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Abstrakt 
 

Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací uživatelského komunikačního rozhraní pro 
příjem dat vitálních funkcí a jejich vizualizací. 

Řídící jednotkou je mikrokontrolér AVR ATmega644P. Data jsou zobrazována pomocí 
barevného STN displeje s řadičem PCF8833. 

Pomocí uživatelské nabídky na LCD a využitím několika tlačítek maticové klávesnice Nokie 
6610 je vytvořeno uživatelské komunikační rozhraní. Uživatel má možnost zobrazit záznam 
aktuálního měření EKG a pletysmografie. Hodnoty jednorázových nebo časově podmíněných měření 
tlaku, hmotnosti, teploty, SpO2 a ID místnosti jsou ukládány pro pozdější vyhodnocení a prohlížení ve 
vytvořeném nástroji trendových grafů. Na LCD lze dále zobrazit aktuální pozici sledované osoby 
v monitorovaném prostoru. 

V externí paměti FLASH, připojené k µC jsou uložena obrazová data uživatelské nabídky, 
naměřené hodnoty, mapa monitorovaného prostoru a nastavení. Paměť je programovatelná 
z uživatelského rozhraní prostřednictvím sběrnice USART. 

Komunikace mezi µC, řadičem LCD a externí pamětí FLASH probíhá prostřednictvím SPI. 
Příjem dat je realizován prostřednictvím TWI (I2C). 

Diplomová práce je součástí projektu CERBERUS II. 
 
 

Klíčová slova 
 
LCD, řadič LCD, maticová klávesnice, µC AVR ATmega644P, paměť FLASH AT45DB081D, SPI, 
TWI, USART, PWM, DC-DC měnič MC34063 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Abstract 
 

This diploma thesis deals with design and realisation of communication interface for vital 
function data receiving and visualisation. 

The control unit for the communication interface is AVR ATmega644P. The data are 
displayed by color STN LCD with integrated PCF8833 controller and driver. 

The user communication interface is realised by user menu displayed on LCD and by 
keyboard buttons of the Nokia 6610 matrix keyboard. User can display actual measuring of EKG and 
pletysmograph curves. Values of temporal measured pressure, weight, temperature, SpO2 and room 
ID are stored in memory for later browsing and evaluation using the trend graph tool. It is possible to 
display the position of monitored person in defined territory. 

In the external data FLASH memory, connected to the µC, are stored the image data, user 
interface icons, measured values, data image of monitored area, settings. The FLASH memory is 
programmable by user interface through the USART. 

Communication between µC, LCD driver and external FLASH is realised by SPI. 
Data receiving is realised by TWI (I2C). 
The diploma thesis is a part of the CERBERUS II project. 
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TWI, USART, PWM, DC-DC MC34063 converter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Seznam použitých symbolů a zkratek 
 

ARM  Acorn RISC Machine 32-bit architektura 
AVR  modifikovaná Harvardská architektura 8-bit RISC mikrokontrolérů Atmel 
BMP  Microsoft Windows Bitmap (počítačový formát pro ukládání rastrové grafiky) 
buffer  vyrovnávací paměť 
CFL   Cold Cathode Fluorescent Lamp (fluorescenční lampa se studenou katodou) 
CLK, CLKCPU Clock, Clock CPU (signál hodinových pulsů, hodiny jádra procesoru) 
CMOS              Complementary Metal–Oxide–Semiconductor (doplňující se kov-oxid-polovodič) 
COM                 sériový port PC pro připojení RS232 
CPU  Central Procesing Unit (procesor) 
CRT  Cathode Ray Tube (typ urychlovače elektronů ve vakuové baňce) 
DC  Direct Current (stejnosměrný proud) 
DCT  Discrete Cosine Transform (diskrétní kosinova transformace) 
dithering  metoda doplnění kvantizačních úrovní barevného rozlišení 
DPS  Deska Plošných Spojů 
DSTN  Double-layer STN (typ pasivního LCD) 
EEPROM Electronically Erasable Programmable ROM (elektronicky přepisovatelná paměť) 
EL   Electroluminiscent (elektroluminiscenční) 
FLASH  energeticky nezávislá (non-volatile), elektricky programovatelná paměť typu RAM 
FRC  Frame Rate Control (řízení obnovovací frekvence) 
GND  Ground (zem elektrického obvodu) 
GUI  Graphic User Interface (grafické uživatelské rozhraní) 
HW  Hardware (technické vybavení)  
HIGH  vysoká úroveň (zde ve významu logická úroveň) 
HDTV  High Definition Television (televize s vysokým rozlišením) 
ISCP  In Circuit Serial Programming (sériové programování) 
ISP  In Circuit Serial Programming (sériové programování) 
IO  Integrovaný Obvod 
I/O  In (vstup)/ Out (výstup) 
JPEG  Joint Photographic Experts Group (metoda ztrátové komprese) 
LC  Liquid Crystals (tekuté krystaly) 
LCD  Liquid Crystal Display (displej z tekutých krystalů) 
LED  Light Emitting Diode (světlo emitující dioda) 
LSB  Least Significant Bit (nejméně významný bit) 
LOW   nízká úroveň (zde ve významu logická úroveň) 
LUT  Look-Up Table (přiřazovací tabulka barvy dle bitové hloubky) 
MIPS  Milion Instruction Per Seocnd (milionů instrukcí za sekundu) 
MPU  Microprocessor Unit (jiný název pro CPU) 
MRA  Multiple Row Addressing (hromadné adresování řádků) 
MSB  Most Significant Bit (nejvýznamnější bit) 
MVA  Multi-domain Vertical Alignment (typ LCD) 
NC  No Connect (nepřipojeno) 
opcode  Operation Code – vykonání specifická operace 
pixel overdrive metoda vyhlazování hran písma 
PC  Personál Computer (osobní počítač) 



  

PULL-UP rezistor logického obvodu pro dosažení určité logické úrovně 
PS  Power Supply (napájecí zdroj) 
PVC  polyvinylchlorid 
PVA  Patterned Vertical Alingment (typ LCD) 
PWM  Pulse Width Modulation (pulsně-šířková modulace) 
RAM  Random Access Memory (paměť s náhodným přístupem) 
RCA   Radio Corporation of America (americká společnost  pro radiotechniku) 
RGB  Red-Green-Blue (barevný model, neboli červená-zelená-modrá) 
RISC  Reduced Instruction Set Computer (redukovaná instrukční sada) 
RLE  Run Length Encoding (druh kódování) 
ROM  Read Only Memory (paměť jen pro čtení) 
RS232  Recomended Standard 232 (sériový port) 
SMD  Surface-Mount Device (součástky určené pro povrchovou montáž) 
SW  Software (programové vybavení) 
SPI  Serial Peripheral Interface (sériové periferní rozhraní) 
SRAM  Static Random Access Memory (statická paměť) 
STN  Super-Twisted Nematic (typ pasivního LCD) 
stream  datový tok 
SVGA  Super Video Graphic Array (soubor grafických standardů, určených pro vyšší 

rozlišení) 
TN  Twisted Nematic (typ LCD) 
TWI  Two Wire Interface (dvou-vodičový sériový interface), ozn. také I2C 
USART Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (synchronní/asynchronní 

přijímač/vysílač) 
Watchdog hlídací časovací obvod pro spouštění systémového resetu 
µC  mikrokontrolér 
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1 Úvod 
Předmětem diplomové práce bylo vytvoření uživatelského komunikačního rozhraní projektu 

CERBERUS II.  
Projekt CERBERUS je zaměřen na vytvoření zařízení, schopného monitorovat základní 

životní funkce člověka. CERBERUS z řecké mytologie je trojhlavý pes, střežící brány podsvětí. 
Projekt navazuje na předchozí verzi CERBERUS I a oproti předchozí verze integruje všechny 

měřící a vizualizační funkce do jediného kompaktního přenosného zařízení, schopného bezdrátové 
komunikace. Na obrázku 1.1 je zobrazeno jeho blokové schéma s uvedením pouze těch bloků, 
týkajících se uživatelského komunikačního rozhraní. 

Některá data měřených vitálních funkcí jsou přenášena bezdrátově, jiná za použití vodičů, 
připojených ke konektoru zařízení. 

Zařízení je vestavěno do pouzdra mobilu Nokia 6610 (viz obr. 1.2). LCD i klávesnice Nokie 
6610 jsou využity při tvorbě uživatelského rozhraní. Rovněž je ponechána funkčnost tlačítka pro 
zapnutí a vypnutí. Výstupní konektor Nokie 6610 je využit pro připojení měřících a programovacích 
vodičů a připojení nabíječky baterie. K napájení zařízení je využita původní baterie Nokie. 

Téma následující kapitoly pojednává o kapalných krystalech, které jsou principem LCD, jejich 
rozdělení, vlastnostech a využití v LCD. 

Kapitola 3 je věnována samotným LCD, jejich rozdělení na pasivním a aktivní, technologii 
aktivních LCD, vlastnostem, výhodám a nevýhodám a typům podsvícení LCD. 

Principy řízení LCD jsou probrány v kapitole 4, kde jsou uvedeny typy řadičů znakových        
a grafických LCD. 

Maticová klávesnice Nokie, uspořádání kláves do řádků a sloupců matice, princip ovládání          
a čtení stavů tlačítek pomocí µC AVR, zapojení konektoru klávesnice a LED podsvícení klávesnice 
jsou uvedeny v kapitole 5. 

Typ a vlastnosti použitého LCD Nokie, zapojení konektoru, typ řadiče LCD a komunikační  
rozhraní řadiče jsou popsány v kapitole 6. 

Realizace podsvícení LCD a klávesnice pomocí měniče DC-DC MC34063, popis funkce,   
návrh a vlastnosti navrženého měniče  jsou uvedeny v kapitole 7. 

Řadič LCD Nokie, jeho blokové schéma, popis I/O řadiče, funkční popis, formát dat, zápis 
instrukcí a dat pomocí µC AVR jsou popsány v kapitole 8. 

Řídící jednotka komunikačního rozhraní µC AVR ATmega644P, její vlastnosti a moduly,  
popis sériových sběrnicí SPI, TWI a USART, jejich konfigurace, konfigurace čítačů a časovačů do 
režimu CTC a PWM jsou popsány v kapitole 9. 

Externí paměť FLASH AT45DB081D, vlastnosti, konfigurace pinů, čtení, mazání a zápis do 
paměti jsou uvedeny v kapitole 10.  

Popis zapojení uživatelského komunikačního rozhraní – řídící jednotka, podsvícení, 
klávesnice jsou uvedeny v kapitole 11.  

Komunikační protokol TWI, jednotlivé typy zasílaných dat, události, rozlišení dat a rozsahy 
měřených veličin jsou v kapitole 12. 

Programátor pro vývoj a ladění aplikace, rozmístění paticí na vývojové desce, použitý 
programovací jazyk jsou popsány v kapitole 13.  

Kapitola 14 je věnována popisu programu, jeho hlavních částí, knihoven a funkcí, popisu 
činnosti. Vytvoření programu bylo hlavní náplní diplomové práce. 

V kapitole 15 je uvedena uživatelská příručka – nabídky a volby uživatelského rozhraní. 
Interaktivní programování paměti FLASH, výběr souboru, počáteční stránky v paměti, typ dat, 

nastavení přenosu, komprese obrázku, kvality barev je v kapitole 16. 
Zhodnocení dosažených výsledků, testování a závěr jsou v kapitole 17. 
Součástí práce jsou přílohy: Příloha č. 1 obsahuje schémata: zapojení komunikačního rozhraní 

s řídící jednotkou ATmega644P, schéma zapojení podsvícení LCD a lávesnice s DC-DC měničem 
MC34063, schéma zapojení tlačítek maticové klávesnice Nokie, schéma zapojení podsvícení LED 
klávesnice Nokie. 

Odkazy na použitou literaturu jsou uvedeny na konci každé kapitoly. 
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1.1 Uživatelské komunikační rozhraní 
Uživatelské komunikační rozhraní (viz obr. 1.1) sestává z maticové klávesnice, LCD a řídící 

jednoty s pamětí. Pomocí uživatelské nabídky zobrazené na LCD má uživatel možnost prohlížet 
záznam aktuálního měření EKG kanálů 1 a 2 a pletysmografie. Hodnoty jednorázových nebo časově 
podmíněných měření systolického a diastolického tlaku, tepu, hmotnosti, tělesné a okolní teploty, 
SpO2 a ID místností jsou ukládány pro pozdější vyhodnocení a prohlížení ve vytvořeném nástroji 
trendových grafů. Na LCD lze dále zobrazit aktuální pozici sledované osoby v monitorovaném 
prostoru. Uživatelská nabídka je dále popsána v kapitole 15. 

1.2 Řídící jednotka 
Řídící jednotkou komunikačního rozhraní je µC AVR ATmega644P (viz obr. 1.1). Umožňuje 

příjem dat vitálních funkcí, jejich ukládání do externí paměti FLASH, komunikaci s řadičem LCD, 
čtení stavu tlačítek klávesnice a komunikaci s PC (programování µC, programování externí paměti 
FLASH). 

Příjem dat vitálních funkcí a zasílání událostí probíhá prostřednictvím TWI s µC ARM, který 
je řídící jednotkou celého systému CERBERUS. Komunikační protokol TWI je uveden v kapitole 12. 

V externí paměti FLASH jsou uložena obrazová data (obrázky v definovaném formátu – 
ikony, panely, uživatelská nabídka, obrázky mapy,..), dále trendová data, data fontů a nastavení. 
Komunikace s pamětí probíhá prostřednictvím SPI. 

Komunikace s řadičem LCD probíhá prostřednictvím SPI. Řadič obstarává zobrazení dat na 
LCD (viz kapitola 8). 

Maticová klávesnice a čtení stavu tlačítek jsou popsány v kapitole 5. V aplikaci jsou využity 
pouze některé klávesy klávesnice Nokie. 

Programování µC AVR je uskutečněno pomocí rozhraní JTAG. 
Programování externí paměti FLASH je uskutečněno pomocí rozhraní USART. 
USART a JTAG jsou vyvedeny na výstupní konektor Nokie. Aby bylo možné programovat 

µC a externí paměť FLASH prostřednictvím PC, musí se USART a JTAG převést na RS232 / USB. 

 
Obr. 1.1: Blokové schéma projektu CERBERUS II 

 µC AVR  µC ARM 

LCD 
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Řídící jednotka s pamětí FLASH
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Obr. 1.2: Nokia 6610 

2 Kapalné krystaly 
Některé organické látky se vyskytují ve více skupenstvích než jen v pevném a kapalném. Tyto 

látky se označují jako kapalné krystaly a jejich molekulám se často říká mesogeny. Jejich odlišné fáze 
mezi pevným a kapalným stavem jsou kapalné krystalické fáze (liquid crystaline phases), nebo také 
mesofáze (mesophases). Molekuly těchto látek jsou většinou dlouhé a úzké. Kapalná krystalická fáze 
má některé vlastnosti kapalné i pevné fáze. Je tekutá jako kapalina, ale má optické a 
elektromagnetické vlastnosti jako pevná látka.  

Velmi významnou vlastností kapalných krystalů je, že orientované uspořádání jejich molekul 
způsobuje mnoho zajímavých optických jevů. Dochází ke změně polarizace světla, které jimi 
prochází, v závislosti na poloze molekul materiálu. Další významná vlastnost je chování v elektrickém 
poli. Molekuly jsou neutrální. Nicméně velikost el. náboje v jednotlivých částech molekuly se může 
velmi lišit. Pokud má jedna část molekuly kladný náboj a druhá část záporný (což je většina), pak se 
molekula stává dipólem. V elektrickém poli má dipól snahu otočit se v jeho směru. Obou těchto efektů 
se využívá právě v LCD. 

2.1 Historie kapalných krystalů  
LC byly objeveny už asi před 150 lety. Zhruba v polovině 19. století objevili Virchow, 

Mettenheimer a Valentin, že nervové vlákno, které zkoumali, vytvořilo při vložení do vody tekutou 
substanci, která se při prohlížení s použitím polarizovaného světla chovala podivně. Nevěřili, že je to 
jiná fáze, ale přesto jsou považováni za objevitele LC. Kromě tohoto objevu byly samozřejmě i další - 
bylo objeveno množství materiálů, které se zajímavě chovají při teplotě okolo bodu tání a že jejich 
optické vlastnosti se mění v závislosti na teplotě. 

Později, v roce 1877, Otto Lehmann použil polarizační mikroskop s kontrolou teploty vzorku 
k prozkoumání přechodů mezi fázemi různých látek. Zjistil, že jedna z látek při přechodu z tekuté do 
pevné fáze vytvoří jakousi mezifázi.V roce 1888 Rakouský botanik Friedrich Reinitzer zkoumal 
vlastnosti organické látky založené na cholesterolu při tavení. Zjistil, že látka roztavená na 145,5°C 
tvoří mezifázi a kapalná je teprve při teplotě 178,5°C. 

Poté byla tato fáze nazvána fáze tekutých krystalů (liquid crystal phase). Po roce 1888 začala 
éra výzkumu a vývoje tekutých krystalů. Vzniklo velké množství významných teoretických prací. 
V roce 1922 v Paříži Georges Freidel provedl mnoho experimentů a byl první, kdo zjistil, že molekuly 
tekutých krystalů se orientují ve směru el. pole. Navrhl klasifikační schéma pro dělení tekutých 
krystalů na nematic, smectic a cholesteric, které se používá dodnes. Potom Carl Oseen ve Švédsku 
pracoval na elastických vlastnostech LC. Výsledky jeho výzkumu byly využity v teorii kontinua 
Angličana F. C. Franka. Tato teorie je dnes jedna ze základních teorií popisu LC. 

Během 2. světové války a po ní se nikdo delší dobu o LC nezajímal. Až zase po roce 1950. 
Byla formulována mikroskopická teorie LC a teorie kontinua pro statické a dynamické systémy. V 
roce 1968 vědci z RCA předvedli displej z tekutých krystalů. Zájem o LC samozřejmě okamžitě stoupl 
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částečně díky možnostem, které LC nabízí a také díky komerčnímu zájmu o LCD. I přesto jsou ještě 
dnes v této oblasti stále nevyřešené otázky. 

2.2 Rozdělení kapalných krystalů 
Podle způsobu uspořádání molekul lze rozdělit kapalně krystalické fáze do tří hlavních skupin: 

• NEMATICKÉ (nematika) 
• SMEKTICKÉ (smektika) 
• SLOUPCOVÉ (diskotika) 

 
První dvě skupiny jsou tvořeny protáhlými molekulami (tyčinky) zatímco poslední skupinu  

tvoří molekuly tvaru disků nebo misek. 

2.2.1 Nematika 
U  nematik jsou protáhlé molekuly orientovány v průměru jedním směrem, který se nazývá 

direktor ( ). Těžiště molekul však nevykazují uspořádání v žádném směru. Jde tedy o tzv. orientační 
uspořádání, které je pro kapalné krystaly typické (viz obr. 2.1 a). Molekuly navíc volně rotují kolem 
své dlouhé i krátké osy. Tato rotace vykompenzuje molekulární dipólové momenty. Nematika tečou 
ve všech třech směrech s viskositou blízkou isotropní kapalné fázi.  

Je-li látka tvořena chirálními molekulami, které obsahují uhlík s asymetrickou vazbou a nejsou 
tedy zrcadlově symetrické, neuspořádají se molekuly rovnoběžně, ale vytvoří prostorově nehomogenní 
spirálovou strukturu s osou kolmou k direktoru (viz obr. 2.1 b). Krok spirálového uspořádání je kolem 
0,5 mm a může se měnit s teplotou. Tato fáze se nazývá  cholesterická  a označuje se  Ch , nebo  N* . 

Cholesterická struktura se v displejích využívá nejčastěji. Těmto displejům, které můžeme 
najít třeba v hodinkách nebo kalkulačkách se říká Twisted Nematic LCD. V těchto displejích je 
chirální nematický kapalný krystal umístěn mezi příčnými polarizačními mřížkami. Jejich vnitřní 
povrch je speciálně upraven tak, aby molekuly na povrchu ležely stejným směrem jako polarizační 
mřížky. Pokud by mezi mřížkami LC nebyl, světlo by jimi neprocházelo. Nicméně točící se struktura 
molekul vede světlo a způsobí, že projde i druhou polarizační mřížkou. Po připojení napětí na mřížky 
se rozpadne šroubovitá struktura a většina molekul se srovná ve směru el. pole. Výsledný efekt je 
stejný, jako kdyby mezi mřížkami nic nebylo a světlo neprochází (obr. 2.2). Existují i Super Twisted 
nematic LCD, kde úhel otočení první a poslední molekuly je větší než 90°, obvykle 180° až 270°. 

 

 
              (a)                                                                          (b) 

 
Obr. 2.1: Schématické znázornění (a) nematické, (b) cholesterické fáze;  označuje direktor, p 

je krok spirálového uspořádání 
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Obr. 2.2: Znázornění principu Twisted Nematic LCD; 

Struktura zkrouceného vzorku a téhož vzorku v elektrickém poli mezi zkříženými polarizátory 

2.2.2 Smektika 
Ve smektikách jsou protáhlé molekuly uspořádány do vrstev. Vrstvy se po sobě snadno  

pohybují, dochází k tečení v rovině. Viskosita je o něco větší než u nematické fáze. Jednu skupinu 
smektik tvoří fáze s molekulami rovnoběžnými s normálou vrstev (ortogonální smektika), druhou 
skupinu tvoří fáze, u nichž molekuly svírají s normálou vrstev nenulový úhel (smektika s nakloněnými 
molekulami). Tento úhel se může měnit s teplotou a dosahuje hodnot až 40° .  

Smektika dále rozdělujeme podle uspořádání ve vrstvách. Ve  SmA  (viz obr. 2.3 a) a  SmC  
(viz obr. 2.3 b) těžiště molekul nejsou ve vrstvách uspořádána. V ortogonálních  SmB  a  SmE  je 
ve vrstvách hexagonální a čtvercové uspořádání. V nakloněných  SmI ,  SmF ,  SmJ ,  SmG ,  SmH , 
 SmK  je uspořádání hexagonální nebo čtvercové s náklonem molekul ke straně nebo k vrcholu 
šestiúhelníka nebo čtverce. U fází  SmJ ,  SmG ,  SmH ,  SmK  navíc už vrstvy nejsou zcela nezávislé, 
ale je mezi nimi korelace na dlouhou vzdálenost. Nejde už o kapalné krystaly v pravém slova smyslu, 
ale spíše o orientačně neuspořádané pevné látky. 

Je-li smektická látka s nakloněnými molekulami chirální, vzniká podobně jako u cholesterik 
spirálová struktura. Roviny jsou pak vzájemně natočeny, směr odklonu molekul se vrstvu od vrstvy 
mění. Krok spirály p může být teplotně závislý, mění se v mezích zhruba 1-10 mm.  

U  SmC* fází ( * označuje chiralitu) existuje spontánní dipólový moment  Ps  (spontánní 
polarizace), který leží ve smektických vrstvách ve směru kolmém na direktor. Existencí spontánní 
polarizace připomíná  SmC*  fáze feroelektrické pevné látky. Proto se tato fáze nazývá  feroelektrický 
kapalný krystal . Stejně jako u pevných feroelektrik lze směr  Ps  reorientovat pomocí vnějšího 
elektrického pole. Dochází k uspořádání  Ps  do směru pole a v důsledku toho i k rozvinutí spirály tak, 
že direktor bude kolmý na směr pole. 

 
(a)                                                                          (b) 

 
Obr. 2.3: Schematické znázornění fází (a) SmA, (b) SmC; označuje direktor, je normála 

vrstev,θ  je úhel náklonu molekul 
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2.2.3 Diskotika 
U diskotických fází se molekuly ve tvaru disků nebo misek uspořádávají do relativně tuhých 

sloupců, které pak vytvářejí kubické (Colr) či hexagonální (Colh) struktury. Vazba mezi sloupci je 
slabá, takže sloupce po sobě volně kloužou. Tečení je tedy jednorozměrné. 

2.3 Fyzikální vlastnosti kapalných krystalů 
Strukturu kapalných krystalů lze snadno ovlivnit vnějšími poli i tvarem a vlastnostmi stěn  

nádob, ve kterých jsou umístěny. Těchto vlastností se využívá k uspořádávání a orientaci vzorků 
používaných ke studiu i pro aplikace v displejích. Jako nádobky se většinou používá skleněných 
planárních cel s definovanou tloušťkou. Povrchy skel jsou opatřeny průhlednými elektrodami, které 
slouží k přiložení elektrického pole a dále jsou specielně upraveny tak, aby se molekuly na nich 
uchytily definovaným způsobem a to buď s dlouhou osou rovnoběžnou s určitým směrem na povrchu 
(planární kotvení), nebo dlouhou osou kolmou na povrch (homeotropní kotvení) anebo šikmo 
k povrchu pod definovaným úhlem. Interakcemi mezi molekulami se toto uspořádání přenáší od 
povrchu dovnitř vzorku. Uvnitř vzorku je pak možno ještě uspořádání molekul ovlivnit pomocí 
elektrického nebo magnetického pole. Na obr. 2.4 je schéma uspořádání molekul ve dvou základních 
orientacích používaných při studiu kapalných krystalů i v aplikacích, tj. v planárním a homeotropním 
vzorku.  

Zajištění definovaného kotvení molekul co do jeho síly a směru molekul je významným 
úkolem při přípravě vzorků i pro aplikace. Planární kotvení v určitém směru se obvykle realizuje 
jednosměrným leštěním skel na sametu. Skla jsou předem pokryta vrstvičkou polymeru (tloušťky 
~100 nm), např. PVC nebo polyimidu. Napaření SiO na povrch pod určitým úhlem vyvolá slabé 
planární nebo šikmé kotvení. Homeotropní kotvení se realizuje nanesením speciálních látek, např. 
lecitinu, nebo polysilanů, na povrch skel. 

  

(a) (b) 

Obr. 2.4: Uspořádání molekul v (a) homeotropním, (b) planárním vzorku 

2.3.1 Mechanické vlastnosti a flexoelektrický jev 

V kapalných krystalech podobně jako v kapalinách nelze vyvolat prostorově homogenní 
deformace. Typickými deformacemi kapalných krystalů jsou ohyb, rozevření a zkrut. Tyto 
nehomogenní deformace mohou být drženy povrchovým kotvením tak, (viz obr. 6 a,b,c), nebo defekty 
uvnitř vzorku. 

 

 

 

 

      ohyb (bend)                          rozevření (splay)                             zkrut (twist) 

Obr. 2.5: Uspořádání molekul v základních deformacích 
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Důsledkem ohybové deformace nebo deformace rozevření může být i indukce náboje. 
K vysvětlení tohoto jevu je třeba uvažovat nesymetrický tvar molekul, který má za následek jejich 
speciální rozložení v ohybu nebo rozevření. Tento jev, který je nehomogenní analogií 
piezoelektrického jevu známého u pevných látek, se nazývá flexoelektrický jev. 

Důsledkem citlivosti kapalných krystalů na deformace je vznik četných poruch, které jsou pro 
kapalné krystaly typické. Tyto poruchy vytvářejí textury charakteristické pro jednotlivé fáze. Tyto fáze 
je pak možno podle pozorovaných textur identifikovat. Ve všech fázích je možno pozorovat čárové 
poruchy zvané disklinace, tj. poruchy v rotační symetrii. Vidíme je v textuře vzorků jako nitě. Jsou 
typické zejména pro nematika, kterým daly jméno (řecké “nema” znamená vlákno). Ve smektických 
kapalných krystalech se dále vyskytují poruchy ve vrstevnatém uspořádání – dislokace- známé i 
v pevných látkách. V případě větších deformacích dojde ke vzniku tzv. fokálních konik, které jsou 
spojené s velkým zakřivením smektických vrstev. 

2.3.2 Elektrické a magnetické vlastnosti 
Interakce kapalných krystalů s elektrickým a magnetickým polem se dá popsat pomocí 

dielektrické a magnetické susceptibility. Jelikož struktura kapalných krystalů je anizotropní, jsou obě 
susceptibility tensory, tj. mají různou velikost v různých směrech. 

Dielektrická anizotropie může být kladná i záporná. Při kladné anizotropii se molekuly 
natáčejí do směru elektrického pole, při záporné se staví kolmo na směr elektrického pole. V obou 
případech dojde ke snížení elektrické energie. 

Magnetická susceptibilita většiny kapalných krystalů, κ , je záporná, to znamená, že jsou tzv. 
diamagnetické. Mikroskopický původ diamagnetické susceptibility je v delokalizaci protonů 
v benzenových jádrech, která jsou součástí molekul kapalných krystalů. 

