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1. Výpis programu mikrokontoroléru 
 

// promenne pro inicialniyaci zapojeni LCD modulu 

sbit LCD_RS at RC1_bit; 

sbit LCD_EN at RC0_bit; 

sbit LCD_D4 at RD3_bit; 

sbit LCD_D5 at RD2_bit; 

sbit LCD_D6 at RD1_bit; 

sbit LCD_D7 at RD0_bit; 

 

sbit LCD_RS_Direction at TRISC1_bit; 

sbit LCD_EN_Direction at TRISC0_bit; 

sbit LCD_D4_Direction at TRISD3_bit; 

sbit LCD_D5_Direction at TRISD2_bit; 

sbit LCD_D6_Direction at TRISD1_bit; 

sbit LCD_D7_Direction at TRISD0_bit; 

 

// ***************************************** Delarace promenych*************** 

const unsigned short TEMP_RESOLUTION = 12;             // rozliseni senzoru teploty - 

//nastavuje se podle tzpu 

//senzoru (pro DS18B20 je 

//hodnota 12) 

const unsigned short TEPLOTAHORNIMEZ = 55;             // maximalni nastavitelna 

//teplota 

const unsigned short TEPLOTADOLNIMEZ = 20;             // minimalni nastavitelna 

//teplota 

const int PROUDHORNIMEZ = 350;                          // maximalni nastavitelny proud 

const int PROUDDOLNIMEZ = 0;                            // minimalni nastavitelny proud 

const int PROUDKROK = 10;                               // krok proudu 

const unsigned short TEPLOTAKROK = 1;                   // krok teploty 

const unsigned short MIRAZAOKROUHLENI = 3;             // mira zaokrouhleni teploty pro 

//zobrazoeni 

// konstanty pro jednotlive proudy LED diodou 

const int DACKROK[] = {0, 15, 29, 43, 57, 70, 81, 91, 102, 112, 122, 131, 141, 152, 161, 172, 

183, 194, 205, 217, 230, 244, 259, 277, 294, 315, 337, 355, 379, 402, 428, 456, 480, 506, 532, 

558}; 

int poziceProud = 0;                                    // pocatecni nastaveni indexu z pole proudovych 

konstant proudu pro D/A prevodnik 

char *temp1Str = "000";                                 // promenne pro zobrazeni teplot 

char *temp2Str = "000"; 

char *temp3Str = "000"; 

char *temp4Str = "000"; 

char *stav = "";                                         // promena pro stav (chladim, topim, OK) 

unsigned temp1;                                         // promene pro teploty 

unsigned temp2; 
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unsigned temp3; 

unsigned temp4; 

unsigned proud = 0;                                     // pocatecni hodnota proudu 

unsigned proudValue = 0; 

long int i; 

unsigned teplotaCilova = 20;                  // pocatecni nastaveni cilove teploty 

short int screen = 0;                                   // promena indikujici aktualni zobrazeni 

//informaci na displeji 

char *proudToSend; 

char *teplotaCilovaText = "000"; 

char *proudText[4]; 

 

// *************************************************************************** 

 

char Display_Temperature(unsigned int temp2write) { 

  const unsigned short RES_SHIFT = TEMP_RESOLUTION - 8; 

  char temp_whole; 

  unsigned int temp_fraction; 

  char *textA = "000.0"; 

 

 

  if (temp2write & 0x8000) {                        // kontrola jestli neni teplota zaporna 

    textA[0] = '-'; 

    temp2write = ~temp2write + 1; 

  } 

 

 

  temp_whole = temp2write >> RES_SHIFT;     // ziskani cele casti teploty 

 

 

  if (temp_whole/100) 

     textA[0] = temp_whole/100  + 48;              // nastaveni stovek teploty 

  else 

     textA[0] = '0'; 

 

  textA[1] = (temp_whole/10)%10 + 48;           // nastaveni desitek teploty 

  textA[2] =  temp_whole%10     + 48;              // nastaveni jednotek teploty 

 

 

  temp_fraction  = temp2write << (4-RES_SHIFT);   // ziskani zlomkove hodnoty teploty 

  temp_fraction &= 0x000F; 

  temp_fraction *= 625; 

