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Abstrakt 

Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat zařízení, které bude fázově řídit 

intenzitu jasu osmi světel. V bakalářské práci se zaobírám výběrem ovládacího prvku, analýzou 

komunikačního protokolu, výběrem aktivních a pasivních součástek, realizací programového 

vybavení řídícího mikroprocesoru PIC18F452.  

Dále bylo nutností navrhnout obvody, které jsou pro funkci zařízení, využívající 

k regulaci výkonu na zátěži fázové spínání, nezbytné. Jedná se o napájecí zdroj, obvod detekce 

průchodu nulou, převodník diferenciálního signálu na TTL úrovně, a výkonový stupeň. Po 

navržení plošného spoje byl zhotoven funkčního prototyp. K vytvořenému prototypu pak byla 

vytvořena technická dokumentace. 
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 DMX512, fázové spínání, triak, optotriak, PIC 18F452, Light kontrol, DMX Live Desk, 

SN75176. 

  



 

 

Abstract 

The aim of my thesis was to design and implement a phase control device that will adjust the 

brightness of eight lights. The work included the selection of the choice of  control, analysis of 

communication protocol, selection of active and passive components and the  implementation of  

PIC18F452 microprocessor software. 

Furthermore, it was necessary to design critical circuits, which are used for  power control of the 

load phases and are necessary for  performance of the equipment. 

 It is the power supply, zero-crossing detection circuit, the transmitter of the differential signal 

to TTL levels and a power stage.  The final stage involved designing the PCB  and 

manufacturing   of  a functional prototype, for which the technical documentation was then 

written. 

Keywords  

DMX512, phase switching, triac, optotriac, PIC 18F452, Light kontrol, DMX Llive Desk, 

SN75176. 
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1 ÚVOD 

V dnešní době se setkáváme s potřebou tvorby světelných efektů a nasvětlení scény nebo 

tanečního parketu od malých klubů až po velká divadla. V práci reaguji na tyto potřeby 

přehledem možností řešení zmíněné problematiky. 

Než jsem se dostal k samotné realizací zařízení, musel jsem si udělat představu o možných 

řešeních dané problematiky. Naskýtalo se více způsobů řešení této problematiky, jedním 

z hlavních aspektů při rozhodování byla pořizovací cena ovládacího prvku a výsledná cena 

celého zařízení. Dalším kritériem bylo, aby zařízení využívalo již existujících standardů a bylo 

jej možno použít v již fungujících systémech. 

Výsledkem této práce je vytvoření komplexního řešení pro řízení jasu světel. Výběr 

ovládacího prku, komunikačního protokolu a fyzického propojení s navrženým a realizovaným 

prototypem.  
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2 Výběr ovládacího prvku 

 Před zahájením vývoje celého zařízení jsem se musel rozhodnout, jaký použiji ovládací 

prvek. Při zjišťování možností ovládání světelných efektů jsem došel na dvě základní řešení. 

Jedním z řešení by bylo použít osvětlovací pult, který by bylo nutno zakoupit nebo vyrobit. 

Druhým řešením je použít počítač s patřičným softwarem. 

2.1 Osvětlovací pult 

Na obrázku 2.1 je příklad jednoduchého osvětlovacího pultu firmy Chauvet Obey40 [1]. 

Osvětlovací pulty jsou osazeny posuvníky, kterými nastavujeme intenzitu jasu osvětlení, 

rychlost přechodu a celkovou úroveň všech kanálů. Osvětlovací pulty jsou opařeny logikou 

umožňující tvorbu světelných scén. Pomocí tlačítek je možné spouštět přednastavené scény 

nebo se přepínat mezi kanály a docílit většího rozsahu kanálu než je ovládacích posuvníků na 

pultu. 

 

0br. 2.1 Osvětlovací pult 

 Na trhu je v dnešní době k dostání velké množství takovýchto osvětlovacích pultů, liší 

se od sebe pouze propracovaností ovládacích prvků, velikostí paměti pro ukládání 

přednastavených scén a počtem kanálů, které je možno ovládat. 

