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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá měřením hmotnosti a návrhem konstrukce venkovní úlové váhy 

pro zjištění hmotnosti medu v úlu. Jako vážící systém je použita soustava se 4mi tenzometry. Práce se 

zabývá systémem měření, zesílením a vyhodnocením měřícího signálu pomocí mikrokontroléru Atmel 

AtMega16 a následným zpracováním signálu. Hodnota je zobrazena na alfanumerickém displeji a 

odeslána pomocí GSM terminálu na FTP server, který je snadno čitelný pomocí internetového 

připojení. Cílem je sestavit jednoduchý a cenově nenáročný měřící systém, který by odolal 

venkovnímu použití a byl co nejméně náročný na údržbu. První část se zabývá teoretickým rozborem 

měření hmotnosti a následného vyhodnocení. V druhé části je uveden návrh konkrétního řešení, 

realizace a návrh programu pro vyhodnocení měření. Ve třetí části jsou uvedeny výsledky testování a 

závěrečné shrnutí poznatků, ke kterým jsem došel při vypracovávání této práce. 

Abstract 

This thesis deals with measuring the weight and design of structures outside hive scales to 

determine the weight of honey in the hive. As the weighing system is used for system with 4 

extensometres. The work deals with the measurement system, gaining and evaluation of the signal 

using Atmel ATmega16 microcontroller and the subsequent signal processing. The value is displayed 

on the alphanumeric display and sent using a GSM terminal to an FTP server where it is easy to read 

via internet connection. The aim is to build a simple and cost-effective measurement system to resist 

outdoor use and has been the least difficult to maintain. The first part deals with the theoretical 

analysis mass measurement and subsequent evaluation. The second part is a specific design solutions, 

design implementation and evaluation program measurement. The third section contains test results 

and the final summary of findings, which I reached in producing this work. 
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Seznam symbolů a zkratek 

F síla, jednotka Newton [N] 

m hmotnost, jednotka kilogram [kg] 

a zrychlení, [ms
-2

] 

G tíhové zrychlení zemské, [ms
-2

] 

r poloměr kružnice, jednotka milimetr[mm] 

Q elektrický náboj, jednotka coulomb [C] 

R elektrický odpor, jednotka ohm [Ω] 

 měrný odpor, [Ωm] 

U napětí, jednotka volt [V] 

I proud, jednotka ampér [A] 

ADC analog to digital converter, analogově-číslicový převodník 

DAC digital to analog converter, číslicově analogový převodník 

UREF referenční napětí 

UVST vstupní napětí 

UVYST výstupní napětí 

U0 počáteční napětí 

IVST vstupní proud 

IVYST výstupní proud 

PWM pulse width modulation, pulsní šířková modulace 

T perioda signálu, [S] 

AU zesílení, [-] 

φ fázový posun, [rad s
-1

] 

β zpětná vazba 

JTAG joint test action group, architektura pro testování plošných spojů 

SPI seriál peripheal interface, sériové rozhranní 

RT real time, obvod reálného času 

f frekvence, jednotka hertz[Hz] 

EEPROM electrically erasable programmable read-only memory, elektricky 

mazatelná programovatelná paměť pro čtení 

ROM read-only memory, paměť pro čtení 

FLASH elektricky programovatelná paměť s libovolným přístupem 

I
2
C inter-integrated circuit, multi-masterová počítačová sériová sběrnice 

USART universal synchronous / asynchronous receiver and transmitter, 

univerzální synchronní / asynchronní sériové rozhranní 

RISC reduced instruction set computer, druh architektury procesorů 

CISC complex instruction set komputer, druh architektury procesorů 

ALU arithmetic logic unit, aritmeticko-logická jednotka 

LCD liquid crystal display, diplej z tekutých krystalů 

LED light emiting diode, dioda emitující světlo 

M motor 

C kapacita, jednotka mikrofarad [μF] 

VCC napájecí napětí 

GND zem 



GSM global system for mobile communications, globální systém pro 

mobilní komunikaci 

EDGE enhanced data rates for gsm evolution, druh datového přenosu 

GPRS general packet radio services, druh datového přenosu 

RS 232 sériové rozhranní 

TTL transistor-transistor logic, tranzistorově-tranzistorová logika 

ON stav zapnuto 

OFF stav vypnuto 
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Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací váhy úlové soustavy. 

Ve včelařství je nezbytné sledovat hmotnost úlu. V době snůšky udává váha množství přínosu za 

den a podle toho lze odvodit, kdy je vhodné provést odebrání a vytočení medu. Vážením lze také 

zjistit možnost pastvy pro včely v dané lokalitě a popřípadě včelstvo přesunout do míst, které by 

zaručovalo větší výnos medu. Na jaře se vážení doporučuje provádět 2x denně, vždy ráno a večer, což 

je pro včelaře časově náročné. Proto váha bude také obsahovat zařízení, pomocí kterého bude 

informaci o hmotnosti odesílat na FTP server, takže včelař bude moct provést vážení pouze za pomocí 

internetového připojení. V současné době se na trhu objevují pouze mechanické váhy, které takové 

možnosti nenabízejí. Protože se cena tenzometrických snímačů pohybuje v řádově tisících, budou při 

konstrukci použity snímače z osobní váhy, jakou lze koupit běžně v obchodě. Při konstrukci se 

nepředpokládá finální řešení, ale takový výsledek, aby na této práci šlo postavit další a konečné řešení. 

Zdroj Snímač Zesilovač

H-můstek

GSM

Displej

µC

Aktuátor

 

Obr. 1 Blokové schéma úlové váhy 

Signál ze snímače, bude zesílen zesilovačem a přiveden na vstup mikrokontroléru. Ten bude 

zajišťovat zdvih úlu a odlehčení snímače pomocí aktuátoru, který bude řízen pomocí H-můstku. Signál 

ze snímače bude v mikrokontroléru přepočítán na hmotnost, která bude vypsána na displej, nebo 

odeslána na FTP server, pomocí GSM modulu.  
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Teoretická část 

Tato část se zabývá teoretickým rozborem principů měření hmotnosti, převodem do číslicového 

formátu a mikrokontrolérem ATmega16 

1. Hmotnost 

Hmotnost je vlastnost tělesa, vyjadřující míru gravitačních účinků hmoty. Fyzikálně se projevuje 

dvěma způsoby: 

 Setrvačná hmotnost 

 Gravitační hmotnost 

Setrvačná hmotnost je míra, kterou je silovým působením měněn pohybový stav hmotného tělesa. 

Základním vztahem je 2. Newtonův pohybový zákon, který je ve tvaru: 

       (1) 

Kde F je celková působící síla, m je hmotnost tělesa a a je zrychlení tělesa. 

Gravitační hmotností označujeme míru, kterou na sebe gravitačně působí dvě tělesa. Vztah mezi 

nimi udává Newtonův gravitační zákon, který lze zapsat: 

     
     

  
 (2) 

Kde F je gravitační síla mezi tělesy, G je gravitační konstanta, m1 a m2 jsou hmotnosti těles a r je 

jejich středová vzdálenost. 

1.1. Značení 

 m (z anglického mass) 

 Základní jednotka SI – kilogram 

 Značka jednotky – kg (další používané – tuna t, gram g, miligram mg, …) 

 Anglo-americké jednotky – libra, unce[10] 

2. Princip nejpoužívanějších snímačů pro měření hmotnosti 

2.1. Indukčnostní snímače síly  

 Jsou tvořeny deformačním členem, který změnou svého tvaru způsobí posun jádra v dutině 

cívky.   V porovnání s odporovými tenzometry se nehodí pro dynamická měření, jsou však vhodné pro 

těžké provozy. Pro rozsahy 10N až 10
6
N se používají snímače ve spojení s N prstencovým pružným 

členem. Pro měření malých sil se používají snímače s jádrem uchyceným na tenkých membránách 

nebo jsou tyto membrány přímo součástí magnetického obvodu. Jedná se o snímače pasivní s přesností 

1% až 3%. 
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Obr. 2 Indukčnostní snímač s prstencovým členem 

Působením síly se deformuje pružný prstenec 1, který je spojen s kotvou 2. Kotva se posune mezi 

jádry 3 a tím se změní indukčnost cívek 4, které jsou zapojeny do můstku.[1] 

2.2. Kapacitní snímače síly  

 Pracují na principu změny kapacity vlivem působení síly. Využívají změnu vzdálenosti elektrod. 

Deformační člen má většinou tvar desky, která zároveň tvoří jednu elektrodu kondenzátoru. 

Působením síly se mění vzdálenost mezi elektrodami a tím i kapacita kondenzátoru. Jejich nevýhodou 

je poměrně malá změna kapacity v závislosti na působící síle a tedy malý výstupní signál. Tyto 

snímače jsou pasivní.[1] 

2.3. Piezoelektrické snímače síly  

Pracují na principu deformace piezoelektrického členu, kde na jeho elektrodách vzniká náboj 

úměrný působící síle. Obsahuje dva piezoelektrické krystaly orientované tak, aby se náboje sčítaly při 

působení síly na přítlačný článek prostřednictvím membrány. Jedná se o snímače aktivní. Velikost síly 

lze jednoduše vypočítat ze vzorce: 

        (3) 

Kde Q je vzniklý náboj, F je působící síla a kp je piezoelektrická konstanta.[1] 

2.4. Magnetoelastické snímače síly 

Využívají změny magnetických vlastností feromagnetických materiálů při jejich deformaci.[1] 

2.5. Tenzometrické odporové snímače 

Pracují na principu pružné deformace měřicího členu působící silou. Měřící člen, nejčastěji 

odporový drát,  je mechanicky namáhán. Mechanickým namáháním se změní délka drátu a tím i jeho 

odpor. Měření pomocí tenzometru je nejrozšířenějším měření síly. Jeho největší výhoda je přímý 

elektrický výstup.[1] 

3. Tenzometry 

Tenzometr je pasivní elektrická součástka používaná jako součást měřícího řetězce. Slouží 

k měření namáhání mechanických konstrukcí, nebo jako zabudovaná součástka v jiných zařízeních 
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např. tenzometrická váha, deformační tlakoměry apod. Vodič o průměru S, délce l a měrném odporu ρ 

má odpor: 

     
 

 
 (4) 

Pokud tento vodič mechanicky namáháme, tak se tím mění jeho průřez a tím se mění i jeho odpor. 

