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Abstrakt
Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace napěťového zdroje řízeného a napájeného
pomocí sběrnice USB. V této práci bude uveden nejen samotný návrh a realizace projektu,
ale také postup uskutečněný při výrobě zařízení a jeho oţivení. Navrţený zdroj musí umět
standardní napětí z USB sníţit i zvýšit, tedy bude potřeba pouţít dvě zdrojové větve. Do řídící
části zdroje bude pouţit vhodně zvolený mikrokontrolér rodiny AVR, do kterého bude USB
rozhraní softwarově implementováno. Mikroprocesor bude obstarávat nejen komunikaci s PC
přes obsluţný program, ale zároveň bude spínat pomocí PWM modulace poţadované větve
spínaného zdroje. Vzhledem k minimálnímu rozsahu výstupního napětí 0 – 15 V je tento zdroj
vhodný pro napájení širokého spektra nízkovýkonových zařízení. Navrţené zařízení mŧţe
být uţitečné, v kombinaci s notebookem, právě k napájení periférií (digitální fotoaparát, mobilní
telefon, mobilní osciloskop, atd.), potřebných k venkovním měřením či k jiným aktivitám
prováděných v terénu.

Klíčová slova
USB, univerzální sériová sběrnice, PWM, pulsně šířková modulace, mikrokontrolér, Atmel,
AVR, ATmega8, ATmega168, spínaný zdroj

Abstract
The aim of this bachelor’s thesis is concept and realization of voltage source which is controlled
and feeded by Universal Serial Bus. There will be presented whole design, execution,
development progress and finalization of this project in the following text. This source must
boost and buck standard voltage from USB. So it will be necessary using two source lines.
Microcontroller of AVR family will be used in the direct part of this adjustable source. Into
this microcontroller will be embedded USB interface by the software solution.
The microcontroller isn‘t used only for communication with PC by the computer programme,
but it is also used for switching the source lines by the PWM modulation. According
to the minimum output voltage scale (0 – 15 V) this source is useful for a wide spectrum of lowpower devices. This equipment could be helpful together with laptop to charging devices
(cell phone, camera, pocket osciloscope etc.), which are carried with notebook for doing
outdoor activities and measurements.

Keywords
USB, universal serial bus, PWM, pulse width modulation, microcontroller, Atmel, AVR,
ATmega8, ATmega168, pulse source
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1. Úvod
1.1

Cíl práce

Cílem této práce je navrţení a realizace laboratorního zdroje, který bude řízen a napájen pomocí
USB. Rozsah výstupního napětí by měl být minimálně 0 - 15 V. V dŧsledku napájecího
napájení sběrnice VUSB= 5 V bude nutno pouţít dvě větve zdroje pro sniţování (0 – 5) V
a pro zvyšování (5 – 15) V napájecího napětí. O komunikaci zařízení s počítačem se bude starat
vhodný mikroprocesor firmy Atmel z rodiny AVR, který také bude pomocí střídy regulovat
výstupní úroveň napětí na kýţenou hodnotu zadanou uţivatelem. Hlavní uplatnění
by měl výrobek nalézt ve venkovním pouţití. Konkrétně by měl slouţit pro práci v terénu,
kde je zapotřebí pomocí notebooku a dalších zařízení sbírat potřebná data. Právě pro tato další
zařízení (nijak výkonově náročná) je navrhovaný zdroj určen. Pouţitím tohoto výrobku
by odpadla nutnost brát s sebou rŧzné zdroje pro rŧzná zařízení, ale pouze tento jeden,
na kterém by se pomocí obsluţného programu na PC nastavila kýţená hodnota napětí, pro které
je zařízení dimenzováno.

1.2

USB

Universal Serial Bus (Universální Sériová sBěrnice) byla navrţena v roce 1995 spoluprací firem
Compaq, Hewlett – Packard, Intel, Lucent, NEC, Microsoft a Philips jako sjednocení moţností
připojení periférií k počítači. Tímto krokem začalo postupné nahrazování stávajících I/O portŧ
(sériový port, paralelní port, PS/2 či gameport apod.) portem USB. Jedná se o standard
organizace USB Implements Forum, který definuje vlastnosti této sběrnice. Konkrétně popisuje
její protokol, typy přenosŧ, hospodaření s prostředky, potřebnou programovou podporu
či elektrické a mechanické vlastnosti. V současné době jsou pouţívány tři standardy USB – 1.0,
1.1 a 2.0. Se začátkem roku 2010 se na trhu začala objevovat nejrychlejší verze 3.0. Nyní
se pouze spekuluje o typu Wireless USB, který by se měl rozšířit mezi uţivatele v nejbliţších
letech. Vlastnosti a rozdíly jednotlivých typŧ sběrnice USB jsou uvedeny v tab. 1.
Tab. 1: Rozdíly mezi jednotlivými verzemi USB.
Verze

Reţim zařízení

USB 1.0

Low-Speed
Low-Speed
Full-Speed
Hi-Speed
SuperSpeed
High-Speed

USB 1.1
USB 2.0
USB 3.0
Wireless USB

Maximální modulační rychlost za sekundu
[MBd/s]
1,5
1,5
12
480
5 000
110 - 480

Díky výše uvedeným parametrŧm se v této práci bude hovořit pouze o verzi 1.1 (konkrétně
o reţimu Low-Speed), jejíţ specifikace je volně k dispozici na oficiálních internetových
stránkách USB [1].
Kaţdé hardwarové rozhraní je určeno ke komunikaci mezi dvěma elektronickými
zařízeními (host and device). Nejčastější roli hostitelského zařízení představuje osobní počítač
(dále jen PC, z anglického personal computer), ke kterému lze přes USB připojit aţ 127
zařízení. Přes tuto sběrnici jsou vedena data po krouceném páru vodičŧ (D+, D-), který je spojen

1

s napájecím vodičem (Vcc) a uzemněním (GND). Délka takového vedení je omezena na 5 metrŧ
z dŧvodu správného přenosu elektrického signálu.
Velkou výhodou USB je moţnost vyuţití vlastního napájení ze sběrnice Vcc= 5 V.
Zde je však limitujícím faktorem maximální odebíraný proud zařízení, který činí 500 mA, a také
poţadavek, ţe napájené zařízení musí být schopno pracovat v úsporném reţimu. Nejvyšší
velikost odebíraného proudu zařízením v úsporném reţimu je 100 mA.
Rozhraní USB je oblíbeno uţivateli díky vlastnosti Plug & Play. To znamená, ţe zařízení
je nakonfigurováno samotným systémem při první instalaci. V nejhorším případě bude
systémem při instalaci vyţadováno nastavení cesty ke speciálním ovladačŧm zařízení, kterými
samotný operační systém nedisponuje. Po dokončení samotné instalace periferie nemusí
být proveden restart operačního systému, a to tedy vede k okamţitému pouţití zařízení.
Díky tzv. třídním specifikacím se stalo USB rozhraní velice oblíbené mezi návrháři. Třídní
specifikace sběrnice určují přesný typ sběrnice a také jak přesně budou vypadat data přenášená
mezi zařízeními. Pomocí těchto specifikací odpadají problémy s psaním komunikačních
protokolŧ, aplikací a knihoven pro jiţ existující totoţné druhy zařízení (web kamera, myš,
klávesnice, čtečka karet atd.). Jediným úskalím je sloţitost samotného komunikačního protokolu
této sběrnice. USB protokol je tedy mnohem sloţitější a těţší pro porozumění, neţ například
starší a dříve velmi oblíbený sériový port RS-232.

1.3

Mikrokontroléry rodiny AVR

Titulem AVR se pyšní 8bitové mikroprocesory firmy Atmel, která je začala uvádět na trh kolem
roku 1997. Všechny tyto mikrokontroléry jsou stavěny na základě harvardské architektury
(rŧzné paměti pro data i program umoţňuje rychlejší zpracování) s redukovanou instrukční
sadou (RISC). Na čipu se objevují tři druhy pamětí (flash, EEPROM a SRAM), 8bitová
sběrnice a rŧzné paralelně pracující periferie. Vyrobené procesory se dělí na dvě řady. Série
určená pro méně náročné aplikace se nazývá ATtiny, kdeţto výkonné kontroléry s větší pamětí,
mnoţstvím integrovaných rozhraní a širším pouţitím jsou řady ATmega. Maximální taktovací
frekvence obou řad končí kolem kmitočtu f= 20 MHz. Vyrábí se zapouzdřené v několika typech
pouzder, jejichţ některé otisky je moţné spatřit na obr. 1.

Obr. 1: Otisky některých pouzder mikroprocesorŧ firmy Atmel (Smrţ, 2008).

1.4

Pulsně šířková modulace

Pulsně šířková modulace je zpŧsob kódování dat, která jsou posílána z vysílacího zařízení
k přijímači. Cestou, po které se data přenáší, mŧţe být například pevné spojení dvou zařízení
pomocí kabelŧ, či bezdrátové spojení, které se například vyuţívá k infračervenému (IR)
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přenosu. Samotná pulsně šířková modulace (dále jen PWM z anglického termínu Pulse Width
Modulation) je reprezentována sledem bitŧ, úrovněmi logických 1 a logických 0, přenášeného
datového toku.
Prŧběh PWM signálu je moţné popsat následovně: jedná se o signál s konstantní periodou,
jehoţ prŧběh je dán střídou. Střída se mŧţe udávat v procentech (např. 90 %, 45 % atd.), nebo
poměrově (1:0, 1:1, ...). Při zadání střídy pomocí poměrového tvaru je nutné sdělit, která cifra
představuje impuls a která mezeru. Pokud je například zadána střída ve tvaru 1:0, je v ideálním
případě 100 % periody signálu vyplněno impulsem bez jakékoliv mezery. Pokud bude zadána
střída 1:1, bude, opět v ideálním případě, vyplněno 50 % periody impulsem a 50 % mezerou.
Prŧběhy signálŧ pro rŧzné hodnoty PWM jsou zobrazeny na obr. 2.
Střída se v anglické terminologii nazývá Duty cycle. Tento termín je dobré znát, neboť
se vyskytuje na mnoţství měřících zařízení apod.

Obr. 2: Ukázka prŧběhŧ PWM s měnící se střídou (Hankovec, 2009; upraveno).
Vyuţití pulsně šířkové modulace má široký rozsah. S její pomocí mŧţe být například řízen
chod motoru, snímána teplota, přenášena potřebná data či řízeny spínací prvky ve spínaných
zdrojích. Samozřejmě aplikace PWM jsou mnohem pestřejší neţ těchto několik příkladŧ
uvedených v předchozí větě.

2. Rozbor
2.1

Existující řešení USB mikrořadičů

2.1.1

Obvody FTDI

V bodě 1.2 bylo zmíněno, ţe komunikační protokol USB je velmi sloţitý a existuje několik
zpŧsobŧ, které implementaci rozhraní USB usnadní. První moţností je pouţití produktŧ britské
firmy FTDI. Produkty této společnosti jsou převodníky USB na jiné datové rozhraní, které
jsou schopny pracovat v reţimu Full-Speed. Ke správné funkčnosti musí být převodník doplněn
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o kondenzátory, krystal o kmitočtu 6 MHz a volitelnou sériovou paměť EEPROM. Blokové
schéma takového převodníku je na obr. 3. Velkou výhodou pouţití těchto obvodŧ je plná
podpora ze strany výrobce. Na oficiálních webových stránkách nabízí FTDI všechny ovladače,
komunikační protokoly, knihovny a jiné materiály nezbytné pro správnou funkci převodníku.
Finální produkt je operačních systémem nalezen v podobě virtuálního COM portu a obecného
USB zařízení. Nejběţněji pouţívanými obvody jsou například FT232R (USB/UART), FT245R
(USB/FIFO) a jiné. Záporem pouţití těchto produktŧ je latence přenosu, vysoká cena (100 –
400 Kč), nutnost pouţití ovladačŧ pouze od výrobce a také těţká upravitelnost obvodŧ.
Detailnější informace zájemci naleznou přímo na stránkách výrobce v sekci věnované těmto
prvkŧm [2]. V následujícím textu nebude těmto produktŧm kladena větší pozornost z dŧvodu
nezakomponování převodníkŧ FTDI v bakalářské práci.

