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Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro mobilní a automatický 

sběr dat s ukládáním dat na paměťovou kartu.  

Zařízení je navrženo na bázi mikrokontroléru. Vnitřní program umožňuje obsluze ovládat 

sběr dat, která se následně ukládají na paměťovou kartu. V návrhu zařízení jsou zpracovány 

podklady pro mikrokontrolér, paměťovou kartu a akumulátor. Je zde podrobně rozvedena také 

problematika napájení a nabíjení akumulátoru. 

Celé zařízení je vytvořeno na bázi rozšiřitelného - modulárního systému. Slouží jako hlavní 

část pro zařízení typu Holter a je podkladem pro další vývoj. 
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Abstract 

 

This bachelor thesis is dealing with design and realization of the device for mobile and 

automatic data collection with data storage on the memory card.  

Device is based on the microcontroller and inner program allows the personal to control 

data collection as the data are subsequently stored to the memory card. Details of the 

microcontroller, memory card and battery are described in the device design chapter. Also the 

charging and discharging of battery is detailed here.  

Whole device is created on the extendable modular system basis. It serves as a main part of 

the Holter device and offers a base for further development. 
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Seznam zkratek 

 

A/D  analogově - digitální převodník 

CC/CV  (Constant Current/Constant Voltage), metoda nabíjení li-ion akumulátorů-

konstantním proudem, poté konstantním napětím 

CS   (Chip Select),signál výběr čipu 

D/A  digitálně - analogový převodník 

DIP  (Dual In-line Package), druh pouzdra pro integrovaný obvod 

EKG  elektrokardiograf 

FIFO  (Fist In, Fist Out), paměť typu fronta 

GB  (GigaByte), jednotka velikosti dat 

GND  (Ground), zemní potenciál 

I/O  (input / output), vstupy / výstupy 

I
2
C  (Inter-Integrated Circuit), druh sběrnice 

IrDA  (Infrared Data Association), standard pro komunikaci s infračerveným světlem 

MCU  (Microcontroller unit), jednočipový počítač, mikrokontrolér 

MISO  (Master In, Slave Out), signál sběrnice SPI 

MIPS  (Million Instructions Per Second), jednotka aritmetického výkonu procesoru 

MMC  (MultiMediaCard), typ paměťové karty 

MOSI  (Master Out, Slave In), signál sběrnice SPI 

PIC  Série mikrokontrolérů vyráběná firmou Microchip 

RAM  (Random Access Memory), paměť s přímým přístupem 

RISC  (Reduced Instruction Set  Computer), procesor s redukovanou instrukční sadou 

PWM  (Pulse Width Modulation), pulzní šířková modulace 

SCK  (Serial Clock), signál sběrnice SPI 

SD  (Secure Digital), typ paměťové karty 

SDA   (Serial Data), sériový přenos dat 

SPI  (Serial Peripheral Interface), druh sběrnice 

UART  (Universal asynchronous receiver/transmitter), univerzální asynchronní příjmač 

-vysílač. 

USB  (Universal Serial Bus), univerzální sériová sběrnice 

XLP  (Extremely Low Power), technologie procesorů PIC zajišťující nízký příkon 
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1 Úvod 

Předmětem této bakalářské práce je návrh a vývoj dílčí části zařízení typu Holter. Obecnou 

myšlenkou Holteru je sledování subjektu při činnosti nejméně 24 hodin a zápis snímané veličiny 

na paměťové médium. Cílem této bakalářské práce je navrhnout a vytvořit univerzální mobilní 

platformu jako autonomní záznamník dat.  

Práce se skládá z hardwarové a softwarové části. Hlavní komponenty v hardwarové části 

tvoří mikrokontrolér, paměťové médium, akumulátor a napájecí modul. Mikrokontrolér je 

programovatelná součástka, která vykonává pomocí softwaru požadované funkce. Ukládání 

snímaných dat se realizuje na paměťové médium a je také nedílnou součástí zařízení. Pro 

pohodlný přenos dat do počítače byla zvolna paměťová karta. Zařízení je určeno jako mobilní, 

proto je zdroj elektrické energie realizován pomocí akumulátoru. Pro správnou funkci zařízení 

je nutné znát parametry mikrokontroléru a poté navrhnout elektrické zapojení obvodu. Návrh 

elektrického schématu se odvíjí od doporučeného zapojení výrobce k jednotlivým 

komponentům.  

Nedílnou součástí této práce je vytvořit software pro mikrokontrolér. Program musí 

obsahovat použití vstupních obvodů mikrokontroléru pro snímání analogových dat z více 

kanálů. Poté musí být schopen data ukládat na paměťové médium. 

Díky otevřené platformě bude možné jednoduše zakomponovat analogovou měřicí část a 

další různé měřicí prvky, jako například akcelerometr a zdokonalit tak měření holteru. 

Toto téma jsem si vybral proto, že řešená dílčí část holteru lze použít i v jiných 

technologických odvětvích. Hlavní výhodou je autonomní sběr dat a mobilita. Při změně 

snímače neelektrické veličiny jej lze snadno upravit a použít téměř kdekoliv, kde potřebujeme 

záznam dat v časovém úseku. V neposlední řadě se dá využít pro vědeckou činnost jako 

univerzální měřící a záznamové zařízení elektrických i neelektrických jevů. Zpracováním 

uložených dat na počítači získáme celkový průběh snímané veličiny v časovém úseku, s kterou 

můžeme dále pracovat.  
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2 Zařízení typu Holter 

Roku 1947 sestrojil Norman Jeff Holter první monitorovací zařízení pro záznam 

srdečního rytmu, tzv. elektrokardiograf, zkráceně EKG. EKG se používá v lékařství, respektive 

kardiologii, kde bez nutnosti hospitalizace umožní zjistit řadu informací o srdeční činnosti a 

případných srdečních vadách pacienta. U lékaře pacient obdrží mobilní zařízení napájené baterií 

nebo akumulátorem, které následně lékař připojí pomocí několika elektrod na hrudník pacienta. 

