
 

 

 

 

 

  



Příloha II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Příloha III.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Příloha IV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Příloha V. 
 

Součástka     Velikost/typ          

 
C1       100u            

C2       100u            

C3       100u            

C4       100n            

C5       100n            

C6       100n            

C7       100n            

C8       100n            

C9       100n            

C10      100u           

C11      100u           

C12      100u           

C13      10u             

C14      10u             

C15      100u           

C16      100u           

C17      22p             

C18      22p             

C19      100n           

C20      100n           

C21      100n           

C22      100n           

C25      100n           

C26      100n           

C27      100n           

CS1      100n          

CS2      100n          

CS3      100n          

CS4      100n          

CS5      100n          

CS6      100n          

CT1      1u              

CT2      100n          

CT3      10n            

CT4      1n0            

CT5      470p+33p  

D1       1N4148                    

D2       1N4148                    

D3       1N4148                    

D4       1N4148      

D5       PMLL4150 

D6       PMLL4150                    

G5V1-1      relé            

G5V1-2      relé            

IC1      7812TV      

IC2      7912TV                   

IC3      7805TV      

IC4      XR-2206    

IC5      NE5532D   

IC6      NE5534D   

IC7      NE5534D   

IC8      NE5534D   

IC9      MEGA16- 

IC10    74238        

IC11    74238        

JP1       konektor                  

JP2  konektor 

JP3       konektor                   

K2  spínač                  

LCD1 konektor               

LCD2 konektor              

LED1 GREEN   

LED2 GREEN   

NAP konektor                

OUT con-koax 

OUT konektor  

P1       500              

P2       50k              

P3       50k              

P4       50k              

P5       500              

P6       5k                

P7       10k              

P8       500              

P9       250k            

PROG   konektor                  

Q1       16MHz       

R1       3k9              

R2       3k9              

R3       10k              

R4       10k              

R5       10k              

R6       1MEG         

R7       8k2              

R8       1MEG         

R9       1MEG         

R10      1MEG        

R11      100             

R12      240             

R13      510             

R14      240             

R15      8k2             

R16      56k             

R17      10k             

R18      120k           

R19      15k             

R20      30k             

R21      30k             

R22      910             

R23      680             

R24      68               

R25      6k8             

R26      2k2             

R27      680             

R28      330             

R29      100             

R30      100             

R31      47               

R32      1k5             

R33      560             

R34      10k             

RL1      relé                  

RL2 relé                   

RL3      relé                  

RL4       relé                 

RL5      relé                  

RP5      510            

RP8      510            

RS1      1k              

RS2      10k            

RS3      1k              

RS4      10k            

RS5      1k              

RS6      10k            

RS7      1k              

RS8      10k            

RS9      1k         

RS10     10k            

RS11     1k         

RS12     10k       

SP1  spínač            

SP2       spínač           

SP3D spínač            

SP3I spínač            

SP4D spínač           

SP4I spínač             

T1       DB139    

T2       BD140    

T3       BSS138             

T4       BSS138              

T5       BSS138              

T6       BSS138  

  



Příloha VI. 

 
#include <avr/io.h> 

#include <avr/interrupt.h> 

#include <string.h> 

#include <stdlib.h> 

 

const uint8_t pzr[ 4 ] = { 0x80 , 0xC0, 0x90, 

0xD0}; 

int vn = 4, fz = 2, km = 1, tv = 0; 

 

void pauza (void){ 

 int pau1, pau2; 

 for (pau1 = 0; pau1 < 100; pau1++){

 for (pau2 = 0; pau2 < 5000; pau2++); 

}} 

void delay(uint32_t time){ 

 while (time--); 

} 

void LCDen(void){ 

 PORTC |= 0b10000000; 

 delay(5e3); 

 PORTC &= 0b01111111; 

 delay(5e3); 

} 

void LCDcommand(uint8_t command){ 

 uint8_t tmp = 0; 

 tmp = command; 

 tmp &= 0xF0; 

 PORTA &= 0x0F; 

 PORTA |= tmp; 

 LCDen(); 

 tmp = command; 

 tmp &= 0x0F;   

    

 PORTA &= 0x0F; 

 PORTA |= tmp << 4; 