Obr. 3: Blokové schéma převodníku USB/UART (sériová linka) firmy FTDI typ FT232R
(Future Technology Devices International Limited Corporation, 2009).
2.1.2

Obvody AVR

V současné době firma Atmel nabízí 11 typŧ mikrokontrolérŧ, které jiţ v sobě mají
USB rozhraní implementováno.
Rozdíly mezi jednotlivými mikroprocesory s vnořeným řadičem jsou popsány v tab. 2.
I kdyţ se toto řešení zdá být ideálním, není tomu tak. V následující větě jsou vyčteny
dŧvody, proč byl tento zpŧsob realizace digitální (řídící) části zamítnut. Těmi hlavními
jsou: omezená dostupnost v ČR, vysoká cena a nutnost velkých návrhářových zkušeností.
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Tab. 2: Seznam a parametry mikroprocesorŧ firmy Atmel s jiţ vnořeným USB rozhraním
Typ obvodu
AT90USB1286
AT90USB1287
AT90USB162
AT90USB646
AT90USB647
AT90USB82
ATmega16U2
ATmega16U4
ATmega32U2
ATmega32U4
ATmega8U2
2.1.3

pouzdro
QFN 64
TQFP 64, QFN 64
TQFP 32, QFN 32
QFN 32
TQFP 32, QFN 32
QFN 32
TQFP 32, QFN 32
TQFP 44, QFN 44
TQFP 32, QFN 32
TQFP 44, QFN 44
TQFP 32, QFN 32

Flash
128 kB
128 kB
16 kB
64 kB
64 kB
8 kB
8 kB
16 kB
8 kB
32 kB
8 kB

SRAM
8 kB
8 kB
512 B
4 kB
4 kB
512 B
512 B
2.5 kB
1 kB
2.5 kB
512 B

EEPROM
4 kB
4 kB
512 B
2 kB
2 kB
512 B
512 B
1 kB
1 kB
1 kB
512 B

popis
USB
USB, ON-THE-GO
USB
USB
USB, ON-THE-GO
USB
USB
USB 2.0
USB
USB 2.0
USB

Igor plug Ing. Igora Češka

Poslední moţností implementace USB rozhraní do mikrokontroléru, bez jeho hardwarové
podpory, je pouţití softwarového modulu od Češka. Igor plug, jak jej sám autor nazývá,
je ve skutečnosti .hex soubor, který společně se všemi potřebnými soubory i testovacím
programem nabízí Češko k volné distribuci na svých internetových stránkách [3].
Autor vloţil USB řadič do mikroprocesorŧ ATtiny2313 a ATmega8, které nadále pouţívá
jako přijímač infračervených vln a převodník USB / RS-232. K jednotlivým procesoru pouţívá
hodinový signál udávaný externím krystalem o f= 12 MHz, a tak získává 8 taktŧ hodinového
signálu jednoho bitu USB (Low–Speed). Jinak řečeno, pokud má být procesor řízen externím
krystalem, musí být hodnota hodinového signálu krystalu rovna celočíselnému násobku
rychlosti 1,5 MBd/s (Low-Speed USB). Celočíselný násobek je potom roven počtu hodinových
taktŧ, za které je 1 bit přijat.
Ohromnou výhodou pouţití tohoto řešení je nízká cena a malé rozměry zařízení, avšak
finální výrobek nemusí vţdy spolehlivě fungovat (díky porušení USB specifikace) a také
jsou kladeny vysoké nároky na návrhářovy zkušenosti.
Tato volba realizace USB rozhraní byla vybrána z dŧvodu poţadavku na co nejmenší počet
pouţitých součástek zdroje, a tedy i na co nejmenší rozměr zdroje. Samotná implementace
do mikroprocesoru se nezdá být sloţitá. Postup má autor dostatečně didakticky prezentován
na svých stránkách [3], a tak se nejeví tato implementace sloţitou a nefunkční.
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2.2

Vlastnosti USB

2.2.1

Souhrnné vlastnosti USB








Zařízení mŧţe být napájeno přímo z USB portu pomocí vodičŧ Vcc a GND, které
jsou schopny dodávat napětí o velikosti (4,75 – 5,25) V, jako standardní hodnota se
udává 5 V.
Nejvyšší pokles napětí z USB je 0,35 V.
Kaţdé připojené zařízení mŧţe odebírat z portu proud o maximální velikosti 500 mA
a musí být schopno pracovat v úsporném reţimu (velikost odebíraného proudu
je nejvýše 100 mA).
Maximální komunikační délka vodiče je 5 m.
Komunikační rychlost je od 1,5 Mb/s do 480 Mb/s.
Data se vysílají a přijímají pomocí vodičŧ D+ a D- v paketech o délce 8 aţ 256 bajtŧ.
K jednomu hostitelskému zařízení se dá připojit aţ 127 periférií.

2.2.2

Mechanická část




Kabel pro připojení dvou elektrických zařízení pomocí sběrnice USB se skládá ze 4 vodičŧ.
Fyzická realizace takového kabelu vypadá následovně: dva vodiče slouţí pro napájení (Vcc,
GND) a zbývající dva vodiče pro přenos dat (D+, D-). Datové spoje jsou zrealizovány
kroucenou dvojlinkou. Kroucení datových vodičŧ není však u verze Low-Speed poţadováno.
Všechny tyto čtyři vodiče jsou zabaleny do hliníkové folie, která je následně překryta drátěným
stíněním a vnějším pláštěm. Kabel USB je k nahlédnutí na obr. 4.

Obr. 4: USB kabel (USB Implementers Forum, 1998)
Kaţdý propojovací kabel musí být připojen do konektorŧ. Na hostitelské straně
je nejčastěji pouţita zásuvka typu A (samice), do které je zapojen konektor stejného typu.
Na straně periférií, se konektory však mohou lišit. Zásuvky i zástrčky na straně zařízení mohou
být typu B, miniUSB či microUSB. Poslední konektor z výše uvedených typŧ zaţívá
v posledních letech boom díky celkové miniaturizaci zařízení, a tak je k nalezení v mobilních
telefonech, digitálních fotoaparátech, čtečkách paměťových karet a mnoha dalších zařízeních.
Na obr. 5 je moţné si prohlédnout konektory typu A a B a rozmístění všech USB vodičŧ.
Význam jednotlivých vodičŧ je uveden v tab. 3.

Obr. 5: Rozmístění vodičŧ USB u zásuvky typu A (vlevo) a typu B (vpravo)
(USB Implementers Forum, 1998; upraveno)
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Tab. 3: Popis jednotlivých USB vodičŧ.
Barva
Červená
Bílá
Zelená
Černá
2.2.3

Číslo vývodu
1
2
3
4

Název vodiče
Vcc
DD+
GND

Popis
Stejnosměrné napětí 5 V
Data minus
Data plus
Uzemnění (Ground)

Elektrická vrstva

Komunikace po USB vedení je vţdy řízena hostitelem, a tak nemŧţe docházet ke kolizi.
Kroucené (mimo verzi Low-Speed) diferenciální vedení s charakteristickou impedancí 90 Ω
slouţí pro přenos dat v obou směrech. Oba datové vodiče jsou buzeny hradly CMOS (výstupní
impedance ZBUF je 3 aţ 15 Ω) se sériově zapojenými rezistory o impedanci 28 – 44 Ω, které
slouţí jako impedanční přizpŧsobení (viz. obr. 6). Moţnost odpojení budícího hradla mají
hostitel i zařízení, pokud přicházejí z vysílacího do přijímacího reţimu [4].

Obr. 6: Budiče USB linky (Smrţ, 2008).
Elektrické vlastnosti jsou rŧzné pro reţim Low / Full-Speed a High-Speed. Jak jiţ bylo
v úvodu řečeno, pro účely této bakalářské práce je dŧleţitá pouze verze 1.1, a tak budou blíţe
popsány prŧběhy signálŧ na této sběrnici. Pro přenášená data na USB lince je pouţito NRZI
(Non Return to Zero Inverted) kódování. Neboli pokud se vyskytuje na začátku bitové úrovně
přechod z nízké úrovně signálu na vysokou (z 0 na 1) nebo opačně, výsledkem je vţdy datová
nula. Na sběrnici se mohou indikovat dva stavy – stav J a stav K. Po připojení zařízení
má jeden ze dvou signálŧ hodnotu nula, zatím co druhý úroveň druhého se blíţí aţ k napětí USB
Vcc= 5 V. Tento stav je nazýván stavem J. Stav K nastává, kdyţ dojde k překříţení signálŧ D+
a D- ze stavu J. Odpovídající prŧběhy jsou zobrazeny na obr. 7.

Obr. 7: Prŧběhy datového signálu a přenášeného signálu s NZRI kódováním.
Všechny uváděné hodnoty jsou pro klidový stav zařízení i hostitele (obě zařízení jsou
odpojeny). Přenosová rychlost závisí na pouţití tzv. pull-up rezistoru. Závislost komunikační
rychlosti a změněná podmínka pro výpočet NRZI je uvedena v tab. 4. Naopak rychlost přenosu
hostitele je dána dvěma pull-down rezistory.

7

Tab. 4: Závislost komunikační rychlosti a klidové hodnoty na vedení (Smrţ, 2008)
Typ rychlosti
Low-Speed
Full-Speed
2.2.4

Pull-up D+
Pull-up D1,5 kΩ
1,5 kΩ
Volba rychlosti pomocí rezistorŧ

D+
0V
3,3 V

DPočáteční stav D+
3,3 V
0
0V
1
Klidové hodnoty na vedení

Linková a transportní vrstva

Nyní budou v krátkosti shrnuty další částí USB. Pro pouţití v tomto projektu je zbytečné
rozebírat kaţdou vrstvu zvlášť do detailu, ale pokud by někoho tato část podrobněji zajímala,
je dobře popsána v diplomové práci Jana Smrţe [4].
V prvním bodě bude zmíněno o linkové vrstvě, která slouţí k přenosu paketŧ. Přenášená
elementární datová jednotka je nazývána paketem. Jednotlivá data jsou rozdělena do více
paketŧ, opatřena hlavičkou a cyklickou redundantní kontrolou (paket je doplněn 16bitovým
číslem) a nakonec jsou opatřena NRZI kódováním (viz. odstavec 2.2.3).
O výměnu paketŧ mezi hostitelem a zařízením je postaráno v poslední (transportní) vrstvě.
Jednotlivé typy paketŧ mají společnou úvodní synchronizaci (SYNC), identifikaci paketu (PID)
a konec paketu (EOP, SE0 po dobu 2 - 3 bitŧ). Formát paketu je vţdy závislý na jeho typu
a data jsou vysílána od nejvíce významného bitu (MSb) po nejméně významný bit (LSb).

2.3

Mikroprocesor Atmel ATmega8

Mikrokontrolér ATmega8 se vyrábí také ve verzi, která pracuje s niţším napájecím napětím
(2,7 - 5,5 V) a také s menším hodinovým signálem (0 – 8 MHz). Všechny ostatní parametry
i typy pouzder jsou identické s typem ATmega8. Tovární označení takto upravené verze
je ATmega8L. Pokud bude dodrţena podmínka uvedená v odstavci 2.1.3, výsledkem bude
nedostatečný počet taktŧ hodinového signálu k přijetí jednoho bitu signálu. Z tohoto dŧvodu
se verzí s označením „L“ jiţ nebude zabýváno.
2.3.1

Obecné informace

Atmel ATmega8:








Napájecí napětí (4,5 – 5,5) V
Pracovní frekvence (0 – 16) MHz
Proudový odběr při kmitočtu procesoru f= 4 MHz, napájecím napětí Vcc= 3 V a teplotě
okolí t= 25 °C:
Aktivní mód: 3,6 mA
Úsporný reţim: 1,0 mA
Vypnutý reţim: 0,5 µA
Paměť:
FLASH o velikosti 8 kB
EEPROM o velikosti 512 B
SRAM o velikosti 1 kB
Zachování dat po dobu 20 let při teplotě okolí 85 °C, nebo 100 let při 25 °C (chybovost
je menší neţ 1 PPM v obou případech)
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Pokročilá RISC architektura – např. 8*32 programovatelných registrŧ
Dva 8bitové a jeden 16bitový čítač s dalšími funkcemi
Tři PWM kanály
Šesti nebo 8kanálový (dle typu pouzdra) 10bitový A/D převodník
3 typy pouzder PDIP, TQFP a MLF (viz. obr. 8)

Obr. 8: Typy pouzder, ve kterých se ATmega8 vyrábí (Atmel Corporation, 2009; upraveno).
Mikroprocesor Atmel ATmega8 samozřejmě obsahuje mnohem více integrovaných
periférií, neţ je výše uvedeno. Kompletní informace jsou k nalezení v katalogovém listu
(datasheetu) výrobce [5].
2.3.2