Po určité časové období je prováděno měření srdeční činnosti a data se ukládají do paměti 

přístroje nebo na jiné záznamové medium. Vzhledem k rozdílné srdeční aktivitě s tělesnou 

zátěží a bez ní je nutné, aby pacient doplnil data o své tělesné aktivitě. Pro správnou analýzu 

naměřených dat jsou tyto údaje důležité. Některé moderní Holtery umožňují pomocí 

integrovaného akcelerometru určit také tělesnou aktivitu pacienta, který pak nemusí provádět 

dodatečné zápisy tělesné aktivity. [1] 

 

 
 

Obrázek 1 – Ukázka tříkrálového EKG Holteru [1] 
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3 Mikrokontrolér 

Jedná se o jednočipový mikropočítač integrovaný na jednom čipu. Mikrokontroléry jsou 

programovatelnými elektronickými součástkami určeny pro širokou škálu použití. Využívají se 

zejména v průmyslových oborech pro realizaci měřicích a řídicích systémů. Díky své 

univerzálnosti, malým rozměrům, nízké spotřebě, vysoké spolehlivost a relativně nízké ceně 

jsou používány v mnoha aplikacích. 

Mikrokontrolér obsahuje: aritmetickou výpočetní jednotku, operační pamětí, I/O vstupy 

a výstupy, čítače, časovače, sběrnice a periferie jako například A/D a D/A převodníky.[2] 

 

 

 

Obrázek 2 – dostupnost jednotlivých periferií na pinech mikrokontroléru [3] 

 

 

3.1 Sběrnice SPI 

 

Sběrnice SPI slouží jako sériová sběrnice pro vzájemné propojení dvou či více 

komunikujících uzlů, přičemž jeden uzel vystupuje v roli takzvaného řadiče sběrnice (master) 

hlavní, ostatní uzly pracují v režimu (slave) vedlejší. Uzel, který pracuje jako master, obsahuje 

generátor hodinového signálu, který je rozveden do všech ostatních uzlů, čímž je umožněn zcela 

synchronní a také obousměrný přenos dat. Hodinový signál je rozváděn vodičem označovaným 

symbolem SCK. Kromě vodiče s hodinovým signálem jsou uzly propojeny dvojicí vodičů 

označovaných symboly MISO a MOSI, pomocí nichž se obousměrně přenáší data. Posledním 

signálem, který se u této sběrnice používá, je signál CS. Tento signál slouží k výběru některého 

uzlu pracujícího v režimu slave. Všechny čtyři signály – SCK, MISO, MOSI i CS, pro svoji 

funkci vyžadují pouze jednosměrné porty, což přispívá k jednoduché a především levné 

implementaci této sběrnice. Ve své podstatě je SPI několik externě propojených posuvných 

registrů, přičemž posun je řízen společným hodinovým signálem. Jednoduchost přenosového 

protokolu vyplývá i z toho, že data jsou přenášena obousměrně po samostatných vodičích, takže 

není nutné řešit přepínání mezi vysíláním a příjmem. 
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 SPI sběrnice často bývá implementována do mikrokontrolérů PIC. Ve firemní 

dokumentaci u mikrokontrolérů PIC se ovšem některé signály značí odlišně: SCK = SCK, 

MOSI = SDO, MISO = SDI, CS = SSEL . Mezi nevýhody sběrnice SPI, patří především 

existence pouze jednoho zařízení, které může pracovat v režimu master. Dále pak možnost 

přenášet data pouze na kratší vzdálenosti, což je dáno nutností synchronizace hodinového 

signálu s přenášenými daty. [4] 

 

 

PIC SPI MASTER
(MCU)

SLAVE 2
(device)

SLAVE 1
(device)

SLAVE 3
(device)

SCK

MOSI

MISO

CS 3
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MISO

MOSI

SCK CLK

IN

OUT

1

CLK

CLK

IN

OUT

OUT

IN

2
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Obrázek 3 – ukázka komunikace více zařízení pomocí SPI sběrnice 

 

 

3.2 Sběrnice I
2
C  

 

V určitých ohledech se jedná o sběrnici podobnou SPI (existence hodinového signálu, 

jediný uzel typu master), ovšem některé vlastnosti těchto sběrnic jsou odlišné. Zatímco u 

sběrnice SPI je umožněn plně duplexní přenos dat díky použití dvojice vodičů MISO a MOSI, 

je sběrnice I
2
C vybavena „pouze“ jedním datovým vodičem SDA, z čehož vyplývá, že se data 

přenáší poloduplexně. Také to znamená poněkud složitější interní strukturu všech připojených 

zařízení, protože příslušné piny musí být možné přepínat ze vstupního režimu na režim 

výstupní. Také zde není použit výběr zařízení typu slave pomocí zvláštních signálů, protože 

každému uzlu je přiřazena jednoznačná adresa.  

První signálový vodič slouží pro obousměrný přenos dat SDA, druhým vodičem pak 

zařízení typu master posílá všem ostatním zařízením hodinové signály SCK. V praxi je navíc 

nutné k této dvojici vodičů přidat i společnou signálovou zem GND. Navíc je nutné oba 

signálové vodiče, SDA a SCK, připojit přes pull-up rezistory o hodnotách odporu cca 1,5 kΩ na 
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napájecí napětí. Při nečinnosti nebo případném odpojení, zvedají tyto dva rezistory napětí na 

obou signálových vodičích na úroveň logické jedničky, což je normou stanovený klidový stav. 

Sběrnice může v tomto stavu zůstat po libovolně dlouhou dobu a snižuje tím proudový odběr. 

Obecně je možné říci, že I
2
C je sice poněkud složitější, ale zato flexibilnější sběrnice, která 

se velmi často používá i pro komunikaci na delší vzdálenosti (řádově metry), než tomu je u 

sběrnice SPI. [4] 

 

MASTER
(MCU)

SLAVE
(device)

SLAVE
(device)

SLAVE
(device)

SCK

SDA

 
 

Obrázek 4 – ukázka komunikace více zařízení pomocí sběrnice I
2
C 

 

 

3.3 A/D převodník 

 

A/D převodník zajišťuje převod vstupního analogového signálu na číslicový signál. A/D 

převodník je typicky součástí mikrokontoléru. 