 
 [1], [2] 

3 LCD 
LCD je tenké ploché zobrazovací zařízení skládající se z omezeného počtu barevných nebo 

monochromatických pixelů seřazených před zdrojem světla nebo reflektorem. Vyžaduje poměrně malé 
množství elektrické energie; je proto vhodný pro použití v přístrojích běžících na baterie. 

Každý pixel LCD displeje se skládá z molekul tekutých krystalů uložených mezi dvěma 
průhlednými elektrodami a mezi dvěma polarizačními filtry, přičemž osy polarizace jsou na sebe 
kolmé (viz obr. 3.1). Bez krystalů mezi filtry by bylo světlo procházející jedním filtrem blokováno 
filtrem druhým.       

Povrch elektrod, které jsou v kontaktu s materiálem tekutých krystalů je upraven tak, aby byly 
molekuly tekutých krystalů seřazeny v určitém směru. Tato úprava povrchu se obvykle vytváří 
nanesením tenké vrstvy polymeru, která je jednosměrně zbroušena. Směr seřazení krystalů je pak 
definován směrem zbroušení. Elektrody jsou vyrobeny z průhledného vodiče nazývaného Indium Tin 
Oxid (ITO). 

Před aplikováním elektrického pole je orientace molekul tekutých krystalů dána jejich 
uspořádáním na povrchu. V TN zařízení (stále nejběžnějším), jsou směry zarovnání povrchu dvou 
elektrod na sebe kolmé, a tak se molekuly srovnávají do spirálovité struktury nebo svitku. Takto se 
redukuje rotace polarizace dopadajícího světla a zařízení je jeví jako šedé. Jestliže je aplikované napětí 
dostatečně velké, vrstva molekul tekutých krystalů je téměř kompletně uspořádána do jedné roviny, 
polarizace dopadajícího světla se neotáčí a prochází povrchem tekutých krystalů. Toto světlo je pak 
nejvíce polarizováno kolmo na druhý filtr, kde je blokováno a pixel se jeví jako černý. Řízením napětí 
aplikovaného přes povrch tekutých krystalů na každém pixelu, může světlo procházet v různém 
množství a docílí se tak různých odstínů šedé. 

Materiál tekutých krystalů a uspořádání povrchu materiálu obsahuje iontové složky. Jestliže je 
aplikováno elektrické pole specifické polarity po dlouhou dobu, tato iontová složka je poutána na 
povrch a degraduje vlastnosti zařízení. Tomuto se lze vyhnout buď aplikováním střídavého proudu 
nebo obrácením polarity elektrického pole (odezva povrchu krystalu je identická, bez ohledu na 
polaritu aplikovaného pole). 
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Když je potřeba zobrazit velké množství pixelů, není technicky možné řídit každý přímo, 
jelikož by každý pixel potřeboval nezávislé elektrody. Místo toho je displej znásoben. Ve znásobeném 
displeji jsou elektrody na jedné straně displeje spojeny (typicky do sloupců) a vyvedeny jedním 
vodičem. Každá skupina má vlastní zdroj napětí. Na druhé straně jsou elektrody spojeny do řádků, kde 
každá skupina má vlastní zem. Takto jsou skupiny vytvořeny, aby měl každý pixel svou kombinaci 
pólů zdroje napětí. 

Elektronika nebo softwarové řízení elektroniky pak aktivuje póly země postupně a řídí napětí 
pro pixely. 

Důležité faktory pro hodnocení LCD jsou rozlišení, rozměry zobrazované plochy, doba 
odezvy, typ mřížky (pasivní nebo aktivní), pozorovací úhel, podpora barev, jas, kontrast, poměr stran a 
vstupní porty. 

 
 

Obr. 3.1: Reflektivní TN (Twisted Nematic) LCD 
 

Schéma: 
1. Svislý polarizační filtr vstupujícího světla. 
2. Skleněná podložka s ITO (Indium Tin oxid) průhlednými elektrodami. Tvary těchto elektrod 

určuje tmavé tvary, které se objeví po aktivaci elektrického pole. 
3. Zakroucené tekuté krystaly. 
4. Skleněná podložka se společnou elektrodou. 
5. Vodorovný polarizační filtr pro blokování průchodu světla. 
6. Odrazivý povrch posílající světlo zpět k pozorovateli. 

3.1 Barevné displeje  
V barevných LCD displejích je každý pixel rozdělený do tří buněk (subpixelů) (viz obr. 3.2), 

které mají barvy červenou, zelenou a modrou, podle přídavných filtrů (barevným filtrům a filtrům 
oxidů kovů). Každý subpixel může být řízen nezávisle, čímž lze získat barevnou hloubku milionů 
možných barev pro každý pixel. CRT monitory obsahovaly podobnou strukturu subpixelů 
z luminiscenčního materiálu. 

Barevné složky (subpixely) je možné sestavit do různých geometrií, v závislosti na použití 
monitoru. Jestliže software zná geometrii monitoru, je možné zvýšit viditelné rozlišení pomocí metody 
subpixel rendering. Tato metoda je obzvláště praktická pro vyhlazování písma. K omezení neostrosti 
pohybujícího se obrázku v případě, že je odezva pixelů nedostačující, může být požito metody pixel 
overdrive. 
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Obr. 3.2: Subpixel barevného LCD 

3.2 Pasivní a aktivní maticově adresované LCD 
LCD s malým počtem segmentů, jako ty používané v digitálních hodinách a kapesních 

kalkulačkách mají vyvedeny zvláštní kontakty pro každý segment. Externí přidružený obvod dodává 
množství elektrického proudu k řízení každého segmentu. Tato struktura je nepraktická pro více 
segmentů. 

Malé monochromatické displeje jaké můžeme najít v osobních organizátorech, nebo starších 
obrazovkách přenosných počítačů mají pasivní maticové uspořádání používající technologii STN nebo 
DSTN.  

Každý řádek nebo sloupec displeje má zvláštní elektrický obvod. Pixely jsou vystavovány po 
jednom adresováním daného řádku a sloupce. Tento typ je označován jako pasivní maticově 
adresovaný displej, protože každý pixel si musí udržet jeho stav mezi obnovením bez dodávky stálého 
elektrického náboje. Jak vzrůstá počet pixelů (a současně řádků a sloupců), stává se tento typ displeje 
méně vhodným. Velmi pomalý čas odezvy a špatný kontrast jsou typickými vlastnostmi pasivního 
maticově adresovaného LCD. 

Barevné displeje s vysokým rozlišením, jako jsou LCD počítačů a televizí používají aktivní 
maticovou strukturu. Matice tenkého filmu tranzistorů (TFT) je přidána k polarizaci a zobrazení 
barevných filtrů. Každý pixel má vlastní tranzistor, což umožňuje každému sloupci přistupovat 
k jednomu pixelu. Když je vystaven nějaký řádek, všechny sloupce v tomto řádku pixelů jsou 
připojeny a správné napětí je dodáno do všech sloupců. Tímto způsobem jsou postupně aktivovány 
jednotlivé řádky. Všechny řádky jsou aktivovány během operace obnovení. Aktivní maticově 
adresované displeje vypadají jasnější a ostřejší než pasivní se o stejné velikosti, a hlavně mají rychlejší 
doby odezvy, což umožňuje lepší obraz. 

3.3 Technologie aktivních, maticově adresovaných LCD 

3.3.1 Twisted nematic (TN) 
Displeje TN obsahují prvky tekutých krystalů, které se stáčejí a uspořádávají v různých 

stupních umožňujících průchodu světla. Když není připojeno napětí TN buňce tekutých krystalů, 
světlo je polarizováno a prochází skrz buňku. Podle toho, jak velké napětí je aplikováno, buňky 
tekutých krystalů se stáčí až do 90° ,mění polarizaci a blokují průchodu světla. Vhodnou regulací 
úrovně napětí může být dosaženo téměř jakéhokoliv vyzařování odstínu šedé. 
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3.3.2 In-plane switching (IPS) 
 IPS je technologie LCD, která srovnává buňky tekutých krystalů v horizontálním směru. 
V této technologii je elektrické pole aplikováno skrz každý konec krystalu, což vyžaduje dva 
tranzistory pro každý pixel namísto jednoho u klasických TFT displejů. Výsledkem je blokování větší 
transmisní oblasti, tedy vyžaduje jasnější podsvícení, které spotřebovává více energie. Tento typ tedy 
není vhodný pro notebook. 

3.3.3 Advanced Fringe Field Switching (AFFS) 
Tato technologie je podobná IPS nebo S-IPS nabízející vyjma vysoké světelnosti také vyšší 

kvalitu a škálu barev. AFFS aplikovaná do notebooků minimalizuje zkreslení barev ve vyšších 
pozorovacích úhlech. Posun barev  a odchylky způsobené propouštěním světla je korigováno stupni 
bílé, což zvyšuje kvalitu černobílé reprodukce. 

3.3.4 Vertical alignment (VA) 
Displeje VA jsou formou LC displejů, ve kterých je přirozeně materiál tekutých krystalů 

v horizontálním stavu. Tato konfigurace nevyžaduje přídavné tranzistory jako u IPS. Když není 
aplikováno napětí buňce tekutých krystalů, krystaly zůstávají kolmé k substrátu a vytváří tak tmavý 
displej. Když je aplikováno napětí, krystaly se posouvají do horizontální polohy, paralelní se 
substrátem, umožňující světlu projít a vytvořit bílý displej. VA displeje tekutých krystalů poskytují 
některé stejné výhody jako IPS, zvláště zlepšují pozorovací úhel a stupeň odstínu černé barvy. 

3.3.5 Blue Phase mode 
Relativně nová technologie, produkována v malých objemech, což se projevuje vysokou 

cenou. Poskytuje lepší obnovovací frekvence. 

3.4 Bistabilní displeje s nulový příkonem 
Zenitová bistabilní zařízení (ZBD), vyvinuté firmou QinetiQ mohou udržet obraz bez spotřeby 

energie. Krystaly se mohou nacházet v jedné ze dvou stabilních orientací (černá a „bílá“) a energie je 
spotřebována pouze při změně obrazu ZBD displeje. 

Francouzská firma Nemoptic vyvinula jiný LCD s nulovým příkonem, technologie „LCD jako 
list papíru“ byla produkována ve velkém od roku 2003. Tato technologie je zaměřena na využití 
v aplikacích jako elektronické štítky, elektronické knihy, dokumenty, noviny, slovníky průmyslové 
senzory, mobilní počítače, atd. LCD s nulovým příkonem jsou kategorií elektronického papíru. 

Firma Kent Displays vyvinula „bezpříkonové“ displeje, které používají polymerové 
stabilizované cholesterické tekuté krystaly (ChLCD). Hlavní nevýhodou je pomalá odezva zejména při 
nízkých teplotách. 

3.5 Podsvícení LCD 
Používají se 3 druhy podsvícení displejů:  

3.5.1 EL – Electroluminiscent (elektroluminiscenční) 
Je to velmi tenká destička vydávající světlo. Je dostupná v různých barvách. Spotřeba energie 

je nízká, ale vyžaduje střídavé napětí 80 - 100 V. Navíc její životnost je více než 10x nižší než LED 
(3000 - 5000 hodin). 

3.5.2 LED - Light Emitting Diode (světlo emitující dioda) 
Jejich výhody jsou dlouhá životnost a nevyžadují vysoké napětí. nevýhodou je vysoká 

spotřeba energie oproti EL. 

3.5.3 CFL - Cold Cathode Fluorescent Lamp (fluorescenční lampa se studenou katodou) 
Má nízkou spotřebu energie a vydává jasné bílé světlo. napájecí napětí je 270 - 300 V 

střídavých. Používají se v grafických LCD a mají delší životnost než EL - 10 000 - 15 000 hodin. 
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3.5.4 Reflexní LCD 
K osvícení displeje je použito okolní světlo. Za zadním polarizérem je umístěna reflexní 

vrstva, která světlo odráží. Bez přítomnosti vnějšího osvětlení není viditelný. (Při odpojeném napětí 
světlo prochází, odrazí se od reflexní vrstvy a místo se jeví jako bílé, případně podle barvy reflexní 
vrstvy). 

3.5.5 Transmisivní (propustný) LCD  
Tento displej má průhledný zadní polarizér a neodráží okolní světlo. Aby byl viditelný, musí 

být podsvícen. To znamená, že tyto displeje jsou nejlépe čitelné ve tmě, narozdíl od předchozího typu. 

3.5.6 Transreflexní LCD  
Je kombinací obou předchozích typů, má částečně reflexivní zadní polarizér. Podsvícení se 

používá pouze když není dostatečné okolní světlo, aby se ušetřila energie. 

3.6 Kontrola jakosti 
Některé LCD panely mají vadné tranzistory, způsobující stálé osvětlení nebo zhasnutí pixelů, 

Tyto pixely jsou běžně označovány jako „vadné“ nebo „mrtvé“. Na rozdíl od IO, LCD panely s malým 
počtem vadných pixelů jsou stále použitelné. Také je ekonomicky nepřípustné vyřadit panel s malým 
počtem defektů, protože LCD panely jsou mnohem větší a dražší než IO. Výroba má odlišné standardy 
pro určování maximálního akceptovatelného počtu vadných pixelů. Mnohdy se velmi liší. Samsung 
má závazek nulové tolerance pro LCD monitory prodané v Koreji. Ačkoli běžně se Samsung řídí méně 
omezující normou ISO 13406-2. Ostatní firmy jsou známé tolerancí 11-ti vadných pixelů. Politika 
vadných pixelů je často diskutována mezi výrobou a zákazníky. K regulaci akceptovatelných defektů a 
ochrany uživatele uvolnilo ISO normu ISO 13406-2. Nicméně, ne každý závod se této normě 
přizpůsobuje a norma je často vykládána odlišnými způsoby. 

LCD panely mají také defekty zvané mura, které vypadají jako malé praskliny s malými 
odlišnostmi osvětlení nebo barvy. Je to nejviditelnější na tmavých zobrazených oblastech. Defekty na 
různých LCD komponentech panelů mohou způsobit tento efekt. 

3.7 Výhody a nevýhody LCD 
+ Neprodukují téměř žádné škodlivé záření. 
+ Plochá obrazovka a stabilní ostrý obraz bez blikání. 
+ Elegantní a reprezentativní design. 
+ Hloubka LCD je oproti CRT monitoru zanedbatelná. 
+ Vyšší zobrazovací plocha je při srovnatelných rozměrech. 
+ Lehčí a lépe se přenášejí. 
+ LCD je také výrazně šetrnější k očím. 
+ Menší náchylnost k odleskům. 
+ Úspora ve spotřebě energie průměrně o 70%. 

 
LCD technologie má stále několik nevýhod oproti jiným zobrazovacím technologiím: 
- CRT monitory jsou schopné zobrazovat v různých rozlišeních bez dostavujících se artefaktů, 

naproti tomu LCD vytváření ostrý obraz pouze v jejich daném rozlišení. Při pokusu přepnout LCD 
panel do jiného rozlišení má obvykle za následek neostré zobrazení projevující se rozmazáním 
nebo rozdělením obrazu do bloků. Mnoho LCD není schopno zobrazit malé rozlišení. 

- Menší barevná škála v porovnání s CRT a plasmovými displeji. 
- Některé typy LCD mají menší rozlišení barev, než je uvedeno a musí používat dithering ke 

zvýšení barevné hloubky. Toto může mít za následek nepříznivý efekt blikání obrazu.  
- Ačkoli LCD mají typicky zářivější obraz a reálnější ostrost (schopnost udržovat kontrast a střídání 

barev ve světlém prostředí) než CRT, mají však menší kontrastní poměr co se týče stupně odstínu 
černé. Kontrastní poměr je rozdílný mezi zcela zapnutým pixelem (bílá) a zcela vypnutým (černá) 
vlivem pronikání světla podsvícení LCD ven (často viditelné podél okrajů obrazu. Nicméně 
koncem roku 2007  se mohou nejlepší LCD přiblížit kontrastnímu poměru plasmových displejů 
v porovnání dosažení syté černé. 
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- LCD mají typicky delší odezvu než CRT a plasma konkurenti, hlavně starší displeje tvořící 
viditelné stopy při rychlé změně obrazu.  

- U LCD se objevuje rozmazání pohybujících se objektů. To je způsobeno tím, že každý pixel je 
viditelný po celou dobu trvání snímku (typicky 16,7ms), zatímco CRT pixely svítí po kratší dobu 
určenou typem luminiscenční vrstvy. 

- LCD panely užívající TN mají sklon mít limitovaný pozorovací úhel naproti CRT a plasmovým 
displejům. To omezuje počet diváků schopných pohodlně sledovat stejný obraz. Často je 
pozorován tmavší obraz zespodu, světlejší seshora. Spotřebitelé, pro jejichž práci je důležitá barva 
(úprava fotografií, móda apod.), jsou LCD nevhodné. Mnoho displejů na základě TN jako ISP, 
MVA nebo PVA mají mnohem lepší pozorovací úhly. Typicky je barva pouze o něco světlejší 
pokud pozorujeme z extrémních úhlů. Největšího zlepšení bylo dosáhnuto v horizontálních 
úhlech. 

- Spotřební LCD mají sklon být křehčí než jejich CRT protějšky. Obrazovka je obzvlášť zranitelná 
z důvodu postrádání skla chránícího CRT monitory. 

- Vadné pixely se mohou objevit když je obrazovka poškozena způsobeným tlakem; málo závodů 
vyměňuje obrazovku s vadnými pixely v záruční době. 

- Horizontální nebo vertikální pásky jsou problémem některých LCD obrazovek. Tato vada se 
objevuje v části výroby a nemůže být opravena. Nezávisí na typu nebo modelu obrazovky a stupeň 
těchto vad je závislý na procesech řízení kvality. 

- Pro podsvícení se typicky používá fluorescenčních lamp se studenou katodou obsahující rtuť, 
ačkoli LCD s LED podsvícením rtuť neobsahuje a je netoxické. 

- Chvění obrazu způsobené nedokonalým vyvážením napětí. 
 
[3], [4] 

4 Řadiče LCD 
Řadiče LCD jsou polovodičové součástky používané pro ovládání displejů s kapalnými 

krystaly. Řadič LCD umožňuje propojení různých součástí LCD. Existuje mnoho typů řadičů 
zahrnujících ovladače zobrazovací jednotky,  střídače napětí pro napájení LCD, ovladače STN nebo 
TFT. 

4.1 Ovladání znakových LCD s řadičem HD44780 
S řadičem HD44780 pracuje naprostá většina znakových displejů. Vyrábějí se provedeních od 

1x8 znaků do 4x40 znaků. K propojení s jednočipovým procesorem je třeba 4 nebo 8 datových vodičů, 
jeden na přepínání zápisu instrukcí / dat (RS) a další s hodinovým signálem (E). Pro případné čtení 
obsahu displeje je třeba připojit ještě jeden vodič (R/W), jinak je trvale uzemněn. Základní znakovou 
sadu lze doplnit osmi vlastními znaky, které jsou pak dostupné pod kódy 0-7 a 8-15. 

Řadič je osazen pamětí ROM s výrobcem předdefinovanu sadou znaků obsahující znaky 
latinské abecedy bez diakritiky, japonské znaky a některé další symboly. Dále pak obsahuje paměť 
RAM, ve které je možné definovat další znaky zobrazitelné na displeji. Funkce pro komunikaci s 
řadičem LCD jsou rozděleny do dvou skupin. První skupina funkcí zobrazuje řetězce ze znaků 
uložených v paměti ROM. Druhá skupina je schopná zobrazovat řetězce obsahující znaky s českou 
diakritikou, které jsou definovány v CGRAM řadiče LCD. 

4.2 Ovládání grafických LCD 
Grafické displeje jsou řízeny řadiči s různým stupněm inteligence. Grafický displej je v 

podstatě oblast malých bodů, které svítí s různou intenzitou. Množství bodů (pixelů) v řádcích a 
sloupcích udává rozlišení displeje např.: 128 x 64, 240 x 128 nebo 320 x 240. Velikost jednotlivých 
bodů pak udává jemnost zobrazení.  

Zobrazení potřebného obrazce na displeji je provedeno rozsvícením příslušných bodů na dané 
zobrazovací ploše. Rozsvícení jednotlivých bodů ve většině případů zajišťuje řadič displeje, který je 
integrován na plošném spoji. Často užívanými řadiči jsou např. KS107 a KS108 od firmy Samsung, 
které umožňují obsluhovat displeje do velikost 128 x 64 bodů, a Toshiba T6963 obsluhující displeje 
od 128 x 64 bodů až po 240 x 128 bodů. Pro displeje s větším rozlišením se používá např. EPSON 
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SED1335, který obsluhuje displeje až do rozlišení 640 x 256 bodů.  Z důvodu velkých tlaků na cenu se 
vyrábějí i displeje bez řadičů, kde řízení všech bodů displeje musí zajistit externí elektronická 
jednotka. 

Jednoduché řadiče grafických displejů často neobsahují znakovou sadu, proto je nutné ji 
vytvořit externě. Znaky je možné vytvořit oproti znakovým displejům v libovolných formátech a 
fontech. 

Komunikace s grafickými displeji probíhá po paralelní nebo sériové sběrnici. Sériová sběrnice 
je výhodnější z hlediska menšího počtu potřebných vodičů. Každý řadič má vytvořenu vlastní sadu 
instrukcí, pro ovládání LCD. Při komunikaci je tedy nutné rozlišovat, zda jsou příchozí data instrukcí 
(například pro nastavení pozice vykreslování) nebo se jedná o obrazová data ve formátu RGB nebo 
B&W. Důležitým parametrem řadičů je také maximální přenosová rychlost sběrnice, pro využití 
maximální obnovovací frekvence použitého typu LCD. Komunikace s řadičem LCD vždy umožňuje 
zápis, může umožňovat čtení, hardware reset displeje, apod. 

Pro ulehčení programování grafických displejů jsou k dispozici inteligentní řadiče s několika 
předdefinovanými druhy fontů a mnoha grafickými rutinami.. Výhodou použití těchto řadičů je, že 
odpadá programování jednotlivých bodů. Místo toho se jediným příkazem dají naprogramovat čáry, 
orámování, bargraph, BMP obrazce nebo i rozbalování menu. Pomocí přídavného software se dají do 
EEPROM paměti uložit BMP obrázky a ikony vytvořené v grafickém programu. Flexibilitu řízení 
displejů dále zvyšují zabudované interface: RS232, SPI a I2C. 
 
[5] 

5 Maticová klávesnice 
Při návrhu jednodušších aplikací, založených na mikroprocesorovém systému, je často potřeba 

zadávat vstupní parametry za použití klávesnice.  
Princip této klávesnice není nikterak složitý. Lze si ji představit jako síť izolovaných vodičů 

o několika sloupcích a řádcích, přičemž v každé uzlové poloze (tj. v místě, kde se protíná 
řádek se sloupcem) se nachází tlačítko. Tudíž principem je, že každé tlačítko je jednoznačně 
identifikováno polohou v řádku a sloupci (resp. jejich propojením). Proto se také toto uspořádání 
nazývá maticové. 

5.1 Maticová klávesnice Nokia 6610 
 

 
 

(a) 

 
 

(b) 

 
 

(c) 
Obr. 5.1: Klávesnice Nokia 6610  

(a) kryt tlačítek 
(b) DPS s tlačítky; LED podsvícení D1 až D6 

(c) zadní strana DPS s označenými piny pro konektor klávesnice 
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5.2 Zapojení konektoru klávesnice 
Zapojení konektoru klávesnice (viz obr. 5.1 c): 

1. společná anoda LED (D1 až D6) 
2. GND 
3. sloupec 2 
4. sloupec 3 
5. sloupec 1 
6. řádek II 
7. sloupec 5 
8. řádek I 

9. sloupec 4 
10. katoda D1, D2 
11. řádek IV 
12. řádek III 
13. GND 
14. katoda D3,D4 
15. GND 
16. katoda D5,D6 

5.3 Maticové uspořádání kláves 
V tabulce 5.1 je uveden maticový přístup (ŘÁDEK / SLOUPEC) k jednotlivým tlačítkům 

klávesnice Nokia 6610. 
 

Tab. 5.1: Maticové uspořádání kláves klávesnice Nokia 6610 (viz obr. 5.1 a) 
SLOUPCE  

1 2 3 4 5 
I 1 2 3   
II 4 5 6 

  
III 7 8 9 

  Ř
Á

D
K

Y
 

IV * 0 #   
 

5.4 Zapojení maticové klávesnice 
V příloze č. 1 (viz obr. 3) je znázorněno jednoduché schéma zapojení maticové klávesnice 

Nokia 4x5 (řádky jsou označeny římskými číslicemi I,II,II,IV, sloupce jsou označeny čísly 1,2,3,4,5). 
Konektor na DPS s tlačítky je připojen k mikrokontroléru pomocí konektoru SV1. Schéma zapojení je 
v příloze č. 1 (viz obr. 1).  

Rezistory R1 až R4 o hodnotě 10k jsou zapojeny jako zvedací (PULL-UP). Tyto rezistory jsou 
napájeny kladným napětím 3,3V. Diody D1 až D5 slouží jako prevence zkratu při současném stisku 
alespoň dvou kláves ve stejném řádku, kdy se ve sloupcích právě stisknutých kláves nachází různé 
logické úrovně. 

5.5 Testování stavu kláves 
Na katody diod je přiváděn vektor logických hodnot [0 1 1 1 1], který je vždy v následujících 

krocích cyklicky rotován doprava v nekonečné smyčce. V jednom okamžiku je tedy vybrán 
(aktivován) pouze jeden sloupec (log 0). Za normálních okolností (není stisknuta žádná klávesa) se na 
vodičích I až IV (řádky) z důvodu připojení na PULL-UP nachází stav logické 1. Stisknutím klávesy 
ve vybraném sloupci dojde k propojení řádku s vybraným sloupcem, což způsobí změnu stavu na 
příslušném řádku do logické úrovně 0. Všechny čtyři řádky (vodiče I až IV) jsou poté testovány na 
stav logické úrovně 0 (klávesa stisknuta). Nevýhodou maticového zapojení klávesnice je skutečnost, 
že nelze testovat některé kombinace při stisku více kláves najednou. Stisk 2 kláves lze správně 
rozeznat vždy, 3 a 4 klávesy již fungovat nemusí. (funguje např. stisk 3 i 4 kláves ve stejném řádku a 
sloupci atd.) Tento problém je způsoben hardwarovým zapojením klávesnice. 

5.6 Podsvícení LED klávesnice 
Schéma zapojení LED D1 až D6 (viz obr. 5.1 b) je v příloze č. 1 (viz obr. 4).  K podsvícení 

klávesnice slouží 6 LED zapojených po dvou do série. Společná anoda je připojena na pin 1 konektoru 
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SV1. Katody D1 a D2; D3 a D4; D5 a D6 jsou připojeny na piny 10; 14; 16 konektoru SV1. Napájecí 
napětí LED 7V je získáno pomocí měniče MC34063. Schéma zapojení je v příloze č. 1 (viz obr. 2). 

 
[6] 

6 LCD Nokia 6100/6610/7210/7250 
Nenákladný LCD s výkonným bílým LED podsvícením a relativně jednoduchým sériovým 

rozhraním 9-bit. 
 

 
 

Obr. 6.1: LCD Nokia 6600 / 6610 / 7210 / 7250 a zapojení konektoru 

6.1 Vlastnosti 
• rozměry rámečku: 1,35“ x 1,58“ 
• rozměry aktivní plochy: 1,2“ x 1,2“ 
• napájení LCD logiky 3,3V / 2-3mA 
• napájení LED podsvícení: 7 V / 40-50mA (velmi světlé podsvícení) 
• 4 096 barev 
• Používá řadič Epson S1D15G10 nebo Philips PCF8833 

6.2 Zapojení vodičů LCD 
Zapojení vodičů LCD (viz obr. 6.1) je realizováno pomocí speciálního 10-ti pinového 

konektoru SMD (viz obr. 6.2): 
1. DD1V  
2. RES  
3. SD – sériová data 
4. SCLK - sériový CLK 
5. SCE - povolení čipu 
6. DD2V , DD3V  - napájecí napětí pro generování LCDV  
7. NC 
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8. GND 
9. LED GND 
10. LED V+ (6 až 7V) 
 

 

 
 

Obr. 6.2: konektor SMD pro připojení LCD 
 
[7] 

7 Podsvícení LCD – měnič napětí MC34063 
Jelikož napájení celého zařízení je realizováno pomocí baterie 3,3V, pro podsvícení LCD je 

nutné zvýšit napětí na požadovanou úroveň 7V (viz kapitola 6, vlastnosti LCD Nokia). K tomu je 
vhodné použít měnič napětí DC-DC (MC34063 apod.). Schéma zapojení je uvedeno v příloze č. 1 (viz 
obr. 2). Napájení obvodu zvyšujícího měniče s MC34063 je připojeno přes spínací tranzistor T1. T1 je 
otvírán přivedením log1 na bázi (NAPAJENI_MC34063). Spínání tranzistoru je řízeno výstupem PC6 
µC ATmega644P. 