Architektura mikroprocesoru

Jak jiţ bylo zmíněno mikrokontroléry rodiny AVR jsou postaveny na tvz. Harvardské a RISC
architektuře a u modelu ATmega8 tomu není jinak. Redukovaná instrukční sada (RISC)
umoţňuje vykonání většiny instrukcí během jednoho strojového cyklu. Jinak řečeno instrukce v programové paměti jsou zpracovány s kaţdým hodinovým cyklem. Po zpracování
jedné instrukce je následující instrukce přesunuta do programové paměti, kde je následně
provedena. Tento systém umoţňuje vykonání instrukcí kaţdým hodinovým cyklem.
Pro Harvardskou architekturu jsou typické oddělené paměti pro program a data, které
mohou být rŧzného typu s rŧznými parametry (délka slova, zpŧsob adresování, časování, atd.).
Tato vlastnost má za následek paralelní přístup k oběma pamětem, coţ vede k rychlejšímu běhu
programu a zpracování dat.
Celý systém obsahuje 32 registrŧ s maximální délkou slova 8 bitŧ. Šest z nich mŧţeme
pouţít jako tři 16bitové adresující ukazatele pro určování datového místa.
Velice dŧleţitou částí je Aritmeticko logická jednotka (ALU), kde se operuje se všemi 32
registry. Najednou však mŧţe vykonávat operace mezi dvěma registry, či mezi registrem
a konstantou. Informace o výsledku právě dokončené aritmetické operace jsou zobrazeny
ve stavovém registru.
Mikroprocesor disponuje také programovou Flash pamětí, která je rozdělena do dvou částí.
První část je takzvaná Boot section (zaváděcí část) a druhá se nazývá Application program
section. Obě obsahují uzamykatelné bity pro zápis, a také ochranu pro čtení či zápis.
Pro detailní prozkoumání celé architektury a jednotlivých blokŧ mikroprocesoru ATmega8
je doporučeno nahlédnout do příslušného datasheetu [5].
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2.3.3

Operační frekvence

ATmega8 je schopna pracovat na operačních kmitočtech od 0 do 16 MHz. Pokud bude
rozhodnuto, ţe takt pouţitého procesoru nebude určovat externí hodinový signál, a ani nijak
nebude zasahováno do kmitočtu mikrokontroléru, výsledná operační frekvence bude 1 MHz
(výrobou určená). Pro účely implementace USB rozhraní do mikrokontroléru bude volen
taktovací kmitočet, který bude roven celočíselnému resp. přirozenému násobku rychlosti
přenosu Low-Speed USB (1,5 MBd/s). Mezi pouţitelné kmitočty se řadí pouze 12 a 15 MHz.
Při pouţití niţších frekvencí neţ 12 MHz by nastal časový problém se zpracováním dat,
popř. by se takováto konstrukce stala neřešitelnou (pro f < 9 MHz).
2.3.4

A/D převodník

Zpracování dat z okolního analogového světa a jejich převod na číslicovou podobu zajišťuje
A/D převodník, který je velmi dŧleţitý, neboť všechna digitální zařízení umí pracovat pouze
s diskrétními signály. Převod spojitého (analogového) signálu na signál diskrétní (digitální)
obsahuje dvě fáze:
a)

Vzorkování = signál je nekonečně opakován s intervalem odpovídající adekvátní
vzorkovací frekvenci fvz. Pro správné vzorkování musí být dodrţen tzv. vzorkovací
teorém, který uvádí, ţe vzorkovací frekvence musí být minimálně dvojnásobkem
maximální frekvence signálu (fvz ≥ 2*fmax). Toto je velmi dŧleţité, aby nám nedocházelo
k překrývání spekter signálu (aliasingu) a následnému zkreslení signálu.

b)

Kvantování = určení velikosti amplitudy navzorkovaného signálu po určitých kvantech.
Počet kvantizačních hladin se rovná 2n, kde n je počet bitŧ A/D převodníku.

Valná většina dnes vyráběných mikroprocesorŧ disponuje interním Analog-Digital
převodníkem, a tak odpadá nutnost řešit tuto potřebnou periférii jinými prostředky, jako jsou
například externí součástky, které by zbytečně zabíraly fyzické místo a také by zvyšovaly cenu
finálního produktu.
Pro nás zajímavou analogovou veličinou mŧţe být například teplota, tlak, napětí atd. Tuto
veličinu chceme většinou nějak zpracovat a k tomu musí být vyuţito správně zvolené čidlo
a A/D převodník. Výstupní hodnota A/D převodníku udává poměr vstupního signálu
k referenční (např. rozsah, maximální velikost signálu) hodnotě. V tomto napájecím zdroji bude
pouţita jako referenční hodnota maximální velikost napětí (15 V), se kterou budou poměřovány
hodnoty na výstupu. Pokud se objeví na výstupu 5 V, A/D převodník určí, ţe na výstupu
je dosaţeno 33 % maximální velikosti napětí.
Výstupní hodnota A/D převodníku je samozřejmě reprezentována bitovým číslem. Jeho
délka závisí na počtu bitŧ převodníku. ATmega8 disponuje interním 10bitovým A/D
převodníkem, který pracuje na frekvenci (50 – 200) kHz, a rozpoznává vstupní signál na 1024
(210) úrovních. Jinak řečeno napětí 0 V, jako minimální moţně napětí, bude reprezentováno
číslem 0 a maximální moţnou úroveň napětí bude charakterizovat číslo 1023. Z této úvahy
vyplývá vztah 2.3.4.1.
𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 =

𝑉 𝑖𝑛
𝑉 𝑅𝑒𝑓

∗ 2𝑛 − 1 ,

(2.3.4.1)

Výstupní napětí budou porovnávána s nastavenou hodnotou referenčního napětí na velikost
napájecího USB napětí VRef = 5 V. Tudíţ bude muset být vhodně zvolen napěťový dělič, který
převede napětí o velikosti 15 V na hodnotu 5 V. Jednotlivé velikosti napětí tak budou určovány
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pomocí vnitřního 10bitového převodníku s přesností menší neţ 2,6 mV, kterou reprezentuje
jedna úroveň digitálního signálu.
Ze vztahu 2.3.4.2 pro zapojení napěťového děliče na obr. 9 byly určeny hodnoty odporŧ
R1 a R2, které jsou R1 = 20kΩ a R2 = 10 Ω (2.3.4.3).

Obr. 9: Schéma zapojení napěťového děliče.
𝑉𝑅𝑒𝑓 = 𝑉𝑂𝑈𝑇𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑅

5 𝑉 = 15 𝑉 ∗

2.4

𝑅2
𝑅2 +20 𝑘𝛺

𝑅2
2 +𝑅1

→ 𝑅2 =

,

20 𝑘𝛺∗5 𝑉
15−5 𝑉

(2.3.4.2)

= 10 𝑘𝛺,

(2.3.4.3)

Zdroje hodinového signálu

2.4.1 RC oscilátory
Mikrokontroléry rodiny AVR nabízejí moţnost generování hodinového taktu pomocí
integrovaného laditelného RC oscilátoru. Pokud by byl procesor řízen tímto signálem, odpadla
by nutnost pořizování externích součástek pro generování hodinového taktu a finální výrobek
by se zmenšil a zlevnil. Smrţ ve své diplomové práci [4] udává, ţe se jedná pouze o laditelný
a ne kalibrovatelný zdroj hodinového signálu. Tudíţ je potřeba provést přesná měření
nastavených a skutečných frekvencí. Tato měření Smrţ jiţ provedl, a vyhodnotil je jako
ne příliš vhodnou variantu díky odchylkám mezi nastavenými a skutečnými frekvencemi
hodinového taktu.
2.4.2

Krystal

Krystal je symetrická součástka s frekvenční stabilitou při běţných provozních teplotách
±50 ppm, která v zapojení se dvěma kondenzátory C1, C2 (12 pF aţ 32 pF) a inventorem tvoří
zpětnovazební filtr. Schéma zapojení krystalu je zobrazeno na obr. 10.

Obr. 10: Schéma zapojení krystalu.
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Jak bylo zmíněno v odstavci 2.3.3, pro naše účely bude mikroprocesor ATmega8 taktován
na frekvenci 12 MHz či 15 MHz. Krystaly o tomto kmitočtu se vyrábějí v pouzdrech
s označením HC49/U a HC49/U3H. Výsledné porovnání volby pracovního kmitočtu a pouzdra
jsou uvedeny dále v tab. 5. Ceny byly převzaty z aktuální nabídky internetového obchodu GES
[6] platné k datu 3. březen 2010.
Tab. 5: Přehled cen některých moţných řešení řízení taktu mikroprocesoru.
Operační
frekvence
[MHz]
12
12
15

Počet taktŧ ke
zpracování
jednoho bitu [-]
8
8
10

Typ pouzdra
krystalu

Cena
[Kč]

Cena za 1 MHz
[Kč]

HC49/U3H
HC49/U
HC49/U

22,90
12,00
9,90

1,91
1
0,66

Z výše uvedené tabulky vyplývá jako nejvýhodnější řešení pouţití krystalu o frekvenci
15 MHz, který se vyrábí pouze ve „větším“ pouzdře HC49/U. Jeho aplikace tedy nemusí
být výhodná pro návrhy, které jsou hodně závislé na rozměrech součástek či finálního produktu.
V takovémto případě by bylo nutné sáhnout po 12 MHz krystalu, který se jiţ vyrábí
v prostorově úspornějším provedení (označení pouzdra HC49/U3H) a prodává se za téměř
dvojnásobnou cenu oproti krystalu se stejnou frekvencí zapouzdřeným v provedení HC49/U.
Rozdíly mezi těmito dvěma pouzdry si mŧţeme prohlédnout na obr. 11.
I přes výsledky uvedené v tab. 5 sáhneme při realizaci zdroje po 12 MHz krystalu v cenově
příznivějším pouzdře HC49/U. Toto rozhodnutí je následkem faktu, ţe Igor plug není
univerzální řešení, protoţe je vytvořen pouze pro hodinový signál 12 MHz a vybrané MCU.
Hodinový signál či pouţitý mikroprocesor se nedá nijak parametrizovat, a tak se musí dodrţet
přesné parametry, pro které je Igor plug zhotoven. Pokud by nebyly dodrţeny tyto podmínky,
zaručeně by došlo k nesprávné synchronizaci, chybnému přenosu dat či k celému selhání
firmwaru a zařízení.

Obr. 11: Porovnání pouzder HC49/U3H a HC49/U. Uvedené rozměry jsou uvedeny v mm
(GES- ELECTRONICS, 2009; upraveno).
2.4.3

Krystalové oscilátory/generátory

Poslední moţností řízení hodinového taktu procesoru je pouţití programovatelných
krystalových generátorŧ. Krystalový generátor je aktivní součástka obsahující řízený oscilátor
se zesilovačem. Většinou je napájen napětím o velikosti Vcc = 5 V a vyrábí se v kovovém
či plastovém pouzdře. Pro velké nevýhody, jako jsou větší rozměry a vysoká cena, bylo od této
moţnosti udávání hodinového signálu upuštěno.
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2.5

Spínané zdroje

Spínané zdroje se v poslední době stávají stále populárnější díky tomu, ţe umoţňují vytvářet
přístroje s velkou účinností, menšími rozměry a hmotností. I přes značně komplikovanější návrh
a choulostivost výběru pouţitých součástek je většina vyrobených zdrojŧ spínaných.
2.5.1