Vyrábějí se ve dvou základních provedeních. Polovodičovém a v kovovém. Jsou napájeny 

stejnosměrným nebo střídavým proudem.[1] 

3.1. Kovové tenzometry 

U kovových je změna odporu způsobena změnou průřezu drátku (folie) měřící mřížky a její 

délky. Jsou vyráběny z konstantanu nebo chromniklové slitiny. Jejich elektrický odpor bývá nejčastěji 

mezi 120-600ohmy. Uplatňují se v aplikacích, kde je požadována velká přesnost. Rozsah teplot je -10 

až 40 stupňů Celsia. Mřížky bývají nejčastěji vinuty z drátku o průměru 0,02mm až 0,01mm, nebo 

jsou leptány z konstantanové folie. Folie má nejčastěji tloušťku 0,003mm. Bývají přilepeny na 

papírové podložce. Přesnost je ovlivněna nízkým teplotním součinitelem elektrického odporu 

konstantanu. Jedná se o pozitivum. [1] 

 

Obr. 3 Základní kovový tenzometr 

3.2. Polovodičové tenzometry 

Polovodičové tenzometry se používají tam, kde je potřeba velká citlivost (až 60x větší než u 

kovových). Jsou vytvořeny difuzí do tenké vrstvy čistého křemíku, nebo germania znečištěného difůzí 

jiného materiálu. Mechanické namáhání krystalické mřížky ovlivňuje výrazně pohyblivost nosičů 

náboje a tím i měrný odpor materiálu tenzometru. Tomuto jevu se říká piezoelektrický jev. Jsou malé, 

ale silně teplotně závislé. [1] 

3.3. Můstkové zapojení 

Wheatstonův můstek je obvod používaný pro měření odporu a malých změn odporu. V praxi se 

nejčastěji používá poloviční můstkové zapojení nebo úplné můstkové zapojení.  Použití pouze jednoho 

tenzometru – čtvrtinový můstek není vhodné z důvodu nezbytné teplotní kompenzace. Poloviční 

můstek používá dva tenzometry nalepené na měrném členu tak, aby se při jeho deformaci signály obou 

tenzometrů sčítaly. Další dva odpory můstku jsou rezistory s pevnými hodnotami odporu. 
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Obr. 4 Wheatstonův můstek 

Pro vyvážený můstek platí: 

 
  

  
 

  

  
 (5) 

S vyváženým můstkem se lze setkat jen zřídka. Používá se pouze pro velice přesná měření 

středních odporů. Velice často se používá nevyvážený Wheatstonův můstek v oblasti měření 

neelektrických veličin, jako je teplota, nebo tenzometrické aplikace. 

Pro výpočet napětí U2 platí: 

          (6) 

    
  

  
 (7) 

           (8) 

          (9) 

    
  

  
 (10) 

           (11) 

            (12) 

Protože elektrický odpor je závislý na teplotě, použití pouze polovičního, nebo čtvrtinového 

můstku zanáší do měření velkou chybu. Tohle odstraní úplné můstkové zapojení, protože Wheatstonův 

můstek je teplotně kompenzovaný a měření neovlivňuje změna teploty. Úplné můstkové zapojení má 

také vyšší citlivost.[2] 
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3.4. Vlastnosti tenzometru 

Elektrický odpor 

Tenzometry se vyrábějí s různými hodnotami jmenovitých odporů. Mezi nejčastěji používané 

tenzometry patří tenzometry s odporem 120 Ω. Kvůli vyvážení můstku je nutné, aby se odpor 

jednotlivých tenzometrů lišil jen minimálně a to s tolerancí max. 5%. Tenzometry v jednom balení 

tyto podmínky splňují, je však nutné, abychom nevhodným použitím (např. ohnutím tenzometru) 

nezpůsobili značnou odporovou změnu.[4] 

Napájení tenzometru 

Když tenzometrem o odporu 120Ω protéká např. napětí 5V, potom je proudové zatížení větší jak 

40 mA. Potom i poměrně malá změna napětí může způsobit při extremně nízkých příčných průřezech, 

které se u tenzometrů vyskytují, velkou proudovou zátěž. Stejně jako okolní teplota může tato 

proudová zátěž způsobit přehřátí měřící vrstvy a krycí mřížky, ohnutí podložky, způsobit hysterezi, 

nebo creep.[4] 

Creep 

Kromě teploty bývá dalším rušivým vlivem stálé mechanické namáhání. Tenzometr, na který 

působí konstantní statické mechanické zatížení, po čase ztrácí citlivost a dochází k poklesu měřené 

veličiny. Creep způsobují materiálové vlastnosti jednotlivých vrstev, pomocí kterých je deformace 

přenášena k měřící mřížce.[4] 

 

Obr. 5 Creep 

Deformační součinitel tenzometru 

Pro konečnou změnu ΔR odporu R lze odvodit vztah: 

 
  

 
     (13) 

Kde k je deformační součinitel tenzometru, neboli k-faktor. Je bezrozměrný, proporcionální a 

zahrnuje v sobě nejen vliv měřící mřížky, ale i vliv celé konfigurace tenzometru. Hodnota k je uvedena 



7 

 

včetně tolerance na každém balení tenzometru. Pro mřížky vyráběné z konstantanu je tato hodnota 

kolem dvou. 

Dalším parametrem, který ovlivňuje hodnotu k-faktoru, je teplota. Hodnota udávaná výrobcem je 

hodnota k-faktoru při pokojové teplotě. Proto bývá udáván i teplotní koeficient, pomocí kterého lze 

přepočítat hodnotu k-faktoru z teploty pokojové na teplotu měřeného místa. Závislost mezi změnou k-

faktoru a teplotou opět není zcela lineární, ale lineární náhrada je dobrá aproximace.[4] 

Příčná citlivost 

U tenzometru by mělo docházet ke změně pouze aktivní délky. Někdy však může dojít 

k deformaci ve směru příčném k aktivní délce. Příčná citlivost je definována: 

   
  

  
 (14) 

Kde kl je deformační součinitel ve směru aktivní délky a kt je deformační součinitel v příčném 

směru aktivní délky.[4] 

Hystereze 

Hystereze u tenzometrů je rozdíl v hodnotě naměřené změny odporu při vzrůstu a následném 

poklesu deformace na stejné úrovni deformace. Hystereze se s počtem zatěžovacích cyklů snižuje, až 

se ustálí na konstantní hodnotě. Bývá obvykle v rozmezí 0,25%-0,5%.[4] 

 

Obr. 6 Hystereze tenzometru 

4. AD převodníky 

A/D převodníky zajišťují převod vstupního analogového signálu na digitální (číslicový). Převod 

se děje nejčastěji ve dvou krocích. Analogový se nejprve periodicky vzorkuje, tj. získává se sled 

úzkých impulsů, jejichž amplitudy odpovídají analogovému signálu v příslušných časových 

okamžicích. Ve druhém kroku jsou amplitudy převáděny na číslicový tvar tzv. kvantováním, to 

přiřazuje jednotlivým vzorkům diskrétní hodnotu, tj. výstupní datové slovo.[5] 
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4.1. Základní parametry 

Rychlost vzorkování  

Patří mezi nejvýznamnější parametry. Rychlost musí být dostatečně vysoká vzhledem k nejvyšší 

kmitočtové složce vstupního analogového napětí, protože je nutné přenést více jak dva body amplitudy 

nejvyšší kmitočtové složky sledovaného signálu. Vysoké složky, které nás nezajímají, např. šum, se 

odstraňují dolní propustí.[5] 

Rychlost převodu 

Rychlost vzorkování je obvykle shodná s rychlostí převodu, vyplývá z nejkratší možné doby 

převodu. Doba převodu může být určena jako doba, která uplyne od okamžiku přivedení vstupního 

analogového napětí na vstup převodníku, až do doby, kdy je na výstupu převodníku k dispozici platné 

výstupní datové slovo. Může být také vyjádřena počtem bitů za jednotku času. [5] 

Rozlišovací schopnost 

je určena počtem úrovní, na něž je rozdělen rozsah dovoleného vstupního napětí a platí pro ni 

vztah: 

   
 

    
 (15) 

Kde n je počet bitů převodníku.  Čím větší je rozlišovací schopnost, tím je nižší rychlost převodu 

a rovná se kvantizačnímu kroku.[5] 

4.2. Typy A/D převodníků 

AD převodníky můžeme dělit podle různých kritérii: 

Podle způsobu činnosti – Synchronní – převod probíhá v několika krocích, který se uskuteční 

synchronně s taktovacím impulzem 

Asynchronní – převod také probíhá v několika krocích, ale trvání těchto 

kroků závisí na časové odezvě dílčích obvodů a na jejich 

zpoždění 

Podle vstupního signálu – Přímé – převádějí vstupní analogové napětí na výstupní slovo 

Nepřímé – vstupní analogové napětí se nejprve převádí na jinou analogovou 

veličinu (např. na dobu trvání impulzu) a teprve potom je převedena 

na výstupní slovo 

Paralelní AD převodník 

Nejrychlejší a současně v principu nejjednodušší typ přímého AD převodníku. Vstupní analogové 

napětí je přiváděno současně na vstupy soustavy m napěťových komparátorů. Na těchto 

komparátorech se toto napětí porovnává s určitým referenčním napětím Urefi (pro každý komparátor 

rozdílným, daným odporovým děličem) a výstup jednotlivých komparátorů se překlápí v případě, že 
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Uvst ≥ Urefi. Převaděč kódu pak převede výstupy z napěťových komparátorů na výstupní datové slovo. 

Doba převodu paralelního převodníku je určena přenosovým zpožděním, resp. dobou ustálení 

napěťových komparátorů a přenosovým zpožděním v převodníku kódu. Převodníky tohoto typu jsou 

rychlé, ale nákladné (velký počet napěťových komparátorů).  

 

Obr. 7 Paralelní AD převodník 

AD převodník s postupnou aproximací  

Realizuje převod vstupního analogového napětí na výstupní datové slovo postupně po krocích, jejichž 

počet je roven počtu bitů výstupního datového slova. Tento převodník v sobě obsahuje D/A převodník, 

napěťový komparátor, aproximační registr a výstupní registr. Převod se provádí postupně, od 

nejvyššího bitu směrem k nižším metodou půlení intervalu. Řídicí obvod převodníku nastaví hodnotu 

testovaného bitu (testované napěťové úrovně) na hodnotu 1, D/A převodníkem je generováno 

příslušné referenční napětí a napěťový komparátor porovná toto napětí se vstupním napětím. Je-li 

vstupní napětí větší než referenční, zůstane v příslušném bitu datového slova v aproximačním registru 

uchována jednička, v opačném případě se na toto místo dosadí nula. Převod pak pokračuje nastavením 

následujícího (nižšího) bitu datového slova na jedničku a porovnání příslušné napěťové úrovně, přitom 

hodnoty vyšších bitů zůstávají zachovány. 

