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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem přenosného víceúčelového měřícího zařízení 

s  mikrokotroléry od firmy Microchip napájeného z baterie, pro zobrazení měřeného signálu 

využívá grafický LCD s rozlišením 240x128 . Přístroj je vybaven funkcí osciloskopu  a 

multimetru s automatickým přepínáním rozsahů. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Osciloskop, multimeter, PIC, USB, mikrokontrolér, A/D převodník, LCD, DSP. 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This thesis describes the design of portable multi-purpose measuring device with 

Microcontrollers from Microchip running on battery power, for displaying the measured 

signal uses a graphical LCD with a resolution of 240x128. The device is equipped with an 

oscilloscope and multimeter with auto range. 
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ÚVOD 

Cílem této diplomová práce je návrh přenosného měřícího systému schopného měření 

analogových veličin a to hlavně ve funkci jednokanálového osciloskopu a multimetru. 

Základem takového zařízení je A/D převodník, který dokáže převést analogový signál na 

digitální. Pro měření reálných el. veličin je však třeba analogový signál upravit, protože  

A/D převodníky mají velmi úzkou pracovní oblast ve které jsou schopny zpracovávat 

měřený signál. K tomuto účelu slouží vstupní obvody, které upravují signál tak aby mohl 

být následně zpracován A/D převodníkem. Na tyto obvody je kladen velký důraz, protože 

přímo ovlivňují kvalitu výsledného měření. Je proto potřeba dbát na vysokou kvalitu návrhu 

a použitých komponent ve vstupních obvodech. 

Pro zpracování digitálních dat z A/D převodníku slouží digitální signálový procesor 

dále jen DSP, který obsahuje paměť, do které se ukládají naměřené hodnoty a jsou dále 

zpracovávány. Zařízení také obsahuje grafický řadič pro zobrazování naměřených dat na 

displeji. Grafický řadič je tvořen 8bit mikrokontrolérem a zprostředkovává řízení celého 

zařízení. Ovládání zařízení je realizováno pomocí kapacitních tlačítek. 

Návrh přenosného digitálního paměťového měřícího zařízení, napájeného z baterie  je 

realizován s ohledem na nízkou spotřebu. Pro řízení celého přístroje jsou používány 

mikrokontroléry firmy Microchip. Zobrazení měřených dat probíhá pomocí 

monochromatického LCD s rozlišením 240x128 bodů. Zařízení nabízí i možností 

komunikace s PC pomocí USB pro přenos naměřených dat, nebo k alternativnímu 

zobrazování měřeného signálu. Úkolem zařízení není konkurovat komerčním výrobkům. 

Zařízení se zaměřuje na univerzální použití, dovoluje vytvoření uživatelských funkcí pro 

měření individuálních problémů. 

Tato diplomová práce navazuje na předchozí bakalářskou práci, která se zabývala 

konstrukcí osciloskopu, který používal integrovaný A/D převodník mikrokontroléru. Tato 

práce rozšiřuje, předcházejí práci a vylepšuje navrženou strukturu zařízení a přidává použití 

DSP a externího A/D převodníku, s možností nastavení offsetu a dalších parametrů.  
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Komunikační sběrnice 

Sběrnice jsou skupiny vodičů, které obsahují část řídících, adresových a datových vodičů. 

Sběrnice slouží ke komunikaci minimálně dvou elektronických obvodů nebo zařízení mezi 

sebou. Sběrnice lze rozdělit dle druhu provozu na synchronní, při přenosu je tok dat řízen 

hodinovým  signálem a asynchronní kde přenos dat probíhá bez hodinového signálu. Dále 

je možné sběrnice dělit dle uspořádání na sériové a paralelní, případně sérioparalelní. Dále 

dělíme sběrnice dle přenosu dat na sběrnice umožňující komunikaci pouze jedním stejným 

směrem „simplexní“, na sběrnice umožňující komunikaci v obou směrech, ne však současně 

„polo-duplexní“ a nakonec na sběrnice umožňující komunikaci v obou směrech najednou 

„duplexní“. 

1.1.1 Sběrnice SPI 

SPI je zkratka z anglického „Serial Peripheral Interface“ jedná se o sériovou synchronní 

sběrnici určenou pro komunikaci mezi mikrokontrolérem a periferními obvody. Zpravidla 

se používá pro komunikaci mezi mikrokontrolérem a externí pamětí, A/D převodníkem nebo 

zobrazovacím zařízením. Zařízení jsou rozdělena na master a slave, kde master je zpravidla 

mikrokontrolér, který řídí hodinový signál a adresaci zařízení. Slave zařízení naslouchají 

masteru a samy nejsou schopny komunikovat s masterem.  Komunikace probíhá po společné 

sběrnici a adresace se provádí pomocí samostatného vodiče označeného CS „Chip Select“ 

nebo někdy SS „Slave Select“. Pro komunikaci se používají další tři vodiče a to hodinový 

signál označovaný jako SCK „Seriál ClocK“ někdy též SCLK, datový vodič pro odesílání 

dat SDO „Seriál Data Output“ a datový vodič pro příjem dat SDI „Seriál Data Input“, 

alternativně se vodiče označují jako MISO „Master In, Slave Out“, MOSI  

„Master Out, Slave In“. SPI umožňuje duplexní přenos. To znamená, že zařízení  může 

najednou přijímat i vysílat data. Maximální komunikační rychlost mezi master a slave je 

dána maximální komunikační rychlostí nejpomalejšího zařízení. Obvykle se používá 

rychlost hodinového signálu kolem jednotek až desítek MHz. Na obr. 1  je ukázka typického 

zapojení dvou slave zařízení k masteru. Jak je z obrázku patrné nevýhodou SPI, je potřeba 

jednoho CS pro každé zařízení, proto se hodí spíše pro připojení menšího počtu rychlejších 

zařízení. 
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Obr.  1: Typické zapojení SPI. 

 

1.1.2 Sběrnice USB  

USB je zkratka z anglického „Universal Seriál Bus“ jedná se o sériovou asynchronní sběrnici 

s polo-duplexním přenosem. Pro přenos dat se v základní konfiguraci používá jediný stíněný 

pár kroucených vodičů s diferenciálním přenosem značených jako DATA+ a DATA-. Často 

se ještě u USB používá 5 V napájení, které je vedeno spolu s ostatními vodiči. Sběrnice je 

velmi rozšířená u osobních počítačů, kde se pomocí této sběrnice připojují externí zařízení. 

USB má několik rychlostních standardů  s rychlostí od 1,5 Mbit/s do 10 Gbit/s. Na obr. 2 je 

znázorněno typické zapojení USB.  

 

 

Obr.  2: Typické zapojení USB. 
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1.1.3 Paralelní sběrnice 

Paralelní sběrnice jsou sběrnice, které pro přenos dat využívají více vodičů, po kterých jsou 

najednou zasílána data, na rozdíl od sériové sběrnice kde jsou data posílána postupně. 

Paralelní sběrnice dále obsahují signály určující směr sběrnice a hodinové signály, případně 

další řídící signály. Výhodou paralelní sběrnice je teoreticky vyšší přenosová rychlost oproti 

sběrnici sériové při stejném hodinovém taktu. Avšak v důsledku složitější konstrukce a horší 

realizovatelnosti se používají spíše v lokálních systémech pro vysokorychlostní přenosy na 

velmi krátkou vzdálenost. Paralelní sběrnice se stále používají pro komunikaci s LCD, 

převážně jde o 8bit sběrnice s protokolem vycházejícím ze starších systému založených na 

mikrokontrolérech Motorola 6800 nebo Intel 8080. Nicméně u moderních LCD jsou 

paralelní sběrnice vytlačovány rychlými sériovými sběrnicemi pro větší odolnost proti rušení 

a menším počet vodičů. Uživatel má často možnost si u takových LCD vybrat, jestli použije 

sériovou nebo paralelní komunikaci. 

1.1.4 A/D převodníky 

A/D převodníky jsou zařízení sloužící k převedení analogového signálu na signál digitální. 

Digitální signál lze uložit a zpracovat pomocí mikrokontrolérů. A/D převodníky lze třídit 

podle jejich rozlišení, které je udáváno jako počet bitů výstupu. Dále dle toho jak je výstup 

reprezentován, jestli sériově nebo paralelně. Důležitým údajem je i rychlost zpracování dat 

s jakou jsou schopny A/D převodníky pracovat. Měřítkem rychlosti je počet odebraných 

vzorků za sekundu, používá se jednotka „MSPS“. Která udává rychlost v miliónech vzorků 

za sekundu. Existuje několik druhů konstrukci A/D převodníků, které se liší hlavně 

v rychlosti, přesnosti a rozlišení, základní druhy jsou: 

- paralelní převodník (rychlý), 

- převodník s postupnou aproximací, 

- sigma-delta převodník (velké rozlišení). 

 Odebírání vzorků se nazývá vzorkováním, kde rozlišujeme tyto případy: 

- vzorkování v reálném čase, 

- vzorkování v ekvivalentním čase (sekvenční). 

Vzorkování v reálném čase je založené na periodické odebírání vzorků z měřeného 

signálu, výsledný signál  je rekonstruován tak jak byl navzorkován. Pro správné vzorkování 

je třeba dodržet vzorkovací teorém „Nyquistův teorém“ který říká, aby bylo možné správně 

rekonstruovat navzorkovaný signál, musí být frekvence  vzorkování minimálně dvakrát větší 

než nevyšší harmonická složka v měřeném signálu. Při nedodržení tohoto teorému může 

vzniknout aliazing. Na obr. 3 je zobrazen příklad vzorkování v reálném čase. [1] 

 

 

Obr.  3: Vzorkování v reálném čase. 
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Vzorkování v ekvivalentním čase je podmíněno periodicitou signálu. Pokud není signál 

periodický, rekonstruovaný průběh nebude odpovídat tvaru měřeného signálu. Výhodou 

toho režimu je možnost zdánlivého navýšení vzorkovací frekvence. To umožňuje pozorovat 

signály o vysokých frekvencích. Na obr. 4 je ukázka vzorkování v ekvivalentním čase kde 

dochází k odebírání vzorku v každé periodě signálu. Tato technika je použitelná pro obejití 

vzorkovacího teorému pro rychlé průběhy v případě že se v měřeném signálu nenacházejí 

nízké frekvence. 

 

 
Obr.  4: Vzorkování v ekvivalentním čase. 
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Obr.  5: Blokové schéma navrhovaného zařízení.  