Výhody: 

 Okamžitá možnost použití 

 Kompaktnost 

 Robustnost 

 Jednoduchá montáž do Racku nebo do osvětlovacího stolu  
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Nevýhody: 

 Dané uspořádání ovládacích prvků 

 Jednoúčelovost 

 Nerozšiřitelnost funkcí 

 Pořizovací cena 

2.2 Ovládací software 

Na obrázku 2.2 je ovládací software Light control, jedná se o volně stažitelný program. 

Tento program umožňuje přímo ovládat jas jednotlivých světel a umožňuje přechod mezi 

dvěma scénami s nastavitelnou dobou přechodu. Tento program jsem používal při ladění 

programu pro mikroprocesor. 

 

0br. 2.2 Ovládací software 

Pro tvorbu scén je možno použít jednoduchý program DMX Live Desk 10 nebo složitější 

Music Visualization 2.1c, který umožňuje propracovaněji tvořit světelné scény, světla mohou 

být řízena pomocí signálu přijímaného mikrofonem nebo signálem ze zvukové karty.  
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Umožňuje uživateli přednastavit funkční tlačítka. Na obrázku 2.3 je okno pro tvoření scén 

v tomto programu. 

 

0br. 2.3 Music Visualization 

Výhody: 

 Nízké pořizovací náklady 

 Flexibilita 

 Možnost použití různých ovládacích programů 

 Přehledná tvorba scén 

Nevýhody: 

 Vyšší spotřeba emergie 

 Závislost na operačním systému 

Pro potřeby mé bakalářské práce jsem se rozhodnul použít jako ovládací prvek pro výsledné 

zařízení stolní počítač s ovládacím softwarem. Koupě osvětlovacího pultu by byla pro mé účely 

zbytečně nákladná a nepřinesla by při mé práci žádná pozitiva. 
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3 Koncepce zařízení 

 Po zvolení PC s ovládacím softwarem jako řídící terminál pro ovládání, začalo mít 

zařízení jistou koncepci. Nebylo nutné se zabývat nákupem nebo výrobou ovládacího terminálu 

a mohl jsem přejít k vlastní realizaci zařízení. Na obrázku 3.1 je znázorněna koncepce celého 

přenosového řetězce od ovládacího prvku až k samotnému zařízení. 

 Protože v zadání nebyl uveden počet světel, u kterých by bylo možno regulovat jejich 

jas, dohodl jsem se s vedoucím mé bakalářské práce, že jeden mikroprocesor bude řídit intenzitu 

jasu osmi světel. Při použití více modulů s různými adresami bude možné počet ovládaných 

světel libovolně rozšířit. Maximální počet světel nám však určuje komunikační protokol DMX 

512.  

 

0br. 3.1 Koncepce zařízení 

 PC s ovládacím softwarem: k ovládání výsledného stmívače bude použit jeden z již dříve 

zmíněných ovládacích programů ovládacích programů. Program zde nahrazuje fyzický ovládací 

terminál, který by bylo nutno zakoupit nebo vyrobit. 

 Převodník USB/DMX512: převodník obsahuje integrovaný obvod FT232RL který převádí 

USB signál na 250000 Bit/s asynchroní sériovou komunikaci. Dále obsahuje diferenciální 

napěťový budič sběrnice SN75176. V počítači se tento převodník zobrazí jako virtuální sériový 

port. 

 DMX stmívač: obsahuje řídící procesor PIC18F452 který se stará o příjem dat a řízení 

výkonových členů.  
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4 DMX 512 

 K definici tohoto již dříve zmíněného protokolu, který je hojně využíván v osvětlovací 

technice jsem musel dříve či později dojít a to z toho důvodu, že mnou navrhované zařízení do 

tohoto odvětví také spadá. Bylo by na pováženou vyvíjet komunikační vlastní protokol a 

odsoudit jej k nekompatibilitě již funkčních systémů. 

