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Abstrakt 

Táto práca sa venuje návrhu napäťového simulátora s mikrokontrolérom. Práca 
predstavuje niektoré dostupné priemyselné riešenia. Následne sa práca venuje návrhu 
vlastného zariadenia. Návrh hardwarovej časti zahŕňa návrh schémy a dosiek plošných 
spojov simulátora a napájacieho zdroja. Po navrhovaní hardwarovej časti sa práca 
venuje programovému vybaveniu. Napokon sa práca zameriava na meranie 
a zhodnotenie nameraných výsledkov. 
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Abstract 

This thesis is about voltage simulator with microcontroller. The thesis presents some of 
the available industrial concepts. After that custom design is being proposed of 
simulator. Hardware proposal includes schematic and printed circuit board design of 
simulator and power supply. After designing of hardware part, the thesis focuses on 
software developing. Eventually, the thesis focuses on measurement and discussing of 
measured results. 
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ÚVOD 

Práca sa zaoberá simulátorom napäťového výstupu, čo je zariadenie, ktoré generuje 

napäťový výstup s požadovaným rozlíšením. Simulátor napäťového výstupu má 

uplatnenie v oblasti priemyselnej automatizácie. Zariadenie tohto typu sa môže použiť 

ako analógový vstup pre PLC (Programmable Logic Controller), na kalibrácie prístrojov 

či ako simulátor analógových snímačov. 

Práca je členená do 5 kapitol. Prvá kapitola sa venuje na trhu dostupným priemyselným 

riešeniam. Nasledujúca kapitola sa venuje návrhu konceptu zariadenia, popisu 

a zdôvodneniu použitých modulov a periférii a návrhu obvodových riešení simulátora 

a napájacieho zdroja. V ďalšej kapitole je popísaný a graficky znázornený návrh 

plošného spoja. Následne je popísané vytvorené programové vybavenie. Na záver sú 

popísané merania na zariadení a zhodnotené výsledky.  

Cieľom práce je navrhnúť a súčasne aj realizovať simulátor, ktorý je schopný generovať 

napätie ±10V s rozlíšením 0.01V.  
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1 PRIEMYSELNÉ RIEŠENIA 

Pri realizácií práce bolo nájdených viacero produktov tohto alebo podobného typu. 

Väčšina nájdených produktov však generovala napätie iba v rozmedzí 0 až 10V. 

Produkty mali spoločné to, že ich nebolo možné ovládať manuálne, ale celá 

komunikácia prebiehala cez počítač, hlavne prostredníctvom štandardov RS232, či 

RS485. Taktiež produkty zväčša neobsahovali zobrazovaciu časť ako displej, po 

väčšinou obsahovali iba LED diódy ako kontrolky.  Pri priemyselných produktoch bol 

kladený dôraz na ochranu výstupov. Produkty mali výstupy buď galvanicky oddelené, 

prípadne obsahovali prepäťovú ochranu. Produkty boli viacúčelové, obsahovali viacero 

programovateľných rozsahov, či súčasne aj generátor prúdovej slučky. 

1.1 DA2RS [1] 

Jedným z nájdených priemyselných produktov bol DA2RS od českej spoločnosti 

Papouch s.r.o., ktorý má k dispozícii rozsahy: 0- 10V, 0-5V,±10V, ±5V, 4-20mA, 0-

20mA, 0-24mA , pričom výstupný rozsah je rozdelený na 10 000 dielikov. V produkte 

DA2RS je použitý 16 bitový D/A prevodník a komunikácia je riešená cez RS232 alebo 

RS485. DA2RS obsahuje dva analógové výstupy, pričom každý z nich je samostatne 

galvanicky oddelený. Tento produkt taktiež umožňuje široký rozsah napájacieho napätia 

a to v rozmedzí 8-30V. Cena tohto zariadenia je približne 4200 KČ.  

 

 
Obr.1.1: Prevedenie D/A prevodníka DA2RS od spoločnosti Papouch s.r.o [1] 
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1.2 OMEGABUS D3000 [2] 

OMEGABUS D3000 obsahuje 12 bitový prevodník a má k dispozícii rozsahy: 0-1V, 

±1V, 0-5V, ±5V, 0-10V, ±10V, 0-20mA, 4-20mA. D3000 má jeden analógový výstup. 

Komunikácia je riešená cez RS232, prípadne RS485 a výstup je chránený prepäťovou 

ochranou. Cena sa pohybuje okolo 8900 KČ. 

 

 
Obr.1.2: Prevedenie analógového výstupného modulu OMEGABUS D3000 [2] 



13 

 

2 NÁVRH KONCEPTU SYSTÉMU 
A OBVODOVÉ RIEŠENIE 

Pri priemyselne vyrábaných produktoch sa nenašiel taký, ktorý by obsahoval možnosť 

manuálneho nastavenia a taktiež na displeji vidieť ukazovanú nastavenú hodnotu, preto 

bolo nutné stanoviť si z toho vyplývajúce ďalšie požiadavky na navrhovaný koncept. 

Požiadavky a ciele sú nasledujúce: 

- Zariadenie bude obsahovať zobrazovací displej 

- Hodnotu výstupného napätia bude možné nastaviť manuálne cez inkrementálny 

spínač 

- Rozlíšenie bude 0.01V 

- Výstupné obvody budú chránené prepäťovou ochranou 

- Zariadenie bude umožňovať komunikáciu s počítačom cez UART 

Zariadenie by ďalej malo byť ľahko prenositeľné, preto by malo mať malý rozmer. 

Systém by mal byť jednoduchý na ovládanie. Systém bude obsahovať mikrokontrolér, 

konkrétne 8-bitový rady AVR, na ktorý je požiadavkou obsiahnutá pamäť na odkladanie 

dát a potrebný počet vstupno-výstupných vývodov. Bloková schéma konceptu systému 

vrátane potrebného počtu vstupno-výstupných vývodov mikrokontroléra je zobrazená 

na obrázku 2.1. 