Vstupní obvody

Analogový 

signál

A/D převodník DSP Grafický řadičPMP
LCD

240x128

Řadič dotykové 

klávesnice USB

Ovládání vstupních obvodů

SP
I

2. SYSTÉMOVÝ ROZBOR NAVRHOVANÉHO 

ZAŘÍZENÍ 

Navrhované zařízení se skládá, z analogové vstupní časti, na kterou navazuje A/D 

převodník. A/D převodník převádí analogový signál do digitální podoby, která může být 

následně po paralelní sběrnici zpracována digitálním signálovým procesorem. Který slouží 

jako paměť vzorků signálu a také pro rychlé zpracování měřeného signálu případně na jeho 

úpravy. O vykreslování dat se stará grafický řadič komunikující s grafickým LCD. Pro 

ovládání zařízení slouží dotyková kapacitní tlačítka, která jsou připojena ke grafickému 

řadiči, pomocí sběrnice SPI. Na obr. 5 je schéma blokové schéma navrhovaného zařízení, 

pro lepší přehlednost nejsou ve schématu zakresleny pomocné a napájecí obvody. 
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Přepínač vazby
Volba vstupní 

impedance

Vstupní dělič 

(atenuátor)

Vysokoimpedanční 

napěťový sledovač

Vypínatelný 

antialiazingový filtr

Vertikální 

zesilovač s volbou 

1x 2x 5x 10x

A/D převodník
Diferenční 

zesilovač 
Výstup 

digitálních dat
Nastavení offsetu

Omezovač napětí

Analogový 

vstup

Obr.  6: Vstupní díl. 

2.1 Vstupní obvody 

Aby mohl být analogový signál digitálně zpracován, je třeba jej upravit na potřebnou 

napěťovou úroveň, kterou je schopen zpracovat A/D převodník. K tomu slouží vstupní 

obvody pro úpravu měřeného signálu. Ty signál upravují pomocí děličů a zesilovačů,  

vstupní díl je vybaven přepínačem vazby, přepínačem vstupní impedance, vysoko 

impedančním napěťovým sledovačem, vypínatelným antialiazingovým filtrem a 

diferenčním zesilovačem a D/A převodníkem pro nastavení offsetu signálu. Na obr 6  je 

blokové schéma vstupního dílu. 
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2.1.1 Vstupní obvody  

 

Obr.  7: První díl vstupní části.   

 

Nejprve je měřený signál přiveden do bloku, který umožnuje přepínání vstupní impedance 

50 Ω / 1 MΩ, dále signál putuje do přepínače vazby AC/DC (GND) za kterým následuje 

kompenzovaný dělič s možností nastavení dělících poměrů 1:1, 1:10 a 1:100, odtud jde 

signál přes omezovač napětí do posilovače s vysokým vstupním odporem. Na výstupu 

posilovače je signál přivede do obvodu, který hlídá překročení vstupního napětí daného 

rozsahu a zároveň pokračuje k dalšímu zpracování. Schéma tohoto zapojení je znázorněno 

na obr. 7.  

Na obr. 8 je obvod, který hlídá úroveň vstupního signálu, porovnávací napětí je 

generováno děliči a je nastaveno na +-4 V, pokud je napětí překročeno je na výstupu 

nastavena log. 1, ta je vyhodnocována grafickým řadičem ten v případě potřeby přepne 

rozsah na větší. 

 

 
Obr.  8: Obvod pro hlídání překročení rozsahu. 
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Obr.  9: Vertikální zesilovač. 

 

Obr.  10: Diferenční zesilovač, A/D převodník. 

 Signál z posilovače může pokračovat buď přes antialiazingový filtr, nebo přímo do 

vertikálního zesilovače, který je tvořen operačním zesilovačem AD8039ARZ obr. 9. 

Vertikální zesilovač disponuje volbou zesílení 2x/5x/10x, ze zesilovače je signál přiveden 

do diferenčního zesilovače (AD8132ARZ) obr. 10, který slouží k zesílení signálu 1,5625x 

(toto zesílení se nastavuje pomocí dvojice odporových trimerů). Dále slouží k přičtení 

offsetu z D/A převodníku a také k vytvoření symetrického signálu se středem 2,5V, který 

je snímán A/D převodníkem. Netypické zesílení slouží ke kompenzaci napěťové reference 

vůči zobrazitelnému rozsahu. 

Na výstupu diferenčního zesilovače je filtr typu dolní propust pro odstranění vysokých 

kmotočtů. A nakonec je umístěn samotný A/D převodník ADS831. Na obr. 10 je schéma 

těchto bloků zařízení, u vertikálního zesilovače na obr. 9 můžeme vidět zatěžovací rezistrory, 

které zde jsou použity za účelem snížení úrovně přeslechů z okolí. 

V tabulce 1 jsou zaznamenány parametry použitých součástek pro zpracování měřeného 

signálu. Celkový odebíraný výkon  těchto součástek je cca 0,94 W. Nejnižší šířka pásma je 

při nastevení zesilovače 5x a to 30 MHz. Další limitující prvek je vstupní posilovač, který 

má šířku pásma 50 MHz při použití rozsahu 2 Vp-p, při použití rozsahu 1 Vp-p budou 
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hodnoty ještě o něco lepší. Celkový napěťpvý šum součásteklze vypočítat dle rovnice 1 a 

jeho hodnota se pohybuje kolem 35 nV/√Hz. 

Tabulka 1: Parametry použitých součástek v analogovém dílu [2],[3],[4],[5]. 

Součástka 
Šířka pásma 

[MHz] 
Šum  

[nV/√Hz] P [W] 

AD8066 (A=1, Vo=2 Vp-p) 50 7 0,15 

AD8132 (A=2, Vo=2 Vp-p) 190 26.1 0,15 

1/2 AD8039 (A=2,Vo=2 Vp-p) 140 8 0,17 

1/2 AD8039 (A=5,Vo=2 Vp-p) 30 20 0,17 

ADS831 300 - 0,3 

𝑉𝑛𝑖 =  √𝑉𝑛𝑖1
2 + 𝑉𝑛𝑖2

2+ 𝑉𝑛𝑖3
2 + 𝑉𝑛𝑖4

2  (1) 

𝑉𝑛𝑖 =  √72 + 26.12+ 82 +  202 

𝑉𝑛𝑖 =  35 𝑛𝑉/√𝐻𝑧 

2.1.2 Generování offsetu 

 
Obr.  11: Generátor offsetu. 

 

Další částí analogového dílu je obvod pro nastavení offsetu. Signál z něho se přivádí na 

druhý vstup diferenčního zesilovače. Obvod využívá dvoukanálový 12bitový D/A převodník 

MCP4822 [6], jehož výstupy jsou zapojeny do rozdílového zesilovače tvořeného OPA277. 

Výstupem je tedy rozdíl signálů z jednotlivých kanálů, to umožňuje nastavit na výstupu 

kladné i záporné napětí pro celý rozsah a dokonce i asi o 300 % více. Díky čemuž lze 

pozorovat i části signálů (např. špičky signálu) . Celé schéma analogového modulu je 

umístěno v příloze. 

2.1.3 A/D převodník  

Jak je patrné z obr. 10 upravený signál ze vstupních obvodů je připojen na A/D převodník. 

Pro tuto práci byl vybrán převodník ADS831 od firmy Texas Instruments  [2], který nabízí 

maximální rychlost vzorkování 80 MSPS s rozlišením 8 bit, jedná se převodník typu 
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pipeline. Výhodou je že převodník má přepínatelný vstupní rozsah 1 Vp-p / 2 Vp-p. 

Důvodem výběru byla dobrá cena a vhodné parametry tohoto převodníku pro tuto práci. 

V tabulce 2 jsou uvedeny některé parametry převodníku. 

Tabulka 2: Vlastnosti A/D převodníku. 

Vzorkovací kmitočet:  10 kHz – 80 MHz 

Rozlišení: 8 bit 

  efektivně 7,8 bit 

Diferenciální nelinearita (DNL): 0,35 LSB 

Vstupní rozsah 1 Vp-p / 2 Vp-p 

Střed převodu (CM): 2,5 V 

Vrchní napěťová reference: 3 V 

Spodní napěťová reference: 2 V 

Napájení: 5V (3,3 Dig. výstup) 

Spotřeba: 0,275 W 

Šířka pásma: 300 MHz 

Odstup signál šum (SNR): 49 dB 

Vstupní impedance: 1,25 MΩ/ 5 pF 

2.1.4 Návrh obvodu pro časování A/D převodníku 

Pro časování je použit digitálně řízený oscilátor LTC6904 od firmy Linear Technology [7], 

který dokáže generovat frekvenci 1 kHz – 68 MHz, nastavování frekvence probíhá po SPI 

sběrnici. A/D převodník dokáže pracovat v rozsahu od 10 kHz do 80 MHz. Data z A/D 

převodníku jsou připojena k DSP po 8 bit paralelní sběrnici, data na výstupu z převodníku 

jsou zpožděná vůči hodinovému signálu, proto je třeba vhodně zpozdit hodinový signál. 

Velikost zpoždění závisí na zpoždění vnitřního uspořádání microkontroléru (tuto hodnotu je 

třeba experimentálně stanovit) a zpoždění A/D převodníku, tato hodnota je známa 

z katalogového listu obvodu. Pro možnost změny zpoždění je obvod vybaven sérii 

zpožďovačů tvořených obvody SN74LVC2G07DBVR. Zapojení obvodu je naznačeno  

na obr. 12. 

 

 
Obr.  12: Blokové zapojení obvodu. 
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2.2 DSP 

DPS neboli digitální signálový procesor je speciální druh mikrokontroléru určeného pro 

zpracování signálů. Zde zpracovává signál z A/D převodníku a slouží také jako paměť 

vzorků měřeného signálu. V této konstrukci je použit DSP od firmy Microchip a to 

konkrétně dsPIC33EP512MU810 s 512 KB paměti a rychlostí až 70 MIPS (140 MHz) [8].  

Dalším úkolem DPS je komunikace s PC pomocí USB rozhraní, a také předávat 

informace pro zobrazení na LCD grafickému řadiči po 8 bit paralelní sběrnici. 

2.3 Grafický řadič 

Pro vykreslování měřeného signálu slouží 8bit mikrokontrolér od firmy Microchip 

PIC18F87K90 s 128 KB paměti a s maximální rychlostí 16 MIPS (64 MHz), ten je vybaven 

technologii pro snížení spotřeby XLP [9]. Grafický řadič komunikuje s LCD, řadičem 

klávesnice a ovládá nastavení vstupní části. Dále  komunikuje po paralelní sběrnici s DSP. 

