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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá návrhem a realizací systému identifikace poruch na pájených 

spojích z již existujícího systému, který je však omezen závislostí na obsluze systému 

lidským faktorem. Inovovaný systém nám tedy poskytne možnost automatického 

testování pájených spojů pomocí počítače. A následné zpracování dat elektronickou 

formou pomocí příslušného softwaru. 

První část práce je věnován teorii vzniku chyb na pájených spojích a seznámení 

s neinovovaným systémem. Následně práce pokračuje praktickou částí, jež nás seznámí 

s postupem a realizací inovovaného systému identifikace poruch pájeného spoje. A na 

závěr práce je vytvořeno zhodnocení dosažených výsledků a splnění zadání práce.   
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ABSTRACT 

This paper describes the draft and implementation of a system for identifying 

failures on the soldered joints from already existing system, which is, however, limited 

by dependence of the operating system of the human factor. The innovated system 

provides us an automatic testing of soldered joints using a computer, with subsequent 

processing of data electronically using the corresponding software. 

The first part is devoted to the theory of the formation of flaws on the soldered 

joints and to the familiarization with uninnovated system. Subsequently, work continues 

with the practical part, which introduces us the procedure and implementation of the 

innovated system for identifying failures on the soldered joints. The final part of this 

paper is an evaluation of the results and fulfilment of work requirements 
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ÚVOD 

Účelem této diplomové práce na téma „Systém identifikace poruch pájeného spoje“      

je seznámit se s dosavadním postupem diagnostiky poruch plošných spojů a následně 

navrhnout a realizovat inovaci původního systému.  

Plošné spoje procházejí cyklickými změnami teplot, čímž na ně působí mechanické 

pnutí vlivem rozdílných teplotních dilatací příslušných materiálů. V důsledku tohoto 

pnutí může dojít ke krátkodobému přerušení spoje, jenž uvedený systém zaznamenává. 

Původní systém je koncipován tak, že je zcela závislý na obsluze, která musí 

výsledky měření odečítat a následně je zapisovat a zpracovávat. Proto by inovace 

systému měla přinést možnost automatizace měření a to tak, že pomocí počítače by se 

výsledky zpracovávaly a digitálně ukládaly bez zásahu obsluhy s možností s daty dále 

pracovat. 

Hlavním významem této práce a její podstatnou částí je tedy vytvoření nového 

systému identifikace poruch pájeného spoje. Celkový výsledný systém by pak pracoval 

ve dvou funkčních módech. V prvním módu by byly zachovány původní funkce 

systému s ručním ovládáním obsluhou. V druhém módu, vytvořeném v rámci této práce, 

by systém fungoval zcela automaticky za pomoci počítače. Veškerá data o poruchách 

plošných spojů by tak byla zpracována a uložena bez zásahu obsluhy. 

V úvodu se práce zabývá seznámením s dosavadním systémem identifikace poruch. 

Je popsán princip diagnostiky, kdy je a kdy není považováno dění na pájeném spoji za 

poruchu. Hlavní částí práce je návrh postupu inovace dosavadního systému, samotná 

realizace nového automatického systému a souhrn všeho, co je nezbytné k využívání 

celého navrženého systému v běžné praxi. 

V práci samozřejmě nechybí veškeré postupy potřebné pro uvedení výrobku do 

chodu, pro případ rozšíření systému o další DPS. Součástí práce jsou také všechna 

potřebná schémata, podklady pro výrobu desek, osazovací plány, seznamy součástek     

a též samotné programy pro jednotlivé čipy, kterými je systém osazen. 
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1 TEORIE 

1.1 Testování spojů  DPS pomocí zrychleného testování 

S rostoucími požadavky na spolehlivost zařízení roste také potřeba vyhodnocovat 

životnost stále rychleji vyvíjených produktů, či jejich součástí. Bez použití zrychleného 

testování by výrobci museli dlouho čekat na výsledky klasických metod, než by mohl 

být výrobek uveden na trh nebo upraven na základě výsledků testu. 

Existují dva základní typy zrychleného testování životnosti. Jedná se o zrychlené 

testy při konstantním namáhání a při krokovém (postupném) namáhání. Při zrychlených 

testech s konstantním namáháním je pozorováno časově závislé šíření poruch               

na zkoumaném vzorku. Při zrychleném krokovém (postupném) testování je namáhání 

zkoumaného vzorku postupně zvyšováno, přičemž je sledován krok, ve kterém dojde    

k poruše.  

Krokové zrychlené testování produkuje data o vzniklé poruše vzhledem 

k poslednímu konstantnímu namáhání (tedy k namáhání v posledním kroku). Pokud je 

projev poruchy předcházejícího kroku shodný, může být krokové zrychlené testování 

využito ke stanovení kritické teploty dané součástky, a také pro odhad její životnosti.[1] 

 

1.1.1 Moţnosti zrychleného testu 

Možnosti zrychleného testu jsou limitovány předem stanovenými deformačními 

vlastnostmi. Při krátkém testovacím cyklu musí být aktivovány degradační mechanizmy 

(GBS/DC) a v materiálu bude působit tečení při hodnotách blízkých k reálnému 

stavu.[1] 

 

1.1.2 Pasivní teplotní cyklické testování 

Teplotní cyklické testování je populární postup odhadování očekávané životnosti nebo 

očekávané intenzity poruch pájených spojů v působícím prostředí. V teplotním 

cyklickém testování je vzorek namáhán podle teplotního profilu obvykle se dvěma 

teplotními extrémy. Na každém teplotním extrému je vzorek držen určitou dobu 

(prodleva) a teplotní přenos je realizován řízeným teplotním gradientem. 

Prodleva. Zmenšování prodlevy je snadný způsob jak ušetřit testovací čas. 

V průběhu ohřívání a chlazení jsou DPS a součástky elasticky deformovány vlivem 

jejich rozdílných tepelných roztažností (TCE). V průběhu prodlevy je elastické pnutí 

oslabeno tečením pájky. Nicméně, jak se ukázalo dříve, rychlost tečení je závislá na 

pnutí a na teplotě. To má za následek asymptotické uvolnění, kde rozdíl v teplotní 

roztažnosti nikdy nebude vyrovnán, zejména u teplot pod nulou (viz. Obr. 1) [1] 
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Obr. 1 Vypočtená relaxace pájky Sn-Pb a keramické součástky (kondenzátor 2220) na FR4 při 

teplotním cyklování od -20 do 100°C [2] 

 

 

V praxi to znamená, že pokud uvolnění vyústí v pokles napětí pod určitou úroveň, 

tečení se zpomalí tak, že rozdíl mezi deformací v uvedeném testu a v konkrétní aplikaci 

se stane zanedbatelným. Nicméně doba potřebná pro uvolnění, která závisí na teplotní 

prodlevě, může být dost dlouhá. Prodleva potřebná pro uskutečnění daného uvolnění      

v důsledku tečení je také závislá na teplotním gradientu použitém v daném testu. Během 

přechodu z jednoho teplotního extrému do druhého, je značné množství deformace 

uloženo jako elastická deformace a musí se uvolnit během prodlevy. Proto musí být 

prodleva delší. Dospějeme tedy k závěru, že hlavní část plastické deformace v důsledku 

tečení je vyvolána v pájeném spoji. 

 

Horní teplota cyklu je limitovaná teplotou tavení pájky, zničením součástky nebo 

teplotou skelného přechodu (Tg) laminátu DPS (což je mezi 120 až 150°C) u FR4. 

Jestliže je testovací teplota vyšší než doporučená maximální provozní teplota materiálu 

komponentů, potom se dramaticky změní mechanické vlastnosti spoje nebo se spoj 

zdeformuje a vzniknou v něm neidentifikovatelná napětí, což vede k nepoužitelnosti dat 

v odhadech spolehlivosti. Teplota skelného přechodu pro materiál DPS má podobný 

efekt. Když se materiál ohřeje na větší než je teplota skelného přechodu, potom se její 

rozměry zvětší (viz Obr. 2). 
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Obr. 2 Teplotní roztažnost FR4 v ose Z [2] 

 

 

Tento efekt není tak výrazný v osách X-Y DPS, alespoň ne v blízkosti teploty 

skelného přechodu, protože měkkost materiálu skleněných vláken laminátu bude hrát 

řídící roli v deformačním chování DPS. Nicméně v testu se nedoporučuje používání 

extrémních teplot v blízkosti teploty skelného přechodu, protože vnáší do testu 

neočekávané vlivy. 

Nižší teplota je limitována reakcí tečení pájky. Například při -40°C je tečení tak 

pomalé, že prodleva, nezbytná k indukování napětí, které je srovnatelné s reálným 

fungováním mnoha aplikací, je tak dlouhá, že neexistuje nic, co by zrychlilo testování. 

Navíc, cyklování při nízkých teplotách způsobuje velké přetížení komponent                  

a následkem toho se součástky dostávají do ohrožení. [1] 

 

1.1.3 Aktivní teplotní cyklování 

Funkční test, kde je zkušební vzorek namáhán elektrickým zatížením produkujícím 

teplo, je testem, který se nejvíce blíží k reálu. V pasivním teplotním cyklování má 

koeficient teplotní roztažnosti významný vliv na deformace. V aktivním teplotním 

cyklování je deformace v důsledku teplotního rozdílu mezi komponenty a DPS také 

součástí testu. Prodleva je parametr, který má výrazný vliv na zrychlení. Existují 

omezení v teplotních extrémech. Teplotní kolísání je omezováno rovnováhou 

rozptylovaného tepla a transformací elektrické energie na teplo. Používání elektrického 

přetížení je nebezpečné, protože může vyvolat až destrukci samotných komponent. [1] 
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1.1.4 Vyhodnocovací systém poruch na plošných spojích 

V určitém okamžiku cyklu může na spoji mezi součástkou a DPS dojít k trhlině           

na velmi krátkou dobu. Tyto trhliny vedou v běžném provozu k přerušení signálů nebo 

dat, které přes ně prochází. Proto je důležité tyto spoje testovat a zaznamenávat dané 

poruchy vzniklé na spoji. Postup při záznamu chyb je vidět na Obr. 3. Dle normy       

IPC-9701 A se tyto chyby vyhodnocují s tím, že za poruchu je považováno přerušení   

na dobu delší než 10µs. Dále viz. norma. 

 

 

 

Obr. 3 Blokové schéma detekce chyb na spoji 

 

 

1.2 Původní systém identifikace poruch 

Dosavadní systém je založený na principu měřicích karet. Každá z nich obsahuje 40 

vstupů, které je možné připojit k měřenému spoji na DPS, jenž je podroben cyklování 

teplot. Připojení musí být realizováno pomocí pájeného spoje, a nikoliv mechanickým 

spojením, z důvodu vnášení dalších chyb do měření. Dále tato karta obsahuje 4 malé 

karty připevněné vertikálně k hlavní kartě. Tyto 4 karty obsahují vyhodnocovací 

jednotky přerušení spojů a následnou poruchu na spoji zaznamenávají pomocí LED 
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diod. Každá ze 4 karet vyhodnocuje 10 spojů, tudíž obsahuje i stejný počet indikačních 

LED diod. 

Systém zaznamená údaj pomocí vyhodnocovací jednotky, a pokud dojde k poruše 

nad stanovený časový limit, rozsvítí LED diodu. Tyto údaje dále zpracovává obsluha, 

jež je zapíše společně s uběhlými cykly a poté vyresetuje celý systém najednou.          

To znamená, že čipy, jež zaznamenaly přerušení, se nastaví ze stavu nalezené chyby    

do stavu měření poruch. Tento proces se dále opakuje po stanovenou dobu testování 

plošných spojů. 

 

1.2.1 Blokové schéma původního systému 

Na Obr. 4 je vidět blokové schéma popisující systém měřicí chyby na DPS, které jsou 

umístěny v komoře pro cyklování teplot a dále propojeny s vyhodnocovací jednotkou. 

Toto schéma systému nepodporuje ukládání výsledků digitálně a tudíž je plně závislé na 

obsluze. 

 

 

Obr. 4 Blokové schéma původního systému  
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1.2.2 Popis funkce a provedení původního systému 

Jelikož je třeba vyhodnocovat velké množství spojů, minimálně desítky, případně 

několik stovek, byl pro tuto aplikaci navržen jednoduchý klopný obvod, který využívá 

jednočipový mikro kontrolér PIC 10F200.  Jedno pouzdro velikosti SOT 23-6 velikosti 

3mm realizuje softwarově dva klopné obvody. Software je sestaven tak, aby klopný 

obvod indikoval přerušení delší jak 100ms. Indikace kratších napěťových impulsů tak 

jak požadují normy, byla problematická, klopný obvod byl spouštěn náhodnými 

impulsy z okolí. 