Přes spínací tranzistor T2 je výstupní napětí měniče 7V přiváděno k LED podsvícení. Na bázi 
tranzistoru T2 je přiveden signál PWM (PWM_PODSVICENI). Generováním signálu PWM na pinu 
OC2A (Output Compare) µC ATmega644P o frekvenci 732Hz a nastavitelnou střídou je řízena 
intenzita podsvícení. 

Výstupní napětí měniče je rovněž využito k napájení podsvícení maticové klávesnice Nokia. 

7.1 Vlastnosti a princip MC34063 
MC34063 je spínací regulátor. Využití těchto regulátorů oproti regulátorům lineárním je 

významné z hlediska jejich účinnosti. Další výhodou je flexibilní nastavení výstupního napětí. Výstup 
může být nižší, vyšší nebo opačné polarity vzhledem ke vstupnímu napětí. 

MC34063 je monolitický řídicí obvod obsahující všechny aktivní funkce, požadované pro 
měniče DC-DC. Obsahuje vnitřní teplotně kompenzovaný referenční zdroj, komparátor, oscilátor s 
šířkovou modulací a obvodem proudového omezení, budič a výstupní spínač pro vysoké proudy. 
Všechny tyto funkce jsou obsaženy v pouzdru s osmi vývody, jak ukazuje obr. 7.1. 

Na obr. 7.2 je nakresleno principiální schéma zapojení zvyšujícího měniče, kterému se také 
říká boost nebo step-up converter. Princip je založen, podobně jako u ostatních typů DC-DC měničů, 
na faktu, že po rozpojení elektronického spínače proud v cívce nezaniká, ale teče nadále stejným 
směrem, dokud neskončí přechodový děj a energie, uložená v cívce, se nevyzáří do okolí. 

7.2 Popis funkce zvyšujícího měniče s využitím MC34063 
Oscilátor se skládá ze zdroje proudu a dolního spínače, který nabíjí a vybíjí vnější časovací 

kondenzátor CT mezi horním a dolním prahem. Typické nabíjecí a vybíjecí proudy jsou 35mA 
respektive 200mA, jejichž poměr je kolem 1:6. Doba nabíjení kondenzátoru je tedy 6-krát delší než 
doba vybíjení, jak je ukázáno na obr. 7.3. Horní práh je roven vnitřnímu referenčnímu napětí 1,25V    
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a dolní práh je přibližně 0,75V. Oscilátor běží nepřetržitě s frekvencí odpovídající zvolené hodnotě 
CT. Během části periody, kdy se kondenzátor nabíjí, je na vstupu A součinového hradla log. 1. Když 
výstupní napětí spínaného regulátoru je pod jmenovitou hodnotou, log. 1 je také na vstupu B hradla. 
Tato podmínka nastaví do jedničky klopný obvod (zachycení) a způsobí, že jeho výstup Q sepne 
výstupní tranzistor (Q1). Když oscilátor dosáhne horní úrovně, CT se začne vybíjet a na vstupu A 
hradla se objeví log. 0. Tato log. úroveň také vynuluje klopný obvod a výstupní tranzistor se zavře. 
Proudového omezení je dosaženo monitorováním úbytku napětí na vnějším odporu, zapojeném v sérii 
s napětím VCC a výstupním spínačem. Toto napětí je sledováno na pinu Ipk. Když toto napětí překročí 
hodnotu 330mV, obvod pro omezení proudu vytvoří další cestu proudu pro nabíjení časovacího 
kondenzátoru CT. To způsobí rychlého dosažení horního prahu oscilátoru, čímž se zkrátí doba sepnutí 
výstupního tranzistoru a omezí se množství energie uložené v cívce. Toto může být pozorováno jako 
zvýšení strmosti křivky napětí na kondenzátoru CT. Činnost spínacího regulátoru při přetížení způsobí 
velmi krátkou, ale konečnou dobu sepnutí výstupu, po níž následuje buď normální, nebo prodloužený 
interval vypnutí způsobený oscilátorem. Rozšíření intervalu vypnutého výstupu je výsledkem nabíjení 
CT nad horní práh působením proudového omezení. 

 
Obr. 7.1: Blokové schéma zvyšujícího měniče s MC34063 

 
Obr. 7.2: Zvyšující měnič napětí 
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Obr. 7.3: Průběh napětí na kondenzátoru CT 

7.3 Návrh zvyšujícího měniče 
Návrh je proveden pomocí datasheetu MC34063. 

Jsou dány vstupní parametry: 
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2. Doba trvání periody LC článku je rovna (max)ont + offt : 

s3,17
f

1ft
min

off(max)on µ==+          (7.2) 

 
3. Výpočet ont  a offf  z poměru offon f/t : 

s54,5
1125,2
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⋅
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          (7.3)

    
s76,11s54,5s3,17ton µ=µ−µ=           (7.4) 
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Poměr )tt/(t offonon +  nesmí přesáhnout 0,857. 

 
4. Maximální doba sepnutí; (max)ont  je nastavena výběrem hodnoty TC : 

pF470)1076,11(104t104C 65
on

5
T =⋅⋅⋅=⋅⋅= −−−          (7.5) 
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5. Maximální přepínací proud: 
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6. Minimální hodnota indukčnosti může být vypočtena z maximální doby sepnutí a maximálního 

přepínacího proudu: 
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7. Hodnota rezistoru scR pro omezení proudu, může být vypočtena z )switch(pkI  při vstupním 

max. vstupním napětí (3,8V): 
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8. Přibližná hodnota pro ideální výstupní kapacitní filtr: 
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Zvlnění napětí kvůli zesílení komparátoru: 
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Byl vybrán 22µF tantalový kondenzátor s vnitřním odporem 0,2Ω: 
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9. Jmenovitá hodnota výstupního napětí je nastavena odporovým děličem R1, R2 (R2 je použit 

místo ZD viz obr. 7.1): 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⋅=

1R
2R125,1Vout                                                                                                        (7.13) 

Jako R1 byl vybrán rezistor z řady E12 1,2kΩ, R2 byl dopočítán:  

Ω=⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−⋅= k52,51

25,1
V

1R2R out . Byl vybrán rezistor z řady E12: 5k6. 

10. Výstupní přepínací tranzistor je řízen do saturace se zesílením 20 a vstupním napětím 2,7V. 
Potřebný proud do báze: 
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Proud potřebný pro řízení interního BE rezistoru 170Ω: 
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Kolektorový proud je roven součtu BI  a 170I .  

Rezistor řídícího kolektoru: 

Ω=
+
−−

=
+

−−
= 5,132

1,45,12
2,03,07,2

II
VVV

R
170B

RSC)driver(satin
driver .    (7.16) 

Je vybrán rezistor z řady E12: 120Ω 

7.4 Parametry navrženého měniče 
 Indukčnost byla z důvodu úspory místa zvolena 100µH oproti vypočtené hodnotě 113µH. 
Hodnota omezovacího rezistoru proudu scR byla poté vybrána z řady E12: 2,2Ω. Časovací 

kondenzátor TC  = 470pF – keramický kondenzátor, výstupní kapacitní filtr oC = 22pF – tantalový 

kondenzátor (ESR = 0,2Ω).  Rezistor řídícího kolektoru driverR = 120Ω. Jmenovitá hodnota 

výstupního napětí je získána pomocí odporového děliče (viz předchozí kap., bod 9). 
 Maximální změřený výstupní proud mA38Iout = , výstupní napětí V7Vout = při vstupním 

napětí V3,3Vin = a vstupním proudu mA135Iin = . 
 
Účinnost měniče: 
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                  (7.17) 

 
Řízením intenzity podsvícení pomocí PWM lze regulovat výstupní proud outI  a tím i inI  a 

účinnost η . V rámci úspory energie baterie je vhodné nastavit střídu PWM < 100%.  
[8], [9] 

8 Řadič LCD PCF8833 STN RGB – 132 x 132 x 3 

8.1 Základní popis řadiče 
PCF8833 je jednočipový nízko příkonový CMOS řadič LCD, navržený pro řízení barevných 

STN displejů o 132 řádcích a 132 RGB sloupcích. Všechny potřebné funkce pro displej jsou 
prováděny v jednom čipu, který obsahuje RAM s kapacitou 209 kbit (132 x 12-bit x 132). PCF8833 
používá řídící techniku MRA za účelem dosažení nejlepších optických parametrů při malém příkonu.  

8.2 Charakteristika 
• Jednočipový LCD řadič a ovladač. 
• Výstupy pro 132 řádků a 396 sloupců (132 x RGB). 
• Malý přeslech díky FRC. 
• 4 kbyte barev (RGB) =  4 : 4 : 4 režim. 
• 256 barev (RGB) =  3 : 3 : 2 režim využívající 209 kbit RAM a LUT. 
• 65 kbyte barev (RGB) = 5 : 6 : 5 režim využívající 209 kbit RAM s ditheringem. 
• 8 barev šetřící režim. 
• Paměť RAM displeje 132 x 132 (RGB) (4 kbyte barev). 
• Rozhraní: 

o 3-vodičové sériové rozhraní. 
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o 8-mi bitové 8080 rozhraní Intel CPU. 
• Charakteristika pro displej: 

o Rolování oblasti. 
o 32-řádkový částečný mód displeje 
o Softwarově programovatelná barevná hloubka. 
o N-řádková inverze pro malý přeslech. 

• Na čipu: 
o Oscilátor pro displejový systém, nevyžaduje externí komponenty (externí oscilátor je také   

možný). 
o Generování LCDV . 
o Rozdělená teplotní kompenzace LCDV  a frekvence snímků. 

• Napájecí rozsah napětí logiky DD1V  k SS1V : 
o 1,5 až 3,3 V. 

• Napájecí rozsah napětí DD2V  k SS2V  analogové části pro generování LCDV : 
o 2,4 až 4,5 V. 

• Napájecí rozsah napětí DD3V  k SS1V  analogové části pro generování referenčního napětí: 
o 2,4 až 3,5 V. 

• Napájecí napětí displeje LCDV  k SS1V : 
o 3,8 až 20 V.  

8.3 Blokové schéma 

 
Obr. 8.1: Blokové schéma řadiče 
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MPU Interface – komunikační rozhraní mikrořadiče 
256/64 kbytes to 4 kbytes colour mapping – mapování 12-ti bitových barev 
256 colour LUT – přiřazovací tabulka pro mapování 256-ti barev 
Arbiter – přístupový rozhodovací řadič RAM (arbitr) 
X and Y RAM write adress counter –  adresový čítač X a Y pro zápis do paměti RAM 
Display address read counter – adresový čítač pro čtení dat displeje 
Display data RAM – datová paměť displeje RAM 
Data latches – zachytávání dat 
Data processing – zpracování dat 
Column drivers – ovladač sloupců 
Row drivers – ovladač řádků 
Orthogonal function generátor – generátor ortogonálních funkcí 
Reset – hardware reset 
Oscilator – vnitřní oscilátor 
Timing generator – časovací generátor 
Greyscale controller – řízení odstínů šedé 
Command decoder – dekodér instrukcí 
LCD bias level generátor – generátor předpětí pro LCD 
LCD voltage generátor – generátor napětí pro LCD 

8.4 Popis I/O řadiče 
Tab. 8.1: Popis I/O řadiče         

SYMBOL TYP POPIS 
R0 to R131 O Výstupy pro řádky LCD. 
C0 to C395 O Výstupy pro sloupce LCD. 

RES  I Externí reset; tento signál resetuje řadič; musí být proveden pro 
správnou inicializaci čipu (aktivní LOW). 

TE O/I Trhací linka (v normálním režimu je vždy výstupem). 
SS1V  PS Zem zařízení. 
SS2V  PS Zem zařízení. 
CSE/CS  I Výběr čipu paralelní komunikace nebo povolovací vstup sériové 

komunikace (aktivní LOW). 
DD1V  PS Napájecí napětí logiky. 

DD2V , DD3V  PS DD2V , DD3V  jsou napájecí piny pro vnitřní generátor napětí 
zahrnující obvod teplotní kompenzace; DD2V , DD1V  a DD3V  
mohou být propojeny, ale v tomto případě musí být brán ohled na 
napěťové rozsahy; DD1V  je používáno jako zdroj napětí pro 
zbytek čipu. DD2V  a DD3V  nesmí být připojeny před připojením 

DD1V . 
Jestliže není používán vnitřní generátor, piny DD2V  a DD3V  musí 
být spojeny s DD1V . 

D1 až D7 I/O 8-bit paralelní data interface; u sériové komunikace propojeno 
s SS1V  nebo DD1V . 

D0/SDIN I/O 8-bit paralelní nebo sériové data rozhraní. 
SDOUT O Sériový data výstup; u paralelní komunikace spojen s DD1V , 

SS1V  nebo D0. 
SCLK/C/D  I prikaz/data  indikátor paralelní komunikace nebo CLK sériové 

komunikace 
WR  I Zápis hodinových impulsů paralelní komunikace; u sériové 

komunikace spojen s DD1V  (aktivní LOW). 
RD  I Čtení hodinových impulzů paralelní komunikace; u sériové 

komunikace spojen s DD1V  (aktivní LOW). 
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PS0, PS1, PS2 I Nastavení sériového nebo paralelního rozhraní; PS1 a PS2 musí 
být spojeny s DD1V  nebo SS1V . 

OSC I Vstup oscilátoru nebo externí připojení rezistoru oscilátoru; když 
je používán oscilátor na čipu, musí být tento vstup spojen s 

DD1V ; jinak je k tomuto vstupu připojen externí signál 
hodinových pulsů a interní oscilátor musí být vypnut softwarově; 
jestliže je OSC spojen s SS1V , displej je bez oscilátoru a může 
zůstat v neměnném stavu; před zastavením oscilátoru by měl být 
čip přepnut do úsporného režimu. 

DD(tieoff)V  O Může být použit pro spojení vstupů s DD1V . 
OPT(drain)V  PS Napájecí napětí pro OTP programování (napětí pro zápis), 

v aplikačním módu musí být spojen s SS1V  nebo nepřipojen. 
OPT(gate)V  PS Napájecí napětí pro OTP programování, v aplikačním módu musí 

být spojen s SS1V  nebo nepřipojen. 
T1 až T7 I/O Testovaví piny; nepřístupné uživateli. 

SS(tieoff)V  O Může být použit pro spojení vstupů s SS1V . 
C1 až C4 I Kondenzátory pro napěťový multiplikátor 1. 

C5 I Kondenzátor pro napěťový multiplikátor 2. 
LCDOUT1V  O Výstupní napětí multiplikátoru 1. 

LCDIN1V  PS LCD napájecí napětí 1 
LCDOUT2V  O Výstupní napětí multiplikátoru 2. 
LCDSENSEV  I Vstup pro regulaci multiplikátoru; musí být spojen s LCDOUT2V . 

LCDIN2V  PS LCD napájecí napětí 2. 
V1L,V2L O LCD předpětí. 
V1H,V2H O LCD předpětí. 

VC O LCD předpětí. 

8.5 Instrukce 
PCF8833 používá ke komunikaci 8-mi bitové paralelní rozhraní nebo 3-vodičové sériové 

rozhraní. Zpracování instrukcí a dat zasílaných po rozhraní nevyžaduje generátor hodinových pulsů 
pro displej. CLK pro displej a CLK rozhraní jsou na sobě nezávislé. CLK pro LCD je odvozeno ze 
zabudovaného oscilátoru. 

PCF8833 má 2 typy přístupů; ty, definující pracovní režim zařízení (instrukce) a ty které plní 
RAM displeje. Když nastane častější zápis do RAM, je účinný přenos dat dosažen autoinkremetací 
ukazatele adresy RAM. 

 
3 typy instrukcí: 
 
• Pro definování konfigurace displeje. 
• Pro nastavení adres X a Y. 
• Rozmanité. 

8.6 Funkční popis 

8.6.1 Komunikační rozhraní MPU 
PCF8833 může komunikovat s mikrokontrolérem po paralelním nebo sériovém rozhraní pro 

zasílání dat i instrukcí řadiči PCF8833.  

8.6.1.1 Hardwarový výběr rozhraní 
Výběr daného rozhraní je dán nastavením pinů PS0, PS1, PS2. Vstupy PS1 a PS2 musí být 

spojeny s DD1V  nebo SS1V . 
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8.6.1.2 Základní programovací protokol 
Základní podporovaný programovací protokol pro LCD řadič je na obr. 8.2. 

 
S = start data transmission (začátek přenosu dat) 
P = stop data transmission (konec přenosu dat) 
TB = transmission byte (bajt přenosu) 
 

 
Obr. 8.2:  Programovací protokol 

8.6.1.3 Formátování dat displeje 
PCF8833 odlišuje 3 formátování dat podle použité barevné hloubky. Podporovaný počet barev 

je následující: 
 

• 4 kbyte barev (12-bit/pixel), bitový vstup RGB 4 : 4 : 4 (4 bity pro rozlišení odstínů červené 
barvy, 4 bity pro rozlišení odstínů zelené barvy a 4 bity pro rozlišení odstínů modré barvy); data 
přicházející z komunikačního rozhraní jsou ukládána přímo do RAM. 

 
Obr. 8.3:  Zápis dat pro vstup RGB 4 : 4 : 4 

 
• 65 kbyte barev (16-bit/pixel), bitový vstup RGB 5 : 6 : 5; 16-ti bitová data přicházející 

z komunikačního rozhraní jsou mapována prostřednictvím ditheringu na 12-ti bitová data. Takto 
upravená data jsou ukládána do  RAM. 
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Obr. 8.4:  Zápis dat pro vstup RGB 5 : 6 : 5 
 
• 256 barev (8-bit/pixel), bitový vstup RGB 3 : 3 : 2; 8-mi bitová data přicházející z komunikačního 

rozhraní jsou mapována prostřednictvím LUT na 12-ti bitová data. Takto upravená data jsou 
ukládána do RAM. 

Obr. 8.5:  Zápis dat pro vstup RGB 3 : 3 : 2 

8.6.2 RAM pro data displeje a přístupový rozhodovací řadič (arbitr) 

8.6.2.1 RAM pro data displeje 
PCF8833 má integrováno 132 x 132 x 12-bit single port statické paměti RAM (během každého 

cyklu CLK může být zpřístupněna pouze jedna adresa). Těchto 209 kbit paměti umožňuje uložit na čip 
obrázek s rozlišením 132 x 132 (RGB) a 12-bpp barevnou hloubkou (4 kbyte barev). 
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8.6.2.2 Přístupový rozhodovací arbitr RAM 
Funkcí přístupového rozhodovacího řadiče je ovládání toku dat. Jestliže je ukončen přístup 

zápisu do RAM a současně je požadováno čtení, pak arbitr zajistí, že nedojde ke kolizi dat. Zápis dat 
do RAM je prioritní. Takto je chráněn přístup ze strany rozhraní a data mohou být zaslána na rozhraní 
bez chyb čtení/zápisu RAM. 

8.6.2.3 Zapisovací adresový  čítač 
Adresový čítač nastavuje adresy RAM pro zápis. Data jsou zapisována po jednom pixelu. Data  

pro každý pixel jsou před zápisem do RAM shromážděna ve formátu RGB 4 : 4 : 4 bit. Pozice RAM 
jsou adresovány pomocí ukazatelů adres. Rozsah adres je pro X = 0 až 131 (83H) a Y = 0 až 131 
(83H). Adresy mimo tento rozsah nejsou povoleny. Před zápisem do RAM musí být definováno okno 
pro zápis dat. Okno je programovatelné pomocí příkazových registrů xs a ys (umístění počáteční 
adresy sloupce a řádku pro zápis do RAM), xe a ye (umístění koncové adresy sloupce a řádku pro 
zápis do RAM). Na obr. 8.6 je znázorněna RAM displeje s definovaným oknem pro zápis dat. Jestliže 
xs = ys a xe = ye, zapisuje se pouze 1 pixel. 

Sekvence zápisu (viz obr. 8.6) naznačená pomocí šipek probíhá inkrementováním adresy X do 
konce řádku (X = xe), po té je inkrementována adresa Y. Když je zaplněn poslední řádek (X = xe a Y 
= ye), adresa je navrácena zpět na začátek zvoleného okna (X = xs, Y = ys) a zápis probíhá cyklicky 
dále. Sekvenci zápisu lze nastavit změnou registru přístupu do RAM (zrcadlení X neboY a vertikální 
nebo horizontální zápis). Změnou nastavení registru přístupu do RAM lze jednoduše převrátit nebo 
otočit obraz na LCD. 

 
 

Obr. 8.6 : Standardní sekvence zápisu dat do RAM s definovaným oknem (počáteční adresa xs, ys a 
koncová adresa xe, ye) 

8.6.2.4 Čítač adres displeje 
Čítač adres displeje generuje adresy pro vyčítání z RAM displeje. 

8.6.3 Dekodér instrukcí 
Dekodér instrukcí identifikuje instrukční slova přicházející prostřednictvím rozhraní a  

rozděluje následující datové bajty na jejich určení. 
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8.6.4 Řízení odstínů šedé 
Pro řízení zobrazení odstínů šedé je použit FRC s pečlivě řízeným mícháním FRC vzoru 

každého použitého pixelu. Speciální míchání zajišťuje, že vzor umístěný na každý pixel je odlišný od 
sousedního pixelu. Při obnovovací frekvenci 16 snímků je vyprodukován extra snímek. Všech 16 
snímků má stejnou dobu trvání. 

8.6.5 Časovací generátor 
Časovací generátor vytváří různé signály potřebné pro řízení vnitřních obvodů. Vnitřní  

operace čipu nejsou ovlivněny operacemi datové sběrnice. 

8.6.6 Oscilátor 
Oscilátor na čipu poskytuje CLK pro displejovou část. Nejsou potřebné externí součástky a 

OSC vstup musí být připojen k DD1V . Externí CLK, jestliže je použit, je připojen ke vstupu OSC. 
V tomto případě musí být vypnut vnitřní oscilátor softwarovým příkazem. 

8.6.7 Reset 
Čip má hardwarový a softwarový reset. Po zapnutí musí být připojen hardwarový reset (pin 

RES ). Hardwarový a softwarový reset má stejný účinek. Po resetu má čip následující stav: 
• Všechny výstupy sloupců a řádků jsou nastaveny na SS1V  (vypnutý displej). 
• RAM data nedefinována. 
• Režim vypnutí. 
• Řídící registr je nastaven na standardní stavy. 

8.6.8 Generátor napětí a generátor předpětí pro LCD 
Generátor napětí a generátor předpětí pro LCD je na obr. 8.7. LCDV je generováno dvěma 

napěťovými multiplikátory. Multiplikátor 1 je programovatelný. Chování multiplikátoru 2 závisí na 
režimu zobrazení. V plném zobrazovacím režimu je multiplikátor 2 zdvojovač. V částečném režimu je 

LCDIN1V  rovno LCDOUT2V . Napěťový generátor pro LCD vyžaduje 9 externích součástek 
(kondenzátorů). Generátor předpětí generuje podle naprogramovaného systému. Pro úsporu energie je 
doporučeno připojit kondenzátory na výstupy V2H, V1H, VC, V1L a V2L. 

 
Obr. 8.7: Generátor napětí a předpětí pro LCD 
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8.6.9 Ovladač sloupců, zpracování dat a přidržování dat 
Sekce ovladače sloupců zahrnuje 132 x 3 výstupů pro sloupce (C0 až C395) které by měly být 

připojeny přímo k LCD. Když je požadováno méně než 396 sloupců, výstupy nepoužívaných sloupců 
musí zůstat nezapojeny. Signály výstupů sloupců jsou generovány v bloku zpracování dat vyčítáním 
dat z RAM pro displej a zpracovávány příslušnou ortogonální funkcí která reprezentuje souběžně 
vybrané řádky. 

8.6.10 Ovladač řádků 
Sekce ovladače řádků zahrnuje 132 výstupů pro řádky které by měly být připojeny přímo k  

LCD. Když je požadováno méně než 132 řádků, výstupy nepoužívaných řádku musí zůstat 
nezapojeny. Když PCF8833 pracuje v plném zobrazovacím režimu, jsou současně vybrány 4 řádky. 
V režimu částečného zobrazování jsou výstupní signály aktivního řádku vybírány po jednom. 

8.7 Sériové rozhraní 
Pro komunikaci mezi mikrokontrolérem a PCF8833 může být použito CLK synchronizované 

SPI. Výběr tohoto rozhraní je dosažen pomocí pinu PS0. Sériové rozhraní je 3-vodičové, dvousměrné, 
určené pro komunikaci mezi mikrokontrolérem a čipem ovladače LCD. Tyto 3 vodiče zahrnují: 
• povolení čipu (SCE ) 
• sériový CLK (SCLK) 
• sériová data (SD) 

PCF8833 je připojen k SD pinu mikrokontroléru pomocí 2 pinů SDIN (data vstup) a SDOUT 
(data výstup) které jsou spolu propojeny. 

8.7.1 Režim zápisu 
Režim zápisu znamená, že mikrokontrolér zapisuje příkazy a data na PCF8833. Každý datový 

balík obsahuje řídicí bit C/D a 1 bajt přenosu. Jestliže je C/D  log 0, je následující bajt interpretován 
jako příkazový bajt. Jestliže je C/D  log 1, následující bajty jsou uskladněny v RAM pro displej nebo 
registrech. Po každém datovém bajtu RAM je automaticky inkrementován adresový čítač. Obr. 8.8 
znázorňuje základní formát zapisovacího režimu a definici přenosového bajtu. Jakákoliv instrukce 
může být zaslána do PCF8833 v pořadí, kdy je MSB zaslán jako první. Sérové rozhraní je nečinné, 
když je SCE  HIGH. V tomto stavu nemají pulsy SCLK účinek a sériovým rozhraním není odebírán 
výkon. Sestupná hrana na pinu SCE povoluje sériové rozhraní a indikuje start přenosu dat. 

 
Obr 8.8: Sériový tok dat v režimu zápisu 

 
Obr. 8.9 zobrazuje protokol režimu zápisu: 
• Když je SCE  HIGH, SCLK je ignorován. Sériové rozhraní je nečinné po dobu, kdy je CSE  

HIGH. 
• Se sestupnou hranou SCE  musí být SCLK LOW. 
• SDIN je vzorkován se vzestupnou hranou SCLK. 
• C/D  bit indikuje, jestli je následující byte příkaz ( C/D = 0) nebo data ( C/D = 1). Je vzorkován 

s první vzestupnou hranou SCLK. 
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• Jestliže SCE zůstává LOW po posledním bitu prikaz/data bajtu, přijme sériové rozhraní C/D bit 
dalšího bajtu na další vzestupnou hranu SCLK. 

• Resetovací impuls na pinu RES přerušuje přenos; data, zapsaná do RAM se mohou ztratit, registry 
jsou vymazány; jestliže jeSCE LOW po vzestupné hraně RES , sériové rozhraní je připraveno pro 
příjem C/D bitu a prikaz/data bajtu. 

 
Obr 8.9: Protokol sériové sběrnice, zápis do registru s řídicím bitem v přenosu 

8.7.2 Režim čtení 
Režim čtení sériového rozhraní znamená, že mikrokontrolér čte data z PCF8833.  

PCF8833 může zasílat data zpět mikrokontroléru dvěma rozdílnými způsoby: 
• Po-té co je vydán příslušný příkaz, je bajt přenesen v opačném směru (využívá SDOUT). Aby se 

dosáhlo časovacích charakteristik, datový bit b7 musí být označen jako nepotřebný. Když je 
rychlost CLK změněna na nejméně polovinu maximální rychlosti, potřebnou pro čtení b7, čtení b7 
je platné. PCF8833 vzorkuje SDIN data na vzestupné hrany SCLK, ale posouvá SDOUT data na 
sestupné hrany SCLK. Takže se předpokládá čtení SDOUT mikrokontrolérem na vzestupné hrany 
SCLK. Po-té,co byl zaslán příkaz pro čtení, SDIN nesmí být nastaven jako 3-stavový dříve, než 
sestupná hrana SCLK posledního bitu. 