 

 
Obr.2.1: Koncept systému 
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2.1 D/A prevodník 

Digitálno-analógový prevodník slúži na prevod digitálneho signálu na analógový. 
Prevádza tak binárne číslo na hodnotu analógového napätia. 

2.1.1 D/A prevodník používajúci binárnu rezistorovú váhovú 

sieť [3] 
Pri tomto type D/A prevodníku dochádza pomocou sčítacieho zosilňovača ku sčítaniu 
množiny binárne vážených prúdov, ktoré sú získané pripojením množiny binárne 
viazaných odporov voči referenčnému napätiu. Schéma prevodníka je zobrazená na 
obrázku 2.2. Prepínače pripojujú prúdy buď do sčítacieho bodu zosilňovača alebo na 
zem. Pre získanie N-bitového prevodníka je nutné mať rezistory s hodnotou v pásme 1 
až 2N, čo je nevhodné pre realizáciu prevodníka ako integrovaný obvod, rezistory sú 
drahé z dôvodu vysokej požadovanej presnosti. 

 
Obr.2.2: Schéma prevodníka používajúceho binárnu rezistorovú váhovú sieť [3] 

2.1.2 D/A prevodník používajúci rezistorovú rebríkovú sieť 

R-2R [3] 

Binárne váhované prúdy sčítané v D/A prevodníku môžu byť získané tiež pomocou 
rovnakých odporov pripojených na binárne váhované referenčné napätia. Schéma 
prevodníka používajúceho R-R2 je na obrázku 2.3. Referenčné napätie je vydelené na 
hodnoty uvedené v uzloch siete, pretože obvod sa javí ako delič R-R napravo od 
každého horného uzla siete. Zaťažovací odpor pre zdroj Ur je konštantný (a rovný R). 
Počet bitov D/A prevodníka je možné zvýšiť pridaním ďalších stupňov R-2R. Doba 
prevodu závisí na spínacích dobách použitých spínačov, na odozve operačného 
zosilňovača, a na časovej konštante rezistorovej siete. Pomocou CMOS spínačov je 
možné dosiahnuť dobu prevodu približne 500ns. 
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Obr.2.3: Schéma prevodníka používajúceho sieť R-2R [3] 

2.1.3 D/A prevodník s prepínateľnými prúdovými zdrojmi [3] 

Vstupné napätie U0 prevodníka nezávisí na úbytkoch napätí na zopnutých spínačoch, 
pretože vstupnou veličinou prevodníka je prúd I0, získaný sčítaním niekoľkých 
prúdových zdrojov. Prúdové zdroje vyrábajúce binárne odstupňované prúdy je možné 
realizovať napríklad pomocou bipolárnych tranzistorov s odstupňovanými plochami     
P-N prechodov diód B-E jednotlivých tranzistorov. Prúdy je možné jednoducho sčítať 
na výstupe rezistoru R, takže rýchlosť prevodu nie je obmedzovaná rýchlosťou odozvy 
operačného zosilňovača. Použitím bipolárnej technológie je možné dosiahnuť doby 
prevodu okolo 100ns (8-bitový D/A prevodník). Schéma je znázornená na obrázku 2.4. 
 

 
Obr.2.4: Schéma prevodníka s prepínateľnými prúdovými zdrojmi [3] 
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2.1.4 Stanovenie počtu bitov prevodníka 
Vzhľadom na požiadavku rozlíšenia 0.01V je nutné stanoviť potrebný počet bitov D/A 

prevodníka. V prípade 16 bitového prevodníka a rozsahu 21,6V, čo je rozsah, ktorý má 

v sebe zahrnuté useknutie krajných hodnôt prevodníka z dôvodu zvýšenej nepresnosti 

v krajných bodoch, bude rozlíšenie podľa rovnice 2.1, kde n je počet bitov prevodníka. 

 

𝑅𝑜𝑧𝑙íš𝑒𝑛𝑖𝑒 =  =  
,

= 0,0003296 𝑉   [2.1] 

 
Výsledok z rovnice 3.1 ukazuje, že 16 bitový prevodník s výraznou rezervou postačuje 

stanoveným požiadavkám pre rozlíšenie simulátora 0.01V.  

2.1.5 D/A prevodník AD5752RBREZ 
Ako D/A prevodník bol zvolený 16 bitový prevodník od spoločnosti Analog Devices, 

konkrétne typ AD5752RBREZ, ktorý je schopný generovať priamo výstupné napätie 

v rozsahu ±10V, zároveň obsahuje napäťovú referenciu, čím odpadá potreba použitia 

ďalších súčiastok. Prevodník obsahuje až dva analógové výstupy a programovateľné 

výstupy s rozsahmi +5V, +10V, +10,8V, ±5V, ±10V, ±10,8V.  

Komunikácia s mikrokontrolérom prebieha cez zbernicu SPI. Funkčný blokový diagram 

prevodníka je zobrazený na obrázku 2.5. Celková chyba prevodníka (TUE) je udávaná 

ako 0.1% z celkového rozsahu. [4] 

 
Obr.2.5: Funkčný blokový diagram D/A prevodníka AD5752RBREZ [4] 

Z funkčného blokového diagramu (obr.2.2) vyplýva schéma zapojenia, ktorú ilustruje 

obrázok 2.6. Vývod BIN/̴ 2SCOMP je pripojený priamo na 5V z dôvodu zvolenia 

prenosu dát v posunutom binárnom kóde. Vývody NC sú nepripojené. Vývody SYNC, 

SCLK, SDIN, LDAC, CLR sú pripojené ku mikrokontroléru. Vývod SDO, z ktorého je 

možné z prevodníka dáta čítať, je nepripojený z dôvodu jednosmernej komunikácie 

mikrokontroléru s prevodníkom.  
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Vývody používané rozhraním SPI (SDIN, SCLK) sú pripojené ku mikrokontroléru cez 

rezistory z dôvodu zdieľania vývodov s rozhraním na programovanie.    