Pro praktické měření byly zhotoveny moduly, které obsahují 40 klopných obvodů. 

Na desky je možno připájet pásový vodič, kterým realizujeme propojení na měřící 

desku. Každý modul je schopen „ošetřit“ čtyřicet měřících míst. V případě impulsu 

delším jak 100ms se rozsvítí příslušná dioda na modulu. Nevýhodou tohoto řešení je 

fakt, že je třeba v průběhu měření průběžně sledovat stav klopných obvodů. V praxi se 

ukázalo, že stačí zapisovat stav během dvou až tří dnů, neboť zkouška téměř vždy trvá 

několik měsíců (několik tisíc teplotních cyklů).[3] 

 

 

Obr. 5 Původní systém identifikace poruch 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 Rozvaha nad inovací systému 

Dle zadání a podmínek vedoucího diplomové práce doc. Ing. Josefa Šandery, Ph.D. 

se očekávalo, že u původního systému bude i nadále zachována jeho stávající funkce         

a jako nástavbou bude systém rozšířen o možnost propojení s PC. To umožní data 

automaticky archivovat v digitální podobě a dále je zpracovávat podle potřeby. 

Uvedené požadavky byly při předběžné rozvaze o realizaci úprav a doplnění 

systému splněny. Bylo rozhodnuto, že původní systém, složený z jedné hlavní desky      

a čtyř malých, vertikálně usazených desek, osazených mikrokontroléry PIC 10F200, 

bude rozšířen o další mikrokontroléry ATMEGA8. Díky jejich širokému využití            

a velkému počtu pinů, nastavitelných buď jako vstupy nebo jako výstupy, bude  

zajištěno poměrně jednoduché připojení systému k PC. Získaná data o identifikovaných 

chybách na DPS se pak budou zaznamenávat například v EXCELu nebo v textovém 

souboru. 

Při zamyšlení se nad postupem inovace bylo jasné, že lehčí částí práce bude úprava 

malých destiček osazených, jak už bylo zmíněno několikrát, mikrokontroléry PIC 

10F200. Tyto desky stačí pouze upravit tak, aby informace o poruše na DPS v podobě 

hodnoty napětí GND nebo Vcc byla vyvedená z desky ven k dalšímu zpracování 

pomocí čipů ATMEGA8. Také bude nutná úprava nevhodného propojení mezi hlavní   

a malou deskou, které bylo v původním systému řešeno vodiči, připájenými napevno. 

Nevhodnost tohoto propojení je zřejmé a omezující zejména v případě potřeby 

manipulace s deskami ať už kvůli přemisťování nebo kvůli opravám.  

Proto při předběžné rozvaze bylo navrženo propojení desek rozebíratelné pomocí 

dutinkové lišty a kolíkové lišty, která by přinášela možnost nejen oddělovat malé desky 

od hlavní desky, ale také malé desky zaměňovat dle potřeby. Toto navržené propojení je 

zobrazeno na Obr. 6. 

 

 

Obr. 6 Nákres propojení na inovovaném systému 

 

Úprava hlavní desky byla však už záležitostí mnohem obtížnější a to díky nutnosti 

osadit ji dvěma čipy ATMEGA8. Ty sice postačí k přečtení čtyřiceti hodnot ze čtyř 
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malých desek, ale díky velkému množství pinů a z nich vycházejících propojů dělá 

desku náročnou nejen na návrh a výrobu. Náročnost ještě umocňuje také nutnost 

přizpůsobit se rozměrům původního systému a zachování prvků, nutných k ručnímu 

ovládání systému, především resetovacího tlačítka.  

Důvodem, proč byly při rozvaze zvoleny právě čipy ATMEGA8, je jejich podpora 

sběrnice I2C, díky které postačí ke komunikaci pouze dva vodiče. Současně bude 

umožněno propojení až 128 zařízení, v našem případě čipů. Podrobně je princip této 

sběrnice popsán v kapitole 3.1.4 Sběrnice I2C.     

V rozvaze také bylo počítáno s tím, že komunikaci mezi jednotlivými procesory             

a PC zajistí TTL převodník, který umožní propojení s počítačem přes port USB, jenž je 

v dnešní době standardem každého běžného PC. 

V neposlední řadě se při volbě postupu realizace úprav dbalo také na ekonomickou 

stránku věci. To je další důvod, proč byla zvolena právě úprava pomocí ATMEGA8, 

která je dnes běžně dostupná a cenově příznivá v porovnání s tím, jak široké možnosti 

využití nabízí. 
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2.2 Malá deska s indikačními LED 

2.2.1 Deska původního systému 

Jak již bylo popsáno výše, deska původního systému měla dva zásadní nedostatky. 

Především to, že neobsahovala vyvedené výstupy z čipů PIC a dále pak, že měla pouze 

plošky připravené k připájení pomocí drátků na pevno, k hlavní desce systému. Z toho 

důvodu nemohla být původně navržená koncepce této desky využita do inovovaného 

stému a musela být zcela přepracována. 

Náhled na desku můžeme vidět na Obr. 7, který nám zobrazuje osazovací plán 

původní desky ze strany součástek.  

Deska byla malých rozměrů, proto je náhled zvětšen v měřítku 2:1. 

 

 

Obr. 7 Deska s čipy PIC 10F200 původního systému v měřítku 2:1 

 

Na Obr. 7 je výrazným bodem přivedené napájecí napětí ze strany desky oproti 

ostatním ploškám vstupů IN a GND. Vzhledem k tomu, že deska byla připojována 

vertikálně k hlavní desce, přinášelo to obtížné připojení tohoto napájecího napětí, na 

obrázku označeného jako +5V. Propojení pak díky tomu muselo být vytvořeno pomocí 

zahnuté drátové propojky, která sebou v případě špatné manipulace přinášela riziko 

zkratu. 

2.2.2 Deska inovovaného systému 

Tato deska je navržena tak, aby plnila všechny podmínky dané zadáním a předběžnou 

rozvahou a tudíž do systému přináší variabilnost a možnost rozšiřovat systém dle 

potřeb. 

Deska, kterou můžeme vidět na Obr. 8, by se dala rozdělit na tři hlavní části. Horní 

část s LED, střední část osazenou mikrokontroléry PIC 10F200 a dolní část, která slouží 

k propojení s hlavní deskou.  
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Obr. 8 Malá deska inovovaného systému v měřítku 2:1 

 

V horní části desky na Obr. 8 vidíme LED 1 až 10. Tyto diody nám dávají vizuální 

informaci o vzniklé chybě na testovaném plošném spoji. 

 V případě, že dojde k poruše, příslušná LED se rozsvítí a zůstane svítit do doby, 

než dojde k resetování čipů PIC. K tomu díky dvěma funkčním módům může dojít 

buďto ručně stiskem resetovacího tlačítka obsluhou nebo elektronicky v případě, že je 

systém připojen k počítači a funguje v automatickém režimu. 

U původního systému byly LED hlavním zdrojem informací pro obsluhu zařízení, 

která tyto hodnoty odečítala opticky a následně zapisovala ručně. Po přečtení hodnot 

pak ručně provedla RESET systému pro obnovení testování chyb. 

U nového systému je LED indikace spíše druhotným zdrojem informací pro případ 

potřeby funkce bez PC. Hlavním zdrojem teď již digitálních informací, jsou čipy PIC 

10F200, které se nachází ve střední části desky (viz. Obr. 8). Tyto čipy zůstaly 

zachovány z původních desek, stejně tak jako program, který obsahují. Jejich hlavní 

funkcí je monitorovat testované DPS a v případě, že dojde k přerušení spoje na dobu 

delší jak 100ms, spojit příslušný výstup s GND a tím rozsvítit odpovídající LED. Jejich 

výstup je navíc vyveden z desky dále k dalšímu zpracování. 

Podrobný popis programu nahraného v čipech PIC  10F200 naleznete v kapitole 

3.1 Program pro mikrokontrolér PIC 10F200. 

Ve spodní části desky na Obr. 8 vidíme pájecí plošky připravené k osazení 

hřebínkové lišty, která nám zajistí možnost rozebíratelného spojení mezi touto deskou     

a hlavní deskou. Princip propojení byl již předběžně popsán v kapitole 2.1 Rozvaha nad 

inovací systému, kde je také přiložen Obr. 6 pro představu funkce propojení. 

Na jednotlivé kolíky jsou tedy připojeny všechny signály potřebné k fungování této 

desky. Rozvržení je koncipováno tak, že z jedné strany desky jsou přivedeny vstupy 

z testovaných DPS označené jako IN1-10 a z druhé strany jsou naopak vyvedeny 

výstupy OUT1-10, které jsou dále zpracovávány na hlavní desce pomocí 

mikroprocesorů ATMEGA8. V neposlední řadě je dále na kolíky přivedeno napájecí 

napětí +5V, které slouží k napájení čipů PIC, ovládajících LED. Zem označená GND je 

vyvedena vždy vícekrát z důvodu ochrany a jako poslední je připojen pin RESET, jenž 

zajištuje resetování kontrolérů PIC pomoci krátkého zkratu napájecího napětí.  
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2.2.3 Provedení desky inovovaného systému 

Deska systému byla navržena v programu EAGLE 6.2 ve formátu dvou vrstev, 

z důvodu velkého množství součástek v provedení SMD s nutností zachovat malé 

rozměry desky.  

Při návrhu byla snaha zachovat rozvržení součástek hlavně tedy LED umístěných 

v horním okraji desky z důvodu možnosti dobrého odčítání informací v podobě       

dvoustavových úrovní (svítí – nesvítí) z pohledu obsluhy. A naopak vyvedení vstupů     

a výstupů ze spodní strany desky pro možnost vertikálního umístění desky do konektorů 

na hlavní desce.  

Reálnou inovovanou desku můžeme vidět na Obr. 9, kde je také zobrazen způsob 

osazení desky a připájení kolíkové lišty, umožňující rozebíratelné připojení k hlavní 

desce. 

Materiál samotné desky je FR4 1.5 18/18 Technolam a deska byla vyrobena ve 

společnosti CUBE CZ s.r.o., pomocí její nabízené služby prototypové výroby Part 

Service.  

Podrobný popis technologie jakou byla deska vyrobena, naleznete v příloze E. 1 

Materiál desek. 

 

 

 

Obr. 9 Foto inovované desky s LED 
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2.3 Hlavní deska s mikrokontroléry ATMEGA8 

2.3.1 Deska původního systému 

Tato deska původního systému byla jednoduchá jednostranná a fungovala pouze jako 

propojení desek s LED a testovaných DPS umístěných v peci. Zároveň však byla 

osazena prvky pro přívod napájecího napětí. 

    I tato deska by se dala rozdělit do tří základních funkčních sektorů. Z levé strany 

viz. Obr. 10 jsou soustředěny přívody testovaných DPS, které mohou být připojeny 

páskovým vodičem buď přímo připájením nebo pomocí deseti pinového konektoru. 

Tento druh propojení by zachován i u níže popsané inovované desky. 

Důvodem, proč jsou plošky pro připájení tak dlouhé je to, že v případě 

několikanásobného opakovaného připájení a odpájení může dojít ke stržení pájecí 

plošky vlivem přehřátí v místě pájení. V takovém případě je pak možné desku o toto 

místo zkrátit  a pájet opět v bodě, kde ploška stržena není. Snahou je tedy maximálně 

prodloužit dobu použitelnosti desky.  

 

 

Obr. 10 Deska původního systému v poměru 1,5:1 
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Jak dále vidíme na Obr. 10 středová část desky je určena k propojení čtyř 

původních desek s LED pomocí drátových propojek, tudíž nevyhovujícím 

nerozebíratelným spojením. Z pohledu práce s materiálem desky jde o nevyužité místo  

a tudíž, ne příliš ekonomické řešení návrhu. 

Poslední částí desky je horní část, která slouží především ke dvěma základním 

účelům. Jednak je zde vytvořen přívod pro napájecí napětí a také je zde tlačítko, které 

zajišťuje RESET celého systému, potřebný k znovu obnovení testovacího režimu. 

Součástí napájecí části jsou dioda s funkcí ochrany proti přepólování a LED 

indikující připojené napájecí napětí. Resetovací část je složena z mikrotlačítka a reset 

rezistoru, který chrání proti tvrdému zkratu napájecího zdroje.  