Porovnání s lineárními zdroji

Jak jiţ bylo zmíněno, největšími výhodami spínaných zdrojŧ jsou vysoká účinnost, i v případě
omezeného výkonu dodávaného z akumulátorŧ (baterií), a rozměry finálního výrobku. Dalším
kladem je snadná odfiltrovatelnost střídavé sloţky (f = 50 Hz) díky pouţití několikanásobně
vyššího pracovního kmitočtu spínaného zdroje.
Díky zvolení vysokého pracovního kmitočtu, jsou kladeny vyšší nároky na spolehlivost
součástek spínaného zdroje, které se projeví na vyšší ceně zdroje.
Účinnost spínaných zdrojŧ se běţně pohybuje okolo 80 %, u špatně postavených spínaných
zdrojŧ bývá účinnost minimálně 60 %. Naopak u lineárních zdrojŧ málokdy hodnota účinnosti
přesáhne hranici 50 %, protoţe se standardně pohybuje okolo 30 %. Radikální zvětšení
účinnosti spínaného zdroje nastupuje při zvolení pracovního kmitočtu f = 20 kHz. Dnešní
součástky však umoţňují sestavit zdroj s kmitočtem 100 kHz aţ 1 MHz, které by měli
nesrovnatelně lepší účinnost v porovnání s lineárními napáječi obdobných parametrŧ. Jinak
řečeno, s rostoucím zvoleným pracovním kmitočtem roste kvalita spínaného zdroje a poměr
všech parametrŧ mluví jasně v prospěch zdroje impulsního oproti lineárnímu.
Názornější porovnání lineárních a spínaných zdrojŧ je k nalezení v tab. 6.
Parametr
Účinnost [%]
Velikost [W.cm-3]
Váha [W.kg-1]
Výstupní zvlnění napětí [mV]
Šumové napětí [mV]
Odezva na skok [ms]
Doba náběhu [ms]
Cena

Spínaný zdroj
75
0,2
100
50
200
1
20
Téměř konstantní

Lineární zdroj
30
0,05
20
5
50
0,02
2
Roste s výkonem

Tab. 6: Porovnání parametrŧ spínaných a lineárních zdrojŧ (Krejčiřík, 1998).
2.5.2

Zapojení impulsních zdrojů

2.5.2.1 Základní zapojení
Spínaný zdroj se skládá z několika částí, jehoţ blokové schéma si mŧţeme prohlédnout
na obr. 12. Ne vţdy však obsahuje všechny bloky, ale pouze ty, které jsou pro návrh dŧleţité.
Podmínkou pro správný chod spínaného zdroje je vstupní stejnosměrné napětí,
které je co nejdŧkladněji zbaveno střídavé sloţky. Existují tedy dvě konstrukční moţnosti.
Tou první je, ţe vstupní napětí je stejnosměrné obvykle s malým vnitřním odporem.
V takovémto případě nejsou kladeny nijak zvláštně vysoké poţadavky na vstupní filtr a jeho
realizace je snadná. V druhé variantě je vstupní napětí střídavého charakteru. Návrh a realizace
vstupního filtru je v tomto případě mnohem náročnější díky nízkému síťovému kmitočtu
(f = 50 Hz), který by snadno přešel aţ na výstup filtru.
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Obr. 12: Blokové schéma zapojení spínaných zdrojŧ.
K transformaci vstupního napětí musí být převedeno na střídavou podobu. K tomuto účelu
poslouţí právě spínací tranzistor, který pracuje na vysokém pracovním kmitočtu a vytváří
tak střídavý obdélníkový prŧběh.
K vlastní transformaci napětí pak dochází na transformátoru nebo na indukčnosti. Konečné
střídavé napětí je nutné před výstupem usměrnit a následně vyfiltrovat. Z předchozí věty tedy
vyplývá, ţe na výstupu jsou kladeny mnohem větší nároky na usměrňovací diody (malá
parazitní kapacita a veliká rychlost spínání či rozepínání), kdeţto na výstupní filtrovací
kondenzátor jsou poţadavky mnohem menší, neboť zde pracuje na vysokém kmitočtu,
a tak jsou jeho filtrační účinky vynikající.
Spínané zdroje mohou být rozděleny do dvou podskupin. První skupinu tvoří spínané
zdroje bez indukčnosti. Jejich princip spočívá v tom, ţe zde dochází k násobení napětí pomocí
usměrňovačŧ. Střídavé napětí v tomto případě vzniká pomocí spínání a vypínání tranzistorŧ principielně se jedná o astabilní klopné obvody.
Druhou skupinou, o které bude detailnější zmínka, jsou spínané zdroje s indukčností,
kterým budou věnovány následující tři body této bakalářské práce.
2.5.2.2 Topologie boost
Sériovým zapojením cívky ke vstupnímu napětí a paralelním připojením spínacího prvku
(např. tranzistoru) vzniká topologie zvyšující napětí, která se z anglické terminologie nazývá
Step-Up nebo také boost – obr. 13. Toto zapojení zvyšuje vstupní napětí jednou aţ n-krát.
Nyní budou blíţe popsány jevy, které v tomto zapojení probíhají. Po sepnutí spínače S
proudí vstupní napětí Uin na cívku L, ve které se shromaţďuje energie, a tím se lineárně zvyšuje
proud, aţ do rozpojení spínače. Poté se polarita na indukčnosti L obrátí a přičítá se k napětí Uin.
Proud protéká z cívky na diodu D, přes kterou nabíjí kondenzátor C2. Energie z indukčnosti tedy
postupně klesá aţ do opětovného sepnutí spínače.
Velkou výhodou pouţití tranzistoru jako spínacího prvku pro boost topologii je fakt,
ţe tranzistor pracuje s uzemněným emitorem, a tak není potřeba vyuţít plovoucího buzení
tranzistoru.
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Obr. 13: Topologie zvyšující napětí.
Velikost výstupního napětí závisí na třech základních parametrech: velikost vstupního
napětí, doba sepnutí spínače a doba periody. Matematicky je závislost velikosti výstupního
napětí Uout popsána vztahem 2.5.2.2.1, ve kterém Uin reprezentuje velikost vstupního napětí,
t1 dobu, při které je sepnut spínač, a t2 periodu PWM signálu.
𝑈out =

𝑈in
𝑡 ,
1− 1

(2.5.2.2.1)

𝑡2

Velikost výstupního proudu Iout závisí na velikosti vstupního napětí, ale také na velikosti
vstupního proudu Iin a výstupního napětí. Tato závislost je dána vztahem 2.5.2.2.2.
𝑈

𝐼out = 𝐼in ∗ 𝑈 in ,
out

(2.5.2.2.2)

Závislost velikosti výstupního napětí (pro topologie boost a buck) na době sepnutí spínače
je moţné si prohlédnout na obr. 14, ze kterého je patrné, ţe ve větvi zvyšující napětí je moţné
získat větší hodnotu výstupního napětí neţ zadaných 15 V. Také je z prŧběhu znatelné,
ţe hodnotu UOUT = 15 V je moţné získat spínáním spínače PWM signálem o střídě
přibliţně 70 %.

Obr. 14: Teoretická závislost velikosti výstupních napětí na době sepnutí řídícího signálu.
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2.5.2.3 Topologie buck
Pokud bude zapojen do série se vstupním kladným napětím spínač, ke kterému bude paralelně
přiřazena dioda a sériově indukčnost, vznikne tak obvod sniţující (buck, Step-Down) napětí.
V ideálním případě bude dosaţeno na výstupu napětí o velikosti 0 V aţ vstupní napětí.
Ze schématu na obr. 15 je moţné spatřit, ţe je v tomto případě cívka zapojena jako část
integračního LC článku. Po sepnutí spínače S se energie indukuje v cívce, výstupní kondenzátor
C2 je nabíjen proudem a roste na něm napětí tím pomaleji, čím je větší jeho kapacita
a indukčnost cívky L. Rozepnutím spínače dochází k obrácení polarity napětí na cívce L
a otevření diody D. Proud tedy teče z cívky L přes otevřenou diodu D do výstupního
kondenzátoru C2. Při tomto ději dochází k lineárnímu poklesu proudu a nashromáţděná energie
na cívce L se přemisťuje do kondenzátoru C2 a na výstup.
Z výše uvedeného popisu vyplývá, ţe při sepnutém spínači S napětí na výstupu roste,
kdeţto při jeho rozepnutí Uout klesá. Bude- li spínač S spínán a rozepínán dostatečně rychle,
vznikne tím na výstupním napětí Uout zvlnění, které však díky jeho vysoké frekvenci bude lehce
vyfiltrovatelné.

Obr. 15: Topologie sniţující napětí.
Matematické vyjádření velikosti výstupního napětí a proudu reprezentují vztahy 2.5.2.3.1
a 2.5.2.3.2.
𝑈out = 𝑈in ∗

𝑡 2 −𝑡 1
,
𝑡2

𝑈

𝐼out = 𝐼in ∗ 𝑈 in ,
out
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(2.5.2.3.1)
(2.5.2.3.2)

2.5.2.4 Zdroje invertující napětí
Schéma posledního vyuţívaného zapojení je k nahlédnutí na obr. 16. Pokud bude spínač opět
připojen do série s kladným vstupním napětím, následně k němu bude paralelně připojena cívka
a sériově dioda v nepropustném zapojení, vznikne tak zdroj invertující napětí. Toto zapojení
se nejčastěji pouţívá k vytvoření symetrického napětí z nesymetrického, nebo k získání
chybějícího záporného napětí.

Obr. 16: Topologie invertující napětí.
Po sepnutí spínače S se kladné vstupní napětí Uin připojí k indukčnosti L, kde se hromadí
energie a proud lineárně roste. Při otevření spínače dochází k obrácení polarity napětí
na indukčnosti L a otevře se dioda D, přes kterou protéká proud z kondenzátoru C2 do cívky L.
Energie vzniklá na indukčnosti L postupně difunduje na výstupní kapacitor C2. Tím vzniká
záporné výstupní napětí –Uout a dochází k lineárnímu poklesu proudu cívkou L. Výstupní napětí
–Uout mŧţe být vyšší i niţší neţ vstupní napětí Uin.
K detailnějšímu prozkoumání, matematickému popisu a praktickému vyuţití jednotlivých
topologií spínaných zdrojŧ je dobré prostudování knihy Napájecí zdroje 1 od A. Krejčiříka [7].
2.5.3

Pracovní módy

Pracovní mód obvodu určuje velikost indukčnosti cívky, napájecího napětí, výstupního napětí
a velikost proudu zátěţí. Jsou rozlišovány tři pracovní módy – spojitý, nespojitý a přerušovaný.
Provoz ve spojitém signálu by měl být preferován, protoţe umoţňuje nejvyšší výstupní
výkon. V přerušovaném módu není předávána energie z cívky do kondenzátoru a zátěţe
po celou příslušnou dobu cyklu, ale pouze po dobu rozepnutí spínače. V přerušovaném módu
je energie do zátěţe dodávána pouze z kondenzátoru.
Hranici mezi spojitým a přerušovaným signálem nám určuje minimální indukčnost Lmin.
Tuto hodnotu indukčnosti je moţno určit přibliţně z velikosti přenášeného výkonu během
periody T. Ve vztahu 2.5.3.1 je uveden výraz pro energii akumulovanou v magnetickém poli.
𝑃=

𝐿∗𝐼 2 ∗𝑓prac
2

,

(2.5.3.1)

Výkon na zátěţi je dán vztahem 2.5.3.2.
𝑃=

2
𝑉OUT
𝑅Z

,
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(2.5.3.2)

Porovnáním předchozích vztahŧ vznikne vztah 2.5.3.3, díky kterému se určí minimální
indukčnost Lmin.
𝐿min = 𝑅

2
2∗𝑉OUT
2,
Z ∗𝑓prac ∗𝐼

(2.5.3.3)

Výkon námi zadaného napěťového spínaného zdroje se vypočte dosazením
Vcc = 5 V a I = 0,5 A do vztahu 2.5.3.4. Dospěje se tedy k výsledku, ţe zdroj by měl v ideálním
případě (účinnost zdroje je 100 %) výkon P = 2,5 W.
𝑃 = 𝑉CC ∗ 𝐼 = 5 ∗ 0,5 𝑊 = 2,5 𝑊,

(2.5.3.4)

Dosazením výkonu P a maximálních velikostí výstupních napětí pro obě větve do vztahu
2.5.3.2 se určí velikost zátěţe RZ pro obě zdrojové větve.
Nejvyšší minimální indukčnost Lmin pro kaţdou větev bude určena, pokud se do vztahu
2.5.3.3 dosadí nejvyšší moţné napětí dosaţitelné příslušnou větví a proud odpovídající právě
tomuto dosazenému napětí, který se vypočte ze vztahu 2.5.3.5.
𝐼=

𝑃
,
𝑉CC

(2.5.3.5)

Dosazením do vztahu 2.5.3.5 za Vcc = 15 V je získán proud I = 0,167 mA. Výpočet
a velikost pracovní frekvence zdroje fprac jsou udány ve vztahu 3.2.2. Nyní jiţ jsou k dispozici
všechny potřebné hodnoty k určení minimálních indukčností pro sniţující i zvyšující větev
zdroje.
𝐿minBUCK =

