám pr�-
zkumem trhu s obdobnými za�ízeními, teorií a dále pak návrhem koncepce celého sys-
tému, vytipováním použitých sou�ástek a zhodnocením jejich vhodnosti. Navrhuji zde 
schéma zapojení a desku plošných spoj�, kterou pak následn� vyrobím a osadím. Pro 
výsledný p�ístroj navrhuji a vyrábím krabi�ku, která tak vhodn� doplní a sjednotí celý 
systém. Celý p�ístroj oživím, naprogramuji a otestuji jeho funk�nost.  
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Abstract 

This bachelor thesis deals with design of very accurate current output simulator 0-24 mA 
with microcontroller with resolution 0.001 mA. In the thesis I deal with the market re-
search with similar devices, theory and then with the conception of the whole system 
concept, with the identification of used components and with the evaluation of their suit-
ability. I propose here a circuit diagram and a printed circuit board, which I then produce 
and install. For the resulting device I design and produce a box that will suitably comple-
ment and unify the entire system. I will revive the whole device, program it and test its 
functionality. 
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1. ÚVOD 

Tématem mé bakalá�ské práce je simulátor proudového výstupu 0-24 mA s mikrokontro-
lerem s rozlišením 0,001 mA. Podobná za�ízení se na trhu objevují v mnoha r�zných po-
dobách a specifikacích. Jejich vlastnostmi a parametry se budu zabývat v druhé kapitole. 

V následující kapitole se budu stru�n� v�novat teorii proudových smy�ek, použití 
podobných za�ízení v pr�myslových aplikacích a jejich historii. 
V další kapitole navrhnu koncepci celého systému a metody, které hodlám využít pro jeho 
výrobu. 

Plynule naváži kapitolou, která již bude �ešit samotný návrh simulátoru proudo-
vého výstupu dle parametr� zadání práce, vytipuji zde sou�ástky, které se pro svou práci 
chystám použít a budu zde analyzovat jejich vhodnost. Navrhnu zde napájecí �ást i �ást 
s mikrokontrolerem a p�evodníkem. 

Tyto podklady v následující kapitole využiji pro návrh schématu zapojení a jeho 
popisu. Dané schéma zapojení budu simulovat a otestuji ho na nepájivém poli, následn� 
navrhnu desku plošných spoj�, kterou vyrobím a osadím dle schématu vybranými sou-
�ástkami. 

Nedílnou sou�ástí práce je návrh programového vybavení, které by m�lo být jed-
noduché, výstižné a zárove� uživatelsky co nejp�ív�tiv�jší. P�ístroj vybavím programem 
pro jeho ovládání. 

P�i návrhu celého systému budu po�ítat s výsledným schováním p�ístroje do kra-
bi�ky, která celý p�ístroj sjednotí a umožní jeho jednoduché použití i lajk�m, protože 
snižuje možnost poran�ní následkem zásahu elektrickým proudem p�i nesprávné mani-
pulaci. Vizualizace možné výsledné podoby za�ízení je na obrázku �íslo 1.  

Testování funkce a ur�ení p�esnosti daného p�ístroje bude obsahem poslední ka-
pitoly této práce. Pokusím se zde zhodnotit jeho funk�nost. Pomocí m��ení budu moci 
p�ístroj ješt� zkalibrovat a dosáhnout tak co nejvyšší p�esnosti proudového výstupu. 

Na záv�r zhodnotím celou práci a popíšu další možná �ešení a vylepšení pro p�í-
padné pokra�ování v práci na tomto za�ízení. 

Tato bakalá�ská práce vychází z návrhu simulátoru proudového výstupu, který 
jsem ud�lala ve své semestrální práci. Ve své bakalá�ské práci jsem oproti semestrální 
práci ud�lala n�kolik zm�n, které se zde pokusím obhájit a vysv�tlit s odkazem na m�j 
návrh v semestrální práci.  

Obr. 1 - Vizualizace výsledného za�ízení [14] 
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2. KOMER�N� DOSTUPNÉ SIMULÁTORY 

Na trhu se již vyskytují p�ístroje, které respektují požadavky z mého zadání, n�které jen 
z�ásti a n�které je zase dalece p�evyšují. Liší se nejen rozsahem, ale také rozlišením, 
p�esností nebo cenou. Podobná za�ízení b�žn� dostupná na trhu jsou ve v�tšin� p�ípad� 
multifunk�ní, to znamená, že pracují nejen jako simulátory proudového výstupu v r�zném 
rozsahu, ale také jako simulátory nap��ového výstupu. Velká �ást t�chto p�ístroj� dokáže 
rozsahy generovaných signálu m�nit v závislosti na požadavcích uživatele. V�tšinou je 
to v standardn� používaných hodnotách 0-20 mA, 4-20 mA, 4-24 mA nebo 0-24 mA pro 
proudový výstup a 0-10 V, 0-5 V nebo 0-11 V pro nap��ový výstup. V�tšina z nabízených 
p�ístroj� dokáže proudové smy�ky a nap��ové signály také v ur�itém rozsahu m��it. Této 
oblasti se zde ale nev�nuji, nebo� není sou�ástí mého zadání.  

Ve své práci se na n�které z b�žn� sehnatelných p�ístroj� podívám, zhodnotím je-
jich parametry a provedu jejich srovnání. 

2.1 SIKA mAV.2 Ru�ní kalibrátor/simulátor pro proudový a 

nap��ový výstup typ UC a EC 

První z nalezených p�ístroj� je ru�ní kalibrátor a simulátor od firmy SIKA. Tato 
firma vyrábí p�ístroj ve dvou typech – typ UC a EC, p�i�emž typ UC je již vyšší �ada, 
používá se jak pro nap��ový výstup, tak pro proudový výstup, což je jeho zna�ná výhoda. 
Oba typy jsou vybaveny LCD displejem. Typ UC dokonce dokáže zobrazovat i grafické 
a tabulkové zpracování nam��ených hodnot. Oba se ovládají pomocí kláves a navigátoru 
a jsou napájeny bateriov�. Vedlejším kritériem je také cena. Za dražší typ UC zaplatíte 
více než 22 000 K�. [10]  

Proudový výstup typu UC je proudová smy�ka v rozsahu 0-25 mA, �ímž o 1 mA 
p�ed�í m�j p�ístroj, je zde možnost také rozsahu 4-25 mA. P�ístroj dokáže i m��it prou-
dovou smy�ku, a to v rozsahu -6-25 mA. Rozlišení tohoto typu je 0,001 mA, což je stejná 
hodnota, kterou mám zadanou pro svou práci. P�esnost tohoto p�ístroje je ± 0,015 % 

Obr. 2 - Simulátory SIKA typ EC mAV.2 a UC mAV.2 [10] 



13 
 

z nam��ené hodnoty. Naproti tomu typ EC pracuje pouze s p�esností ± 0,05 % z nam��ené 
hodnoty a dokáže generovat proudovou smy�ku pouze od 0 do 22 mA. M�j navrhovaný 
p�ístroj by ho tedy m�l p�ed�it, jelikož by m�l generovat proudovou smy�ku 0–24 mA. 
[10] 