Jak původní deska i celý systém vypadal, můžeme vidět na Obr. 5, kde je fotka 

hlavní desky, menších desek s LED a způsob jejich propojení vodiči. Můžeme si také 

všimnout zmíněných plošek pro připojení páskového kabelu, jež jsou již několikrát 

přepájeny. Dochází tím (jak bylo výše popsáno) k ničení těchto pájecích plošek 

s nutností desku následně zkrátit o poškozená místa. 

 

2.3.2 Deska inovovaného systému 

U této desky je již zachován pouze způsob přivádění testovaných DPS a to sice pomocí 

připájení páskového kabelu přímo na plošky, případně pomocí konektoru 2x5, který se 

zasune do příslušné patice. 

Oproti původní desce je tato osazena dvěma čipy ATMEGA8, které nám zajišťují 

jak odečítání informací o chybách z desek s LED, tak i propojení s hlavní komunikační 

deskou. V čemž spočívá podstata celého systému, který díky tomu umožňuje data dále 

zpracovávat a následně s nimi pracovat. 

Při pohledu na Obr. 11 si můžeme na pravé straně desky všimnout zmíněných 

plošek pro připojení testovaných desek a příslušných konektorů, v případě propojení 

rozebíratelného. Oproti původní desce jsou zde kontaktní pájecí plošky vytvořeny díky 

dvouvrstvé desce z obou stran. Tím je zajištěna možnost připojení jak z horní strany, tak 

i z dolní strany, čímž dojde k prodloužení životnosti v případě několikanásobného 

přepájení vodičů. 

 V tuto chvíli pokud by došlo po vícenásobném pájení ke ztržení cestičky, můžeme 

připájet vodič i z druhé strany a tím prodloužit dobu do nutnosti odřezání porušených 

míst,  jak bylo zmíněno v kapitole 2.3.1 Deska původního systému. 

Dále na Obr. 11 vidíme ve střední části konektory pro připojení desek s LED, které 

jsou tvořeny dutinkovou lištou, vždy čtyři lišty 3x2  jedna 2x2 v řadě. Toto řešení 

kromě výhody rozebíratelného spojení přináší díky svému rozvržení i ochranu proti 

špatnému osazení desky s LED, což by v případě jedné dlouhé dutinkové lišty bez 

mezer a změn velikostí bylo problematické a při nepozornosti by mohlo dojít 

k opačnému usazení s následkem zničení desek s LED.  
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Obr. 11 Hlavní deska inovovaného systému v měřítku 1:1 

Dále na výše uvedené desce vidíme v levé části dva mikrokontroléry ATMEGA8, 

sloužící ke sběru dat z desek s LED, komunikující mezi sebou a hlavní komunikační 

deskou, k čemuž slouží jumpery JP3 a JP4, umístěné vždy napravo dole pod příslušným 

čipem. Vzhledem k tomu, že se jedná o SMD provedení čipů, bylo by jejich 

programování mimo desku problematické a proto bylo rozhodnuto o programování 

přímo na desce. K tomu slouží programovací plošky, které vidíme v levé části desky 

nad nebo pod čipem. Plošky jsou vytvořeny na horní straně desky a díky konektoru, 

který se nasune přímo na desku je možné čipy pohodlně naprogramovat v zapájeném 

stavu. To je velká výhoda, která navíc umožňuje v případě nutnosti čipy kdykoliv 

přeprogramovat a jejich kódy upravovat. V případě programování čipu mimo desku by 

toto nebylo reálné a omezovalo by to možnosti dalších inovací systému.  

Poslední část desky na Obr. 11 je horní středová část, ve které se nachází prvky 

k indikaci napájení - tedy 3mm LED nebo SMD LED, která je však umístěna ze spodní 

strany desky. Současně je zde osazena dioda, která slouží jako ochrana proti 

přepólování napájecího napětí. A v neposlední řadě je zde připájeno RESET tlačítko     

a jumper JP2, který přenáší nulovací impulz na připojenou desky s LED.  

Pokud jde o způsob připojení napájecího napětí, máme možnost volby mezi 

jumperem JP1 nebo napájecím konektorem, do kterého můžeme připojit zdroj pomocí 

příslušného protikusu. Vnitřní strana konektoru je +5V a vnější strana GND. 

2.3.3 Provedení desky inovovaného systému 

Stejně jako deska s LED byla tato deska navržena v programu EAGLE 6.2 se snahou 

zachovat malé rozměry, ale dostatečně velkou plochu pro kontakty na připojení 

testovaných DPS.  

Při návrhu této desky nastal problém, protože plná verze programu EAGLE je finančně 
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náročná a verze, jenž je k dispozici zdarma omezuje rozmístění součástek pouze na 

rozměry 10x10cm. I přesto se podařilo desku navrhnout tak aby splňovala všechny 

předpoklady dané rozvahou a to i přes velké množství tažených cest z důvodů nutnosti 

přivést 40 signálů z testovaných desek a zároveň 40 signálů z konektorů pro spojení 

s deskou s LED k čipům ATMEGA8. Z tohoto důvodu je také deska dvouvrstvá oproti 

desce původního systému, kde nebyla taková hustota díky čipům ATMEGA8. 

Protože bylo potřeba zachovat co nejmenší rozměry, byly součástky voleny v SMD 

provedení a také usazení čipů ATMEGA8 je poměrně netradičně voleno pootočením    

o 45º, což přineslo úsporu místa, snazší spojení čipů a příslušných konektorů. 

Reálný vzhled hlavní desky můžeme vidět na Obr. 12, z něhož je zřejmá celková 

koncepce, rozmístění konektorů a popisy důležitých částí. 

 

 

Obr. 12 Foto inovované hlavní desky 

 

Stejně jako deska s LED, byla tato deska vyrobena ve společnosti CUBE CZ s.r.o. 

pomocí její nabízené služby prototypové výroby Part Service z materiálu FR4 1.5 18/18 

Technolam, přičemž podrobný popis technologie výroby této desky nalezneme 

v příloze, E. 1 Materiál desek. 
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2.4 Deska pro komunikaci s PC 

2.4.1 Deska inovovaného systému 

Jde o desku, kterou původní systém neobsahoval, protože nebyla vyžadována 

komunikace s PC. Proto jde tedy o úplně nově vytvořenou desku, jež je však poměrně 

jednoduchá a slouží jako spojnicový bod mezi hlavními deskami a počítačem, kde 

samotné čipy ATMEGA8 mezi sebou komunikují po sběrnici I2C, a řídicí čip osazený 

na této desce s počítačem komunikuje přes sériovou linku.  

Bližší popis komunikace nalezneme v kapitole 3 PROGRAMY A JEJICH 

FUNKCE, kde jsou jednotlivé způsoby komunikace podrobně popsány. 

 

 

Obr. 13 Komunikační deska v měřítku 2:1 

 

Jak můžeme vidět na Obr. 13, jde o poměrně jednoduchou desku, osazenou jedním 

čipem ATMEGA8, jedním čipem 4066 a zbytek tvoří jednoduché prvky, jakými jsou 

konektor, jumpery, rezistory a jiné.  

Uprostřed celé desky je konektor pro připojení programátoru. Díky tomuto 

konektoru jde deska snadno pomocí páskového vodiče propojit s programátorem,      

což bylo velice přínosné pro odlaďování programu v komunikačním čipu ATMEGA8   

a také nám to umožňuje jednoduše upravit celý systém v případě další inovace. 
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Na pravé straně desky na Obr. 13 vidíme čip 4066, který slouží jako elektronické 

tlačítko, jenž se propojí s hlavní deskou a vyšle tak reset, v případě, že sytém funguje 

v automatickém módu. To znamená, že po přečtení hodnot na testovaných deskách a 

následném zpracování pomocí počítače, se vyšle signál na komunikační čip 

ATMEGA8, který ovládá obvod 4066, jenž resetuje desky s LED, které jsou tak 

připraveny k dalšímu testování. 

V horní části desky se nachází jumper SDA/SCL, který obnáší důležitou funkci,     

a to komunikaci s hlavními deskami po sběrnici I2C, která ke svému fungování 

vyžaduje propojení se svorkou Vcc přes rezistory, kde se jejich hodnota odvíjí od 

kapacity vedení. Proto bylo zvoleno osazení pro dva rezistory paralelně, tak aby 

v případě nutnosti upravení hodnoty bylo možné toto učinit připájením druhého 

rezistoru. Všeobecně by však měla komunikace fungovat osazením rezistorů s hodnotou 

10KΩ. 

Levá část desky pak slouží k připojení napájecího konektoru přes jumpery 

označené VCC/GND. Důvodem proč jsou osazeny dva jumpery, je že pro komunikaci 

čipu s PC po sériové lince je potřeba krom komunikačních vodičů propojit i společnou 

GND, což je možné přes neobsazený napájecí jumper. Dále pak je na levé straně desky 

osazena LED pro indikaci připojení napájecího napětí a jako ochrana před spálením 

čipu ATMEGA8 přepólováním je do obvodu vložena ochranná dioda. 

Jako komunikace této desky s PC jsou pak pomocí jumperu vyvedeny signály RXT 

a TXD, které po propojení na sériovou linku a výše zmíněnou společnou GND v PC 

umožňují komunikovat s hlavním komunikačním čipem. Jenž počítači přeposílá data od 

jednotlivých čipů na hlavních deskách, které se v PC dále zpracovávají.  

 

2.4.2 Provedení desky inovovaného systému 

Z důvodu testování a své jednoduchosti byla deska vytvořena ještě před deskami s LED 

a hlavní deskou inovovaného systému. A tudíž není dělaná profesionální cestou, což 

však díky její jednoduchosti není třeba a i přes ruční, neprofesionální výrobu, svým 

účelům postačuje. 

Celkově byla deska několikrát upravována na základě testování, než dostala tuto 

finální podobu, kterou můžeme vidět na Obr.14, kde je fotka desky v reálné podobě. 

 

 

Obr. 14 Foto komunikační desky 
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3 PROGRAMY A JEJICH FUNKCE 

Tato kapitola popisuje jednotlivé programy a jejich funkce nacházející se v samotných 

zdrojových kódech. Kromě toho, také ukazuje způsob naprogramování jednotlivých 

čipů a využitý hardware i software, k vytvoření samotných zdrojových kódů. Dále pak 

způsob nahrání kódů do samotných čipů. A v neposlední řadě nás seznámí 

s mikrokontrolérem ATMEGA8, způsobem komunikace po sběrnici I2C a po sériové 

lince. 

3.1 Program pro mikrokontrolér PIC 10F200 

3.1.1 Popis funkce programu 

Tento program je jediný, který byl převzat a ponechán v nezměněné formě 

z předchozího systému. Nebudeme se ním podrobně zabývat a jen zběžně si popíšeme 

jeho funkci. 

Program inicializuje všechny porty a nastaví dva porty na vstupy a dva na výstupy. 

Poté nechá, proběhnou 10s zpoždění, během kterého čip není v aktivním režimu a tudíž 

nic netestuje. 

Funkce programu je tedy přibližně taková, že program zprvu otestuje, zda byl první 

vstup již přerušen, v případě, že ano tak nebude tento vstup dále testovat a skočí na 

testování druhého. V případě, že však nebyl přerušen, skočí do testování a kontroluje, 

zda je na vstupu 0, pokud je v nule, skočí do testování druhého vstupu, pokud však zjistí 

chybu (v podobě odpojení od GND), zapne zpoždění 100ms a po ukončení tohoto 

zpoždění testuje opět na přítomnost nuly na vstupu. V případě, že nalezne po zpoždění 

na vstupu opět chybu, připojí první výstup na zem, čímž rozsvítí příslušnou LED.  

Pokud však po přerušení 100ms detekuje na vstupu opět nulu, bere měření za 

bezchybné a skočí do testování druhého vstupu, které probíhá obdobně jako testování 

prvního s tím rozdílem, že odkazuje v případě již detekované chyby nebo v případě 

bezchybného testu opět na testování chyb na prvním vstupu. A tento postup se cyklicky 

opakuje. 

 

3.1.2 Způsob naprogramování čipu 

 

Program do samotného čipu PIC 10F200, byl nahrán v podobě HEXa kódu 

prostřednictvím programátoru PRESTO, který umožňuje programovat velkou škálu 

mikrokontrolérů od různých výrobců, jakými jsou např. Microchip, Atmel, Texas 

Instruments s další. Samotné naprogramování proběhlo za pomoci programu               

UP ver. 3.05 z HEXa kódu, který nalezneme v příloze E.1 HEXA kód pro PIC 10F200 a 

také zároveň se samotným programem na přiloženém CD, kde zároveň nalezneme 

zdrojový kód v programovacím  jazyce Assembler . 
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3.2 Program pro ATMEGA8 na hlavní desce 

3.2.1 Mikrokontrolér ATMEGA8 

Jde o 8-bitový mikrokontrolér typu RISC s harvardskou architekturou, jejž vyrábí firma 

Atmel. 