2
2∗𝑉OUT
𝑅Z ∗𝑓prac ∗𝐼 2

𝐿𝑚𝑖𝑛𝐵𝑂𝑂𝑆𝑇 = 𝑅

2
2∗𝑉OUT
2
Z ∗𝑓prac ∗𝐼

=

2∗52
10∗46875 ∗0,52
2∗15 2

𝐻 = 427 µ𝐻,

= 100∗46875 ∗0,167 2 𝐻 = 3,44 𝑚𝐻 ,

(2.5.3.6)
(2.5.3.7)

Jak jiţ bylo zmíněno na začátku této kapitoly, je výhodné navrhnout parametry zdroje tak,
aby pracoval ve spojitém reţimu. Spojitý mód je dán pouze podmínkou, ţe indukčnost zdroje
je větší neţ vypočtená Lmin.
𝐿spoj > 𝐿min ,
2.5.4

(2.5.3.8)

Budoucnost spínaných zdrojů

V dnešní době je převáţná většina všech zdrojŧ spínaných, díky velmi vysoké účinnosti, malým
rozměrŧm a velkým výkonŧm zdroje. Jsou k nalezení téměř všude – od zdroje v počítačové
skříni o výkonu 200 – 1500 W, přes zdroje k laptopŧm (výkon kolem 80 W) aţ k nabíječkám
baterií a miniaturním zdrojŧm, jejichţ výkon je řádově v jednotkách Watt.
Také díky neustále se zlepšující technologii výroby součástek se stávají tranzistory
pracující na vysokých kmitočtech (s přehledem vyšších neţ 1 MHz) spolehlivější a cenově
dostupnější. Kvŧli takto vysokému spínacímu kmitočtu je lehké odfiltrovat výsledné napěťové
zvlnění na výstupu zdroje. Je tedy na místě očekávání, ţe popularita spínaných zdrojŧ se bude
neustále zvyšovat a ţe spínané zdroje budou nahrazovat lineární všude, kde jen to bude moţné,
a také dokud někdo nepřijde s novou a lepší technologií pro překonání výroby spínaných zdrojŧ.
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3. Návrh řešení
Tato a následující část se bude zabývat samotným řešením zadání bakalářské práce. Blíţe
zde budou popsány a zdŧvodněny kroky návrhu řešení.
Hodnoty indukčností jsou navrţeny tak, aby splňovaly podmínku uvedenou ve vztahu
2.5.3.8. Vstupní kondenzátory byly zvoleny tak, aby dostatečně odfiltrovaly neţádoucí sloţky
napájecího napětí Vcc. Volbu výstupních kondenzátorŧ určuje pouze podmínka, která říká,
ţe při sepnutém stavu roste výstupní napětí VOUT nepřímo úměrně s velikostí výstupní kapacity
a velikostí indukčnosti. Všechny hodnoty pouţitých prvkŧ ve větvích obvodu jsou samozřejmě
zvoleny tak, aby prŧběh simulací vytvořených programem LTspice IV [8] byl co nejideálnější.
Pro výslednou realizaci zdroje samozřejmě nesmí být zapomenuto na napěťové
dimenzování všech kondenzátorŧ. Minimální hodnota jmenovitého napětí na kondenzátoru VC
se určí vztahem 3.1.
𝑉c ≥

3.1

2 ∗ 𝑉MAX ≥

2 ∗ 15 𝑉 ≥ 21,21 𝑉,

(3.1)

Výběr mikrokontroléru

Na začátku tohoto odstavce jsou shrnuty všechny poţadavky kladené na výběr vhodného
mikroprocesoru do řídící části zadaného zdroje. Jsou jimi:







Schopnost pracovat na frekvenci 12 MHz
Moţnost implementace USB rozhraní
Dostatečná velikost pamětí
Schopnost PWM modulace
A/D převodník
Dostupnost, cena

Po porovnání všech vlastností a přihlédnutí ke všem poţadavkŧm kladených na procesory
rodiny AVR bylo dosaţeno závěru, ţe nejlepší volbou bude pouţití mikroprocesoru ATmega8,
jenţ přesně do detailu splňuje všechny nároky. Tento mikrokontrolér se prodává za cenu
pohybující se kolem 40 Kč za kus a vyrábí se také ve verzi ATmega8L, která pracuje při niţším
napájecím napětí a niţším hodinovém signálu. Našim účelŧm však lépe poslouţí standardní
verze.
Dŧleţitou vlastností ATmega8 je bezproblémová schopnost taktování MCU na frekvenci
12 MHz. Také jiţ dříve do tohoto MCU bylo implementováno USB rozhraní, které bez větších
problémŧ komunikovalo s počítačem. Dále jsou k dispozici tři 8bitové kanály určené k PWM
modulaci. Dostává se tak moţnost rozdělení periody modulovaného signálu na dostatečných
28 (256) hodnot, a určovat tak přesně střídu signálu i výsledné výstupní napětí.
ATmega8 disponuje také 6kanálovým 10bitovým A/D převodníkem, mnoţstvím
komparátorŧ a dalších moţností, kterých ani v tomto projektu nebude vyuţito. Vlastnosti tohoto
mikroprocesoru jsou detailněji zmíněny v kapitole 2.3 a příslušných podkapitol. Navíc
je mikroprocesor snadno dostupný za velmi výhodnou cenu.
Pro naše účely byl zvolen tento mikrontrolér zapouzdřený v 28vývodovém pouzdře
s označením PDIP, jehoţ podoba je znázorněna na obr. 17.

19

Obr. 17: Skutečná podoba mikroprocesoru Atmel ATmega8 (GES- ELECTRONICS, 2009).

3.2

Digitální část zdroje

První část napěťového zdroje napájeného a řízeného pomocí sběrnice USB byla nazvána jako
„Digitální část“. Její schéma vytvořené programem Eagle verze 5.7.0 [9] je zobrazeno
na obr. 18. Ze schématu je patrné, ţe zdroj bude připojen k počítači pomocí konektoru USB
typu B (samice). Tento konektor je připojen k napájecímu napětí Vcc, vodič DM (data minus)
je připojen na vývod PD3 mikroprocesoru a obsahuje sériově zapojený rezistor R1 o velikosti
68 Ω. Také je k tomuto vodiči připojen paralelně pull-up rezistor R3 = 1,5 kΩ, který určuje LowSpeed přenosovou rychlost. Vodič DP (data plus) také obsahuje sériově připojený rezistor
R2 = 68 Ω a dále pokračuje na vývod PD2 mikrokontroléru. Také nesmí být zapomenuto
na proudovou ochranu, o kterou se stará rychlá pojistka (označení F z anglického slova FAST)
s maximální přípustným proudem Imax = 0,5 A, připojená k vodiči Vcc. V případě absence této
pojistky a poruchy zdroje by mohlo dokonce dojít k poškození základní desky počítače, a tudíţ
je přítomnost této ochrany velmi dŧleţitá. Ve schématu stojí za povšimnutí přepínač S2, kterým
volíme, zda chceme zdroj napájet USB napětím, či (pro výkonově náročnější aplikace) externím
adaptérem 5 V / 1 A. V obou případech zvoleného napájení je zdroj plně řiditelný pomocí
sběrnice USB.
K vývodŧm MISO, MOSI, SCK, RESET, Vcc a GND mikroprocesoru ATmega8
je připojen programovací konektor (1 x 6 vývodŧ) slouţící k sériovému programování
mikrokontroléru. O chod hodinového signálu se stará krystal v pouzdře HC49/U o frekvenci
f = 12 MHz, jenţ je připojen sériově ke kondenzátŧm C1 a C2, jejichţ velikosti jsou totoţné
a to 27 pF. Krystal je samozřejmě připojen k mikrokontroléru pomocí vývodŧ PB6 a PB7.
Na vývody GND a AGND je připojeno uzemnění, k vývodu AVCC je připojeno napájecí
napětí Vcc. Z kladného výstupního vodiče zdroje je připojena paralelně větev, která je zakončena
odporovým napěťovým děličem (R5 = 20 kΩ, R6 = 10 kΩ) zvoleným tak, aby při maximálním
výstupním napětí VOUTmax = 15 V pronikalo do vývodu AREF referenční napětí Vcc = 5 V. Touto
větví bude zjišťována aktuální velikost napětí na výstupu, a v případě potřeby jej bude
mikrokontrolér automaticky dorovnávat na kýţenou hodnotu napětí zadanou uţivatelem.
Vývody PD5 a PD6, které umoţňují 8bitovou PWM modulaci, budou ovládány jednotlivé
tranzistory obou větví zdroje. K vývodu PD5 bylo zvoleno připojení topologie zvyšující napětí
(boost). Vývod PD6 naopak umoţňuje napětí sniţovat (buck). Také byl k vývodu PC5 připojen
tranzistor, který přepíná pouţité větve. Pokud chceme zvyšovat napětí, tak tento PNP tranzistor
zŧstane otevřený. Při vysílání logické 1 (sepnutí tranzistoru T2) z vývodu PC5 proudí napětí
pouze větví slouţící ke sniţování výstupního napětí.
Pracovní frekvence PWM modulace, a tím i celého spínaného zdroje, je udána vhodným
nastavením předděličky mikroprocesoru, která mŧţe nabývat dělících hodnot N є {1, 8, 64, 256,
1024}. Frekvenci generovaného signálu vypočteme tedy dle vztahu 3.2.1.
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𝑓prac =
𝑓prac =

𝑓 clk
𝑁

=

12∗10 6 𝑀𝐻𝑧
256

𝑓 clk
,
𝑁

= 46,875 𝑘𝐻𝑧,

−1
𝑇 = 𝑓prac
= 46875−1 𝐻𝑧 −1 = 21,3 µ𝑠,

(3.2.1)
(3.2.2)
(3.2.3)

Našim účelŧm bude nejvíce vyhovovat hodnota předděličky 256 (v registru TCCR0
je nastaven bit CS02 na hodnotu 1, CS01 a CS00 na hodnotu 0). Tím je generován PWM signál
o frekvenci fprac = 46,875 kHz. Jedna perioda PWM modulovaného signálu se vypočte díky
vztahu 3.2.3 a trvá T= 21,3 µs.

Obr. 18: Digitální část zdroje.

3.3

Větev zvyšující napětí

Na obr. 19 je schéma vytvořené větve zdroje pro zvyšování napětí. Schéma je vytvořeno
programem Eagle a simulace byla vytvořena programem LTSpice IV, který je produktem firmy
Linear Technology. Tento simulační software je volně šiřitelný, neboli licenčně typu freeware.
Přístup k němu je zcela bez problému přes webové stránky firmy, která jej vyvinula [8].

Obr. 19: Schéma větve zvyšující napětí.
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Zvolené tranzistory jsou typu MOSFET a jejich ohromnou výhodou je tzv. logic level
(VGS~ 1 V) a nízké hodnoty odporu RDS (85 m Ω pro typ NPN, 160 m Ω pro typ PNP).
Konkrétně se jedná o výrobky firmy ON Semiconductor. Jejich typové označení
je NTR1P02LT1 (PNP) a MGSF2N02EL (NPN). Oba tranzistory jsou distribuovány v SMD
pouzdrech SOT-23. Na obr. 19 je znázorněno přesné schéma větve zvyšující napětí
zhotoveného zdroje.
V pravé části se nachází vodič s napájecím napětím Vcc, ke kterému je paralelně připojen
vstupní filtrační kondenzátor C3 o kapacitě 100 µF, a vstupuje do tranzistoru T2, na jehoţ bázi
je připojen odpor 50 MΩ. Tento tranzistor se stará o aktivaci této větve. Následuje cívka L1,
spínací tranzistor T1 s bázovým odporem 100 Ω, rychlá dioda s označením 1N4937 a dvojice
vzájemně sériově spojených kondenzátorŧ tvořící výstupní filtrační kapacitu o hodnotě 16 µF.
Součástka s označením SL-2 tvoří výstupní svorky zdroje. Je také dobré uvést, ţe všechny
pouţité elektrolytické kondenzátory jsou dimenzovány pro maximální napětí 30 V.
Na obrázcích 20 aţ 23 jsou zobrazeny teoretické prŧběhy výstupního napětí a řídícího
signálu vytvořené programem LTSpice IV. Bohuţel tento program disponuje pouze omezenými
knihovnami součástek, a tak bylo nutné pro správný chod simulace upravit hodnoty bázových
odporŧ na pozměněných tranzistorech.
Z obr. 20 je patrný teoretický prŧběh konečného napětí pro střídu PWM je 1 %. Z tohoto
prŧběhu je určeno, ţe k ustálení napětí na hodnotu 4,993 V se zvlněním 5 mV dojde téměř
ihned, resp. po čase menším neţ 20 ms.