 

3.3.1 Princip převodu 

 

A/D převodník převádí analogový signál, nejčastěji napětí na odpovídající výstupní 

diskrétní číslicovou hodnotu. Dále dochází v A/D převodníku k tzv. kvantování, tedy převedení 

amplitudy signálu na jednotlivé kvantovací úrovně. Kvantování znamená zaokrouhlení vstupní 

spojité veličiny na nejbližší kvantovací úroveň XM. Výstupní hodnota X může nabývat pouze 

konečných hodnot. Existuje pouze konečný počet kvantovacích úrovní. Převodní charakteristika 

je tedy schodová funkce, viz obrázek 5 [5] 
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Obrázek 5 – schodová funkce A/D převodu[5] 

 

 

3.3.2 Převodník s postupnou aproximací 

 

Tento převodník v sobě obsahuje aproximační registr, D/A převodník, napěťový 

komparátor a vzorkovací obvod. Převod se provádí postupně, od nejvyššího bitu směrem k 

nižším metodou půlení intervalu. Řídicí obvod převodníku nastaví hodnotu testovaného bitu. 

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. Na obrázku 7 je znázorněn blokově princip převodníku s postupnou aproximací.[5] 
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Obrázek 6 – blokové schéma převodníku s postupnou aproximací [5] 

 

 

      - referenční napětí 

      - vstupní analogový signál 

         - počet bitů 

VO  - vzorkovací obvod S/H (Sample/Hold) 
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4 Návrh zařízení 

Tato kapitola pojednává o teoretickém návrhu celého zařízení. Podrobně se zaobírá 

implementací jednotlivých dílčích částí, které slouží jako podklad pro technickou realizaci. 

 

4.1 Holter 

 

Předmětem návrhu je sestrojení mobilního zařízení pro automatický sběr analogových dat 

a jejich ukládání na paměťové médium. Jako rozhraní pro uživatele slouží tlačítko a indikační 

LED dioda. Analogové senzory připojené k analogovým vstupům nejsou součástí návrhu 

zařízení. 

 

Mikrokontrolér 

PIC
SD Karta

Analogové vstupy

LED

Tlačítko

Akumulátor
Nabíjecí / napájecí 

modul

SPI

 

 

Obrázek 7 – Blokové schéma univerzálního Holteru 

 

 

4.2 Mikrokontrolér PIC 

 

Mikrokontroléry PIC vyrábí firma Microchip a jsou charakteristické redukovanou 

instrukční sadou, tzv. RISC. Mikrokontroléry jsou založeny na Harvardské architektuře, což 

znamená oddělenou paměť programu od paměti dat. Použitý šestnáctibitový mikrokontrolér je 
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z rodiny PIC24F, konkrétně se jedná o typ PIC24FJ64GB002. Vyrábí se v provedení s 28 piny 

v pouzdrech SPDIP, SOIC, SSOP nebo s 44 piny v pouzdrech TQFP, QFN.[3] 

 

4.2.1 Parametry mikrokontroléru PIC24FJ64GB002 

 

 Pouzdro – 28 - DIP (7,5mm) 

 Napájecí napětí – 2,0V až 3,6V 

 Příkon – technologie XLP – technologie malého příkonu, odběr v režimu spánku v nano 

ampérech, při činnosti mikrokontoléru kolem 15µA. 

 Architektura – 16bit, Modifikovaná Harvardská 

 CPU – 16 MIPS 

 Programovatelná paměť FLASH – 64KB 

 Operační paměť RAM – 8KB 

 Vnitřní oscilátor – 8 MHz, 4x PLL 32MHz 

 Počet vstupů/výstupů – 19 I/O 

 Čítače/časovače – 5x 16bit s programovatelným prescalerem 

 Komparátory/PWM – 5x16bit výstup 

 Převodníky – A/D 10bit - 9 kanálů 

 Komunikace – USB 2.0 (Universal Seriál Bus), 2 x SPI, 2 x I
2
C, 2 x UART [3]  

 

4.3 Paměťová karta 

 

Paměťová karta je elektronické zařízení sloužící pro ukládání dat. Původně byla vyvinuta 

jako náhrada za mechanické pevné disky. Pevné disky nebyly totiž vhodné pro mobilní zařízení 

a to zejména kvůli velkým rozměrům a spotřebě elektrické energie. Velkými přednostmi 

paměťových karet jsou malá spotřeba, nízké napájecí napětí a velká tolerance na působení 

elektrických a magnetických polí. Při uvedení karet na trh nedošlo ke stanovení výrobního 

standardu a mnozí výrobci tak přišli na trh se svým typem karty.  Karty se odlišovaly zejména 

rozměry, avšak paměťové kapacity a rychlosti přístupu jednotlivých typů karet byly 

podobné.[13] 

 

4.3.1 Karta SD 

 

Karta SD byla uvedena na trh společnostmi Panasonic, Toshiba a SanDisk. SD karty jsou 

vytvořeny na základě formátu karet MMC a používají paměť typu flash. SD karty mají 

nejčastěji rozměry 32 × 24 × 2,1 mm, ale vyrábějí se i v malých a miniaturních pouzdrech 

označených miniSD a microSD. Důležitou vlastností je kompatibilita karet MMC a SD. 

Kapacity těchto karet jsou řádově v jednotkách GB a rychlost zápisu až 25 MB/s.[13] 
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4.4 Akumulátor 

 

Prioritou zařízení typu holter je mobilita. Z toho plyne nutnost použít baterii nebo 

akumulátor pro napájení. 

 

4.4.1 Technologie 

 

Mezi starší technologie používané pro výrobu baterií patří olověné, NiFe, NiCd a NiMH, 

avšak v dnešní době nejsou zcela vyhovující z hlediska nešetrnosti k životnímu prostředí. Dále 

pak požadovaný výkon není dostatečný a doba dobíjení akumulátorů je dlouhá. V současné 

době jsou nejpoužívanější výrobní technologie lithium-iontového (Li-ion) a lithium-

polymerového (Li-pol) akumulátoru.  