 

Základní vlastnosti mikrokontroléru jsou: 

 Až 130 výkonných instrukcí 

 32 * 8 Hlavních pracovních registrů 

 Maximální frekvence: 16 MHz 

 Velikost paměti Flash: 8KiB 

 Velikost paměti EEPROM: 512 B 

 Velikost paměti SRAM: 1024 B 

 Napájecí napětí v rozsahu 4,5 – 5,5 V 

 6 nebo 8 kanálový 10-bit A/D převodník 

 Programovatelné sériové USART 

 Master / Slave SPI sériové rozhraní 

 I/O: 23 programovatelných I/O linek 

 

 

Obr. 15 Čip ATMEGA8 v klasickém a SMD pouzdře [5] 
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3.2.2 Sběrnice I2C 

Sběrnice I2C (I2C-bus, Inter-IC-bus) je dvouvodičové datové propojení mezi jedním 

nebo několika procesory (Masters) a speciálními periferními součástkami (Slaves). 

Sběrnice byla vyvinuta firmou Philips. Všechny součástky jsou připojeny na téže 

sběrnici a jsou cíleně vybírány svými adresami. Adresy i data se přenášejí týmiž vodiči. 

Sběrnice umožňuje velmi jednoduché propojení mezi více integrovanými obvody a 

bezproblémové dodatečné rozšiřování. Řídící Master – zahajuje a ukončuje komunikaci, 

generuje hodinový signál SCL. Řízený Slave – zařízení adresované masterem. 

 

 

Obr. 16 Zapojení prvků na sběrnici I2C[4] 

 

V Tab. 1 jsou uvedeny všechny druhy bitů, používajících se pro určení stavu I2C sběrnice. 

 

Tab. 1 Označení bitů při komunikaci I2C[5] 

Označení bitu  Význam bitu 

STOP bit Bit se používá pro oznámení o ukončení spojení 

START bit Bit pro oznámení navazování spojení 

ACK bit Přijímací bit 

Adresové bity Bity obsahující jedinečnou adresu 

Datové bity Vlastní data 

 

Sběrnice I2C umožňuje propojení až 128 různých zařízení s pomocí pouze dvou 

obousměrných vodičů SDA a SCL. Hodinový signál SCL (Synchronous Clock) a druhý 

datový kanál SDA (Synchronous Data). Z elektrického hlediska jsou oba kanály 

zapojeny jako otevřený kolektor. Maximální délka obou vodičů je dána jejich nejvyšší 

přípustnou kapacitou 400 pF. Každý ze dvou vodičů musí být zapojen jedním 

rezistorem ke kladnému napětí, což zajistí vysokou úroveň (vysoká logická úroveň)      

v klidovém stavu. Při probíhajícím přenosu na SDA jsou vysílány jednotlivé datové bity 

a platí pravidlo, že logická úroveň na SDA se smí měnit pouze, je-li SCL v úrovni L. 

Toto pravidlo je porušeno ve dvou speciálních případech a to při vysílání podmínek 

START a STOP. START se používá pro zahájení komunikace a STOP pro ukončení 

navázané komunikace. Maximální frekvence signálu SCL je podle verze I2C 100 kHz 

nebo 400 kHz. Pro obě frekvence je dána minimální povolená doba setrvání SCL          
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v úrovni L a H. Při komunikaci i při přenosu dat si jednotlivé stanice synchronizují 

generátory hodin tak, že trvání úrovně H na SCL je odměřováno vnitřním časovačem 

každé stanice až od okamžiku, kdy SCL dosáhne skutečné úrovně H (protože je SCL 

typu otevřený kolektor, může být v úrovni L držen i v situaci, kdy se daná stanice snaží 

nastavit úroveň H). Podobně je doba trvání úrovně L na SCL odměřována od sestupné 

hrany. Tento mechanismus umožňuje některé ze stanic zpomalit přenos. Pomalá stanice 

může podržet po určitou dobu signál SCL v úrovni L, a tím zabránit vysílající stanici ve 

vyslání dalšího bitu. Sběrnice I2C je polo-duplexní tzn., že v jednom okamžiku vysílá 

jen jedno zařízení. Všechna zařízení připojená na sběrnici musí mít svou vlastní 

jedinečnou adresu o délce 7 nebo 10 bitů a implementovaný mechanizmus komunikace 

pomocí I2C sběrnice. [5] 

 Každému přenosu předchází vyslání podmínky START, která stabilizuje přenos 

mezi vybranými zařízeními Obr. 17. Potom je vysílána 7 bitová adresa příjemce a jeden 

bit R/W, který indikuje požadovanou operaci (čtení/zápis). Další bit ACK je vysílán 

s úrovní H a je určen k potvrzení přijímací stanice o připravenosti přijímat. Dále jsou 

přenášena data ve směru určeném předchozím bitem R/W. Každý byte je následován jedním 

bitem ACK. Po ukončení přenosu je vyslána podmínka STOP, která ukončuje spojení. [5] 

 

 

Obr. 17 Komunikační protokol [5] 

 

Komunikaci po I2C dělíme na tři základní operace: 

 Řízení komunikace 

 Adresování 

 Potvrzování 

 

Řízení komunikace 

Pro řízení komunikace na I2C sběrnici, se používá metoda s detekcí kolizí. Každá 

ze stanic může kdykoliv zahájit komunikaci, je-li sběrnice v klidovém stavu. Během 

vysílání se musí neustále porovnávat vysílané bity se skutečným stavem SDA. Kolize je 

indikována rozdílem mezi skutečným stavem SDA a očekávaným stavem SDA. 

Vzhledem k charakteru sběrnice (otevřené kolektory) může k této situaci dojít, pokud 

určitá stanice vysílá úroveň H a jiná stanice vysílá úroveň L. Stanice, která na lince 

zjistí úroveň L, zatímco sama vysílá H, musí vysílání okamžitě ukončit. K řízení 

komunikace většinou dochází během vyslání několika prvních bitů, kdy je vysílána 
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adresa přijímací stanice. Pokud by se např. dvě stanice současně pokusily o zápis do 

stejného obvodu, kolize nastane až při samotném přenosu vlastních zapisovaných dat.   

V některých případech, kdy několik stanic zapisuje současně stejná data na stejnou 

adresu, nemusí být kolize vůbec detekována. [5] 

 

Adresování 

Každá stanice připojená na I2C sběrnici má přidělenou svou jedinečnou 7 bitovou 

adresu, podle které se adresuje. Po zachycení podmínky START porovnávají všechny 

obvody svou adresu s vyslanou adresou na sběrnici. Zjistí-li některý z obvodů shodu, je 

vysílání určeno právě jemu a musí přijetí adresy potvrdit bitem ACK. Potom přijímá 

nebo vysílá další data. Několik adres je na I2C vyhrazeno pro speciální účely např. 

adresa 0000000 je určena pro vysílání broadcast. [5] 

 

Potvrzování 

Každý vysílaný byte a vyslaná adresa je následována vysláním jednoho bitu ACK 

jak je uvedeno na Obr. 17. Tento bit se vysílá pro ukázání správnosti poslání dat 

(indikuje potvrzení). Vysílající stanice jej vysílá na úrovni H. Přijímající stanice, 

potvrzuje přijetí tím, že v době vysílání ACK připojí SDA na úroveň L a tím se 

inicializuje korektnost přenosu dat. Pokud vysílající stanice nedostane potvrzení příjmu, 

pokračuje vysláním ukončovací podmínky STOP. [5] 

 

3.2.3 Popis funkce programu 

Programy nahrané v čipech na hlavní desce jsou v zásadě velice jednoduché a dělají 

z čipů zařízení typu Slave.  

Níže uvedený kód je popsán pomocí komentářů. Tedy text následující vždy za 

symbolem //.  

Samotný níže uvedený program tedy v první části nastaví všechny své porty (piny) 

na vstupy. Tato operace je nutná, protože dvacet z dvaceti tří možných vstupů 

využíváme ke čtení hodnot na deskách s LED. Poté se nastaví pevné adresy 

jednotlivých čipů, přičemž každá adresa musí být jedinečná, aby nedošlo k chybě 

komunikace po I2C. Při každém rozšiřování systému o novou hlavní desku je proto 

nutné vždy kód upravit. 

Po nastavení adres se spustí nekonečná smyčka, ve které se nejdříve aktivuje 

komunikace pomocí I2C (TWI). Poté se čeká na komunikaci Mastera a porovnává se 

adresa samotného čipu s adresami vyslanými od Mastera. V případě, že Master vyslal 

požadavek na komunikaci právě s konkrétním čipem, načte program hodnoty portu B, 

pošle je Masterovi na komunikační desku a čeká, dokud se data neodešlou. Po odeslání 

dat načte program data z portu C a opět je odešle na Master. Znovu čeká do doby, než 

se data odešlou a načte hodnoty z portu D. Po načtení hodnot z portu D je odešle a opět 

čeká na konec odesílání. Po tomto procesu se komunikace ukončí a celá smyčka se 

opakuje. 
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#include <avr/io.h> 

 

int main(void) 

{ 

 // nastaveni vsech pinu jako vstupy(jejich hodnota 1) 

 DDRB = 0x00; PORTB = 0xFF; 

 DDRC = 0x00; PORTC = 0xFF; 

 DDRD = 0x00; PORTD = 0xFF; 

  

 // adressa zarizeni 

 TWAR = 0b00111111; 

 while(1) 

  { 

  // aktivuje TWI 

  TWCR = (1<<TWEA)|(1<<TWEN); 

   // Ceka dokud master nezacne komunikaci 

  while( !(TWCR & (1<<TWINT)) ); 

 

   // Vloží data které požaduji odeslat 

  TWDR = PINB;  

  // Odesle data z portu B na master 

  TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWEA);  

// ceka dokud nejsou data odeslana 

  while( !(TWCR & (1<<TWINT)) );  

   

// Vloží data které požaduji odeslat 

TWDR = PINC;  

// Odesle data z portu C na master 

  TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWEA); 

// ceka dokud nejsou data odeslana  

  while( !(TWCR & (1<<TWINT)) );  

 

  // Vloží data které požaduji odeslat 

  TWDR = PIND;  

// Odesle data z portu D na master 
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  // (posledni data -> TWEA nastavena na nulu) 

  TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN);  

// ceka dokud nejsou data odeslana  

  while( !(TWCR & (1<<TWINT)) ); 

   

// ukonceni komunickace  

  TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEA);  

     } 

} 

3.2.4 Způsob naprogramování čipu 

Celý program byl napsán v programovacím prostředí AVR Studio v jazyce C. 

Naprogramování čipů proběhlo pomocí programu Avrdude a jeho grafické nástavby 

AVR Burn-O-Mat, který umožňuje lepší orientaci v programu a je tudíž i uživatelsky 

přívětivější. Toto je velká výhoda například při nastavování frekvencí samotných čipů 

pomocí jednoduchého zaškrtávání. 

K samotnému naprogramování čipů byl využit programátor označený USBasp, 

jeho provedení vidíme na Obr. 18. Tento typ je vhodný k programování použitých čipů 

pro svoji jednoduchost a oproti složitým programátorům je navíc finančně dostupnější. 

Mezi jeho další výhody patří vratná pojistka, která zabrání spálení USB portu při 

odběru větším než je 500mA, což by mohlo nastat v případě zkratu. 

 

 

Obr. 18 Programátor typu USBasp a zapojení konektoru 

 

Propojení mezi samotným programátorem a hlavní deskou bylo provedeno pomocí 

vlastního propojovacího plochého kabelu, ukončeného upraveným konektorem          

pro sběrnici ISA. Tímto způsobem byly k programátoru připojeny kontakty MOSI, 

/RST, SCK a MISO. Napájecí napětí a zem byly přivedeny na napájecí kolíky hlavní 

desky, označené jako +5V a GND. 
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Detailní propojení programátoru a hlavní desky je zřejmé z Obr. 19. Je zde vidět 

upravený konektor, nasunutý na příslušné programovací vstupy hlavní desky a samotný 

USB programátor. Pro přehlednost jsou všechny spojované části jak na konektoru, tak i 

na desce označeny popiskami, což usnadňuje a zrychluje přípravu před programováním. 