 
Obr.2.6: Schéma zapojenia D/A prevodníka AD5752RBREZ 

Formát slova registrov prevodníka je zobrazený na obrázku 2.7. D/A prevodník 

obsahuje 4 registre, pomocou ktorých sa prevodník nastavuje. Vzhľadom k tomu, že 

prevodník obsahuje dva samostatné výstupy, adresa prevodníka, ktorá sa zadáva 

pomocou bitov A0-A2, určuje, ktorý výstup je vybraný. Bity REG0-REG2 slúžia na 

výber konkrétneho zo 4 registrov. 

Bit R/W určuje, či sa do registra zapisuje alebo sa z neho číta. Do bitov DB0-DB15 sa 

zapíšu dáta. 



18 

 

 
Obr.2.7: Formát registrov prevodníka [4] 

Pomocou registra prevodníka (DAC register) sa zadáva hodnota napätia, ktorá sa má 

objaviť na výstupe. Zápisom do registra voľby výstupného rozsahu (Output range select 

register) sa zvolí požadovaný rozsah, ktorý je v simulátore zvolený na ±10,8V. 

Ovládacím napájacím registrom (Power control register) sa zapne vnútorná referencia 

prevodníka a zapne sa výstup A. Ovládací register (Control register) je v prípade 

simulátora ponechaný v pôvodnom stave. Ten slúži napríklad na ovládanie SDO 

výstupu, prípadne na programové načítanie, či vymazanie výstupnej hodnoty 

prevodníka. To je však možné realizovať aj logickou zmenou na vývodoch CLR 

a LDAC. 

2.2 Mikrokontrolér 

Z blokovej schémy konceptu z obrázku 2.1 vyplýva, že požiadavkou na mikrokontrolér 

je 26 vstupno-výstupných vývodov. To splňuje vybraný mikrokontrolér rady AVR 

Atmega16, ktorý ich obsahuje 32, takže je priestor aj na signalizačné diódy, prípadne 

tlačidlá. Mikrokontrolér obsahuje tiež pre koncept potrebné periférie ako sériovú linku a 

rozhranie SPI.  Mikrokontrolér obsahuje 16kB pamäte Flash, 1kB SRAM a 512B 

EEPROM. Základné zapojenie mikrokontroléru je na obrázku 2.8. K mikrokontroléru je 

pripojený externý kryštál  s taktovacou frekvenciou 4Mhz. Kondenzátor C1 slúži ako 

blokovací kondenzátor. SW1 slúži ako resetovacie tlačidlo.  
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Obr.2.8: Základné obvodové zapojenie mikrokontroléru 

2.3 ISP konektor 

Na uvedenie mikrokontroléru do chodu a teda aj celého zariadenia musí byť 

mikrokontrolér naprogramovaný. Tam je možnosťou buď neustále mikrokontrolér 

z pätice vyberať a zvlášť programovať, prípadne umiestniť do zariadenia priamo ISP 

programovací konektor, čo zabezpečí možnosť programovania bez potreby vyberať 

mikrokontrolér priamo na doske plošných spojov. Vyhotovene ISP konektoru 

a rozloženie vývodov ilustruje obrázok 2.9. 

 
Obr.2.9: Rozloženie vývodov ISP konektoru [5] 
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2.4 SPI zbernica 

SPI je sériové periférne rozhranie, ktoré sa využíva pri komunikácii mikrokontroléru 

a periférii ako sú A/D, D/A prevodníky, či pamäť EEPROM. 

Zariadenia na zbernici SPI sa delia na Master a Slave, pričom Master pomocou 

hodinového signálu (SCLK) ovláda komunikáciu a stanovuje, s ktorým zariadením bude 

komunikovať a to pomocou SS, čo znamená Slave Select. Výstup zariadenia Master sa 

označuje ako MOSI (Master out, Slave in) a Master vstup, Slave výstup sa označuje ako 

MISO (Master in, Slave out). Zapojenie obvodov Master a Slave ilustruje obrázok 2.10.  

 

 
Obr.2.10: Ukážka zbernice SPI s master a slave zariadením [6] 

2.4.1 Spôsob komunikácie s prevodníkom 

Spôsob komunikácie cez rozhranie SPI s D/A prevodníkom v časovej oblasti ďalej 

ilustruje obrázok č.2.11. Dobežnou hranou na vývode SYNC aktivujeme prenos dát 

vývodu SDIN, ktorým sa do prevodníka prenáša 24 bitové slovo. V prípade, že je vývod 

LDAC trvalo držaný na logickej nule, na nábežnú hranu vývodu SYNC sa register 

prevodníka zapíše a aktualizuje. Spôsob zápisu hodnoty do prevodníka je v poradí od 

najvyššieho bitu (MSB) po najnižší (LSB). Vývod CLR slúži na vynulovanie registra 

prevodníka, prípadne na nastavenie minimálnej hodnoty výstupného napätia, je to 

nastaviteľné.  

 



21 

 

 
Obr.2.11: Komunikácia mikrokontroléra s D/A prevodníkom AD5752RBREZ [4] 

Prevodník obsahuje niekoľko registrov. Register výberu výstupného rozsahu, ovládací 

register a register, ktorým sa zapínajú výstupy a vnútorná napäťová referencia. Pre 

správnu komunikáciu je nutné dodržať správne poradie zápisu do registrov, a to najprv 

nastaviť register výberu výstupného rozsahu a následne zapnúť výstup a napäťovú 

referenciu. Až potom je možné správne na výstup zapísať hodnotu výstupného napätia.  