Typ UC také dokáže generovat nap��ový signál v rozsahu 0-10 V nebo 0-15 
V s p�esností ± 0,015 % a rozlišením 0,001 V. Nap��ovému signálu se ale ve své práci 
nev�nuji, a proto zde p�ístroje z tohoto hlediska nebudu porovnávat. [10] 

2.2 Simulátor/kalibrátor LUTRON CC 422 a CC 421 

Dalším b�žn� dostupným proudovým simulátorem/kalibrátorem je od LUTRONu typ CC 
422. Ten m��í i generuje proudovou smy�ku ve stejném rozsahu jako m�j navrhovaný 
p�ístroj, tedy 0-24 mA, p�ípadn� 0-19,99mA. Jeho rozlišení je ale pouze 0,01 mA, což je 
o jeden �ád nižší rozlišení, než je navrženo pro mé za�ízení. Tento fakt se také ur�it� 
projevil v cen�, která je mnohonásobn� menší než v p�ípad� SIKA UC a dosahuje pouze 
n�co málo p�es 4000 K�. Ze stejné �ady pochází také typ CC 421, který umí pouze prou-
dový výstup. [11] 

CC 421 má pro proudový výstup stejné parametry jako CC 420, stejn� jako CC 420 
je osazen LCD displejem, má i stejné napájení 9 V. Pro nap��ový výstup má nastavitelný 
zdroj od -199,9 mV do +199.9 mV s rozlišením 0,1 mV. [11]

Obr. 3 - Simulátor LUTRON CC 421 a CC 422 [11] 
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2.3 DA2RS: Dva analogové výstupy pro RS232/RS485 

Univerzální p�evodník s analogovým výstupem od �eské firmy Papouch poskytuje dva 
na sob� nezávislé výstupy. Jak proudové, tak nap��ové, a to v r�zných rozsazích. Jedním 
z proudových rozsah� je i 0-24 mA, který je požadován i v mém za�ízení. [12] 
 Na rozdíl od mého za�ízení je tento simulátor ovládán p�es PC pomocí rozhraní. 
Na samotné „krabi�ce“ tedy neuvidíte ani aktuální hodnoty, ani rota�ní spína� pro nasta-
vení požadované hodnoty.  Na krabi�ce jsou naopak signaliza�ní LED diody – p�ipojení 
napájecího nap�tí (ON), signalizující komunikaci (COM), p�etížení n�kterého z kanál� 
(OVR). [12]  
 

 
 

P�evodník obsažený v tomto za�ízení je pouze 12-bitový, oproti mému 16-bitovému 
za�ízení tedy poskytuje menší rozlišení. [12] 
  

Obr. 4 - DA2RS – nap��ový a proudový simulátor od firmy 
Papouch [12] 
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2.4 Kalibrátor-simulátor 4-20 mA LUTRON CC-MA 

Kalibrátor-simulátor CC-MA s p�esností 0,001 mA od firmy LUTRON kalibruje m��ící 
p�ístroje s proudovým analogovým výstupem v rozsahu 4-20 mA. Používá se v laborato-
�ích, ale i b�žných provozech. Napájen je 9 V baterií. Indika�ní LED diody signalizují 
p�etížení p�i p�ekro�ení zát�že 240 W, vybitou baterii, a práv� zvolený rozsah kalibrace. 
[13] 

2.5 Procesní kalibrátor EXTECH PRC30 

Velmi p�esný kalibrátor PRC 30 od firmy EXTECH s funkcí simulace a m��ení proudo-
vých smy�ek, i nap��ových signál�. Používá se i jako kalibrátor termo�lánk�. Proudový 
výstup v rozsahu 0–24 mA koresponduje s mým za�ízením. Nap��ový výstup v rozsahu 
0-20 V je ze všech uvedených p�ístroj� nejv�tší. Díky své p�esnosti a p�íslušenství pat�í 
mezi ty lepší ve svém oboru. Což se samoz�ejm� projeví i na cen� okolo 20 000 K�. [11] 

Obr. 5 - Simulátor proudové smy�ky 4-20 mA LUTRON [13] 
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2.6 Shrnutí komer�ních simulátor� 

Simulátor� je na trhu celá �ada. Cenov� se pohybují od tisíc� do desetitisíc� korun v zá-
vislosti na jejich funkcích a p�esnosti. P�i výb�ru vždy záleží, na co daný p�ístroj chceme 
používat. Zda pot�ebujeme pouze proudový výstup, nebo proudový i nap��ový. Zda 
chceme veli�iny i m��it a jak p�esn� je pot�ebujeme m��it, p�ípadn� generovat. Díky ši-
roké nabídce si snad každý vybere p�esn� to, co pot�ebuje.  

P�ístroj navrhovaný v mé práci by se rozlišením m�l blížit dražším p�ístroj�m, 
naopak ale není multifunk�ní, generuje pouze proudový výstup a nedokáže ho sám zm��it 
a pomocí zp�tné vazby korigovat. 

Obr. 6 - Simulátor a kalibrátor EXTECH PRC 30 [11] 
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3. POUŽITÍ SIMULÁTOR� 

3.1 Historie 

S vývojem a modernizací sníma�� proces� v oblasti m��ení vzr�staly nároky na p�esnost 
a kalibraci jednotlivých sníma��. Do té chvíle se používaly p�ístroje s analogovým sig-
nálem a t�ídou p�esnosti cca 0,5 %. Výstupní signály byly bu� proudové, nebo nap��ové. 
Oba v r�zných velikostech. Jedním z nejpoužívan�jších simulátor� byl univerzální ka-
librátor, jenž umož�oval plynule nastavovat proudový i nap��ový signál. V roce 1994 
p�išel na trh kalibrátor ZUS02 od firmy Dodávky automatizace Ostrava. Výhodou tohoto 
kalibrátoru byla schopnost generovat a zárove� m��it proudové (v rozsahu 0–24 mA) a 
nap��ové (v rozsahu 0–12 V) signály s p�esností 0,5 %. [15] 

S nástupem digitálních technologií bylo pot�eba zp�esnit generované signály a 
také za�ít využívat možnosti zobrazení skute�né generované hodnoty signálu. V roce 
1998 se tedy objevil první kalibrátor s mikroprocesorem, který zajistil jednoduché a uži-
vatelsky p�ív�tivé ovládání. [15] 

Špi�kou mezi kalibrátory se stal p�ístroj ZUS03 od firmy Dodávky automatizace 
Ostrava, který v sob� dokázal zkombinovat výhody p�edchozího ZUS02 a dodat k tomu 
mnohé další parametry. Nap�íklad dvou�ádkový LCD displej s podsvícením, bateriové 
napájení, díky kterému je p�ístroj jednoduše p�enositelný. Fóliovou klávesnici pro snadné 
ovládání a �ty�i naprogramované proudové rozsahy pro testování proudových smy�ek. 
[15] 

Se vzr�stajícími nároky na p�esnost pr�myslových sníma�� bylo nutno zvyšovat 
nároky na p�esnost kalibrátor� a generátor� proudových/nap��ových signál�. 