 

Obr. 8 AD převodník s postupnou aproximací 
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Výhody a nevýhody u tohoto typu převodu jsou opačné než u paralelního A/D převodníku – jeho 

obvodová realizace je relativně jednoduchá, nevýhodou je celková doba převodu, která je přímo 

úměrná počtu bitů výstupního datového slova. Po celou dobu převodu se vstupní napětí nesmí měnit.  

A/D převodník s dvojitou integrací 

Nepřímý převodník, u kterého je vstupní analogové napětí nejdříve převedeno na dobu trvání 

určitého elektrického signálu a velikost vstupního napětí je určována podle hodnoty slova v čítači, 

který je tímto napětím řízen. AD převod se uskutečňuje ve dvou fázích. V první fázi, v době od 

počátku převodu do doby t1, je sepnut spínač T1 a na vstup integračního obvodu je přiváděno kladné 

vstupní analogové napětí, které se integrátorem integruje na záporné. Protože porovnávací vstup 

komparátoru je na nulovém napětí, je jeho výstup na hodnotě log. 1 a přes součinové hradlo jsou na 

vstup čítače přiváděny impulzy z generátoru hodinových impulzů. Po naplnění čítače následující 

hodinový impulz vyvolá přetečení čítače, který změní stav klopného obvodu RS na vstupu a tím dojde 

k přepnutí vstupních spínačů. Vodivým je nyní spínač T2 a na vstup komparátoru je přiváděno 

záporné referenční napětí -Uref. Toto napětí je integrováno během doby mezi časy t1 a t2, přitom t2 je 

čas, ve kterém je napětí na výstupu integrátoru nulové, tzn. výstup komparátoru se změní na log. 0. 

Tím se uzavře součinové hradlo a čítač přestane čítat impulzy z generátoru hodinového signálu. Lze 

ukázat, že hodnota v čítači je úměrná známé hodnotě referenčního napětí a neznámé hodnotě 

vstupního analogového napětí. Vstupní napětí je rovno: 

            
 

  
 (16) 

Kde n je počet bitů a N je hodnota čítače v bodě t2 

Tento převodník s dvojitou integrací má poměrně malou rychlost převodu, značnou dosažitelnou 

přesnost a v obvodu, který je poměrně jednoduchý, není větší nárok na přesnost většiny prvků. 

Zdrojem nepřesností je nedokonalost spínacích vlastností a zpoždění tranzistorů T1 a T2, nepřesnost 

zdroje referenčního napětí a nelinearita integračního obvodu. Přesnost neovlivňuje skutečné prahové 

napětí komparátoru, ani jeho zpoždění, které se vzájemně ruší při integraci Uvst a Uref. [5] 

 

Obr. 9 AD převodník s dvojitou integrací 
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5. Ovládání aktuátoru 

Otáčky motoru jsou přímo úměrné napájecímu napětí a zatížení, rychlost tedy můžeme řídit 

změnou napětí. Tato lineární regulace je však nevýhodná, protože se tak zvětšuje proud tekoucí 

zařízením. Proto je výhodnější použít PWM řízení (pulzní šířková modulace). Jde vlastně o rychlé 

spínání a vypínání napájení. Díky setrvačnosti motoru a dostatečně vysoké frekvenci spínání, rotor 

nestačí tyto změny sledovat, proto se chová jako by byl napájen napětím o velikosti střední hodnoty, 

která je dána poměrem doby zapnutí a vypnutí. 

 

Obr. 10 Princip PWM 

   
  

  
      (17) 

Řízení směru otáčení realizujeme H-můstkem, ten mění polaritu napájecího napětí a je tvořen 

čtveřicí spínacích prvků. 

 

Obr. 11 H-můstek 

Směr se řídí různými stavy sepnutí spínačů. Ovládací logika musí zajistit, aby nikdy nenastalo 

sepnutí obou spínačů na levé nebo pravé straně. 
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Realizace H-můstku 

Integrovaný H-můstek - bipolární –  nízká cena, velký úbytek napětí 

např. L293D (<0,5A), L298 (<2A) 

MOS –  vyšší cena, horší dostupnost  

např. Si9986 (<1A), LMD18200 (<3A), TLE6205 (<5A), L6203 

(<4A) 

Diskrétní H-můstek – pro velké proudy 

6. Zesilovače 

Zesilovač je elektronické zařízení, ve kterém vstupní signál řídí přenos energie z napájecího 

zdroje do zátěže. Výstupní výkonový signál je funkcí vstupního signálu. Většinou se vyžaduje 

kmitočtově nezávislý, lineární vztah mezi vstupním a výstupním signálem. 

6.1. Základní vlastnosti 

Zesílení – je to poměrová veličina definovaná jako podíl výstupní a vstupní veličiny. Nejčastěji 

se uvádí napěťové zesílení 

    
  

  
 (18) 

nebo napěťový zisk v decibelech 

           
  

  
  (19) 

V angličtině se zisk v decibelech označuje písmenem G (gain-zisk).  

Kmitočtová charakteristika – Popisuje závislost zesílení na kmitočtu. V pásmu zesilovaných 

kmitočtů by mělo být zesílení konstantní. Přenosové pásmo zesilovače se nejčastěji definuje poklesem 

zesílení o tři decibely oproti zesílení při určitém kmitočtu uprostřed pásma. Protože při průchodu 

signálu zesilovačem dochází ke zpoždění, má výstupní napětí jinou fázi než vstupní. Zesílení i přenos 

je tedy komplexní veličina. 

    
  

  
 

  

  
              (20) 
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Obr. 12 Zesilovač a jeho charakteristiky 

Z charakteristik vyplývá, že se reálný zesilovač chová jako pásmová propusť. Pokles zesílení na 

nízkých kmitočtech bývá způsoben vazebními kondenzátory jednotlivých stupňů zesilovače a při 

vysokých kmitočtech se uplatňují parazitní kapacity aktivních prvků (tranzistorů). Kvalitní zesilovač 

by měl mít v uvažovaném pásmu konstantní velikost zesílení a stálý fázový posuv, aby nedocházelo ke 

zkreslení zesilovače. 

Většinou se požaduje, aby zesilovač nezatěžoval vstupní obvod, proto musí mít velký vstupní 

odpor. Na výstupu by se měl chovat jako tvrdý zdroj a jeho výstupní odpor by měl být proto malý. 

Reálný zesilovač nemůže zpracovávat libovolný signál. Slabé signály splynou se šumem a pří velkém 

vstupním signálu dojde k omezení výstupu na konečnou hodnotu napájecího napětí zdroje zesilovače. 

Zpětná vazba 

Zpětnou vazbou se přivádí část výstupního signálu na vstup. Podle způsobu připojení 

rozeznáváme kladnou a zápornou zpětnou vazbu. Kladná zpětná vazba zvětšuje zesílení zesilovače, 

ale zvětšuje jeho nestabilitu. Proto se u zesilovačů téměř výhradně používá záporná zpětná vazba. Ta 

sice zmenšuje zesílení, ale zlepšuje vlastnosti zapojení.  

Zesílení zesilovače bez zpětné vazby je: A’U = U2/U‘1. Po zavedení zpětné vazby se změní 

vstupní napětí: U1 = U‘1 - UZV.  Po dosazení za zpětný převod: 

   
   

  
 (21) 

Bude: U1 = U‘1 – βU2. Pro zesílení se zpětnou vazbou lze tedy odvodit: 

    
  

  
 

  

  
      

 

  

  
 

  
 

  
    

  

  
 

 
  
 

      
  (22) 
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Vztah je obecně komplexní a platí li βAU ˃ 0, je vazba kladná, při βAU ˂ 0 je vazba záporná. U 

operačních zesilovačů je zesílení bez zpětné vazby velmi velké a proto je vztah možno zjednodušit: 

    
 

 

  
   

    (23) 

± podle vazby. 

Jestliže bude mít zesilovač dostatečně velké zkreslení, budou jeho vlastnosti určeny pouze 

zpětnými vazbami.  

Záporná zpětná vazba obecně stabilizuje vlastnosti jakéhokoliv zařízení. U zesilovačů se zpětné 

vazby využívá k teplotní stabilizaci, k nastavení zesílení a zmenšení zkreslení. Zmenšení zesílení 

zápornou zpětnou vazbou přináší rozšíření šířky pásma zesilovače. Většinou klesají boky přenosové 

charakteristiky zesilovače se strmostí 20dB na dekádu. Proto by snížení zisku zesilovače o 20dB 

zavedením zpětné vazby rozšířilo šířku pásma o tyto dvě kmitočtové dekády 

Kladná zpětná vazba se u zesilovačů používá výjimečně, protože zesilovače s takovouto vazbou 

mají sklon k nestabilitě. Pokud 

         
    (24) 

pak zesílení zesilovače se zpětnou vazbou AU vzroste k nekonečnu a zesilovač se rozkmitá. 