2.4 Modul zdroje  

Napájecí zdroj je realizován jako samostatný zásuvný modul, který pracuje ze dvou článků  

Li-ion baterií nebo z připojeného adaptéru. Návrh zdroje vychází z popisu v předchozí práci 

„Návrh zdroje“ [10], v rámci diplomové práce bylo navrhnutu vylepšené uspořádání zdroje, 

které umožňuje lepší monitoring napájecích napětí i měření celkové spotřeby zařízení, a 

měření nabíjecího proudu baterie. Což je velice užitečné při optimalizaci spotřeby. Schéma 

zdroje je umístěno v příloze.   
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2.4.1 Výpočty pro měnič na 3,3 V 

Měnič je napájen ze dvou článků Li-ion baterii ty můžou nabývat napětí 6-8,4 V, proto je 

nutné navrhnou měnič tak aby byl schopen pracovat v celém rozsahu vstupních napětí. 

Měnič je založen na obvodu MC33063, který je schopen pracovat na maximální spínací 

frekvenci 100 kHz a má komparační napětí 1,25 V, zapojení vychází ze Step-Down 

konstrukce naznačeného obr. 13. 

 

 

 
Obr.  13: Step-Down s MC33063. [11] 

 

Výpočet děliče R1/R2: 

Pro dosažení chtěného napětí na výstupu je třeba nastavit dělič tak aby při napětí 3,3 V 

na vstupu měl 1,25 V na výstupu. 

 

𝑈𝑜𝑢𝑡 = 𝑈𝑖𝑛 ∗  
𝑅1

𝑅1+𝑅2
     (2) 

 

𝑅2 =  
𝑈𝑖𝑛∗𝑅1

𝑈𝑜𝑢𝑡
− 𝑅1      (3) 

 

Za R1 si zvolíme odpor 10 kΩ a dosadíme: 

 

𝑅2 =
3,3∗10∗103

1,25
− 10 𝑘Ω       

   

𝑅2 = 16,4 𝑘Ω =̇ 16 𝑘Ω   
   

Po zaokrouhlení na odpor z řady E24 je napětí nastavena na 3,25 V. 
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Výpočet odporu Rsc: 

Odpor Rsc nastavuje maximální spínací proud, ten se nastavuje jako dvojnásobek 

výstupního proudu, ten je nastaven se značnou rezervou na 500 mA, komparační napětí je 

0,3V.  

 

        𝑅𝑠𝑐 =  
𝑈𝑐𝑜𝑚𝑝

2 𝑥 𝐼𝑜𝑢𝑡
                (4) 

 

𝑅𝑠𝑐 =  
0.3

2 𝑥 0.5
     

 

𝑅𝑠𝑐 =  0,3 Ω => 0,2 Ω 
 

Pro vytvoření určité rezervu použijeme rezistor 0,2 Ω. 

 

Výpočet spínacích časů: 

Abychom mohli správně dimenzovat diodu D1, musíme spočítat střední proud diodou, 

pro jeho výpočet potřebujeme znát střídu, tu zjistíme z výpočtu poměru spínacích časů 

ton/toff. Výrobce doporučuje použití diody 1N5819 s parametry Uf = 0,6 V při 1 A (úbytek 

napětí na diodě v propustném směru) dioda má maximální povolený střední proud 1 A, 

úbytek na spínacím tranzistoru se značí Usat a je roven přibližně 1,4 V. 

 
𝑡𝑜𝑛

𝑡𝑜𝑓𝑓
=  

𝑈𝑜𝑢𝑡+ 𝑈𝑓

𝑈𝑖𝑛(𝑚𝑖𝑛)−𝑈𝑠𝑎𝑡−𝑈𝑜𝑢𝑡
     (5) 

 
𝑡𝑜𝑛

𝑡𝑜𝑓𝑓
=  

3,25 + 0,6

6−1,4−3,25
   

 
𝑡𝑜𝑛

𝑡𝑜𝑓𝑓
= 2,85 

 
Dále vypočítáme hodnotu času ton pro hodnotu CT = 470 pF (doporučenou výrobcem). 

 

  𝑡𝑜𝑛 =  
𝐶𝑇

4𝑥10−5
      (6) 

 

𝑡𝑜𝑛 =  
470𝑥10−12

4𝑥10−5
 

 

𝑡𝑜𝑛 = 11,75 µ𝑠 
 

 

Výpočet času toff : 

𝑡𝑜𝑓𝑓 =  
𝑡𝑜𝑛+𝑡𝑜𝑓𝑓

𝑡𝑜𝑛
𝑡𝑜𝑓𝑓

+1
      (7) 

 

𝑡𝑜𝑓𝑓 =  
11,75 + 𝑡𝑜𝑓𝑓

2,85 + 1
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𝑡𝑜𝑓𝑓 =  
1

3,85
𝑡𝑜𝑓𝑓 + 3,05 

𝑡𝑜𝑓𝑓 =  
3,05

0,74
 

 

𝑡𝑜𝑓𝑓 =  4,12 µ𝑠 

Výpočet spínací frekvence f: 

 

     𝑓 =
1

𝑡𝑜𝑛+𝑡𝑜𝑓𝑓
     (8) 

 

          𝑓 =
1

11,75 ∗ 10−6 + 4,12 ∗ 10−6
 

  

𝑓 = 63,0 𝑘𝐻𝑧 
 

Frekvence se nachází v dovolené pracovní oblasti stejně tak hodnoty ton a toff, 

doporučená hodnota CT je vhodná pro návrh. 

 

Výpočet střídy S: 

 𝑆 =  
𝑡𝑜𝑛

𝑡𝑜𝑛+𝑡𝑜𝑓𝑓
∗ 100%                         (9) 

 

𝑆 =  
11,75𝑢

11,75 ∗ 10−6 + 4,12 ∗ 10−6
∗ 100% 

 

𝑆 = 74,0 % 
 

Výpočet středního proudu IS diodou D1: 

 

  𝐼𝑠 = 𝑆 ∗ 𝐼𝑜𝑢𝑡                 (10) 

𝐼𝑠 = 0,74 ∗ 0,5 

𝐼𝑆 = 0,37𝐴 
 

Proud diodou nepřekračuje maximální hodnotu. 

 

Výpočet hodnoty pracovní cívky L1: 

𝐿1(𝑀𝐼𝑁) = (
𝑈𝑖𝑛 (𝑚𝑖𝑛)−𝑈𝑠𝑎𝑡−𝑈𝑜𝑢𝑡

2∗ 𝐼𝑂𝑈𝑇
) ∗ 𝑡𝑂𝑁            (11) 

 

𝐿1(𝑀𝐼𝑁) = (
6 − 1,4 − 3,25

2 ∗  0,5
) ∗ 11,75 ∗ 10−6 

 

𝐿1(𝑀𝐼𝑁) = 15,86 µ𝐻 

 

 

Pro dostatečnou rezervu je použita tlumivka o hodnotě 100 µH. 
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Výpočet zvlnění výstupu: 

Na výstupu je použit dle doporučeného zapojení filtrační kondenzátor 1000 µF spolu 

s LC filtrem složeného z 1 µH tlumivky L2 a kondenzátoru C2 s hodnotou 100 µF. Hodnota 

C1 je rovna 100 µF dle doporučení výrobce. Zvlnění se značeno jako  Uripple(pp) se vypočítá: 

 

                 𝑈𝑟𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒(𝑝𝑝) =  
2 𝑥 𝐼𝑜𝑢𝑡  (𝑡𝑜𝑛+𝑡𝑜𝑓𝑓)

8∗ 𝐶0 
             (12) 

 

𝑈𝑟𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒(𝑝𝑝) =  
2 ∗  0,5 ∗ 15,87 ∗ 10−6

8 ∗  1000 ∗ 10−6
 

 

𝑈𝑟𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒(𝑝𝑝) = 2 𝑚𝑉 

 

Mezní frekvence f0 LC filtu (dolní propust): 

𝑓0 =  
1

2𝜋 √𝐿𝐶
                (13) 

 

𝑓0 =  
1

2𝜋 √1 ∗ 10−6 ∗ 100 ∗ 10−6
 

 

𝑓0 =  15,9 𝑘𝐻𝑧 
 

LC filtr výrazně snižuje pronikání spínací frekvence na výstup. 

2.5 Dotykové ovládání  

Zařízení se ovládá pomocí kapacitních tlačítek, které jsou realizovány pomocí 

mikrokontroléru PIC18F24J11 s 16 kB programové paměti a s maximální rychlostí  

12 MIPS (48 MHz), mikrokontrolér je vybaven technologii pro snížení spotřeby XLP a také 

periferní jednotkou CTMU [12]. Tento mikrokontrolér obsahuje 10 kanálový A/D 

převodník, každý kanál lze použít pro konstrukci kapacitních tlačítek. Konkrétní zapojení je 

popsáno v [10]. 

2.6 Propojení  LCD 

Jako zobrazovací jednotka je použit LCD RX240128A-TIW od firmy RAYSTAR 

OPTRONICS [13] s řadičem UC1608 [14].  LCD je pomocí 8 bit paralelní sběrnice propojen 

s grafickým řadičem. Propojení je realizováno pomocí 40 žilového plochého FFC kabelu, 

který poskytuje dobrou odolnost a spolehlivost při manipulaci s jednotlivými díly zařízení.   
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3. ROZBOR PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ 

ZAŘÍZENÍ 

3.1 SPI klávesnice 

Dotyková SPI klávesnice je připojena ke grafickému řadiči a ovládá napájení pro celé 

zařízení. Takže je možné pomocí dotykových tlačítek celé zařízení vypnout i zapnou. Při 

vypnutí zůstává aktivní pouze záložní 3,3 V napájení to umožňuje snížit spotřebu ve 

vypnutém stavu na minimum. Při zapnutí je třeba synchronizovat zařízení pomocí 

softwarového resetu vyslaného po SPI. Program pro klávesnici je psán v jazyce C v prostředí 

MPLAB X. 

Program nejprve inicializuje celé zařízení a nastaví periferní moduly, dále je třeba načíst 

kalibrační konstanty pro jednotlivé kapacitní kanály. Následuje programová smyčka, která 

pro každý kanál dotykového tlačítka vykoná proceduru pro změření připojené kapacity. Ta 

se skládá z vybytí náboje na pinu tlačítka, na které je následně na určitou dobu připojen zdroj 

proudu o určité hodnotě, na tlačítku vzrůstá napětí dle velikosti připojené kapacity a to je 

přečteno interním A/D převodníkem, po odečtení nominální kapacity tlačítka získáme rozdíl 

kapacity způsobený přiložením prstu na tlačítko. Tato procedura je navíc průměrována pro 

potlačení rušení z 50 vzorků pro každý kanál. 

Následuje vyhodnocení stisku tlačítka, kde se výsledná hodnota porovnává s horní 

mezí, kterou když překročí tak se hodnota stisku tlačítka nastaví do jedničky a odešle se po 

SPI. K vrácení hodnoty do nuly je zavedena hystereze, pomocí dolní meze, když klesne 

hodnota stisku tlačítka pod tuto mez, je nastavena zpět do nuly. 