2.5 Prepäťová ochrana 

Ako prepäťová ochrana je použitá nelineárna polovodičová súčiastka varistor, kde je 

odpor závislý na napätí.  

Voltampérová charakteristika varistoru je na obrázku 2.12. 
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Obr.2.12: Voltampérová charakteristika varistoru [7] 

Z voltampérovej charakteristiky na obrázku 2.12 vyplýva, že pri napätí menšom ako 

nominálne napätie je odpor varistoru vysoký, no pri prekročení odpor prudko poklesne 

a tým vzrastie prúd. V simulátore je použitý typ 07D330K. Schéma zapojenia varistoru 

v simulátore je na obrázku 2.13. Na každý kanál D/A prevodníka je samostatne 

pripojený varistor voči zemi.  
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Obr.2.13: Schématické zapojenie prepäťovej ochrany na výstupe simulátora 

2.6 Napäťový sledovač 

Napäťový sledovač slúži ako obvod s vysokým vstupným odporom, čím nezaťažuje 

obvody pred ním a je schopný dodávať relatívne veľký výstupný výkon, rádovo však 

mW. Napäťový sledovač nezosilňuje, ani nezoslabuje vstupný signál, čím je prenos 

obvodu napäťového zosilňovača rovný 1. Ukážku zapojenia napäťového sledovača 

pomocou operačného zosilňovača ilustruje obrázok 2.14.  

 

 
Obr. 2.14: Zapojenie operačného zosilňovača v režime napäťového sledovača [8] 

 
V prípade konceptu bol vybraný operačný zosilňovač od spoločnosti Analog Devices, 

konkrétne typ AD8675ARZ. Simulátor obsahuje dva napäťové sledovače, ktoré sú 

samostatne pripojené na oba výstupy D/A prevodníka.  

2.7 Prevodník UART – USB 
Prevodník UART-USB slúži na komunikáciu medzi počítačom a zariadením. Konkrétne 

pre jednoduchosť bol zvolený modul UB232R, kde je na malom plošnom spoji 

realizované potrebné zapojenie, ktoré je zobrazené na obrázku 2.15. Toto riešenie je 
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výhodné aj z hľadiska prípadnej výmeny modulu, kde je modul na plošnom spoji 

zasunutý v dutinkovej lište.  

 
Obr.2.15: Schéma zapojenia modulu UB232R [9] 

 

Modul UB232R je k mikrokontroléru pripojený pomocou vývodov RX a TX, cez ktoré 

prebieha komunikácia. Spôsob pripojenia modulu ku mikrokontroléru ilustruje obrázok 

2.16. Signalizačné LED diódy D1 a D2 signalizujú priebeh komunikácie, kde D1 

signalizuje TX (odosielanie) a D2 RX (prijímanie).  

 
Obr.2.16: Schéma zapojenia a pripojenia modulu UB232R ku mikrokontroléru 



25 

 

2.8 LCD Displej 

Ako displej bol zvolený alfanumerický 2 riadkový s počtom znakov na riadok 16 

s radičom HD44780. Schéma zapojenia LCD displeja ku mikrokontroléru je na obrázku 

2.17. Pre ušetrenie počtu vývodov procesora je displej prevádzkovaný v 4 bitovom 

móde, čo znamená, že vývody DB0 až DB3 ku mikrokontroléru nepripájame a môžeme 

ich uzemniť. Vývody DB4 až DB7 potom slúžia na prenos dát medzi mikrokontrolérom 

a displejom. Vývod RS (Register Select) nám určuje, či sa prenášajú inštrukcie alebo 

data. Vývod R/W (Read/Write) určuje, či sa do displeja zapisuje alebo sa z neho číta. 

Vývodom E (Enable) sa zapína alebo vypína displej. VCC a GND vývody slúžia na 

napájanie LCD displeja. V0 je zapojený cez trimer, ktorým sa nastavuje kontrast 

displeja. Podsvietenie displeja je pripojené cez tranzistor, ktorý je zapojený ako spínač, 

ku mikrokontroléru na vývod PA7, čím je možné podsvietenie mikrokontrolérom 

ovládať a to buď spôsobom ON/OFF alebo je možné podsvietenie regulovať pomocou 

impulzovej šírkovej modulácie (PWM) , čo je praktické z dôvodu vysokého prúdového 

odberu podsvietenia.  

 
Obr.2.17: Schéma zapojenia LCD displeja ku mikrokontroléru 
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2.9 Tranzistorové pole 

ULN2803 je 50V, 500mA darlingtonové tranzistorové pole, ktoré umožňuje spínať 

induktívne záťaže. ULN2803 obsahuje 8 darlingtonových párov, ktoré naviac môžu byť 

spojené paralelne pre vyššiu prúdovú schopnosť. Obvod ULN2803 je prispôsobený pre 

prácu s TTL logikou. Tranzistorové pole je pripojené na PORTC (vývody PC0 až PC7) 

mikrokontroléru. Schému zapojenia a pripojenie ku mikrokontroléru ilustruje obrázok 

2.18. Záťaže je možné pripojiť pomocou konektorov ARK500. 

 
Obr.2.18: Schéma zapojenia ULN2803 ku mikrokontroléru 

2.10  Otočný prepínač 

Otočný prepínač je ovládač, ktorý na rozdiel od potenciometra nemá definované krajné 

body. V prípade simulátora slúži na manuálne nastavenie hodnoty požadovaného 

napätia.  

Bol vybraný typ ZIPPY KC-I1B-01G-1-Z. Funkciu ilustruje obrázok 2.19. 