První experimenty s lithiovými bateriemi zkoušel G. N. Lewis již roku 1912, tehdy ještě s 

nenabíjecími články. Pro komerční využití byli dostupné až v roce 1970. Poté následoval vývoj 

nabíjitelných článků, avšak neúspěšně, neboť články byly nebezpečné a často explodovaly. 

Revoluce ve vývoji nastala až s nástupem stabilnějšího kysličníku lithia a kobaltu. První 

akumulátory Li-ion uvedla na trh roku 1991 firma Sony. 

V praxi se dnes můžeme setkat se dvěma typy Li-ion akumulátorů, které se liší provedením 

záporné elektrody. V obou případech je to uhlík, v prvním případě jako mikrokrystalická forma 

uhlíku, v druhém ve formě grafitu. Tyto akumulátory se liší tvarem vybíjecí křivky, nabíjecím 

napětím a napětím, při kterém je třeba ukončit vybíjení. Viz obrázek níže. [6] 

 

 
 

 

Obrázek 8 – vybíjecí křivky grafitového jádra a mikrokrystalického jádra[6] 



11 
 

4.4.2 Nabíjení Li-ion  

 

Akumulátory Li-ion se standardně nabíjejí ze zdroje napětí s omezením nabíjecího proudu. 

Při nabíjení Li-ion je nutné dodržet přesné konečné nabíjecí napětí na akumulátoru. Při malém 

překročení nabíjecího napětí se může podstatně snížit doba životnosti článku, naopak při 

menším napětí se článek zcela nenabije na svoji plnou kapacitu. Konečné nabíjecí napětí je 

určeno podle typu článku, tedy 4,1V nebo 4,2V s přesností ±1 %. Maximální nabíjecí proud je 

určen výrobcem. Průběh nabíjecího napětí a proudu u Li-ion akumulátorů je zobrazen na 

obrázku 9.[6] 

 

 

Obrázek 9 – průběh napětí a proudu při nabíjení Li-ion akumulátoru[6] 

 

 

 V první fázi se článek nabíjí proudem tak dlouho, dokud napětí na článku nedosáhne 

konečného nabíjecího napětí. Nabíjecí proud je konstantní, kde jeho hodnota nesmí překročit 

maximální nabíjecí proud. V okamžiku, kdy napětí článku dosáhne konečného nabíjecího 

napětí, je článek nabit na přibližně 70% své kapacity. Ve druhé fázi se článek nabíjí 

konstantním napětím a nabíjecí proud se postupně zmenšuje. Článek považujeme za nabitý, 

pokud nabíjecí proud poklesne na přibližně 1,5% původního nabíjecího proudu. Nabíjecí proud 

se postupně zmenší až k nule. 
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4.4.3 Akumulátor SANYO - UR18650F 

 

 Typ akumulátoru – Li-Ion 

 Nominální kapacita – 2500mAh 

 Nominální napětí – 3,7V 

 Nabíjecí metoda – CC/CV – konstantní proud / konstantní napětí 

 Nabíjecí napětí – 4,2V 

 Minimální napětí – 3V 

 Maximální nabíjecí proud – 1750mA 

 Minimální nabíjecí čas – 3hod. 

 Maximální trvalý vybíjecí proud - 4A 

 Provozní teplota – (-20 ~ 60°C) 

 Váha – 47g 

 

 

 
 

 

Obrázek 10 – rozměry akumulátoru SANYO UR18650F 

 

 

 

4.5 Nabíjení a napájení 

 

Nabíjení akumulátorů Li-ion je složitý proces vzhledem k metodě nabíjení. Nejprve je 

nutné akumulátor nabíjet konstantním proudem a poté konstantním napětím. Nutným prvkem 

v obvodu je ochranný obvod akumulátoru zapojený do série jako tepelná pojistka. Nábojová 

pumpa nám pak zvyšuje napájecí napětí na 5V a redukuje tak nežádoucí kolísání akumulátoru. 

LDO stabilizátor nám výsledné napětí upraví na požadovanou hodnotu 3,3V, kterým napájíme 

zařízení. Viz. Blokové schéma nabíjení a napájení na obrázku 11. 
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Akumulátor
Li-ion Sanyo 18650

Ochraný obvod
UCC3952

LDO Stabilizátor LE33
Nábojová pumpa

TPS60111

Mobilní zařízení
Nabíjecí obvod

BQ25040

Zdroj  / USB

5V

3,3V3V – 4,2V

5V

5V3V - 4,2V

3V – 4,2V

 

 

Obrázek 11 – blokové schéma nabíjení a napájení mobilního zařízení 

 

 

4.5.1 Nabíjecí obvod BQ25040 

 

Ideálním řešením se nabízí integrovaný nabíjecí obvod BQ25040, který je určen pro malé 

mobilní aplikace. Obvod může být zapojen paralelně na baterii a zároveň na spotřebič. Je 

přizpůsoben pro napojení na USB rozhraní nebo podobný vhodný zdroj. Nastavení velikosti 

nabíjecího proudu zajišťují piny ISET a EN/SET. Velikost nabíjecího proudu lze nastavit 

pomocí rezistoru na pinu ISET v rozsahu 475Ω až 5,36kΩ kde limituje tekoucí proud 100mA až 

1,1A. Pin EN/SET dokáže aktivovat některý z módů BQ25040 za pomoci počtu přijatých pulsů 

a nastavit proudové omezení v rámci USB 100, USB 500 a podle nastavení pinu ISET. Také lze 

nastavit tzv. PTM (Production Test Mode), se kterým lze provozovat obvod bez připojené 

baterie s maximálním proudovým odběrem 2,3A. Obvod je dále vybaven indikací stavu 

napájení a nabíjení. 

Samotný nabíjecí proces pak probíhá ve třech fázích: přednabíjení, rychlé nabíjení 

konstantním proudem (proudová regulace) a zakončující pevné napětí (napěťová regulace). 