3.2 Použití 

Pravidelná kontrola a následné prov��ení správných hodnot p�enášených ze sníma�� do 
�ídících jednotek pr�myslové automatizace je v pr�myslových aplikacích automatizova-
ného �ízení nezbytná. [16] 

�idla snímající jakoukoliv veli�inu v sob� obsahují p�evodníky na proudovou 
smy�ku, s jejíž pomocí p�enáší data k �ídícím jednotkám. [16] 

Proudové a nap��ové simulátory najdou široké uplatn�ní v pr�myslové automati-
zaci a regulaci a p�i �ízení jednotek s analogovým ovládáním. [12] Pomocí simulátor� 
proudových a nap��ových signál� kalibrujeme nap�íklad výstupy sníma�� p�ipojených k 
PLC. 

3.3 Proudová smy�ka 

Proudová smy�ka je široce využívána nap�íklad v pr�myslové automatiza�ní technice. 
Nej�ast�ji se používá rozsah 4-20 mA. Tento rozsah pat�í mezi nejrozší�en�jší techniku 
analogového procesního �ízení již od roku 1980. Použití rozsahu 0-20 mA je o trochu 
mén� �asté. S touto proudovou smy�kou se setkáme spíše u digitálních proudových smy-
�ek. [1] 
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 Proudová smy�ka má zde stále i po mnoha letech své využití, také zásluhou její 
celkem dobré imunity proti elektromagnetickému rušení, které se v pr�myslu �asto vy-
skytuje. Na zpracování i použití je jednoduchá. [1] 
 Používá se pro p�enos hodnot nam��ených veli�in. Dovoluje p�enos na velké vzdá-
lenosti i nap�íklad stovky metr�, a navíc umož�uje napájení komponent p�ímo ze smy�ky. 
[1] 

Hodnota 4 mA nej�ast�ji zna�í nap�íklad u ventilu jeho vypnutí. Obecn� vzato je 
snímaná veli�ina p�i této hodnot� nulová (0 %), p�i hodnot� 20 mA je naopak hodnota 
snímané veli�iny maximální (100 %). Všechny hodnoty snímané mezi tím zna�í, že je 
veli�ina snímána v n�jakém menším rozsahu. Pokud máme standardizovanou veli�inu a 
víme, že 4 mA odpovídá nulová hodnota a 20 mA maximální hodnota (pro nás konkrétní 
�íslo), dokážeme pak p�esn� ur�it hodnotu snímané veli�iny v jakémkoliv okamžiku dle 
aktuální hodnoty proudu. [2] 

V praxi existují dva druhy proudových smy�ek – analogové a digitální. Analogové 
proudové smy�ky reprezentují hodnoty proudu v rozsahu nej�ast�ji 4-20 mA. Digitální 
smy�ka pak využívá hodnot logické 0 a logické 1. Logickou nulu reprezentuje hodnota 4 
mA a logickou jedni�ku hodnota 20 mA. [1] 

Hodnota 4 mA jakožto spodní hranice proudové smy�ky nebyla zvolena náhodn�. 
Nižší hodnoty �asto nebývají voleny, protože jsou použity pro signalizování poruch ob-
vodu, nap�íklad u hodnoty 0 mA nebudeme schopni s ur�itostí tvrdit, že obvod neobsa-
huje n�jakou poruchu, rozpojený nebo poškozený kabel. [2] 

Princip proudové smy�ky je na obrázku �íslo 7. 

Obr. 7 - Princip funkce proudové smy�ky [14] 
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4. ZÁKLADNÍ KONCEPCE SYSTÉMU 

4.1 Stanovení cíl� 

V práci jsem si stanovila n�kolik bod�, kterých jsem cht�la dosáhnout. 
• p�ístroj bude uživatelsky p�ív�tivý a jednoduše ovladatelný, 
• pro p�ístroj navrhnu a vyrobím krabi�ku, 
• pro p�ístroj navrhnu zdroj, 
• pokusím se minimalizovat šumy a rušivé vlivy pro zvýšení p�esnosti, 
• p�ístroj p�ipravím pro p�idání bateriového napájení, 
• p�ístroj bude možno p�ipojit p�es USB k PC a programovat ho tak, 
• pro p�ístroj zm��ím korek�ní k�ivku a pomocí ní ho zkalibruji, 
• p�ístroj bude, pokud možno, modulární pro snadnou vým�nu p�ípadných po-

škozených sou�ástek. 
V celé práci kladu nároky na velikost za�ízení, které by m�lo být co nejmenší, aby 

bylo lehce p�enositelné. Na po�átku všech návrh� jsem se snažila vytvo�it jednu krabi�ku, 
do které vše naskládám. Nakonec jsem se rozhodla p�ístroj rozd�lit do dvou krabi�ek – 
napájecí a procesorové. Díky tomuto rozhodnutí jsem zmenšila krabi�ku na polovi�ní 
velikost a zárove� jsem tímto �ešením zna�n� snížila šumy a rušení, které by p�ítomnost 
napájecí �ásti u procesorové zp�sobovala.    
 

4.2 Blokové schéma 

Pomocí zdroje budu napájet mikroprocesor, displej, p�evodník, opera�ní zesilova�e a 
další sou�ástky nezbytné pro funk�nost mého za�ízení. K procesoru p�ipojím tla�ítka pro 
ovládání displeje a nastavování hodnoty a také samotný displej. Hodnotu nastavenou na 
displeji budu pomocí p�evodníku p�evád�t na analogovou výstupní hodnotu. 

Obr. 8 - Blokové schéma navrženého p�ístroje [14] 
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5. NÁVRH SYSTÉMU A JEHO SOU�ÁSTÍ 

5.1 Sou�ástky použité pro procesorovou �ást 

V této �ásti stru�n� popíši sou�ástky, které jsem vybrala pro osazení procesorové �ásti. 
Nebudu se zde zabývat rezistory, kondenzátory a dalšími b�žnými sou�ástkami.  

5.1.1 P�evodník 
Digitáln� analogové p�evodníky mají v elektronice velmi široké využití. Jsou to elektro-
nické sou�ástky, které jsou ur�eny pro p�evod digitálního, tedy nespojitého signálu, na 
analogový signál, tedy signál spojitý. Velmi �asto se v p�ístrojích objevují spolu s analo-
gov� digitálním p�evodníkem, jehož funkce je p�esn� opa�ná. [8] Díky spojení t�chto 
p�evodník� jsme schopni zp�tn� korigovat m��ené hodnoty a dosahovat ješt� v�tších 
p�esností. V mé práci se ale zp�tnou vazbou a korekcí hodnot pomocí A/D p�evodníku 
nezabývám.  

5.1.1.1 Princip p�evodníku 

Princip funkce D/A p�evodníku demonstruji na obrázku �.9. D/A p�evodník je složen 
z bloku spína�� (switch) a R-2R odporové sít�. Tato odporová sí� se pro sv�j vzhled také 
n�kdy nazývá žeb�í�ková.  