6.2. Operační zesilovače 

Svůj název získali od použití v analogových počítačích, ve kterých se používali k realizaci 

matematických operací. Tyto integrované obvody se svými vlastnostmi blíží ideálním zesilovačům 

napětí. Jejich zesílení bez vnější zpětné vazby se blíží k nekonečnu (10
7
). Vstupní odpor je velmi 

velký (10
14

 Ω) a výstupní odpor je malý (10 Ω). Kmitočtový rozsah sahá od stejnosměrného signálu do 

desítek MHz. Vlastní šum a zkreslení zesilovače jsou rovněž malé. Operačních zesilovačů existuje 

obrovské množství různých typů např.: rychlé, přístrojové, širokopásmové, výkonové, s malým 

šumem, s velkým výstupním odporem atd. Jejich vlastnosti se popisují celou řadou parametrů. Mezi 

nejdůležitější patří: rozdílové zesílení napětí bez zpětné vazby, napěťový zisk v decibelech, potlačení 

souhlasného signálu přivedeného na oba vstupy (CMR) nebo CMRR, což je poměr souhlasného 

vstupního napětí k vzniklému nesymetrickému napětí, napěťová nebo proudová nesymetrie vstupů, 

které jsou definovány jako nutný rozdíl vstupních veličin k dorovnání nuly na výstup, teplotní drift, 

což je součinitel teplotní závislosti vstupní nebo napěťové nesymetrie, vstupní odpor vstupů proti zemi 

a rozdílový vstupní odpor, výstupní odpor, maximální výstupní napětí, vstupní šumový proud, rychlost 

přeběhu, definující maximální časovou změnu napětí atd.[6] 
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Základní zapojení s OZ 

Přístrojový zesilovač - rozdílový zesilovač s uzavřenou smyčkou zpětné vazby, který zesiluje 

rozdíl vstupních napětí a potlačuje souhlasné napětí přivedené na jeho vstupy. Má velmi malou 

vstupní nesymetrii, vysoký činitel potlačení souhlasných signálů, velký vstupní odpor.[11] 

 
  

     
      

  

  
  

  

  
 (25) 

 

Obr. 13 Přístrojový zesilovač 

Další zapojení s OZ 

 Invertující  

 Neinvertující zesilovač  

 Sledovač napětí  

 Komparátor  

 Schmittův klopný obvod 

 Integrační zesilovač  

 Derivační zesilovač 

 Sčítací zesilovač 

7. Mikrokontrolér ATmega16 

7.1. Vlastnosti 

ATmega16 je 8bitový mikročip z rodiny AVR od firmy Atmel typu RISC s Harvardskou 

architekturou. To znamená, že mají oddělenou paměť pro program a pro data. Mikroprocesory AVR se 

prodávají od roku 1997 a od té doby se stali s jádrem x51 nejrozšířenějšími mikroprocesory.[7] 

ATmega16 obsahuje: 

 131 instrukcí (většina prováděných v jednom hodinovém cyklu) 

 32 8mi bitových registrů 

 Maximální hodinový kmitočet 16MHz a výpočetní výkon 16MIPS 
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 16kB FLASH paměť pro program až 10 000x přepisovatelnou 

 512B EEPROM paměť pro uchování dat přepisovatelnou až 100 000x 

 Až 100 let uchování nahraných dat 

 Programovatelný zámek 

 JTAG programovací rozhraní pro snadné programování přímo na čipu 

 Programování přes SPI 

 Dva 8bitové čítače/časovače s oddělenou předděličkou a porovnávacími módy 

 Jeden 16bitový čítač/časovač s oddělenou předděličkou, porovnávacím módem a 

zachytávacím módem 

 RT čítač s vlastním oscilátorem 

 4 PWM kanály 

 10bitový AD převodník 

o 8 kanálů porovnávaných se zemí 

o 7 diferenčních kanálů 

o 2 kanály s programovatelným zesílením 1x, 10x a 200x 

 Sériové rozhraní Two-wire (I
2
C) 

 Programovatelné USART rozhranní 

 Master/slave Sériové SPI rozhranní 

 Programovatelný Watchdog s vlastním oscilátorem 

 Analogový komparátor 

 Interní kalibrovatelný oscilátor 

 Externí a interní zdroje přerušení 

 6 spánkových módů 

 32 programovatelných vstupů/výstupů 

 Pouzdro PDIP40 

 Operační napětí 2,7V – 5,5V pro ATmega16L, 4,5V – 5,5V pro Atmega16 

Mikrokontrolér disponuje 4 8bitovými vstupně/výstupními porty označenými PA – PD. Všechny 

mohou pracovat jako vstupy, nebo výstupy s možností připojit zabudované pull-up rezistory. Výstupní 

proud, který dokáže mikrokontrolér poskytnout je až 20mA. Všechny bity daných portů jsou sdíleny 

se zabudovanými periferiemi. Popis u funkce jednotlivých pinů je uveden v dokumentaci 

k mikrokontroléru.[9] 

7.2. Programování 

Mikrokontroléry  ATmega16 lze programovat několika způsoby: 

 Paralelní programování 

o Je velice komplikované. Programovaný mikrokontrolér je potřeba vložit do 

programátoru, naprogramovat a poté vložit do aplikace. To komplikuje vývoj aplikace 

 JTAG 

o Pohodlné, navržený program lze pomocí JTAG rozhraní krokovat, je nutno, aby 

debugger programování podporoval. Cena JTAG debuggeru bývá vysoká. 

Programování je ale velice pohodlné 
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 Sériový download pomocí sběrnice SPI 

o Neposkytuje takovou podporu jako JTAG, je pomalejší než paralelní režim, ale 

snadno ovladatelný 

Protože pro svou práci používám programátor USBtinyISP, který mikrokontrolér programuje přes 

rozhraní SPI, budu se dále zabývat pouze tímto rozhraním. 

Sériový download pomocí sběrnice SPI 

Sériový download je pokročilá metoda programování, protože umožňuje programovat 

mikrokontrolér přímo v aplikaci, tím odpadá složité vyjímání mikrokontroléru a programování. 

Sériovým downloadem disponují všechny mikrokontroléry AVR. Při programování musí být mezi 

piny XTAL1 a XTAL2 připojen krystal. 

 

Obr. 14 Zapojení pro sériový download 

 [7] 

7.3. Architektura ATmega16 

ATmega16 je nízko-úrovňový CMOS 8bitový mikrokontrolér založený na Harvardské RISC 

architektuře. Instrukce jsou vykonávány v jednom hodinovém cyklu, což dělá z ATmega16 

mikrokontrolér s poměrně vysokým výpočetním výkonem.  

AVR kombinuje bohatou instrukční sadu s 32 pracovními registry. Všechny registry jsou přímo 

připojeny k aritmeticko-logické jednotce (ALU), umožňující přístup dvou nezávislých registrů k jedné 

instrukci, která je vykonána v jednom hodinovém cyklu. Zatímco je jedna instrukce vykonávána, 

následující instrukce je připravována z programové paměti. To umožňuje provádět instrukci v každém 

hodinovém cyklu. Proto je tato architektura efektivnější a až 10x rychlejší, než konvenční CISC 

mikrokontroléry. Program je uložen ve FLASH paměti, data jsou uložena v paměti EEPROM. [9] 
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Obr. 15 Blokové schéma mikrokontroléru ATmega16 

V aplikaci jsou použity periferie: 

 AD převodník 

 USART 

 16bitový čítač/časovač 
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7.4. CodeVisionAVR 

Pro programování jsem použil prostředí CodeVisionAVR. CodeVisionAVR je velmi výkonný 

kompilátor C s integrovaným vývojovým prostředím a In-System programátorem pro rodinu 

mikrokontrolérů Atmel AVR. Tento kompilátor pochází od Pavla Haiduca z HP Infotech S.R.L. Jedná 

se o plnohodnotný vývojový systém pro mikroprocesory AtmelAVR, dostupný ve dvou verzích - plná 

(Standard), která generuje kód pro všechny klasické AVR a ATMega série, a odlehčená (Light) verze, 

která vytváří kód pouze pro klasickou AVR řadu (čísla součástek začínající AT90S). K dispozici bude 

také verze pro součástky bez statické paměti SRAM (TinyAVR a AT90S1200) nazývaná 

CodeVisionAVR Tiny. Tato verze je ke stažení bezplatně z webu Codevision a je omezená velikostí 

programu, který je možné kompilovat. Limit velikosti programu však stále ještě dovoluje velmi 

slušnou práci se systémem. Pro vyzkoušení programu je k dispozici zkušební verze s omezenou 

velikostí výsledného kódu. 

Grafické vývojové prostředí CodeVisionAVR je projektově založené a zahrnuje automatický 

generátor kódu nazvaný Codewizard AVR, který generuje všechnu nezbytnou inicializaci kódu pro 

integrované periférie AVR, stejně jako některé vnější periferie, které jsou obsaženy v dodávaných 

knihovnách. [8] 

 

Obr. 16 Prostředí CodeVisionAVR 
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Návrh Aplikace 

Tato část se zabývá návrhem konkrétní aplikace. 

8. Návrh měřící větve 

8.1. Použité tenzometry 

Pro úlovou váhu jsou použity tenzometry z osobní váhy Tefal BM3021Q0 Bodysignal 

 

Obr. 17 Tefal BM3021Q0 Bodysignal 

Váha byla již jednou použitá k laboratornímu měření, nebyla tedy úplně nová. Výrobce udává 

nosnost 160kg s přesností na 100g. Hmotnost byla zobrazena na LCD displeji a dokázala měřit poměr 

tuku v těle. Dokázala rozpoznat až 4 osoby a uložit jejich parametry do interní paměti. Napájena byla 

dvěma 1,5 V AA LR3 bateriemi. Její cena je cca 1600,-kč-[12] 

Váha obsahovala 4měřící body. V každém bodě je kovová podložka, která se mechanickým 

namáháním prohýbá. Na každé podložce je nalepena destička, která obsahuje 2 tenzometry zapojeny 

v sérii. 

 

Obr. 18 Tenzometry z osobní váhy Tefal BM3021Q0 Bodysignal 
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8.2. Zapojení tenzometrů do můstku 

Aby byla aplikace teplotně kompenzovaná, je potřeba, aby měli všechny odpory v můstku stejné 

vlastnosti. Tím, že váha obsahovala 4 měřící body a na každém byli 2 tenzometry, nebyl problém 

v získání 4 stejných odporů k měření.  

 

Obr. 19 Zapojení tenzometrů v můstku 

8.3. Měření vlastností použitých tenzometrů 

Pro zvolení vhodného napájení bylo nutno zjistit, jaké výstupní napětí poskytuje můstek. Proto 

bylo realizováno orientační měření, které mělo za úkol zjistit nejvhodnější napájení.  

Tři měřící body z váhy jsem umístil do trojúhelníku. Dva byly nezapojeny, sloužili pouze jako 

podložky. Třetí byl zapojen do můstku se zbývajícím čtvrtým měřícím bodem. Čtvrtý byl stranou, 

sloužil pouze jako doplnění můstku. Na takto připravenou soustavu jsem umístil kanystr, do kterého 

jsem naléval vodu po jednom litru. Můstek jsem napájel napětím 12V, 9V, 6V a 3V a odečítal jsem 

hodnotu výstupního napětí. 