 LCDen(); 

} 

 

 

 

 

 

 

void LCDdata(uint8_t data){ 

 PORTC |= 0b00100000; 

 LCDcommand (data); 

 PORTC &= 0b11011111; 

} 

void LCDinit(void){ 

 PORTA = 48; 

 LCDen(); 

 delay(20000); 

 PORTA = 48; 

 LCDen(); 

 delay(2000); 

 PORTA = 48; 

 LCDen(); 

 delay(200); 

 PORTA = 32; 

 LCDen(); 

 LCDcommand(32 + 8); 

 LCDcommand(8); 

 LCDcommand(1); 

 LCDcommand(4 + 2); 

 LCDcommand(8 + 4); 

} 

void LCDtext (uint8_t string[ 21 ] , uint8_t 

pos){ 

 uint8_t j = 0; 

 LCDcommand (pos); 

 while (string[ j ] != '\0') 

  LCDdata(string[ j++ ]); 

} 

void PPVN (void){ 

 if (vn == 2){ 

 PORTD &= 0b00111111; 

 PORTD |= 0b11000000; 

 LCDtext( "  10mV" , pzr[ 3 ] + 5 ); 

 }  

 if (vn == 3){ 

 PORTD &= 0b00111111; 

 PORTD &= 0b01111111; 

 LCDtext( "  30mV" , pzr[ 3 ] + 5 ); 

 } 

  

 



if (vn == 4){ 

 PORTD &= 0b00111111; 

 PORTD |= 0b10000000; 

 LCDtext( " 100mV" , pzr[ 3 ] + 5 ); 

 } 

 if (vn == 5){ 

 PORTD &= 0b00111111; 

 LCDtext( " 300mV" , pzr[ 3 ] + 5 ); 

 } 

 if (vn < 2 ) (vn = 2); 

 if (vn > 5 ) (vn = 5); 

} 

void PPFZ (void){ 

 if (fz == 1){ 

 PORTD &= 0b11111000; 

 LCDtext( "  1u" , pzr[ 1 ] + 11 ); 

 } 

 if (fz == 2){ 

 PORTD &= 0b11111000; 

 PORTD |= 0b00000100; 

 LCDtext( "100n" , pzr[ 1 ] + 11 ); 

 }  

 if (fz == 3){ 

 PORTD &= 0b11111000; 

 PORTD |= 0b00000010; 

 LCDtext( " 10n" , pzr[ 1 ] + 11 ); 

 } 

 if (fz == 4){ 

 PORTD &= 0b11111000; 

 PORTD |= 0b00000110; 

 LCDtext( "  1n" , pzr[ 1 ] + 11 ); 

 } 

 if (fz == 5){ 

 PORTD &= 0b11111000; 

 PORTD |= 0b00000001; 

 LCDtext( "503p" , pzr[ 1 ] + 11 ); 

 } 

 if (fz < 1 ) (fz = 1); 

 if (fz > 5 ) (fz = 5); 

} 

 

 

 

 

 

void KMIT (void){ 

 km = km++; 

 if (km == 2){  

 PORTB &= 0b11101111; 

 LCDtext( "P2" , pzr[ 2 ] + 12 ); 

 km = 0; 

 } 

 if (km == 1){ 

 PORTB |= 0b00010000;  

 LCDtext( "P1" , pzr[ 2 ] + 12 ); 

}} 

void TVAR (void){ 

 tv = tv++; 

 if (tv == 1){     

 PORTD &= 0b11000111; 

 LCDtext( "obd. " , pzr[ 0 ] + 11 ); 

 } 

 if (tv == 2){   

 PORTD |= 0b00001000; 

 LCDtext( "pila" , pzr[ 0 ] + 11 ); 

 } 

 if (tv == 3){  

 tv = 0; 

 PORTD &= 0b11000111; 

 PORTD |= 0b00010000; 

 LCDtext( "sinus" , pzr[ 0 ] + 11 ); 

}} 

int main (void){ 

 DDRA = 0b11111100;   

 PORTA= 0b00000011; 

 DDRB = 0b11110000;  

 PORTB= 0b11111111;   

 DDRC = 0b11111111; 

 PORTC= 0b00000000; 

 DDRD = 0b11111111;  