Na spína�e a rezistory odporové sít� p�ivedu referen�ní nap�tí Uref. Hodnota to-
hoto nap�tí je maximální možná hodnota, kterou mi D/A p�evodník zobrazí. D/A p�evod-
ník v odporové síti nastaví noži�ky 2R odpor� bu� na zem (GND), nebo na výstup (IOUT). 
GND je pro n�j logická 0 a IOUT pak logická 1. Výstupní veli�inu pak zpracuje analogová 
�ást obvodu. [9] 

5.1.1.2 Návrh p�evodníku 

Sou�ástí zadání mé bakalá�ské práce je i požadavek na rozlišení analogového výstupu, 
jenž má být 0,001mA. P�i výb�ru p�evodníku jsem tedy toto kritérium musela zohlednit 
a pomocí následující rovnice (1) spo�ítat, jaký p�evodník mám použít.  
 

� �
����

�
�

�	


�

�
� ���� (5.1) 

 

Obr. 9 - Žeb�í�ková odporová sí� uvnit� D/A p�evodníku [9] 
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Kde  
N .............................................. po�et hodnot, které musím um�t zobrazit [-] 
Imax ........................................... maximální požadovaná hodnota proudu [mA] 
P .............................................. požadované rozlišení analogového výstupu [mA] 
 

Z této rovnice tedy vyplývá, že pot�ebuji použít p�evodník, který dokáže zpraco-
vat minimáln� 24000 r�zných hodnot. Výpo�tem si tedy ur�ím, kolika bitový p�evodník 
budu pot�ebovat. Použiji-li 14 - bitový p�evodník, budu moci zobrazovat pouze 16 384 
hodnot což, je pro m� málo. Použiji tedy dle rovnice (2) p�evodník 16 - bitový. 
 
� � � � �� � ������ (5.2) 
 
Kde  
N .............................................. maximální po�et zpracovaných hodnot [-] 
B .............................................. po�et bit� p�evodníku [-] 
 
 16-bitový p�evodník sice dokáže zpracovat o mnohem více hodnot, než pro svou 
práci pot�ebuji, ale je jediným vhodným. Zbývající nevyužité hodnoty tedy mohu brát 
jako rezervu. 

Pro konstrukci svého simulátoru jsem po konzultaci s vedoucím práce vybrala 16 - bitový 
p�evodník DAC 8811 vyrobený firmou Texas Instruments. Tento p�evodník je pro moji 
pot�ebu díky svým parametr�m vyhovující. 

5.1.1.3 P�evodník DAC 8811 

Pracovní rozsah p�evodníku použitého v mé práci je 2,7 V -5,5 V. VREF ur�uje maximální 
možné nap�tí, které se objeví na výstupu p�evodníku. V p�ípad� mé práce to bude 5 V. 
P�evodník nabízí také 3 vstupy kompatibilní s mikrokontrolerem a t�mi jsou clock 
(CLK), chip-select (CS) a data-in (SDI). Další piny jsou VDD napájení, GND zem a IOUT 

Obr. 10 - Zjednodušené schéma p�evodníku DAC8811 [9] 
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výstup. [9] Na obrázku �íslo 10 je zjednodušené schéma p�evodníku obsažené v datashe-
etu.  

5.1.2 Mikrokontroler 
Pro svou práci jsem po konzultaci zvolila mikrokontroler ATMEGA 328P. Pochází z �ady 
AVR od firmy ATMEL a je dob�e známý p�edevším díky Arduinu. Skládá se z 8bitového 
jádra a 23 vstupn�/výstupních pin�. Disponuje programovatelnou pam�tí FLASH – na 
rozdíl od p�edchozích �ad, které m�ly pouze EPROM a datovou pam�� EEPROM. [3] 
Pracuje p�i nap�tí 1,8-5,5 V. [4] 

5.1.3 Displej 
Na po�átku celé práce jsem se rozhodla pro �ty��ádkový displej s �adi�em HD44780. Je 
to jeden z nejb�žn�jších displej� a nacházející se na �ad� b�žných za�ízení. Pozd�ji jsem 
však své rozhodnutí p�ehodnotila a vym�nila ho za 2 �ádkový displej se 16 znaky na �á-
dek.  

Pro mou práci jsou 2 �ádky dosta�ující z hlediska programu i pohodlnosti použí-
vání, naopak �ty��ádkový displej by zbyte�n� zabíral místo na p�edním panelu, musela 
bych ho zv�tšit a tím se vzdalovat od požadavku na miniaturní systém. Tento typ displeje 
se vyskytuje v n�kolika verzích a liší se hlavn� podporovanou znakovou sadou. Od b�žné 
až po zákaznickou. Já si vysta�ím s b�žnou sadou �ísel a písmen, která vychází z ASCII 
kódování. [6] 

 
 

 

5.1.4 Modul UB232R 
Pro programování jsem použila modul UB232R od FTDI Chip. Výhodou je, že nepot�e-
buje externí napájení a je napájen p�ímo z USB. Navíc je pln� kompatibilní s USB 2.0. 

Obr. 11 - LCD displej 2x16 [21] 
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Tento modul se dá dále do budoucna využít pro komunikaci mého za�ízení p�es po�íta� i 
p�i nastavování hodnot. Sou�ástí tohoto modulu je mini USB konektor. V poslední dob� 
z vlastní zkušenosti pozoruji ústup t�chto konektor�, rozhodla jsem se tedy použít OTG 
kabel s koncovkami mini USB a USB A. Koncovku USB A jsem vyvedla na hranu kra-
bi�ky a není tedy t�eba speciální kabel ani redukce. [24] 
 

5.1.5 Ovládací tla�ítko 
Ovládání displeje a v�bec celého za�ízení bylo jednou z nejt�žších v�cí na této práci, ne 
z hlediska provedení, ale z hlediska rozhodnutí. Na výb�r jsem m�la dv� možnosti. Ro-
ta�ní p�epína� a oby�ejná tla�ítka. Ob� metody mají své výhody i nevýhody. V práci jsem 
se snažila zohlednit všechna hlediska v�etn� uživatelské p�ív�tivosti, programování, 
ceny, zp�sobu používání, p�esnosti a jednoduchosti ovládání celého za�ízení. Nakonec 
jsem se rozhodla pro použití oby�ejných tla�ítek. 

5.1.5.1 Rota�ní p�epína� 

Pro svou bakalá�skou práci jsem zvažovala použití designo-
vého rota�ního spína�e AN-P1S-1PS-Z, který vyrábí firma ZI-
PPY. V prost�ední �ásti tohoto spína�e je i potvrzovací tla-
�ítko, a tak se jedná o vhodného kandidáta pro pohyb v menu 
a pro potvrzení nastavené hodnoty. Spína� je dopln�n o šedo-
�erný hmatník, který usnad�uje jeho ovládání.  