Výsledky jsem po zapsání do tabulky vykreslil, převedl do programu Matlab a pomocí funkce 

plot vykreslil. 
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Obr. 20 Změna výstupního napětí při změně hmotnosti 

Z grafu je patrné, že při zatížení 45kg dochází ke zlomu. Toto je pravděpodobně způsobeno 

mechanickými vlastnostmi tenzometru. Proudy, které můstkem tekly, jsou následující: 

Uvst Ivst 

12V 1,141mA 

9V 0,864mA 

6V 0,576mA 

3V 0,288mA 

Tab. 1 Proud tekoucí tenzometry 

8.4. Návrh zesilovače 

Jak je vidět, tak naměřené hodnoty jsou velmi malé, řádově jednotky milivoltu. Takovéto napětí 

je špatně měřitelné, proto je potřeba ho zesílit. 

Proto jsem k zapojení použil přístrojový zesilovač. Ten zesiluje rozdíl vstupních napětí a 

potlačuje souhlasné napětí přivedené na jeho vstupy. Má velmi malou vstupní nesymetrii, vysoký 

činitel potlačení souhlasných signálů, velký vstupní odpor. Hodí se pro zesílení Wheatstonova můstku. 
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Obr. 21 Přístrojový zesilovač 

Zesílení tohoto zapojení se vypočítá pomocí následujícího vztahu: 

 
     

    
      

  

  
  

  

  
 (26) 

   
     

    
 (27) 

Abychom získali hodnotu napětí řádově volty, je nutno, aby zesilovač zesiloval 1000x. Pro 

výpočet jednotlivých rezistorů, si rezistory R2, R3, R4 zvolíme a rezistor R1 dopočítáme. Rezistory 

volíme následovně: R2 = 100kΩ, R3 = 10kΩ a R4 = 100kΩ. 

Vztah pro zesílení upravíme pro výpočet R1: 

    
  

  
  
    

 
 

 

 (28) 

Po dosazení dostaneme: 

           

Takovou hodnotu odporu ale nenajdeme. Nejbližší hodnota, která je dodávaná, je v řadě E24 

2kΩ. Zpětným dosazením skutečných hodnot do vztahu pro zesílení dostaneme, že: 

       

Takové zesílení je přijatelné. Do zesilovače tedy volíme rezistory: 

R1 2 kΩ 

R2 100 kΩ 

R3 10 kΩ 

R4 100 kΩ 

Tab. 2 Zvolené hodnoty rezistorů pro zesilovač 
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Pro konstrukci jsem zvolil operační zesilovače LM324. 

 

Obr. 22 LM324 

Obvod LM324 se skládá ze čtyř nezávislých, vysoko-ziskových, frekvenčně kompenzovaných 

operačních zesilovačů, které pracují v širokém napěťovém rozsahu. LM324 nepotřebují symetrické 

napájení a napájení 12V bude pro zesílení malých hodnot, které dává výstup měřícího můstku 

stačit.[13] 

Pokud bude měnit zesílení, lze rezistor R1 nahradit rezistorem o hodnotě 1kΩ a odporovým 

trimrem  2kΩ. To znamená, že rezistor R1 bude mít proměnnou hodnotu v rozmezí 1kΩ – 2kΩ, a 

zesílení se bude měnit následovně: 

 

Obr. 23 Změna zesílení změnou R1 
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8.5. ATmega16 a jeho AD převodník 

ATmega16 poskytuje 10bitový AD převodník s postupnou aproximací. AD převodník je připojen 

k 8mi kanálovému analogovému multiplexeru, který dovoluje připojit až 8 převáděných napětí, které 

jsou porovnávány k 0V(GND). ATmega16 také podporuje kombinaci až 16ti diferenčních vstupů. Dva 

z nich (ADC1 – ADC0 a ADC3 – ADC2) poskytují také programovatelné zesílení 1x, 10x, 200x 

diferenčního napětí ještě před zesílením. Převodník také obsahuje Sample and Hold obvod, který 

zajistí, aby se převáděné napětí neměnilo v průběhu převodu.  

Výsledné napětí se vzorkuje v rozmezí 0(GND) – UREF. Referenční napětí volíme mezi napájecím 

napětí ATmega16 UCC, vnitřním referenčním napětí 2,56V, nebo napětím na pinu AREF. Napětí na 

pinu AREF musí být v rozmezí 0 -  UCC. 

Při napájecím napětí můstku 6V, bylo na výstupu změřeno maximální napětí 2,34mV. Toto napětí 

je zesilovačem zesíleno na cca 2,34V. Vnitřní referenční napětí AD převodníku je 2,56V. Proto jsem 

zvolil napájecí napětí pro můstek 6V a použil pro AD převodník vnitřní referenci 2,56V. 

Celé zapojení měřící větve bude tedy vypadat následovně: 

  

Obr. 24 Zapojení měřící větve 

Volbu referenčního napětí provedeme v registru ADMUX (ADC Multiplexer Selection Register) 

bity REFS1 a REFS0. Pro volbu vnitřního referenčního napětí 2,56V zapíšeme na oba dva bity 1. 

Další možnosti jsou uvedeny v tabulce v dokumentaci k mikrokontroléru ATmega16. Zároveň musíme 

zajistit, aby na pinu AREF byl přiveden externí kondenzátor pro zvýšení imunity vůči šumu. 

V registru ADMUX také musíme provést volbu převáděného kanálu. Po převod napětí na pinu ADC0 

zapíšeme na bity MUX4 – MUX0 hodnotu 0.  

7 6 5 4 3 2 1 0 
 REFS1 REFS0 ADLAR MUX4 MUX3 MUX2 MUX1 MUX0 ADMUX 

Tab. 3 Registr ADMUX 
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Pro obsluhu AD převodníku slouží registr ADCSRA (ADC Control and Status Registr A). 

Zapsáním 1 na bit ADEN spouštíme AD převodník. Pokud je ADEN = 0, není převodník k dispozici a 

mikrokontrolér má menší spotřebu. Převod spouštíme bitem ADSC. Zapsáním 1 spustíme převod. Až 

je převod dokončen, nastaví se bit ADIF = 1. Pokud nastavíme bit ADIE = 1, bude současně vyvoláno 

přerušení. Registr ADCSRA také obsahuje bity ADPS2 – ADPS0, pomocí nichž nastavujeme 

předděličku hodinového signálu. Tabulku pro nastavení najdeme v dokumentaci pro součástku. 

7 6 5 4 3 2 1 0 
 ADEN ADSC ADATE ADIF ADIE ADPS2 ADPS1 ADPS0 ADCSRA 

Tab. 4 Registr ADCSRA 

8.6. Zjištění hmotnosti 

Když je dokončen převod (ADIF = 1), najdeme výsledek převodu uložen ve dvou registrech 

ADCL a ADCH. Protože je převodník 10ti bitový, ale mikrokontrolér 8mi bitový, musí být výsledek 

uložen ve dvou registrech. Pokud je v registru ADMUX bit ADLAR = 0, bude výsledek v bitech 

ADCL a ADCH vypadat následovně: 

15 14 13 12 11 10 9 8 
 

- - - - - - ADC9 ADC8 ADCH 

ADC7 ADC6 ADC5 ADC4 ADC3 ADC2 ADC1 ADC0 ADCL 

7 6 5 4 3 2 1 0 
 

Tab. 5 Uložení výsledku, když ADLAR = 0 

Pokud je v registru ADMUX bit ADLAR = 1, bude výsledek v bitech ADCL a ADCH vypadat 

následovně: 

15 14 13 12 11 10 9 8 
 

ADC9 ADC8 ADC7 ADC6 ADC5 ADC4 ADC3 ADC2 ADCH 

ADC1 ADC0 - - - - - - ADCL 

7 6 5 4 3 2 1 0 
 

Tab. 6 Uložení výsledku, když ADLAR = 1 

V kódu bude však stačit volat pouze registr ADC, který se skládá z registrů ADCL a ADCH. 

Získáme tak 10bitové číslo, které má rozsah 0 – 1023, což odpovídá hodnotě napětí 0 – UREF, tedy 

hodnotě 0 – 2,56V. 

Toto číslo přepočteme na napětí pomocí vzorce: 

       
        

    
 (29) 

Tímto získáme napětí na pinu ADC0. Toto napětí musíme přepočítat na hmotnost. 



27 

 

Ze změřených charakteristik vidíme, že změna napětí při změně hmotnosti je lineární, kde při 

rostoucí hmotnosti napětí klesá, a při hodnotě 46kg začne opět stoupat. Při návrhu početního algoritmu 

pro výpočet hmotnosti z napětí je třeba z tohoto vycházet. 

Směrnicová rovnice přímky má tvar: 

         (30) 

Kde k= tgφ a q je úsek vyťatý přímkou na ose y. 

Z Obr.27 je patrné, že q je hodnota napětí při nulovém zatížení, tedy U0.  Souřadnice y odpovídá 

velikosti napětí na pinu ADC0, tedy UADC0 a souřadnice x odpovídá hmotnosti, tedy m. Tento vzorec 

tedy upravíme: 

              (31) 

Když bude napětí UADC0 = 0, bude hmotnost m = 46. Tyto podmínky doplníme do vztahu. 

           (32) 

Potom tedy: 

    
  

  
 (33) 

Doplníme do vzorce: 

        
  

  
      (34) 

A vyjádříme hmotnost: 

    
  

  
            (35) 

Tento výpočet implementujeme do kódu a získáme hmotnost, kterou působí úl na tenzometry. 

Pokud na začátku měření zajistíme vyčtení napětí U0, tak získáme velice přesné měření, které bude 

teplotně kompenzované nejen hardwarově, ale i softwarově.  