 
Obr.2.19: Princíp činnosti otočného prepínača ZIPPY KC-I1B-01G-1-Z [10] 
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Schéma zapojenia ku mikrokontroléru je na obrázku 2.20. Vývody PD2 a PD3 sú 

vývody externého prerušenia (INT0 a INT1), na ktoré sú pripojené výstupné kanály 

A a B otočného prepínača. Na vývod PD4 je zapojený spínač, ktorý otočný prepínač 

naviac obsahuje.  

 
Obr.2.20: Schéma zapojenia otočného prepínača ku mikrokontroléru 

2.11   Napájacia časť 

Z konceptu (obr.3.1) vyplýva požiadavka na zdroj 5V a symetrický zdroj ±15V. 

Navrhnutý zdroj je lineárny stabilizovaný zdroj, ktorého bloková schéma je na obr.2.21. 

Takto navrhnutý zdroj vykazuje stabilné výstupné parametre a zároveň galvanicky 

oddeľuje od siete.  

 

 
Obr.2.21: Bloková schéma lineárneho stabilizovaného napájacieho zdroja 

 
Na stanovenie výberu transformátoru je nutné určiť prúdovú spotrebu simulátora. To 

udáva pre oba zdroje tabuľka 2-1. 
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Tabuľka 2-1 Spotreba jednotlivých častí simulátora 

5V zdroj ±15V zdroj 
Prvok Spotreba [mA] Prvok Spotreba [mA] 
Atmega16 1,1 2x Signalizačná dióda zdroja 12 
Signalizačná dióda zdroja 2 AD5752RBREZ 2 kanály 6,5 
Podsvietenie LCD displeja 40 2x AD8675ARZ napájanie 6,8 
LCD displej  1,5     
5x LED diódy 10     
AD5752RBREZ 0,003     
UB232R 15     
Spolu 69,603 Spolu 25,3 

 
Celková spotreba 5V zdroja je približne 70mA, v prípade zdroja ±15V je to 25mA. Pre 

dostatočnú rezervu v spotrebe simulátora bol pre 5V zdroj zvolený transformátor 

s prúdom 500mA a pre ±15V zdroj transformátor s prúdom 100mA. Napájací zdroj 

obsahuje pre každé výstupné napätie signalizačné LED diódy, ktoré signalizujú 

prítomnosť výstupného napätia. Prúd signalizačnými diódami bol v prípade ±15V 

zdroja stanovený na 6mA z dôvodu úmyselného zvýšenia spotreby kvôli vysokému 

napätiu transformátora 2x15V pri malom zaťažení, ktoré bolo na hranici povoleného 

napätia stabilizátora a to až približne 35V.  
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3 NÁVRH PLOŠNÉHO SPOJA 

Návrh schémy aj plošného spoja bol realizovaný v programe Eagle. Návrh simulátora 

obsahuje dva plošné spoje, kde jeden je tvorený digitálnou a analógovou časťou a druhý 

plošný spoj je napájací zdroj. Oba plošné spoje majú rovnaký rozmer z dôvodu 

možnosti napojenia jeden na druhý pomocou dištančných stĺpikov pre ušetrenie miesta. 

Plošný spoj napájacieho zdroja je jednostranný a plošný spoj simulátora je navrhnutý 

ako obojstranný. Pri návrhu dosky plošných spojov bol kladený dôraz na krátku dĺžku 

ciest a funkčne správne umiestnenie súčiastok, ako sú blokovacie kondenzátory. 

Rozmer plošných spojov je 165,6 x 109mm. Pre plošný spoj boli zvolené súčiastky 

s klasickým puzdrom, s výnimkou D/A prevodníka a operačných zosilňovačov. Ukážka 

rozmiestnenia súčiastok vrchnej strany plošného spoja pre predstavu je na obrázku 3.1. 

LCD displej sa spolu s otočným prepínačom a resetovacím tlačidlom nachádza na ľavej 

strane plošného spoja pre jednoduchú prácu so zariadením.  

 

 
Obr.3.1: Rozmiestnenie súčiastok na vrchnej strane plošného spoja simulátora 

Ukážka rozmiestnenia súčiastok zdrojovej časti je na obrázku 3.2. Vstupné sieťové 

napätie je pripojené na konektor v ľavej časti plošného spoja, výstupný konektor je na 

pravej časti plošného spoja. Na pravej časti plošného spoja sú umiestnené aj 

signalizačné LED diódy. Poistky sú umiestnené v poistkových puzdrách.  
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Obr.3.2: Rozmiestnenie súčiastok zdrojovej časti simulátora 
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4 PROGRAMOVÉ VYBAVENIE 

Program je písaný v prostredí Atmel Studio 7.0. Programovací jazyk je pre 

jednoduchosť a prehľadnosť zvolený jazyk C. Na začiatku tejto kapitoly je popísaný 

princíp hlavného programu a v ďalších podkapitolách budú podrobnejšie vysvetlené 

jednotlivé bloky.  

Na začiatku programu prebehne blok inicializácie, kde sa nastavia potrebné vstupy 

a výstupy a inicializujú použité periférie a nastaví počiatočný stav zariadenia. Po 

inicializácii nastáva potrebný chod programu a teda zisťovanie stavu otočného 

prepínača, ktorým sa nastavuje požadovaná hodnota výstupného napätia. V prípade, že 

sa stav prepínača zmení, dôjde k zmene nastavenej hodnoty napätia, ktorá sa následne 

vypíše na displej zariadenia a nastaví na výstup simulátora. V prípade, že sa stav 

nezmení, čaká sa na zmenu stavu. Tento algoritmus je ilustrovaný na vývojovom 

diagrame na obrázku 4.1. 