• PCF8833 může zasílat mikrokontroléru 24 nebo 32 datových bitů. Po-té co byl zaslán jeden z  
příslušných příkazů, jsou zaslány 3 nebo 4 bajty v opačném směru (využívající SDOUT) po 
jednom nepravém cyklu. 8-mý čtecí bit je kratší než ostatní, protože je ukončen  vzestupnou 
hranou SCLK. Poslední 3 hrany SCLK nastavují SDOUT na 3-stavový. 

8.8 Zápis DAT a PŘÍKAZU pomocí SPI    
Sériová komunikace se zařízením PCF8833 je realizována na 9-ti bitové sériové sběrnici. 

Mikrokontrolér AVR umožňuje SPI komunikaci 8-mi bitovou (zapisovací a čtecí posuvný registr 
SPDR má 8 bitů). Proto je vhodné komunikaci realizovat z části ručně. Řídicí bit v přenosu, definující 
interpretaci následujícího bajtu (data nebo příkaz) je zaslán ručně. 

Postup při zasílání příkazu: 
1. SPI modul je nečinný. 
2. Výstup, na němž se nachází SCLK je nastaven na log 1 (generování náběžné hrany pulsu). 
3. Výstup, na němž se nachází SCLK je nastaven na log 0 (generování sestupné hrany pulsu). 
4. Aktivace SPI modulu. 
5. Zaslání bajtu. 

 
Postup při zasílání dat: 

1. SPI modul je nečinný. 
2. Výstup, na němž se nachází SDOUT je nastaven na log 1. 
3. Výstup, na němž se nachází SCLK je nastaven na log 1 (generování náběžné hrany pulsu). 
4. Výstup, na němž se nachází SDOUT je nastaven na log 0. 
5. Výstup, na němž se nachází SCLK je nastaven na log 0 (generování sestupné hrany pulsu). 
6. Aktivace SPI modulu. 
7. Zaslání bajtu. 
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8.9 Inicializace PCF8833 
Před zápisem dat do RAM řadiče je nutné nejprve řadič inicializovat provedením resetu 

(teoreticky stačí jeden z resetů (HW nebo SW)). Následuje probuzení z úsporného režimu. Po-té je 
zapnut generátor napětí pro LCD (v opačném případě by bylo nutné přivést externí napájení pro LCD 
na vstupy řadiče LCDIN1V  a LCDIN2V ). Po zapnutí LCD jsou pixely v nedefinovaném stavu, což se 
vyznačuje různobarevnou plochou LCD. 

Postup inicializace: 
1. HW reset ( RESLOW). 
2. Čekání na inicializaci po dobu RTt  (doba potřebná pro inicializaci po resetu - max. 5ms). 

3. RESHIGH. 
4. Povolení čipu (SCE LOW). 
5. SW reset; zaslání příkazu 01H. 
6. Čekání na inicializaci po dobu RTt  (doba potřebná pro inicializaci po resetu - max. 5ms). 
7. Probuzení z režimu spánku; zaslání příkazu 11H. 
8. Zapnutí obvodů pro generování LCDV ; zaslání příkazu 03H. 
9. Čekání na ustálení LCDV  (10ms). 
10. Zapnutí LCD; zaslání příkazu 29H. 
11. Zakázání čipu; konec inicializace ( SCE HIGH). 

8.10 Nastavení barevné hloubky 
Standardní nastavení barev je 12-bit čemuž odpovídá formát dat (viz obr. 7.3). Po každé 

změně nastavení formátu dat musí být nastaveny parametry xs, xe (rozsah adres sloupců RAM pro 
zápis)  a ys, ye (rozsah adres řádků RAM pro zápis) a povolen zápis do RAM s novým nastavením. 

Postup nastavení barevné hloubky: 
1. Povolení čipu (SCE LOW). 
2. Nastavení režimu barev; zaslání příkazu 3AH. 
3. Zaslání dat 02H pro 8-bit; 03H pro 12-bit; 05H pro 16-bit režim. 
4. Zakázání čipu (SCE HIGH). 

8.11 Nastavení adres pro zápis do RAM 
Nastavením parametrů xs, xe (rozsah adres sloupců RAM pro zápis) a ys, ye (rozsah adres 

řádků RAM pro zápis) (viz obr. 7.6) je definováno okno paměti, kde jsou zasílána data formátovaná 
dle nastavení barevné hloubky. Povolením zápisu do RAM je potvrzeno nové nastavení adres. 

Postup nastavení adres pro zápis do RAM: 
1. Povolení čipu (SCE LOW). 
2. Nastavení adres sloupců xs, xe; zaslání příkazu 2AH. 
3. Nastavení xs <0,131>; zaslání dat pro nastavení xs . 
4. Nastavení xe <0,131>; zaslání dat pro nastavení xe . 
5. Nastavení adres řádků ys, ye; zaslání příkazu 2BH. 
6. Nastavení ys <0,131>; zaslání dat pro nastavení ys . 
7. Nastavení ye <0,131>; zaslání dat pro nastavení ye . 
8. Povolení zápisu do RAM; zaslání příkazu 2CH. 
9. Zakázání čipu (SCE HIGH). 

8.12 Zápis obrazových dat do RAM 
Po provedení inicializace řadiče, nastavení požadovaném barevné hloubky, vymezení 

zobrazovací plochy a dalších volbách zobrazovacího režimů může být zahájen přenos dat ve zvoleném 
formátu: 
• Pro 8-mi bitový režim je zasílán pouze 1 bajt, obsahující RGB informaci pro 1 pixel (viz obr. 7.5). 
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• Pro 12-ti bitový režim jsou zasílány 3 bajty, obsahující RGB  informaci 2 pixelů. V tomto režimu 
se zobrazují 2 pixely najednou. Pokud jsou zaslány pouze 2 bajty, po ukončení přenosu nebo 
zaslání příkazu NOP (prázdná instrukce) je zobrazen pouze 1 pixel a poslední 4 bity druhého bajtu 
jsou zahozeny (viz obr. 7.3). 

• V 16-ti bitovém režimu jsou zasílány 2 bajty, obsahující RGB informaci pro 1 pixel (viz obr. 7.4). 
 
[10] 

9 Mikrokontrolér ATmega644P 
Mikrokontrolér ATmega644P je nízko-příkonový 8-mi bitový mikrokontrolér založený na 

rozšířené architektuře AVR RISC. 

9.1 Základní vlastnosti mikrokontroléru ATmega644P 
• Instrukční soubor obsahuje 131 instrukcí, většina je provedena během jediného hodinového cyklu. 
• 32 registrů délky 8 bitů. 
• 32 programovatelných I/O. 
• Hodinový kmitočet až 20 MHz, maximální výpočetní výkon až 20 MIPS. 
• Programová paměť FLASH o kapacitě 64 kB; počet přeprogramování - 10 000 cyklů 
• Datová paměť SRAM o kapacitě 4 kB. 
• Datová paměť EEPROM o kapacitě 2 kB; počet přeprogramování - 100 000 cyklů. 
• FLASH, EEPROM, nastavení (Fuses, Lock Bits) jsou programovatelné přímo v systému pomocí 

rozhraní SPI nebo JTAG. 
• Dva 8-mi bitové čítače / časovače a jeden 16-ti bitový (dokonalejší) čítač / časovač. 
• 6 PWM kanálů. 
• Analogový komparátor, 8-mi kanálový 10-ti bitový A/D převodník, diferenční mód s volitelným 

zesílením 1x, 10x nebo 200x. 
• Bajtově orientovaný dvou-vodičový sériový interface TWI (I2C). 
• 2 naprogramovatelné sériové porty USART. 
• Master/Slave SPI sériový interface. 
• Programovatelný časovač Watchdog s odděleným zabudovaným oscilátorem. 
• Zabudovaný analogový komparátor. 
• Probouzení z úsporných režimů pomocí změny stavu na volitelném pinu. 
• Power-on Reset (reset při zapnutí) a programovatelná Brown-out detekce poklesu napětí 
• Zabudovaný kalibrovaný RC oscilátor. 
• Externí a interní zdroje přerušení. 
• 6 úsporných režimů. 
• Pouzdra: PDIP 40, TQFP 44, VQFN/QFN/MLF 44 
• Napájecí napětí: 2,7 až 5,5V. 
• Odběr proudu v aktivním / power-down režimu: 7mA / 0,2uA (3,3V; 12MHz krystal). 
• Maximální frekvence při napětí 3,3V: 12MHz. 
• Orientační cena: 200 Kč 

9.2 SPI 
 Sběrnice SPI představuje jednu z forem sériových externích sběrnicí sloužících pro vzájemné 
propojení dvou či více komunikujících uzlů, přičemž jeden uzel obvykle vystupuje v roli takzvaného 
řadiče sběrnice (master), ostatní uzly pracují v režimu slave. Uzel, který pracuje jako master, obsahuje 
generátor hodinového signálu, který je rozveden do všech ostatních uzlů, čímž je umožněn zcela 
synchronní (navíc ještě obousměrný) přenos dat. Hodinový signál je rozváděn vodičem označovaným 
symbolem SCK. Kromě vodiče s hodinovým signálem jsou uzly propojeny dvojicí vodičů 
označovaných většinou symboly MISO (Master In, Slave Out) a MOSI (Master Out, Slave In), pomocí 
nichž se obousměrně (full duplex) přenáší data. Posledním signálem, který se u této sběrnice používá, 
je signál SS (Slave Select), jenž slouží – jak již jeho název napovídá – k výběru některého uzlu 
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pracujícího v režimu slave. Všechny čtyři signály – SCK, MISO, MOSI i SS, pro svoji funkci vyžadují 
pouze jednosměrné porty, což přispívá k jednoduché a především levné implementaci této sběrnice. 
 Sběrnice SPI se kvůli své implementační jednoduchosti používá v mnoha různých systémech, 
například pro komunikaci s některými typy pamětí EEPROM, FLASH,.. (označovanými také jako 
„sériové“ paměti), textovými i grafickými LCD panely, A/D a D/A převodníky, hodinami reálného 
času (RTC) atd. Podpora pro SPI je zabudována také do mnoha mikrokontrolérů. Pro jednosměrnou 
komunikaci, při které se do uzlu pouze vysílají či naopak čtou data, však lze použít i pouhopouhý 
posuvný registr či sériově zapojenou sadu několika posuvných registrů, což je velmi jednoduchá a také 
levná metoda, jak pomocí mikrokontroléru ovládat okolní zařízení. 

9.2.1 Přednosti a zápory sběrnice SPI 
Mezi největší přednost sběrnice SPI patří její značná jednoduchost a tím i snadnost 

implementace. Jednoduché je jak elektrické rozhraní sběrnice (jednosměrné piny kompatibilní 
s technologií TTL, čemuž dnes odpovídají i integrované obvody využívající technologii CMOS), tak i 
přenosový protokol. Ve své podstatě totiž není SPI nic jiného než několik externě propojených 
posuvných registrů, přičemž posun je řízen jednotným hodinovým signálem. Jednoduchost 
přenosového protokolu vyplývá i z toho, že data jsou přenášena obousměrně po samostatných 
vodičích, takže není nutné řešit přepínání mezi vysíláním a příjmem, jako tomu bylo u některých 
sběrnic používajících poloduplexní přenos dat. Přenosová rychlost je pro mnoho účelů dostatečně 
vysoká. Hodinová frekvence, z níž se odvozuje bitová rychlost (bitrate), se v běžných případech 
pohybuje v rozsahu 1 MHz až 10 MHz, při dodržení dostatečně malé kapacity spoje je však možné 
použít i poměrně vysokou frekvenci až 70 MHz, což odpovídá 140×106 obousměrně přeneseným 
bitům za sekundu. 

Mezi nevýhody sběrnice SPI patří především existence pouze jednoho zařízení, které může 
pracovat v režimu master. Existuje sice možnost použít zapojení označované multiple master, ale to již 
vyžaduje použití složitějšího přenosového protokolu, takže se vytrácí jednoduchost celého řešení. 
Pomocí SPI je také možné přenášet data pouze na kratší vzdálenosti, což je dáno jednak nutností 
synchronizace hodinového signálu s přenášenými daty (shodné zpoždění), tak i neexistencí signálu 
typu ACK (acknowledge), kterým by se potvrzoval příjem dat a dovoloval tak řídit rychlost přenosu 
dat v případě, že některé zařízení nedokáže data rychle zpracovat. Další nevýhodou je fakt, že u SPI je 
možné použít několik způsobů synchronizace dat hodinovým signálem – lze použít obě polarity hodin, 
synchronizovat na náběžnou či sestupnou hranu atd. Proto například mnoho mikrokontrolérů obsahuje 
konfigurační registry, pomocí nichž je možné zvolit, jakým způsobem se má hodinový signál 
generovat (master) či naopak interpretovat (slave). Poslední nevýhodou, která však kvůli komunikaci 
na menší vzdálenosti není tak patrná, je nutnost použít minimálně čtyři vodiče pro obousměrnou 
komunikaci – SCK, MISO, MOSI a GND (signálová zem). Alternativní způsob zapojení (MISO a 
MOSI spojené do jednoho vodiče SISO) se příliš často nepoužívá. 

9.2.2 Princip komunikace po sběrnici SPI 
 Na obr. 9.1 je nakreslen způsob propojení dvou uzlů (například mikrokontrolérů) pomocí 
sběrnice SPI. Oba uzly obsahují v tom nejjednodušším případě dva registry – datový záchytný registr 
Serial Input Buffer – SSPBUF a posuvný registr Shift Register – SSPSR. Do registru SSPSR je zapsán 
bajt (celá osmice bitů), který byl korektně přijat, ale ještě nebyl zpracován, tj. mikrokontrolér si jeho 
obsah nepřečetl. Tento registr tedy slouží jako jednoprvková fronta zabezpečující, že při korektní 
obsluze nedojde ke ztrátě dat. Posuvný registr SSPSR slouží současně k vysílání i příjmu jednoho bitu 
z celé osmice přenášených bitů – každý posun obsahu tohoto registru doprava znamená, že se 
vysunutý bit pošle na pin SDO (v případě uzlu typu master se jedná o vodič MOSI) a naopak logická 
hodnota přečtená na pinu SDI (MISO) je zapsána do nejnižšího bitu posuvného registru. Jeden z uzlů 
pracuje v režimu master, druhý v režimu slave. Vysílání i příjem jednoho bitu je tedy nedělitelná 
operace, která vždy proběhne ve stejný okamžik. 
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Obr.9.1: Princip propojení dvou zařízení pomocí rozhraní SPI. Zařízení nakreslené vlevo je 

nakonfigurováno do režimu master, zařízení vpravo do režimu slave. Hodinový signál je vždy 
generován zařízením typu master, data se přenáší obousměrně po dvojici vodičů SDO-SDI (MOSI) a 

SDI-SDO (MISO). Nejdříve je vyslán nejvyšší bit přenášeného bajtu, přičemž současně dochází 
k vysouvání vysílaného bitu a nasouvání bitu přijatého. 

  
 Uzel pracující v režimu master generuje hodinové impulsy, které jsou posílány po vodiči SCK. 
Pomocí hodinových pulsů je prováděna synchronizace vysílání i příjmu dat, tj. časy, ve kterých 
dochází ke změně posuvných registrů SSPSR. U většiny zařízení je možné nakonfigurovat polaritu 
hodin i to, zda se má posun provést při sestupné či vzestupné hraně hodinového signálu. Čtyři možné 
tvary hodinového signálu jsou zobrazeny na obr. 9.2. Konfiguračním bitem CPOL je určena polarita 
hodinového signálu, tj. především jeho klidová úroveň (idle), která představuje stav, kdy se neprovádí 
vysílání dat. Naproti tomu konfigurační bit CPHA určuje, zda se platná data, tj. doba, ve které dochází 
k posunu v posuvném registru, oznamují vzestupnou či sestupnou hranou hodinového signálu (pro 
CPOL=1 je signál invertován a tím dochází i k otočení smyslu hrany). Lze si povšimnout, že 
k vysílání i příjmu dat dochází vždy až po ustálení obou datových vodičů (MISO i MOSI), tj. uprostřed 
bitového intervalu. 
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Obr.9.2: Čtyři možné způsoby synchronizace přenášených dat hodinovým signálem. 

9.2.3 Komunikace s více uzly 
 V praxi se však často stává, že je nutné propojit větší množství uzlů – může se například jednat 
o různá vstupní zařízení (teplotní čidla, světelné sondy, A/D převodníky) či naopak zařízení výstupní 
(LCD a LED). Pokud je nutné data přenášet bez většího zpoždění, a to i v případě, že některé ze 
zařízení nemusí pracovat, použije se zapojení naznačené na obr. 9.3. V tomto zapojení existuje jeden 
uzel pracující v režimu master. Ten generuje hodinový signál použitý při obousměrném přenosu dat. 
Kromě toho však také obsahuje piny označené CSx nebo SSELx, kterými se vybírá právě jeden z uzlů 
typu slave. V jeden okamžik může být vybrán vždy pouze jeden uzel typu slave, jinak by došlo ke 
kolizi na vodiči SDI (MISO) ve chvíli, kdy by více uzlů typu slave na tento vodič začalo vysílat data. 
Předností tohoto způsobu zapojení je prakticky okamžitý výběr uzlu, se kterým se má komunikovat, 
nevýhodou pak rostoucí počet vodičů CSx a tím pádem i výstupních pinů, které je nutné v uzlu typu 
master „obětovat“. Podobně jako u všech podobných výběrových signálů (CS, OE), je i zde použit 
invertovaný vstup, tj. zařízení se vybírá logickou nulou (úroveň LOW) a nikoli jedničkou (úroveň 
HIGH). 
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Obr.9.3: Způsob komunikace s více zařízeními pomocí výběru uzlu signálem SS. Čím více existuje 
uzlů typu slave, tím větší množství pinů CSx je nutné použít. Vzhledem k tomu, že v danou 

chvíli může být vybrána jen jedna komunikující dvojice uzlů, lze mezi uzel typu master a ostatní uzly 
vložit demultiplexor pracující v režimu výběru „jedna z n“. 

9.2.4 Zřetězení uzlů na sběrnici SPI 
Existuje však i alternativní způsob zapojení uzlů na sběrnici SPI, který spočívá ve zřetězení 

všech připojených zařízení tak, že výstup DI prvního zařízení slave je připojen na vstup DI slave 
následujícího. Zatímco hodinový signál je rozveden paralelně do všech uzlů, datové vodiče tvoří kruh. 
Vzhledem k tomu, že každý uzel obsahuje uvnitř posuvný registr, je tímto zapojením vlastně vytvořen 
jeden dlouhý posuvný registr, přičemž každý uzel (zařízení) v danou chvíli „vidí“ pouze jednu osmici 
bitů. V případě, že by všechny uzly typu slave neměnily data, která přečtou, znamenalo by to, že 
osmice bitů vyslaná masterem by se vrátila zpět po 8×n hodinových pulsech, kde n je počet 
zřetězených uzlů. Při tomto způsobu zapojení je nutné na vyšší vrstvě vytvořit vhodný komunikační 
protokol. 

9.2.5 Popis a konfigurace SPI mikrokontroléru ATmega644 
SPI dovoluje vysokorychlostní synchronní přenos dat mezi µC a periferními zařízeními. Jako 

SPI může u ATMEGA644P sloužit také USART v režimu SPI. 

9.2.5.1 Klíčové schopnosti 
• Plný duplex (schopnost současně přijímat i vysílat). 
• Třívodičový synchronní přenos pomocí linek MISO, MOSI a SCK. 
• Může pracovat jako master (řídící obvod) nebo slave (řízený obvod). 
• 7 programovatelných rychlostí. 
• Maximální přenosová rychlost: CLKCPU/2 v režimu Master; CLKCPU/4 v režimu slave. 
• Volitelné pořadí bitů (LSB až MSB nebo MSB až LSB). 
• Volitelný formát přenosu dat: čtení na vzestupnou / sestupnou hranu SCK; přepólování SCK. 
• Příznaky konce a kolize přenosu. 
• Schopnost procitnutí z úsporného režimu Idle po příjmu dat v režimu SPI slave. 

9.2.5.2 Rozdělení modulu 
• 2 posuvné registry. 
• Generátor hodinových pulsů SCK. 
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9.2.5.3 Nastavení SPI 
Pro nastavené TWI slouží u µC ATMEGA644P 2 registry: 

• SPSR – status registr 
• SPCR – řídící registr 
 
SPSR 
SPIF WCOL - - - - - SPI2X 
 
SPIF – příznak kompletního sériového přenosu 
WCOL – kolize dat; příznak zápisu do datového registru SPI během přenosu dat 
SPI2X – nastavením bitu je zdvojnásobena rychlost SCK 
 
SPCR 
SPIE SPE DODR MSTR CPOL CPHA SPR1 SPR0 
 
SPIE – povolení přerušení 
SPE – povolení SPI 
DODR – pořadí dat MSB -> LSB nebo LSB -> MSB 
MSTR – režim SPI, nastavením bitu je zvolen režim master, resetováním bitu je nastaven režim slave 
CPOL – polarita SCK, když je CPOL = 1, je klidový režim SCK = log1 (standardně CPOL = 0) 
CPHA – fáze SCK, když CPHA = 1, jsou data vzorkována na sestupnou hranu (standardně CPHA = 0) 
SPR1, SPR0 – rychlost SCK, odvozena od frekvence oscilátoru µC 

9.2.5.4 Příjem v režimu master 
1. Povolení požadovaného zařízení slave nastavením povolovacích vstupu /CS zařízení slave na 

log0. K tomu může být (v režimu SPI master) použit kterýkoliv výstup µC. 
2. Pokud je SPI k dispozici (SPIF = 0), musí být do datového registru SPDR nejprve zapsán bajt. 

Tím je provedeno vysunutí bajtu z posuvného registru zařízení slave. Po nastavení příznaku 
SPIF jsou přijatá data vyčtena opět z registru SPDR. Čtením registru SPDR je příznak SPIF 
automaticky vynulován. 

3. Zakázání zařízení slave (nastavení /CS na log1). 

9.2.5.5 Vysílání v režimu master 
1. Povolení požadovaného zařízení slave nastavením povolovacích vstupu /CS zařízení slave na 

log0. K tomu může být (v režimu SPI master) použit kterýkoliv výstup µC. 
2. Data bajt je zapsán do datového registru SPDR. Po nastavení příznaku SPIF je přenos bajtu 

kompletní. Zápisem do registru SPDR je příznak SPIF automaticky vynulován. 
3. Zakázání zařízení slave (nastavení /CS na log1). 

9.3 TWI 
Označení TWI používají někteří výrobci mikrokontrolérů (Atmel). Sběrnice je také označovaná 

poněkud neobvykle symbolem I2C, což je zkratka z celého názvu Inter-Integrated Circuit. V určitých 
ohledech se jedná o sběrnici podobnou SPI (existence hodinového signálu, jediný uzel typu master), 
ovšem některé vlastnosti těchto sběrnic jsou odlišné. Zatímco u sběrnice SPI byl umožněn 
obousměrný přenos dat díky použití dvojice vodičů MISO a MOSI, je sběrnice I2C vybavena „pouze“ 
jedním datovým vodičem SDA, z čehož vyplývá, že se data přenáší poloduplexně. Také to znamená 
poněkud složitější interní strukturu všech připojených zařízení, protože příslušné piny musí být možné 
přepínat ze vstupního režimu na režim výstupní. Také zde není použit výběr zařízení typu slave 
pomocí zvláštních signálů (CS), protože každému uzlu je přiřazena jednoznačná adresa – kromě 
elektrických charakteristik je totiž přesně stanoven i komunikační protokol, což je další rozdíl oproti 
výše popsané sběrnici SPI. Obecně je možné říci, že I2C je sice poněkud složitější, ale zato 
flexibilnější sběrnice, která se velmi často používá i pro komunikaci na delší vzdálenosti (řádově 
metry), než tomu je u sběrnice SPI. 
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9.3.1 Komunikace po sériové sběrnici I2C 
Na obrázku 9.4 je zobrazen princip propojení několika uzlů pomocí sběrnice I2C. Sběrnice je 

tvořena dvojicí signálových vodičů. První signálový vodič slouží pro obousměrný přenos dat (SDA – 
serial data), druhým vodičem pak zařízení typu master posílá všem ostatním zařízením hodinové 
signály (SCK – serial clock). V praxi je navíc nutné k této dvojici vodičů přidat i společnou 
signálovou zem (GND – ground). Ani to však ještě pro úspěšnou komunikaci nestačí, protože je navíc 
nutné oba signálové vodiče, tj. jak SDA, tak i SCK, připojit přes pull-up rezistory o odporu cca 1,5 kΩ 
na napájecí napětí. Důvod je jednoduchý – ve chvíli, kdy jsou všechny uzly nečinné (mohou být klidně 
i odpojeny od sběrnice), zvedají tyto dva rezistory napětí na obou signálových vodičích na úroveň 
logické jedničky, což je normou stanovený klidový stav. Sběrnice může v tomto stavu zůstat po 
libovolně dlouhou dobu – některé mikrokontroléry dokonce mohou přejít do režimu „spánku“ (nízké 
spotřeby, snížení vyzařování) s tím, že při zahájení komunikace se automaticky aktivují. 

 

 
 

Obr.9.4: Zapojení uzlů na sběrnici I2C. Jedno z připojených zařízení pracuje v režimu 
„master“, ostatní zařízení pak v režimu „slave“. Do režimu „master“ se většinou konfiguruje 

mikrokontrolér či mikroprocesor, který sbírá data z ostatních zařízení (A/D převodníky, 
teplotní senzory), popřípadě tato zařízení řídí (LED či LCD panely, regulované větráčky, 

hodiny reálného času). Kromě datového vodiče SDA a vodiče SCL přenášejícího hodinový 
signál je nutné všechna zařízení propojit společnou signálovou zemí – GND. 

9.3.2 Řizení sběrnice zařízením typu master 
Veškeré řízení sběrnice má na starosti zařízení nakonfigurované do režimu master. V jednu 

chvíli může jako master pracovat pouze jediné zařízení, čímž je zaručeno, že na sběrnici nebude 
docházet ke kolizím; navíc je veškerá komunikace deterministická (při správné konfiguraci lze zaručit 
dobu odezvy). Ostatní uzly, které pracují v režimu slave, nemohou sběrnici řídit a dokonce ani nemají 
možnost samy zažádat o vysílání či příjem dat. V těch případech, kdy není čas komunikace určen 
deterministicky (například na základě společného časovače), ale nutnost komunikace záleží spíše na 
externích událostech (teplotní či kouřové čidlo, detektor pohybu atd.), je možné zvolit několik variant 
řešení. Nejjednodušší variantou jsou neustálé dotazy na stav zařízení (čidla), tj. takzvaný polling. 
Mikrokontrolér se například může po každém přerušení od svého interního časovače dotázat na stav 
všech zařízení připojených na sběrnici a adekvátně podle toho zareagovat, například roztočit větráček 
na chladiči, spustit alarm atd. Druhá možnost poněkud samotnou sběrnici I2C obchází – zařízení může 
pomocí externího přerušovacího signálu (tj. dalšího vodiče) mikrokontrolér informovat o tom, že je 
nutné zahájit komunikaci. Existuje ještě třetí možnost – režim multi-master, ten však nemusí být vždy 
podporován. 

Vlastní zahájení komunikace zařízením nakonfigurovaným do režimu master je poměrně 
jednoduché. V klidovém stavu, kdy nejsou přenášena žádná data, jsou na obou signálových vodičích, 
tj. jak SDA, tak i SCL, napěťové úrovně logické jedničky. I kdyby se všechny uzly odpojily (přešly 
například do stavu vysoké impedance na vstupu), tak je úroveň logické jedničky zaručena díky 
zapojení dvou pull-up rezistorů mezi signálové vodiče a napájecí napětí. Komunikaci vždy zahajuje 
master a to tak, že sníží úroveň na datovém vodiči SDA na logickou nulu, zatímco SCL si po určitou 
dobu udržuje stav logické jedničky (tato doba je závislá na zvolené přenosové rychlosti). Tento stav, 
který se označuje termínem start bit, rozpoznávají všechny uzly připojené na sběrnici. Ihned po 
vyslání start bitu začne master vysílat adresu uzlu, se kterým si přeje komunikovat (sedmibitová či 
speciálně kódovaná desetibitová adresa) a také bit, jehož stavem se určuje, zda má komunikující uzel 
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data vysílat či naopak přijímat. Každý bit (ať už je na sběrnici zapisován jakýmkoli zařízením) musí 
mít ustálenou hodnotu ve chvíli, kdy hodinový signál přejde ze stavu logické nuly do stavu logické 
jedničky (náběžná hrana). 