4.1 Vznik DMX512 

Protokol DMX512 byl navržen v roce 1986 institutem USITT [2]. Byl navržen pro 

řízení stmívačů a dalších speciálních efektů pomocí digitálního rozhraní. Používání tohoto 

protokolu mělo nahradit do té doby používané analogové řízení, kde jako řídící veličina sloužila 

konkrétní úroveň napětí na řídícím kabelu v rozsahu 0 až 10V. Tento způsob řízení přinášel 

určitá omezení. Pro řízení každého zařízení byl potřeba jeden pár ovládacích vodičů, tím se 

zvyšovala finanční náročnost na instalaci a komplikovala rozšiřitelnost. Počet povelů, jimž bylo 

možno zařízení ovládat, byl z důvodu tolerance ovládacích úrovní značně omezen a různá 

zařízení je mohla chápat za mírně odlišné povely. Nevýhodou analogových přenosů je značná 

náchylnost na elektromagnetické rušení. A to v blízkosti výkonových spínacích prvků a 

stmívacích zařízení mohlo působit značné problémy. 

 Základem protokolu DMX512 je digitální sériová komunikace. S použitím 

komunikační rychlosti 250000 Bit/s a trvalým opakováním vysílaných dat protokol zajišťuje 

bezpečný přenos. 

Dalším prvkem zvyšující odolnost vůči rušení je použitá elektrická specifikace. 

Protokol DMX512 na své fyzické vrstvě vychází z průmyslového standardu EIA485, a 

vzhledem k používání tohoto standardu v průmyslu jsou i technické prostředky pro jeho 

implementaci levné a přizpůsobené pro náročné podmínky. 

Ve standardu protokolu jsou také definovány mechanické prvky. Jedná se o definici 

konektorů a jejich zapojení. 
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4.2 Elektrická specifikace 

 Diferenciální napěťový přenos po kroucené dvoulince se schopností pracovat od 

napájecího napětí +5 V 

 Rozsah přípustného souhlasného stejnosměrného napětí na sběrnici od -7 V do +12 V 

 Možnost připojení až 32 přijímačů v jednom segmentu (pomocí dalších budičů lze počet 

přijímačů zvýšit) 

 Impedanční přizpůsobení linky – odporem o hodnotě 120 Ohmů 

 Minimální zatěžovací impedance vysílače je 60 Ohmů 

 Maximální zkratový proud vysílače je 150 mA proti zemi, 250 mA proti 12 V 

 Maximální délka kabelu je přibližně 1200 m při přenosové rychlosti max. 400 kBit/s. 

 Počet segmentů není limitován 

 Budič musí být schopen dodat na sběrnici rozdílové vstupní napětí od 1,5 do 5 V 

 Budič musí mít ochranu pro případ, že by se více budičů pokoušelo vysílat na sběrnici 

 Přijímač by měl mít minimální vstupní impedanci 12 kΩ 

 Přijímač musí mít minimální vstupní citlivost +- 200 mV 

Jako převodníky mezi úrovní TTL a EIA485 se běžně používají obvody SN75176B od Texas 

Instruments, nebo dražší a méně dostupné obvody MAX485 od Maxim Integrated Products [3]. 

4.3 Formát rámce DMX512  

Přenosová rychlost protokolu DMX512 byla stanovena na 250000 Bit/s. Data jsou po 

sběrnici vysílána sériově v paketech obsahujících maximálně 512 datových bajtů. Po sběrnici se 

posílají pouze data bez adresy. Každé zařízení má nastavenou svou vlastní počáteční adresu a od 

této adresy přečte požadovaný počet bajtů. Počáteční adresa může tedy nabývat hodnotu 0 až 

511. Budou-li mít dvě stejná zařízení stejnou adresu, budou také na posílané povely reagovat 

stejným způsobem. Tak lze připojit ke sběrnici i více zařízení - za předpokladu, že bude jejich 

funkce společná. Časování a formát přenášeného rámce DMX512 je vyobrazen na obrázku 1 a 

hodnoty jednotlivých přenášených prvků jsou uvedeny v tabulce 1. Přenos je realizován 

asynchronně a jeho začátek je synchronizován nulovou úrovní „Reset, která musí trvat nejméně 

88 µs, a následující synchronizační mezerou MAB s vysokou úrovní a minimální délkou trvání 

8 µs[4]. Dále následuje první poslaný rámec a za ním zbývajících 512 datových rámců.  
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Každý rámec (přenesený bajt) se skládá z jednoho start bitu, osmi informačních bitů a 

dvou stop bitů. Mezi jednotlivými rámci mohou být mezery MTBF a MTBP v délce nejvíce  

1 s. Pokud je mezera mezi rámci delší než 1s považuje se tento stav jako výpadek signálu a 

zařízení zůstane ve stavu, který naposledy přijal nebo se nastaví do stavu výchozího. Chování 

zařízení při ztrátě signálu není standardem definováno.  