Dále se vyhodnocuje, zda nedošlo k stisku několika tlačítek najednou, v případě že ano 

a jedná-li se o nežádoucí stav, jsou hodnoty všech tlačítek vynulovány. 

Odesílání informace o stisknutých tlačítkách je realizováno pomocí zaslání zprávy 

grafickému řadiči po SPI. Formát vysílané zprávy je tvořen ze dvou částí. V prvním části se 

vyšle jeden bajt, který identifikuje druh příkazu, ten může být např. zaslání kódu stisknutého 

tlačítka nebo požadavek na reset či odesílání dat. V další části následuje jeden nebo více 

bajtů s hodnotou stisknutého tlačítka, nebo jinými daty. Naznačení hlavní funkce programu 

je na vývojovém digramu na obr. 14. 

Přijímání zprávy je na straně grafického řadiče realizováno pomocí přerušení, ve kterém 

se dekódují a uloží přijaté informace. [17] 
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Inicializace 

Načtení kalibračních 
hodnot 

Vzorkování všech 
analogových kanálů

Je navzorkováno 50 vzorků 
z každého kanálu?

Dělení součtu 
navzorkovaných 
hodnot každého 

kanálu /50

Uložení a odečtení 
kalibračních 

konstant

Je naměřená hodnota kanálu 
větší než hodnota horní mezi? 

NE

ANO

NE

Je naměřená hodnota kanálu 
menší než hodnota dolní mezi? 

ANO

Nastav hodnotu 
tlačítka do '0'

Nastav hodnotu 
tlačítka do '1'

Odešli informaci o 
stisku po SPI

NE

ANO

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr.  14: Vývojový diagram funkce SPI klávesnice. 
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3.2 Grafický řadič 

Hlavním úkolem grafického řadiče je vykreslovat měřené hodnoty na LCD, zároveň také 

ovládá nastavení vstupního dílu, které se mění pomocí klávesnice. Program pro řadič je psán 

v jazyce ASSEMBLER v prostředí MPLAB X. 

Hlavní výhodou 8 bitového mikrokontroléru je uspořádání vnitřní paměti 2 x 8bit x 64k 

a možnost zapisovat a číst z paměti programu. Lze tedy snadno přistupovat k programové 

paměti jako k jakékoliv paměti a lze do ní uložit například obrázky pro vykreslení či texty a 

další věci pro zobrazení. Vzhledem k tomu že data jsou uložena v paměti programu, musí se 

zaručit, že se tyto data nezačnou vykonávat jako instrukce což by vedlo k zhroucení 

programu. Při správném ošetření programu je však velice snadné i v assembleru zapisovat 

velké textové řetězce na LCD, či obrázky. Např. pro vykreslení obrázku na celou plochu 

stačí napsat dvě instrukce, jedna značí začátek adresy, kde je uložen obrázek pro vykreslení 

a druhá volá jednoduchou funkci pro jeho vykreslení.  

Zajímavějším využitím této vlastnosti procesoru, je možnost vykreslovat text pomocí 

uložení dat přímo pod instrukci, volající funkci pro vykreslení textu. Nejprve se zavolá 

funkce, ta si nejprve uloží hodnotu ze stack zásobníku, odkud byla zavolána a načte data pod 

ní. V uložených datech je nejprve hlavička, která určuje počet vykreslovaných znaků, dále  

X-ovou pozici začátku textu a následně řádek kam chceme text vykreslit. Následují data 

znaků v ASCI kódech, po vypsání se program counter vrátí na pozici za uloženými daty a 

pokračuje v programu.  

Tento způsob umožňuje efektivní vypisování textu na LCD bez použití RAM jako 

mezipaměti, což je typické pro funkce psané v C. Také se uspoří spousta místa v programové 

paměti, protože se pro data využijí i paměťové buňky určené pro příkazy. To znamená, že 

pokud bychom postupně načítali jednotlivé znaky, potřebovali bychom jeden bajt pro příkaz 

a  jeden bajt pro kód znaku, tento způsob umožnuje uložit znak na místo určené pro kód to 

vede k zrychlení načítání a úspoře paměti. 

Z důvodu absence znakového módu displeje, jsou implementovány tři znakové sady. 

-  Znaková sada s pevnou šířkou znaku 8x6 bodů, obsahující plnou ASCII o 256 znacích 

(včetně české diakritiky). 

- Znaková sady Arial, s proměnou šířkou znaku a pevnou výškou 16 bodů s základní 

ASCII tabulkou o 128 znacích. 

- Znaková sada Tahoma 48x40  pro výpis hodnot na multimetru, zde jsou definovány jen 

potřebné znaky. 

 O výpis textu se stará funkce, která je popsána na vývojovém diagramu na obr. 18. Dále 

je implementována funkce pro vykreslení obrázku na celý LCD a funkce pro vykreslení 

malého obrázku na určitou část LCD, také funkce pro podtržení a negaci či rotaci textu 

(pozadí). Na obr. 16 jsou zobrazeny všechny implementované znakové sady. A na obr. 17 je 

vývojový diagram pro funkci vykreslující obrázek. 

Další důležitou funkcí grafického řadiče je vykreslování průběhu analogového signálu 

(oscilogramu). Tato funkce provádí lineární interpolaci vzorků a vykreslí navzorkovaný 

signál do okna o šířce 200 bodů a výšce 125 bodů. Zároveň je přidána mřížka s čtverci 20x20 

bodů. Vykreslený signál je na obr. 15. Funkce je popsána ve vývojovém diagramu na  

obr. 19. Měřený signál na obrázcích 15-16 je výstupní stejnosměrné napětí z komerčního  

12 V transformátoru. Z obrázků je patrné, že napětí není vyhlazeno filtračními kondenzátory. 
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Obr.  15: Ukázka vykreslení průběhu signálu na LCD. 
   
 

 
 

Obr.  16: Prostředí multimetru, font 48x40 bodů, nahoře font 16 bodů a dole 8x6 bodů. 
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NE

Nahrání poslední 
adresy v Stack 

Pointeru do registru 
pro nepřímé 
adresování

Načtení parametrů 
(počet znaků, X-
pozice, Y-pozice)

Odeslání X-Y pozice 
do LCD

Načtení znaku 

Vypočet hodnoty 
adresy začátku 

znaku 
(v tabulce znaků)

Vykreslení znaku,
inkrementace pointrů,
dekrementace počtu 
znaků na vykreslení

Jsou vykresleny 
všechny znaky?

Nahrání adresy za 
posledním znakem 
do Stack Pointeru,

návrat z funkce

ANO

NE

Nahrání poslední 
adresy v Stack 

Pointeru do 
proměné

Uložení adresy 
obrázku do registru 

pro nepřímé 
adresování

Odeslání nulové X-Y 
pozice do LCD, 

nastavení počtu 
řádků

Načtení bajtu 
obrázku

Vykreslení znaku

Je celý řádek 
vykreslen

Nahrání adresy z 
proměné zpět do 
Stack Pointeru,
návrat z funkce

ANO

Jsou vykresleny 
všechny řádky

ANO

NE

Nastavení počtu 
pixelů na řádku

   

Obr.  18: Vývojový diagram funkce 

pro výpis textu na LCD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr.  17: Vývojový diagram funkce 

pro vykreslení obrázku. 
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NE

Odeslání nulové X-Y pozice do LCD, 
nástavní počtu řádků a sloupců pro 

vykreslení

Načtení adresy dat pro vykreslení do registru pro 
nepřímé adresování (FSR0), vypočítání rozdílů mezi 
vzorky a načtení do adresy rozdílů do registru pro 

nepřímé adresování (FSR1),
načtení adresy obrázku mřížky (pozadí oscilografu) do 

TABLE POINTERu 

Je celý řádek 
vykreslen?

Návrat z funkce

ANO

Zvýšení hodnoty řádku, 
Jsou vykresleny všechny 

řádky?

ANO

Nastavení n-tého bitu v registru (pro 
vykreslení) do 1, n se rovná mudulo (hodnota 

vzorku/8), provedení operace or s obrázkem na 
pozadí, vykreslení bajtu

Načtení dalšího vzorku,
je hodnota vzorku větší než 

(řádek*8)?

NE

Je rozdíl další vzorku 
kladný?

ANO

nastavení bitů registru (pro vykreslení) do 1,  
od hodnoty vzorku výše, počet závisí na 

hodnotě rozdílu vzorků (max 8bodů na bajt), 
odečtení vykreslených bodů od hodnoty 

rozdílu bodů,  vykreslení bajtu

Je rozdíl další vzorku 
nula nebo 1?

nastavení bitů registru (pro vykreslení) do 1,  pod 
hodnotou vzorku, počet závisí na hodnotě rozdílu 

vzorků (max 8bodů na bajt), odečtení vykreslených 
bodů od hodnoty rozdílu bodů,  vykreslení bajtu

Je rozdíl další vzorku 
záporný?

ANOANO

NE NE

Nulování  registru (pro vykreslení) a  
operace or s obrázkem na pozadí, 

vykreslení bajtu

NE

Obr.  19: Vývojový diagram funkce pro vykreslení měřeného signálu v čase. 
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3.2.1 Napěťové rozsahy 

Grafický řadič ovládá nastavení vertikálního zesilovače, děliče a dalších potřebných 

přepínačů pro realizaci přepínatelného rozsahu 5 mV – 20 V/díl. Využívá se možnosti změny 

vstupního rozsahu A/D převodníku, změny dělících poměrů a změny zesílení. Pro většinu 

rozsahů se používá pouze horních 7bit signál, ale pro rozsah 5 mV je použito spodních 7 bit. 

Konkrétní nastavení jsou znázorněna v tabulce 3. Použití zesilovače zesiluje i šum či 

nežádoucí přeslechy takže je vhodné ho používat co nejméně, zde se pro většinu rozsahů o 

základu 2 používá možnost přepnutí vstupního rozsahu na 2 Vp-p, což by v případě absence 

této možnosti znamenalo zapnutí zesilovače 5x, tím je značně redukován šum na rozsahu. 

Celkový napěťový rozsah zařízení je 6,4 dílku, takže maximální měřené napětí bez použití 

sondy při měřícím rozsahu 20 V/díl je 128 Vp-p V režimu multimetru grafický řadič mění 

měřící rozsahy na žádost DSP. Čímž je realizována funkce automatického přepínání 

měřících rozsahů. 

Tabulka 3: Nastavení parametrů pro různé hodnoty vertikálního vychylování. 