Jedná se o proces CC/CV, kde v každé ze zmíněných částí dohlíží interní řídicí smyčka, 

vyhodnocující aktuální teplotu integrovaného obvodu. Pokud dojde k překročení prahové 

hodnoty, výstupní proud je omezen.[7] [9] 
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4.5.2 Parametry obvodu BQ25040 

 

 Vstupní rozsah 30 V s přepěťovou ochranou (OVP, Overvoltage Protection) 

 Dynamický výkonový management 

 Zabudovaný lineární stabilizátor LDO s nízkým úbytkem napětí a výstupním proudem 

50 mA 

 Napěťová přesnost nabíjecího obvodu 1 %  

 Proudová tolerance 10 % 

 Jednoduché vstupní rozhraní pro volbu proudového limitu USB 100 mA, USB 500 mA 

a uživatelsky nastavitelný vlastní limit 

 Production Test Mode, 4.2 V @ 2.3 A 

 Tepelná ochrana s vazbou na omezení výstupního proudu, Shutdown 

 Soft – Start potlačující nárazové proudy 

 Indikace stavu s výstupy typu open – Power Good /PG a Charge Done /CHG 

 Pouzdro DFN-10 s rozměry 2 x 3 mm [9] 

 

 

 
 

Obrázek 12 – standardní zapojení nabíjecího obvodu BQ25040 

 

 

4.5.3 Ochranný obvod UCC3952 

 

Ochranný obvod je důležitá součástka pro akumulátory Li-ion, která zamezuje zničení, 

případně explozi článků při nesprávné manipulaci nebo při poruše napájeného zařízení nebo 

nabíječky. Obvod zpravidla hlídá minimální a maximální napětí článku, případně maximální 

vybíjecí a nabíjecí proud. Pokud jsou překročeny maximální hodnoty napětí nebo proudu obvod 

článek odpojí. [8] 
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 Obvod UCC3952 je součástka od firmy Texas Instruments, která chrání Li-ion baterii 

proti přebití a neúplnému nabití. Je navržena pro aplikace s jedním článkem a s maximálním 

proudovým odběrem 3A. Dále obsahuje teplotní ochranu a ochranu proti přepólování nabíječky. 

[11] 

 

 
 

Obrázek 13 – standardní zapojení ochranného obvodu UCC3952 

 

 

4.5.4 Nábojová pumpa TPS60111 

 

Název nábojová pumpa je označení obvodu měniče DC/DC. Nábojové pumpy jsou 

speciální integrované obvody, které jsou schopny akumulovat a zvětšovat elektrický náboj, a tak 

zvyšovat i napětí. Samotný obvod však nemůže fungovat bez připojených kondenzátorů, které 

převádí potřebnou energii. Stejnosměrné napětí je přivedeno na vnitřní spínací obvody, které 

nejprve nabijí kondenzátor připojením ke zdroji napětí a následně ho přepnou na výstup, kde je 

dosaženo vyššího nebo nižšího napětí. Nábojové pumpy mohou být zatíženy pouze malým 

proudem a jsou omezeny jen na určitý rozsah napětí. [8] 

 Obvod nábojové pumpy TPS60111 je navržen firmou Texas Instruments. V zařízení je 

použit Li-ion článek, kde se jeho napětí pohybuje v rozmezí 3 – 4,2V. Pro správnou funkci 

celého zařízení potřebujeme minimální napětí 3,3V, proto je nutné použít obvod nábojové 

pumpy, který zvýší nebo sníží napětí a poslouží tak jako stabilizátor. Napětí bude zvýšeno na 

5V pomocí nábojové pumpy a poté redukováno obvodem LDO na 3,3V. 
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4.5.5 Parametry obvodu TPS60111 

 

 Vstupní napěťový rozsah 2,7 V až 5,4V výstupní napětí 5V tolerance ±4% 

 Výstupní proudové omezení 150mA 

 Minimální počet externích součástek (pouze kondenzátory) 

 Vysoká efektivita, až 90% 

 Regulované výstupní napětí na 3,3V s odchylkou ±2,5% 

 Tepelná ochrana 

 Pouzdro MSOP 8-Pin 3 x 3mm [12] 

 

 

 

 

Obrázek 14 – standardní zapojení nábojové pumpy TPS60111[12] 

 

 

4.5.6 LDO stabilizátor LE33 

 

Sériový stabilizátor s malým úbytkem napětí (dále jen stabilizátor LDO) je obvod, který 

poskytuje stabilní jmenovité napětí, které je tvořeno malým rozdílem vstupního a výstupního 

napětí. Pokud napěťový úbytek, který je definován jako rozdíl vstupního a výstupního napětí 

klesne, regulace se zastaví.  

Název LDO je odvozen ze skutečnosti, že výkonový tranzistor je zapojen do série mezi 

vstupními a výstupními svorkami stabilizátoru. Funkce obvodu je založena na zpětném napájení 

výkonového tranzistoru používaného ke kontrole výstupního proudu. LDO stabilizátory se 

používají v mnoha aplikacích. Požadavky malého úbytku napětí rostou také u mobilních 

zařízení, jako např. mobilní telefony, pagery, kamery, přenosné počítače ap. Použitým obvodem 

LDO je stabilizátor LE33 [8] 
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4.5.7 Parametry LE33C 

 

 Pouzdro TO-92 

 Výstupní napětí – 3,3V 

 Maximální výstupní proud – 150mA 

 Maximální vstupní napětí – 18V 

 Napěťová ztráta – 0,5V 

 Maximální proudový odběr - 3mA 

 Proudový odběr v inhibičním módu - 100µA[10] 

 

 

 
 

Obrázek 15 – standardní zapojení LDO stabilizátoru LE33[10] 
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5 Technická realizace 

V této kapitole se zabývám konstrukčním návrhem zařízení podle jednotlivých částí, jako 

jsou zapojení mikrokontroléru, modul paměťové karty a nabíjecí-napájecí modul. 

 

5.1 Zapojení mikrokontroléru 

 

Schéma zapojení je realizováno na univerzální desce plošného spoje. Jedná se o hlavní 

část celého zařízení, ke kterému se připojují ostatní moduly. 

 

 
 

 

Obrázek 16 – schéma zapojení mikrokontroléru 

 

5.1.1 Popis schématu 

 

 Program jsou vstupní piny sloužící pro připojení programátoru, pomocí něhož se 

programuje mikrokontrolér. 