9.3.3 Adresování uzlů připojených na sběrnici 
Každému zařízení (nakonfigurovanému do módu slave) připojenému na sběrnici I2C může být 

přidělena unikátní celočíselná adresa, aby bylo možné jednoznačně určit uzel, se kterým má zařízení 
typu master komunikovat. U sběrnic I2C, pomocí kterých je propojeno menší množství 
komunikujících zařízení (uzlů), se používá sedmibitová adresa přenášená v jednom bajtu, přičemž 
poslední přenesený bit, tj. ten s nejnižší váhou, má význam přepínače mezi módem čtení a zápisu dat – 
R/W. Pomocí sedmibitové adresy lze teoreticky rozlišit až 27=128 různých zařízení, prakticky je však 
toto číslo zmenšeno o několik rezervovaných adres (general call addresses), jejichž význam bude dále 
vysvětlen. Existují však i rozlehlejší sítě s větším množstvím komunikujících zařízení, u kterých by 
sedmibitová adresa nemusela postačovat pro rozlišení všech připojených uzlů (situace s omezeným 
adresovým prostorem se ještě zhoršuje v tom, že zdaleka ne u všech připojených zařízení lze jejich 
adresu libovolně zvolit – mnoho výrobců například přenastavuje adresu zařízení napevno či umožňuje 
výběr pouze několika adres). 

V těchto případech lze využít odlišnou konfiguraci sběrnice I2C, při které je možné každému 
zařízení nastavit desetibitovou adresu a rozlišit tak maximálně 210=1024 adres. Nepatrnou nevýhodou 
adresování deseti bity je potřeba přenosu adresy ve dvou bytech, což může v některých případech 
znamenat neefektivní využití přenosového pásma, zejména tehdy, když se po navázání spojení přenáší 
pouze malé množství údajů. Některé čipy také nejsou uzpůsobeny pro tento režim adresování. 

 

 
 

Obr. 9.5: Komunikace probíhající na sběrnici I2C, při níž je pomocí sedmi bitů vybráno jedno 
ze zařízení, které pracuje v režimu slave. Po sedmi bitech adresy je navíc přenesen jeden bit, kterým je 
určeno, zda bude zařízení typu „master“ data posílat či naopak přijímat. Každá osmice bitů (bajt, znak) 

je potvrzována. Přenesení osmi bitů je tedy provedeno za devět hodinových cyklů (devátý cyklus 
slouží k přenesení potvrzovacího bitu – ACK). 

9.3.4 Použití sedmibitové adresy 
Průběh komunikace při adresování uzlů pomocí sedmibitové adresy je zobrazen na obr. 9.6. 

Komunikace je zahájena, takzvaným start bitem, tj. přechodem signálu SDA z klidového stavu 
představovaného úrovněmi logické jedničky na datovém i hodinovém vodiči na úroveň logické nuly. 
Ihned po start bitu je možné zahájit přenos adresy. Zařízení master vyšle na sběrnici všech sedm bitů 
adresy, přičemž vždy při náběžné hraně hodinového signálu je již logická hodnota adresujícího bitu 
ustálena, takže ji mohou přečíst všechna zařízení typu slave. Poslední bit – osmý – určuje, zda se mají 
data z cílového zařízení vysílat, či naopak zda má toto zařízení data přijímat (logická úroveň 0 značí 
čtení, jednička pak zápis). Po přenosu všech osmi bitů (sedm bitů adresy + osmý bit s určením směru 
přenosu dat) provede každý uzel slave porovnání přijaté adresy se svoji vlastní adresou. Vybraný uzel 
(jen on) totiž musí potvrdit, že se na sběrnici skutečně nachází. Potvrzení (bit ACK – acknowledge) se 
v devátém cyklu hodin pošle zpět na zařízení typu master. Příjem logické nuly značí, že adresovaný 
uzel skutečně existuje a je možné s ním zahájit komunikaci, logická jednička naopak může znamenat, 
že uzel s danou adresou buď neexistuje, nebo je z nějakého důvodu odpojen či prostě není z různých 
příčin připraven komunikovat. 
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Obr. 9.6: Průběh komunikace při adresování uzlů pomocí sedmibitové adresy. 

9.3.5 Standardní přenosové rychlosti 
Specifikace sběrnice I2C stanovuje i několik standardních přenosových rychlostí, které 

pokrývají většinu praktických aplikací. Mnoho současných čipů dokáže komunikovat rychlostí 10 
kbps, 100 kbps a 400 kbps. V tabulce 9.1  jsou uvedeny rychlosti přenosu odvozené přímo z frekvence 
hodinového signálu, přičemž jsou do těchto hodnot započítány i potvrzovací bity. Vzhledem k tomu, 
že osm datových bitů se přenáší minimálně v devíti hodinových cyklech (poslední cyklus je 
rezervovaný pro potvrzovací signál ACK), je reálná přenosová rychlost užitečných dat poněkud nižší: 

 
Tab. 9.1: Podporované rychlosti sběrnice I2C 

 
 
 
 
 
 

 

9.3.6 Popis a konfigurace TWI mikrokontroléru ATmega644 

9.3.6.1 Klíčové schopnosti 
• Jednoduchý a flexibilní komunikační interface, pouze po 2 vodičích SCL a SDA. 
• Podporované operace master a slave. 
• Zařízení může pracovat jako vysílač nebo přijímač. 
• 7-mi bitové adresování umožňující přidělení až 128 rozdílných slave adres. 
• Podpora multi-master arbitru. 
• Maximální rychlost přenosu dat 400 kHz. 
• Potlačení šumu odstraňující hroty signálu. 
• Programovatelná adresa slave s podporou globálního volání. 
• Rozpoznání adresy během režimu spánku a probuzení AVR. 

9.3.6.2 Rozdělení modulu 
• Generátor přenosové rychlosti – řídí periodu SCL v režimu master 
• Jednotka rozhraní sběrnice – obsahuje posuvný registr dat a adresy TWDR, řízení START/STOP, 

a detekce arbitru, také obsahuje registr (N)ACK jinak z aplikace nepřístupný. 
• Jednotka pro porovnání slave adresy. 
• Řídící jednotka - generuje příslušné odezvy a informuje řídicí aplikaci o stavu sběrnice pomocí 

stavového registru TWSR. 

9.3.6.3 Nastavení TWI 
Pro nastavené TWI slouží u µC ATMEGA644P celkem 4 registry: 

• TWSR – status registr 
• TWCR – řídící registr 
• TWAR – registr slave  adresy 
• TWBR – registr nastavení přenosové rychlosti 

Přenosová rychlost Označení 
10 kbps low speed mode 
100 kbps standard mode 
400 kbps fast mode 
1 Mbps fast mode + 
3,4 Mbps high speed mode 
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TWSR 
TW7 TW6 TW5 TW4 TW3 - TWPS1 TWPS0 
 
TW7 až TW6 – status TWI logiky 
TWPS1, TWPS0 – řízení rychlosti sběrnice 

TWCR 
TWINT TWEA TWSTA TWSTO TWWC TWEN - TWIE 
 
TWINT – příznak dokončení operace, příznak musí být vymazán ručně 
TWEA – povolení generování ACK bitu 
TWSTA – generování START bitu v režimu master 
TWSTO  – generování STOP bitu v režimu maste 
TWWC – příznak kolize zápisu 
TWEN – povolení TWI 
TWIE – povolení přerušení 

TWAR 
TWA6 TWA5 TWA4 TWA3 TWA2 TWA1 TWA0 TWGCE 
 
TWA6 až TWA0 – nastavení slave adresy zařízení 
TWGCE – obecná adresa 
 
TWBR 
 TWBR je registr určující přenosovou rychlost.  
Výpočet přenosové rychlosti: 

TWPS
CLK

4)TWBR(216
CPU

ceSCLfrekven
⋅+

= ,                                   (9.1) 

přičemž CLKCPU  je frekvence oscilátoru µC. 

9.3.6.4 Vysílání v režimu master (aktivní přerušení od TWI) 
1. Zaslání START; zápis do registru TWCR:  

TWINT = 1 – smazání příznaku, aby mohla být provedena další operace na sběrnici TWI, 
TWSTA = 1 – zaslání START bitu,  
TWEN = 1 – povolení TWI,  
TWIE = 1 – povolení přerušení. 

2. Kontrola status registru: 
TWSR = 08H (START bit zaslán). 

3. Zaslání 7-mi bitové adresy zařízení slave a nultý bit = 0 (zápis); zápis do dat. registru TWDR: 
TWDR = SLA_W (slave adresa + bit zápis), 
zápis do registru TWCR: 
TWINT = 1 – smazání příznaku, aby mohla být provedena další operace na sběrnici TWI, 
TWEN = 1 – povolení TWI, 
TWIE = 1 – povolení přerušení. 

4. Kontrola status registru: 
TWSR = 18H (adresa slave zaslána a ACK bit přijat). 

5. Zaslání dat; zápis do dat. registru TWDR: 
TWDR = data. 
zápis do registru TWCR: 
TWINT = 1 – smazání příznaku, aby mohla být provedena další operace na sběrnici TWI, 
TWEN = 1 – povolení TWI, 
TWIE = 1 – povolení přerušení. 

6. Kontrola status registru: 
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TWSR = 28H (data zaslána a ACK bit přijat). 
7. Zaslání STOP; zápis do registru TWCR:  

TWINT = 1 – smazání příznaku, aby mohla být provedena další operace na sběrnici TWI, 
TWSTO = 1 – zaslání STOP bitu,  
TWEN = 1 – povolení TWI,  
TWIE = 1 – povolení přerušení. 

9.3.6.5 Příjem v režimu master (aktivní přerušení od TWI) 
1. Zaslání START; zápis do registru TWCR:  

TWINT = 1 – smazání příznaku, aby mohla být provedena další operace na sběrnici TWI, 
TWSTA = 1 – zaslání START bitu,  
TWEN = 1 – povolení TWI,  
TWIE = 1 – povolení přerušení. 

2. Kontrola status registru: 
TWSR = 08H (START bit zaslán). 

3. Zaslání 7-mi bitové adresy zařízení slave a nultý bit = 1 (čtení); zápis do dat. registru TWDR: 
TWDR = SLA_R (slave adresa + bit čtení), 
zápis do registru TWCR: 
TWINT = 1 – smazání příznaku, aby mohla být provedena další operace na sběrnici TWI, 
TWEN = 1 – povolení TWI, 
TWIE = 1 – povolení přerušení. 

4. Kontrola status registru: 
TWSR = 40H (adresa slave zaslána a ACK bit přijat). 

5. Zápis do registru TWCR: 
TWINT = 1 – smazání příznaku, aby mohla být provedena další operace na sběrnici TWI, 
TWEN = 1 – povolení TWI,  
TWIE = 1 – povolení přerušení, 
(TWEA = 1 – povolením bude očekáván další datový bajt + ACK, při TWEA = 0 bude 
očekáván poslední datový bajt + NACK). 

6. Kontrola status registru: 
TWSR = 50H (data bajt přijat, ACK bit přijat), 
TWSR = 58H (data bajt přijat, ACK nebyl přijat). 

7. Příjem dat; čtení dat. registru TWDR: 
data = TWDR, 
Zápis do TWCR jestliže TWSR = 50H: 
TWINT = 1 – smazání příznaku, aby mohla být provedena další operace na sběrnici TWI, 
TWEN = 1 – povolení TWI,  
TWIE = 1 – povolení přerušení, 
(TWEA = 1 – povolením bude očekáván další datový bajt + ACK, při TWEA = 0 bude 
očekáván poslední datový bajt + NACK). 
Zaslání STOP/START, jestliže TWSR = 58H: 
TWINT = 1 – smazání příznaku, aby mohla být provedena další operace na sběrnici TWI, 
TWSTO/TWSTA = 1 – zaslání STOP/START bitu,  
TWEN = 1 – povolení TWI,  
TWIE = 1 – povolení přerušení. 

9.3.6.6 Vysílání v režimu slave (aktivní přerušení od TWI) 
1. Start přenosu; zápis do registru TWCR: 

TWEN = 1 – povolení TWI,  
TWIE = 1 – povolení přerušení, 
TWEA = 1 – povolení ACK vlastní adresy slave zařízení. 

2. Kontrola status registru: 
TWSR = A8H (přijata vlastní adresa slave, ACK bit navrácen). 

3. Zaslání dat; zápis do dat. registru TWDR: 
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TWDR = data, 
zapsání do TWCR: 
TWINT = 1 – smazání příznaku, aby mohla být provedena další operace na sběrnici TWI, 
TWEN = 1 – povolení TWI,  
TWIE = 1 – povolení přerušení, 
(TWEA = 1 – povolením bude zaslán další datový bajt a přijat bit ACK, při TWEA = 0 bude 
zaslán poslední datový bajt a nebude přijat bit ACK). 

4. Kontrola status registru: 
TWSR = B8H (data zaslána, ACK bit přijat), 
TWSR = C8H (poslední datový bajt zaslán, ACK bit přijat). 
zapsání do TWCR: 
TWINT = 1 – smazání příznaku, aby mohla být provedena další operace na sběrnici TWI, 
TWEN = 1 – povolení TWI,  
TWIE = 1 – povolení přerušení, 
(TWEA = 1 – povolením bude zaslán další datový bajt a přijat bit ACK, při TWEA = 0 bude 
zaslán poslední datový bajt a nebude přijat bit ACK). 

5. Kontrola status registru: 
TWSR = A0H (STOP bit přijat). 

9.3.6.7 Příjem v režimu slave (aktivní přerušení od TWI) 
1. Start přenosu; zápis do registru TWCR: 

TWEN = 1 – povolení TWI,  
TWIE = 1 – povolení přerušení, 
TWEA = 1 – povolení ACK vlastní adresy slave zařízení. 

2. Kontrola status registru: 
TWSR = 60H (přijata vlastní adresa slave, ACK bit navrácen). 

3. Zápis do registru TWCR: 
TWINT = 1 – smazání příznaku, aby mohla být provedena další operace na sběrnici TWI, 
TWEN = 1 – povolení TWI,  
TWIE = 1 – povolení přerušení, 
TWEA = 1 – povolení ACK vlastní adresy slave zařízení. 

4. Kontrola status registru: 
TWSR = 80H (data bajt přijat a ACK bit přijat). 

5. Příjem dat; čtení dat. registru TWDR: 
data = TWDR, 
zápis do registru TWCR: 
TWINT = 1 – smazání příznaku, aby mohla být provedena další operace na sběrnici TWI, 
TWEN = 1 – povolení TWI,  
TWIE = 1 – povolení přerušení, 
TWEA = 1 – povolení ACK vlastní adresy slave zařízení. 

6. Kontrola status registru: 
TWSR = A0H (STOP bit přijat). 

9.4 USART 
Jde o sériový I/O modul, umožňující synchronní a asynchronní komunikaci. Obdobou USART 

je UART, který umožňuje pouze standardní asynchronní komunikaci. Je však součástí hardware 
počítače a běžně se používá k propojení s jinými komunikačními standardy jako RS-232. 

9.4.1 Vysílání a příjem dat 
UART vysílá data sekvenčně na místo určení, kde jsou data shromážděna do kompletních 

zpráv. UART převádí vysílanou informaci na každé straně komunikační linky mezi sekvenční a 
paralelní formou. Každý UART obsahuje posuvný registr který je nezbytnou součástí metody sériově-
paralelního převodu dat.  
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UART přímo negeneruje nebo nepřijímá externí signály používané mezi rozličnými 
zařízeními. Typicky jsou pro převod logických úrovní UARTu do formy externích signálů používána 
oddělená zařízení. Externí signály mohou mít mnoho různých forem. Standardem je RS-232, RS422 a 
RS-485. UART je běžně používán s RS-232 pro vestavěné komunikační systémy. Je užitečný při 
komunikaci mezi mikrokontroléry a PC. 

9.4.2 Asynchronní přenos 
Při asynchronním vysílání je přijímači zaslán nejprve „start“ bit, 5 až 8 datových bitů, 

(nejméně významný bit jako první), „paritní“ bit (volitelně), a nakonec 1, 1,5 nebo 2 „stop“ bity. Start 
bit je opačné polarity než klidový stav datové sběrnice. Stop bit je stejným stavem jako klidový stav 
datové sběrnice a poskytuje zpoždění před začátkem dalšího datového kódu. (Toto se nazývá 
„asynchronní start-stop přenos“). Paritní bit je určen z počtu log 1 mezi párem bitů start/stop. Paritní 
bit může být vynechán. Lichá parita je spolehlivější, protože zaručuje vždy nejméně 1 změnu dat. To 
umožňuje resynchronizaci UART. Pokud nemá vysílací jednotka k dispozici žádná data, přenosová 
linka přejde do klidového stavu. 

Asynchronní přenos umožňuje vysílání dat bez zasílání hodinového signálu přijímači. Namísto 
toho se musí vysílač a přijímač shodovat v časovacích parametrech, navíc jsou přidány speciální start / 
stop bity, které slouží k synchronizaci zasílacích a přijímacích jednotek. Start bit je použit jako 
varovný signál, že budou zaslána data a donutí hodiny v přijímači synchronizovat se s hodinami 
vysílače. Tyto 2 hodinové impulsy musí být dostatečně přesné, aby nevznikl frekvenční posun o více 
než 10% během přenosu zbylých datových bitů. Po start bitu jsou zaslána vlastní data. Každý bit je 
zaslán přesně se stejnou periodou jako bity ostatní a přijímač čte ze sériové linky přibližně v polovině 
doby přidělené každému bitu. Když je zaslány všechny datové bity, vysílač může přidat paritní bit 
generovaný vysílačem. Paritní bit by měl být použit přijímačem při vyhodnocení chyby. Po-té je 
vyslán nejméně 1 stop bit. Jestliže je vysílán paritní bit, měla by se vyhodnotit případná chyba. 
Jestliže se stop bit neobjeví když je předpokládáno, UART považuje celé datové slovo za špatné a 
navrátí chybu hostujícímu procesoru. Běžná příčina chyby dat je, že rychlost přenosu dat není 
nastavena shodně u přijímače i vysílače,nebo je přenos přerušen. 

9.4.3 Synchronní přenos 
Při synchronním přenosu jsou data čtena a zasílána synchronně s generátorem hodinových 

pulsů. Start/stop bity nejsou používány. To zlepšuje efektivitu přenosu, protože pro přenos dat je 
použito více bitů. 

V synchronním režimu musí být pro udržení synchronizace mezi vysílačem a přijímačem stále 
zasílán řetězec dat (znak ASCII) (oproti klidovému režimu asynchronního přenosu). 

9.4.4 Popis a konfigurace USART mikrokontroléru ATmega644 
ATmega644 má k dispozici 2 zařízení USART: USART0 a USART1. 

9.4.4.1 Klíčové schopnosti 
• Plný duplex (nezávislé registry pro sériový příjem a vysílání). 
• Komunikace pomocí dvou vodičů RxD (příjem), TxD (vysílání). 
• Asynchronní a synchronní operace. 
• Generátor přenosové rychlosti s vysokým rozlišením. 
• Podporuje datové rámce s 5-ti, 6-ti,7-mi, 8-mi nebo 9-ti datovými bity a 1 nebo 2-ma stop bity. 
• Generování liché nebo sudé parity a hardwarová kontrola parity. 
• Detekce přetečení dat a chyby rámců. 
• Filtrování šumu zahrnující chybnou detekci start bitu a digitální dolnopropustný filtr. 
• Tři zvláštní přerušení: TX (kompletní přenos vysílaných dat), prázdný registr TX, RX (kompletní 

přenos přijatých dat). 
• Multi-procesorový komunikační mód. 
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9.4.4.2 Rozdělení modulu 
• Generátor hodinových pulsů - Slouží k synchronizaci vysílací i přijímací části. Používá se pro 

synchronní sériový režim. 
• Vysílač - Je-li jednotka USART korektně nastavena, provede se odeslání bajtu pouhým zapsáním 

do příslušného registru. Po úspěšném odvysílání je nastaven příznak. 
• Přijímač. -  Je-li jednotka USART korektně nastavena, je po příjmu znaku nastaven příznak v 

příslušném registru. Poté je možno přečíst přijatý znak opět z registru UDR. Důležité je, že znak 
může být čten pouze jednou. 

9.4.4.3 Nastavení sériového kanálu 
Pro nastavené sériového přenosu USART0 slouží u µC ATMEGA644P celkem 4 registry: 

• UCSR0A – řídící a status registr A 
• UCSR0B – řídící a status registr B 
• UCSR0C – řídící a status registr C 
• UBRR0 – registr přenosové rychlosti 

UCSR0A 
RXC0 TXC0 UDRE0 FE0 DOR0 PE0 U2X0 MPCM0 
 
RXC0 – příznak přijatého byte 
TXC0 – příznak odvysílaného byte 
UDRE0 – příznak vyprázdněného bufferu 
FE0 – chyba rámce 
DOR0 – nastaví se v případě přeplněného datového bufferu 
PE0 – chyba parity 
U2X0 – zdvojnásobí přenosovou rychlost, zmenší však přesnost 
MPCM0 – nastaví do multiprocesorového komunikačního módu 

UCSR0B 
RXCIE0 TXCIE0 UDRIE0 RXEN0 TXEN0 UCSZ02 RXB80 TXB80 
 
RXCIE0 – zápis tohoto bitu povolí přerušení od příjmového kanálu sérové linky 
TXCIE0 – zápis tohoto bitu povolí přerušení od vysílacího kanálu sérové linky 
UDRIE0 – zápis tohoto bitu povolí přerušení při vyprázdnění datového bufferu 
RXEN0 – zápis tohoto bitu povolí příjem 
TXEN0 – zápis tohoto bitu povolí vysílání 
UCSZ02 – volí počet datových bitů 
RXB80 – ovlivňuje nastavení čtení devátého bitu 
TXB80 – ovlivňuje nastavení zápisu devátého bitu 

UCSR0C 
UMSEL01 UMSEL00 UPM01 UPM00 USBS0 UCSZ01 UCSZ00 UCPOL0 
 
UMSEL01, UMSEL00 – nastavují režim, (00) – asynchronní, (01) – synchronní, (11) – master SPI 
UPM01, UPM00 – nastavují paritu. (00) – bez parity, (01) – nepoužívat, (10) – sudá, (11) – lichá 
USBS0 – počet stop bitů – (0) – jeden, (1) – dva 
UCSZ01, UCSZ00 – délka znaku (5 až 9 bitů) 
UCPOL0 – polarita hodin (pouze v synchronním režimu) 

 
UBRR0 

UBRR0 je registr určující přenosovou rychlost (baud rate).UBRR je složen ze dvou registrů: 
UBBR0H (vyšší byte) a UBRR0L (nižší byte). 
Výpočet hodnoty UBRR0 podle zvolené přenosové rychlosti (baud rate): 
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1
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přičemž OSCf je frekvence oscilátoru µC a baud je přenosová rychlost. 

9.4.4.4 Vysílání 
Odesílaná data je třeba zapsat do datového registru UDR0. Po-té je kontrolován příznak 

UDRE0, signalizující kompletní vyprázdnění bufferu. Pro odvysílání je nutné mít korektně nastavenou 
přenosovou rychlost a povolené vysílání bitem TXEN0. 

9.4.4.5 Příjem 
Po nastavení příznaku RXC0 (příjem kompletní) stačí přečíst registr UDR0. Čtení lze provést 

pouze jednou. 
 

9.5 Čítač a časovač 0  
Čítač a časovač 0 je 8-mi bitový s podporou PWM. 

9.5.1 Klíčové schopnosti čítače a časovače 0  
• Dvě nezávislé výstupní porovnávací jednotky. 
• Dva nezávislé výstupní porovnávací registry. 
• Nulování časovače při dosažení top. 
• Generování PWM bez rušivých impulsů s přesnou fází. 
• Proměnná délka periody PWM. 
• Kmitočtový generátor. 
• 3 nezávislé zdroje přerušení (TOV0, OCF0A, OCF0B). 

9.5.2 Nastavení čítače a časovače 0 
K nastavení slouží 3 registry: 

• TCCR0A – řídící registr A 
• TCCR0B – řídící registr B 
• TIMSK0 – registr maskování přerušení 
 
TCCR0A 
COM0A1 COM0A0 COM0B1 COM0B0 - - WGM01 WGM00 
 
TCCR0B 
FOC0A FOC0B - - WGM02 CS02 CS01 CS00 
 
COM0A1, COM0A0 – nastavují režim výstupního pinu OC0A, (00) – normální režim, OC0A odpojen 
COM0B1, COM0B0 – nastavují režim výstupního pinu OC0B, (00) – normální režim, OC0B odpojen 
WGM02, WGM01, WGM00 – nastavení režimu čítače a časovače 0: 

0. Normální režim (čítač). 
1. Generování PWM s přesnou fází (top je FFH). 
2. CTC (nulování čítače při dosažení top). 
3. Generování PWM - rychlý režim (top je FFH). 
4. – 
5. Generování PWM s přesnou fází (top je OCRA). 
6. – 
7. Generování PWM - rychlý režim (top je OCRA). 

FOC0A – pouze pro režimy mimo PWM, zápisem bitu FOC0A = 1 nastane na výstupu OC0A 
okamžitě stav top. 
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FOC0B – pouze pro režimy mimo PWM, zápisem bitu FOC0B = 1 nastane na výstupu OC0B 
okamžitě stav top. 
CS02, CS01, CS00 – nastavení zdroje hodinových pulsů pro čítač 
 
TIMSK0 
- - - - - OCIE0B OCIE0A TOIE0 
 
OCIE0B – aktivace přerušení při dosažení top registru OCIE0B 
OCIE0A – aktivace přerušení při dosažení top registru OCIE0A 
TOIE0 – aktivace přerušení při přetečení 

9.5.3 Nastavení režimu CTC 
Režim CTC (nulování čítače při dosažení top) slouží k nastavení intervalu s definovanou 

periodou opakování určité akce (skriptu programu). Čítač je nulován vždy, když jeho hodnota 
(TCNT0) dosáhne hodnoty OCR0A. OCR0A tedy definuje top čítače s ohledem na jeho rozlišení. 
Nastavení OCR0A dovoluje řídit výstupní frekvenci a zjednodušuje operace externích událostí. 

Při dosažení top, kdy je nastaven příznak OCF0A, může být generováno přerušení (volitelně 
pomocí registru TIMSK0). 

Pro generování průběhů na výstupu OC0A musí být příslušně nastaveny bity COM0A1, 
COM0A0. Maximální frekvence generování je CLKf /2. 
Nastavení registrů (včetně povolení přerušení): 

1. Režim 2 CTC; WGM02, WGM01, WGM00 = 010. 
2. Top čítače; OCR0A = 255 <0;255>. 
3. Nastavení periody čítání; CS02, CS01, CS00 = 101 ( CLKf /1024). 
4. Povolení přerušení: OCIE0A = 1. 

9.6 Čítač a časovač 1  
Čítač a časovač 1 je 16-ti bitový s podporou PWM. 

9.6.1 Klíčové schopnosti čítače a časovače 1 
• Skutečný 16-ti bitové provedení (podporuje 16-ti bitové PWM). 
• Dvě nezávislé výstupní porovnávací jednotky. 
• Dva nezávislé výstupní porovnávací registry. 
• Jedna vstupní zachytávací jednotka. 
• Vstupní zachytávací potlačení šumu. 
• Nulování časovače při dosažení top. 
• Generování PWM bez rušivých impulsů s přesnou fází. 
• Proměnná délka periody PWM. 
• Kmitočtový generátor. 
• Externí čítač událostí. 
• 4 nezávislé zdroje přerušení (TOV1, OCF1A, OCF1B a ICF1). 