 PORTD= 0b10010100;   

delay(5e3); delay(5e3); delay(5e3); 

delay(5e3); delay(5e3); delay(5e3); 

 LCDinit(); 

 delay(5e3); 

LCDtext( "Tvar sig.: sinus" , pzr[ 0 ] ); 

LCDtext( "CT    : =  100nF" , pzr[ 1 ] ); 

LCDtext( "TR1   : = --P1--" , pzr[ 2 ] ); 

LCDtext( "Upp = 100mV     " , pzr[ 3 ] ); 



while (1){ 

if ((PINA&0b00000001) == 0){  

KMIT (); 

 pauza (); 

 } 

if ((PINA&0b00000010) == 0){  

TVAR (); 

 pauza (); 

 } 

if ((PINB&0b00000001) == 0){  

fz = fz--; 

 PPFZ (); 

 pauza (); 

 } 

if ((PINB&0b00000010) == 0){   

fz = fz++; 

 PPFZ (); 

 pauza (); 

 }   

if ((PINB&0b00000100) == 0){         

 vn = vn--; 

 PPVN (); 

 pauza (); 

 } 

if ((PINB&0b00001000) == 0){         

 vn = vn++; 

 PPVN (); 

 pauza (); 

 }  

}} 

 

 

 

 

 



Příloha VII. 

Průvodní dokumentace. 

 

1. Napájecí svorky laboratorního modelu generátoru signálu. 

Přípravek je napájen symetrickým stejnosměrným napětím ±15V (minimální hodnota ±12.6V, 

maximální hodnota ±35V). 

Napravo – kladný potenciál napájecího napětí. (+ svorka) 

Uprostřed – nulový potenciál napájecího napětí (GND) 

Nalevo – záporný potenciál napájecího napětí (- svorka) 

2. LED diody. 

Při správném zapojení vstupních napájecích svorek obě LED diody svítí. 

 

 



3. Střídavý výstup laboratorního modelu generátoru signálu. 

Tento výstup se skládá ze dvou částí, dvoupinového konektoru pro měření výstupní hodnoty 

napětí altimetrem (voltmetrem) a koaxiální zdířky pro zobrazování výstupních signálů 

osciloskopem. Při měření připojte na spodní pin konektoru GND.  

Výstupní impedance střídavého výstupu je 600 Ω.  

4. Stejnosměrný výstup laboratorního modelu generátoru signálu. 

Tento výstup slouží pro potřebu doladit offset výstupních signálů.  

Výstupní impedance střídavého výstupu je 50 Ω.  

5. Ovládání laboratorního modelu. 

Upp + : slouží pro zvýšení maximální hodnoty výstupního napětí, 

Upp - : slouží pro snížení maximální hodnoty výstupní amplitudy, 

CT - : slouží k výběru časovacího kondenzátoru CT, vybere nižší hodnotu CT než je aktuální a 

tím zvýší frekvenci výstupního signálu, 

CT + : slouží k výběru časovacího kondenzátoru CT, vybere vyšší hodnotu CT než je aktuální a 

tím sníží frekvenci výstupního signálu, 

TR1 : slouží pro výběr řídícího proudu pro nastavení výstupní frekvence, 

TVAR : nastavuje tvar výstupního signálu. 

6. Konektor pro možnost řízení výstupní frekvence vnějším stejnosměrným napětím. 

Jumpery spojují 3. pin s 4. a 5. pin se 6. - je vybráno vnitřní řízení výstupní frekvence, 

jumpery jsou vytáhnuty a na 1. nebo 3. pin je přivedeno vnější ss. napětí - je vybráno vnější 

řízení výstupní frekvence. 

7. Potenciometry pro doladění výstupního napětí, 

8. Potenciometry pro doladění parametrů sinusového signálu. 

9. Potenciometry pro doladění parametrů pilového signálu. 

10, 11. Potenciometry pro doladění výstupní frekvence. 

12. Potenciometr sloužící pro nastavení svitu text LCD displeje. 

  



Potřebné znalosti laboratorního modelu pro měření: 

1. čtyři úrovně výstupního napětí: 100% (Upp = 300mV); 33,3%; 10%; 3,3%, 

2. pět kondenzátorů CT: 1uF, 100nF, 10nF, 1nF, 503pF, 

3. dvě hodnoty řídícího proudu pro nastavení výstupní frekvence --P1-- a --P2--, 

4. sled tvaru signálů je sinus, obdélník, pila. 