Rota�ní sníma� je obousm�rný díky kontakt�m A a B, 
které se spínají a rozepínají v závislosti na sm�ru otá�ení. [5] 
Princip funkce je vyobrazen na obrázku 14 a vzhled spína�e 
na obrázku 13.  Obr. 13 - Rota�ní spína� 

AN-P1S-1PS-Z [22] 

Obr. 12 - UB232R [24] 
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5.1.5.2 Tla�ítkový spína� 

Druhou volbou byly oby�ejné tla�ítkové spína�e. Vybrala jsem 1-pólové spína�e bez are-
tace od firmy HIGHLY s kruhovým hmatníkem. Jejich ovládání je jednodušší než u ro-
ta�ního spína�e, protože nehrozí, že by se p�i práci omylem posunuly do jiné polohy, p�i 
programování také odpadá nutnost ur�ovat po�áte�ní pozici a zadávání hodnot je s nimi 
velmi p�esné. Vršky hmatník� jsem pro p�esnost polepila samolepkami vy�ezanými na 
�ezacím plotteru. Pomocí �ty� pohybových a jednoho potvrzovacího tla�ítka je pohyb po 

Obr. 14 - Princip vyhodnocení rota�ního ovlada�e [20] 

Obr. 15 - Detail umíst�ní tla�ítkových spína�� [14] 
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displeji i nastavování hodnot jednoduché. Detail umíst�ní tla�ítek na mé p�ístroji je na 
obrázku 15. [23] 

5.2 Sou�ástky použité pro nap��ovou �ást 

V této �ásti popíši sou�ástky vybrané pro nap��ovou �ást, v�etn� výpo�t� od�vod�ujících 
jejich výb�r. 
 

5.2.1 Návrh zdroje 
Na za�átku práce jsem se rozhodla pro napájení pomocí dvou transformátor�, jeden m�l 
napájet opera�ní zesilova�e se symetrickým nap�tím ±15 V. A druhý m�l napájet mikro-
kontroler s nap�tím 5 V. Po prostudování datasheetu opera�ních zesilova�� jsem zjistila, 
že by bylo zbyte�né používat symetrické napájení ± 15 V, když zesilova��m sta�í mini-
máln� ± 2 V. Nemusím díky tomu �ešit chlazení v takové mí�e, jako v p�edchozím návrhu 
ze semestrální práce.  

Napájecí zdroj se skládá z transformátoru, usm�r�ova�e tvo�eného �ty�mi dio-
dami zapojenými do m�stku. Diodový m�stek usm�rní sinusovku z transformátoru tak, 
že invertuje zápornou �ást sinusového signálu na kladnou a kladnou ponechá. Takto us-
m�rn�ný signál vyfiltrujeme pomocí elektrolytického kondenzátoru. Výstupní nap�tí 
z filtru stabilizujeme pomocí regulátoru na hodnotu vhodnou pro naše zapojení. Výsledný 
signál je pak stabilní a stejnosm�rný. 

5.2.1.1 Transformátor 

P�ed samotný transformátor jsem vložila pojistku, která má ochránit m�j obvod proti p�e-
p�tí a poruše na primárním vinutí. 

V p�vodním návrhu jsem zvažovala použití dvou transformátoru. Po p�ehodno-
cení hodnot pot�ebného nap�tí jsem se rozhodla zm�nit celé zapojení a použít na celý 
obvod pouze jeden transformátor s výstupem 2x9 V. Tímto ušet�ím na desce místo a za-
�ízení tak zmenším. Schéma zapojení zdroje je uvedeno na obrázku �íslo 16.  

Obr. 16 - Schéma zapojení zdroje [14] 
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Výstupní nap�tí z tohoto obvodu je tedy 5 V a ±9 V.  
 

5.3 Popis analogové �ásti 

Na obrázku �íslo 17 je uvedeno schéma analogové �ásti, hodnoty sou�ástek tohoto sché-
matu jsou uvedeny v tabulce �íslo 1. P�evodník je napájen 5 V pomocí vstupu Vdd, záro-
ve� je na p�evodník p�ivedeno referen�ní nap�tí Vref, které je v nastaveno pomocí stabi-
lizátoru LM 317. Toto zapojení je uvedeno v p�íloze bakalá�ské práce. Pomocí p�evod-
níku OPA277, zapojeném v invertujícím zapojení, p�evedu výstupní proud z p�evodníku 
na záporné nap�tí. Pomocí druhého p�evodníku zapojeném ve stejném zapojení jej inver-
tuji zp�t na kladné. Pro nastavení správné hodnoty na výstupu jsem se rozhodla použít 
dva trimry R2, jejichž hodnota musí být vždy stejná. Hodnotu lze nastavit mezi 0-50 k	. 
Pomocí t�chto trimr� jsem dále nastavovala výstupní hodnotu p�i programování, jak je 
popsáno v kapitole 7.1. Požadovaný výstupní proud pak protéká zát�ží. 

Rovnice 5.3 vyplývá ze zapojení na obrázku 17. [9] 
 

 
 
     (5.2) 
 

 
Kde K je aktuáln� nastavená hodnota na p�evodníku. 
 

Obr. 17 - Schéma analogové �ásti [14] 
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Tabulka 1 - Hodnoty sou�ástek 

Sou�ástka Hodnota 

Vref Nastavitelné mezi 0-7 V 

Vdd 5 V 

C1 12 pF 

R1 150 k	 

R2 50 k	 

R3 50 	 
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6. NÁVRH SCHÉMATU ZAPOJENÍ A DPS 

Návrhy schématu i desek plošných spoj� jsem zpracovala v programu Eagle. P�íslušná 
schémata a návrhy DPS jsou umíst�ny v p�íloze této práce.  

6.1 Testování na nepájivém poli 

První návrhy jsem otestovala v programu Multisim. Po úsp�šné simulaci jsem otestovala 
procesorovou �ást na nepájivém poli s napájením ze školního stabilizovaného zdroje 
AUL 310, �ímž jsem si ov��ila skute�nou správnost mého zapojení. Nezbývalo tedy nic 
jiné, než navrhnout DPS a vyrobit ji. 

6.2 Návrh DPS 

Desky plošných spoj� jsem navrhovala stejn� jako schéma zapojení v programu Eagle. 
P�ístroj je rozd�len na 3 samostatné DPS, které jsou mezi sebou propojené zámkovým 
konektorem PSH02 a jeho protikusem PFH02. Tyto konektory jsem vybrala pro jejich 
jednoduché použití. M�j p�ístroj se skládá ze dvou krabi�ek, které pot�ebuji propojit. Pro 
jednoduchou manipulaci je pot�eba mít dostate�n� dlouhý propojovací kabel. Díky t�mto 
konektor�m jsem si mohla propojovací kabel vyrobit p�esn� na míru, jak pro propojení 
krabi�ek, tak pro displej a p�ipojení tla�ítek k procesoru. 

6.2.1 Osazení DPS 
DPS je vyrobena z laminátu Nanya FR4 0/35 o tlouš�ce 1,5 mm a pro fotocestu je použit 
film Riston. Na domácí fréze jsou vyvrtané otvory pro zavedení sou�ástek a montážní 
otvory pro uchycení distan�ních sloupk�. Desky plošných spoj� jsou vyrobeny celkem 
t�i. Jedna pro nap��ovou �ást, druhá pro procesorovou �ást a t�etí pro p�ipojení tla�ítek.  