 

 

Obr. 19 Zapojení při programování hlavní desky 
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3.3 Program pro ATMEGA8 na komunikační desce 

3.3.1 Komunikace po sériové lince 

Standard RS-232, resp. jeho poslední varianta RS-232C z roku 1969, (také sériový port 

nebo sériová linka) se používá jako komunikační rozhraní osobních počítačů a další 

elektroniky. RS-232 umožňuje propojení a vzájemnou sériovou komunikaci dvou 

zařízení, tzn., že jednotlivé bity přenášených dat jsou vysílány postupně za sebou         

(v sérii) po jednom páru vodičů v každém směru. Na rozdíl od síťové technologie 

Ethernet nebo rozhraní USB se tedy jedná o zcela bezkolizní fyzickou vrstvu. 

V současné době (2013) se v oblasti osobních počítačů od používání sériového 

rozhraní RS-232 již téměř definitivně ustoupilo a to bylo nahrazeno výkonnějším 

Univerzálním sériovým rozhraním (USB). Nicméně v průmyslu je tento standard, 

především jeho modifikace – standardy RS-422 a RS-485, velice rozšířen a pro své 

specifické rysy tomu tak bude i nadále. 

Pro připojení zařízení používajících RS-232 k současným počítačům se používají 

buď rozšiřující desky, nebo převodníky USB/RS-232. Převodníky USB/RS-232 mají 

proti originální "skutečné" lince RS232 výrazně delší dobu odezvy, což může                

v některých aplikacích způsobovat značné problémy až nefunkčnost. Ačkoliv moderní 

základní desky většinou nemají sériový port na zadním panelu, mohou ho některé mít 

vyveden na 10-pinový konektor na jiném místě na desce (podobně jako "interní" USB). 

[6] 

 

Základní technický popis 

 

Standard definuje asynchronní sériovou komunikaci pro přenos dat. Pořadí přenosu 

datových bitů je od nejméně významného bitu (LSB) po bit nejvýznamnější (MSB). 

Počet datových bitů je volitelný, obvykle se používá 8 bitů, lze se také setkat se 7 nebo 

9 bity. Logický stav „0“/„1“ přenášených dat je reprezentován pomocí dvou možných 

úrovní napětí, které jsou bipolární a dle zařízení mohou nabývat hodnot ±5 V, ±10 V, 

±12 V nebo ±15 V. Nejčastěji se používá varianta při které logické hodnotě 1 odpovídá 

napětí −12 V a logické hodnotě 0 pak +12 V. Základní tři vodiče rozhraní (příjem RxD, 

vysílání TxD a společná zem GND) jsou doplněny ještě dalšími vodiči sloužícími          

k řízení přenosu (vstupy DCD, DSR, CTS, RI, výstupy DTR, RTS). Ty mohou a nemusí 

být používány (zapojeny), nebo mohou být použity pro napájení elektronických obvodů 

v zařízení, jako je například počítačová myš. Výstupní elektronika je vybavena 

ochranou proti zkratu, kdy po překročení proudu 20 mA proud již dále neroste. [6] 

 

Asynchronní komunikace 

 

I když komunikující zařízení znají rychlost, jakou se data přenášejí, musí přijímač 

začít přijímat ve správný okamžik, tedy musí proběhnout synchronizace. V případě 



38 

 

synchronní komunikace souběžně s datovým vodičem existuje i synchronizační vodič, 

na kterém vysílač oznamuje přijímači „teď jsem poslal data“, viz LPT a signál 

STROBE. Naopak u asynchronní komunikace se synchronizační vodič nepoužívá, 

pouze vysílač pošle nějaká definovaná data po datovém vodiči, po jejichž přijetí se 

přijímač zasynchronizuje. V případě RS232 každé sekvenci datových bitů předchází 

jeden start-bit, kterým se logická hodnota na lince přepne (původně v klidovém stavu) 

do opačného stavu. Po datových bitech následuje paritní bit a za ním jeden nebo více 

stop-bitů, během kterých je linka opět v klidovém stavu. Je tak možné pro komunikaci 

použít méně vodičů na úkor určitého snížení rychlosti způsobeného synchronizací.       

K podobné synchronizaci dochází i u Ethernetu, kde na začátku každého rámce vyšle 

vysílač několik bajtů, ve kterých se střídají bity 0 a 1. [6] 

 

 

Obr. 20 Průběh signálu 01001011 bez parity a s jedním stop-bitem [6] 

 

Logické úrovně 

 

 pro datové signály (tj. RXD a TXD): logická 0 je +3 V až +15 V, logická 1 

je -3 V až -15 V 

 pro řídící signály (tj. RTS, CTS, DTR, DSR, ...): logická 0 je -3 V až -15 V, 

logická 1 je +3 V až +15 V 

Řídící signály mají tedy opačnou logiku než signály přenášející data. 

 

Rychlost 

 

Na běžných sériových portech v PC lze dosáhnout rychlost maximálně 115200bd. 

Ostatní baudové rychlosti jsou odvozeny dělením 115200bd. Jde tedy o řadu 115200bd, 

57600bd, 38400bd, 28800bd, 23040bd, 19200bd, ..., 9600bd, ..., 4800bd, ..., 2400bd,…. 

Nejčastěji používané baudové rychlosti jsou tučně zvýrazněny. Přenosová rychlost je 
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vždy nižší než baudová rychlost, protože ke každým osmi datovým bitům se navíc 

přenáší ještě start-bit, jeden nebo dva stop-bity a případně také paritní bit. [6] 

3.3.2 Popis funkce programu 

Program má jednoduchou funkci. A to takovou, že čeká na cokoli, co přijde z počítače 

po sériové lince. Po přečtení příchozích dat se spustí smyčka, ve které odešle adresu 

čipu na příslušné hlavní desce, který mu následně zpět pošle hodnoty svých portů.       

Po uložení přijatých hodnot do proměnných se tyto proměnné odešlou po sériové lince 

do PC kde se dále zpracovávají. Po odeslání se vrací opět do smyčky, kde adresu navýší     

o 1 a projde tak všechny možné připojené čipy. V případě, že po odeslání adresy se 

neobjeví žádná odezva, považuje čip za nepřipojený a pokračuje znovu ve smyčce. 

Níže uvedený kód je tedy začátek programu, který inklůduje knihovny a pomocí 

příkazů pro preprocesor nastavuje konstanty pro sériovou linku UART. Tyto hodnoty 

jsou nastaveny podle datasheetu, který nalezneme v literatuře viz. [6]. 

 

 

#include <avr/io.h> 

#include <avr/interrupt.h> 

#include <util/delay.h> 

 

// konstanty pro uart ( seriove rozhrani) 

#define F_CPU 8000000UL  // clock speed 8 MHz 

#define BAUD 9600 

#define ubrr F_CPU/16/BAUD-1 

 

// STATUS CODE (TWI - I2C) 

#define KOMUNIKACE_START 0x40 

 

Kód pod odstavcem vytváří proměnné typu char, které jsou dále využívány pro 

uložení příchozích dat po I2C a následně odeslány po sériové lince do PC. 

 Dále se zde definují názvy funkcí programu, které jsou obsaženy v programu. 

 

char dataB; //proměnná typu char 

char dataC; 

char dataD; 

  

void getAndSendData(); //definice funkcí 

void USART_Init( unsigned int baud); 
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void sendData(uint8_t addresse); 

void resetChip(); 

 

Další část níže uvedeného kódu je vlastní hlavní program main, který nastavuje 

příslušné vývody portu C na výstupy pomocí „1“. Dále pak nastavuje hodnotu celého 

portu C do nuly, což v praxi znamená, že porty nastavené jako výstupy jsou propojeny 

na GND. Poté se globálně povolí přerušení a nastaví se hodnota registru TWBR opět 

podle datasheetu viz. [6]. Následně se spustí funkce na inicializaci sériové linky, po 

které přijde nekonečná smyčka, ve které se čeká na přerušení od UARTu. 

 

int main(void) 

{ 

 DDRC =  0b00001111; //nastavení I/O portu C 

 PORTC = 0b00000000; //nastavení portu C do 0 

 sei(); // globalni povoleni preruseni  

  

 TWBR = 0x3C; // ''prescaler' of twi nandes v datashetu 

 USART_Init(ubrr); //inicializace seriove linky 

 

    while(1) //nekonečná smyčka 

    { 

  //ceka na preruseni od uartu 

    } 

} 

 

Níže uvedený kód inicializuje sériovou linku, kde se nastavuje přenosový rychlost, 

formát rámce a další. Celá část tohoto kódu je převzata z datasheetu viz. [6]. 

 

void USART_Init( unsigned int baud) 

{ UBRRH = (unsigned char)(baud>>8); 

 UBRRL = (unsigned char)baud; 

 /* Enable receiver and transmitter and Receive Interrupt */ 

 UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE); 

 /* Set frame format: 8data, 1stop */ 

 UCSRC = (1<<URSEL)|(0<<USBS)|(3<<UCSZ0); 

} 
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Nejdelší část kódu, která je uvedena níže slouží k čtení hodnot z čipů na hlavních 

deskách, které uloží do proměnných typu char  a následně zavolá funkci pro odeslání po 

sériové lince. 

Program je ve smyčce od 1 do 128 s tím, že začíná na 1 a po proběhnutí celé 

smyčky i opět navýší o jedničku. Po tom co se program vnoří do smyčky, nejprve vyšle 

start komunikace po I2C a čeká na to, než se příkaz v pořádku odešle. Pokud se tak 

stane, pošle adresu slave zařízení (ta se vždy navyšuje o zmíněné i podle aktuálního 

pořadí cyklu smyčky).  

Dále se program dostane do podmínky if, která kontroluje, zda je příslušný čip 

s danou adresou připojen. Pokud ne, tak se podmínka přeskočí, komunikace se ukončí        

a smyčka se opakuje v dalším cyklu.  

V případě, že je však daný čip připojen, program přijme data od slave zařízení         

a postupně je ukládá do příslušných proměnných typu char. Na konci podmínky zavolá 

funkci sendData(i), která je odešle po sériové lince. Po odeslání dat se už pouze 

ukončí komunikace po sběrnici I2C. 

Většina nastavení je opět přebrána z datasheetu viz. [6]. 

 

void getAndSendData(){ 

 uint8_t i = 0; 

 

 for(i=1; i<128; i++) 

 { // Posle prikaz start (zacatek komunikace) 

TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN); 

// Ceka dokud neni prikaz start v poradku odeslan  

while( !(TWCR & (1<<TWINT)) );  

   

  // adresa slave zarizeni 

TWDR = (i<<1)|1;  

// Odesle obsah registru  TWDR (v tomto pripade 

//obsahuje adresu slave zarizeni(7bitu) osmi byt 

//urcuje zda se jedna o cteni ci zapis(1 - read, 0- 

//write) 

  TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN);  

  // ceka dokud neni SLA_W odeslan 

  while( !(TWCR & (1<<TWINT)) );  

   

// pokud neni zarizeni s danou adresou pripojeno tak 

//se preskoci 

  if ( (TWSR & 0xF8) == KOMUNIKACE_START ) 

{      
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   TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWEA); 

   // ceka dokud nedojdou data od slejvu 

while( !(TWCR & (1<<TWINT)) );  

    

   // DATA Z PORTU B 

   dataB = TWDR; 

 

   TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWEA); 

   // ceka dokud nedojdou data od slejvu 

   while( !(TWCR & (1<<TWINT)) );  

   

   // DATA Z PORTU C 

   dataC = TWDR; 

 

   TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWEA); 

   // ceka dokud nedojdou data od slejvu 

while( !(TWCR & (1<<TWINT)) );  

  

   //DATA Z PORTU D 

   dataD = TWDR;  

    

   //funkce na odeslani po seriove lince 

   sendData(i); 

  } 

  //konec komunikace po I2C 

  TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO);   

 } 

 

Funkce sendData(uint8_t addresse)obstará odeslání dat s adresou          

a proměnné typu char po sériové lince do PC. Kód v této funkci je z větší části opět 

převzat z datasheetu viz. [6]. 

 

void sendData(uint8_t addresse) 

{ 

 /* Wait for empty transmit buffer */ 

 while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) ); 

 UDR = addresse; 
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 while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) ); 

 UDR = dataB; 

 

 while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) ); 

 UDR = dataC; 

 

 while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) ); 

 UDR = dataD; 

} 

 

Po přečtení všech čipů a následném zpracování dat je potřeba hlavní desky 

resetovat, aby program mohl opět začít testovat, K tomu složí funkce resetChip(), 

která nastaví příslušné výstupy na portu C do jedničky, tedy na Vcc na dobu 1s a poté je 

opět nastaví na 0, tedy GND. Tyto výstupy dále ovládají tranzistor, který dále resetuje 

desky s LED a nastaví je tak opět do režimu testování. 