Napěťový 
rozsah: 

Vstupní 
rozsah A/D 
převodníku: 

Natavení 
zesilovače: 

Natavení 
děliče: 

Použití 
LSB: 

5 mV/díl 1 Vp-p 10x 1:1 Ano 

10 mV/díl 1 Vp-p 10x 1:1 Ne 

20 mV/díl 1 Vp-p 5x 1:1 Ne 

50 mV/díl 1 Vp-p 2x 1:1 Ne 

100 mV/díl 1 Vp-p 1x 1:1 Ne 

200 mV/díl 2 Vp-p 1x 1:1 Ne 

500 mV/díl 1 Vp-p 2x 1:10 Ne 

1 V/díl 1 Vp-p 1x 1:10 Ne 

2 V/díl 2 Vp-p 1x 1:10 Ne 

5 V/díl 1 Vp-p 2x 1:100 Ne 

10 V/díl 1 Vp-p 1x 1:100 Ne 

20 V/díl 2 Vp-p 1x 1:100 Ne 

 

3.2.2 Nastavení offsetu 

Další funkce, kterou grafický řadič nastavuje, je hodnota offsetu. Tu grafický řadič zasílá po 

SPI D/A převodníku. D/A převodník disponuje napěťovou referencí 2,048 V, která je 

rozdělena na 12 bit, takže na jeden bit připadá 0,5 mV. V případě potřeby lze ještě zapnout 

výstupní zesilovač, který výstupní napětí zdvojnásobí, takže s rozlišením 1 mV může být 

nastaveno až 4,096 V (při napájení 5 V).  Pro nastavení offsetu je použit rozdíl z obou 

dostupných kanálů, takže reálný rozsah offsetu je +-2,048 V (+-4,096 V) s rozlišením  

0,5 mV (1 mV).  

Protokol komunikace je založený na zapisování dvou bajtů do paměti D/A převodníku. 

Na obr. 20 je znázorněný průběh zapisování dat, nejprve je třeba aktivovat signál CS do 

nuly, dále   jsou zaslány 4 konfigurační bity. První bit je kanál A/D převodníku druhý bit je 

nevyužitý, třetí slouží k zapnutí zesilovače a čtvrtý pro přechod do úsporného režimu. Dále 
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následuje 12 datových bitů určujících hodnotu D/A převodu. Pro změnu výstupního napětí 

je třeba ještě přenos potvrdit signálem LDAC, který přenese nová data  na výstup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Hodinový generátor 

Nastavení rychlosti vzorkování je realizováno nastavením určité hodnoty hodinového 

generátoru LTC6904, který komunikuje s grafickým řadičem po SPI. Grafický řadič zašle 

generátoru dva bajty, které se skládají ze 4 bitového mocnitele, 10 bitové hodnoty DAC 

převodu a dvou bitů s nastavením. Na obr. 21 je znázorněna komunikace a složení vyslaných 

dat, také je zde tabulka s popisem dvou konfiguračních bitů, které nastavují spodní výstup 

signálu. Potřebná frekvence je určena dle vzorce ve spodní části obrázku. 

 

Obr.  21: Komunikační protokol s LTC6904. [7] 
  

Obr.  20: Komunikační protokol pro D/A převodník [6]. 
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Zařízení disponuje základním vzorkovacím rozsahem 500 nS – 50 mS na dílek,  

v tabulce 4 jsou uvedeny hodnoty nastavení hodinového generátoru pro různá nastavení 

časové základny, pro vyšší frekvence je použita v DSP jednotka PLL pro zvýšení výsledné 

frekvence. Protože A/D převodník umožňuje minimální vzorkovací frekvenci 10 kHz, jsou 

rozsahy vyžadující nižší rychlost vzorkovány 16 kHz a následně přepočítány na potřebnou  

hodnotu. 

Tabulka 4: Hodnoty pro nastavení konkrétní časové základny.  

Časová 
základna  

OCT DAC fOUT [kHz] fSAMPLE [kHz] PLL 4x 
Dělící 

poměr 

50 mS/díl 3 1004 16 4 ne 10 

20 mS/díl 3 1004 16 4 ne 4 

10 mS/díl 3 1004 16 4 ne 2 

5 mS/díl 3 1004 16 4 ne 1 

2 mS/díl 5 346 40 10 ne 1 

1 mS/díl 6 346 80 20 ne 1 

500 uS/díl 7 346 160 40 ne 1 

200 uS/díl 8 686 400 100 ne 1 

100 uS/díl 9 686 800 200 ne 1 

50 uS/díl 10 686 1600 400 ne 1 

20 uS/díl 11 959 4000 1000 ne 1 

10 uS/díl 10 959 2000 2000 ano 1 

5 uS/díl 11 959 4000 4000 ano 1 

2 uS/díl 13 305 10000 10000 ano 1 

1 uS/díl 14 113 20000 20000 ano 1 

500 nS/díl 15 886 40000 40000 ano 1 
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3.3 DSP 

3.3.1 Ukládání naměřených hodnot do paměti 

Hlavní funkcí DPS je ukládání navzorkovaných dat do paměti RAM, kam je možné uložit 

okolo 40000 vzorků, což je dostatečné množství pro práci se signálem. Samotné načítá dat, 

probíhá pomocí vytvořené hardwarové smyčky, která vykonává jednu instrukci po určitý 

počet cyklů stále dokola. Nicméně, jelikož pro pomalejší nastavení časové základny by 

trvalo navzorkování takového množství dat příliš dlouho, je v základním nastavení uloženo 

5120 vzorků, což odpovídá 256 dílkům. Zařízení umožňuje režimy jednoho spuštění 

„Run & Stop“ a zastavení signálu „Stop“. V těchto režimech je možné posouvat naměřený 

signál na většině rozsahů až o 128 dílků doleva či doprava, čímž je zároveň realizována 

funkce pre-trigger, která umožňuje zjistit co se dělo ještě před událostí spuštění. Na rozsazích 

časové základny, kde se využívá převzorkování na nižší počet vzorků, je tento krok zkrácen, 

protože se vzorkuje stejné množství vzorků, které odpovídá obnovovací frekvenci  

cca 1,3 sekund. Při využití 40000 vzorků v paměti by bylo možné nastavit i delší časové 

základny, nicméně by to znamenalo snížení obnovovací frekvence, která by byla kolem  

10 s. 

3.3.2 Funkce triggeru 

Po uložení vzorků následují v režimu osciloskopu operace digitálního triggeru. Digitální 

trigger zde funguje tak, že v navzorkovaných datech hledá určité vlastnosti signálu. Zařízení 

je vybaveno 5 druhy možného spuštění, první nejednoduší je označeno „NONE“ jedná se o 

spouštění okamžitě po navzorkování dat, vlastně se jedná o cyklické nahodilé spouštění, 

které nemá žádný vztah k měřenému signálu. Další volbou je spouštění v maximu  

z navzorkovaného signálu, v zařízení je označena jako „MAX“, tato volba není standardně 

ve většině komerčních zařízení nabízena, nicméně má jednu velkou výhodu kromě výborné 

detekce špiček v signálu dokáže spouštět jakýkoliv signál o různých velikostech, také při 

měření signálu, který obsahuje více hran v jedné periodě, je zpravidla výhodnější použít tuto 

funkci, která je značně rychlejší než nastavení správné úrovně hrany spouštění. Další 

možností je spouštění na náběžnou hranu označeno „RIS“ s možností nastavení úrovně 

detekce hrany, stejně tak je zde i funkce na detekci sestupné hrany označena „FAL“. Poslední 

možností spouštění je spouštění z externího zdroje, která má onačení „EXT“. Pozice 

spouštění je standardně nastavena v polovině prvního dílku, ale lze jí přesunout kamkoliv na 

obrazovku pomocí posuvu „SHIFT“. 
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3.3.3 Protokol komunikace mezi grafickým řadičem a DSP 

 

Oba mikrokontroléry jsou propojeny pomocí 8 bitové paralelní obousměrné synchronní 

sběrnice typu master-slave, kde grafický řadič je konfigurován jako slave a DSP jako master. 

Propojení obou mikrokontrolérů je vyobrazeno na obr. 22. 

Řízení komunikace je plně v rukou master zařízení, které ovládá hodinový signál a 

rozhoduje o směru sběrnice. Komunikace začíná nastavením sběrnice na čtení a master se 

snaží číst data ze slave zařízení, slave zařízení může být zaneprázdněno a nemusí odpovědět, 

takže se master dokola dotazuje, dokud mu slave neodpoví nastavením určitého bajtu na 

sběrnici. V případě že slave odpoví, může začít master zasílat příkazy. Dojde k otočení 

směru sběrnice a master zašle první příkaz, což je jeden bajt obsahují kód příkazu, seznam 

kódů je zaznamenán v tabulce 5. Slave kód dekóduje a připraví se na událost, která 

zaslanému kódu odpovídá. V případě že master zašle příkaz č. 85 což je příkaz na zaslání 

nastavení časové základny, slave dekóduje tento příkaz a připraví se na odeslání dvou bajtů, 

které bude master následně číst, master musí změnit směr linky na čtení a řídí hodinový 

signál. Takto master zjišťuje nastavení systému. Když má master všechna potřebná data 

načtena, navzokuje signál z A/D převodníku a provede s ním chtěné operace. Následně zašle 

příkaz č. 170, který slave dekóduje jako zaslání naměřených dat pro vykreslení a tato data 

následně master zasílá, jedná se o 202 vybraných vzorků, které je slave schopen zobrazit na 

LCD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr.  22: Propojení grafického řadiče a DSP. 
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Tabulka 5: Seznam kódů odesílaných master zařízením. 

Příkaz: Kód příkazu: Zápis / Čtení Počet bajtu: 

Začátek komunikace - Čtení 1 

Druh režimu 96 Čtení 1 

Pro režim osciloskopu 

Nastavení časové základny 85 Čtení 2 

Data pro vykreslení signálu 170 Zápis 202 

Druh spouštění 100 Čtení 1 

Druh režimu běhu 99 Čtení 1 

Posuv měřeného signálu 98 Čtení 1 

Hodnota pro spouštění 97 Čtení 1 

Nastavení vertikálního vychylování 101 Zápis 2 

Nastavení časové základny 102 Zápis 2 

Druh spouštění 103 Zápis 1 

Posuv měřeného signálu 104 Zápis 1 

Hodnota pro spouštění 105 Zápis 1 

Pro režim multimetru 

Hodnota napětí RMS 95 Zápis 1 

Hodnota napětí AVG 94 Zápis 1 

Hodnota napětí MAX 93 Zápis 1 

Hodnota napětí MIN 92 Zápis 1 

Požadavek na přepnutí rozsahu 91 Zápis 1 

Hodnota bočníku 90 Čtení 1 

3.3.4 Mód multimetru 

Zařízení je vybaveno funkcí multimetru, který umožňuje měření napětí a proudu. V tomto 

režimu je zařízení schopno zobrazit: 

- efektivní hodnotu signálu, 

- střední  hodnotu signálu, 

- hodnotu špička - špička, 

- maximální úrovně signálu, 

- minimální úrovně signálu. 