 SPI sběrnice je realizována pomocí deseti pinů a je napojena na mikrokontrolér 

podle schématu. Pomocí plochého kabelu se připojuje s modulem paměťové 

karty. 
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 Analogové vstupy jsou zapojeny na dva kanály mikrokontroléru, kde jsou 

nastaveny pro A/D převod. 

 Napájení je řešeno piny s klíčem proti přepólování. Na tyto piny se připojuje 

nabíjecí/napájecí modul. LDO stabilizátor je součástí tohoto zapojení. Vstupní 

napětí je 5V. 

 CR je krystalový oscilátor s frekvencí 4MHz a s připojenými paralelními 

kondenzátory tvoří přesný takt mikrokontroléru. 

 TL1 je ovládací tlačítko zařízení s připojeným kondenzátorem omezující 

překmity. 

 LED1 je indikační dioda určující různé stavy běhu programu. 

 

 

5.2 Zapojení modulu paměťové karty 

 

Tento modul je vytvořen  jako univerzální adaptér pro připojení SD karet na sběrnici SPI. 

 

 
 

 

Obrázek 17 – schéma zapojení modulu paměťové karty 
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5.2.1 Popis schématu 

 

 SDMMC_SOCKET je zásuvka na paměťové karty typu SD a MMC. 

 Pasivní prvky zde slouží pro lepší udržení stálého napájecího napětí a pro filtraci rušení. 

 JP1 jumper slouží jako měřící bod pro měření proudového odběru karty. 

 SPI piny jsou zapojeny na odpovídající piny na kartě. Speciálním plochým kabelem se 

připojí k hlavnímu modulu. 

 

5.3 Zapojení nabíjecího a napájecího modulu 

 

V tomto zapojení se realizuje nabíjení akumulátoru a upravuje se napájecí napětí na 

požadovanou hodnotu. 

 

 

 

Obrázek 18 – schéma napájecího a nabíjecího modulu 
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5.3.1 Popis schématu 

 

 Vstupním nabíjecím zdrojem může být připojen adaptér v rozsahu 5V – 30V, 

avšak s proudovým zatížením minimálně 400mA  nebo může být zdrojem zásuvka 

USB, kde proudový odběr nepřesáhne 450mA. 

 BQ25040 je zapojen podle standardního doporučeného zapojení od výrobce. Je 

nastaven na nabíjecí režim z USB tedy proudově omezen do 450mA. Včetně 

zapojení světelné indikace stavu nabíjení pomocí LED diod. 

 UCC3952 je ochranný obvod zapojený do série s akumulátorem a tvoří tak tepelně 

proudovou pojistku. 

 TPS60111 obvod nábojové pumpy je zapojen rovněž podle standardního zapojení 

udávané výrobcem. Slouží pro kompenzaci rozsahu napětí na akumulátoru. 

 Výstupem z modulu jsou piny s klíčem proti špatné polarizaci. Výstupním napětím 

je 5V a maximální proudový odběr je 150mA. 
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6 Popis softwarové části 

Nedílnou součástí této kapitoly je vytvoření funkčního softwaru v jazyce C v programovém 

prostředí MPLAB od firmy Microchip. V této kapitole je popsána problematika některých 

programových částí. Dále je uveden základní princip softwaru pro mikrokontrolér pomocí UML 

diagramu. 

 

6.1 Softwarová problematika 

 

V této části je uvedena problematika fronty FIFO, odstranění zákmitů tlačítka a nastavení 

A/D převodníku. 

 

6.1.1 Fronta FIFO 

 

Popisuje, jakým způsobem přistupujeme na paměť při zápisu a čtení. Jedná se o paměť 

typu fronta, tedy datová hodnota uložena do paměti jako první bude přečtena také jako první. 

Viz. Obrázek 19. 

 

 

Obrázek 19 – princip fronty FIFO 

 

6.1.2 Debouncer  

 

Debouncing je eliminace přechodového děje u tlačítka při zapnutí nebo vypnutí. 

V číslicové technice, kde pracujeme s logickými úrovněmi 0 a 1 je velmi důležité pro správnou 
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funkci eliminovat všechny zákmity. Při stisku tlačítka není nikdy spojení kontaktů okamžité a 

díky překmitům, které nastávají, není nikdy zcela jasné, zdali je tlačítko sepnuto nebo nikoliv. 

Tento jev se děje řádově v milisekundách. Jelikož mikrokontrolér pracuje na vysokých 

frekvencích, zaznamenal by při stisknutí tlačítka právě všechny překmity a mohl by se dostat do 

nedefinovaného stavu. Z tohoto důvodu je nutné tyto překmity eliminovat. 

 V návrhu schématu se u tlačítka navrhuje částečné ošetření překmitů pomocí rezistoru a 

kondenzátoru. Úplná eliminace překmitu se provádí softwarově, kde pomocí časovače 

kontrolujeme, zda byl stav tlačítka změněn či nikoliv, poté nastavíme vstup na log. 1 nebo 0.  

 

 

 

 

 

Obrázek 20 – průběh sepnutí a rozepnutí tlačítka bez debouncingu a při použití debouncingu 

 

 

6.1.3 A/D převodník 

 

Výpočet periody A/D převodníku: 

 

     
   

                
 
        

     
                   

 

 

    …. Perioda A/D převodníku [-] (V Hexadecimálním tvaru) 

   …. Frekvence inkrementálního čítače mikrokontroléru [Hz] (16MHz) 

   …. Zvolená vzorkovací frekvence [Hz] (100Hz) 

            …. Počet využívaných kanálu [-] (2) 
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6.2 Princip činnosti programu 

 

Start programu se spustí po připojení napájecího napětí. Poté se inicializují části ioInit, 

fifoInit a adcDriverInit. Dále se program větví na část přerušení (INTERRUPT) a část hlavní 

(MAIN).  

Funkce MAIN čeká na inicializaci tlačítka, sepnutí a rozepnutí, poté kontroluje 

dostupnost paměťové karty, a zda byl úspěšně vytvořen soubor na kartě. V další části program 

čeká na stisk tlačítka, který ukončí cyklus ukládání dat z paměti FIFO do souboru na kartě. 