 

 

  textA[4] =  temp_fraction/1000    + 48;          // nastaveni desetin teploty 

  return textA; 

} 
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void interrupt() {                                  //obsluha preruseni od bitu RB0 

  if(PORTD.B7 = 1) {                               // tlacitko na d7, zvyseni proudu 

              do { 

              } 

              while (PORTD.B7 = 1); 

              if(proud < PROUDHORNIMEZ) { 

                       proud = proud + PROUDKROK; 

                       poziceProud++; 

              } 

  } 

  if(PORTD.B6 = 1) {                                // tlacitko na d6, zmenseni proudu 

              do { 

              } 

              while (PORTD.B6 = 1); 

              if(proud > PROUDDOLNIMEZ)  { 

                       proud = proud - PROUDKROK; 

                       poziceproud--; 

              } 

  } 

  if(PORTD.B5 = 1) {                               // tlacitko na d5, zvetseni teploty 

              do { 

              } 

              while (PORTD.B5 = 1); 

              if(teplotaCilova < TEPLOTAHORNIMEZ)  { 

                       teplotaCilova = teplotaCilova + TEPLOTAKROK; 

              } 

  } 

  if(PORTD.B4 = 1) {                               // tlacitko na d4, zmeseni teploty 

              do { 

              } 

              while (PORTD.B4 = 1); 

              if(teplotaCilova > TEPLOTADOLNIMEZ)  { 

                       teplotaCilova = teplotaCilova - TEPLOTAKROK; 

 

              } 

  } 

  if(PORTC.B7 = 1) {                               // tlacitko na c7, zmena udaju na displeji 

              do { 

              } 

              while (PORTC.B7 = 1); 

              if(screen == 0)  { 

                       screen = 1; 

              } 

              else if (screen == 1) { 

                       screen = 2; 

              } 

              else if (screen == 2) { 

                       screen = 0; 
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              } 

  } 

  INTCON.INTF = 0; 

} 

 

 

 

void topit() { 

                        PORTA.B0 = 1;                // zapnuti peltiera 

                        PORTA.B1 = 0;                // vypnuti vetraku 

                        stav = "Topim";               // stav k vypsani 

} 

 

void chladit() { 

                        PORTA.B0 = 0;                // vypnuti peltiera 

                        PORTA.B1 = 1;                // zapnuti vetraku 

                        stav = "Chladim";             // stav k vypsani 

} 

void nic() { 

                        PORTA.B0 = 0;                // vyplnuti peltiera 

                        PORTA.B1 = 0;                // vypnuti vetraku 

                        stav = "OK";                  // stav k vypsani 

} 

 

void DAC_Output(unsigned int valueDAC) { 

  char odesli; 

 

  PORTC.B2 = 0;                              // signal CS na log. 0 

 

  // Send High Byte 

  odesli = (valueDAC >> 8) & 0x0F;          // presun do odesilaci promenne nejvyssich ctyr 

//bitu + kongiguracni bity 

odesli |= 0x10;                           // presun do promenne konfiguracni bity D/A 

//prevodniku 

  SPI1_Write(odesli);                        // odeslani 

 

odesli = valueDAC;                        // presun do odesilaci promenne nejniysich 8 

//bitu 

  SPI1_Write(odesli);                        // Send low byte via SPI 

 

  PORTC.B2 = 1;                              // Signal CS na log 1 

} 

void SendCom() {                             // odeslani dat pres seriovy port 

    UART1_Init(9600);                        // inicializace UART na rzchlost 9600kbps 

    Delay_ms(100); 

    UART1_Write_Text(" t1 = ");              // odeslani " t1 = " 

    UART1_Write_Text(temp1Str);             // odelsani prvni teploty 

    UART1_Write_Text(" t2 = "); 
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    UART1_Write_Text(temp2Str); 

    UART1_Write_Text(" t3 = "); 

    UART1_Write_Text(temp3Str); 

    UART1_Write_Text(" ta = "); 

    UART1_Write_Text(temp4Str); 

    UART1_Write_Text(" I = "); 

    UART1_Write_Text(proudText); 

    UART1_Write_Text("\r\n");                // odradkovani 

    delay_ms(500); 