Kód pro získání hmotnosti napsaný v jazyce C, vypadá následovně: 

float zvazit(float u0) 

{ 

    float hmotnost; 

    float napeti; 

    unsigned int adc_data; 

             

    adc_data = read_adc(0); 

                         

    napeti = (float) 2.56 / 1023; 

    napeti = (float) napeti * adc_data; 

     

    hmotnost = (float) -(46/u0); 

    hmotnost = (float) hmotnost*(napeti-u0); 
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    return hmotnost; 

} 

Jedná se o funkci zvazit, která má vstupní parametr U0. Tato funkce zavolá funkci read_adc a 

předá jí parametr adc_input. a výsledek uloží do adc_data. Poté provede výpočet napětí na pinu 

ADC0 a přepočet na hmotnost, kterou tato funkce vrátí. Funkce read_adc je automaticky generovaná 

funkce generátorem Codewizard AVR. Read_adc vypadá následovně: 

unsigned int read_adc(unsigned char adc_input) 

{ 

 ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff); 

 delay_us(10); 

 ADCSRA|=0x40; 

 while ((ADCSRA & 0x10)==0); 

 ADCSRA|=0x10; 

 return ADCW; 

} 

Funkce read_adc  nejdříve nastaví registr ADMUX na požadovaný vstup a požadované 

referenční napětí, poté zahájí převod, počká, až bude převod dokončen, ukončí převod a nakonec vrátí 

hodnotu uloženou v registru ADC.[9] 

8.7. Zobrazení hmotnosti na LCD displeji 

Inteligentní LCD displej dosáhl ve vestavěných konstrukcích velkého rozšíření. Valná většina 

displejů používá řadič HD44780 nebo jeho klon. To má za následek stejnou instrukční sadu a shodné 

ovládání. Mezi výhody patří: 

 Snadné ovládání 

 Možnost definice až osmi vlastních znaků 

 Velký výběr (1x16 až 4x40 znaků) při zachování jednotného ovládání 

 Malý odběr zobrazovací matice 

 Malé rozměry a nízká hmotnost 

 Lepší geometrie a ostrost zobrazení 

 Dlouhá životnost 

 Stálost obrazu 

 4 nebo 8bitová komunikace 

Mezi nevýhody patří teplotní závislost, kdy kapalné krystaly při velmi nízkých teplotách (pod 

bodem mrazu) nebo při vyšších teplotách ztrácejí své fyzikální vlastnosti a displej přestává dočasně 

pracovat. 

V aplikaci je použit displej s označením MC1601A-SBL/H. V tomto displeji je použit řadič 

S6A0069. Nejde ale o nic jiného, než o klon HD44780. Displej má následující parametry: 

 Počet řádků: 1 

 Počet znaků na řádek: 16 

 Velikost modulu: 80x36x13,5mm 
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 Velikost viditelné oblasti: 64,5x13,8mm 

 Velikost bodu: 3,77mm 

 Rozteč bodu: 0,56x0,61mm 

 Druh polarizátoru: Negativní transmisivní 

 Typ podsvícení: LED podsvětlení na straně 

 Barva podsvícení: Modrá 

 Pracovní teplota: -20 / + 70 °C 

 Znaková sada: Základní (anglická abeceda) 

Pin Symbol Popis 

1 Vss zem 

2 Vdd napájecí napětí +5V 

3 V0 kontrastní napětí 

4 R/S 1 data, 0 instrukce 

5 R/W 1 čtení, 2 zápis 

6 E platná data 

7-14 DB0 - DB7 data 

15 A podsvícení + 

16 K podsvícení - 

Tab. 7 Popis pinů LCD displeje 

 

Obr. 25 Použitý LCD displej 

Displej je zapojen podle obrázku 33. Napětí na pinech 3 a 15 je regulováno pomocí 

potenciometrů. 
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Obr. 26 Zapojení LCD displeje 

Velkou výhodou programovacího prostředí CodeVisionAvr je, že už obsahuje knihovnu pro 

ovládání displeje s řadičem HD44780. Tato knihovna předpokládá 4bitovou komunikaci. Při této 

4bitové komunikaci slouží DB4, DB5, DB6 a DB7 pro přenos instrukcí do řadiče LCD a pro zápis či 

čtení dat z nebo do paměti kódů znaků (DDRAM) nebo paměti uživatelských znaků (CGRAM). To, 

zda se zapisují data či instrukce je dáno signálem na RS (0 vstup instrukce, 1 Data), signál RD určuje 

zápis/čtení do LCD a E znamená platná data. Pomocí HD44780 je možno na displej zobrazovat pouze 

znakovou sadou uloženou v paměti ROM na řadiči, která je pro řadič vlastní. Knihovna podporuje 

formáty 1x8, 2x12, 3x12, 1x16, 2x16, 2x20, 4x20, 2x24 a 2x40 znaků. 

V kódu je potom možno volat tyto instrukce, které umožňují pohodlné ovládání displeje: 

void char lcd_init(unsigned char lcd_columns) 

 inicializuje displej, vymaže ho a nastaví kurzor na pozici [0, 0] 

void lcd_clear(void) 

vymaže displej 

void lcd_gotoxy(unsigned char x, unsigned char y 

nastaví kurzor na pozici x a y 

void lcd_putchar(char c) 

 zobrazí znak 

void lcd_puts(char *str) 

zobrazí řetězec 
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Pro práci s displejem je také užitečná funkce ftoa, která převede datový typ float o počtu 

desetiných míst n na řetězec znaků. 

void ftoa(float n, unsigned char decimals, char *str) 

kód, kterým vypíšeme hmotnost na displej vypadá následovně: 

        ftoa(hmotnost, 3, text); 

        lcd_clear(); 

        lcd_puts("m = "); 

        lcd_puts(text); 

     lcd_puts("kg"); 

Algoritmus nejprve převede hmotnost na řetězec text, poté vymaže displej, vypíše m=, poté 

převedenou hmotnost a nakonec jednotky kg.[8] 

8.8. Spuštění měření 

Měření se spustí stiskem tlačítka. Uvnitř aplikace to znamená, že je zavoláno vnější přerušení. 

ATmega16 poskytuje možnosti tří vnějších přerušení generovaných změnou logické úrovně na 

pinech INT0, INT1 a INT2. Přerušení může být generováno sestupnou hranou, nástupnou hranou, 

nebo nízkou úrovní na jednom z pinů. 

Případ generování přerušení se vybírá kombinací bitů ISC11 – ISC10 a ISC01 – ISC00 v registru 

MCUCR. 

7 6 5 4 3 2 1 0 
 SM2 SE SM1 SM0 ISC11 ISC10 ISC01 ISC00 MCUCR 

Tab. 8 Registr MCUCR 

ISC11 ISC10 Funkce 

0 0 nízká úroveň na pinu INT1 generuje přerušení 

0 1 změna úrovně na INT1 generuje změnu přerušení 

1 0 sestupná hrana na INT1 generuje přerušení 

1 1 nástupná hrana na INT1 generuje přerušení 

Tab. 9 Nastavení generování přerušení pro pin INT1 

Na pinu INT0 se přerušení nastavuje podle stejné tabulky, pouze však na bitech ISC00 a ISC01. 

Musíme také zajistit, aby bylo povoleno přerušení příslušného pinu v registru GICR a povoleno 

globální přerušení bitem I v registru SREG. 
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Pokud je vše nastaveno, tak následující kód se provede při vyvolání přerušení: 

interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void) 

{ 

     start(); 

} 

Při vyvolání přerušení se provede funkce start.[9] 

9. Návrh odlehčení 

Jeden z rušivých vlivů u tenzometrů je tzv. creep. Tento jev způsobuje stálé mechanické 

namáhání. Tenzometr, na který působí konstantní statické mechanické zatížení, po čase ztrácí citlivost 

a dochází k poklesu měřené veličiny. 

9.1. Výpočet těžiště 

Aby k tomu nedocházelo, je potřeba stálému mechanickému namáhání zamezit. Proto je do 

aplikace instalován aktuátor, který zařídí, že bude tenzometr zatížen pouze v době měření. Mechanické 

schéma je následující: 

 

Obr. 27 Mechanické schéma 

Tato soustava bude stabilní, pokud zajistíme, aby se těžiště nacházelo mezi spojnicemi středu 

strany, na které bude umístěn měřící prvek, a protějších rohů. Pokud umístíme těžiště přesně 

uprostřed, bude síla působící na tenzometr poloviční. Vychází to ze vztahu pro jednozvratnou páku. 

       
  

  
 (36) 

Tento vztah ale platí pouze pokud budeme posunovat těžiště po středu soustavy. Pokud posuneme 

těžiště např. podle obrázku, vztah je nutno upravit. 
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Obr. 28 Schéma pro výpočet síly F2 

Platí: 

          (37) 

   
        

    
  (38) 

     
  

    
 (39) 

     
  

  
 (40) 

 
  

  
  

  

    
 (41) 

     
    

    
 (42) 

   
    

    
  (43) 

Doplníme: 

   
    

   
    

    
   (44) 

Jak už bylo napsáno: 

          (45) 

Doplníme: 

           
    

     
   

    

    
   (46) 

  

0 
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Nakonec doplníme původní vztah pro páku: 
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 (47) 

Kde x je celková šířka úlu, x1 a y1 je posunutí od bodu 0 který se nachází na uprostřed na levé 

straně. Jedná se opět o jednozvratnou páku, jejíž vztah je upravený. 

Vztah si můžeme ověřit pomocí následujícího kódu v programu Matlab: 

x = 0.50; 

  
F1=100; 
x1 = 0.3; 
y1 = 0.1; 

  
a1 = sqrt(x1^2 + ((x1*y1)/(x-x1))^2) 
a2 = sqrt((x-x1)^2 + y1^2) + sqrt(x1^2 + ((x1*y1)/(x-x1))^2) 
F = F1 * a1/a2 

 

Pro účely zvedání byl sestrojen tento aktuátor: 

 

Obr. 29 Sestrojený aktuátor 

Jedná se o motor ze stěračů, na který byl vytvořen držák, aby šel umístit na stranu úlu. Rotační 

pohyb hřídele vytlačuje kostku ve svislém směru, která zatíží tenzometry. Změnou směru otáčení 

tenzometry zase odlehčí. To umožňuje změřit napětí na nezatížených tenzometrech před každým 

vážením. 
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9.2. H - můstek 

Pro řízení rychlosti bylo potřeba sestavit H – můstek. Protože má motor odběr až 12A, je nutno 

pro tento proud dimenzovat spínací prvky. 

 

Obr. 30 Schéma H-můstku 

R1 - R6 10KΩ 

R7, R8 1KΩ 

C1, C3 100nF 

C2 100μF 

D1, D2 1N4148 

D3 - D6 1N4007 

T1, T2 2N3904 

T3, T5 IRF9540 

T4, T6 IRF530 

Tab. 10 Seznam součástek H – můstku 

A B režim 

0 0 Stop 

1 0 vpřed 

0 1 vzad 

1 1 zakázáno 

Tab. 11 Ovládací logika H - můstku 

Jako spínací prvky jsem volil tranzistory IRF9540 a IRF530. IRF530 snese proud až 17A a 

IRF9540 až 19A. To je dost i na tak silný motor, jako je motor ze stěračů. 
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10. Řízení rychlosti pomocí mikrokontroléru ATmega16 

Pro řízení motoru je použito řízení pomocí pulzní šířkové modulace (PWM – z anglického Pulse 

Width Modulation). Jedná se o diskrétní přenos analogového signálu pomocí dvouhodnotového 

signálu, kde signál je přenášen pomocí střídy. Když přivedeme PWM signál na svorky motoru, má 

motor stejné otáčky, jako by na něm bylo přivedeno napětí velikosti střední hodnoty PWM signálu. 

