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Abstract: This paper analyze a design of bootloader for microcontrollers AVR and made proposal 

for implementation to the device Sci-Trace. Create design circuit for patch board and control board 

and implementation into the rack system. 
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1. ÚVOD 

Sci-Trace je zařízení sloužící pro analýzu prvků pro Středoevropský technologický institutu VUT 

v Brně (viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Hlavní součástí zařízení jsou interakční komora, 

pulzní laser, spektrální analyzátor, vzduchotechnika a řídicí elektronika. U samotné analýzy prvků 

pomocí pulzního laseru je vypařena část vzorku v interakční komoře a spektrálním analyzátorem se 

zjišťuje samotné složení vzorku při různých tlacích, případně v různých plynech.  

Již zmíněná elektronika slouží k řízení motorů, ovládání osvětlení, vzduchotechniky či závěrky pro 

kameru. Jednotlivé moduly musejí být připojeny k základní řídicí desce, která zajišťuje spojení 

s počítačem. 

 

Obrázek 1: Fotografie zařízení Sci-Trace. 

2. KONCEPT BOOTLOADERU 

Koncept bootloader, zvaný též zavaděč, lze nalézt v různých mikrokontrolérech, případně složitěj-

ších čipech. Mikrokontroléry od firmy Atmel mají rozdělenou Flash paměť na dvě části: Aplikač-

ní část a bootloader část, kterou lze aktivovat pomocí tzv. programovacích pojistek (fuse bits). 

V továrním nastavení jsou pojistky pro zavádění bootloaderu neaktivní a tato část se chová jako 

klasická aplikační část. Při aktivaci příslušných pojistek nastává při restartu změna v programové 

adrese, kde nejprve dojde k načtení bootloaderu a až poté startuje aplikační část od nulové adresy. 

Adresa bootloaderu je pro každý typ procesoru specifická a to kvůli rozdílným velikostem progra-

mové paměti. 
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Mohlo by se zdát, že tento způsob je zcela zbytečný a lze část kódu bootloaderu pro mikrokontrolér 

implementovat na začátek aplikační části. Takovéto tvrzení lze považovat za správné, ale pouze 

pokud chce implementovat nějaký jednodušší kód, například blikání informačních LED diod při re-

startu. Úplně jiný případ nastává v mnohem složitějším kontextu, kde přes různé příkazy tato malá 

část kódu, dokáže přes komunikační sběrnici přijímat data a následně přepisovat těmito daty apli-

kační část ve Flash paměti, což je i pravý důvod proč byl koncept bootloaderu vynalezen. 

Lze tedy tvrdit, že přes poměrně malou část kódu dokáže mikrokontrolér přeprogramovat sám sebe. 

Pro aktualizaci firmware tedy nepotřebujeme jiné externí zařízení (programátor).  

3. KONSTRUKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ 

Celé zařízení je konstrukčně navrženo do rackového systému od firmy Schroff [1], který je stan-

dardizován dle normy ČSN 60297-3-100. S ohledem na normu je vytvořena propojovací deska pro 

euro-karty a zajištěna rozšiřitelnost pro libovolný počet propojovacích desek. Samotná propojovací 

deska slouží k rozvedení napájecích a datových pinů mezi všemi moduly. Na zadní straně propojo-

vací desky jsou zvlášť vyvedeny piny pro připojení řídicí desky, která je hlavní částí celé elektroni-

ky.  

Samotné moduly lze vkládat do propojovací desky v libovolném pořadí což činí zařízení univerzál-

ní. Nevýhoda této možnosti je v nutnosti umístění konektorů na přední panel, jehož šířka se tím 

zvětší. To způsobuje snížení celkového počtu modulů zapojitelných do racku. 

 

Obrázek 2: Blokové schéma konstrukce. 

4. ŘÍDICÍ DESKA 

Řídicí deska (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) využívá 8 bitový mikrokontrolér od firmy Atmel 

se dvěma periferiemi UART. Jedna periferie UART je připojena k FTDI čipu (FT232RL [3]), který 

komunikuje s počítačem. Druhá periferie UART je připojena přes převodník MAX481 [4], který jej 

propojí se sběrnicí RS485. Přes obě rozhraní se posílají jak funkční, tak programová data. Kromě 

základního zapojení převodníku FTDI je ještě vyveden jeden datový vodič z převodníku na vstup 

RESET mikrokontroléru, jehož funkcí je aktivace bootloader části. Zmíněný pin je zvýrazněn na 

blokovém schématu (obrázek 2) červeně. 

Sběrnice RS485 je dále rozvedena na propojovací desce ke všem modulům viz model na Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů.. Příkaz lze poslat přes počítač a řídicí elektroniku až k modulům. 

Na blokovém schématu (obrázek 2), si lze povšimnout žlutě zvýrazněného datového pinu, který 

vede z pinu od mikrokontroléru z řídicí elektroniky, přes propojovací desku až k jednotlivým mo-

dulům. U modulů je pin připojen na reset mikrokontroléru a lze na dálku přeprogramovat nejenom 

samotný řídicí modul, ale i ostatní moduly, připojené přes sběrnici RS485. Protože datový paket o 
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délce 9 bajtů v sobě zahrnuje adresu cílového modulu, lze všechny mikrokontroléry resetovat po-

mocí jednoho ovládacího pinu. 

Na přední části racku je z řídicí desky vyveden informační displej pro sledování teploty uvnitř rac-

ku, lze tak kontrolovat přehřátí samotného zařízení. Dále se na displeji zobrazují aktuálně připojené 

moduly, jejich adresy, identifikační typy, kontrola napájecích větví, stav připojení k počítači a stav 

komunikační sběrnice RS485. Samotný displej komunikuje přes 8 bitový protokol 8080 [5]. 

Na řídicí desce je vyveden i sběrnice OneWire pro připojení teplotních čidel společnosti Dallas, 

pro již výše zmíněné měření vnitřní teploty racku. 

   

 Obrázek 3: Model řídicí desky. Obrázek 4: Model propojovací desky. 

5. ZÁVĚR 

Článek popisuje návrh elektroniky pro zařízení Sci-Trace. Nejprve je popsáno samotné zařízení 

Sci-Trace. V dalším kroku je popsán systém funkce bootloaderu, kterým lze přeprogramovat elek-

troniku bez externích zařízení. Dále je popsán řídicí modul připojený k propojovacímu modulu, 

který propojuje datový tok mezi počítačem a moduly. Hlavní částí celého přístroje je řídicí modul, 

který zajišťuje ovládání uživatelsky výměnných modulů. Displej připojený k řídicí desce zobrazuje 

stav elektroniky, teplotu uvnitř racku a napájecí napětí. Pro představu je zde také uvedeno zjedno-

dušené blokové schéma a modely propojovací a řídicí desky. 
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