} 

 

void main() { 

  SPI1_Init(); 

  ADCON1 = 0x06;                               // nastaveni brany PORTA jako digitalni 

  screen = 0;                                      // vychoyi zobrazeni na display 

  TRISD.B7 = 1;                                  // Konfigurace bitu na vstupni, pro tlacitko 1 

  TRISD.B6 = 1; 

  TRISD.B5 = 1; 

  TRISD.B4 = 1; 

  TRISC.B7 = 1; 

  TRISA.B3 = 0; 

  TRISA.B0 = 0;                                    // vystupni bit - peltier 

  TRISA.B1 = 0;                                    // vystupni bit - ventilator 

  TRISC.B2 = 0; 

  TRISA.B5 = 0; 

  PORTC.B2 = 1; 

  INTCON.GIE = 1;                                  // Povoleni preruseni 

  INTCON.INTE = 1;                                // Povoleni preruseni od RB0 

  OPTION_REG.INTEDG = 1;                          // Preruseni na nabeyne hrane RB0 

 

  Lcd_Init();                                      // Initializace LCD 

  Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);                            // Vymazani LCD 

  Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);                    // Vypnuti kurzoru 

 

  do {                                              // Hlavni smycka programu 

    Ow_Reset(&PORTB, 2);                          // reset signal pro 1-wire 

    Ow_Write(&PORTB, 2, 0xCC);                    // preskocit praci s ROM 

    Ow_Write(&PORTB, 2, 0x44);                    // zacni prevod teploty 

 

    Ow_Reset(&PORTB, 3); 

    Ow_Write(&PORTB, 3, 0xCC); 

    Ow_Write(&PORTB, 3, 0x44); 

     

    Ow_Reset(&PORTB, 4); 

    Ow_Write(&PORTB, 4, 0xCC); 

    Ow_Write(&PORTB, 4, 0x44); 

 

    Ow_Reset(&PORTB, 5); 
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    Ow_Write(&PORTB, 5, 0xCC); 

    Ow_Write(&PORTB, 5, 0x44); 

    Delay_us(750); 

 

    Ow_Reset(&PORTB, 2); 

    Ow_Write(&PORTB, 2, 0xCC);                   // preskocit praci s ROM 

    Ow_Write(&PORTB, 2, 0xBE);                   // posli teplotu 

 

    Ow_Reset(&PORTB, 3); 

    Ow_Write(&PORTB, 3, 0xCC); 

    Ow_Write(&PORTB, 3, 0xBE); 

 

    Ow_Reset(&PORTB, 4); 

    Ow_Write(&PORTB, 4, 0xCC); 

    Ow_Write(&PORTB, 4, 0xBE); 

 

    Ow_Reset(&PORTB, 5); 

    Ow_Write(&PORTB, 5, 0xCC); 

    Ow_Write(&PORTB, 5, 0xBE); 

 

    temp4 =  Ow_Read(&PORTB, 2); 

    temp4 = (Ow_Read(&PORTB, 2) << 8) + temp4;      // ctvrte cidlo, vyvod 35 , teplotra 

prostredi 

 

    temp3 =  Ow_Read(&PORTB, 3); 

    temp3 = (Ow_Read(&PORTB, 3) << 8) + temp3;      // treti cidlo, vyvod 36 

 

    temp2 =  Ow_Read(&PORTB, 4); 

    temp2 = (Ow_Read(&PORTB, 4) << 8) + temp2;      // druhe cidlo, vyvod 37 

 

    temp1 =  Ow_Read(&PORTB, 5); 

    temp1 = (Ow_Read(&PORTB, 5) << 8) + temp1;      // prvni cidlo, vyvod 38 

 

    ByteToStr(teplotaCilova, teplotaCilovaText);    // vypis cilove teploty 

    temp1Str = Display_Temperature(temp1);          // prevod teplot na text 

    temp2Str = Display_Temperature(temp2); 

    temp3Str = Display_Temperature(temp3); 

    temp4Str = Display_Temperature(temp4); 

 // porovnani zda topit ci chladit 

// nizsi desitky - chladit 

    if(temp4Str[1] > teplotaCilovaText[1]) {                                              

                        chladit(); 