Střední hodnota signálu se vypočítá pomocí vztahu: 

            
 

 
        

   

    
 (48) 

Kde T je perioda PWM signálu w(t). 

10.1. Čítače/časovače 

PWM signál se v mikrokontrolerech generuje pomocí čítače/časovače. ATmega16 obsahuje 3 

čítače/časovače, dva 8bitové, jeden dokonalejší 16bitový.  

16bitový čítač obsahuje dva OUTPUT COMPARE výstupy (OC1A, OC1B), na které se generuje 

signál PWM, zatímco 8bitové pouze jeden (čítač/časovač0 – OC0, čítač/časovač2 – OC2). Protože 

k řízení motoru pomocí sestaveného H – můstku je pro řízení každého směru potřeba generovat PWM, 

je výhodné použít 16bitový čítač/časovač1. 

16bitový čítač/časovač1 dovoluje generovat přesné časování. Hlavními vlastnostmi jsou: 

 16bitové rozlišení 

 Dvě nezávislé Output Compare jednotky 

 Dvojité Output Compare registry 

 Jedna Input Capture jednotka (pro zachycení času příchodu vnějšího signálu) 

 Vynulování časovače v při shodě 

 Proměnnou PWM periodu 

 Frekvenční generátor 

 Čítač vnějších zásahů 

 Čtyři na sobě nezávislé zdroje přerušení 

Hodinový signál pro čítač/časovač1 může být použit vnitřní, s použitím předděličky, nebo vnější 

signál přiveden na pin T1.  

Vrchol čítače/časovače může být definován jako hodnota registru OCR1A (respektive OCR1B), 

ICR1 nebo maximální hodnota 16bitového čítače, tzn. 65535. Pokud je použit pro vrchol OCR1A 

(respektive OCR1B), nemůže tento registr být použit pro generaci PWM signálu. Proto je nutno použít 

registr ICR1, nebo maximální hodnota čítač/časovač1. 

Čítač/časovač1 obsahuje dvě nezávislé Output Compare jednotky. Tyto jednotky neustále 

porovnávají hodnotu registru TCN1 a registrů OCR1A a OCR1B. Pokud se budou tyto registry rovnat, 

bude jednotka signalizovat shodu a v dalším hodinovém cyklu bude nastaven OCF1A nebo OCF1B 

v registru TIFR. Pokud je povoleno přerušení (bity OCIE1A nebo OCI1B), tak se zavolá. 
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Nastavení chování čítače/časovače1 a jeho výstupních pinů se nastavuje kombinací bitů WGM a 

COM. Čítač/časovač1 obsahuje několik módů nastavených bity WGM 

Normální režim – čítač/časovač počítá do svého maxima (65535) a pak přeteče a znovu čítá od 

dna (0). Tento mód poskytuje omezené možnosti řízení, je však možno v přerušení 

nastavit registr TCNT1 na nějakou hodnotu a čítač/časovač bude po přetečení počítat od 

ní. 

CTC – vynulování při shodě. Při tomto režimu čítač/časovač počítá do vrcholu nastaveného 

registry OCR1A, OCR1B nebo ICR1 a v momentě shody přeteče a čítá ode dna. Pokud 

bity COM nastavíme negaci výstupních pinů OC1A nebo OC1B, generujeme tak 

jednoduše na těchto pinech PWM signál o střídě 1.  

Rychlé PWM – rychlé PWM zajišťuje generování PWM vysoké frekvence. Od ostatních PWM 

se liší tím, že při dosažení vrcholu přeteče a čítá znovu od nuly. Díky tomuto dokáže 

generovat 2x rychlejší PWM, než ostatní módy. Díky tomuto může být rychlé PWM 

použito ve výkonových regulacích nebo pro DA převodník. Vrchol může být nastaven 

jako 8bitový, 9bitový, 10bitový, nebo pomocí registrů OCR1A, OCR1B nebo ICR1. 

Fázově korigované PWM – při tomto režimu čítač/časovač počítá od 0 do svého vrcholu a zpět 

k nule. Vrcholy se nastavují stejně jako u rychlého PWM. V neinvertujícím režimu je pin 

OC1A nebo OC1B vynulován při shodě OCR1A nebo OCR1B při čítání nahoru. 

K nastavení dojde při shodě OCR1A nebo OCR1B při čítání dolů. V invertujícím režimu 

je tomu naopak 

Fázově a frekvenčně korigované PWM – podobný Fázově korigované PWM. V neinvertujícím 

režimu je pin OC1A nebo OC1B vynulován při shodě OCR1A nebo OCR1B při čítání 

nahoru. K nastavení dojde při shodě OCR1A nebo OCR1B při čítání dolů. V invertujícím 

režimu je tomu naopak. [9] 

10.2. Generování PWM signálu 

Pro řízení rychlosti otáčení se nejlépe hodí PWM mód čítače/časovače1. Čítač/časovač1 má 2 

PWM výstupy, které potřebujeme k řízení otáček v obou směrech jinou rychlostí. 
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H – můstek je připojen k mikrokontroléru pomocí tohoto zapojení: 

 

Obr. 31 zapojení H – můstku k mikrokontroléru ATmega16 

Ze schématu je vidět, že H – můstek je připojen na piny OC1A a OC1B. Každý pin bude ovládat 

jeden směr otáčení.  

Pro hlavní nastavení čítače/časovače1slouží registry TCCR1A a TCCR1B (Timer/Counter1 

Control Register A a Timer/Counter1 Control Register B). Registr TCCR1A vypadá následovně: 

7 6 5 4 3 2 1 0 
 COM1A1 COM1A0 COM1B1 COM1B0 FOC1A FOC1B WGM11 WGM10 TCCR1A 

Tab. 12 Registr TCCR1A 

Bity COM1A1, COM1A0, COM1B1 a COM1B0 se nastavují výstupní piny OC1A a OC1B. Pro 

mód rychlého PWM platí následující tabulka: 

COM1A1/COM1B1 COM1A0/COM1B0 Funkce 

0 0 
OC1A/OC1B odpojeny od jednotky output 
compare 

0 1 
při módu 15, negace pinu 0C1A, OC1B 
odpojeno. Pro ostatní módy, piny 
odpojeny od jednotky output compare 

1 0 
vynulování pinu při shodě, nastavení na 
dně 

1 1 nastavení při shodě, vynulování na dně 
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Tab. 13 Nastavení bitů COM1A1, COM1A0, COM1B1 a COM1B0 pro výstupní funkce pinů OC1A a 

OC1B 

Kombinace bitů WGM10, WGM11, WGM12 a WGM13 nastaví mód čítače/časovače 1.  

Mód WGM13 WGM12 WGM11 WGM10 Operace Vrchol 

0 0 0 0 0 normální 0xFFFF 

1 0 0 0 1 fázově korigované PWM 0x00FF 

2 0 0 1 0 fázově korigované PWM 0x10FF 

3 0 0 1 1 fázově korigované PWM 0x03FF 

4 0 1 0 0 vynulování při shodě OCR1A 

5 0 1 0 1 rychlé PWM 0x00FF 

6 0 1 1 0 rychlé PWM 0x10FF 

7 0 1 1 1 rychlé PWM 0x03FF 

8 1 0 0 0 fázově a frekvenčně korigované PWM ICR1A 

9 1 0 0 1 fázově a frekvenčně korigované PWM OCR1A 

10 1 0 1 0 fázově korigované PWM ICR1A 

11 1 0 1 1 fázově korigované PWM OCR1A 

12 1 1 0 0 vynulování při shodě ICR1A 

13 1 1 0 1 - - 

14 1 1 1 0 rychlé PWM ICR1A 

15 1 1 1 1 rychlé PWM OCR1A 

Tab. 14 Nastavení režimu čítače/časovače 

Bity WGM12 a WGM13 se nachází v registru TCCR1B. Zbylé bity nesouvisí s aplikací, o které 

pojednává tato bakalářská práce, proto je zbytečné je rozebírat. 

7 6 5 4 3 2 1 0 
 ICN1C1 ICES1 - WGM13 WGM12 CS12 CS11 CS10 TCCR1B 

Tab. 15 Registr TCCR1B 

Kombinace bitů CS12, CS11 a CS10 nastavuje hodnotu předděličky hodinového signálu. 

CS12 CS11 CS10 popis 

0 0 0 čítač/časovač zastaven 

0 0 1 hodinový zdroj/1 

0 1 0 hodinový zdroj/8 

0 1 1 hodinový zdroj/64 

1 0 0 hodinový zdroj/256 

1 0 1 hodinový zdroj/1024 

1 1 0 externí hodinový zdroj na pinu T1(sestupná hrana) 

1 1 1 externí hodinový zdroj na pinu T1(nástupná hrana) 

Tab. 16 Nastavení předděličky hodinového signálu 
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Zbylé bity nesouvisí s aplikací, o které pojednává tato bakalářská práce, proto je zbytečné je 

rozebírat.[9] 

10.3. Nastavení čítače/časovače na PWM režim 

Pro ovládání motoru je potřeba generovat signál o frekvenci 1kHz a střídě 0,5. Pro generování 

použijeme režim rychlého PWM čítače a časovače 1. 

V registru TCCR1A nastavíme režim výstupů na nastavení při shodě, vynulování na dně (bity 

COM1A1, COM1A0, COM1B1, COM1B0) a nastavíme mód 14 (bity WGM). V registru TCCR1B 

nastavíme dělící poměr 1. 

Pro nastavení jsou v dokumentaci k mikrokontroléru uvedeny přehledné charakteristiky. 

 

Obr. 32 Režim rychlého PWM 

Definováním vrcholu nastavíme frekvenci na pinu OC1A a OC1B. Pro frekvenci platí vztah: 

   
    

            
 (49) 

Kde fclk je frekvence hodinového signálu a N je dělící poměr nastavený předděličkou (1, 8, 64, 

256, 1024). 