Pro svou práci jsem se rozhodla použít sou�ástky v normálních pouzdrech, pro-
tože je jednodušší zapájet je v domácím prost�edí. Toto rozhodnutí se netýká pouze p�e-
vodníku, který se nevyrábí v jiném než SMD pouzd�e. Pro jeho p�ipojení k desce jsem 
tedy použila redukci, na kterou je p�ipájen a následn� pomocí dutinek p�ipojen do patice, 
která je pevn� p�ipájena k DPS.  

Obr. 18 - Detail p�ipojení D/A p�evodníku k redukci [14] 
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Pro napájení p�evodníku jsem použila mikroskop s LCD displejem, který mi 
zna�n� usnadnil jeho p�ipojení k redukci. Detail p�ipojení je vyobrazen na obrázku �. 18. 
Snížená kvalita fotografie je zp�sobena zv�tšením mikroskopu a jeho reakcí na okolní 
vlivy.  

Ostatní sou�ástky jsem osadila za použití cínové pájecí pasty pro bezolovnaté pá-
jení, která obsahuje p�ím�si st�íbra a m�di. Vyzna�uje se vysokou pevností letovaných 
spoj� p�i namáhání a je mén� náchylná k oxidaci.[17]  

Všechny t�i DPS jsou ke krabi�ce p�ichyceny prost�ednictvím distan�ních 
sloupk�.  
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7. ����������	�
����� 

Abych v�bec mohla mikroprocesor programovat, musela jsem do n�j nahrát bootloader. 

Následn� jsem pro programování použila USB modul UB232R. Pro programování jsem 

zvolila vývojové prost�dí Visual Studio Code, které je pro nekomer�ní ú�ely p�ístupné 

zdarma. Celý program je napsán v jazyce C. 

7.1 Popis programu 

V programu jsem použila n�které p�edprogramované funkce, nap�íklad pro kurzor a dis-

plej.  

Pro celou kalibraci a chod programu je d�ležité ur�it, jaká zm�na na p�evodníku 

zv�tší hodnotu výstupu o jednu tisícinu miliampéru. Pokud bych nezvolila celé �íslo, �e-

lila bych problému, díky kterému by docházelo k „p�ete�ení“ po sou�tu zbývajících de-

setinných �ísel. Tomuto problému jsem se vyhnula tak, že jsem na p�evodníku nastavila 

hodnotu 56000. Poté jsem pomocí trimr� v mém obvodu nastavila výstup na 28 mA. Z to-

hoto je patrné, že v p�ípad� mého nastavení se hodnota na p�evodníku zv�tší vždy o 2 p�i 

zm�n� hodnoty na výstupu o 0,001 mA. 

Takto zvolené celé �íslo zp�sobuje p�i kalibraci nejmén� problém�. Princip na-

stavování hodnot na displeji je vyobrazen na obrázku �íslo 19. 

V prom�nné value[0] nastavuji desítky mA, ve value[1] jednotky mA a 

takhle to pokra�uje dál až do value[4], kde nastavuji tisíciny mA. Z obrázku je patrná 

i konstanta 2, kterou násobím výsledek, abych dosáhla správného výstupu.  

V následujícím p�íkladu nastavím hodnotu 18,474 mA 

69 dám do prom�nné number hodnotu 1. Na �ádku 70 spo�ítám následující: 

� � ����� � � � ����� 

����� � � � ���� � � � �	��� 

�	��� � 
 � ��� � � � �	��� 

�	��� � � � �� � � � �	�
� 

�	�
� � 
 � � � � � �	�
� 

�	�
�� � ��
�
��� 

Obr. 19 - Nastavení hodnoty na p�evodníku [14] 



31 
 

Z výše uvedeného p�íkladu je patrný princip výpo�tu hodnoty nastavené na p�evod-
níku pro správný výstup na za�ízení. Na obrázku 20 je vid�t výsledný nam��ený výstup. 

7.2 Ovládání programu a celého za�ízení 

Po zapnutí za�ízení se na displeji objeví text se jménem autora bakalá�ské práce, po �a-
sové prodlev� se displej dostane do režimu nastavování hodnot. Tento režim je vid�t na 

obrázku �íslo 21.  Výstup programu se nastavuje na prvním �ádku, vždy bude 

Obr. 21 - Detail displeje nastavovacích tla�ítek 

Obr. 20 - Výstup za�ízení pro uvedený p�íklad [14] 
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v jednotkách mA. Na druhém �ádku je možnost bu� nastavenou hodnotu p�ivést na vý-
stup pomocí APPLY nebo se pomocí CANCEL vrátit k nastavování hodnot. Pohyb po 
displeji je vykonáván pomocí tla�ítek se šipkami.  

Nastavení hodnoty m�že probíhat dv�ma zp�soby.  
První možností je nastavení kurzoru na daný �ád, zmá�knutím OK potvrdíte, že 

chcete nastavit �íslovku, která bude reprezentovat daný �ád. �íslovku nastavíte pomocí 
šipek nahoru/dolu. Dostanete-li se až k nejvyšší �íslovce, mohou nastat dv� možnosti. 
Bu� se zvýší hodnota vyššího �ádu o jedna, nebo z�stane nastavena nejvyšší �íslovka, 
protože z principu nem�žete nastavit více, než je maximální hodnota 24 mA. Stisknutím 
OK potvrdíte nastavení hodnoty na daném �ádu. Pohybem šipek vpravo/vlevo se posou-
váte v �ádech.  

Druhá možnost je tla�ítko na daném �ádu držet stisknuté, pak se zvyšuje nastavo-
vaná hodnota vysokou rychlostí, p�i�emž se na vyšších �ádech hodnota p�i�ítá, nižší �ády 
z�stávají beze zm�ny.  

V obou p�ípadech se pomocí šipky dolu p�esuneme na tla�ítko APPLY a stiskem 
potvrdíme hodnotu na výstup. 

Do úvahy p�ichází i r�zná vylepšení, nap�íklad p�idání SLEEP módu pro p�ípad, 
že by bylo za�ízení napájeno bateriov�. Po ur�itém �asu by se za�ízení samo vypnulo a 
šet�ilo by tak baterii. Vzhledem k absenci bateriového napájení v mé práci jsem ale tuto 
možnost neošet�ila. 
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8. NÁVRH A VÝROBA KRABI�KY 

Po návrhu a osazení DPS jsem m�la v ruce výrobek, který je funk�ní, ale zárove� velmi 
k�ehký p�i manipulaci. A jakékoliv nešetrné zacházení by mohlo poškodit sou�ástky, 
spoje a propojovací konektory. Také jsem cht�la zabránit tomu, aby se neznalá osoba 
dotkla spoj� na nesprávných místech a zp�sobila si tak úraz elektrickým proudem. 
Všechny tyto problémy �eší uzav�ení p�ístroje do krabi�ky.  