Pokud je karta zaplněna, rozsvítí se LED dioda a program je ukončen. Při stisku tlačítka 

přestane program vykonávat cyklus ukládání dat a rozbliká LED diodu. Blikání diody probíhá 

v cyklu, dokud není tlačítko znovu stisknuto. Pokud se tak stane, vypne se LED dioda a 

program se vrátí do bodu inicializace tlačítka.  

Ve funkci INTERRUPT program periodicky čte v každém cyklu přerušení data z A/D 

převodníku a předává data hlavní funkci MAIN prostřednictvím fronty FIFO. 

6.3 Popis použitých funkcí 

 

 Inicializace ioInit – v této části jsou definovány proměnné pro tlačítko a LED diodu. 

 Inicializace fifoInit – vytvoří paměť typu fifo a alokuje pro ni paměť v mikrokontroléru. 

 Inicializace adcDriverInit – nastaví používání A/D převodníku. Dále zde definuje 

konfiguraci používaných kanálů. Nastaví a spustí časovač A/D převodu. 

 ioGetBt – je proměnná hodnota tlačítka, která nabývá hodnot 0 – false nebo 1 – true 

podle stavu stisku tlačítka. 

 ioSetLed_ON – rozsvítí LED diodu 

 ioSetLed_OFF – zhasne LED diodu 

 MediaDetect – ověří, zdali k dispozici paměťová karta 

 Create file – zkontroluje, zda byl úspěšně vytvořen soubor na paměťové kartě 

 Delay – provede přesné časové zpoždění 

 read Data – čte data z A/D převodníku 

 send FIFO – posílá načtená data z A/D převodníku 

 recive FIFO – přímá data z fronty FIFO 

 write Data – zapíše přijatá data na paměťové médium 

 Card full – kontroluje, zda je paměťová karta zaplněna  
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6.4 UML diagram 
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Obrázek 21 – UML activity diagram programu  



26 
 

7 Testování a zhodnocení 

V této kapitole je popsáno celé zařízení z hlediska jeho parametrů. Dále jsou zde zobrazeny 

dosažené výsledky z testování zařízení. 

 

7.1 Parametry zařízení 

 

 Vývojová deska - modulární konstrukce 

 Napájení z li-ion akumulátoru 3-4,2V 

 Průměrný proudový odběr – 48mA 

 Maximální proudová rozšiřitelnost do - 150mA 

 Počet aktivních kanálů pro sběr dat – 2 

 Maximální doba provozu – 53hodin 

 Minimální doba provozu – 30hodin 

 Průměrná doba provozu – 38hodin 

 Předpokládaná doba nabíjení z USB – 12hodin 

 Nabíjecí proud – 400mA 

 Vstupní nabíjecí napětí (USB / Zdroj) – 5V, 5 – 30V  

 Indikace stavu nabíjení – červená LED 

 

7.2 Zobrazení uložených signálů 

 

Pro účely testování byly zvoleny dva vstupní kanály. Jako zdroj signálu byl použit přesný 

generátor signálů. Pro ukládání dat byl použit soubor s binárním kódováním pro efektivnější 

využití kapacity paměťové karty. Pro načítání dat na počítači bylo zvoleno vývojové prostředí 

Mathworks MATLAB, v němž je implementován algoritmus pro načítání dvou kanálů. 

Rozlišení A/D převodníku je 10bitů tedy 2
10 

= 1024 kvantovacích úrovní. Pro správné zobrazení 

je celkový počet vzorků a rozsah kvantovací úrovně přepočítán na odpovídající čas a amplitudu. 

Výpis načítacího algoritmu je přiložen v příloze. 

 Na prvním kanále je zobrazen sinusový průběh s frekvencí 1Hz a amplitudou 0V-3,3V. 

Druhý kanál je spojen se zemnícím potenciálem a snímá tedy nulové vzorky. 

 



27 
 

 
 

Obrázek 22 – zobrazení uložených dat z paměťové karty - 1. kanál 

 

 

 

 
 

Obrázek 23 – zobrazení uložených dat z paměťové karty - 2. kanál 
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Obrázek 24 – vykreslení průběhu signálu 1. kanálu přepočítaného na napětí v čase 

 

 

 

 
 

Obrázek 25 - vykreslení průběhu signálu 2. kanálu přepočítaného na napětí v čase 
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7.3 Spotřeba, výdrž 

 

Důležitými parametry pro budoucí optimalizaci celého zařízení je celková spotřeba. 

Aktuální vydrž je vypočtena z kapacity akumulátoru a z celkové spotřeby zařízení.  

 

7.3.1 Spotřeba 

 

V tabulce 1 jsou zobrazeny naměřené hodnoty jednotlivých komponent. Pomocí 

hodnoty napětí a proudu se dají určit jednotlivé ztrátové výkony. 

 

 
Napětí [V] Proud [mA] Spotřeba [mW] 

Nabíjecí / Napájecí modul 4,2 23,9 100,4 

Paměťová karta 3,3 0,7 2,3 

Mikrokontrolér 3,3 1,48 4,9 

LED dioda 1,9 2,2 4,2 

Tlačítko (Stisknuto) 3,3 35,4 116,8 

Ostatní součástky 3,3 19,2 63,4 

Celé zařízení (Minimální) 4,2 47,5 199,5 

Celé zařízení (Maximální) 4,2 83 348,6 

 

 

Tabulka 1 – naměřené hodnoty napětí, proudu a vypočtená hodnota spotřeby el. Energie 

 

 

7.3.2 Výdrž 

 

Výdrž zařízení ovlivňuje spousta působících faktorů. Podle toho, jakým způsobem se 

zařízení používá, takový je výsledný proudový odběr. S tím souvisí aktuální spotřeba 

jednotlivých komponent. V našem případě je největší proměnlivý odběr způsoben stiskem 

tlačítka, kde je v tuto chvíli spotřebováváno velké množství energie. Tento děj trvá, avšak 

jen po dobu držení tlačítka a může jej ovlivnit uživatel. Dalším dynamickým prvkem je 

LED dioda, která se aktivuje podle určitých stavů v programu a nelze jednoduše předvídat 

její průměrný odběr. V neposlední řadě je nežádoucí ztrátový výkon na ostatních 

součástkách, ať již rezistorech a kondenzátorech nebo integrovaných obvodech. Tuto ztrátu 

lze částečně eliminovat optimalizací některých součástek. 