Obr. 20: Časový prŧběh výstupního napětí pro střídu 1 %.
Obr. 21 představuje detail řídících pulsŧ vcházejících do báze tranzistoru T1 a napětí
na výstupu VOUT.
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Obr. 21: Detailní prŧběh pro výstupní napětí- V(n003) a pro střídu
PWM modulace 1 % (V(n004)).
Výstupní napětí se při střídě PWM signálu 67 % ustálí po čase 18 ms na hodnotě
VOUT= 14,99 V. Tento prŧběh je ke spatření na obr. 22, a na obr. 23 lze vidět detail prŧběhu
výstupního napětí i právě modulovaného PWM signálu o střídě 67 %.

Obr. 22: Napětí na výstupu zdroje při PWM signálu o střídě 67 %.
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Obr. 23: Detailní prŧběh PWM signálu V(n004) o střídě 67 % a výstupního napětí V(n003).
Těmito simulacemi bylo zjištěno, ţe za pomoci vhodné střídy PWM signálu mŧţe
být bez problémŧ určováno výsledné napětí VOUT na výstupu zdroje od 5 V do poţadovaných
15 V. Dokonce bylo zjištěno, ţe z takto navrhnuté zdrojové větve je moţné, pomocí střídy větší
neţ 67 %, dostat vyšší hodnoty výstupního napětí neţ 15 V. Tímto jsou ověřeny teoretické
poznatky uvedené v kapitole 2.5.2.2.

3.4

Větev sniţující napětí

Větev slouţící ke sniţování napětí má stejné typy součástky jako větev zvyšující napětí
a je navrţena dle základní buck topologie uvedené v části 2.5.2.3. I zde je moţné najít totoţné
vstupní a výstupní filtrační kapacity se zvyšující větví, stejný typ PNP tranzistoru, na jehoţ bázi
je přes odpor R8 = 50 MΩ přiváděn PWM signál z mikroprocesoru. Navíc je tato větev doplněna
o paralelně připojenou Schottkyho diodu D (přesný typ 1N5819) a odpor R4 o velikosti 10 kΩ
k indukčnosti L2. Navrţené schéma zapojení této větve je moţné si prohlédnout na obr. 24.

Obr. 24: Schéma větve sniţující napětí.
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Následující 4 prŧběhy simulací jsou vygenerovány programem LTSpice IV. Jak jiţ bylo
řečeno v bodě 3.3 - tento program má velmi omezené knihovny součástek, a tak i v tomto
případě byl zvolen k simulacím jiný typ PNP tranzistoru s jiným bázovým odporem,
neţ při realizace finálního výrobku.

Obr. 25: Prŧběh výstupního napětí při střídě řídícího signálu 1 %.

Obr. 26: Detailní prŧběh napětí V(n003) na výstupu zdroje a řídícího signálu V(n004)
o střídě 1 %.
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Obr. 27: Výstupní napětí pro střídu řídícího signálu 97 %.
Z obr. 27 je patrné, ţe ani v tomto případě není výstupní napětí VOUT nijak markantně
zvlněno. Výsledná hodnota napětí na zátěţi VOUT se při střídě řídícího signálu 97 % ustálila
po 150 ms na hodnotě 35 mV. Na obr. 28 je moţné si prohlédnout detail řídícího signálu
a výstupního napětí.

Obr. 28: Detail prŧběhŧ řídícího PWM signálu V(004) o střídě 97 % a k němu adekvátnímu
výstupnímu napětí V(003).
V této větvi napěťového zdroje je střída řídícího PWM signálu udávána mikroprocesorem
256hodnotami. Teoreticky tedy mŧţe být výstupní napětí VOUT určováno s přibliţným
minimálním krokem 20 mV.
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3.5

Finální podoba zapojení zdroje

Výsledný návrh napěťového zdroje řízeného a napájeného pomocí sběrnice USB vznikne
poskládáním digitální části zdroje, větve zvyšující napětí a větve sniţující napětí.
Smyčka, starající se o zvyšování napětí, je připojena k vývodu PD5, který nabízí moţnost
8bitové PWM modulace řídícího signálu, mikroprocesoru a k vývodu PC5, který umoţňuje
odpojení této větve (při vyslání log 1 z tohoto vývodu). Pomocí tohoto kroku je spojena řídící
část obvodu s první zdrojovou větví.
Topologii typu buck je připojena k vývodu PD6 mikrokontroléru. Tento vývod nabízí
totoţné řešení PWM modulace jako vývod PD5, ke kterému je připojena část zdroje zvyšující
napětí. Tímto krokem jsou všechny tři dílčí části propojeny - jen vyvstává problém
dvou výstupŧ. První výstup je určen pro zařízení napájená napětím 0 aţ 5V, druhý výstup slouţí
jako zdroj pro zařízení o napájecím napětí 5 aţ 15 V. Ponechat dva výstupy v takovémto stavu
by bylo poněkud nešťastné, a tak v posledním kompletovacím kroku budou výstupy obou
zdrojových větví paralelně k sobě spojeny pomocí, pro nás jiţ známými, rychlými diodami
1N4937.
Na takto vzniklý jednotný výstup zdroje jsou připojeny filtrační kondenzátory a vodič
k napěťovému děliči referenčního napětí VRef, který dále pokračuje do A/D převodníku
mikroprocesoru - konkrétně do vývodu PC0.
Splněním tohoto posledního kroku bylo dosaţeno úspěšného propojení všech dílčích částí
zdroje.
Výsledné schéma zapojení kýţeného výrobku je zobrazeno v příloze A na obvodovém schématu
A. 1.

27

4. Myšlenka softwarového řešení
4.1

Ovladače USB sběrnice

Nejelegantnější cestou komunikace s počítačem je pouţití ovladačŧ USB, které vytvořil Igor
Češko, a zdarma je poskytuje na svých stránkách [3]. Zde podrobně vysvětluje i instalaci
zařízení pod operačními systémy společnosti Microsoft. Uvádí však, ţe pod operačním
systémem Windows 95 se zařízení nepodaří úspěšně nainstalovat, a tak jeho provoz není
moţný. Z dŧvodu minimálního rozšíření tohoto operačního systému v dnešní době však tato
chyba mŧţe být s klidem zanedbána.
Ve svém instalačním balíčku Češko [3] poskytuje jak jiţ zkompilovaný .hex soubor,
tak i ovladač zařízení IgorPlug.sys, INF soubor IgorPlug.inf a knihovnu IgorUSB.dll, ve které
jsou obsaţeny všechny potřebné funkce.

4.2

Firmware mikroprocesoru

Druhou kapitolou softwarového řešení projektu je napsání firmware mikrokontroléru. Firmware
mikroprocesoru bude napsán v jazyce symbolických adres (JSA) a přeloţen do strojového kódu
pomocí assembleru v programu, určeném pro mikrokontroléry rodiny AVR, AVR studio verze
4.18.700.
Firmware mikroprocesoru bude vytvořen v JSA z toho dŧvodu, ţe výše zmíněný Igor plug
byl realizován právě tímto jazykem. V samotném Igor plugu se vyskytuje místo, které je určeno
pro přidání uţivatelských funkcí, a také je zde uvedeno, které registry a adresy je moţné pouţít.
Samotný firmware se bude skládat ze tří částí. První část se bude starat o komunikaci, druhá
o spínání poţadovaných zdrojových větví, a třetí o zjišťování aktuální hodnoty napětí
na výstupu zdroje.

4.3

Uţivatelské rozhraní

Poslední softwarovou částí této bakalářské práce je realizace uţivatelského prostředí. Díky
elementárnosti zařízení bude obsluţný program velmi jednoduchý. Výsledný program bude
napsán v jazyce C++ v programovacím prostředí [10] C++ Builder verze 10.0.2288.42451
od firmy Borland známého také pod názvem Turbo C++.
Při programování v tomto vývojovém prostředí bude vyuţito toho, ţe zařízení
s implementovaným USB rozhraní se tváří v PC jako zařízení připojené přes sériový port.
Budou tedy vyuţity procedury vnořené v tomto vývojovém prostředí slouţící ke komunikaci
přes sériový port.
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5. Realizace přípravku
5.1

Návrh a konstrukce zdroje

Při návrhu a realizaci zdroje došlo k několika drobným potíţím. Prvním problém vznikl
při pořízení mikrokontroléru (další problémy při realizaci přípravku budou uvedeny dále).
Bohuţel, firma Atmel ukončila výrobu několika svých modelŧ mikroprocesorŧ včetně námi
a Češkem poţadovaného typu ATmega8. V celé České republice nebyl ke dni 1. dubna 2010
na prodej jediný kus tohoto mikroprocesoru. K dostání byly pouze podobné typy ATmega8L
a ATmega168. Volba padla tedy na model ATmega168z dŧvodu schopnosti pracovat
na poţadovaném kmitočtu 12 MHz. Blokové schéma navrţeného zdroje představuje obr. 29.

Obr. 29: Finální blokové schéma realizovaného přípravku.
ATmega168 je téměř totoţná jako ATmega8. Liší se pouze většími velikostmi pamětí,
větším počtem PWM kanálŧ atd. Také se liší i jednotlivé funkce I/O portŧ. Podrobnější detaily
o tomto mikroprocesoru jsou k nalezení v datasheetu výrobce [11].
Po vyřešení tohoto prvního problému byla pomocí programu Eagle navrţena deska
plošných spojŧ. Jedná se o oboustrannou desku s několika ručně vyrobenými prokoveními.
Masky obou stran této desky plošných spojŧ jsou k nalezení v příloze B této bakalářské prácekonkrétně v bodech B. 1 a B. 2.
Následně po samém vyhotovení desky plošných spojŧ (DPS) byla samotná DPS osazována
zvolenými součástkami. Na výrobku jsou pouţity elektrolytické kondenzátory dimenzované
pro napětí 30 V, SMD rezistory o velikosti pouzdra 1206, tranzistory v miniaturních pouzdrech
SOT-23 či diody v zapouzdřené v DO-41. Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na samotný
mikrokontrolér v pouzdře DIL-28, pouţité tlumivky, keramické kondenzátory, DIN lišty a další
konstrukční prvky. Jiţ osazený hotový výrobek je moţné si prohlédnout na obr. 30.
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Obr. 30: Zhotovený zdroj.