Na trhu se nachází velké množství krabi�ek, ale žádné mi z hlediska velikosti a 
umíst�ní montážních d�r pro uchycení DPS nevyhovovaly.  

M�la jsem dv� možnosti, bu� navrhnout nové DPS a zohlednit tak rozm�ry nabí-
zených krabi�ek, nebo si vyrobit vlastní a p�izp�sobit je na míru vyrobeným DPS. Vzhle-
dem k mému p�ístupu do FabLabu1 a provedeným školením na laserovou �eza�ku Speedy 
300 jsem už od za�átku návrhu po�ítala s možností výroby vlastní navržené krabi�ky. 

8.1 Výb�r materiálu 

Nejprve bylo nutné rozhodnout se pro materiál. Pot�ebovala jsem n�co, co se dá dob�e 
�ezat, lepit, je to teplotn� odolné a elektricky nevodivé. B�žn� prodávané krabi�ky jsou 
vyrobeny z ABS a polystyrénu. Tyto materiály však nelze na laserové �eza�ce �ezat. Jme-
novit� ABS m�že p�i �ezání vylu�ovat kyanid, který je toxický. P�i �ezání také dochází 
k tavení materiálu a zanášení nosné voštiny. [18] 

Jako ideální materiál, a navíc cenov� dob�e dostupný, se jeví extrudované plexis-
klo. Rozhodla jsem se pro jeho použití v �erném a transparentním provedení.  

8.2 Návrh krabi�ky 

Krabi�ku jsem navrhovala v grafickém vektorovém programu Adobe Illustrator CC. Jist� 
by existoval jednodušší zp�sob – nap�íklad kreslení v AutoCadu, Inkscapu nebo v Corelu. 
Vzhledem ke svým zkušenostem s Illustratorem jsem ale zvolila tuto možnost. 

�ást návrhu krabi�ky vidíte na obrázku �íslo 22. Všechny zbylé návrhy jsou sou-
�ástí p�íloh této práce. Tento návrh je upravený pro pot�eby tisku této práce, nebo� sku-
te�né ší�e �áry musí být maximáln� 0,001 mm, a to by zde znesnadnilo �itelnost. Krabi�ka 
pro napájení i procesor je stejn� velká. Jejich rozm�ry jsou 110x120 mm. V každé kra-
bi�ce je po�ítáno s otvory pro p�íslušné komponenty, nap�íklad displej, tla�ítka, USB, 
napájení, kolébkový spína�, AC konektor a také výstupní zdí�ky. V napájecí krabi�ce jsou 
umíst�ny ventila�ní otvory pro dodate�né chlazení stabilizátor� a také chlazení transfor-
mátoru. Otvory jsou kruhové o maximálním pr�m�ru 2,3 mm, díky �emu by se krabi�ka 
dala z hlediska stupn� krytí p�ed nebezpe�ným dotykem klasifikovat jako IP3x. Samo-
z�ejm� k tomu ale nemám provedené p�íslušné zkoušky, takže se pohybujeme pouze v ro-
vin� teoretické. Všechny díly jsou opat�eny montážními dírami pro šroubky M2,5, resp. 
M3 pro zav�ení krabi�ky. 

                                                 
1 FabLab Brno je první otev�ená digitální dílna v Brn�, kde si po p�edchozím školení a zaplacení �lenského 
p�ísp�vku m�žete vyráb�t prototypy svých navržených za�ízení. 
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Pro jednodušší lepení krabi�ky jsem zvolila zámkový systém, který je patrný z ob-
rázku �íslo 22. Jednotlivé zuby do sebe díky správn� nastavené kerf kompenzaci p�esn� 
zapadají a usnad�ují tak lepení. 

 

8.3 Výroba krabi�ky 

Pomocí softwaru Job Control jsem si p�ipravila data pro �ez laserem. Nakonec jsem se 
rozhodla ješt� do vršku nap��ové krabi�ky vygravírovat název práce, jméno a logo. Pro 
správné �ezaní je nutno nastavit si správn� výkon laseru a rychlost hlavy. A také správn� 
nastavit ohniskovou vzdálenost pro dokonalé zaost�ení laseru. 
ezání i gravírování jsem 
provád�la p�i maximálním výkonu laseru, tedy 60 W. M�nila jsem pouze rychlost. Sa-
motné �ezání je díky rychlosti pojezdu hlavy, která dosahuje maximáln� 3,55 m/s velmi 
rychlé.  

Samotné spojení krabi�ky jsem provád�la dvousložkovým lepidlem Loctite Super 
Attak na plexiskla, které jsem nanesla na zámkové spoje. Aby byla krabi�ka rozebratelná, 
spodní díl krabi�ek, na kterém jsou upevn�ny DPS, je ke krabi�ce p�ipojen pomocí lišty 
se zalisovaným závitem M3. Krabi�ku díky tomuto �ešení m�žete tedy rozšroubovat. 

Obr. 22 - Ukázka n�kterých �ástí krabi�ky [14] 
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9. TESTOVÁNÍ A KALIBRACE 

První orienta�ní m��ení v pr�b�hu této práce jsem provád�la digitálním multimetrem a 
LCR metrem CEM DT-9931 s p�esností ±0,8 % z rozsahu. [19] Který pro toto orienta�ní 
m��ení dosta�oval, ale bohužel nemá na celém m��eném rozsahu odpovídající rozlišení. 
Pro m��ení korek�ní k�ivky jsem tedy využila Multimetr Agilent 34410 A se sériovým 
�íslem MY47003347. M��ení jsem provád�la v laborato�i p�i teplot� 23°C – abych do-
sáhla p�esností specifikovaných v datasheetu. P�ístrojem jsem m��ila hodinu a po hodin� 
m��ení teprve za�ala zaznamenávat výsledky. P�ístroj byl kalibrovaný p�ed více než ro-
kem, jeho p�esnost na rozsahu 100 mA je tedy ± (0,050 % +0,005 %)  

9.1 Korek�ní k�ivka 

Korek�ní k�ivka by byla pro m�j p�ístroj jist� vhodným dopl�kem. Po jejím získání by se 
nam��ená data nahrála zp�t do za�ízení. Následné výstupní hodnoty by již procházely 
korekcí a zvýšila by se tak jejich p�esnost. Ješt� p�ed m��ením korek�ní k�ivky jsem ale 
narazila na dva zásadní problémy.  
 Na mém rozsahu s daným rozlišením bych pro korek�ní k�ivku pot�ebovala zm��it 
24000 hodnot. M��ení by bylo pot�eba provést minimáln� 10x, abych mohla eliminovat 
chyby na minimum a dosáhla tak vysoké p�esnosti. Toto m��ení by bylo �asov� náro�né, 
a to i za p�edpokladu, že bych jej provedla automatizovan�, nap�íklad pomocí programu 
LabView. Do �asové náro�nosti musím zohlednit nap�íklad dobu odezvy systému na 
zm�nu m��ené hodnoty.  
 Druhým podstatným problémem by bylo použití korek�ní k�ivky v mém p�ístroji 
pro automatickou korekci hodnot. Ve svém návrhu jsem s tím vzhledem k absenci tohoto 
požadavku v zadání nepo�ítala od úplného za�átku, ale po celou dobu jsem nad tím p�e-
mýšlela a práci se k tomu snažila dovést. 24000 výsledných hodnot by ale zabralo tolik 
pam�ti, že bych ve svém za�ízení korek�ní k�ivku stejn� nemohla využít. Po konzultaci 
s vedoucím práce jsem se rozhodla pro m��ení 240 hodnot na celém rozsahu, ze kterých 
jsem se pokusila stanovit alespo� pravd�podobný trend korek�ní k�ivky. 
 