 

void resetChip() 

{ 

 PORTC = 0b00001111; //nastavi vystupy do log. 1 

 _delay_ms(1000);  //zpoždění 1s 

 PORTC = 0x00;  //nastavi vystupy opět na log. 0 

} 

 

Funkce ISR(USART_RXC_vect), nám dává informaci o přerušení od sériové 

linky, čímž vlastně spouští celý proces sběru a záznamu dat. Po příchodu dat po sériové 

lince se musí data nejdříve někam přečíst, což je podmínka komunikace, opět dle 

datasheetu viz. [6]. Následně se zavolá, již výše popsaná funkce, 

getAndSendData(), která načte data z čipů a odešle je po sériové lince do PC. 

Nakonec se zavolá funkce resetChip(), která připraví desky k dalšímu testování. 

 

ISR(USART_RXC_vect) 

{ 

 uint8_t a = UDR; // musim precist aby se odstranil priznak 

preruseni 

 getAndSendData(); 

 resetChip(); 

} 
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3.3.3 Způsob naprogramování čipu 

Celý program je opět v jazyce C a programování včetně překladu bylo vytvořeno 

v programu AVR Studio. Stejně jako u čipů na hlavní dece.  

K naprogramování samotného čipu na hlavní desce bylo opět využito programu 

Avrdude a jeho grafické nástavby AVR Burn-O-Mat, díky které se dá snadno nastavit 

frekvence mikrokontroléru. Toto je velmi důležité, protože zařízení master a slave musí 

mít kvůli komunikaci po sběrnici I2C jiné frekvence, které vychází z datasheetu viz. [6]. 

Pro naprogramování čipu byl opět požit programátor typu USBasp se shodným 

zapojením konektoru, jaké je uvedeno na Obr. 18. Vzhledem k tomu, že samotná 

komunikační deska je osazena stejným konektorem s totožným zapojením pinů, je 

umožněno jednoduché a velice rychlé vzájemné propojení pomocí páskového kabelu.  

Na Obr. 21 vidíme propojení USB programátoru a samotné komunikační desky 

páskovým kabelem s konektory. 

 

 

Obr. 21 Zapojení při programování komunikační desky 
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3.4 Program pro PC 

Protože samotný program pro PC je relativně velmi rozsáhlý, nebudeme si zde 

popisovat jeho kód v programovacím jazyce C Sharp, který nalezneme na přiloženém 

CD, Popíšeme si pouze jeho funkce a způsob zpracování dat. 

Zjednodušeně se dá říct, že program vnitřně po spuštění vyšle data po sériové lince, 

která následně díky programu v čipu na komunikační desce vrátí data z karet. Program 

přijatá data zpracuje a uloží do své databáze. Nad touto vnitřní funkcí programu je zde 

grafická nástavba, která umožňuje s daty dále pracovat a zobrazuje je v uživatelsky 

přívětivé a přehledné formě. 

3.4.1 Hlavní okno programu 

V hlavním okně se nachází základní části, kterými jsou výběrové pole pro určení portu, 

který budeme využívat pro komunikaci se systémem. V případě, že by bylo portů 

otevřeno více, vybereme požadovaný port ručně. V případě zapojení pouze jednoho 

portu se dosadí daný port do pole automaticky. Pro situaci, že bychom převodník 

zapojili do PC až po otevření samotného programu, slouží tlačítko Aktualizovat, díky 

kterému se nalezené připojené porty zobrazí. 

Další výběrové okno, nazvané Zobrazit kartu, je využito pro seznam karet. Zde 

uživatel může zvolit kartu, kterou chce zobrazit a se kterou chce dále pracovat. Na 

každé kartě jsou vždy 2 čipy, tedy jak plyne z komunikace po I2C, je možné mít 

připojeno až 63 karet. 

Další částí v hlavním okně jsou tlačítka Start a Stop, které jak už jejich název 

naznačuje, slouží ke spuštění a zastavení samotného měření. 

 Před spuštěním samotného měření máme možnost nastavit vzorkovací periodu 

v sekundách, která je defaultně nastavená na 15s kvůli 10s prodlevy po restartování 

desek s LED. V případě, že by čas vzorkovací periody byl kratší než 10s, došlo by       

ke kolizi a vzorkovaly by se stavy ještě před samotným započetím testování, což je 

nežádoucí stav. 

Kromě možnosti nastavení periody vzorkování můžeme před spuštěním testování 

nastavit také čas, po jehož uplynutí bude test ukončen. Požadovaný čas lze nastavit 

v hodinách, protože u testování chyb na DPS (jak již bylo zmíněno v teoretické části)   

se počítá s dlouhodobým testováním, tudíž testy trvající řádově minuty nejsou 

vyžadovány a nemají žádnou vypovídající hodnotu. 

Pro okamžité rozpoznání, zda je testování spuštěno, je ve spodní části okna 

umístěna zobrazovací lišta, která postupně zleva doprava zelená podle probíhající délky 

vzorkovací periody. Tedy jednoduše, pokud se nastaví perioda například na 15s, celá 

lišta zezelená za 15s.  Pokud se nastaví perioda na 1000s, lišta zelená mnohem pomaleji 

a celá se zaplní za nastavených 1000s. Tento proces se opakuje po celou dobu, kdy je 

test spuštěn. 
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Vzhled celého okna s příslušnými tlačítky, výběrovými okny a okny pro zápis 

můžeme vidět na Obr. 22. 

 

Obr. 22 Hlavní okno programu 

Pro možnost otestování čipu a jeho adresy nám pak slouží tlačítko Adresa zařízení, 

které nám vrátí číslo, tedy adresu čipu, který je aktuálně ke komunikační desce připojen. 

Toto tlačítko je možná využít například v situaci, že máme několik hlavních desek         

a nemáme popsány čísla čipů. Potom můžeme systém zapojit a komunikační desku 

propojit s příslušným čipem na hlavní desce, jehož adresu (číslo) chceme znát. Po 

propojení a stisknutí tohoto tlačítka nám vyskočí okno s číslem čipu a my tak následně 

víme, kterou kartu máme otevřít pro zobrazení hodnot. 

 

3.4.2 Okno karty 

Jak již bylo uvedeno, každá z karet obsahuje 2 čipy, a tudíž i rozvržení okna karty tomu 

odpovídá. Okno zobrazuje jednu kartu, rozdělenou na čip X a Y. Pro názornost: Karta 1 

obsahuje čipy1 a 2, Karta 2 pak čipy 3 a 4. Tímto způsobem dělení pokračuje až          

ke kartě 63. Tedy pokud si pomocí tlačítka Adresa zařízení v hlavním okně zjistíme 

například, že čip na neoznačené kartě má adresu 20 (pro přehlednost totožné s číslem 

čipu), potom víme, že hodnoty z tohoto čipu nalezneme na kartě 10.  

Pod každým čipem je uveden sloupec pinů, které odpovídají reálným pinům         

na kartách. Vedle něj jsou čísla, udávající počet naměřených chyb na daných pinech     

od spuštění měření nebo v případě resetu od posledního resetu hodnot.  

Pro zobrazení aktuálních hodnot je potřeba rozkliknout tlačítko Obnovit, díky 

němuž se zobrazí u jednotlivých pinů aktuální počet zjištěných chyb k času stisku 

tlačítka.  To znamená, že pokud máme okno zapnuté a proběhne například 10 cyklů 

měření, a v každém bude naměřena chyba, po zmáčknutí tlačítka se číslo u daného pinu 

navýší o 10, tedy o počet detekovaných chyb za deset cyklů. 

V případě, že máme měření spuštěno, jsou detekovány vzniklé chyby. Pokud 

chceme vidět chyby od aktuální doby, můžeme zatrhnout okénka u příslušných pinů, 

buď jednotlivě, nebo celý sloupec a kliknout na tlačítko Reset. Tím dojde k vynulování 

počtu chyb u označených pinů a začne nové počítání detekovaných chyb od doby 

aktivace tlačítka. 

Jako poslední prvek v okně je tlačítko Export. Při jeho rozkliknutí se otevře nové 

okno pro nastavení exportu dat, v podobě souboru pro EXCEL s příponou csv. 
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Na Obr. 23 Můžeme vidět okno celé karty a rozvržení textu a tlačítek v tomto okně. 

 

 

Obr. 23 Okno Zobrazení karty 

 

3.4.3 Okno exportu dat 

Toto okno umožňuje nastavit všechny potřebné parametry pro export dat do souboru 

s příponou csv, tedy do souboru, který umí otevřít program EXCEL. Uložená data 

mohou být dále zpracována a prezentována například ve tvaru grafů. 

Před samotným exportem si můžeme navolit parametry a libovolná data, které 

chceme exportovat. Například zvolit čas, od kdy, do kdy mají být exportovaná data 

volena. Toto slouží k tomu, abychom zvolili časový rámec dat, které budou vybrány 

z databáze programu, a následně z nich bude vytvořen exportovaný soubor. Toto řešení 

nám umožňuje exportovat data od krátkých časových intervalů měření, řádově minuty, 

až po data nasbíraná například při dlouhodobém měření v řádech dnů nebo týdnů.   

Pro přehlednost a náhled na to, jak bude vypadat exportovaný soubor, slouží 

tlačítko Zobrazit, které nám v samotném okně data v zadaném časovém rámci zobrazí. 

My tak jasně vidíme, jaká data se v souboru budou nacházet a jak bude exportovaný 

soubor vypadat, pokud si zvolíme určitou kombinaci zatrhávacích okének. 

Pro redukci množství dat, která by se v exportovaném souboru mohla nacházet, 

slouží tři zatrhávací okénka Sumář, Chip 1 a Chip 2, kde při zatrhnutí okénka Sumář 

a následném kliknutí na tlačítko Zobrazit se objeví vždy tři sloupce. V prvním je adresa 

čipu, v druhém číslo pinu a ve třetím počet chyb na příslušných pinech. Sumář za 

nastavené časové období sečte počet nalezených chyb a tento součet zobrazí. 

Pro největší redukci dat tedy logicky slouží zaškrtnutí všech zmíněných okének, 

díky čemuž dostaneme pouze piny, na kterých byly detekovány nějaké chyby a piny kde 

chyby zjištěny nebyly, se v exportovaném souboru vůbec nezobrazí. 
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Pro samotný export dat je určeno tlačítko Ulož, po jehož aktivaci se otevře další 

okno, ve kterém máme možnost zvolit umístění souboru. Toto okno je standardní, jako 

u všech programů umožňujících ukládání dat. Tedy můžeme zde zvolit místo, kam se 

data zapíší, název souboru a příponu samotného souboru. V našem případě je to přípona 

csv, kterou mají soubory pro EXCEL. 

 

Vzhled výše popsaného okna můžeme vidět na Obr. 24. 

 

 

Obr. 24 Okno pro export dat 
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4 ZAPOJENÍ A FUNKČNOST SYSTÉMU 

4.1 Zapojení celého systému 

Celý systém se skládá ze tří základních bloků, jak můžeme vidět na Obr. 25, kde se 

nachází blokové schéma propojení celého systému detekce chyb. 

Navržený systém může být napájen pomocí zdroje 5V, nebo v případě zapojení 

pouze jedné hlavní desky je možné celý systém napájet z USB pomocí převodníku USB 

na UART s TTL logikou, který nejspíše stejně budeme potřebovat. Potřeba převodníku 

USB na UART s TTL logikou se vztahuje především k situaci, že dnešní moderní 

počítače, už ve velké většině konektor RS-232  nemají a USB je schopné napájet 

zařízení až do odběru 500mA, což celý systém v případě, že je připojena pouze jedna 

hlavní deska, nemá. 

 

 

Obr. 25 Blokové schéma propojení systému 

 

V případě, že by bylo hlavních desek připojeno více, mohl by již nastat problém, 

protože odběr sytému je závislý na počtu rozsvícených LED, pokud by došlo na více 

hlavních deskách k rozsvícení všech LED, mohl by proudový odběr stoupnout nad 

hranici 500mA a díky tomu , pokud by USB port neměl vratnou proudovou ochranu,  se 

mohl USB port nenávratně zničit. 

Pro tento případ je potřeba systém napájet z externího zdroje, který je dostatečně 

kvalitní, dodává stabilní napětí 5V a umožňuje vyšší proudové odběry než USB. 

Nesmíme, však potom zapomenout, že komunikační desku a převodník je potřeba 

propojit, kromě datových vodičů TXD a RXD, také společnou GND jinak by 

komunikace nefungovala. 