Tyto hodnoty jsou vypočteny v DSP z navzorkovaného signálu. Pro správné měření je 

třeba správně nastavit vzorkovací rychlost a počet vzorků. Vlastní výpočet efektivní hodnoty 

značené „RMS“ se provádí dle rovnice 14, kde XRMS je měřená veličina a N je počet vzorků, 

x(n) je konkrétní vzorek. Výpočet střední hodnoty se provádí dle rovnice 15. Určení 

maximální a minimální hodnoty je realizováno funkcí pro nalezení minima a maxima. 

Výpočet hodnoty špička - špička se provádí rozdílem maximální a minimální hodnoty.[15] 
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𝑋𝑅𝑀𝑆 =  √
1

𝑁
∗ ∑ 𝑥2

𝑁−1

𝑛=0

(𝑛)                                                           (14) 

 

𝑋𝐴𝑉𝐺 =  
1

𝑁
∗ ∑ 𝑥(

𝑁−1

𝑛=0

𝑛)                                                           (15) 

3.3.5 Komunikace USB 

Zařízení je vybaveno USB portem pro komunikaci s PC. Komunikace je realizováno pomocí 

virtuálního sériového portu, který je vytvořen pomocí sběrnice USB. Je využito hardwarové 

periferie DSP a protokolu CDC, který je popsán výrobcem v [16].  

Komunikace začíná zasláním příkazu z PC, o velikosti jednoho bajtu, seznam příkazů 

je zaznamenán v tabulce 6. Následně v případě čtení DSP odpoví na příkaz zasláním dat. 

V případě příkazů provádějící zápis se z PC zašle nová hodnota pro změnu nastavení. Tímto 

způsobem je možné měnit nastavení a číst naměřené hodnoty ze zařízení. 

 

Tabulka 6: Příkazy pro komunikaci přes USB 

Příkaz: Kód příkazu: Zápis / Čtení Počet bajtu: 

Data pro vykreslení signálu 98 Čtení 5000 

Data pro vykreslení signálu 99 Čtení 200 

Nastavení vertikálního vychylování 100 Zápis 2 

Nastavení vertikálního vychylování 10 Čtení 2 

Nastavení časové základny 101 Zápis 2 

Nastavení časové základny 11 Čtení 2 

Druh spouštění 102 Zápis 1 

Druh spouštění 12 Čtení 1 

Hodnota pro spouštění 103 Zápis 1 

Hodnota pro spouštění 13 Čtení 1 

Hodnota napětí RMS 95 Čtení 1 

Hodnota napětí AVG 94 Čtení 1 

Hodnota napětí MAX 93 Čtení 1 

Hodnota napětí MIN 92 Čtení 1 
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4. MĚŘENÍ  

Pro ověření správné funkce navrženého zařízení bylo provedeno několik měření. Aby bylo 

možné porovnání naměřených hodnot, byly stejné hodnoty změřeny i na několika 

komerčních zařízeních. Jako zdroj signálu byl použit generátor funkcí Agilent 33220A [18], 

který poskytuje signál až do frekvence 20 MHz. Jako srovnávací zařízení byl použit stolní 

osciloskop Agilent MSO 6032A [19] s šířkou pásma 300 MHz, dalším přístrojem byl stolní 

multimetr Agilent 34401A [20], který nese označení „True RMS“ pro měření střídavého 

napětí. A posledním přístrojem byl ruční multimetr Tenma 72-7725. [21] 

Navržený přístroj i stolní osciloskop nabízejí možnost zobrazení efektivní hodnoty 

napětí označené „RMS“, střední hodnoty napětí označené „AVG“,  napětí špička-špička 

označené jako „P-P“ a maximálního napětí označeného „MAX“ a minimálního napětí 

označeného „MIN“. Multimetry disponují pouze zobrazením stejnosměrné složky napětí 

„DC“ a střídavé složky „AC“. 

Pro správnou funkci zařízení je nejprve potřeba provést kalibrace. Pro kalibraci 

obsahuje zařízení několik komponent, pro nastavení správné úrovně zisku a kompenzaci 

offsetu jsou zde dva trimery , které ovlivňují zisk diferenčního zesilovače. Dále je možné 

kompenzovat offset pomocí D/A převodníku. Další kalibrační částí jsou kapacitní trimery 

na vstupu děličů signálu, které slouží pro vykompenzování kapacity, tedy nastavení 

vykompenzovaného děliče. Jako referenční přístroj byl použit generátor Agilent 33220A. 

[22] 
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4.1 Měření různých průběhů v módu multimetru 

Na obr. 23 vidíme měřený průběh, jedná se o sinusové napětí o frekvenci 1 kHz.  

V tabulce 7 jsou zaznamenány naměřené hodnoty pro různá napětí. Naměřené hodnoty pro 

sinusový průběh mají mezi jednotlivými zařízeními malé odchylky, pouze ruční multimetr 

ukazuje nižší hodnoty při měření 100 mV a 10 mV. Pro měření sinusového signálu je tedy 

možné  použít všechny zde použité přístroje, s ohledem na špatné výsledky u ručního 

multimeru u nízkých napětí. 

  

 

Obr.  23: Sinusový průběh 1 kHz. 

Tabulka 7: Naměřené hodnoty pro sinusový průběh o frekvenci 1 kHz. 

1 kHz, sinus Druh 
Navržený 
přístroj 

Osciloskop 
Stolní 

multimetr  
Ruční  

multimetr 

7 V RMS 

RMS/AC      [V] 7,000 6,980 6,994 7,34 

AVG/DC      [V] 0,000 0,030 0,002 0,00 

P-P               [V] 20,250 20,300 - - 

MAX            [V] 10,000 10,100 - - 

MIN             [V] -10,250 -10,200 - - 

1 V RMS 

RMS/AC      [V] 1,000 0,997 0,999 1,05 

AVG/DC      [V] 0,000 0,000 0,002 0,00 

P-P               [V] 2,900 2,940 - - 

MAX            [V] 1,425 1,460 - - 

MIN             [V] -1,462 -1,480 - - 

100 mV RMS 

RMS/AC      [mV] 100,00 99,40 99,762 34,00 

AVG/DC      [mV] -0,12 0,00 0,032 0,00 

P-P               [mV] 293,00 294,00 - - 

MAX            [mV] 143,70 146,00 - - 

MIN             [mV] -145,00 -148,00 - - 

10 mV RMS 

RMS/AC      [mV] 10,00 10,22 9,977 43,00 

AVG/DC      [mV] 0,00 -2,43 0,055 0,00 

P-P               [mV] 30,50 30,60 - - 

MAX            [mV] 14,75 12,60 - - 

MIN             [mV] -14,25 -17,80 - - 
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Na obr. 24 je zobrazen obdélníkový průběh o frekvenci 1 kHz a střídě 80%.  

V tabulce 8 jsou naměřené hodnoty pro různá napětí tohoto signálu. Navržený přístroj a 

osciloskop ukazují odpovídající hodnoty, ale stolní multimetr neměří správně asi střídavou 

složku ani stejnosměrnou. Ruční multimetr měří správně stejnosměrnou hodnotu signálu, ale 

střídavou už ne. Proto pro měření tohoto průběhu lze použít pouze první dva přístroje. 

 

 

 

Obr.  24: Obdélníkový průběh o frekvenci 1 kHz a střídě 80%. 

 
Tabulka 8: Naměřené hodnoty pro obdélníkový průběh o frekvenci 1 kHz a střídě 80%. 

1 kHz, obdélník  
S = 80 % 

Druh 
Navržený 
přístroj 

Osciloskop 
Stolní 

multimetr  
Ruční  

multimetr 

10 V RMS 

RMS/AC      [V] 9,870 10,040 8,000 6,80 

AVG/DC      [V] 6,000 6,050 0,106 6,05 

P-P               [V] 21,250 20,800 - - 

MAX            [V] 10,600 10,400 - - 

MIN             [V] -10,620 -10,400 - - 

1 V RMS 

RMS/AC      [V] 0,987 1,001 0,798 0,67 

AVG/DC      [V] 0,625 0,605 0,106 0,67 

P-P               [V] 2,125 2,080 - - 

MAX            [V] 1,050 1,040 - - 

MIN             [V] -1,037 -1,030 - - 

100 mV RMS 

RMS/AC      [mV] 98,70 99,50 79,820 66,00 

AVG/DC      [mV] 62,50 58,40 61,020 69,00 

P-P               [mV] 211,20 209,00 - - 

MAX            [mV] 106,20 103,00 - - 

MIN             [mV] -105,00 -106,00 - - 

10 mV RMS 

RMS/AC      [mV] 10,00 8,78 7,986 6,00 

AVG/DC      [mV] 6,25 3,56 6,310 7,00 

P-P               [mV] 22,50 22,80 - - 

MAX            [mV] 11,50 9,80 - - 

MIN             [mV] -11,75 -13,70 - - 
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Na obr. 25 je zobrazen pilový průběh o frekvenci 1 kHz. V tabulce 9 jsou naměřené 

hodnoty pro různá napětí tohoto signálu. Zde první tři přístroje měří tento signál bez větších 

odchylek. Ruční multimetr naměřil při napětí 5V větší hodnotu a není možné ho použít ani 

pro měření 10 mV. 

 

 

Obr.  25: Pilový  průběh o frekvenci 1 kHz. 

 

Tabulka 9: Naměřené hodnoty pro pilový průběh o frekvenci 1 kHz. 

 

  

1 kHz, pila Druh 
Navržený 
přístroj 

Osciloskop 
Stolní 

multimetr  
Ruční  

multimetr 

5 V RMS 

RMS/AC      [V] 4,870 4,990 4,990 5,93 

AVG/DC      [V] 0,010 0,002 0,006 0,00 

P-P               [V] 16,620 17,700 - - 

MAX            [V] 8,500 8,900 - - 

MIN             [V] -8,120 -8,800 - - 

1 V RMS 

RMS/AC      [V] 0,980 0,997 0,998 1,00 

AVG/DC      [V] -0,025 0,004 0,006 0,00 

P-P               [V] 3,175 3,480 - - 

MAX            [V] 1,600 1,750 - - 

MIN             [V] -1,525 -1,780 - - 

100 mV RMS 

RMS/AC      [mV] 95,00 100,20 99,770 98,00 

AVG/DC      [mV] -2,50 -3,10 0,130 0,00 

P-P               [mV] 317,50 350,00 - - 

MAX            [mV] 165,00 172,00 - - 

MIN             [mV] -152,50 -178,00 - - 

10 mV RMS 

RMS/AC      [mV] 9,75 10,25 9,970 0,80 

AVG/DC      [mV] 0,00 -2,40 0,000 0,00 

P-P               [mV] 33,25 35,30 - - 

MAX            [mV] 17,25 15,80 - - 

MIN             [mV] -16,00 -20,50 - - 
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Na obr. 26 je zobrazen průběh připomínající nabíjecí charakteristiku kondenzátoru, jde 

signál podobný exponenciálu průběhu o frekvenci 1 kHz. V tabulce 10 jsou naměřené 

hodnoty pro různá napětí tohoto signálu. První dva přístroje měří signál správně. Stolní i 

ruční multimetry ukazují správnou hodnotu stejnosměrné složky, ale neukazují správně 

hodnotu střídavé složky signálu. 