9.6.2 Nastavení čítače a časovače 1 
K nastavení slouží 3 registry: 

• TCCR1A – řídící registr A 
• TCCR1B – řídící registr B 
• TCCR1C – řídící registr C 
• TIMSK1 – registr maskování přerušení 
 
TCCR1A 
COM1A1 COM1A0 COM1B1 COM1B0 - - WGM11 WGM10 
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TCCR1B 
ICNC1 ICES1 - WGM13 WGM12 CS12 CS11 CS10 
 
COM1A1, COM1A0 – nastavují režim výstupního pinu OC1A, (00) – normální režim, OC1A odpojen 
COM1B1, COM1B0 – nastavují režim výstupního pinu OC1B, (00) – normální režim, OC1B odpojen 
WGM13, WGM12, WGM11,  WGM10 – nastavení režimu čítače a časovače 1: 

0. Normální režim (čítač). 
1. Generování PWM s přesnou fází 8-bit (top je 00FFH). 
2. Generování PWM s přesnou fází 9-bit (top je 01FFH). 
3. Generování PWM s přesnou fází 10-bit (top je 03FFH). 
4. CTC (nulování čítače při dosažení top OCR1A). 
5. Generování PWM 8-bit - rychlý režim (top je 00FFH). 
6. Generování PWM 9-bit - rychlý režim (top je 01FFH). 
7. Generování PWM 10-bit - rychlý režim (top je 03FFH). 
8. Generování PWM s přesnou fází a frekvencí (top je ICR1). 
9. Generování PWM s přesnou fází a frekvencí (top je OCR1A). 
10. Generování PWM s přesnou fází (top je ICR1). 
11. Generování PWM s přesnou fází (top je OCR1A). 
12. CTC (nulování čítače při dosažení top ICR1). 
13. – 
14. Generování PWM - rychlý režim (top je ICR1). 
15. Generování PWM - rychlý režim (top je OCR1A). 

ICNC1 – jestliže ICNC1=1, filtr šumu vstupního pinu ICP1 je aktivní 
ICES1 – volba vzestupné nebo sestupné hrany zachytávání vstupu ICP1 
CS02, CS01, CS00 – nastavení zdroje hodinových pulsů pro čítač 
 
TCCR1C 
FOC1A FOC1B - - - - - - 
 
FOC1A – pouze pro režimy mimo PWM, zápisem bitu FOC1A = 1 nastane na výstupu OC1A 
okamžitě stav top. 
FOC1B – pouze pro režimy mimo PWM, zápisem bitu FOC1B = 1 nastane na výstupu OC1B 
okamžitě stav top. 
 
TIMSK1 
- - ICIE1 - - OCIE1B OCIE1A TOIE1 
 
ICIE1 – povolení přerušení zachytávacího vstupu ICP1 
OCIE1B – aktivace přerušení při dosažení top registru OCIE1B 
OCIE1A – aktivace přerušení při dosažení top registru OCIE1A 
TOIE1 – aktivace přerušení při přetečení 

9.6.3 Nastavení režimu CTC 
Režim CTC (nulování čítače při dosažení top) slouží k nastavení intervalu s definovanou 

periodou opakování určité akce (skriptu programu). Čítač je nulován vždy, když jeho hodnota 
(TCNT1) dosáhne hodnoty OCR1A. OCR1A tedy definuje top čítače s ohledem na jeho rozlišení. 
Nastavení OCR1A dovoluje řídit výstupní frekvenci a zjednodušuje operace externích událostí. 

Při dosažení top, kdy je nastaven příznak OCF1A, může být generováno přerušení (volitelně 
při nastavení příznaku OCF1A nebo ICF1). 

Pro generování průběhů na výstupu OC1A musí být příslušně nastaveny bity COM1A1, 
COM1A0. Maximální frekvence generování je CLKf /2. 
Nastavení registrů (včetně povolení přerušení): 

1. Režim 4 CTC; WGM13, WGM12, WGM11,  WGM10 = 0100. 
2. Top čítače; OCR1A = 10000 <0;65536>. 
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3. Nastavení periody čítání; CS02, CS01, CS00 = 101 ( CLKf /1024). 
4. Povolení přerušení: OCIE1A = 1. 

9.7 Čítač a časovač 2  
Čítač a časovač 0 je 8-mi bitový s podporou PWM. 

9.7.1 Klíčové schopnosti čítače a časovače 2 
• Jednokanálový čítač. 
• Nulování časovače při dosažení top. 
• Generování PWM bez rušivých impulsů s přesnou fází. 
• Kmitočtový generátor. 
• 10-ti bitový dělič CLK. 
• Zdroje přerušení při přetečení a dosažení top (TOV2, OCF2A a OCF2B). 
• Umožňuje časování z externího hodinového krystalu 32kHz, nezávisle na hodinových pulsech I/O.  

9.7.2 Nastavení čítače a časovače 2 
K nastavení slouží 5 registrů: 

• TCCR2A – řídící registr A 
• TCCR2B – řídící registr B 
• GTCCR – hlavní řídící registr 
• ASSR – asynchronní status registr 
• TIMSK2 – registr maskování přerušení 
 
TCCR2A 
COM2A1 COM2A0 COM2B1 COM2B0 - - WGM21 WGM20 
 
TCCR2B 
FOC2A FOC2B - - WGM22 CS22 CS21 CS20 
 
COM2A1, COM2A0 – nastavují režim výstupního pinu OC2A, (00) – normální režim, OC2A odpojen 
COM2B1, COM2B0 – nastavují režim výstupního pinu OC2B, (00) – normální režim, OC2B odpojen 
WGM22, WGM21, WGM20 – nastavení režimu čítače a časovače 0: 

0. Normální režim (čítač). 
1. Generování PWM s přesnou fází (top je FFH). 
2. CTC (nulování časovače při dosažení top OCRA). 
3. Generování PWM - rychlý režim (top je FFH). 
4. – 
5. Generování PWM s přesnou fází (top je OCRA). 
6. – 
7. Generování PWM - rychlý režim (top je OCRA). 

FOC2A – pouze pro režimy mimo PWM, zápisem bitu FOC2A = 1 nastane na výstupu OC2A 
okamžitě stav top. 
FOC2B – pouze pro režimy mimo PWM, zápisem bitu FOC2B = 1 nastane na výstupu OC2B 
okamžitě stav top. 
CS22, CS21, CS20 – nastavení zdroje hodinových pulsů pro čítač 
 
GTCCR 
TSM - - - - - PSRASY PSRSYNC
 
TSM – synchronizační režim čítače a časovače 
PSRASY – resetování děliče CLK 
PSRSYNC – resetování děliče CLK čítače a časovače 1 a 2 
 



Jan Kijonka - 49 - 7.5.2009  

ASSR 
- EXCLK AS2 TCN2UB OCR2AUB OCR2BUB TCR2AUB TCR2BUB
 
EXCLK – jestliže EXCLK = 1, je povolen asynchronní vstup hodinových pulsů na pinu TOSC1 
AS2 – jestliže AS2 = 1, čítač a časovač 2 je čítán z oscilátoru připojeného k pinu TOSC1 
TCN2UB – log0 indikuje, že TCN2 je připraven k přepisu novou hodnotou 
OCR2AUB – log0 indikuje, že OCR2A je připraven k přepisu novou hodnotou 
OCR2BUB – log0 indikuje, že OCR2B je připraven k přepisu novou hodnotou 
TCR2AUB – log0 indikuje, že TCCR2A je připraven k přepisu novou hodnotou 
TCR2BUB – log0 indikuje, že TCCR2B je připraven k přepisu novou hodnotou 
 
TIMSK2 
- - - - - OCIE2B OCIE2A TOIE2 
 
OCIE2B – aktivace přerušení při dosažení top registru OCIE2B 
OCIE2A – aktivace přerušení při dosažení top registru OCIE2A 
TOIE2 – aktivace přerušení při přetečení 

9.7.3 Nastavení režimu PWM – rychlý režim 
Tento režim je tedy vhodný pro regulaci výkonu, zesílení, a aplikacemi s D/A převodníky. 

Vysoká frekvence umožňuje redukování komponentů (cívek, kondenzátorů). 
Na obr. 9.7 je uveden časový diagram generování PWM na výstupech OC2A/OC2B. Čítač 

začíná čítat od 0 až po FFH (režim 3). V neinvertujícím režimu je výstup OC2A/OC2B nastaven na 
log0 v časových intervalech, kdy hodnota čítače TCNT2 > OCR2A/OCR2B a na log1 při TCNT2 = 0. 
Díky single-slope (cyklickému čítání od 0 do FFH) může být rychlost PWM dvojnásobná oproti PWM 
s přesnou fází. 
 

 
 

Obr. 9.7: Časový diagram rychlého režimu PWM 
 

Nastavení registrů: 
1. Režim 3 PWM - rychlý režim; WGM22, WGM21, WGM20 = 011. 
2. Generování PWM na výstupu OC2A (neinvertující režim); COM2A1, COM2A0 = 10. 
3. Top; OCR2A = 100 <0;255>. 
4. Nastavení frekvence PWM; CS02, CS01, CS00 = 100 ( CLKf /(64 * 256)). 

 
[11], [12], [13], [14], [15] 
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10 Paměť FLASH AT45DB081D 
Paměť Flash AT45DB081D s kapacitou 8 megabitů je ideálně navržena pro ukládání 

hudebních, obrazových a programových dat a k jejich zálohování. Paměť podporuje funkce RapidS 
(speciální způsob čtení) pro aplikace vyžadující velmi rychlé operace. Sériový interface RapidS je 
kompatibilní s SPI pro frekvence až do 66MHz.  

8 650 752 bitů paměti je uspořádáno do 4 096 stránek, každá po 256-ti nebo 264 bajtech. 
Paměť obsahuje také 2 buffery SRAM, každý o velikosti 256/264 bajtů. Buffery umožňují příjem dat 
v průběhu programování hlavní paměti, stejně tak se uplatňují  při zápisu souvislého datového toku. 
Paměť používá SPI pro sekvenční přístup k datům. Jednoduchý sekvenční přístup dramaticky snižuje 
počet aktivních pinů, zjednodušuje návrh hardware, zvyšuje spolehlivost systému, minimalizuje 
přepínací šum a redukuje velikost pouzdra. Zařízení je optimalizováno pro využití v mnoha aplikacích, 
kde je potřeba velká kapacita, malý počet pinů, malé napájecí napětí a malý odběr. 

Pro přímé programování paměť nevyžaduje připojení speciálního napětí. Pracuje od napětí 
2,5V do 3,6V, pro operace čtení i zápisu. AT45DB081D je povolována na pinu /CS (výběr čipu) a je 
k ní přistupováno pomocí tří vodičů: SI (sériový vstup), SO (sériový výstup) a SCK (sériové vstup 
hodinových pulsů). 

10.1 Vlastnosti 
• Napájecí napětí 2,5 až 3,6V. 
• Sériové rozhraní RapidS (kompatibilní s SPI módy , a 3); max. frekvence: 66MHz. 
• Uživatelsky konfigurovatelná velikost stránky paměti (256 / 264 bajtů na stránku). 
• Programování po stránkách, inteligentní programovací operace, 4 096 stránek paměti. 
• Flexibilní mazání dat (stránka / blok(2 kB) / sektor(64 kB) / čip (8 Mb)). 
• 2 datové buffery SRAM (256/264 bajtů) umožňující příjem dat v průběhu programování paměti. 
• Schopnost sekvenčního čtení celé paměti. 
• Malý odběr (7mA – aktivní čtení; 25uA – klidový stav; 5uA - režim spánku) 
• Hardwarová a softwarová ochrana dat (individuální sektor) 
• Zamknutí sektoru pro ochranu kódu a zapsaných dat (individuální sektor) 
• 128-mi bajtový registr (64 bajtů uživatelsky programovatelných; 64 bajtů identifikátor zařízení) 
• JEDEC (specifikace paměti) 
• 100 000 programovatelných cyklů 
• Uchování dat – 20 let 
• Průmyslový rozsah teplot 
• Pouzdra bez příměsí těžkých kovů a nebezpečných látek. 
• Pouzdra: MLF 8, SOIC 8, DataFlash Card 
 

 
Obr. 10.1: Pouzdro paměti AT45DB081D s popsanými piny 

10.2 Konfigurace pinů 
SPI rozhraní: SI (sériový vstup), SO (sériový výstup), SCK (sériový vstup hodinových pulsů), /CS  

(povolovací vstup) 
/WP (ochrana před zápisem) – pokud je log 1, všechny sektory označené jako chráněné jsou chráněny  

           vůči přepisu 
/RESET – log 0 ukončí probíhající operaci a resetuje paměť do klidového režimu, při zapnutí je paměť  

     resetována automaticky nezávisle na satvu logické úrovně na resetovacím pinu 
VCC – napájecí napětí 
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GND – zem napájecího napětí 

10.3 Sekvenční čtení dat (nízkofrekvenční režim do 33MHz) 
Zde je uveden postup sekvenčního čtení dat pro standardní velikost stránky 264 bajtů. Při 

překročení posledního bajtu dané stránky (263) pokračuje čtení na stránce následující. Adresa paměti 
se skládá z 24 bitů. První 3 bity nemají význam. Následujících 12 bitů (PA11 až PA0) udává adresu 
stránky paměti (0 až 4095), dalších 9 bitů (BA8 až BA0) udává adresu pořadového čísla bajtu dané 
stránky (0 až 263). Správné adresování může vyžadovat následné zaslání několika nevýznamných 
bajtů. Zasílání dat po komunikačním rozhraní SPI je bajtově orientované, proto je nutné vhodně 
upravit sekvenci adresování.  

Postup při sekvenčním čtení: 
1. Resetování povolovacího vstupu /CS – log0. 
2. Zaslání opcode 03H. 
3. Zaslání 3 nevýznamných bitů a horních 5-ti bitů (PA11 až PA7) adresy stránky paměti. 
4. Zaslání dolních 7-mi bitů (PA6 až PA0) adresy stránky paměti a nejvýznamnějšího bitu (BA8) 

adresy bajtu. 
5. Zaslání dolních 8-mi bitů (BA7 až BA0) adresy bajtu. 
6. Čtení dat. 
7. Ukončení přenosu nastavením /CS – log1. 

10.4 Vymazání stránky 
Slouží k vymazání kterékoli stránky hlavní paměti. Před programováním paměti musí být 

cílová stránka nejprve vymazána. Vymazání stránky trvá cca 13ms. Po ukončení zápisu je nastaven 7. 
bit ve stavovém registru paměti. Stav paměti je tedy možno kontrolovat a znovu přistupovat k paměti 
až po dokončení akce.  

Postup při vymazání stránky: 
1. Resetování povolovacího vstupu /CS – log0. 
2. Zaslání opcode 81H. 
3. Zaslání 3 nevýznamných bitů a horních 5-ti bitů (PA11 až PA7) adresy stránky paměti. 
4. Zaslání dolních 7-mi bitů (PA6 až PA0) adresy stránky paměti a jednoho nevýznamného bitu. 
5. Zaslání 8-mi nevýznamných bitů. 
6. Nastavení povolovacího vstupu /CS – log1. 
7. Resetování povolovacího vstupu /CS – log0. 
8. Čtení 7. bitu stavového registru, dokud není log 1 (paměť připravena). 
9. Nastavení povolovacího vstupu /CS – log1. 
10. Vymazání další stránky,… 

10.5 Zápis do bufferu 
Zápis do jednoho ze 2 bufferů SRAM paměti flash. Jestliže je dosaženo konce bufferu (bajt 

263), zápis pokračuje od začátku bufferu (bajt 0).  
Postup při zápisu do bufferu 1: 

1. Resetování povolovacího vstupu /CS – log0. 
2. Zaslání opcode 84H. 
3. Zaslání 8-mi nevýznamných bitů. 
4. Zaslání 7-mi nevýznamných bitů a nejvýznamnějšího bitu (BA8) adresy bajtu. 
5. Zaslání dolních 8-mi bitů (BA7 až BA0) adresy bajtu. 
6. Zasílání dat do bufferu. 
7. Ukončení přenosu nastavením /CS – log1. 

10.6 Zápis bufferu na stránku hlavní paměti (bez vymazání stránky) 
Do předem vymazané stránky paměti je možné nyní zapsat buffer naplněný daty. Zápis trvá 

přibližně 2ms.  
Postup při zápisu bufferu 1 na stránku hlavní paměti: 
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1. Resetování povolovacího vstupu /CS – log0. 
2. Zaslání opcode 82H (pro buffer 1). 
3. Zaslání 3 nevýznamných bitů a horních 5-ti bitů (PA11 až PA7) adresy stránky paměti. 
4. Zaslání dolních 7-mi bitů (PA6 až PA0) adresy stránky paměti a jednoho nevýznamného bitu. 
5. Zaslání 8-mi nevýznamných bitů. 
6. Nastavení povolovacího vstupu /CS – log1. 
7. Resetování povolovacího vstupu /CS – log0. 
8. Čtení 7. bitu stavového registru, dokud není log 1 (paměť připravena). 
9. Nastavení povolovacího vstupu /CS – log1. 

10.7 Programování stránky hlavní paměti přes buffer 
Při programování hlavní paměti je nutné data nejprve zapsat do jednoho z bufferů, po té je 

celý buffer uložen do hlavní paměti flash. Vždy před zápisem do hlavní paměti je nutné vymazat 
cílovou stránku.  

Při programování hlavní paměti přes buffer je po nastavení povolovacího vstupu – log1 cílová 
stránka paměti nejprve vymazána, po-té jsou data uložená v bufferu  přenesena do hlavní paměti. 
Obojí (vymazání a programování stránky trvá  přibližně 14ms). Po ukončení zápisu je nastaven 7. bit 
ve stavovém registru paměti.  

Postup programování je následující: 
1. Resetování povolovacího vstupu /CS – log0. 
2. Zaslání opcode 82H (pro buffer 1). 
3. Zaslání 3 nevýznamných bitů a horních 5-ti bitů (PA11 až PA7) adresy stránky paměti. 
4. Zaslání dolních 7-mi bitů (PA6 až PA0) adresy stránky paměti a nejvýznamnějšího bitu (BA8) 

adresy bajtu. 
5. Zaslání dolních 8-mi bitů (BA7 až BA0) adresy bajtu. 
6. Zasílání dat. 
7. Nastavení povolovacího vstupu /CS – log1. 
8. Resetování povolovacího vstupu /CS – log0. 
9. Čtení 7. bitu stavového registru, dokud není log 1 (paměť připravena). 
10. Nastavení povolovacího vstupu /CS – log1. 

 
[16] 

11 Popis zapojení zařízení 
Jednotlivá schémata a seznam součástek jsou uvedeny v příloze č. 1. 

11.1 Popis zapojení řídící jednotky 
Řídící jednotkou celého zařízení pro příjem, zpracování, vizualizaci dat a zpracování signálů 

uživatelského rozhraní je mikrokontrolér ATmega644P (viz kap. 9). Schéma zařízení s řídící 
jednotkou ATmega644P je v příloze č.1 (viz obr. 1). 

Synchronizačním zdrojem pro CPUclk  je krystalový oscilátor Q1 12MHz (vstupy XTAL1 a 
XTAL2). Krystal je připojen na kondenzátory C1, C2. Vstup RESET je standardně připojen přes pull-
up rezistor na logickou úroveň HIGH (AVR není v resetu). A/D převodník je nevyužit, proto je vstup 
pro referenční napětí A/D převodníku připojen přes kondenzátor C3 ke GND. AGND (analogová zem) 
je spojena s GND (logická zem), AVCC (napájení analogové části) je spojeno s napájecím vstupem 
VCC (napájení logické části). Napájecí napětí 3,3V je přivedeno na vstupní svorky přes blokovací 
kondenzátor C5 10uF. 

Na vstup PD4 nakonfigurovaný jako přerušovací vstup (PCINT28), je připojeno tlačítko S1 
pro zapnutí a vypnutí celého systému. Stisknutím tlačítka S1 se µC probouzí z úsporného režimu 
(power-down mode). Zároveň se spouští čítač/časovač1. Jestliže je tlačítko přidrženo po stanovenou 
dobu (2s), dojde k zapnutí zařízení. µC má vyveden výstup PD6 (NAPAJENI_ZARIZENI), který 
slouží k zapnutí/vypnutí napájecího napětí ostatních zařízení. V případě, že tlačítko S1 nebylo 
přidrženo po požadovanou dobu, nebo je zařízení vypnuto, přejde µC opět do úsporného režimu 
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(power-down mode). Výstup PD6 (NAPAJENI_ZARIZENI) je nastaven na log0, a ostatní zařízení 
jsou odpojena. V tomto stavu je µC ATmega644P  jediným napájeným zařízením systému. 

Port B slouží pro připojení jednotek SPI. Na společné sériové rozhraní SPI je připojen 
konektor LCD Nokia SV2 a flash paměť AT45DB081D. Nastavením povolovacího vstupu paměti 
/CSE na log0 je spuštěna komunikace s pamětí. Adresování paměti a zápis do paměti probíhá 
prostřednictvím linky MOSI. Čtení dat z paměti probíhá prostřednictvím linky MISO. Vystavením 
log0 na povolovací vstup /CS řadiče je započata komunikace s řadičem LCD. Zápis instrukcí a dat na 
LCD probíhá prostřednictvím linky MOSI. Čtení dat z řadiče není nakonfigurováno. Vstupy /RES 
slouží k HW resetu zařízení při logické úrovni LOW. Rezistory R12, R13 udržují logickou úroveň 
LOW při nedefinovaných stavech výstupů AVR (programovací režim ISP, reset) tak, aby nedošlo 
k neočekávanému zápisu na LCD nebo k chybovému přístupu do paměti flash. Vstup /WP slouží jako 
ochrana dat uložených v paměti flash. Nastavením /WP na úroveň LOW jsou sektory, definované ve 
speciálním registru  paměti flash chráněny proti přepisu. Paměť a řadič LCD jsou napájeny napětím 
3,3V přes blokovací kondenzátory C6, C7, C8. 

Port A a PC7 slouží pro připojení maticové klávesnice Nokia (viz kap. 5). Stav zmáčknutých 
tlačítek je testován postupným vystavováním sloupců na log0 (výstupy PA7 až PA4). Po každé 
aktivaci sloupce jsou čteny všechny řádky (vstupy PA3 až PA0, vstup PC7). Diody D1 až D5 slouží 
proti zkratu při současném stisknutí několika tlačítek. Rezistory R1 až R4 slouží jako zvedací (pull-up) 
k dosažení logické úrovně HIGH. Rezistory R5 až R8 slouží k limitování proudu tekoucího do AVR. 

PC1, PC0 jsou konfigurovány jako TWI. Slouží k přenosu dat mezi AVR a ARM řídícím 
mikrokontrolérem systému. Rezistory R14, R15 udržují na vodičích SDA, SCL logickou úroveň 
HIGH, čímž je definován klidový stav sběrnice. µC ATmega644P je nakonfigurován jako slave. 
Prostřednictvím TWI probíhá příjem datového streamu. Nastavením PD5 (PRERUSENI_ARM) na 
logickou úroveň HIGH dostává ARM příkaz k přepnutí do přijímacího režimu TWI master receive 
(příjem dat v režimu master). AVR zasílá 1 bajt opcode. Po té je komunikace ARM opět přepnuta do 
režimu TWI master transmit (vysílání dat v režimu master). 

PC6 a PD7 slouží k řízení podsvícení LCD a klávesnice. PD7 (PWM_PODSVICENI) je 
konfigurován jako PWM výstup pro řízení intenzity podsvícení. PC6 (NAPAJENI_MC34063) je 
nastaven jako výstup pro připojení a odpojení napájení měniče DC-DC MC34063. Pokud je vypnuto 
podsvícení, měl by být měnič DC-DC odpojen od napájecího napětí z důvodu úspory energie baterie.  

PC5 až PC2 jsou konfigurovány jako JTAG a slouží k programování AVR. PD1, PD0 jsou 
konfigurovány jako USART. Slouží ke komunikaci s PC a programování paměti flash z uživatelského 
rozhraní. JTAG, USART a RESET jsou vyvedeny na výstupní konektor Nokie. 

11.2 Popis zapojení podsvícení LCD a klávesnice 
V příloze č.1 (viz obr. 2) je uvedeno schéma zapojení podsvícení LCD a klávesnice s DC-DC 

měničem MC34063. Princip zapojení MC34063 je uveden v kap. 7. 
Nastavením NAPAJENI_MC34063 na úroveň HIGH je otevřen tranzistor T1 a měnič je 

připojen k napájecímu napětí 3,3V. Tranzistor T2 je otvírán PWM signálem, čímž je regulována 
intenzita podsvícení LCD a klávesnice. LED podsvícení klávesnice (viz obr. 5.1 b) jsou připojeny ke 
konektoru SV1. Na pin 10 jsou připojeny LED D1, D2. Na pin 14 jsou připojeny LED D3, D4 a na pin 
16 jsou připojeny LED D5, D6. Tlačítka maticové klávesnice ve sloupcích 1,2,3 nejsou v aplikaci 
využita, proto je vhodné v souvislosti s úsporou energie baterie, připojit pouze LED D1, D2. 

 
Výpočet hodnoty rezistoru R5: 
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Ω=
⋅

== − k10
102,0
2

I
U5R 3

MAX5R

MIN5R                                (11.1) 

R5 byl vybrán z řady E12: 6k8. 
 
Výpočet hodnoty rezistoru R6: 
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I
U6R 3
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MIN5R                                                                                (11.2) 

R6 byl vybrán z řady E12: 2k2. 
Údaje zesílení tranzistou FEh  a napětí přechodu BEU  byly vyhledány v datasheetu tranzistoru  

BC817-40. Se zvyšujícím proudem CI klesá zesílení FEh  a stoupá BEU . 

11.3 Popis zapojení maticové klávesnice  
V příloze č. 1 (viz obr. 3) je uvedeno schéma zapojení tlačítek maticové klávesnice Nokia. 

Tlačítka jsou řazena do pěti sloupců a čtyř řádků (viz tab. 5.1). Vývody jednotlivých řádků a sloupců 
jsou připojeny ke konektoru SV1 na DPS. Ke konektoru na DPS je pak připojen konektor SV1. 

12 Komunikační protokol TWI 
Pro komunikaci s řídícím µC ARM je definován komunikační protokol TWI. µC ARM zasílá 

kontinuální datový stream, v němž jsou obsažena data jednotlivých měření vitálních funkcí, aktuálního 
času a dalších informací. Data jsou zasílána pouze v případě jejich měření s definovanou vzorkovací 
frekvencí nebo je zasílání dat řízeno událostí (jednorázový údaj měrení tlaku apod.). 

ARM může být také přepnut do přijímacího režimu TWI master receive. Takto může být ARM 
informován o událostech jako je přivolání pomoci a požadavek vypnutí. 
 Komunikační protokol sestává z jednoho bajtu opcode, určujícího typ následně přijatých nebo 
odeslaných dat, popřípadě určuje událost. Následuje několik bajtů vlastních dat nebo další opcode. 
 Rychlost sběrnice TWI je nastavena na 100kHz. Maximální rychlost přenosu dat je tedy nižší 
vzhledem k zasílání opcode a ACK bitu. 
 V následující tabulce je uveden komunikační protokol. V prvním sloupci tabulky jsou uvedeny 
všechny typy dat vyskytujících se v komunikačním protokolu. V druhém sloupci je definován 
příjem(R)/zasílání(W) dat. Pokud je AVR konfigurován pro příjem dat (TWI slave receive) jedná se o 
příjem dat (R), v opačném případě je AVR konfigurován pro zasílání dat (TWI slave transmit), což je 
označeno jako (W). Třetí sloupec definuje opcode, vztahující se k danému typu dat. Ve čtvrtém 
sloupci je definován počet bajtů vlastních dat. Ve sloupci „Poznámka“ je uveden popis datových bajtů. 
Ve sloupci „Vzork.“ je uvedena vzorkovací frekvence zasílání dat. 
 
Tab. 12.1: Komunikační protokol TWI 

Typ dat R/W Opcode Data Poznámka Vzork. 
[data/s] 

EKG R 0x08 5 x 2 bajty 
1.bajt - 1.kanál EKG 
2.bajt - 2.kanál EKG 

Celkem je přijato 10 bajtů, 
sekvence: 1. kanál EKG, 2. 
kanál EKG se opakuje 5x. 

Vzorkování dat je udáno pro 

300 
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každý kanál EKG zvlášť. 
EKG 

START 
R 0x09 - Nastartování datového streamu 

EKG. 
- 

EKG 
STOP 

R 0x0A - Ukončení datového streamu 
EKG. 

- 

Pletysmo R 0x0B 6 bajtů 
1. bajt - SpO2 
2. bajt - Puls 

3. až 6. bajt – pulsní 
křivka 

3. až 6. bajt jsou 4 vzorky pulsní 
křivky. 

300 

Pletysmo 
START 

R 0x0C - Nastartování datového streamu 
pletysmo. 

- 

Pletysmo 
STOP 

R 0x0D - Ukončení datového streamu 
pletysmo. 

- 

Datum a 
čas 

R 0x0E 4 bajty 4 bajty ve formátu UNIX time 
(počet sekund od 1.1. 1970) 

1 

Stav 
baterie 

R 0x0F 1 bajt Stav baterie v procentech 
(vysíláno při změně). 