    } 

// nizsi jednotky - chladit 

    if(temp4Str[1] == teplotaCilovaText[1] && temp4Str[2] > teplotaCilovaText[2]) {           

                        chladit(); 

    } 

// stejne - nedelat nic 
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    if(temp4Str[1] == teplotaCilovaText[1] && temp4Str[2] == teplotaCilovaText[2]) {                                 

nic(); 

    } 

// vyssi jednotky - topit 

    if(temp4Str[1] == teplotaCilovaText[1] && temp4Str[2] < teplotaCilovaText[2]) {                                  

topit(); 

    } 

// vyssi desitky - topit 

    if(temp4Str[1] < teplotaCilovaText[1]) {                                              

                        topit(); 

    } 

    WordToStrWithZeros(proud, &proudText);    // prevod hodnoty proudu na text 

 

    if(screen == 0){                                 // zmena zobrazenych udaju 

      Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); 

 

      Lcd_Out(1, 1, proudText);                     // hodnota nastaveneho proudu 

      Lcd_Out(1, 1, "I="); 

      Lcd_Out(1, 6,"mA");                           // jednotka proudu (mA) 

      Lcd_Out(1, 9, stav);                           // vypise jestli topi nebo chladi 

      Lcd_Out(2, 1, "t=");                           // T= 

      Lcd_Out(2, 3, teplotaCilovaText);             // Cilova teplota prostredi 

      Lcd_Chr(2,6,223);                              // Tisk znaku stupne, nekdy taky 178 

      Lcd_Chr(2,7,'C');                              // Tisk C 

 

      Lcd_Out(2, 9, "ta=");                         // Ta 

      Lcd_Out(2, 12, temp4Str);                     // Vypis zaokrouhlene teploty prostredi 

 

 

    } 

    else if(screen == 1) 

    { 

      Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); 

      Lcd_Out(1, 1, "t1="); 

      Lcd_Out(1, 4, temp1Str);                       //vypis teploty prostredi 

      Lcd_Chr(1,9,223);                              // Tisk znaku stupne, nekdy taky 178 

      Lcd_Chr(1,10,'C');                              // Tisk C 

 

      Lcd_Out(2, 1, "t2="); 

      Lcd_Out(2, 4, temp2Str); 

      Lcd_Chr(2,9,223);                              // Tisk znaku stupne, nekdy taky 178 

      Lcd_Chr(2,10,'C');                              // Tisk C 

 

    } 

    else if (screen == 2) 

    { 

      Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); 
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      Lcd_Out(1, 1, "t3="); 

      Lcd_Out(1, 4, temp3Str);                       //vypis teploty prostredi 

      Lcd_Chr(1,9,223);                              // Tisk znaku stupne, nekdy taky 178 

      Lcd_Chr(1,10,'C'); 

 

    } 

    DAC_output(DACKROK[poziceProud]);       // poslani hodnoty na D/A prevodnik 

 

  } while (1); 

} 
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2. Uživatelská dokumentace pro datalogger 
 

2.1 Pokyny k instalaci 

Datalogger je napsán v jazyce Java tudíž je k jeho běhu nutné nainstalovat běhové 

prostředí jazyku Java (JRE – Java Runtime Enviroment). Rovněž využívá pro práci se sériovým 

portem knihovnu RxTx. Proto je nutné zkopírovat knihovny rxtxParallel.dll a rxtxSerial.dll, 

do adresáře …\Java\jre1.6.0_01\bin\ a soubor RXTXcomm.jar do adresáře 

…\Java\jre1.6.0_01\lib\ext\. Běhové prostředí je volně ke stažení na internetu a knihovny jsou 

přiloženy v elektronické verzi této práce. 

2.2 Pokyny k obsluze programu 

Program disponuje grafickým uživatelským rozhraním. Hodnoty pro nastavení připojení 

je nutné nastavit následovně: 

 Port – vyberte port, ke kterému je přístroj připojen 

 Datové bity: 8 

 Rychlost: 9600 

 Parita: žádná 

 Stop bity: 1 

Do textového pole s titulkem výstupní soubor, vložte název výstupního souboru.  