 

 
Obr.4.1: Algoritmus vo funkcii main 
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4.1 Inicializácia 

Aby mohlo zariadenie správne fungovať, je potrebné nastaviť počiatočný stav 

zariadenia, v ktorom sa nie len určí, ktoré vývody majú byť vstupno-výstupné, ale aj 

nastavia registre použitých periférii, teda časovača, rozhrania SPI, prerušenia. V bloku 

inicializácie sa taktiež nastaví počiatočná hodnota simulátora, v tomto prípade 0V a táto 

hodnota sa vypíše na LCD displej a pošle cez D/A prevodník na výstup zariadenia. 

Počas inicializácie sa s 500ms časovým oneskorením postupne rozsvietia LED diódy 

D5,D4,D3, pričom po inicializácii ostane signalizačná dióda D3 svietiť, čím sa indikuje 

úspešná inicializácia zariadenia.   

4.2 Zistenie stavu otočného prepínača a ošetrenie zákmitov 

Pôvodný koncept práce s otočným prepínačom bol pomocou dvoch externých prerušení 

a spracovávaním signálu pri zmene hrany na výstupe otočného prepínača. To sa však 

počas práce ukázalo ako nevyhovujúce z dôvodu vznikania výrazných zákmitov pri 

otáčaní otočným prepínačom. Z toho dôvodu bolo nutné použiť iné riešenie a to 

pomocou prerušenia časovača mikrokontroléru. Princíp spočíva v tom, že každé 2ms sa 

vykoná prerušenie, v ktorom sa zistí stav výstupných kanálov otočného prepínača. 

V prípade, že tento stav nastane 3-krát za sebou bez zmeny, prehlási sa daný stav za 

stabilný. V prípade zmeny stavu sa počítadlo nuluje a začína sa počítať odznova.  

V prípade, že je daný stav výstupu, logická 1 alebo logická 0, prehlásený ako stabilný, 

vyhodnotí sa podľa minulého stavu, či sa hodnota registra D/A prevodníka zvýši, alebo 

zníži o 0,01V. Pri stlačenom tlačidle otočného prepínača je posuv o 0,5V.  Grafické 

znázornenie stavov ilustruje obrázok 4.2. Celkovo sú 4 stavy otočného prepínača 

vzhľadom na vzájomnú logickú hodnotu výstupov A a B.   

 
Obr.4.2: Grafické označenie stavov otočného prepínača  

Na základe predošlého a aktuálneho stavu tak dokážeme určiť, či sa má hodnota pričítať 
alebo odčítať, tento algoritmus znázorňuje vývojový diagram na obrázku 4.3. 
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Obr.4.3: Určenie operácie podľa aktuálneho a predošlého stavu otočného prepínača 

4.3 Zmena hodnoty nastaveného napätia 

Vzhľadom k tomu, že D/A prevodník pracuje so 16 bitovým registrom, ale 

mikrokontrolér je schopný komunikácie iba pomocou 8 bitov, musí sa 16 bitový register 

rozdeliť na dva 8 bitové a tie sa pomocou mikrokontroléra odošlú do D/A prevodníka. 

Na túto operáciu slúžia funkcie HighByteSeparate a LowByteSeparate, ktorých 

prevedenie ilustruje obrázok 4.4. V prípade oddelenia horného bajtu sa využíva operácie 

bitového posunu, v prípade oddelenia spodného bajtu postačuje použitie logickej 

masky.  

 
Obr.4.4: Program funkcie na rozdelenie 16 bajtového slova na 2 bajty 
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Pre správne zobrazenie hodnoty nastaveného napätia na displej je nutné spraviť 

prepočet z hodnoty registra D/A prevodníka na hodnotu výstupného napätia. Na tento 

prepočet slúži funkcia NumberToVoltage, ktorá je zobrazená na obrázku 4.5. 

Vzhľadom k tomu, že v programe sa pracuje s posunutým binárnym kódom, je potrebné 

od hodnotu DA registra odpočítať hodnotu 32768, ktorá zodpovedá posunutej nule. 

Výsledná hodnota je potom násobená číslom, ktoré zodpovedá rozlíšeniu D/A 

prevodníka. 

 

 
Obr.4.5: Funkcia NumberToVoltage 

4.4 Výpis hodnoty na LCD displej 

Pre prácu s LCD displejom bola využitá knižnica lcd.h, ktorá uľahčuje spôsob zápisu na 

displej. Spôsob zápisu hodnoty napätia na displej je zobrazený na obrázku 4.6. 

Pomocou funkcie lcd_gotoxy sa vyberajú súradnice displeja. Pomocou funkcie sprintf 

sa nahrá hodnota napätia spolu so znamienkom do textového reťazca „Text“, ktorý slúži 

ako vstupná premenná do funkcie lcd_puts, pomocou ktorej sa zapíše reťazec na LCD 

displej.  

 

 
Obr.4.6: Ukážka zápisu hodnoty napätia na LCD displej 
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5 OVERENIE FUNKČNOSTI SYSTÉMU 

Vzhľadom na pomerne nízku hodnotu rozlíšenia simulátora, ktoré je 10mV, bolo 

potrebné pre správne zaznamenanie dát zvoliť merací prístroj s dostatočným rozlíšením. 

Na merania bol použitý multimeter Agilent 34410A s rozlíšením 6 ½ digitov, čo 

postačuje požiadavkám na presnosť, a ktorý ďalej umožňuje možnosť automatického 

merania prostredníctvom USB, LAN a GPIB, čo umožňuje meranie na celom rozsahu 

simulátora. Pre meranie rozptylu hodnoty výstupného napätia bol použitý osciloskop 

UTD4202C so šírkou pásma 200MHz. 

5.1 Meranie celého rozsahu simulátora 

Meranie celého rozsahu simulátora demonštruje, či zariadenie funguje správne pri 

všetkých zadaných hodnotách a to ako pri pričítavaní hodnoty, tak aj odčítavaní. Na 

meranie celého rozsahu bol použitý program BenchVue od spoločnosti Keysight. 