Upravený vztah pro vrchol vypadá následovně: 

        
    

     
   (50) 

        
     

        
   (51) 

             

Registr ICR1A, který definuje vrchol je tedy nastaven na hodnotu 0x3E7F. Tím je zajištěno, že 

čítač/časovač bude nastaven na frekvenci 1kHz. 
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Střída se nastaví hodnotami registrů OCR1A (pro pin OC1A) a OCR1B (pro pin OC1B). Pro 

nastavení střídy 0,5 stačí hodnotu registru ICR1A vydělit 2. Registry jsou tedy nastaveny na hodnotu 

0x1F3F. 

Takto vypadá inicializační úsek kódu, pomocí kterého je na piny OC1A a OC1B generován signál 

o frekvenci 1kHz a střídě 0,5 

 TCCR1A=0xF2; 

 TCCR1B=0x19; 

 TCNT1H=0x00; 

 TCNT1L=0x00; 

 ICR1H=0x3E; 

 ICR1L=0x7F; 

 OCR1AH=0x1F; 

 OCR1AL=0x3F; 

 OCR1BH=0x1F; 

 OCR1BL=0x3F; 

11. Algoritmus měření 

Software je navržen tak, aby pracoval pomocí diagramu na obr.40.  

Když je zavolána funkce Start, je jí předán parametr odkud přišel pokyn k měření (GSM nebo 

tlačítko). Poté je zavolána funkce Kalibrovat, která vyčte napětí na nezatížených tenzometrech a vrátí 

ho. Poté se spustí motor ve směru dolů a zatíží tenzometry. Následně je funkcí Zvazit předána 

informace o napětí na nezatížených tenzometrech a ta vrátí hmotnost. Poté jsou tenzometry odlehčeny 

a nakonec je hodnota vypsána na displej, nebo odeslána pomocí GSM. 

void start(char gsm) 

{ 

    float hmotnost; 

    float u0; 

             

    u0 = kalibrovat();          

    motor_dolu(); 

    hmotnost = zvazit(u0); 

    motor_nahoru(); 

    odeslat(gsm, hmotnost); 

} 
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Obr. 33 Blokové schéma měření 

12. Vzdálená komunikace 

Jedním z možností vzdálené komunikace je GSM terminál. GSM terminál není nic jiného, než 

mobilní telefon neobsahující displej, tlačítka, mikrofon nebo sluchátko. Obsahuje slot pro sim kartu a 

další porty pro komunikaci, např. USB nebo RS 232. Některé GSM terminály obsahují také 

programovatelné digitální a analogové vstupy a výstupy, přidanou baterii pro zálohování dat nebo také 

slot pro připojení náhlavní soupravy. Jako možnost komunikace poskytují pomocí služeb kromě 

samotného telefonování také SMS, MMS a GPRS. 



43 

 

12.1. GSM terminál MC75i EDGE Terminál 

MC75i EDGE je postaven na GSM modulu Cinterion Wireles Module MC75i, který pracuje se 

všemi pásmy GSM, proto ho lze používat ve všech existujících sítích. Pomocí terminálu jsou 

odesílány informace o hmotnosti na FTP server. 

Vlastnosti: 

 Quad – band 850/900/1800/1900MHz 

 EDGE 12, GPRS 12 

 Rozhranní USB 2.0, RS 232 

 Slot pro SIM 

 Široký rozsah napájecího napětí 

 

Obr. 34 MC75i GSM EDGE Terminál 

Pro snadnou ovladatelnost je v aplikaci použito ke komunikaci mezi terminálem a 

mikrokontrolérem rozhraní RS 232. RS 232 používá dvě napěťové úrovně. Logickou 1 a 0. Log.1 je 

někdy označována jako marking state nebo také klidový stav, Log. 0 se přezdívá space state. Log. 1 je 

indikována zápornou úrovní, zatímco logická 0 je přenášena kladnou úrovní výstupních vodičů.  

Úroveň Vysílač Přijímač 

Log 0 +5V do +15V +3V do +25V 

Log 1 -5V do -15V -3V do -25V 

Tab. 17 Logické úrovně v RS 232 

Napěťové úrovně RS 232 nejsou přímo slučitelné s žádnou logikou. Proto je potřeba tyto úrovně 

napětí upravit na úrovně TTL logiky, kterou používá ATmega16. Pro toto upravení se standardně 

používaly obvody 1488 a 1489, které ale potřebovaly +12V a –12V pro vytvoření výstupních úrovní. 

To bylo mimochodem jedním z důvodů, proč je v klasickém PC ze zdroje vyvedeno –12V i –5V.[3] 

Průlom v tomto směru byl převodník MAX232 od firmy MAXIM. Tento obvod vystačí 

s napájecím napětím 5V a potřebné napětí si vyrobí pomocí 4 externích kondenzátorů. Díky tomuto 

jednoduchému nenáročnému řešení spojené s cenou převodníku, která se pohybuje okolo 21 Kč, se 

MAX232 nachází ve všech komerčních zařízeních připojovaných přes RS 232.[14] 
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Obr. 35 Zapojení MAX232 

Ovládání GSM terminálů probíhá pomocí AT příkazů. Jde o soubor příkazů začínajících vždy 

prefixem AT (attention), které umožňují např. nastavovat parametry modemu, řídit navazování, 

udržování a rušení spojení v telefonní síti apod. 

Pro odeslání dat na FTP server jsou použity tyto příkazy:[15] 

Příkaz Význam 

AT^SICS=0,conType,"GPRS0" vytvoří internetové připojení pomocí GPRS 

AT^SICS=0,apn,"internet" definice jména přístupového bodu 

AT^SICS=0,alphabet,"1" definice posílaných znaků 

AT^SISS=0,srvType,ftp typ internetového připojení 

AT^SISS=0,conId,"0" definice používaného připojení 

AT^SISS=0,address,"Ftpput:// 

hor689:hor@158.196.73.45/data/ 

example.txt;type=i" 

nastavení adresy 

AT^SISO=0 otevření připojení 

AT^SISW=0,72, 50 definování počtu bajtů a odeslání 

AT^SISC=0 ukončení připojení 

Tab. 18 AT příkazy pro odeslání dat na FTP 

13. Návrh čelního panelu 

Zařízení je umístěno do černé plastové krabičky 180x190x70. Zleva doprava čelní panel 

obsahuje: páčkový vypínač ON/OFF, tlačítko pro zapnutí podsvícení, displej 1x16 znaků, 

potenciometry jas a kontrast, tlačítko start. 

Zezadu jsou na krabičce umístěny konektory pro napájení, napájení motoru, napájení tenzometrů 

a signál z tenzometrů. Dále konektor canon9 pro komunikaci po RS232. 
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Obr. 36 Čelní panel 
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14. Závěr 

Nejprve jsem po konzultaci s vedoucím práce sestavil blokové schéma aplikace a rozhodl, že 

z důvodu jednoduchosti bude hmotnost měřena na jedné straně úlu. Tímto se hmotnost rozdělí a na 

měřící člen nebude vyvíjena tak velká síla, jako by tomu bylo při plném zatížení. Aby měřící člen 

neztrácel svoje vlastnosti, musí být v době, kdy hmotnost nebude měřena, odlehčen. Měření na jedné 

straně proto nebude tak mechanicky náročné a nadlehčit měřící člen bude stačit pouze na straně, na 

které bude umístěn.  

V teoretické části jsem se nejprve zabýval způsoby a snímači pro měření hmotnosti. Ze snímačů 

jsem si vybral tenzometry. Tenzometr je snímač mechanického namáhání. Je to v podstatě odporový 

drát navinut na destičce, který se působícím tlakem prohne a změní svůj odpor. Zapojují se do 

Wheatstonova můstku a to proto, že takovéto zapojení je citlivější na změnu hmotnosti a je teplotně 

kompenzované. Napětí z můstku je velice malé a je nutno ho zesílit. Proto jsem v teoretické části 

věnoval kapitolu zesilovačům. Signál je dále zpracováván digitálně,  tudíž musí být převeden pomocí 

AD převodníku. AD převodníkům je z tohoto důvodu také věnována kapitola. V poslední kapitole 

teoretické části se zabývám mikrokontrolérem ATmega16. 

Pro realizaci váhy jsem od vedoucího dostal digitální osobní váhu, kterou jsem demontoval a 

získal z ní tenzometry. Ty jsem zapojil do můstku a provedl měření, u kterého jsem zjistil jejich 

vlastnosti. Měření jsem provedl tak, že jsem na podlahu rozmístil do trojúhelníku 2 podložky a aktivní 

část Wheatstonova můstku. Tím jsem simuloval měření, kdy se bude měřící člen nacházet na jedné 

straně úlu. Na tuto soustavu jsem umístil 50l kanystr, do kterého jsem po jednom litru naléval vodu a 

odečítal výstupní napětí Wheatstonova můstku. Toto jsem provedl pro napájecí napětí 3, 6, 9 a 12V. 

Výsledná data jsem vykreslil do charakteristik. Z nich vyplynulo, že výstupní napětí můstku se 

pohybuje v řádově jednotkách voltů. Toto napětí je těžko měřitelné a bylo nutno ho zesílit. K zesílení 

jsem sestrojil přístrojový zesilovač. Je to zapojení sestávající se ze tří operačních zesilovačů. Zvolením 

jednotlivých odporů jsem docílil tisícinásobného zesílení. 

K ovládání váhy jsem použil mikrokontrolér ATmega16. Výstup sestrojeného zesilovače jsem 

zapojil k jeho 10bitovému AD převodníku. AD převodník používá vnitřní referenční napětí 2,56V. 

Z naměřených dat jsem zjistil, že při napájení můstku napětím 6V je největší hodnota napětí na 

výstupu 2,34V (po zesílení 1000x). Proto jsem zvolil velikost napájecího napětí 6V. Výslednou 

hmotnost jsem získal matematickým převodem z napětí na výstupu můstku. Tu jsem pomocí 

knihoven, které jsou obsaženy v použitém programovacím prostředí, zobrazil na alfanumerickém 

displeji. 

Pro odlehčení jsem sestrojil aktuátor, který pohybuje úlem ve svislém směru. Jedná se o upravený 

motor ze stěračů. Aktuátor je řízen PWM signálem pomocí H – můstku. Ten je připojen 

k mikrokontroléru na vstupy čítače/časovače, který generuje PWM signál. 

Nakonec jsem pomocí rozhranní RS 232 připojil k váze GSM modul MC75i. K připojení sem 

použil převodník MAX232 a to z důvodu jiných logických hodnot. Pomocí GSM modulu je spouštěno 

měření a hodnota odeslána na FTP server. 

A tím bylo splněno zadání mé bakalářské práce. 
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