- 

Stav 
zigbee sítě 

R 0x10 1 bajt Stav sítě zigbee (vysíláno při 
změně). 

- 

Požadavek 
vypnutí 

R/W 0x11 - Událost vypínání zařízení. - 

Teplota 
interní   a 

externí 

R 0x12 3 bajty 
1. bajt – tělesná 

teplota 
2. bajt – okolní 

teplota 
3. bajt – stav 

připojení čidel 

Venkovní teplota je datový typ 
signed char (se znaménkovým 

bitem). 

1/600 

Váha R 0x13 2 bajty 
1. bajt – hmotnost 

2. bajt – nic 

 - 

Tlak R 0x14 3 bajty 
1. bajt – systolický 

tlak 
2. bajt – diastolický 

tlak 
3. bajt – puls 

 - 

Pozice R 0x15 3 bajty 
1. bajt – ID místnosti 

2. bajt – x-ová 
souřadnice 

3. bajt – y-ová 
souřadnice 

 - 

PIR čidla 
interní 

R 0x16 1 bajt 
ID místnosti 

 - 

Kouř v 
místnosti 

R 0x17 1 bajt 
ID místnosti 

 - 

Žadost o 
pomoc 

R/W 0x18 -  - 
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12.1 Data určená pro R/W 
Události „požadavek vypnutí“ a „žádost o pomoc“ jsou určeny pro čtení i zápis. 

12.1.1 Požadavek vypnutí 

Tato událost nastává, pokud uživatel požaduje vypnutí zařízení pomocí uživatelské nabídky. 
Pro vypnutí a zapnutí zařízení složí zvláštní tlačítko S1 (viz příloha č. 1, obr. 1). 

Při potvrzení vypnutí je nejprve nastaven přerušovací pin „PRERUSENI_ARM“ na logickou 
úroveň HIGH. Tím je dán požadavek na přepnutí AVR do režimu zasílání dat (TWI slave transmit). Po 
té je zaslán opcode „Požadavek vypnutí“ (0x11) mikrokontroléru ARM a přerušovací pin 
„PRERUSENI_ARM“ je nastaven zpět na logickou úroveň LOW. Po přijetí opcode je AVR přepnut 
zpět do režimu příjímání dat (TWI slave receive). Jakmile řídící µC ARM dokončí nezbytné operace 
(zápis do paměti apod.), zasílá opcode „Požadavek vypnutí“ (0x11) zpět mikrokontroléru AVR. Ihned 
po přijetí opcode je zařízení vypnuto. Pokud AVR nepřijme opcode „Požadavek vypnutí“ do 5-ti 
sekund, je zařízení vypnuto. 

12.1.2 Žádost o pomoc 

Tato událost nastává, pokud uživatel požaduje přivolání pomoci. Pro přivolání pomoci jsou 

určena tlačítka maticové klávesnice Nokia:  a , která plní speciálně pouze tuto funkci. 
Při přidržení jednoho z těchto tlačítek po dobu delší než 2s nastává podobný scénář jako u 

požadavku vypnutí. Nejprve AVR zasílá opcode „Žadost o pomoc“ (0x18) mikrokontroléru ARM. 
Jakmile je žádost o pomoc zpracována a žádosti je vyhověno, řídící µC ARM zasílá opcode „Žadost o 
pomoc“ (0x18) zpět mikrkoontroléru AVR. Ihned po přijetí opcode je na LCD zobrazeno hlášení o 
příchodu pomoci. 

12.2 Rozsahy a rozlišení typů přijímaných dat 

12.2.1 EKG 

Data pro 1. a 2. kanál EKG mají rozlišení 8 bitů: 
0 – hodnota 0V 
255 – hodnota maximálního napětí 3,3V 

Rozlišení napětí: mV94,12
255

3,3
12

U
n

maxEKG ==
−

,  

kde maxEKGU   je max. napětí EKG a n je počet bitů 

12.2.2 Pletysmo 
1. bajt SpO2: 
0 –  saturace 0% 
255 – saturace 100% 

 Rozlišení saturace: %39,0
255

%100
12

2SpO
n

max ==
−

,  

kde max2SpO   je hodnota max. saturace a n je počet bitů 
 

2. bajt Puls: 
0 – puls 0 1min−  
255 – puls 300 1min−  

Rozlišení pro puls: 1
1

n
max min18,1

255
min300

12
puls −

−

==
−

,  

kde maxpuls   je hodnota pro max. puls a n je počet bitů 
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Data křivky pletysma (3. až 6 bajt) mají rozlišení 8 bitů. 

12.2.3 Stav baterie 
0 – kritický stav baterie 0% 
100 – stav baterie 100% 
>100 - není identifikováno 
Rozlišení: 1% 

12.2.4 Stav zigbee sítě 
0 – síť nedostupná 
255 – maximální signál zigbee sítě 
Rozlišení: 255 kroků 

12.2.5 Teplota interní a externí 
1. bajt - Interní teplota (tělesná) 

0 – teplota 32°C 
255 – teplota 42°C 

Rozlišení interní teploty: C039,0
255

C10
12
TT

n
minINTmaxINT °=

°
=

−
−

,  

přičemž přesnost čidla je 0,2°C. 
maxINTT   je maximální interní teplota minINTT  je minimální interní teplota, n je počet bitů 

 
2. bajt - Externí teplota (okolní) 

-128 – teplota -64°C 
127 – teplota 63,5°C 

Rozlišení externí tepoty: C5,0
255

C128
12
TT

n
minEXTmaxEXT °=

°
=

−
−

 

maxEXTT   je maximální externí teplota, minEXTT  je minimální externí teplota, n je počet bitů 
 

3. bajt – Kontrolní 
0 - obě neplatné hodnoty 
1- platná jen hodnota tělesné teploty 
2- platná jen hodnota venkovní teploty 

12.2.6 Váha 
0 – hmotnost 0kg 
255 – hmotnost 255kg 
Rozlišení hmotnosti: 1kg 

12.2.7 Tlak 
1. bajt - Systolický tlak, 2. bajt - Diastolický tlak 
0 – tlak 0mmHg 
255 – tlak 300mmHg 

Rozlišení systolického a diastolického tlaku: mmHg18,1
255
mmHg300

12
P
n
max ==
−

,  

kde maxP   je maximální systolický a diastolický tlak, n je počet bitů 
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13 Programování a vývoj aplikace 
Pro programování mikrokontroléru ATmega644P byl použit AVR STK500 Starter Kit (viz 

obr. 13.1). AVR STK500 Starter Kit představuje kompletní sadu nástrojů pro procesory Atmel AVR. 
Umožňuje vývoj, ladění a testování aplikací a prototypů. Podporuje paralelní i sériové programování 
procesorů AVR, sériové (ISP) programování v externí aplikaci. Pro připojení k PC slouží sériové 
rozhraní RS-232. Vstupně výstupní porty (I/O) jsou zpřístupněny prostřednictvím konektorů, takže je 
lze použít ve spojení s externími zařízeními (LCD displej, externí paměť,…), nebo je možné využít 
ovládacích tlačítek a signalizačních LED umístěných přímo na vývojové desce. Samostatný 
komunikační sériový port RS-232 může být připojen k jakýmkoli I/O výstupům (např. USART). 

 
 

Obr. 13.1:  Rozmístění konektorů na vývojové desce AVR STK500 
 
AVR STK500 Starter Kit podporuje mnoho mikrokontrolérů Atmel řady AVR s rozdílnými 

paticemi DIP. Pro mikrokontroléry s paticemi SMD je nutné programování v externí patici. 
Vlastní aplikace byla vytvořena v AVR Studiu 4. Programovacími jazyky jsou Atmel AVR 

Assembler a AVR GCC. Program byl napsán v AVR GCC (jazyk C). Součástí AVR Studia je 
překladač zdrojových souborů do formátu HEX srozumitelného procesorům AVR. AVR Studio má 
přímou napojitelnost na STK500 Starter Kit. Z AVR Studia lze nastavovat a číst důležité parametry 
jako fuses (speciální bity v registrech µC, sloužící k nastavení oscilátoru apod.), kmitočet ISP, 
napájecí napětí mikrokontroléru, referenční napětí pro A/D převodník a další. 
[17] 

14 Popis programu 
 Hlavní část práce bylo vytvoření programu. Program se skládá z těchto hlavních částí: 
 

1. standardní připojené knihovny 
2. definice konstant 
3. deklarace proměnných 
4. deklarace funkcí 
5. vytvořené knihovny 
6. funkce 
7. přerušení 
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Běh programu je spuštěn ve funkci: int main(void). 

14.1 Standardní připojené knihovny 
#include <avr/io.h> 
#include <util/delay.h> 
#include <avr/interrupt.h> 
#include <string.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <inttypes.h> 
#include <avr/sleep.h> 
#include <avr/wdt.h> 

14.2 Definice konstant 
 Zde patří skupiny definic:  
- frekvence krystalu 
- bit set a bit reset 
- SPI 
- USART 
- TWI 
- funkce 
- ID místnosti 
- ID aktuální události 
- LCD instrukce 

14.3 Deklarace proměnných 
Proměnné, které se používají v přerušeních nebo několika funkcích jsou deklarovány jako 

globální. Patří zde skupiny proměnných:  
- vypnutí zařízení 
- SOS (přivolání pomoci) 
- aktuální čas 
- událost 
- LCD nastavení 
- výčet oken nabídky 
- aktuální úrovňová volba uživatele v nabídce 
- úvodní řádek 
- křivky 
- trendy 
- mapa místnosti 
- nastavení podsvícení 
- nastavení rychlosti posuvu křivky 
- DEMO 
- TWI - výčet opcode,… 
- USART - přijaté bajty,… 

14.4 Deklarace funkcí 
void LCD_CMD(byte data); 
void LCD_Data(byte data); 
void LCD_colorDepth(byte CD); 
void LCD_setPixel(byte R,byte G,byte B,byte colorDepth); 
- komunikace SPI – zápis příkazu a dat na LCD;  nastavení barevné hloubky (8bit/12bit/16bit); 

nastavení adresy RAM pro zápis pixelu na LCD. 
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byte SPItransfer(byte val); 
- SPI master receive (čtení dat z SPI slave zařízení), výstupem funkce je 1 bajt přijatých dat 
 
void waitus(word us); 
void waitms(word ms); 
- rutina zpoždění na instrukcích, argumentem je doba zpoždění v [µs ] nebo [ ms ] 
void INIT(); 
- inicializace po zapnutí zařízení; konfigurace I/O, SPI, USART, TC0, TC2, reset Flash, reset LCD, 

inicializace LCD, inicializace nastavení a podsvícení (čtení nastavení z Flash), konfigurace TWI; 
logo, úvodní řádek, hlavní nabídka => zobrazení na LCD 

 
void Stav_sig_bat_hod(); 
- zobrazení úvodního řádeku na LCD (stav signálu, baterie, aktuální čas) 

14.5 Vytvořené knihovny 
Pro zjednodušení a přehlednost programu bylo vytvořeno několik knihoven funkcí: 

14.5.1 fat.h 
Knihovna fat.h obsahuje alokační tabulku paměti Flash. K požadovaným datům paměti se 
přistupuje pomocí adresy stránky paměti, která je uvedena ve fat.h. 

14.5.2 draw.h 
V této knihovně jsou obsaženy funkce pro vykreslení grafických objektů na LCD: 

void LCD_setXY(byte x0, byte y0, byte x1, byte y1); 
- nastavení adres RAM LCD na pozici X,Y 
void LCD_setPixel1(byte x, byte y,byte R, byte G, byte B, byte colorDepth); 
- vykreslení bodu s definovanou pozicí a barvou 
void LCD_setLine(byte x0, byte y0, byte x1, byte y1, byte R, byte G, byte B, byte colorDepth); 
- vykreslení úsečky s definovaným počátečním a koncovým bodem a barvou 
void LCD_setRect(byte x0, byte y0, byte x1, byte y1, byte fill, byte R, byte G, byte B, byte colorDepth); 
- vykreslení obdélníka s udaným počátečním a protilehlým bodem, vyplněním obsahu, nebo 

vykreslením obvodu, s definovanou barvou 
void LCD_setCircle(byte x0, byte y0, byte radius, byte R, byte G, byte B, byte colorDepth); 
- vykreslení kružnice o daném středu, poloměru a barvě 
word LCD_putChar(char c, byte x, byte y, word pFont, byte mode, byte Rf, byte Gf, byte Bf, byte Rb, 
byte Gb, byte Bb, byte colorDepth); 
- výpis znaku s definovaným fontem, pozicí a barvou znaku a pozadí (lze také transparentní) 
void LCD_putStr(char *pString, byte x, byte y, word pFont, byte mode, byte Rf, byte Gf, byte Bf, byte 
Rb, byte Gb, byte Bb, byte colorDepth); 
- výpis řetězce s definovaným fontem pozicí, barvou znaku a pozadí (lze také transparentní) 
void LCD_putNum(int num, byte count, byte x, byte y, word pFont, byte mode, byte Rf, byte Gf, byte 
Bf, byte Rb, byte Gb, byte Bb, byte colorDepth); 
- výpis celého čísla s definovaným počtem cifer, pozicí barvou 
void LCD_putNumZeros(int num, byte count, byte x, byte y, word pFont, byte mode, byte Rf, byte Gf, 
byte Bf, byte Rb, byte Gb, byte Bb, byte colorDepth); 
- výpis celého čísla s definovaným počtem cifer, pozicí barvou, počet cifer je doplněn nulami 

(použití u zobrazení času na LCD – např.: 05:03) 
void LCD_putNumDes(int num, byte count, byte count_des, byte x, byte y, word pFont, byte mode, 
byte Rf, byte Gf, byte Bf, byte Rb, byte Gb, byte Bb, byte colorDepth); 
- výpis desetinného čísla s definovaným počtem cifer, desetinných míst, pozicí a barvou 

14.5.3 idct2.h 
 Knihovna používaná při dekompresi obrázků JPEG, uložených v paměti Flash. Obsahuje funkci: 
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void idct2(byte *dekomp, byte quality, byte *komp, byte *koef, byte *quant); 
která provádí zpětnou diskrétní kosinovu transformaci. Vstupními argumenty jsou počet členů matice 
8x8 (quality), komprimovaná data (komp) a kvantizační tabulka (quant). Výstupem je 
dekomprimovaná matice obrázku 8x8 (dekomp). Funkce idct2 je založena na výpočtu kosinů určitých 
argumentů, proto je zde zavedena tabulka kosinů cos_tab[64]. µC tedy kosinus nepočítá, pouze vybírá 
výsledek z tabulky cos_tab[64]. Tímto se velice urychlí dekomprese dat. Nicméně dekomprese je stále 
příliš pomalá, proto se v aplikaci obrázky komprimované do JPEG nepoužívají. 

14.5.4 flash_lcd.h 
V knihovně se nacházejí funkce pro práci s pamětí Flash a zobrazování obrázků na LCD: 

void MM_Page_Read_LCD(byte x0_LCD0, byte y0_LCD0, byte x1_LCD0, byte y1_LCD0, byte 
x_pozice, byte y_pozice, byte mapa_bod, byte effect, word start_page_pic); 
- základní funkce volaná při každém zobrazení obrázku nebo mapy na LCD 
- vstupními argumenty jsou: umístění obrázku na LCD; pozice – udaná souřadnicemi x_pozice, 

y_pozice se  zarovnáním na střed okna LCD; aktivace / deaktivace zobrazení bodu na mapě; volba 
efektu zobrazení; počáteční stránka paměti, kde je uložen obrázek 
Každý obrázek uložený v paměti Flash, obsahuje na začátku 24 inicializačních bajtů: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
width1 width2 height1 height2 compression quality x0 y0 x1 y1 

… 
- 1. a 2. bajt udávají šířku obrázku v pixelech (width), 
- 3. a 4. bajt udávají výšku obrázku v pixelech (height), 
- 5. bajt udává typ komprese obrázku (0 – žádná; 1 – RLE; 2 – JPEG), 
- 6. bajt udává kvalitu barev (0 – 8bit; 1 – 12bit; 2 – 16bit), 
- 7. a 8. bajt udávají počáteční souřadnice x0, y0 (levý horní roh obrázku), 
- 9. a 10. bajt udávají koncové souřadnice x1, y1 (pravý dolní roh obrázku), 
- ostatní inicializační bajty nejsou v aplikaci využity. 

Na obr. 14.1 je obrázek v paměti Flash se znázorněnými souřadnicemi x0, y0 a x1, y1 
zapsanými v inicializačních bajtech. Rovněž je vyznačena šířka (width) a výška (height) obrázku (v 
pixelech). V červeném rámečku je vyznačena část obrázku zobrazená na LCD se šířkou x1_LCD0 - 
x0_LCD0 pixelů a výškou y1_LCD0 - y0_LCD0 pixelů. Podle pozice x_pozice, y_pozice je na LCD 
zobrazen příslušný výřez obrázku. x_pozice se pohybuje v rozsahu <x0, x1>, y_pozice se pohybuje 
v rozsahu <y0, y1>. Volbou argumentu mapa_bod může být na obrazovce viditelný bod, daný 
souřadnicemi pozice. 

Podle nastaveného typu komprese uloženého obrázku v paměti Flash je spuštěna příslušná 
funkce pro zobrazení na LCD. 
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Obr. 14.1: Obrázek v paměti Flash 

 
void MM_Page_Read_LCD_0(byte width, byte height, word x_pic, word y_pic, byte mapa_bod, word 
start_page_pic, word width_pic, word height_pic, byte quality); 

- zobrazení nekomprimovaného obrázku (typ komprese = 0) 
void MM_Page_Read_LCD_1(byte width, byte height, word x_pic, word y_pic, byte mapa_bod, word 
start_page_pic, word width_pic, word height_pic, byte quality, byte effect); 

- zobrazení komprimovaného obrázku (typ komprese = 1) 
void MM_Page_Read_LCD_2(byte x0_LCD0, byte y0_LCD0, byte x1_LCD0, byte y1_LCD0, word 
x_pic, word y_pic, byte mapa_bod, word start_page_pic, word width_pic, word height_pic); 
void MM_Page_Program_UART(); 

- zobrazení komprimovaného obrázku (typ komprese = 2) 
void Flash_write(byte *data, byte num, word start_page, word start_byte); 

- funkce pro zápis dat do paměti Flash; vstupními argumenty je pole dat, počet bajtů, počáteční 
stránka a počáteční bajt pro zápis 

- používá se při zápisu nových změřených hodnot trendů 
void Save_settings(); 

- funkce pro zápis dat do paměti Flash; uložení nastavení podsvícení LCD, rychlosti posuvu 
křivky a aktuálních indexů polí trendů pro zápis do paměti Flash (navázání na poslední 
uloženou hodnotu) 

14.5.5 time.h 
Funkce v time.h převádí UNIX time do formátu data a času podle Gregoriánského  

kalendáře, provádí také a zpětný převod. 
void Unix_time2time(long word Unix_time,word *year, byte *mon, byte *day, byte *hour, byte *min, 
byte *sec); 

- vstupním argumentem je Unix time datového typu long unsigned int, výstupem je rok, měsíc, 
den, hodina, minuta, sekunda 

long word mktime(const word year0, const word mon0, const word day, const word hour, const word 
min, const word sec); 

- vstupním argumentem je rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda, výstupem je Unix time 

14.5.6 trends.h 
 Obsahuje funkce pro zobrazení jednotlivých trendů. 
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void Read_trend_T_int_ext(signed char t_posun, byte t_zoom, byte v_zoom); 
- čte trend interní a externí teploty z paměti Flash, zobrazuje na LCD v časovém rozmezí 1 den, 

maximální počet uložených hodnot každé teploty je 1000 
Funkce nejprve zjistí den, daný aktuálním indexem pole. Poté vyčte všechny hodnoty, které 
odpovídají aktuálnímu dni. Dále je zjištěn rozsah teplot a určeny meze grafu. Následně jsou 
zobrazeny osy grafu a jejich popis. Nakonec je volána funkce Plot_graph(), která vykreslí graf na 
LCD, případně je zobrazena minimální a maximální naměřená hodnota interní a externí teploty. U 
všech ostatních trendů je postup zobrazení obdobný.  

void Read_trend_tlak_tep(signed char t_posun, byte t_zoom, byte v_zoom); 
- čte trend systolického a diastolického tlaku a trend tlaku z paměti Flash, zobrazuje na LCD v 

časovém rozmezí 1 měsíc, maximální počet uložených hodnot každého měřeného parametru je 
100 

void Read_trend_sat(signed char t_posun, byte t_zoom, byte v_zoom); 
- čte trend saturace z paměti Flash, zobrazuje na LCD v časovém rozmezí 1 měsíc, maximální 

počet uložených hodnot saturace je 300 
void Read_trend_hmot(signed char t_posun, byte t_zoom, byte v_zoom); 

- čte trend hmotnosti z paměti Flash, zobrazuje na LCD v časovém rozmezí 1 měsíc, maximální 
počet uložených hodnot hmotnosti je 100 

void Read_trend_pozice(signed char t_posun, byte t_zoom, byte v_zoom); 
- čte trend pozice z paměti Flash, zobrazuje na LCD v časovém rozmezí 1 den, maximální počet 

uložených hodnot pozice (ID místnosti) je 100 
 
void Plot_graph(byte *time, byte *value,byte num, byte x_range, byte y_LCD_max, byte 
y_LCD_range, word offset,byte R,byte G,byte B); 

- funkce vykreslí křivku na LCD 
void Graph_bounds(int *graph_min, int *graph_max, byte *delitel, int value_min, int value_max, byte 
graph_num); 

- funkce zjistí meze grafu a čísla na hodnotové ose 
void Min_max_tlak_tep(byte value_tlak_sys_min, byte value_tlak_sys_max, byte value_tlak_dia_min, 
byte value_tlak_dia_max, byte value_tep_min, byte value_tep_max, byte R_tlak_sys, byte G_tlak_sys, 
byte B_tlak_sys, byte R_tlak_dia, byte G_tlak_dia, byte B_tlak_dia, byte R_tep,byte G_tep,byte 
B_tep); 
void Min_max_sat(byte value_sat_min, byte value_sat_max, byte R_sat, byte G_sat,byte B_sat); 
void Min_max_hmot(byte value_hmot_min, byte value_hmot_max, byte R_hmot, byte G_hmot, byte 
B_hmot); 

- funkce slouží ke zobrazení minimální a maximální hodnoty trendů v daném časovém období 
 
Plot_line_tlak_tep(); 
Plot_line_sat(); 
Plot_line_hmot(); 

- funkce slouží k vykreslení linky s aktuální naměřenou hodnotou v grafu trendů v určitém 
časovém období 

- při pohybu linky na následující / předchozí naměřenou hodnotu se již data nenačítají z paměti 
Flash, ale vyčítají se z uloženého pole hodnot 

14.5.7 waves.h 
 Knihovna obsahuje funkce pro zobrazení křivek EKG a pletysmografie. Křivka může být 
zobrazena na horní nebo na dolní polovinu LCD. Knihovna dále obsahuje funkci pro čtení křivky z 
paměti Flash, která se využívá pro režim DEMO. 
 
void Read_krivka (byte krivka, byte *buffer); 

- čte data křivky z paměti Flash, argument krivka udává typ načítané křívky (EKG nebo 
pletysmo), načtená data jsou uložena do pole buffer 
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void Write_krivka0 (byte data, byte krivka); 
- zapisuje křivku na horní polovinu LCD, argument data obsahuje datový bajt, argument krivka 

udává typ křivky 
void Write_krivka1 (byte data, byte krivka); 

- zapisuje křivku na dolní polovinu LCD, argument data obsahuje datový bajt, argument krivka 
udává typ křivky 

14.5.8 position.h 
 Podle přijatého opcode ID místnosti zobrazuje na LCD příslušný název místnosti. Obsahuje 
funkci: 
void Write_id_pozice(byte id); 

14.5.9 TIMER0_okna.h 
Tato knihovna obsahuje funkce, které přísluší jednotlivým oknům uživatelské nabídky. Podle 

aktuálně zvoleného okna je v čítači / časovači 0 spouštěna příslušná funkce. V každé funkci je 
testován stav tlačítek a podle zmáčknutého tlačítka je provedena příslušná akce.  

Okna uživatelské nabídky jsou řazena hierarchicky podle úrovní. Počet cifer na konci názvu 
okna nebo příslušné funkce znamená úroveň okna. 
void TIMER0_hlavni_0(); 
void TIMER0_vypnout_1(); 
void TIMER0_pomoc_2(); 

- funkce úrovně 0, z této úrovně má uživatel možnost spouštět funkce v úrovni 1 (okno nabídky 
křivek, trendů, mapa a demo) 

 
void TIMER0_krivky_01(); 
void TIMER0_trendy_02(); 
void TIMER0_mapa_03(); 
void TIMER0_nastav_04(); 
void TIMER0_demo_05(); 

- funkce úrovně 1  
 
void TIMER0_EKG1_EKG2_011(); 
void TIMER0_PLET_SPO2_012(); 
void TIMER0_EKG1_PLET_013(); 
void TIMER0_EKG2_PLET_014(); 

- funkce úrovně 2 (křivky) 
 
void TIMER0_T_int_ext_021(); 
void TIMER0_tlak_tep_022(); 
void TIMER0_sat_023(); 
void TIMER0_hmot_024(); 
void TIMER0_pozice_025(); 

- funkce úrovně 2 (trendy) 
 
void TIMER0_podsv_041(); 
void TIMER0_rychlost_042(); 
void TIMER0_FLASH_043(); 

- funkce úrovně 2 (nastavení) 
 
void TIMER0_demo_dialog_051(); 

- funkce úrovně 2 (spuštění / vypnutí ukázkového DEMO režimu) 
 
void TIMER0_legenda_mist_0251(); 

- funkce úrovně 3 (spouštěna z okna trendu pozice) 
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void TIMER0_okno(); 
- funkce která zobrazí aktuálně zvolené okno 

 
void TIMER0_udalost(byte id); 

- podle id aktuální události je zobrazena příslušná hláška na LCD (pouze v okně hlavní 
nabídky) 

 
Pro příklad je uveden popis funkce TIMER0_pozice_025(): 
 
void TIMER0_pozice_025(){ 

 byte tlacitko; 
 
 // aktivace sloupce  4 (PA5 - log0) 
 PORTA &= 0xDF; 
 waitus(10); 
 tlacitko = PINA & 0x0F; 
 if ((tlacitko & 0x01) == 0) { // POTVRDIT 
  MM_Page_Read_LCD(0 ,0,131, 131, 0,0,NOMAPA_BOD,NOEFFECT,legenda_mist); 
  okno = legenda_mist_0251;   
 } 
 
 // aktivace sloupce  5 (PA4 - log0) 
 PORTA |= 0x20; PORTA &= 0xEF; 
 waitus(10); 
 tlacitko = PINA & 0x0F; 
 if ((tlacitko & 0x01) == 0) { // DOLEVA 
  if(t_posun_prec != -1) { index_act = index_prec; if(index_act > 0) index_act -=1; else 

index_act = 99; } 
  Read_trend_pozice(-1, 0, 0); 
 } 
 if ((tlacitko & 0x08) == 0) { // DOPRAVA 
  if(t_posun_prec != 1) { index_act = index_prec; index_act += 1; if (index_act > 99) 

index_act = 0; } 
  Read_trend_pozice(1, 0, 0); 
 } 
 
 // deaktivace sloupců 
 PORTA |= 0x30; 

} 
 Tato funkce přísluší oknu pozice_025, které je nyní aktivní. Jedná se o okno trendu pozice. Na 
LCD je zobrazen trend pozice – místnosti navštívené v průběhu jednoho dne rozlišené barvou. Při 

každém přerušení od čítače / časovače 0 je testován stav tlačítka  „POTVRDIT“ vystavením 
sloupce 4 maticové klávesnice Nokia na logickou úroveň LOW. Po-té je testován stav zmáčknuté 
klávesy „POTVRDIT“. Jestliže je klávesa zmáčknuta, dojde ke čtení obrázku z paměti Flash (obrázek 
legendy místností). Aktuální okno je vystřídáno oknem vyšší úrovně - legenda_mist_0251. Následně 
bude v čítači / časovači  spouštěna funkce void TIMER0_legenda_mist_0251(); 
 V opačném případě (pokud nedošlo ke zmáčknutí klávesy „POTVRDIT“) je aktivován sloupec 5. 