Existuje i další varianta napájení, kdy komunikační deska by byla napájena z USB 

a hlavní desky by byly napájeny pomocí externího zdroje. Opět však je třeba propojit 

svorky GND, aby vznikl společný potenciál. Zde by však mohlo díky rozdílným 

zdrojům, dojít k problémům v komunikaci po sběrnici I2C, která musí být připojena 

přes rezistory s vypočtenou hodnotou na svorky Vcc. 
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4.1.1 Propojení PC a komunikační desky  

Propojení mezi počítačem a komunikační deskou je realizováno buď pomocí čtyř, 

nebo tří vodičů přes USB převodník na sériovou linku, a to v závislosti, zda napájíme 

systém z USB nebo je napojen na externí zdroj energii, což bylo popsáno již výše. 

Z tohoto tedy vyplývá, že propojujeme svorky napájení Vcc a GND (GND 

propojen vždy), a pro komunikaci propojujeme svorky RXD a TXD, s tím, že svorku 

TXD na převodníku propojujeme se svorkou RXD na komunikační desce a naopak. 

Důvod křížového propojení vychází z logiky, že vysílací port jednoho zařízení, musíme 

propojit s portem příjímacím druhého zařízení. 

Na Obr. 26 vidíme propojení mezi převodníkem a hlavní deskou pomocí 

jednotlivých vodičů. V případě častějšího používání systému, by bylo vhodné vytvořit 

propojovací kabel s konektory, který by propojování usnadnil a zpřehlednil. 

 

 

Obr. 26 Propojení mezi USB převodníkem a komunikační deskou 

 

4.1.2 Propojení komunikační desky a hlavních desek 

Propojení mezi komunikační deskou a hlavní deskou je podobné jako u propojení hlavní 

desky a převodníku s tím rozdílem, že nám přibývá jeden vodič sloužící jako reset pro 

desky s LED. K propojení tedy potřebujeme tři kabely, z čehož je jeden na napájení, 

které však není podmínkou, protože bychom také mohli hlavní desky napájet externím 

zdrojem a komunikační deku z převodníku. V tom případě pro vytvoření společného 

potenciálu, by bylo nutné propojit pouze svorky GND. 
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Pro komunikaci po sběrnici I2C je třeba použít dvoužilový kabel. A je potřeba dbát 

na to, že funkčnost komunikace se odvíjí od kapacity vedení, protože je touto kapacitou 

omezena. Dle této kapacity se též volí rezistory, kterými jsou vodiče spojeny se svorkou 

Vcc. Rezistory jsou osazeny na komunikační desce, přičemž je zde také místo na 

případné osazení rezistorů paralelně, což zajistí upravení hodnoty dle potřeby. Způsob 

výpočtu nalezneme v datasheetu pro ATMEGA8 viz. [6]. 

Na Obr. 27 můžeme vidět propojení hlavní a komunikační desky pomocí 

vodičů, na jejichž koncích jsou konektory, které se jednoduše nasunou na příslušné 

jumpery. V případě zapojení více hlavních desek, se propojení provede paralelně 

a rozšíření celého systému o další hlavní desky je tak velice jednoduché. 

 

 

Obr. 27 Propojení komunikační a hlavní desky 
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4.2 Testování systému 

Tato kapitola pojednává o způsobu provedení testování systému a hodnotí, zda 

systém v testování obstál. Taktéž je pozornost věnována celkovým výsledkům testu       

a jsou uvedeny jejich příčiny, případně možnosti, kdy by mohlo dojít k výsledkům 

odlišným. 

4.2.1 Způsob testování systému 

Pro otestování celého systému v automatickém režimu byl zvolen postup dlouhodobého 

testování chyb, přičemž byl systém testován po dobu 24hodin tak, že byl zapojen dle 

podkladů uvedených v kapitole 4 ZAPOJENÍ A FUNKČNOST SYSTÉMU. Program 

byl nastaven na periodu vzorkování 100s, přičemž byly sledovány parametry zatížení 

procesoru a paměti RAM. 

Tento test měl ukázat, zda systém pracuje bezchybně i v případě dlouhodobých 

testů, které jsou u identifikace poruch na DPS stěžejní. Kromě otestování samotného 

hardwaru systému, přinesl tento test i údaje o náročnosti softwaru na PC. 

Celý systém byl testován na počítači značky Asus serie X55V s parametry          

viz. Tab. 2, kde jsou tyto data uvedeny z důvodu lepší orientace ve výsledcích testů. 

 

Tab. 2 Parametry PC 

Parametr Hodnota 

Operační systém Windows 8(64 bit) 

Procesor Intel Pentium CPU B970 2.30GHz 

Paměť RAM 4GB 

   

4.2.2 Výsledky testů systému 

Během testu trvajícího 24 hodin nedošlo k problémům ani na straně softwaru ani na 

straně hardwaru a celý test tak proběhl až do konce bez problémů.  

Pokud jde o samotné desky, tak by u nich k žádným problémům dojít nemělo, 

protože jsou navrženy tak, aby šance na vzniklou chybu, byla co nejnižší. I přes to, že 

mnohé čipy jsou poměrně náchylné na poškození, jak mechanické tak i elektrické, u 

čipů na deskách se nevyskytl žádný problém a to i přes, ne příliš jemnou manipulaci 

s celým systémem. Taktéž během dlouhodobého testu čipy nejevily známky přehřátí, 

což bylo kontrolováno přibližně ve dvou až tříhodinových intervalech. 

Díky těmto zjištěním se dá systém po hardwarové stránce považovat za spolehlivý, 

a tím pádem i použitelný pro běžnou praxi, právě pro účely testování chyb na DPS. 
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Test softwaru, tedy jednak test softwaru, jenž je nahrán v čipech na deskách, tak i 

samotného počítačového programu, nevykázal žádné chyby a byl taktéž úspěšně 

dokončen. 

Programy v samotných čipech by už z principu problémy mít neměly, protože jde 

poměrně o jednoduchou koncepci, která vznik chyb příliš nepodporuje. Programy samy 

o sobě nic nedělají, pouze čekají na žádost od nadřízených bloků a v případě, že žádost 

přijde, vrátí požadované data. 

U softwaru pro PC bylo testování obtížnější, protože jde o rozsáhlý program se 

spoustou funkcí, které s sebou přinášejí možnost vzniku chyb. Ovšem i přes tuto 

hypotetickou šanci na vznik chybných stavů proběh celý test až do konce a program 

v pořádku doběhl a uložil řádně data do databáze. 

Během spuštěného programu Detekce chyb, byly měřeny parametry zatížení 

procesoru a paměti RAM při různých situacích. Bylo zjištěno, že při běhu programu 

s otevřeným hlavním oknem, oknem karty a exportu byla programová náročnost cca. 

0.5%  výkonu procesoru a  7MB z paměti RAM. Tyto přibližné údaje můžeme vidět na 

Obr. 28, který ukazuje hodnoty běžícího programu ve chvíli, kdy nedocházelo 

k vysílání požadavku načtení hodnot z karet, nebo zápisu do databáze. 

Při již zmíněném vysílání nebo přijímání dat se hodnoty zatížení samozřejmě 

zvýšily, protože v tu chvíli program nejvíce pracuje a také musí zapisovat načtené 

hodnoty do databáze. Důsledkem toho se tedy hodnoty krátkodobě zvýšily zhruba na 3-

6% využití procesoru a 7-12MB z paměti RAM. Hodnoty se lišily v závislosti na počtu 

otevřených oken karet a oken pro export, přesto nedošlo k tak významné odchylce, která 

by zapříčinila problém v programu nebo nedokončení testu. 

 

 

Obr. 28 Test náročnosti programu 

Všechny výsledky náročnosti programu se vztahují k počítači o parametrech viz. 

Tab. 2. a je možné, že se na různě výkonných počítačích mohou lišit. Jak je vidět z 

naměřených hodnot, tak program není příliš náročný na parametry PC, a tudíž by i méně 

výkonný počítač neměl mít problém program spustit. 

Jako jediný problém celého testu je povařováno, že do systému byla zapojena 

pouze jedna hlavní deska, a to z toho důvodu, že pro tuto diplomovou práci byla 

vytvořena právě pouze jedna, jelikož výroba více desek by s sebou nesla další finanční 

náklady spojené s profesionální výrobou. V praxi by připojení více hlavních desek 

problémy přinést nemělo, ale aby se toto tvrzení dalo považovat za správné, musel by 

být test proveden s více hlavními deskami. 
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4.3 Funkčnost celého systému 

Požadavkem na celý systém detekce chyb na DPS byla možnost pracovat ve dvou 

módech, kterými jsou autonomní testování a sběr dat pomocí PC, což bylo také cílem 

této práce. Druhým požadavkem bylo zachování si své dosavadní funkce, kterou je 

testování chyb na DPS v módu, kdy je plně ovládán obsluhou, tudíž bez připojeného 

PC. 

Toto zadání se podařilo splnit hlavně díky osazení desek mikrokontroléry 

ATMEGA8, které převod dat z testovaných DPS umožnily poměrně jednoduše 

digitalizovat a následně tyto data zpracovat na PC, prostřednictvím též navrženého 

systému, jenž data nejen ukládá do databáze, ale také podporuje jejich další zpracování. 

Navržený systém splňuje všechny podmínky zadání a požadavky vedoucího 

diplomové práce. Systém pracuje spolehlivě, což vyplývá z výše uvedeného testu, a 

proto jej můžeme považovat za připravený pro běžné použití, čímž je myšleno testování 

DPS. 

Jediný problém, který se vyskytl při ladění systému, je poměrně špatně zvolený 

způsob resetu čipů na deskách s LED, který byl bohužel převzat a ponechán i v tomto 

inovovaném systému. K samotnému resetu desek dochází prostřednictvím zkratu 

napájecího napětí čipů na deskách s LED. K ochraně zdroje při zkratu slouží reset 

rezistor, který má pouze malou hodnotu, a to 47Ω. Celý proces probíhá tak, že v případě 

zapojení čtyř desek s LED do hlavní desky, se rezistory sečtou paralelně a vznikne tak 

hodnota reset rezistoru pouhých 11,75Ω, díky čemuž zjistíme jednoduše z Ohmova 

zákona, že při napájení 5V, je náhlý proudový odběr cca. 426mA, což pro napájecí 

zdroj není příliš šetrné. 

Tento problém se dá ovšem poměrně jednoduše vyřešit bez nutnosti zasahovat do 

systému radikálně, a to prostřednictvím tranzistoru nebo relé, které bude ovládané 

pomocí výstupu z komunikační desky a vždy na základě impulzu reset odpojí napájecí 

napětí pro hlavní desky na malý časový interval cca 1s, čímž dosáhneme stejného 

výsledku jako zkrat, ale bez tak výrazného proudového rázu. 

 

 

Obr. 29 Foto celého systému 
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5 ZÁVĚR 

Testování pájených spojů a zajištění jejich vysoké spolehlivosti je v současnosti 

problematika, která se dotýká téměř každého elektronického zařízení, před jeho 

uvedením na trh. Vytvoření funkčního systému identifikace poruch pájených spojů, 

který by byl plně autonomní a dokázal by data shromažďovat samostatně bez potřeby 

obsluhy, je proto velice žádoucí a potřebné. Tato diplomová práce byla vypracována 

s maximální snahou se uvedené problematice vážně věnovat a vypracovat skutečně 

funkční systém identifikace poruch, který by významně vylepšil původní testovací 

systém. Přičemž výsledky této diplomové práce nejsou pouhou teorií, ale jsou v tomto 

směru určitým přínosem a mohou být využity v praxi. 

V úvodu diplomové práce byly shrnuty teoretické informace, na jejichž základě by bylo 

možné vytvořit seriózní rozbor stavu původního testovacího systému a navrhnout jeho 

podstatné vylepšení. Byly uvedeny současné způsoby detekce chyb na pájených spojích, 

popsány metody, jak se tyto chyby rozpoznávají a jaké jsou možnosti a výsledky 

zrychlených testů na pájených spojích. Specifikován také byl stávající systém detekce 

poruch, který je vázán na obsluhu a neumožňuje automatické měření. 

Teoretická pasáž je však tou méně podstatnou částí této diplomová práce. Podstatně 

významnější částí je část praktická, která popisuje návrh a výrobu inovovaného systému 

identifikace poruch od samotného návrhu jednotlivých DPS, které systém obsahuje, 

přes realizaci hardware až po tvorbu software, oživení a jeho konečné testování. Tato 

práce nabízí veškeré podklady k tomu, aby kdokoliv další byl schopen tento systém 

znovu realizovat a uvést do chodu. 