9.2 Kalibrace výstupu 

Po prvním m��ení 240 hodnot jsem získala graf korek�ní k�ivky znázor�ující intervaly, 
ve kterých je pot�eba provést korekci hodnoty. Z grafu �íslo 1 je jasn� patrné, že mám 
p�esn� vymezené intervaly, ve kterých musím p�i�íst nebo ode�íst korekci k nastavované 
hodnot�, aby nastavená hodnota odpovídala výstupu. Maximální korekce po prvním m�-
�ení byla 0,003 mA.  
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9.3 Testovací m��ení 

Poté, co jsem povedla korekci a upravila dle ní program, jsem zm��ila t�chto 240 hodnot 
znovu. Výsledky m��ení jsou uvedeny v p�íloze v tabulce �íslo GGG. Z výsledku tohoto 
m��ení jsem spo�ítala absolutní a relativní chybu, které jsou na znázorn�ny v grafu �íslo 
RRR a TTT.  
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                                    Graf 1 - Korek�ní k�ivka po prvním m��ení [14] 
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Graf 2 - Absolutní chyba [14] 
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9.4 Zhodnocení m��ení 
Kalibrace simulátoru dle nam��ené korekce se poda�ila. Mnou navržený p�ístroj je velmi 
p�esný, na rozsahu 0-24 mA a p�i rozlišení 0,001 mA je maximální odchylka nastavené 
hodnoty od nam��ené hodnoty pouze 0,001 mA. Relativní chyba klesá se zvyšujícím se 
proudem. Maximální je v bod� 1,500 mA, kdy dosahuje hodnoty 0,066 %.  

Každé m��ení je zatíženo chybami a nejistotami. V této práci se nejistotami neza-
bývám, bylo by ale vhodné je pro tato m��ení vypo�ítat. Nejistota typu A je relativn� 
lehce zjistitelná, po�ítá se z nam��ených hodnot. Nejistota typu B už je na stanovení slo-
žit�jší. V tomto p�ípad� bychom museli zohlednit nejistotu jednotlivých sou�ástek, rozli-
šení displeje, nejistotu m��ícího p�ístroje, vliv prost�edí a operátora p�i m��ení. �
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Graf 3 - Relativní chyba [14] 
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10. ZÁV�R 

V úvodu práce jsem uvedla, cíle, již chci v dané práci dosáhnout. V�novala jsem se za�í-
zením, které jsou na trhu dostupné a mají obdobné parametry jako moje za�ízení. Teore-
ticky jsem rozebrala problematiku proudové smy�ky a zdroj� standardizovaných signál� 
i jejich použití. 

Navrhla jsem koncepci systému, vybrala jednotlivé sou�ástky, stru�n� popsala je-
jich princip a d�vod volby. Vytvo�ila jsem schéma, které jsem otestovala na nepájivém 
poli, chyby v návrhu jsem opravila ješt� p�ed vytvo�ením DPS, takže jsem aktualizovala 
schéma a vyrobila jsem dle n�j DPS a tu následn� osadila a oživila. 

Pro celý p�ístroj jsem navrhla krabi�ky a vlastnoru�n� je vyrobila na laserové �e-
za�ce. Celý výrobek tím získal jednotný design. 

Naprogramovala jsem jednoduchý program, který jsem nahrála do mikrokontro-
leru a pomocí kterého na displeji nastavuji hodnoty.  

Po prvním m��ení jsem kalibrovala výstup a provedla další testovací m��ení, které 
potvrdilo správnost kalibrace. Maximální odchylka m��ené hodnoty od nastavené hod-
noty po kalibraci je 0,001 mA. Maximální relativní odchylka je 0,066 %. Takové p�es-
nosti jsem dosáhla díky vybraným sou�ástkám, již zmín�né kalibraci a také odd�lením 
napájecí krabi�ky od procesorové, �ímž jsem se pokusila eliminovat rušivé šumy a vlivy. 

P�ístroj spl�uje všechny body zadání. 
P�i práci na tomto za�ízení jsem se nau�ila a vyzkoušela mnoho v�cí. V práci na 

tomto za�ízení by se dalo pokra�ovat a dále ho vylepšovat. Na n�která vylepšení je návrh 
p�ipraven a sta�ilo by pouze dodate�ná vylepšení p�ipojit. Nap�íklad bateriové napájení. 
Odd�lením napájecí a procesorové krabi�ky jsem p�ipravila p�du pro p�ipojení baterio-
vého napájení, sta�í pouze vyvést stejný konektor. V procesorové krabi�ce je vývod na 
USB-A. Pomocí tohoto vývodu jsem p�ístroj pouze programovala, ale dalo by se navrh-
nout jednoduché API rozhraní, které by bylo uživatelsky p�ív�tivé, pak by nebylo nutné 
zadávat hodnoty pomocí tla�ítek a displeje, ale jednoduše je zadávat z aplikace na PC. 
Za�ízení by také mohlo mít pam�� naposledy zadaných hodnot nebo nap�íklad p�ednasta-
vené nejpoužívan�jší hodnoty. Rovn�ž bych k za�ízení p�idala LED diody, které by sig-
nalizovaly poruchu, komunikaci p�evodníku a mikroprocesoru a aktivní výstup. Ideální 
by bylo také p�idání zp�tné vazby a m��ení výstupního proudu, aby se dalo za�ízení na-
stavit ješt� p�esn�ji.  
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P�íloha 10 - Nam��ené hodnoty 
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P�íloha 11 - Fotografie výsledného za�ízení 

Obrázek 1 - Napájecí �ást 
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P�íloha 12 - Fotografie výsledného za�ízení 

 

Obrázek 2 - Procesorová �ást 
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P�íloha 13 - Obsah p�iloženého CD 
P�iložené CD obsahuje: 

• Program 
• Návrh nap��ové krabi�ky 
• Návrh procesorové krabi�ky 
• Schéma nap��ové krabi�ky 
• Schéma procesorové krabi�ky 
• Schéma zapojení tla�ítek 
• DPS nap��ové krabi�ky 
• DPS procesorové krabi�ky 
• DPS tla�ítek 
• Bakalá�skou práci v elektronické verzi 
• Fotografie za�ízení 
• Tabulku nam��ených hodnot 
• Grafy 
• Seznamy sou�ástek pro napájení, procesor a tla�ítka 

 