5.2

Realizace software

5.2.1

Firmware

Firmware mikrokontroléru by měla tvořit z velké části samotná implementace USB rozhraní
pomocí tzv. Igor plugu, která je v rozsahu 2046 řádkŧ zdrojového kódu. Velkou nevýhodou této
implementace USB rozhraní je její neuniverzálnost. Pokud bude tento firmware aplikován
do jiného mikrokontroléru, neţ pro který je napsán, vznikne tím mizivá šance, ţe se zdrojový
kód přeloţí, a ţe zařízení s tímto firmwarem bude pracovat v pořádku. Jinak tomu nebylo
ani po nahrání firmware do MCU Atmega168. Tímto vznikl druhý a nejzásadnější problém této
bakalářské práce.
Igor plug se nepodařilo upravit tak, aby jeho funkčnost byla bezproblémová
ani po několika dnech strávených nad úpravou zdrojového kódu. Největší problémy
měl překladač s adresací pamětí a vektorŧ, ale také se synchronizací a samotným
rozpoznáváním přijatých bitŧ (i paritních) na datové lince. Překladač tedy takto upravený
firmware nemohl se vzniklými konflikty přeloţit. Zdrojový kód o takto velkém rozsahu by bylo
nutné zkoumat dopodrobna mnohem delší čas, neţ byl určen pro vypracování této práce. Dalším
řešením by byla moţnost napsat si vlastní USB implementaci, ale to by znamenalo ještě více
času stráveným nad detailním studováním USB a RS-232 komunikačních protokolŧ. Moţným
řešením by také byla moţnost pouţití převodníku FTDI FT232R. V tomto případě
by znamenala ohromnou nevýhodu jeho zakomponování do přípravku vysoká cena, která
je dokonce vyšší neţ celková cena všech pouţitých součástek v tomto napěťovém zdroji.
Pro celkové řešení napěťového zdroje a určení dalšího postupu bylo nutné funkci
Igor plugu ověřit. K tomuto účelu byl zapŧjčen od spoluţáka mikroprocesor ATmega8, který
pouţívá v řešení své bakalářské práce, a disponoval jím jiţ tři roky před jejím započetím.
Ani po nahrání pŧvodního .hex souboru ze stránek Češka [3] do MCU ATmega8 nebylo USB
rozhraní funkční. Respektive operační systém detekovat připojené zařízení jako „neznámé
zařízení“ a ne tak, jak je popisováno právě na internetových stránkách zabývajících se touto
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tématikou [3]. K tomuto zařízení nešel přidělit ani potřebný ovladač zařízení a ani potřebná
knihovna s funkcemi, jelikoţ operační systém nemohl připojené zařízení určit, a tak nemohl
nijak rozhodnout, zda jsou tyto soubory správné a dŧleţité pro funkci přípravku. Tento
jev byl zkoumán na platformách x86 i x64 operačních systémŧ Windows XP Professional,
Windows Vista Ultimate, Windows 7 Ultimate a Ubuntu Linux. Samozřejmě, ţe pokus
o správnou funkci USB rozhraní pomocí nového nahrání firmware proběhl několikrát.
Po nevyřešení tohoto problému s implementací byl firmware mikroprocesoru ATmega168
upraven tak, aby byl tento napěťový zdroj pouze napájen ze sběrnice USB či z externího
adaptéru. Samotná implementace USB rozhraní pomocí Igor plugu byla ve firmware vynechána.
Po tomto kroku se muselo dojít i k obvodovému zásahu. Konkrétně je regulace výstupního
napětí řízena potenciometrem, jehoţ vývody jsou připojeny k napájecímu napětí, uzemnění
a vývodu PC4 mikrokontroléru. Firmware je upraven tak, aby odečítal hodnotu nově vzniklého
napětí na tomto děliči, a převáděl ji na velikost střídy vysílaného PWM signálu do potřebných
větví.
Pro lepší vizuální kontrolu zdroje byly do obvodu připojeny tři LED diody, které určují,
jak se momentálně zdroj chová. Červená LED dioda indikuje napájecí napětí, zelená LED dioda
pouţití sniţující větve a ţlutá signalizuje, ţe právě dochází ke zvyšování napájecího napětí.
Tyto LED diody nemají pro správnou funkčnost zdroje ţádný markantní vliv, a tak je moţné
je při jejich nepříznivém ovlivňování zdroje (zásadní úbytky napětí či proudu) kdykoli odebrat.
Všechny LED diody jsou připojeny jedním vodičem k zemi, a druhým k napájecímu napětí
(červená LED), vývodu PC2 (ţlutá LED) a PC1 (zelená LED). K těmto faktŧm je tedy
přizpŧsoben firmware mikrokontroléru.
Vytvořenou finální verzi firmware je moţné si prohlédnout v příloze D. 1 této bakalářské
práce. Také je dobré zmínit, ţe tento firmware zabírá 1 % flash paměti MCU, a pokud
by byl spojen s Igor plugem, výsledná velikost pouţité flash paměti v takto vzniklého programu
mikroprocesoru ATmega168 by nepřesáhla 7 %. Tato informace je velmi dŧleţitá z dŧvodu
dalšího vyuţití mikrokontroléru.
5.2.2

Uţivatelské rozhraní

Uţivatelské prostředí bylo realizováno v programu Turbo C++ [10]. Velikou výhodou pouţití
tohoto vývojového prostředí je moţnost pouţití jiţ vnořených procedur pro komunikaci
přes sériový port. Jak jiţ bylo řečeno, pokud by byl Igor plug funkční, chovalo by se naše
zařízení jako zařízení emulující sériovou linku, a tak by bylo nutné pouţít právě výše zmíněné
příkazy.
Uţivatelské rozhraní je velmi jednoduché. Samotné grafické prostředí se skládá z několika
málo prvkŧ, do nichţ se zadávají jednotky a desetiny Voltu, komunikační port, ke kterému
je naše zařízení připojeno atd. Ve zdrojovém kódu jsou pomocí následující ukázky po dobu
100 ms vysílána data, konkrétně námi poţadovaná velikost výstupního napětí s jednotkou
a ukončovacím znakem „\0“, který informuje zařízení o tom, ţe toto je poţadovaná hodnota
výstupního napětí. Dále je, pro správnou synchronizaci, vyslán znak „N“, díky kterému vzniká
prodleva 10ms na přijetí a vypsání aktuální hodnoty VOUT v programu na PC. Obdrţení znaku
„N“ na obou stranách znázorňuje, ţe vše proběhlo v pořádku a tento cyklus se opakuje.
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void __fastcall TForm1::Timer1Timer(TObject *Sender)
{
/*
časovač pro generovaní prodlevy pro odpověď zdroje*/
char temp[20];
DWORD BytesRead;
ReadFile(COM_handle, InBuffer, 12, &BytesRead, NULL);
//
přečte 12 znaky z bufferu sériového portu
StrCpyN(temp, InBuffer, 12);
//
12 znaky včetně /NULL
temp[3] = temp[2];
//
desetiny Voltu zkopírovány o jednu pozici doprava
temp[2] = '.';
//
na originál desetin Voltu doplněna desetinná tečka
temp[4] = 'V';
// znak "V" - Volt
temp[5] = '\0';
//
ukončovací znak
(*Label2).Caption = temp;
//
temp! výpis do labelu
}
//--------------------------------------------------------------------------void __fastcall TForm1::Timer2Timer(TObject *Sender)
{
//
časovač pro periodické načítání napětí
TransmitCommChar(COM_handle, 'N');
//
odešle přes sériový port znak 'N' - žádost o aktuální napětí
FlushFileBuffers(COM_handle);
//
nepodmíněné odvysílání bufferu
(*Timer1).Enabled = true;
//
zapne prodlevu na odpověď zdroje
}
//---------------------------------------------------------------------------

Grafické prostředí PC programu k ovládání regulovatelného zdroje napájeného a řízeného
pomocí sběrnice USB je znázorněno na obr. 31.

Obr. 31: Grafické rozhraní uţivatelského programu.
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Funkčnost tohoto programu byla ověřena pomocí dvou počítačŧ spojených sériovým
kabelem pomocí programu HyperTerminal, který je standardní součástí systému Windows XP.
Tento spustitelný (.exe) program i všechny další programy a materiály v elektronické
podobě potřebné k vyhotovení této bakalářské práce je moţné naleznout na CD, jeţ je součástí
přílohy.
5.2.2

Testování zdroje

Výsledný zdroj s nahraným firmwarem byl otestován tak, ţe byl napájen ze sběrnice USB
a na výstupní svorky byl zapojen digitální multimetr DT9205A ve funkci voltmetru.
Maximální výstupní napětí nezatíţeného zdroje dosahuje hodnoty 26,67 V. Je to tedy
téměř dvojnásobek hodnoty, neţ která byla poţadována. Je tedy vidět, ţe byly blíţe potvrzeny
teoretické hodnoty určené v kapitolách 2.5.2.2 a 2.5.2.3. Na obrázcích 32 a 33 je moţné
si prohlédnout naměřené charakteristiky vyrobeného zdroje zatíţeného zátěţemi o rŧzných
velikostech impedance (150 Ω; 1,1 kΩ; 9,752 kΩ; 95 kΩ; 1,2 MΩ). Všechny naměřené
a vypočtené hodnoty jsou uvedeny v tab. 7. Z modifikace Ohmova zákona získáváme proud
protékající zátěţí pro zadaná napětí (rovnice 5.2.2.1). Rŧzné výkony tohoto zdroje dostaneme
vynásobením velikosti vypočteného proudu a naměřeného napětí (5.2.2.2). Účinnosti přípravku
vzniknou dosazením výkonŧ, výkon USB sběrnice (PUSB = 2,5 W) a výkonŧ naměřených
na výstupu zdroje pro rŧzné zátěţe, do rovnice 5.2.2.3. Takto vypočtená účinnost je v %.
𝐼=

𝑃USB
𝑈nastav

,

(5.2.2.1)

𝑃 = 𝐼 ∗ 𝑈i ,

(5.2.2.2)

𝜇 =

𝑃
𝑃USB

∗ 100,

(5.2.2.3)

Tab. 7: Naměřené a vypočtené hodnoty získané testováním zdroje.
Unastav [V]
I [A]
U1-R150 [V]
𝝁𝟏−𝐑𝟏𝟓𝟎 [%]
U2-R1,1k [V]
𝝁𝟐−𝐑𝟏,𝟏𝐤 [%]
U3-R9,75k [V]
𝝁𝟑−𝐑𝟗,𝟕𝟓𝐤 [%]
U4-R95k [V]
𝝁𝟒−𝐑𝟗𝟓𝐤 [%]
U5-R1,2M [V]
𝝁𝟓−𝐑𝟏,𝟐𝐌 [%]

1,5
1,667
0,04
2,67
0,18
12,00
0,86
57,33
1,36
90,67
1,47
98,00

3,3
0,758
0,75
22,72
0,62
18,79
2,58
78,18
3,12
94,55
3,29
99,70

4,5
0,556
3,13
69,55
4,25
94,44
4,44
98,67
4,47
99,33
4,47
99,33

6,0
0,417
3,81
63,50
4,89
81,50
5,46
91,00
5,82
97,00
5,91
98,50

9,0
0,278
3,98
44,22
5,17
57,44
7,23
80,33
8,90
98,89
8,95
99,44

12,0
0,208
4,02
33,50
6,15
51,25
10,68
89,00
11,57
96,42
11,93
99,42

15,0
0,167
4,12
27,47
6,44
42,93
12,95
86,33
13,97
93,13
14,88
99,20

24,0
0,104
4,27
17,79
8,99
37,46
14,55
60,63
22,56
94,00
23,79
99,13

Výsledná účinnost vyrobeného zdroje vznikne zprŧměrováním všech hodnot. Velikost
výsledné účinnosti zdroje je 71,89 %.
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Obr. 32: Převodní charakteristika zrealizovaného zdroje pro rŧzné hodnoty zátěţe.

Obr. 33: Závislosti velikostí účinnosti rŧzně zatíţeného zdroje na nastaveném napětí naprázdno.
Z převodní charakteristiky (obr. 32) je moţné spatřit, ţe zátěţe o nejvyšších
dvou hodnotách impedance mají převodní charakteristiku téměř lineární. Tento
fakt se samozřejmě podepíše i na závislosti účinnosti zdroje na nastaveném napětí (obr. 33).
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Z obr. 33 je patrné, ţe prŧběhy pro všechny testované zátěţe mají své maximum kolem hodnoty
napětí 5 V. Také je moţné vidět, ţe nejvyšší účinnosti zdroj nabývá pro zátěţe o impedanci
vyšší neţ 95 kΩ, a má tak nejniţší spotřebu.