Vytvořený systém umožňuje pracovat ve dvou módech, kterými jsou, mód pro funkci 

testování pájených spojů, za přítomnosti obsluhy, což byl mód ne příliš využívaný z 

důvodu časové náročnosti. Druhým, o mnoho podstatnějším módem, který byl hlavní 

částí této práce, je možnost testování pájených spojů autonomně pomocí PC, kdy jsou 

data zaznamenávána v elektronické formě. Je umožněno jejich další zpracování, 

redukuje se počet chyb, které do testování vnáší obsluha odečítáním optickou cestou 

a hlavně se eliminuje nutnost přítomnosti obsluhy u samotného testování. 

Silná stránka celé práce jsou hlavně navržené DPS, které systém dělají variabilním 

a poměrně dobře mobilním, s možností jej jednoduše a rychle instalovat. Je to 

především díky konceptu stavebnice mezi hlavní deskou a deskou s LED, umožňující 

jednotlivé komponenty podle potřeby jednoduše propojit. K silným stránkám celé práce 

také patří poměrně dobře propracovaný software, jenž je spolehlivý a zadání práce plní 

nad rámec, a to hlavně díky programu pro PC, který nejen že umí data zaznamenávat do 

elektronické formy, ale umí je i zobrazovat a dále s nimi pracovat, což při zadání práce 

ani vyžadováno nebylo. Díky všem těmto skutečnostem se tedy dá tato diplomová práce 

považovat za úspěšnou, protože zadání plní v celém rozsahu a v některých částech 

rámec zadání také přesahuje. 

Slabší stránkou práce je, že vzhledem k finanční náročnosti profesionální výroby DPS, 

které systém vyžaduje, bylo možné nechat vyrobit pouze jednu hlavní desku a testovat 

tak systém nerozšířený o další desky. Díky tomu nebylo možné systém testovat 

podrobněji, s větším počtem hlavních desek. 
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I přes to, že nebylo realizováno testování systému s širokou paletou jednotlivých desek, 

se dá předpokládat, že i v případě podstatného rozšíření systému o další hlavní desky, se 

žádné významné problémy pravděpodobně vyskytovat nebudou. A systém, tak i 

v případě rozšíření o další desky, bude pracovat bezchybně. 
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 

 

Ω   Ohm, jednotkou elektrického odporu 

s   Sekunda, jednotka času 

MB  Megabajt, jednotka kapacity paměti 

GHz  Gigahertz, jednotka frekvence 

mA  Miliampér, jednotka elektrického proudu 

 

DPS  Deska plošných spojů 

LED  Light-Emitting Diode, dioda emitující světlo 

ATMEGA8 Mikrokontrolér od společnosti Atmel 

RAM  Random-access memory, paměť s přímým přístupem  

PC  Personal computer, osobní počítač 

GND   GrouND, uzemění 

USB   Universal Serial Bus, univerzální sériová sběrnice 

Vcc  Pin napájení 

I2C  Inter-Integrated Circuit, multi-masterová počítačová sběrnice 

RS-232  Sériový port nebo sériová linka 

SMD  Surface mount technology, součástky pro povrchovou montáž 

FR4  sklolaminátová epoxidová deska 
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A SCHÉMATA ZAŘÍZENÍ 

A.1 Schéma desky s LED  

 

 

Obr. 30 Schéma zapojení desky s LED 



61 

 

A.2 Schéma hlavní desky s ATMEGA8 

 

Obr. 31 Schéma zapojení hlavní desky 
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A.3 Schéma desky pro komunikaci s PC 

 

Obr. 32 Schéma zapojení desky pro komunikaci 
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B DESKY PLOŠNÝCH SPOJŮ 

B.1 Podklady pro DPS s LED - vrstva TOP 

 

Obr. 33 Podklad pro výrobu DPS s LED v měřítku 2:1(vrstva TOP) 

 

B.2 Podklady pro DPS s LED - vrstva BOTTOM 

 

 

Obr. 34 Podklad pro výrobu DPS s LED v měřítku 2:1(vrstva BOTTOM) 
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B.3 Podklady pro DPS pro hlavní desku - vrstva TOP  

 

 

Obr. 35 Podklad pro výrobu hlavní DPS v měřítku 1:1(vrstva TOP) 



65 

 

B.4 Podklady pro DPS pro hlavní desku - vrstva 

BOTTOM 

 

Obr. 36 Podklad pro výrobu hlavní DPS v měřítku 1:1(vrstva BOTTOM) 
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B.5 Podklady pro DPS pro komunikaci s PC - vrstva 

TOP 

 

Obr. 37 Podklad pro výrobu komunikační  DPS v měřítku 2:1(vrstva TOP) 
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C OSAZOVACÍ PLÁNY 

C.1 Osazovací plán pro desku s LED – vrstva TOP 

 

Obr. 38 Osazovací plán desky s LED v měřítku 2:1 (vrstva TOP) 

 

C.2 Osazovací plán pro desku s LED – vrstva BOTTOM 

 

Obr. 39 Osazovací plán desky s LED v měřítku 2:1(zrcadleno ve vrstvě BOTTOM) 

 



68 

 

C.3 Osazovací plán pro hlavní desku – vrstva TOP 

 

Obr. 40 Osazovací plán pro hlavní desku v měřítku 1:1 (vrstva TOP) 

C.4 Osazovací plán pro hlavní desku – vrstva BOTTOM 

 

Obr. 41 Osazovací plán pro hlavní desku v měřítku 1:1 (zrcadleno ve vrstvě BOTTOM) 
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C.5 Osazovací plán pro desku na komunikaci s PC – 

vrstva TOP 

 

Obr. 42 Osazovací plán pro komunikační desku v měřítku 2:1 (vrstva TOP) 
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C.1  Osazovací plán pro desku na komunikaci s PC – 

vrstva BOTTOM 

 

Obr. 43 Osazovací plán pro komunikační desku v měřítku 2:1 (zrcadleno ve vrstvě BOTTOM) 

 

  

 

D SEZNAMY SOUČÁSTEK 

D.1 Seznam součástek pro desku s LED 

Tab. 3 Seznam součástek pro desku s LED 

Označení Hodnota Pouzdro Popis 

LED1-10  CHIPLED_0805 LED diody 

R1 51Ω R0805 RESET rezistor 

R2-11 390Ω R0805 Rezistory k LED diodám 

U1-4  SOT-23-6 PIC 10F200 
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D.2 Seznam součástek pro hlavní desku 

Tab. 4 Seznam součástek pro hlavní desku 

Označení Hodnota Pouzdro Popis 

COM1-4  2X05 Dutinková lišta 2x5 

COM16,26,36,46  2X02 Dutinková lišta 2x2 

COM11-15  2X03 Dutinková lišta 2x3 

COM21-25  2X03 Dutinková lišta 2x3 

COM31-35  2X03 Dutinková lišta 2x3 

COM31-35  2X03 Dutinková lišta 2x3 

D1  

SOD-

123_MINI-

SMA 

Ochranná dioda proti 

přepólování 

IC1-2 MEGA8-AI TQFP32-08 ATMEGA8 

JP1-4  JP1 Propojovací kolíky 

LED1  LED3MM 
LED indikující napájení 3mm 

 

LED3  CHIPLED_1206 LED indikující napájen SMD 

R-LED Dle LED M1206 

Rezistor k LED volím dle 

toho, zda je zapojená pouze 

jedna LED nebo dvě 

R-RES X M1206 
RESET rezistor chrání ostatní 

obvody proti tvrdému zkratu 

 

D.3 Seznam součástek pro komunikační desku s PC 

Tab. 5 Seznam součástek pro komunikační desku s PC 

Označení Hodnota Pouzdro Popis 

D1  SOD80C Ochrana proti přepólování 

IC1 MEGA8-P MEGA8-P ATMEGA8 

IC2 4066N 4066N Elektronický spínač 

LED1    LED3MM   Indikace napájení 

R1-4  M1206 Rezistory ke komunikaci I2C 

R5  M1206 Rezistor k LED1 

RES1-4  JP1 Propojovací kolík k RESETU 

VCC/GND  JP1 Napájecí kolíky 

SDA/SCL  JP1 Kolíky pro komunikaci I2C 

RXT/TXD  JP1 
Kolíky pro komunikaci po 

sériové lince 
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E ZDROJOVÉ KÓDY 

E.1 HEXA kód pro PIC 10F200 

:020000040000FA 

:10000000FE0E250066000A0C0600800C02000605A4 

:1000100046057300330C3200AA0C3100F80C300096 

:10002000F002100AF102100AF202100A200A850CEE 

:100030003100F80C3000F0021B0AF1021B0A000824 

:100040003306290A2607290A17092607290A06045A 

:1000500033057306200A6607200A17096607200A77 

:0600600046047305200AAE 

:021FFE00EB0FE7 

:00000001FF 

Celí kód v assembleru i s komentáři kódu nalezneme na přiloženém CD. 

 

E.2 HEXA kód pro čip na hlavní desce 

 

:1000000012C02CC02BC02AC029C028C027C026C0BF 

:1000100025C024C023C022C021C020C01FC01EC0D4 

:100020001DC01CC01BC011241FBECFE5D4E0DEBF25 

:10003000CDBF10E0A0E6B0E0E6E4F1E002C005903C 

:100040000D92A036B107D9F710E0A0E6B0E001C0EC 

:100050001D92A036B107E1F702D073C0D1CFCF9384 

:10006000DF93CDB7DEB787E390E0FC01108288E331 

:1000700090E02FEFFC01208384E390E0FC011082EC 

:1000800085E390E02FEFFC01208381E390E0FC0109 

:10009000108282E390E02FEFFC01208382E290E067 

:1000A00025E0FC01208386E590E024E4FC01208328 

:1000B000000086E590E0FC0180818823D4F783E28C 

:1000C00090E026E330E0F9012081FC01208386E501 

:1000D00090E024ECFC012083000086E590E0FC0128 

:1000E00080818823D4F783E290E023E330E0F901B4 

:1000F0002081FC01208386E590E024ECFC01208334 
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:10010000000086E590E0FC0180818823D4F783E23B 

:1001100090E020E330E0F9012081FC01208386E5B6 

:1001200090E024E8FC012083000086E590E0FC01DB 

:1001300080818823D4F786E590E020ECFC012083C1 

:06014000B2CFF894FFCFDE 

:00000001FF 

Celý kód v jazyce C nalezneme na přiloženém CD 

 

E.3 Kód pro čip na hlavní desce 

 

:1000000012C02CC02BC02AC029C028C027C026C0BF 

:1000100025C024C023C086C021C020C01FC01EC070 

:100020001DC01CC01BC011241FBECFE5D4E0DEBF25 

:10003000CDBF10E0A0E6B0E0E6E8F1E002C0059038 

:100040000D92A036B107D9F710E0A0E6B0E001C0EC 

:100050001D92A336B107E1F78AD093C0D1CF90BDEE 

:1000600089B988E98AB986E880BD08955D9BFECF8D 

:100070008CB95D9BFECF809162008CB95D9BFECFF9 

:10008000809160008CB95D9BFECF809161008CB93E 

:100090000895FF920F931F93CF93DF93C1E084EAFB 

:1000A000F82E04E8D4EC14E9F6BE06B607FEFDCF40 

:1000B0008C2F880F816083B906BF06B607FEFDCF7F 

:1000C00081B1887F8034B9F4D6BF06B607FEFDCF74 

:1000D00083B180936200D6BF06B607FEFDCF83B121 

:1000E00080936000D6BF06B607FEFDCF83B1809334 

:1000F00061008C2FBBDF16BFCF5FC038A9F6DF9140 

:10010000CF911F910F91FF9008958FE085BB8FEFE6 

:1001100094E3ACE081509040A040E1F700C00000C3 

:1001200015BA08951F920F920FB60F9211242F93B4 

:100130003F934F935F936F937F938F939F93AF936F 

:10014000BF93EF93FF938CB1A4DFDFDFFF91EF91BB 

:10015000BF91AF919F918F917F916F915F914F91DF 

:100160003F912F910F900FBE0F901F9018958FE029 

:1001700084BB15BA78948CE380B983E390E06FDF99 
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:06018000FFCFF894FFCF51 

:00000001FF 

Celý kód v jazyce C nalezneme na přiloženém CD 

F OSTATNÍ PODKLADY 

F.1 Materiál desek 

 

 

F.2 Sloţky na přiloţeném CD 

 Dokumentace 

 Elektronická verze 

 Fotky 

 Programy 

 