 

 

Obr.  26: Vlastní  průběh o frekvenci 1 kHz. 

 

Tabulka 10: Naměřené hodnoty pro vlastní průběh o frekvenci 1 kHz. 

1 kHz, Arb Druh 
Navržený 
přístroj 

Osciloskop 
Stolní 

multimetr  
Ruční  

multimetr 

1 V RMS 

RMS/AC      [V] 1,025 1,004 0,578 0,47 

AVG/DC      [V] 0,850 0,825 0,821 0,89 

P-P               [V] 2,600 2,500 - - 

MAX            [V] 1,250 1,260 - - 

MIN             [V] -1,350 -1,240 - - 

100 mV RMS 

RMS/AC      [mV] 105,00 100,40 58,800 46,00 

AVG/DC      [mV] 88,70 81,00 83,780 89,00 

P-P               [mV] 255,00 253,00 - - 

MAX            [mV] 128,00 127,00 - - 

MIN             [mV] -122,50 -130,00 - - 

10 mV RMS 

RMS/AC      [mV] 10,00 8,44 5,880 6,00 

AVG/DC      [mV] 7,75 6,05 8,450 9,00 

P-P               [mV] 28,55 26,60 - - 

MAX            [mV] 14,00 11,50 - - 

MIN             [mV] -14,25 -15,40 - - 
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4.2 Vliv frekvence na měření. 

Pro otestování navrženého přístroje byly změřeny hodnoty sinusového napětí o 

velikosti 1 V pro různé frekvence, výsledky jsou v tabulce 11. Z naměřených hodnot 

je patrné že ruční multimetr je schopný měřit do frekvence 10 kHz, kde už vykazuje 

značný pokles naměřeného napětí. Stolní multimetr je schopen měřit do 1 MHz. 

Navržený přístroj i osciloskop měří až do 20 MHz, u navrženého zařízení při 20 MHz 

dochází na tomto rozsahu k nárůstu naměřené hodnoty. 
 

Tabulka 11: Naměřené hodnoty pro sinusový signál, pro různé frekvence. 

sinus Druh 
Navržený 
přístroj 

Osciloskop 
Stolní 

multimetr  
Ruční  

multimetr 

1 V RMS, 1 kHz 

RMS/AC      [mV] 1000,0 997,0 998,7 1005,0 

AVG/DC      [mV] 0,0 -3,0 2,2 0,0 

P-P               [mV] 2900,0 2940,0 - - 

MAX            [mV] 1425,0 1460,0 - - 

MIN             [mV] -1462,0 -1480,0 - - 

1 V RMS, 10 kHz 

RMS/AC      [mV] 1000,0 994,0 997,0 859,0 

AVG/DC      [mV] -25,0 6,3 1,1 0,0 

P-P               [mV] 2850,0 2860,0 - - 

MAX            [mV] 1400,0 1440,0 - - 

MIN             [mV] -1450,0 -1420,0 - - 

1 V RMS, 100 kHz 

RMS/AC      [mV] 1075,0 994,0 999,2 14,0 

AVG/DC      [mV] -100,0 6,0 0,0 0,0 

P-P               [mV] 3200,0 2880,0 - - 

MAX            [mV] 1450,0 1440,0 - - 

MIN             [mV] -1750,0 -1420,0 - - 

1 V RMS, 1 MHz 

RMS/AC      [mV] 900,0 998,0 919,0 3,0 

AVG/DC      [mV] 125,0 7,3 0,3 0,0 

P-P               [mV] 3175,0 2880,0 - - 

MAX            [mV] 1950,0 1440,0 - - 

MIN             [mV] -1250,0 -1442,0 - - 

1 V RMS, 10 MHz 

RMS/AC      [mV] 1100,0 1020,0 0,5 4,0 

AVG/DC      [mV] 10,0 4,1 0,6 0,0 

P-P               [mV] 3250,0 2900,0 - - 

MAX            [mV] 1440,0 1450,0 - - 

MIN             [mV] -1500,0 -1440,0 - - 

1 V RMS, 20 MHz 

RMS/AC      [mV] 1125,0 992,0 0,0 2,0 

AVG/DC      [mV] -150,0 7,4 0,5 0,0 

P-P               [mV] 3325,0 2850,0 - - 

MAX            [mV] 1525,0 1420,0 - - 

MIN             [mV] -1775,0 -1420,0 - - 
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4.3 Porovnání s komerčním přístrojem 

Na obr. 27 a obr. 28 je zobrazen sinusový signálu o frekvenci 1 kHz a hodnotě 10 Vp-p. 

Přístroje mají stejné nastavení časové základny 200 µS/díl a vertikálního napětí 2 V/díl, ale 

různé nastavení spouštění. Měřený signál je velmi podobný. Z předešlého měření vyplývá, 

že navržený přístroj je schopen měřit libovolný signál s ohledem na menší šířku pásma, než 

kterou disponuje porovnávaný stolní osciloskop.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr.  27: Sinusový signál na přístroji Agilent MSO6032A. 

Obr.  28: Stejný signál na navrhnutém zařízení. 
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4.4 Měření šířky pásma 

Jedním z důležitých parametrů měřících zařízení je šířka pásma. To je hodnota frekvence,  

při které dojde k poklesu signálu o 3 dB. Na obr. 29 je zobrazen signál o maximální 

frekvenci, kterou je schopen generátor dodat a to 20 MHz. Pro zobrazení takto vysoké 

frekvence je nutné použít sekvenční vzorkování. A časová základna pro tento případ 

odpovídá 10 nS. Sekvenční vzorkování lze použít pouze pro periodické průběhy. 

 

 

Obr.  29: Signál 20 MHz, 5 Vp-p, sinus, sekvenční vzorkování. 

Na obr. 30 je graf znázorňující frekvenční modulovou charakteristiku pro jednotlivé 

měřící rozsahy. Protože signál prochází jinými obvody, šířka pásma se pro různé rozsahy 

liší. Nejnižší hodnot dosahuje rozsah 10 mV a 20 mV, protože je zde použit zesilovač se 

zesílením 5x a ten má nejnižší šířku pásma ze všech obvodů viz tabulka 1. Z důvodu nízké 

maximální frekvence generátoru se nepodařilo stanovit šířku pásma, ale z grafu je patrné že 

se nachází za hranicí 20 MHz. 
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Obr.  30: Frekvenční modulová charakteristika měřících rozsahů. 

4.5 Spotřeba 

Zařízení je napájeno za dvou Li-ion článků se jmenovitým napětím 3,7V. Nabíjení probíhá 

přes konektor s napětím kolem 9-18V. Spotřeba zařízení se pohybuje kolem 2,4 - 4,2 W 

v závislosti na nastavení a druhu měření. Výdrž na jedno nabytí se pohybuje kolem 4-5h. 
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5. ZÁVĚR 

V rámci diplomové práce byl navržen a realizován funkční měřící systém, který umožňuje 

funkci osciloskopu a multimetru. Při realizaci byl kladen důraz na nízkou spotřebu, která se 

pohybuje kolem 3,5 W v závislosti na konfiguraci zařízení, to umožňuje provoz z baterie 

kolem 4-5 h.  

Značnou část konstrukce tvoří analogový díl, který byl realizován na dvouvrstvé DPS, 

ta byla vyrobena spolu se základní deskou ve školní laboratoři. Analogový díl obsahuje 

kromě konektorů pouze SMD součástky, aby bylo dosaženo co nejlepších parametrů a 

nejmenší velikosti modulu. Návrh modulu byl provázen řadou komplikací. Největším 

problémem se ukázalo být vedení signálu vodiči, které měly vysokou impedanci vůči zemi, 

protože se na takové vodiče velice snadno indukovalo okolní rušení. Proto byla snaha co 

nejvíce snížit impedanci vodičů, to však vedlo k navýšení spotřeby zařízení. Proto byl zvolen 

určitý kompromis mezi spotřebou a potlačením přeslechů. Další velkým problémem byla 

stabilita operačních zesilovačů, které se díky parazitním kapacitám snadno rozkmitaly. 

Jednalo se hlavně o vertikální zesilovač, který byl na rozkmitání velmi citlivý. Tento 

problém byl vyřešen novým uspořádáním vodičů a umístěním rezistorů na vstup zesilovačů, 

které jednak snižují impedanci vedení a jednak přidávají malou parazitní kapacitu na vstup 

zesilovače. Dalším problémem se ukázal být digitální výstup z A/D převodníku, který je 

veden na DSP přes konektor, při vyšších rychlostech vzorkování dochází k tomu, že výstupní 

port A/D převodníku není schopen dodávat dostatečný proud do vodičů a to vede k chybám 

při čtení. Tento problém je způsoben vysokou kapacitou vedení, výrobce udává maximální 

kapacitu 15 pF, s tím že 5 pF má samotný výstup z integrovaného obvodu. Při měření bylo 

zjištěno, že výstupní piny přesahují hodnotu 20 pF. Řešením by bylo použít posilovač pinů 

s větším výstupním proudem nebo umístit převodník či DSP blíže k sobě na jednu desku. 

V této práci došlo k softwarovému řešení, které nedokáže plně odstranit tento problém ale je 

schopno značně zlepšit výsledek. Protože k chybě dochází jen ve chvíli, kdy se mění větší 

počet jedniček a výstupní port nedodává dostatečný proud pro změnu úrovní. Maximální 

vzorkovací frekvence je 40 MHz  což odpovídá časové základně 500 ns/díl při vzorkování 

v reálném čase.  