Po-té je čten stav kláves  „DOPRAVA“,  „DOLEVA“. Při zmáčknutí některé z kláves je 
zobrazen trend pozice voláním funkce void Read_trend_pozice(signed char t_posun, byte t_zoom, byte 
v_zoom); Jestliže byla zmáčknuta klávesa „DOPRAVA“, je zobrazen trend pozice následujícího dne. 
Jestliže byla zmáčknuta klávesa „DOLEVA“, je zobrazen trend pozice dne předchozího. 
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14.6 Funkce 
Každá knihovna je tvořena jednotlivými funkcemi. Výčet všech funkcí a základní popis je 

uveden v předchozích kapitolách. 

14.7 Přerušení 
AVR využívá několika přerušení. 

14.7.1.1 Externí přerušení vyvolané změnou úrovně na pinu PD4 (PCINT28) 
PD4 je nakonfigurován jako přerušovací vstup (PCINT28) na který je připojeno tlačítko S1  

sloužící jako vypínač zařízení. Stisknutím tlačítka je vyvoláno přerušení SIGNAL (PCINT3_vect).   
V přerušení je spuštěn čítač/časovač 1. Po uplynutí doby určené nastavením top pro čítač (2s), je 
spuštěno přerušení od časovače / čítače 1. Jestliže je tlačítko přidrženo po dobu kratší než 2s, 
čítač/časovač 1 je zastaven. 

14.7.1.2 Přerušení od čítače/časovače 1 
V přerušení od čítače časovače 1 SIGNAL (TIMER1_COMPA_vect) dochází ke spuštění  

funkce INIT() a zapnutí zařízení (pokud je vypnuto). V opačném případě je vyvoláno okno s dotazem 
vypnutí zařízení.  

14.7.1.3 Přerušení od čítače/časovače 0 
V přerušení od čítače / časovače 0 SIGNAL (TIMER0_COMPA_vect) dochází ke čtení stavu 

tlačítek maticové klávesnice Nokia s periodou 21,8ms. Podle volby v uživatelské nabídce jsou 
spouštěny příslušné akce. 

14.7.1.4 Přerušení od TWI 
V přerušení od TWI komunikačního rozhraní pro příjem a vysílání dat dochází ke čtení 

stavového registru TWSR. Podle hodnoty TWSR jsou data zapisována do datového registru nebo 
čtena z datového registru TWDR.  

Jestliže je přijat datový bajt, je nutné rozhodnout, zda se jedná o data nebo opcode (viz kap. 
12: Komunikační rozhraní TWI). 

V případě přijatých dat křivek EKG, pletysma, jsou křivky zapisovány na LCD (pokud je 
aktivní příslušné okno). 

V případě přijatých dat trendů jsou data zapisována do paměti Flash. Zároveň je na hlavním 
panelu zobrazena nová událost přijatých dat. 

U ostatních událostí typu vypnutí, přivolání pomoci, kouř v místnosti je provedena příslušná 
akce: vypnutí zařízení, zobrazení okna s potvrzením příchodu pomoci, zobrazení události ALARMU 
kouře v místnosti. 

14.8 Popis funkce programu 
Po připojení AVR k napájecímu napětí je ve funkci int main (void) proveden reset Watchdog, 

nastaven přerušovací vstup vypínacího tlačítka S1 (PCINT28), dále je povoleno přerušení a redukce 
napájení (vypnutí obvodů A/D převodníku). Nakonec je AVR přepnut do úsporného režimu (power 
down mode) pro minimální spotřebu energie. V tomto stavu může být AVR probuzen pouze externím 
přerušením tlačítka S1. Na konec funkce int main (void) je umístěna nekonečná smyčka while(1); aby 
program probíhal dále i po probuzení z úsporného režimu. 

Jestliže je zařízení zapnuto, proběhne funkce void INIT(). Po inicializaci zařízení je v 
přerušení od čítače / časovače 0 periodicky čten stav tlačítek. Zde jsou spouštěny jednotlivé funkce 
uživatelské nabídky. Zároveň je aktivní sběrnice TWI pro komunikaci s µC ARM. 
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15 Uživatelská příručka 
Pomocí maticové klávesnice Nokie (viz kap. 5) má uživatel možnost volby v uživatelské 

nabídce zobrazené na LCD Nokie (viz kap. 6). Aktivní klávesy v aplikaci jsou pouze klávesy: 

 „POTVRDIT“ (klávesa vlevo nahoře (viz obr. 5.1 a)) 

 „ZRUŠIT“ (klávesa vpravo nahoře (viz obr. 5.1 a)) 

 „NAHORU“ 

 „DOLU“ 

 „VLEVO“ 

 „VPRAVO“ 

 a  „SOS“ (Přivolání pomoci) 
 
 Uživatel má možnost zobrazit na LCD: 

1. Křivky: záznam aktuálního měření EKG (kanál 1 a 2), pletysmografie (včetně údajů SpO2 a 
tepové frekvence) 

2. Trendy: teplota (tělesná a okolní), tlak (systolický, diastolický, puls), SpO2, hmotnost, 
pozice (ID místností) 

3. Pozici: aktuální pozice sledované osoby v monitorovaném prostoru zobrazená jako bod na 
mapě, včetně aktuální místnosti 

 
Další volby:  

4. Nastavení: nastavení podsvícení, rychlosti posuvu křivek, zápis do paměti Flash 
5. Demo: ukázkové demo – simulace měření EKG, pletysma, simulace trendů a pozice 

15.1 Hlavní nabídka 
V horní části LCD je zobrazen stav signálu zigbee (viz obr. 15.1), stav baterie (viz obr. 15.2) a 

aktuální čas ve formátu HH:MM. Tyto údaje se nazývají „úvodní řádek“. Pod ním je prostor pro 
jednořádkovou zprávu „událost“. Je to poslední událost týkající se příjmu dat: nová změřená hodnota 
tlaku,… počátek a konec měření EKG, pletysma, ALARM – kouř v místnosti. Pod událostí je 
zobrazena hlavní nabídka (obr. 15.3) a to vždy pouze jedna z uvedených možností a,b,c,d,e. Pohyb 

v nabídce je realizován pomocí šipek  a . Volba je potvrzena pomocí klávesy  
„POTVRDIT“. 
 

 
Obr. 15.1: Stavy signálu zigbee 

 

 
Obr. 15.2: Stavy baterie 

 

 
     (a)          (b)    (c)             (d)                (e) 

Obr. 15.3: Hlavní nabídka 
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15.2 Křivky 
V horní části LCD je zobrazen úvodní řádek. Nabídka křivek (viz obr. 15.4) je aktivována 

zvolením první ikony zleva: „Křivky“ v hlavní nabídce. Pohyb v nabídce je realizován pomocí šipek 

 a . Potvrzení volby je uskutečněno pomocí klávesy  „POTVRDIT“. Návrat do 

hlavní nabídky je uskutečněn pomocí klávesy  „ZRUŠIT“. 
Jestliže je vybrána možnost a (viz obr. 15. 4 a), jsou na LCD zobrazeny oba kanály EKG pod 

sebou. 
Jestliže je vybrána možnost b (viz obr. 15.4 b), je na LCD zobrazen záznam pletysmografie 

včetně údajů SpO2 a pulsu. 
Jestliže je vybrána možnost c (viz obr. 15.4 c), je v horní části LCD zobrazen 1. kanál  EKG, 

v dolní části je zobrazen záznam pletysmografie bez údajů SpO2 a pulsu. 
Jestliže je vybrána možnost d (viz obr. 15.4 d), je v horní části LCD zobrazen 2. kanál  EKG, 

v dolní části je zobrazen záznam pletysmografie bez údajů SpO2 a pulsu. 
 
 

 
       (a)     (b)    (c)   (d) 

Obr. 15.4: Nabídka křivek 

15.3 Trendy 
V horní části LCD je zobrazen úvodní řádek. Nabídka trendů (viz obr. 15.5) je aktivována 

zvolením druhé ikony zleva: „Trendy“ v hlavní nabídce. Pohyb v nabídce je realizován pomocí šipek 

 a . Potvrzení volby je uskutečněno pomocí klávesy  „POTVRDIT“. Návrat do 

hlavní nabídky je uskutečněn pomocí tlačítka  „ZRUŠIT“.  
Jestliže je vybrána možnost a (viz obr. 15. 5 a), je na LCD zobrazen trend tělesné a okolní 

teploty v jednom grafu. Rozsah časové osy je 1 den a maximální počet ukládaných hodnot pro každou 

teplotu je 1000. Při uložení dalších hodnot jsou přemazány nejstarší naměřené údaje. Šipky  a 

 slouží k posunu na předchozí / následující den. 
Jestliže je vybrána možnost b (viz obr. 15.5 b), je v horní části LCD zobrazen graf trendu puls; 

v dolní části je zobrazen systolický a diastolický tlak v jednom grafu. Rozsah časové osy je 1 měsíc a 
maximální počet ukládaných hodnot pro systolický tlak / diastolický tlak / puls je 100. Při uložení 

dalších hodnot jsou přemazány nejstarší naměřené údaje. Šipky  a  slouží k posunu na 
předchozí / následující měsíc. 

Jestliže je vybrána možnost c (viz obr. 15.5 c), je na LCD zobrazen trend saturace. Rozsah 
časové osy je 1 měsíc a maximální počet ukládaných hodnot pro saturaci je 300. Při uložení dalších 

hodnot jsou přemazány nejstarší naměřené údaje. Šipky  a  slouží k posunu na předchozí / 
následující měsíc. 

Jestliže je vybrána možnost d (viz obr. 15.5 d), je na LCD zobrazen trend hmotnosti. Rozsah 
časové osy je 1 měsíc a maximální počet ukládaných hodnot pro hmotnost je 100. Při uložení dalších 

hodnot jsou přemazány nejstarší naměřené údaje. Šipky  a  slouží k posunu na předchozí / 
následující měsíc. 

Jestliže je vybrána možnost e (viz obr. 15.5 e), je na LCD zobrazen trend pozice (okupované 
místnosti v závislosti na čase); místnosti jsou označeny pomocí barev. Legenda místností je 
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aktivována a zrušena pomocí klávesy  „POTVRDIT“. Rozsah časové osy je 1 den a 
maximální počet ukládaných hodnot pozice je 100. Při uložení dalších hodnot jsou přemazány 

nejstarší naměřené údaje. Šipky  a  slouží k posunu na předchozí / následující den. 
 

 
                  (a)               (b)               (c)             (d)               (e) 

Obr. 15.5: Nabídka trendů 

15.3.1 Nastavení grafů 

 - zobrazovat / nezobrazovat minimální a maximální hodnotu  (nefunkční u trendu pozice). 

 - zobrazovat / nezobrazovat body na křivce (nefunkční u trendu teplot a pozice). 
        - u trendu teplot toto nastavení slouží k oddělení / sloučení měřítka (pro velké rozdíly mezi 
tělesnou a okolní teplotou je vhodnější oddělené měřítko hodnotové osy (přesnější odečtení hodnoty 
teploty) 

 „POTVRDIT“ – zobrazovat / nezobrazovat linku s konkrétní naměřenou hodnotou. Při 

zobrazení linky se pomocí šipek  a   linka posunuje na předchozí / následující naměřenou 
hodnotu v rámci zvoleného časového období (1 den / 1 měsíc). Toto nastavení není funkční v trendu 
teplot a pozice. 

15.4 Pozice 
Mapa s aktuální pozicí sledované osoby je aktivována zvolením třetí ikony zleva: „Pozice“ 

v hlavní nabídce. Návrat do hlavní nabídky je uskutečněn pomocí klávesy  „ZRUŠIT“.  
V horní části LCD je řádek s názvem aktuální místnosti. Na zbývající ploše je zobrazen výřez 

mapy (bytu, místnosti,…). Měřítko mapy je dáno rozlišením obrázku mapy. Na mapě je zobrazen 
blikající kursor udávající aktuální pozici sledované osoby v monitorovaném prostoru. 

Obrázek mapy je možno změnit uložením nového obrázku do paměti Flash. 

15.5 Nastavení 
V horní části LCD je zobrazen úvodní řádek. Nabídka nastavení (viz obr. 15.6) je aktivována 

zvolením čtvrté ikony zleva: „Nastavení“ v hlavní nabídce. Pohyb v nabídce je realizován pomocí 

šipek  a . Potvrzení volby je uskutečněno pomocí klávesy  „POTVRDIT“. Návrat do 

hlavní nabídky je uskutečněn pomocí klávesy  „ZRUŠIT“. 
 

 
           (a)                (b)               (c) 

Obr. 15.6: Nabídka nastavení 
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15.5.1 Podsvícení 
V horní části LCD je zobrazen úvodní řádek. Nastavení podsvícení (viz obr. 15.7) je 

aktivováno zvolením první ikony zleva: „Podsvícení“ v nabídce nastavení. Návrat do nabídky 

nastavení je uskutečněn pomocí klávesy  „ZRUŠIT“, přičemž je nastavení podsvícení 
uloženo. 

Přepínání nastavení intenzity podsvícení a doby podsvícení je realizováno pomocí šipek  

a .  

Intenzita podsvícení je snižována a zvyšována pomocí šipek  a . Počet úrovní 
intenzity podsvícení je 11, přičemž na nejvyšších úrovních je značný odběr proudu z baterie. Tímto se 
významně zkracuje její výdrž. 

Doba podsvícení je snižována a zvyšována pomocí šipek  a . Doba podsvícení může 
být zvolena: 10s, 30s, 1min, 5min. Pokud není po nastavenou dobu zmáčknuta žádná z aktivních 
kláves, dojde k vypnutí podsvícení. Aktivace podsvícení proběhne opět po zmáčknutí libovolné 
aktivní klávesy. 

 

 
Obr. 15.7: Nastavení podsvícení 

 

15.5.2 Rychlost posuvu 
V horní části LCD je zobrazen úvodní řádek. Nastavení rychlosti posuvu křivek (viz obr. 15.8) 

je aktivováno zvolením druhé ikony zleva: „EKG“ v nabídce nastavení. Návrat do nabídky nastavení 

je uskutečněn pomocí klávesy  „ZRUŠIT“, přičemž je aktuální nastavení rychlosti posuvu 
uloženo. 

Rychlost posuvu je snižována a zvyšována pomocí šipek  a . Rychlost posuvu může 
být zvolena standardně: 5mm/s, 10mm/s, 25mm/s a 50mm/s. 

 

     
Obr. 15.8: Nastavení rychlosti posuvu křivek 

15.5.3 FLASH 
V horní části LCD je zobrazen úvodní řádek. Okno pro ukládání do FLASH (viz obr. 15.9) je 

aktivováno zvolením třetí ikony zleva: „FLASH“ v nabídce nastavení. Návrat do nabídky nastavení je 

uskutečněn pomocí klávesy  „ZRUŠIT“. 

Před zahájením přenosu dat potvrzovací klávesou  je nutné nejprve připojit USART 
(na konektoru Cerbera) ke COM portu PC. V aplikaci „Programm_FLASH_GUI“ jsou vybrána 
požadovaná data a přenos dat je spuštěn pomocí tlačítka „START“. 
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Obr. 15.9: Okno pro ukládání do paměti Flash 

15.6 DEMO 
V horní části LCD je zobrazen úvodní řádek. Okno pro spuštění / vypnutí ukázkového DEMO 

režimu (viz obr. 15.10) je aktivováno zvolením páté ikony zleva: „DEMO“ v hlavní nabídce. Návrat 

do hlavní nabídky je uskutečněn pomocí klávesy  „ZRUŠIT“. 
Spuštěním DEMO režimu jsou všechna data křivek, trendů a pozice pouze ukázková. Slouží 

pro předvedení funkce, pokud nejsou k dispozici měřená data. 
 

 
Obr. 15.10: Okno pro spuštění / vypnutí ukázkového DEMO režimu 

15.7 SOS 

SOS (přivolání pomoci) je aktivováno přidržením jedné z kláves  nebo  po 
dobu delší než 2s. Poté je vyslána žádost o pomoc a na LCD se zobrazí následující okno: 

 

 
Obr. 15.11: Přivolání pomoci 

 Jakmile je žádost o pomoc vyslyšena, na LCD se zobrazí následující okno: 
 

 
Obr. 15.12: Pomoc je na cestě 

15.8 Zapnutí a vypnutí Cerbera 
Vypínání a zapínání Cerbera je řešeno pomocí tlačítka . Před vypnutím je nejprve 

zobrazeno dotazovací okno (viz obr. 15.3). 
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Obr. 15.13: Okno vypnutí 

16 Interaktivní programování paměti FLASH 
Pro programování externí paměti FLASH AT45DB081D bylo vytvořeno grafické uživatelské 

rozhraní (GUI) v programu Matlab (viz obr 16.1). 
 

 
Obr. 16.1: Programm_FLASH_GUI 

 
 Obrázky musí být do externí paměti FLASH mikrokontroléru AVR ukládány ve formátu 
vhodném pro zobrazení na LCD. Řadič LCD – PCF8833 podporuje 3 formáty dat (pro 8-bit, 12-bit a 
16-bit barev) jak je uvedeno v kapitole 8. Rovněž je vhodné obrázky komprimovat tak, aby v paměti 
FLASH o kapacitě 8Mbit zabraly co nejméně místa. Datový soubor každého obrázku má na začátku 
24 inicializačních bajtů (viz obr. 16.2). Prvních 6 bajtů nelze měnit, protože obsahují nezbytné 
informace o obrázku (šířka a výška obrázku v pixelech, druh komprese a kvalita barev), bez nichž by 
obrázek nebylo možné identifikovat - použít příslušnou funkci dekomprese, nastavit příslušný formát 
dat apod. Bajty 7 až 10 slouží pro zadání měřítka obrázku (viz obr. 14.1). Pokud obrázek slouží jako 
mapa, musí být tyto bajty určeny. Přijaté souřadnice pozice x,y pak kolidují se zadaným měřítkem: 

>∈< 1x,0xx  a >∈< 1y,0yy . Pokud zůstanou tyto bajty rovny nule, obrázek bude možno 
vykreslit na LCD vždy jen od jeho prvního řádku a prvního sloupce, nikoli např. od ½ výšky obrázku. 
Ostatní inicializační bajty nejsou v této aplikaci využity. Mohou být nakonfigurovány dodatečně. 
 



Jan Kijonka - 73 - 7.5.2009  

 
Obr. 16.2: Nastavení inicializačních bajtů 

16.1 Komprese obrázků RLE 
RLE (Run Length Encoding) je jedna z nejstarších metod komprese, která se snaží v datovém 

toku objevit a redukovat posloupnosti opakujících se znaků. Například posloupnost 
xyzzzzyyyyyxwwww je uložena jako 1x1y4z5y4w. Jedná se tedy o bezztrátovou kompresi. Tato 
metoda komprese je nejvhodnější pro obrázky, které obsahují větší jednobarevné plochy. Nejméně 
vhodná je pro fotografie v 16-ti bitových barvách. 

Datový soubor obsahuje kromě 24 inicializačních bajtů ještě počty bajtů na každý řádek 
obrázku. Tyto údaje jsou potřebné proto, že komprimované řádky obrázku nemají stejnou velikost. 
Když je nutné zobrazit výřez obrázku, tudíž zobrazit obrázek od určitého řádku a sloupce, bylo by 
náročné vyhledávat počáteční bajt pro čtení obrázku z paměti FLASH. Z počtu bajtů na každý řádek 
obrázku je rychle spočten počáteční bajt daného řádku pro čtení z paměti. 

16.2 Komprese obrázků JPEG 
Komprese do JPEG (Joint Photographic Experts Group) je ztrátová komprese založená na 

diskrétní kosinové transformaci. Obrázek tak vždy ztrácí na kvalitě. 
V následujících odstavcích je popsán postup, který byl použit při kompresi a dekompresi 

JPEG. Dekomprese JPEG pomocí 8-mi bitového µC AVR byla shledána příliš pomalou a to i za 
použití tabulkově zadávaných kosinů. Proto je tento způsob komprese doporučen spíše jako ukázkový. 

16.2.1 Postup komprese obrázku 
1. Obrázek je načten ve formátu RGB 24-bitů barev (8-bit R, 8-bit G, 8-bit B) 
2. Formát RGB je převeden do formátu YCbCr (Y – luminance (jas), Cb – chrominance modrá, 

Cr – chrominance červená) 
3. Podle nastavené kvality komprese <1,64> jednotlivých složek YCbCr je zachován příslušný 

počet koeficientů v komprimovaném souboru (viz obr. 16.3). Lidské oko je nejcitlivější na 
změny složky Y, proto musí být počet koeficientů Y největší. 64 je maximální počet 
koeficientů, neboť komprese JPEG je založena na rozdělení celého obrázku do matic velikosti 
8x8 pixelů a každá matice je komprimována zvlášť. Každá komprimovaná matice 8x8 má 64 
koeficientů z nichž je zachován pouze počet daný kvalitou komprese. 

4. Odečtení hodnoty 128 od každé složky YCbCr. Každá složka YCbCr má rozsah 8-bitů, čili 
256 možností. Pro vstup komprese je nutné upravit data tak, aby se hodnoty pohybovaly 
rovnoměrně kolem 0. 

5. Přidání okrajů k původnímu obrázku tak, aby se dal rozdělit na matice 8x8 pixelů. 
6. Určení koeficientů, které budou při kompresi zachovány. Vychází se z předpokladu, že 

koeficienty, které se mění nejvíce jsou nejdůležitější. 
7. Výpočet kvantizačních tabulek. Pro každý zachovaný koeficient Y,Cb,Cr matice 8x8, je 

vypočten dělitel tak, aby byla komprimovaná data v rozsahu <0,255>, čili rozlišení 1 bajt. 
8. Komprese obrázku založená na dvourozměrné diskrétní kosinové transformaci (2D DCT): 
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kde  
u - souřadnice horizontální frekvence v rozsahu celých čísel  <0,7> 
v - souřadnice vertikální frekvence v rozsahu celých čísel <0,7> 
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y,xg - hodnota pixelu dána souřadnicemi (x,y) 

v,uG  - koeficient DCT dán souřadnicemi (u,v) 
 DCT transformací je obrázek převeden do frekvenční oblasti. Nejdůležitější je zachování 
nejnižších frekvencí, čili koeficientů 0,0G  - udává jas pixelu, a koeficientů v prvním řádku a 
sloupci matice 8x8. 
 

 
Obr. 16.3: Nastavení kvality komprese JPEG 

16.2.2 Komprimovaná data obrázku 
Data obsahují 24 inicializačních bajtů, dále 3 bajty udávající kvalitu komprese složek 

Y,Cb,Cr, indexy členů matice 8x8, které jsou zachovány pro jednotlivé složky Y,Cb,Cr, kvantizační 
tabulky pro jednotlivé složky Y,Cb,Cr všech zachovaných členů matice 8x8, komprimovaná data: 
koeficienty DCT první matice 8x8 složek Y,Cb,Cr, koeficienty DCT druhé matice 8x8 složek 
Y,Cb,Cr,… 

16.2.3 Postup dekomprese obrázku 
1. zpětná dvourozměrná kosinová transformace (2D IDCT) 
2. Přičtení hodnoty 128 ke každé složce Y, Cb, Cr. 
3. Převod do formátu RGB 

16.3 Popis uživatelské nabídky 
Uživatelské komunikační rozhraní (GUI) pro programování paměti FLASH je na obr. 16.1. 

16.3.1 Načtení souboru 
Kliknutím na tlačítko „Procházet…“  v položce „Soubor“ je zobrazeno okno pro výběr 

požadovaného souboru obrázku nebo dat, který bude uložen do paměti FLASH. 



Jan Kijonka - 75 - 7.5.2009  

16.3.2 Volba stránky paměti 
Počáteční stránku paměti, od které budou data ukládána, lze zvolit v položce „DataFlash 

AT45DB081D“. Pokud je zvolena stránka paměti, na které jsou již uložena potřebná data, budou 
přemazána ! 

16.3.3 Volba typu dat 
Do paměti lze ukládat obrázek ve zvoleném formátu nebo data - např. typy písma, data trendů 

apod. Data jsou uložena do FLASH přesně tak, jak jsou uložena ve vybraném souboru. 

16.3.4 Volba formátu obrázku 
Obrázek lze komprimovat (viz kap.  16.1 a 16.2) a zvolit kvalitu barev. U obrázků lze 

nastavovat inicializační bajty (viz obr. 16.2). 

16.3.5 Sériový port 
Data jsou zasílána přes sériový COM port. Je třeba zvolit volný port a přenosovou rychlost. 

Přenosová rychlost je standardně nastavena na 15200 Bd/s. Tlačítko „Otevřít“ ověřuje dostupnost 
vybraného portu. 

16.3.6 Start přenosu dat 
Pokud jsou zvoleny všechny parametry, může být spuštěn přenos dat z PC do paměti FLASH 

stisknutím tlačítka „START“. V okně „stav“ je zobrazena velikost datového souboru [byte], koncová 
stránka paměti a další údaje. Pokud je zvolen typ dat „Obrázek“, zobrazí se v novém okně původní a 
komprimovaný obrázek. 

Poté běží čas 10s, kdy musí být připojeno zařízení Cerbera a v nastavení uživatelské nabídky 

Cerbera musí být zvolena položka „FLASH“. Stisknutím potvrzovací klávesy , je zahájen 
přenos dat. Po ukončení je na LCD a na monitoru PC zobrazena hláška o průběhu přenosu. 
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17 Závěr 
 
Cíl diplomové práce vytvořit uživatelské komunikační rozhraní pro CERBERUS II byl splněn.  

Hardware zařízení je ve stavu zapojení pomocí nepájivých polí. Řídící µC AVR je instalován do patice 
vývojové desky STK500 Starter Kit (viz. kapitola 13). Programovací a komunikační porty STK500 
jsou připojeny ke COM portům PC. µC AVR je programován z AVR Studia 4. Komunikační port 
slouží k programování externí paměti FLASH z GUI Matlabu (viz kapitola 16).  

Pomocí paticí pro externí vývojové desky (viz obr. 13.1) je k řídícímu µC AVR připojena 
externí FLASH paměť, LCD Nokie a klávesnice Nokie. Na externím poli je rovněž zapojen DC-DC 
měnič generující vhodné napětí pro podsvícení LCD a klávesnice.  

Simulace příjmu a zasílaní dat vitálních funkcí je provedena ve dvěma způsoby. První způsob 
je realizován spuštěním DEMO módu v uživatelské nabídce (viz kapitola 15). Na LCD jsou zobrazena 
fiktivně měřená data. V tomto případě však není ověřena funkce komunikačního rozhraní TWI. 
Druhým způsobem je tedy komunikace podle protokolu TWI (viz kapitola 12). K tomuto účelu slouží 
µC AVR ATmega168, který simuluje komunikaci TWI mezi AVR a ARM (viz obr. 1.1). AVR 
ATmega168 je naprogramován tak, aby vysílal fiktivně měřená data a to všechny možnosti dle 
protokolu TWI. Rovněž má aktivováno externí přerušení, simulující přerušení ARM. Čili jsou funkční 
i zprávy typu „Vypnutí“ a „Žádost o pomoc“. 

V příloze č. 1 jsou uvedena schémata a rovněž seznam součástek včetně typů pouzder 
součástek. Pro miniaturizaci hardware byla zvolena pouzdra malých rozměrů. Např. µC AVR, 
používaný pro testovací účely v pouzdře DIP je běžně dostupný také v pouzdrech SMD (TQFP a 
MLF). Pro vývoj plošného spoje CERBERA bude použit program Eagle nebo OrCAD. Návrh bude 
vysoce náročný a bude použita několikavrstvá DPS. 

Pro programování AVR a FLASH paměti bude potřeba posléze připojit ke konektoru 
CERBERA konvertory (MAX232,..), jak je naznačeno na obr. 1.1. Ty nebudou součástí CERBERA 
z důvodu nedostatečného prostoru na DPS. 

Práce měla pro mě veliký přínos z hlediska programování µC AVR. Bylo využito mnoho 
funkcí AVR a všechna komunikační rozhraní, která AVR nabízí. Rovněž kapacita SRAM a 
programovací paměť FLASH byla z větší části využita. Kvůli rozsahu programu bylo nutné upustit od 
původního typu AVR ATmega168 a přejít na ATmega644P s pamětí 64kB FLASH / 4 kB SRAM. 

Dalším směrem vývoje a vylepšení uživatelského komunikačního rozhraní by mohlo být 
rozšíření uživatelské nabídky o nové funkce a využití celé klávesnice pro zadávání číselných 
parametrů. Pro zobrazení trendů by bylo vhodné přejít na LCD větších rozměrů. Tím by mohly být 
zvoleny větší velikosti písma čitelné pro většinu uživatelů. 
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