Multimeter Agilent 34410A bol k počítaču pripojený cez sieť LAN. Graf závislosti 

výstupného napätia na čase smerom nahor je na obrázku 5.1, smer nadol ilustruje 

obrázok 5.2. Pri meraní bola hodnota napätia menená manuálne pomocou otočného 

prepínača, čo spôsobilo drobné nerovnosti priamky vo výslednom grafe vzhľadom 

k tomu, že meranie prebiehalo v čase. 

 
Obr.5.1: Meranie rozsahu simulátora v čase smerom nahor 
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Obr.5.2: Meranie rozsahu simulátora v čase smerom nadol 

Z grafov vyplýva, že simulátor je schopný dodávať výstupné napätie v celom 

požadovanom rozsahu a to v oboch smeroch.  

5.2 Meranie presnosti výstupného napätia v závislosti na 

nastavenom napätí 

Pre správnu funkciu zariadenia musí byť simulátor nie len schopný dodávať napätie 

v celom rozsahu, ale taktiež sa musí zhodovať nastavená hodnota s výstupnou hodnotou 

napätia. Pre meranie závislosti medzi nastavenou a výstupnou hodnotou napätia bolo 

zvolených a zaznamenaných 21 hodnôt od -10V do +10V s krokom 0.5V. Pre ukážku, 

tabuľka 5-1 ukazuje namerané a nastavené hodnoty v krajných bodoch a v nule.  
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Tabuľka 5-1 Namerané hodnoty v krajných bodoch a v nule 

simulátora 

USET[V] -10,00 0 10,00 

UOUT[V] -10,0643 -0,00104 10,0684 
 
Graf závislosti výstupného napätia na nastavenom je zobrazený na obrázku 5.3. Z grafu 

vyplýva, že výstupné napätie sa zhoduje s nastaveným napätím. Pre podrobnejšie 

skúmanie je však názornejší graf, ktorý ukazuje veľkosť absolútnej odchýlky 

v závislosti na nastavenom napätí, tento graf ilustruje obrázok 5.4. 

 

 
Obr.5.3: Závislosť výstupnej hodnoty napätia na nastavenej hodnote 
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Obr.5.4: Závislosť absolútnej odchýlky na nastavenom napätí 

Na základe grafu závislosti absolútnej odchýlky na nastavenom napätí je možné vidieť, 

že absolútna odchýlka narastá so zvyšujúcim sa výstupným napätím. Najmenšia 

absolútna odchýlka bola zmeraná pri nastavenej hodnote 0V a to -1,04mV. Najväčšia 

absolútna odchýlka je dosiahnutá pri napätí maximálnom výstupnom napätí 10V a to 

68,4mV.  

Percentuálne vyjadrenie odchýlky udáva graf relatívnej odchýlky v závislosti na 

nastavenom napätí na obrázku 5.5. Z grafu vyplýva, že relatívna odchýlka je najväčšia 

v hodnotách blízkych 0 a pohybuje sa okolo 1%. V ostatných častiach rozsahu je 

veľkosť relatívnej odchýlky v rozsahu 0,3 až 0,8%.  
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Obr.5.5: Závislosť relatívnej odchýlky na nastavenom napätí 

5.3 Meranie rozptylu hodnoty výstupného napätia 

Meranie rozptylu hodnoty výstupného napätia ukazuje, ako veľmi sa v čase mení 
výstupná hodnota simulátora. Túto zmenu je náročné zachytiť pomocou multimetra, 
a preto bol pre meranie použitý digitálny osciloskop.  Hodnoty rozptylu boli merané pre 
napätia -10V, -5V, 0V, 5V a 10V. Namerané intervaly rozptylu zobrazuje tabuľka 5-2. 
 

Tabuľka 5-2 Namerané intervaly rozptylu 

USET [V] -10 -5 0 5 10 
Interval rozptylu [mV] (-20,8;18,40) (-20,40;18,80) (-19,60;21,20) (-24,40;21,20) (-22,00;20,80) 

 
Z tabuľky 5-2 vyplýva, že rozptyl bol pre všetky merané napätia približne v intervale od 
-20 do +20mV, a že interval rozptylu sa zmenou hodnoty nastaveného napätia výrazne 
nemení. Z toho možno usúdiť, že rozptyl je spôsobený prevažne okolitým rušením, 
vzhľadom na napríklad blízkosť transformátorov. Priebeh rozptylu na osciloskope 
ilustruje obrázok 5.6. 
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Obr.5.6: Priebeh hodnoty rozptylu výstupného napätia simulátora 
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ZÁVER 

V tejto práci boli preskúmané priemyselné riešenia simulátorov napäťového výstupu. 

Bol navrhnutý koncept zariadenia, kde na základe analýzy bol zvolený ako D/A 

prevodník typ AD5752RBREZ od spoločnosti Analog Devices, ktorý obsahuje dva 

samostatné výstupy, a ktorý generuje na výstupe priamo symetrické napätie a súčasne 

obsahuje aj napäťovú referenciu. Výhodou tohto riešenia je jednoduchá analógová časť 

a stabilné výstupné parametre. V rámci návrhu prebehol ako návrh schémy zariadenia, 

tak návrh plošných spojov simulátora, kde boli použité s výnimkou D/A prevodníka 

a operačných zosilňovačov klasické puzdra súčiastok. Navrhnuté zariadenie sa podarilo 

úspešne oživiť, naprogramovať a previesť merania. Na základe meraní je možno usúdiť, 

že simulátor generuje výstupne napätie v celom požadovanom rozsahu. Meranie 

relatívnej odchýlky ukázalo chybu priemerne 0,8%. Najväčšia absolútna chyba bola 

zaznamenaná pri nastavenom výstupnom napätí 10V a to 68,4mV, čo predstavuje chybu 

0,317% z celkového nastaveného rozsahu prevodníka. Vzhľadom k celkovej chybe 

prevodníka, ktorá je 0.1% z celkového rozsahu, je táto chyba väčšia ako predpokladaná. 