6. Závěr
Touto bakalářskou prací byl navrţen, oţiven a otestován regulovatelný zdroj napájený a řízený
pomocí sběrnice USB. Prvními kroky bylo navrţeno obvodové schéma, jehoţ funkčnost byla
ověřena simulacemi. Dalším postupem byla navrţena deska plošných spojŧ, která byla po svém
vyhotovení osazena součástkami a oţivena. Při osazování desky a došlo ke dvěma náhlým
změnám.
Tou první bylo pouţití mikroprocesoru ATmega168 namísto typu ATmega8 v řídící části
zdroje kvŧli lepší dostupnosti. ATmega8 byla pŧvodně vybrána s tím záměrem, ţe jiţ do ní bylo
implementováno USB rozhraní pomocí neuniverzálního Igor plugu, který měl obstarávat USB
(konkrétně převod USB/RS-232) rozhraní v tomto výrobku.
Ani po časově náročných úpravách se však nepodařilo Igor plug aplikovat do MCU
ATmega168 či do zapŧjčeného ATmega8. Mikrokontrolér ATmega8 byl zapŧjčen z dŧvodu
ověření funkčnosti této softwarové implementace. Do Atmega8 byl nahrán distribuovaný .hex
soubor bez jakýchkoliv zásahŧ či úprav přesně dle návodu. Ani po tomto několikrát
opakovaném kroku se nepodařilo na dvou rŧzných platformách a několika rŧzných operačních
systémech zařízení s MCU ATmega8 zprovoznit přesně tak, jak jej Češko popisuje na svých
stránkách [3]. Tímto je moţné zpochybnit funkčnost Igor plugu. Díky vzniklému incidentu
nejde zdroj řídit pomocí sběrnice USB tak, jak bylo v pŧvodním plánu. Vznikl tedy druhý
problém, k jehoţ vyřešení bylo nutné najít vhodnou alternativu regulace výstupního napětí
zdroje. Jediným časově nenáročným řešením byla moţnost ovládat velikost výstupního napětí
manuálně pomocí potenciometru, který byl dodatečně vhodně připojen k desce plošných spojŧ
a k A/D vývodu MCU ATmega168.
Jak jiţ bylo řečeno, pomocí tohoto potenciometru je ovládána velikost výstupního napětí.
Firmware (napsaný v JSA) mikroprocesoru musel být upraven tak, aby odečítal hodnotu napětí
na potenciometru pomocí A/D převodníku a převáděl ji na střídu řídícího PWM signálu. Tento
je firmware bezproblémově funkční.
Posledním bodem zadání byl poţadavek na obsluţný PC program ke zdroji. Toto
uţivatelské prostředí bylo vytvořeno v jazyce C++. Pro komunikaci přes sériové rozhraní (Igor
plug je převodník USB/RS-232) byly pouţity standardní procedury vnořené k tomuto účelu
ve vývojovém prostředí Turbo C++. Funkčnost uţivatelského prostředí byla ověřena
programem HyperTerminal, ve kterém byla zkoumána přijatá a odeslaná data mezi dvěma PC
přes sériovou linku. Jelikoţ všechna data přenesená přes tuto dorazila na určené
místo v pořádku, mŧţeme i toto uţivatelské prostředí povaţovat za funkční.
Před samotným závěrem této práce je dobré zmínit, ţe po dobu vypracovávání byl brán
ohled na další poţadavky. Konkrétně na co nejmenší počet pouţitých součástek,
a na co nejmenší rozměr výsledného zdroje. Dobré je zmínit, ţe byla přidána i moţnost napájení
zdroje externím adaptérem 5 V/1 A pro výkonově náročnější aplikace.
Při samotném testování vyrobeného zdroje bylo dosaţeno výstupní napětí nezatíţeného
zdroje v rozsahu 0 - 26,67 V. Samozřejmě byly naměřeny a vyneseny převodní charakteristiky
zdroje a závislosti velikosti účinnosti zdroje na nastaveném napětí. Z těchto charakteristik
je patrné, ţe zatíţený zdroj nabývá nejvyšší účinnosti (přes hodnotu 85%) pro hodnotu
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impedance zátěţe vyšší neţ 95kΩ pro celý rozsah velikosti výstupního napětí. Celková účinnost
finálního zdroje je téměř 72 %.
Z předchozích několika odstavcŧ je patrné, ţe celá práce by byla splněna do posledního
detailu, pokud by byla softwarová implementace USB rozhraní funkční. Následně by stačilo
provést několik drobných úprav ve stávajícím firmwaru mikroprocesoru a zařízení by bylo
funkční dle zadání. Bohuţel kvŧli této špatné části je výsledkem bakalářské práce regulovatelný
zdroj napájený ze sběrnice USB (či z externího adaptéru) a manuálně řízený, a také funkční
uţivatelské prostředí na PC, které v tuto chvíli díky neimplementovanému USB rozhraní
v MCU výsledný zdroj neřídí.
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Seznam symbolů, veličin a zkratek
f

Kmitočet

fprac

Pracovní kmitočet zdroje

fclk

Kmitočet hodinového signálu

T

Perioda

N

Dělící poměr předděličky

VUSB

Přímé napětí z USB

Vcc

Napájecí napětí

Vin

Vstupní napětí

VOUT

Výstupní napětí

VOUTmax

Maximální velikost výstupního napětí

VRef

Referenční napětí

Ui

Změřené napětí

Iz

Závěrný proud

P

Výkon zdroje

PUSB

Výkon sběrnice USB

C

Kapacita

R

Odpor

µ

Účinnost

Lmin

Minimální velikost indukčnosti

LminBUCK

Minimální velikost indukčnosti ve sniţující větvi zdroje

LminBOOST

Minimální velikost indukčnosti ve zvyšující větvi zdroje

Lspoj

Velikost indukčnosti udávající spojitý reţim spínaného zdroje

GND

GrouND, uzemnění

Level

Digitální úroveň

MCU

MicroController Unit, mikroprocesor

MSb

Most Significant bit, nejvíce významný bit

LSb

Least Significant bit, nejméně významný bit
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A Návrh zařízení
A. 1

Finální obvodové zapojení
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B Návrh desky plošných spojů
B. 1

Dolní strana DPS

Rozměr desky 93 x 67 [mm], měřítko M1:1,25

B. 2

Horní strana DPS (strana součástek)

Rozměr desky 93 x 67 [mm], měřítko M1:1,25
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C Seznam součástek
Označení
J1
X1
S2
F1

Hodnota

IC1

ATmega168

SL2
SL4
L1
L2
T1
T2
T3
Q1
D1
D2
D3
D4
C1
C2
C3
C4
C5
C8
C11
C12
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7

2 kontakty
6 kontaktŧ
33mH
33mH
MGSF2N02EL
NTR1P02LT1
NTR1P02LT1
12MHz
1N4937
1N5819
1N4937
1N5819
27pF
27pF
100uF/30V
22uF/30V
47uF/30V
10nF
27pF
10nF
68Ω
68Ω
1,5kΩ
10kΩ
20kΩ
10kΩ
200Ω

Pouzdro
DCJ0202
USB PCB BW
P-KNX135
5x20
PTF15
DIL-28
DIL-28
PLS-02S
PLS-06S
09P
09P
SOT-23
SOT-23
SOT-23
HC49/U
DO41
DO41
DO41
DO41
RM5 AMMO
RM5 AMMO
RM5 RAD
RM5 RAD
RM5 RAD
RM5 AMMO
RM5 AMMO
RM5 AMMO
CR1206
CR1206
CR1206
CR1206
CR1206
CR1206
CR1206

R8

50MΩ

CR1206

R9

100Ω

CR1206

R17

50MΩ

CR1206

0,5A
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Popis
DC zásuvka
USB zásuvka typ B
Přepínač
Pojistka
Drţák pojistky
Mikroprocesor
Patice pro mikroprocesor
Lišta kontaktová
Lišta kontaktová
Tlumivka
Tlumivka
N-channel MOSFET
P-channel MOSFET
P-channel MOSFET
Krystal
Rychlá dioda
Schottkyho dioda
Rychlá dioda
Schottkyho dioda
Keramický kondenzátor
Keramický kondenzátor
Elektrolytický kondenzátor
Elektrolytický kondenzátor
Elektrolytický kondenzátor
Keramický kondenzátor
Keramický kondenzátor
Keramický kondenzátor
SMD rezistor
SMD rezistor
SMD rezistor
SMD rezistor
SMD rezistor
SMD rezistor
SMD rezistor
Sériově spojených 5 SMD
rezistorŧ o R= 10MΩ
SMD rezistor
Sériově spojených 5 SMD
rezistorŧ o R= 10MΩ

D Realizovaný firmware
D. 1

Zdrojový kód MCU

.NOLIST
.include "m168def.inc"
.LIST
.cseg
.equ PWM_LOW
.equ PWM_HIGH
.equ PWM_VYP
.equ LED_LOW
.equ LED_HIGH

=
=
=
=
=

6
5
5
1
2

.def NAPETI = r17
.equ MAX = 170
.DEF
.DEF
.DEF
.DEF
.DEF
.DEF
.DEF

;port
;port
;port
;port
;port

;inicializace

D 0-5V
- OC0A
D 5-15V
- OC0B
C
vypnuti 5-15V vetve
C (zelena)
C (zluta)
;v desetinach voltu

rd1l = R0 ; LSB 16-bit-number to be divided
rd1h = R1 ; MSB 16-bit-number to be divided
rd1u = R2 ; interim register
rd2 = R3 ; 8-bit-number to divide with
rel = R4 ; LSB result
reh = R5 ; MSB result
rmp = R16; multipurpose register for loading
.org 0x000
rjmp START

;vektor preruseni (skok na start)

.org 0x02A
;přerušení od dokončení AD převodu
lds r16,ADCL
lsr r16
lsr r16
mov NAPETI,r16
lds r16,ADCH
lsl r16
lsl r16
lsl r16
lsl r16
lsl r16
lsl r16
andi r16,0xC0
or NAPETI,r16;natažení hodnoty adc (8bitů) do proměnné napětí –
nouzové řízení zdroje!!
ldi R16,(1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0)
sts ADCSRA,R16
reti
.org 0x0F0
START: rcall ADC_set
ldi r16, high(RAMEND)
out SPH,r16
ldi r16, low(RAMEND)
out SPL,r16
ldi r16, 255
out ddrb,r16
out ddrd,r16
ldi r16, 0b011101110;PC0 a PC4 jako vstup...zbytek jako vystup
out ddrc,r16
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cbi
sbi
sbi
cbi
cbi

portc,
portc,
portc,
portd,
portd,

PWM_VYP
LED_LOW
LED_HIGH
PWM_LOW
PWM_HIGH

ldi r16, 0b10000011
out TCCR0A,r16
ldi r16, 0b00000001
out
ldi
out
ldi
out
sei

;zapnuty OC0A a vypnuto OC0B
;zapnuti nizsi vetve

TCCR0B,r16
r16, 0
OCR0A,r16
r16, 0
OCR0B,r16

KOMUNIKACE:
mov r16, NAPETI;zkopirovani NAPETI do R16
subi r16, 50;odecteni od R16 hodn. 50 pro zjisteni zda je mensi
brlo NIZSI;pokud je hodnota mensi jak 50 skoci na NIZSI
rjmp VYSSI;pokud byla hodnota vetsi jak 50 skoci na VYSSI
NIZSI: sbi portc,
cbi
cbi
sbi
ldi
out
ldi
mul
mov
com
out

PWM_VYP;nastaveni PWM_VYP do log1(vyssi vetev OFF)
portd, PWM_HIGH
portc, LED_LOW
portc, LED_HIGH
r16, 0b10000011;zapnuty OC0A a vypnuto OC0B
TCCR0A,r16;zapnuti nizsi vetve
R16,5;sirka impulzu odpovidajici 0,1V
NAPETI,r16;vysledek v R0, R1
r16, r0;zkopirovani vysledku do R16
R16;negovani r16
OCR0A, r16

jmp KOMUNIKACE
VYSSI: cbi portc, PWM_VYP;nastaveni PWM_VYP do log0(ON vyssi vetev)
cbi portd, PWM_LOW;nastaveni PWM_VYP do log0(OFF nizsi vetev)
sbi portc, LED_LOW
cbi portc, LED_HIGH
ldi r16, 0b00100011;zapnuty OC0B a vypnuto OC0A
out TCCR0A,r16;zapnuti vyssi vetve
ldi rmp,0x31;0x31CE to be divided
mov rd1h,rmp
ldi rmp,0xCE;0x04F6 to be divided
mov rd1l,rmp
mov rd2,NAPETI;NAPETI
call div8
ldi r16, 255
sub r16,rel;v r16 hodnota pro OCR0B
out OCR0B, r16
jmp KOMUNIKACE
; DELENI rd1h:rd1l by rd2
;
div8:
clr rd1u ; clear interim register
clr reh ; clear result (the result registers
clr rel ; are also used to count to 16 for the
inc rel ; division steps, is set to 1 at start)
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div8a:
clc ; clear carry-bit
rol rd1l ; rotate the next-upper bit of the number
rol rd1h ; to the interim register (multiply by 2)
rol rd1u
brcs div8b ; a one has rolled left, so subtract
cp rd1u,rd2 ; Division result 1 or 0?
brcs div8c ; jump over subtraction, if smaller
div8b:
sub rd1u,rd2; subtract number to divide with
sec ; set carry-bit, result is a 1
rjmp div8d ; jump to shift of the result bit
div8c:
clc ; clear carry-bit, resulting bit is a 0
div8d:
rol rel ; rotate carry-bit into result registers
rol reh
brcc div8a ; as long as zero rotate out of the result
ret
;nastavení AD převodníku
ldi R16,(1<<REFS0) | (1<<MUX2);
sts ADMUX,R16;
// nastavení reference na externí referenci 5V, zapnutí kanálu ADC0
ldi R16,(1<<ADEN) | (1<<ADSC) | (1<<ADIE) |(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0)
sts ADCSRA,R16
// zapnutí převodníku, start převodníku, povolení přerušení od dokončení
převodu, takt nastaven na 12MHz/64 = 187,5kHz (povoleno 50kHz až 200kHz)
// trigger source na FREE RUN mode (běží stále dokola)
ret
ADC_set:

46