Přepokládanou maximální, minimální a průměrnou dobu výdrže lze vypočítat pomocí 

známé kapacity akumulátoru a známého ztrátového výkonu neboli spotřeby. Viz níže. 
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   …kapacita akumulátoru [A·h] 

     ,            …maximální, minimální a průměrná doba výdrže [h] 

       ,        ,        … maximální, minimální a průměrný proudový odběr [A] 

 

 

7.4 Nabíjení 

 

Nabíjení je realizováno integrovaným obvodem BQ25040 se vstupním napěťovým 

rozsahem 5-30V. Je nastaven na režim pro napájení z USB s maximálním proudovým 

omezením 400mA. Obvod používá metodu nabíjení CC/CV. Naměřené hodnoty ukazují průběh 

nabíjení touto metodou a shodují se s teoretickým předpokladem. 

 

Čas [min] Proud [A] Napětí [V] 

0 0,4 3,86 

60 0,4 3,94 

100 0,4 4 

150 0,4 4,08 

180 0,4 4,15 

220 0,22 4,2 

230 0,17 4,2 

240 0,14 4,2 

250 0,11 4,21 

260 0,09 4,21 

270 0,07 4,22 

300 0,04 4,22 

360 0,02 4,22 

 

Tabulka 2 – naměřené hodnoty proudu a napětí na akumulátoru v čase 
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Obrázek 26 – graf nabíjení akumulátoru metodou CC/CV závislou na čase 
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8 Závěr 

V této bakalářské práci se zabývám návrhem hlavní části univerzálního Holteru. Podkladem 

pro návrh slouží obecné seznámení se s tímto typem zařízení. Nejdůležitějšími předpoklady 

tohoto zařízení je mobilita a autonomní sběr dat na paměťové médium. Celé zařízení je 

vytvořeno na bázi rozšiřitelného - modulárního systému a je rozvrženo do tří základních částí. 

Mikrokontrolér, nabíjecí - napájecí modul a modul paměťového média. 

V první části se soustředím na vlastnosti mikrokontroléru, které souží zejména jako podklad 

pro softwarovou realizaci.  

V další části se zabývám návrhem zařízení. Tato kapitola obsahuje rozbor všech použitých 

součástí a slouží jako hlavní podklad pro technickou realizaci. Jsou zde uvedeny jednotlivé 

komponenty: mikrokontrolér, paměťová karta a akumulátor, dále je zde podrobně rozvedena 

problematika napájení a nabíjení, kde jsou rozepsány jednotlivé obvody.  

V části technické realizace je zobrazeno mé řešení jednotlivých modulů ve formě schémat a 

jejich popisu. Návrhy schémat a osazení jsou přiloženy v příloze na CD. 

V části softwaru se soustředím na problematiku naprogramování mikrokontroléru a 

zabývám se analýzou programu, kterou nejlépe vystihuje UML diagram s popisem. 

Závěrem provádím testování zařízení a prezentuji dosažené výsledky. Nejprve jsem ověřil 

správné ukládání měřených signálů, poté jsem se soustředil na spotřebu energie a 

předpokládanou výdrž. V poslední řadě jsem ověřil nabíjení akumulátoru, nabíjecí metodou 

CC/CV, která se shoduje s předpokládanou.  

Nedílnou součástí této práce je fyzické vytvoření celého zařízení s funkcí snímání dvou 

analogových signálů a ukládání dat na paměťovou kartu. V požadavcích na zařízení je uvedeno 

snímání minimálně pěti kanálů, avšak u použitého typu mikrokontroléru nebyl dostatek volných 

pinů. Proto jsou použity v zařízení pouze dva kanály. Jako řešení tohoto problému se nabízí 

použití jiného typu pouzdra s více piny.  

Celé zařízení slouží jako podklad pro další vývoj a optimalizaci Holteru. 
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Fotodokumentace 

 

 

Foto 1 – ukázka hlavního modulu s mikrokontrolérem včetně upevněného akumulátoru 

 

  

Foto 2,3 – ukázka modulu adaptéru paměťových karet SD 
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Foto 4,5 – ukázka nabíjecího a napájecího modulu 

 

 

 

 

Foto 6 – ukázka kompletního zařízení  
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Matlab 

clc; 
clear all; 
close all; 

  
fid = fopen('D:\BINARY\data.bin','r'); 
[dataall, readcnt] = fread(fid, 'uint16'); 

  
cnt = 1; 
cntaux = 1; 
while(1) 
    data1(cntaux) = dataall(cnt); 
    data2(cntaux) = dataall(cnt + 1); 
    cntaux = cntaux + 1; 
    cnt = cnt + 2; 
    if(cnt >= readcnt) 
        break; 
    end 
end 

  
fclose(fid); 

  
figure(1); 
plot(data1); 
xlabel('Počet vzorků'); 
ylabel('Kvantovací úrovně'); 
title('Zobrazení uložených vzorků: 1.kanál','FontWeight','b'); 

  
figure(2); 
plot(data2); 
xlabel('Počet vzorků'); 
ylabel('Kvantovací úrovně'); 
title('Zobrazení uložených vzorků: 2.kanál','FontWeight','b'); 

  

  
U1 = data1/1024*3.3; 
U2 = data2/1024*3.3; 
time = 0:10/1000:10-10/1000; 

  
figure(3); 
plot(time,U1); 
grid on; 
xlabel('t [s]'); 
ylabel('U1 [V]'); 
title('Zobrazení amplitudy v čase: 1.kanál','FontWeight','b'); 

  
figure(4); 
plot(time,U2); 
grid on; 
xlabel('t [s]'); 
ylabel('U2 [V]'); 
title('Zobrazení amplitudy v čase: 2.kanál','FontWeight','b'); 
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Příloha na CD 
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