Zařízení dosahuje velmi dobrých výsledků při měření vysokofrekvenční periodických 

signálů při sekvenčním vzorkování, kdy byla měřením ověřena šířka pásma přesahující  

20 MHz pro všechny rozsahy, nejnižší šířka pásma je na rozsahu 5 a 10 mV, kde se používá 

zesílení 10x. Na ostatních rozsazích je šířka pásma větší. Dalším vlivem na šířku pásma je 

velikost vstupního napětí zařízení pracuje s rozsahem 1 Vp-p a 2 Vp-p, kdy při nižším napětí 

bude šířka pásma o něco větší, přehled těchto nastavení je zaznamenán v tabulce 3. 

Teoretická mez je zobrazena v tabulce 1. Bohužel se tyto hodnoty nepodařilo ověřit 

měřením, z důvodu nedostatečné frekvence použitého generátoru signálu. 

Použití zesilovačů pro dosažení 10mV rozsahu zároveň zesiluje šum a přeslechy které 

se negativně promítají do měřeného signálu. Obdobně se u děliče s poměrem 1:100 zanáší 

rušení z napájení. Proto se nejlepších výsledků potlačení přeslechů a rušení dosahuje na 

rozsazích s děličem 1:10 a 1:1 bez použití zesilovačů. Pro zlepšení výsledků by bylo vhodné 

doplnit konstrukci děličem 1:5, který by umožnil přepínaní rozsahů bez použití zesilovače 

2x.  

Zařízení je vybaveno funkcí multimetru pro měření napětí a proudů s automatickým 

nastavením rozsahů. Tento režim zobrazuje několik druhů naměřených hodnot. Jedná se o 

efektivní hodnotu, střední hodnotu, hodnotu špička-špička a o maximální a minimální 
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hodnotu. Dle měření tento režim dosahuje velmi dobrých hodnot s porovnáním 

s profesionálními přístroji. Přistroj je schopen měřit napětí od jednotek mV až po napětí  

120 Vp-p. Pro větší napětí lze použít sondu s děličem. 

V režimu osciloskopu lze měřený signál vertikálně posouvat pomocí nastavení offsetu, 

který umožňuje posun přesahující měřený rozsah, takže je možné pozorovat i zvětšené části 

signálu. Dále je možné signál zastavit a spustit pomocí režimu RUN a STOP nebo nastavit 

jeden běh po spuštění. Spuštění je možné nastavit na náběžnou a sestupnou hranu a je možné 

spouštět signál také z maxima či externího zdroje. Zastavený signál je možné posouvat na 

obě strany až o 128 dílků. Je zde také možnost zapnout antialiazingový filtr a další funkce. 

Zařízení je plně připraveno na implementaci FFT transformace a na možnost rozšíření 

měřených veličin. Je zde multifunkční konektor pro připojení měřících periférii či sond. Dále 

je zde USB konektor, který by mohl být také využit pro připojení dalších zařízení. 

Práce splňuje všechny požadavky zadání. Byl úspěšně realizován přenosný měřící 

systém s funkcí osciloskopu a multimetru, s nízkou spotřebou. Zařízení je vybaveno 

přizpůsobovacím obvodem, grafickým řadičem s displejem a obsahuje USB konektor pro 

připojení k PC. Realizace této práce byl nelehký úkol a jeho řešení mě přineslo spoustu 

užitečných zkušeností ze světa elektroniky a konstruování zařízení. Tyto zkušenosti můžu 

zužitkovat v následující praxi. 
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ABECEDNÍ SEZNAM ZKRATEK 

 

A/D   převod z analogového na digitální signál (Analog to Digital) 

AC střídavá složka napětí/proudu (Alternating Current) 

ASCII americký standartizovaný kód pro výměnu informací, jedná se o 

tabulku s deklarací znaků a jejich číselným vyjádřením.  

(American Standard Code for Information Interchange) 

 

AVG střední hodnota signálu (AVeraGe) 

CTMU periferní jednotka pro mikrokontroléry PIC, sloužící k měření času a 

kapacity (Charge Time Measurement Unit) 

 

D/A převod z digitálního na analogový signál (Digital to Analog) 

DAC digitálně analogový převodník (Digital to Analog Converter) 

DC stejnosměrná složka napětí/proudu (Direct Current) 

DSP  digitální signálový procesor (Digital Signal Processor) 

FFC plochy ohebný kabel (flexible flat cable) 

FFT rychlá Fourierova transformace (Fast Fourier Transformation) 

GND elektrická zem (GrouND) 

LCD dislej z tekutých krytalů (Liquid Crystal Display) 

MIPS  jednotka rychlosti mikrokontrolérů (Million Instruction Per Second) 

MSPS rychlost A/D převodníku (Million Samples Per Second) 

PC osobní počítač (IBM PC kompaktibilní) (Personal Compute) 

PIC  mikrokontrolér firmy Microchip (Peripheral Interface Controller) 

PLL  fázový závěs (používá se pro zvětšení frekvence) (Phase-locked loop)  

PMP  paralelní komunikační sběrnice (Parallel Master Port) 

LSB nejméně významný bit (Least Significant Bit) 

RAM pamět s libovolným přístupem (označují se tak pamět dat u PIC)  

 (Random-Access Memory) 

RMS efektivní hodnota signálu (Root Mean Square) 

SPI protokol sériová komunikační sběrnice (Serial Peripheral Interface) 

USB komunikační protokol sériové sběrnice (Universal Serial Bus) 

XLP označení mikrokontrolérů PIC se sníženou spotřebou  

 (eXtreme Low Power)  
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A NÁVRH ZAŘÍZENÍ 

A.1 Obvodové zapojení zdroje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 

 

A.2 Obvodové zapojení základní desky 1/2 
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Obvodové zapojení základní desky 2/2  
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A.3 Obvodové zapojení analogového dílu  

(schéma v lepším rozlišení umístěno v příloze - sch_analog.pdf) 
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A.4 Deska plošných spojů pro analogový díl - strana bottom 

 

Rozměr desky 98 x 65.8 [mm], měřítko M1:1. 

A.5 Deska plošných spojů pro analogový díl - strana top 

 

Rozměr desky 98 x 65.8 [mm], měřítko M1:1. 
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A.6 Deska plošných spojů pro základní desku - strana bottom 

 

 Rozměr desky 180 x 130,1 [mm], měřítko M1:1. 
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A.7 Deska plošných spojů pro základní desku - strana top 

 

Rozměr desky 180 x 130,1 [mm], měřítko M1:1. 
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B FOTODOKUMENTACE ZAŘÍZENÍ 

B.1 Hotové zařízení - pohled na vnitřní uspořádání 
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B.2 Hotové zařízení - pohled z venku 

 

 

  



 

53 

 

B.3 Analogový modul - strana top 

 

 

B.4 Analogový modul - strana bottom 
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C SEZNAM SOUČÁSTEK 

C.1 Součástky pro analogový díl 

Označení: Druh součástky: Typ: 

BUF1,BUF2 Logický buffer SN74LVC2G07DBVR 

C1, C6 Keramický kondenzátor 1p 

C2, C7, C8, C26 Keramický kondenzátor 47p 

C3, C10 Kapacitní trimer 2-6p 

C4 Keramický kondenzátor 220n 

C5 Keramický kondenzátor 560p 

C9, C11-C22, C29,C32, 

C34 Keramický kondenzátor 100n 

C23,C25, C30 Keramický kondenzátor 8,2p 

C24 Keramický kondenzátor 15p 

C27,C28,C33 Tantalový  kondenzátor 300u 

C31 Keramický kondenzátor 12p 

CLK1 Integrovaný obvod LTC6903 

D1, D2 Dioda BAV199 

D3-14 Dioda EGL1G 

DAC1 Integrovaný obvod MCP4822 

DIF1 Diferenční zesilovač AD8132ARZ 

IC1 Operační zesilovač AD8066R 

IC2 Operační zesilovač OPA277U 

IC3 Operační zesilovač TL072D 

K1-K8 Relé G6K-2G-Y 

OZ1, OZ2 Operační zesilovač AD8039ARZ 

R1, R2, R28, R55, R68 Rezistor 1k 

R3 Rezistor 300 

R4 Rezistor 470 

R5 Rezistor 2,2M 

R6,R17, R19, R56, R57, 

R60 
Rezistor 25 

R7, R29, R30 Rezistor 1,8M 

R8 Rezistor 20k 

R9, R10 Rezistor 510 

R11 ,R12, R58 Rezistor 750 
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Označení: Druh součástky: Typ: 

R13, R15, R18, R20, R23, 

R24, R39-R44,R53,  

R64-R67 

Rezistor 470 

R14,R79 Rezistor 330 

R16, R51 Rezistor 4k7 

R21 Rezistor 255 

R22 Rezistor 1,02k 

R25 Rezistor 10k 

R26 Rezistor 910 

R27 Rezistor 20k 

R31, R30 Rezistor 200k 

R33-R38, R45-R50 Rezistor 150 

R52, R78 Rezistor 680 

R54, R63 Rezistor 250 

R59 Rezistor 1,6k 

R61, R62 Rezistor 100 

SV1 Pinová lišta 2x20 

T1-T8 Tranzistor BC846B 

U1 A/D převodník AD831 

X1,X6 Konektor Coax. do DPS 

 

  



 

56 

 

C.2 Součástky pro základní desku 

Označení: Druh součástky: Typ: 

B1 Můstek 2A 

C1, C6-C9, C15 Keramický kondenzátor 100n 

C2 Keramický kondenzátor 680n 

C3 Elektrolytický kondenzátor 470u 

C4, C5 Keramický kondenzátor 22p 

C10 Tantalový  kondenzátor 10u 

C11,C13 Keramický kondenzátor 150n 

D1-D3 Dioda 1N4007 

IC1 Stabilizátor LM317T 

ICSP, J4 Pinová lišta 1x6 

J1-J4 Pinová lišta 2mm 2x10 

JP7 Pinová lišta 2x4 

L1- L3 Cívka 100u 

Q1 Krystal 32.768 kHz 

R1-R2 Rezistor 0,47 

R3-R4 Rezistor 150 

R5 Rezistor 39 

R6, R11, R12 Rezistor 10k 

R7,R8,R23, R28- R30 Rezistor 0,33 

R9 Rezistor 680 

R10 Rezistor 100 

R13-R22, R31-R42 Rezistor 20k 

R25, R26 Rezistor 4,7k 

R27 Rezistor 1k 

SV1 Pinová lišta 2x20 

SV2-SV3 Pinová lišta 2x10 

SV4 Pinová lišta 2x5 

T1 Tranzistor BC846 

T2, T4, T7, T8 Tranzistor N-MOS AP2302GN-HF-3 

T3, T5, T6 Tranzistor  P-MOS AP2301GN-HF-3 

X1-X4 Pinová lišta 2mm 2x13 

X6 Konektor Napájecí 

X7 Konektor USB 

X8, X5 Pinová lišta 2x1 

X9 Konektor FFC 40pin 
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