Stiskněte tlačítko „Start logování“ a program začne ukládat zachycené data do zvoleného 

souboru, případné chyby se vypisují ve stavovém řádku (poslední řádek v grafickém rozhraní). 

Logování ukončíte stiskem tlačítka „Stop logování.“ 
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3. Kalkulace výsledné ceny měřicího přístroje 
 

Název položky Počet kusů Cena za 1ks Výsledná cena 

Stabilizátor 78L18 1 8 kč 8 kč 

Stabilizátor 78T05 1 21,40 kč 21,40 kč 

Stabilizátor 7808 1 8,60 kč 8,60 kč 

Kondenzátor 22 pF 2 2 kč 4 kč 

Kondenzátor 100 nF 10 2 kč 20 kč 

Kondenzátor 330 nF 3 2 kč 6 kč 

Kondenzátor 10 μF 4 2,50 kč 10 kč 

Kondenzátor 100 μF 2 3,50 kč 7 kč 

Kondenzátor 4700 μF/25 V 1 20 kč 20 kč 

Dioda 1N4148 6 1,10 kč 6,60 kč 

Dioda 1N4007 2 1,10 kč 2,20 kč 

D/A převodník MCP4822 1 117 kč 117 kč 

Schmittův KO 40106N 2 4,30 kč 8,60 kč 

MAX232 1 21,40 kč 21,40 kč 

Diodový můstek B250C4000 1 9,60 kč 9,60 kč 

Trimr 2 K5 2 5 kč 10 kč 

Trimr 500 Ω 1 5 kč 5 kč 

Trimr 100 kΩ 1 5 kč 5 kč 

Krystalový oscilátor 20 MHz 1 10,60 kč 10,60 kč 

Tranzistor BD243 

 

4 8,60 kč 34,40 kč 

Rezistor 220 Ω 3 1 kč 3 kč 

Rezistor 2 k2 1 1 kč 1 kč 

Rezistor 1 k 3 1 kč 3 kč 

Rezistor 10 k 11 1 kč 11 kč 

Rezistor 8 k2 1 1 kč 1 kč 

Rezistor 4 k7 4 1 kč 4 kč 

Rezistor 100 k 5 1 kč 5 kč 

Rezistor 1 Ω/1 W 1 1,50 kč 1,50 kč 

Rezistor 5,6 Ω/5 W 1 5 kč 5 kč 

Transformátor TRHEI541-1X9 (16 VA) 1 201 kč 201 kč 

Patice DIP40 1 24,50 kč 24,50 kč 

Patice DIP14 2 9 kč 18 kč 

Patice DIP8 2 4,20 kč 8,40 kč 
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Patice DIP16 1 9,50 kč 9,50 kč 