5. výpočet výstupní frekvence z nastavovaných prvků. 

- ze schématu zapojení laboratorního modelu lze řídící proud pro nastavení výstupní frekvence 

odvodit a vztah se na výpočet výstupní frekvence zjednoduší: 𝑓 =
1

𝑅𝐶
, kde hodnota R je 

přibližně 12kΩ pro --P1-- a 27kΩ pro --P2-- (hodnoty R závisí na trimerech ovlivňující výstupní 

frekvenci apod.) 

6. výpočet efektivní a střední hodnoty sinusového a obdélníkového průběhu. 

Obecně platí:  dttu
T

Ustř )(
1

,  dttu
T

Uef )(
1 2

 

 Při zahájení měření je automaticky nastaveno: 

Upp = 100mV, CT = 100nF, --P1--, sinusový tvar výstupního signálu. 

Jak postupovat v případě nenalezení výstupního signálu: 

- zkontrolovat LED diody poukazující na správné zapojení vstupních napájecích svorek, 

Pokud nesvítí LED diody: 

- zkontrolovat zapojení vstupních napájecích svorek, 

- proměřit napájecí napětí přímo z vnějšího zdroje, 

(pokud jsou použity dva různé stejnosměrné zdroje, je potřeba z obou vyvést nulový potenciál) 

Pokud LED diody svítí: 

-zkontrolovat zapojení sondy osciloskopu či případný zkrat na výstupu laboratorního modelu, 

-sepnout spínač pro resetování MCU a počkat až se obnoví text na LCD displeji, 

-vypnout a následně zapnout síťové napětí laboratorního pracoviště a to jen za souhlasu 

vyučující osoby. 

Pokud stále není možné naměřit výstupní napětí, jedinou možností je hledat hardwarovou chybu 

laboratorního modelu začínajíc zkoumáním výstupu funkčního generátoru (pin2). Na činnost 

MCU poukazuje LCD displej reakcí na sepnutý libovolný spínač. 

 



Příloha VIII. 

 

 

Cíl měření: 

1) pročtěte si průvodní dokumentaci laboratorního modelu generátoru signálů a seznamte se 

s ovládáním laboratorní úlohy, 

2) zapojte desku laboratorní úlohy a zkontrolujte funkčnost dle téže dokumentace, 

3) proveďte měření, 

Měření: 

A) proveďte analýzu signálů v časové oblasti 

1) zvolte 4 různé frekvence nastavením řídícího proudu a kondenzátoru CT pro libovolnou 

velikost výstupního napětí (doporučena je maximální hodnota výstupního napětí) a 

teoreticky výstupní frekvenci vypočtěte, 

2) osciloskopem sejměte vybraný průběh a určete periodu, střídu a frekvenci průběhu, 

porovnejte vypočtené hodnoty s naměřenými a zdůvodněte, 

3) 1. a 2. bod proveďte u všech tří tvarů výstupního signálu, 

4) u sinusového signálu zobrazeného osciloskopem určete hodnoty Upp, Umax, stejnosměrnou 

složku signálu a zdůvodněte, multimetrem změřte hodnotu výstupního napětí a určete, o 

jakou hodnotu napětí jde, 

5) teoreticky vypočtěte hodnotu Uef, jestliže znáte hodnotu Upp sinusového signálu 

zobrazenou na LCD displeji a odečtenou osciloskopem, porovnejte teoretický výpočet Uef a 

změřenou hodnotu Uef a zdůvodněte, měření proveďte pro dvě různé hodnoty Upp 

(doporučené jsou ty vyšší) při libovolné frekvenci mimo krajních frekvencí, 

6) 4. a 5. bod proveďte s obdélníkovým signálem. 

B) proveďte analýzu signálů ve frekvenční oblasti 

1) proveďte měření spektra harmonických u všech 3 průběhů. 

 

  



Příloha IX. 

 

 

  



 

 

 

  



Příloha X. 

 

 

 

 

 

  



 

 