Nepresnosť je daná zložením viacerých chýb ako najmä celkovou chybou D/A 

prevodníka, chybou spôsobenou napäťovým sledovačom a ďalšími parazitnými javmi.  

D/A prevodník sa podarilo zohnať ako vzorku od spoločnosti Analog Devices, cena 

zariadenia tak bola napokon približne 2000KČ, čo je tretina až polovica ceny 

priemyselných riešení, ktoré však neobsahujú displej ani manuálne ovládanie. Návrhy 

na vylepšenie práce sú napríklad výmena klasických puzdier súčiastok za SMD 

a výmena zdroja za priemyselne riešený zdroj napätia, to by mohlo umožniť zmenšenie 

zariadenia a zníženie šumu, ktorý momentálne môžu spôsobovať transformátory 

v tesnej blízkosti prevodníka a elektroniky. Ďalšie možné vylepšenie je navrhnúť 

aplikáciu na ovládanie simulátora a spínanie induktívnych záťaží prostredníctvom 

počítača, či generovanie signálov rôznych priebehov, k čomu simulátor obsahuje 

prevodník UART/USB.  
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Príloha B – Návrh plošného spoja 
simulátora 

Spodná strana plošného spoja (Bottom) 

 
Vrchná strana plošného spoja (Top) 

 



 

 

Osadzovací plán spodnej strany plošného spoja (Bottom) 

 
Osadzovací plán vrchnej strany plošného spoja (Top) 

 
 
 



 

 

Príloha C – Zoznam súčiastok simulátora 
 
 
Označenie v schéme Hodnota Puzdro Množstvo Popis 
C1 100nF C-7,5 1 Keramický kondenzátor 
C2,C3 22pF RM5 2 Keramický kondenzátor 
C4,C6,C8,C10 100nF RM5 4 Keramický kondenzátor 

C5,C7,C9 10uF/25V RM1,5-4 3 
Elektrolytický 
kondenzátor 

CON1,CON2 ARK500/2 ARK500/2 7 Konektor 
K1 ARK500/3 ARK500/3 1 Konektor 
JUM1 SIG3_JUMP SIG3_JUMP 1 Konektor 
D1,D2,D3,D4,D5 LED 3mm LED 3mm 5 Červená LED dióda 3mm 
DISP1 LCM1602DSL LCM1602DSL 1 LED displej 2x16 
IC1 ULN2803A DIL18 1 Darlingtonové pole 
ISP1 AVR_ISP MLW06G 1 Programovací konektor 
P1 10k 64Z 1 Trimer 
Q1 4Mhz HC-49U 1 Kryštál 
R1,R11,R12,R13 10k R-10 4 Rezistor 
R2,R3 4k7 R-10 2 Rezistor 
R4,R5 1k R-10 2 Rezistor 
R6,R7,R8,R9,R10 1k6 R-10 5 Rezistor 
R14 3k3 R-10 1 Rezistor 
R15 10R R-10 1 Rezistor 
R16,R17 20/26V R-5 2 Varistor 
SW1 DTS-6 DTS-6 1 Mikrotlačidlo 
T1 BC639 TO-92 1 Tranzistor 
U$1 UB232R UB232R 1 UART modul 

U$2 
ZIPPY KC-I1B-01G-1-
Z   1 Inkrementálny spínač 

U1 Atmega16A-PU DIP40 1 Mikrokontrolér 
U2 AD5752RBREZ TSSOP24 1 D/A prevodník 
U3,U4 AD8675ARZ SOIC8 2 Operačný zosilňovač 



 

 

 



 

 

Príloha E – Návrh plošného spoja 
napájacieho zdroja 

Spodná strana plošného spoja (Bottom) 

 
Osadzovací plán napájacieho zdroja 

 



 

 

Príloha F – Zoznam súčiastok 
napájacieho zdroja 
 
Označenie v schéme Hodnota Puzdro Množstvo Popis 
C1,C2,C5 1000uF EL_5 3 Elektrolytický kondenzátor 
C3,C4,C7 100nF RM5 3 Keramický kondenzátor 
C6 330nF C-5 1 Keramický kondenzátor 
CON1,K1 ARK500/2 ARK500/2 3 Konektor 
D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8 1N4007 DO41 8 Dióda 
D9,D10,D11 LED 3mm LED 3mm 3 LED dióda 
F1,F3 250mA SH22,5A 2 Poistka 
F2 500mA SH22,5A 1 Poistka 
IC1 7815 TO220 1 Stabilizátor  
IC2 7915 TO220 1 Stabilizátor  
IC3 7805 TO220 1 Stabilizátor  
R1,R2 4k7 R-10 2 Rezistor 
R3,R4 2k2 R-10 2 Rezistor 
R5 560R R-10 1 Rezistor 
TR1 2x15V 87mA TRHEI304 1 Transformátor 
TR3 9V 500mA TRHEI382 1 Transformátor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Príloha G – Fotografie zariadenia 
 
Fotografia spodnej strany vyrobeného plošného spoja simulátora 

 
Fotografia vrchnej strany vyrobeného plošného spoja simulátora 

 



 

 

Fotografia spodnej strany vyrobeného plošného spoja napájacieho zdroja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fotografie výsledného zariadenia 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

Príloha H – Zoznam príloh na CD 
 Text záverečnej práce 

 Schémy zapojenia a návrh plošných spojov  

 Programové vybavenie 

 Fotodokumentácia 