Kolébkový spínač do panelu dvoupolový 1 15 kč 15 kč 

Tlačítkový spínač do panelu jednopolový 

P-B068BS 

5 42,30 kč 215,1 kč 

Přístrojová vidlice Schurter 6220.2100 

Medical grade 

1 107 kč 107 kč 

Konektor Canon 25 vidlice 1 8,60 kč 8,60 kč 

Konektor Canon 25 zásuvka 1 8,60 kč 8,60 kč 

Konektor Canon 9 zásuvka 1 7,50 kč 7,50 kč 

Ventilátor Sunon 40x40x10,5  5V 3 54 kč 162 kč 

Chladič 29x20x11,5 2 35 kč 70 kč 

Konektor BNC-Z 1 10,70 kč 10,70 kč 

Vidlice BNC-C 75/93V3 1 41,70 kč 41,70 kč 

Koaxiální kabel  1m 6,40 kč 6,40 kč 

Operační zesilovač LM358 1 4,30 kč 4,30 kč 

Konektor faston FH63x1,5 6 1,10 kč 6,60 kč 

Lamcí lišta pinová S1G20 2,54mm 4 4,30 kč 17,20 kč 

Pin KONPC-SPK-PI 57 0,50 kč 28,50 kč 

Konektor 10 pinový KONPC-SPK-10 2 1,60 kč 3,20 kč 

Konektor 10 pinový KONPC-SPK-6 3 1,60 kč 4,80 kč 

Konektor 10 pinový KONPC-SPK-3 5 1,60 kč 8 kč 

Konektor 10 pinový KONPC-SPK-2 7 1,10 kč 7,70 kč 

Plochý 16 žilový kabel 2m 17,10 kč 34,20 kč 

Dvojlinka 2x1,5 1m 15 kč 15 kč 

Kabel 12 žilový  1m 19 kč 19 kč 

Pojistkový držák do DPS 1 3,70 kč 3,70 kč 

Pojistka trubičková 1,6A 1 5,40 kč 5,40 kč 

Pojistka trubičková 100mA 1 5,40 kč 5,40 kč 

Konstrukční krabička UKP30 1 240 kč 240 kč 

Teplotní čidlo DS18B20 

 

8 53,50 kč 428 kč 

Celková suma   2114,90 kč 
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4. Vývojový diagram programu mikrokontroléru

Začátek programu

Deklarace a nastavení 

proměnných

Zaslání příkazu pro začátek 

převodu na čidla teploty

Zpoždění 750 ms

Přečtení teploty z čidel

Je nastavená teplota > 

teplota v boxu?

Zapni vytápění, vypni 

chlazení

Je nastavená teplota = 

teplotě v boxu?
Ne

Vypnout vytápění i chlazení
Zapni chlazení, vypni 

vytápění

Ne

Je hodnota proměnné 

„screen“ 0?

Je hodnota proměnné 

„screen“ 1?

Je hodnota proměnné 

„screen“ 2?
Ne Ne

Smaž displej a vypiš na 

displej údaje pro výchozí 

zobrazení

Smaž displej a vypiš na 

displej údaje teploty čidla 1 

a 2

Smaž displej a vypiš na 

displej údaje teploty čidla 3

 
Obr. 25: Vývojový diagram programu mikrokontroléru, část 1. 
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Pošli data do PC

Nastav hodnotu D/A 

převodníku na příslušný 

index pole konstant

Začátek podprogramu 

přerušení

Je nastaven bit RD7 

(tlačítko zvýšení 

proudu)?

Je nastaven bit RD7 

(tlačítko zvýšení 

proudu)?

Je dosaženo 

maximálního proudu?

Ne

Zvyš hodnotu prouduNe

Vynulování příznaku 

přerušení (INTCON.INTF)

Je nastaven bit RD6 

(tlačítko zmenšení 

proudu)?

Ne

Ne
Je nastaven bit RD6 

(tlačítko zmenšení 

proudu)?

Je dosaženo 

minimálního proudu?
Ne

Zmenši hodnotu proudu

Ne

 Obr. 26: Vývojový diagram programu mikrokontroleru, část 2. 
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Konec podprogramu 

přerušení

Je nastaven bit RD5 

(tlačítko zvětšení 

teploty)?

Je nastaven bit RD4 

(tlačítko zmenšení 

teploty)?

Je nastaven bit RC7 

(tlačítko změnu údajů 

na displeji)?

NeNe

Je nastaven bit RD5 

(tlačítko zvětšení 

teploty)?

Je dosaženo maximální 

teploty?

Ne

Zvyš hodnotu teploty

Vynulování příznaku 

přerušení (INTCON.INTF)

Je nastaven bit RD4 

(tlačítko zmenšení 

teploty)?

Je dosaženo minimální 

teploty?

Ne

Sniž hodnotu teploty

Je hodnota „screen“ 0?

Ne

Nastav „screen“ na 1

Je hodnota „screen“ 1?

Je hodnota „screen“ 2?

Nastav „screen“ na 2

Nastav „screen“ na 0

Ne

 
Obr. 27: Vývojový diagram programu mikrokontroléru, část 3.
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5. Návrh plošného spoje a jeho osazení 
 

Obrazce plošného spoje jsou zobrazeny v 75 % původní velikosti. Originál je přiložen 

v elektronické formě této práce. 

 

Obr. 28: Spodní strana plošného spoje. 
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Obr. 29: Vrchní strana plošného spoje. 
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Obr. 30: Osazení desky plošného spoje. 

 



6. Schéma zapojení přístroje 

XVIII 

 

6. Schéma zapojení přístroje 

 

Obr. 31: Schéma zapojení přístroje. 