 

 

0br. 4.1 Formát DMX 512 paketu 

 

 

 

č. Popis Min. Typ. Max. Jednotky 

1 Break (Reset) 88 88  µ s 

2 MAB (synchronizační mezera) 8  106 µ s 

3 Rámec 43,12 44 44,48 µ s 

4 Start bit 3,92 4 4,08 µ s 

5 LSB (nejnižší přenášený bit) 3,92 4 4,08 µ s 

6 MSB (nejvyšší přenášený bit) 3,92 4 4,08 µ s 

7 Stop bit 3,92 4 4,08 µ s 

8 MTBF (mezera mezi rámci) 0 0 1 s 

9 MTBP(Mezera mezi pakety) 0 0 1 s 

Tab. 4.1 Časování protokoluDMX512 
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4.4 Zapojení sběrnice  

Zařízení používající DMX 512 se propojují pomocí stíněné kroucené dvojlinky a 

konektorů XLR. Tento typ konektorů je velice robustní a odolný vůči mechanickému namáhání 

při časté manipulaci. Na obrázku 4.2 je znázorněno uspořádání pinů tří a pěti pinové verze 

konektoru XLR. V tabulce 1 je zapojení pinů konektorů a příslušné signály na nich a 

doporučené barevné označení vodičů. 

 Vytvořená sběrnice se může pomocí opakovačů a rozbočovačů neomezeně rozšiřovat, 

musíme dbát na to, aby byl každý segment zakončen terminátorem T s impedancí 120Ω a byla 

dodržena zatížitelnost budiče sběrnice a to maximálně 32 přijímačů na jednom budiči. Na 

obrázku 4.3 je příklad zapojení sběrnice. 

 

0br. 4.2 Rozmístění pinů konektorů XLR 

 

Pin Vodič Signál Barva 

1 Stínění Zem  

2 1.pár Data 1 - Černá 

3 1.pár Data 1 + Bílá 

4 2.pár Data 2 - Zelená 

5 2.pár Data 2 + Červená 

Tab. 4.2  Zapojení Konektorů 
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0br. 4.3 Příklad zapojení sběrnice 
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5 Převodník USB/DMX512 

 Pro převod USB signálu na signál asynchronní je použit obvod firmy FTDI FT232RL. 

Tento obvod je nejmodernější z oblíbené řady USB převodníků. Oproti svým předchůdcům má 

tento obvod integrovanou paměť a vnitřní oscilátor. Tím se snižuje počet potřebných součástek 

a také náklady na výrobu výsledného zařízení.  Jako diferenciální budič sběrnice je použit běžný 

obvod SN75176. 

5.1 FT232RL 

Hardwarové vlastnosti: 

 Jednočipový převodník USB na USART 

 Celý ovládací protokol USB je umístěn v čipu při výrobě 

 Podpora 7/8 bitový přenos,  1/2 stop bity a podpora parity 

 Plně podporovaný X-On / X-Off handshaking 

 Přenosová rychlost od 300 Baud do 3 MBaud 

 Výstup hodinového signálu 48MHz, 24MHz, 12MHz, a 6MHz pro řízení externí MCU 

 256 Byte vyrovnávací paměť pro příjem a vysílání 128 Byte 

 Podpora USB 2.0 Full Speed  

 Operační napětí od 3,3 do 5,25V 

 Integrovaná vnitřní EEPROM pro uložení VID, PID a sériového čísla výrobků 

 Automaticky řízený vysílací buffer pro aplikaci EIA485 

 Konfigurovatelné  CBUS I/O piny 

VCP(Virtual Com Port) ovladače: 

 Přístup k obvodu jako k dalšímu virtuálnímu portu 

 Podporuje OS: Windows 98 až po Vista, MAC OS 8 / 9, OS-X, Linux 2.4 a vyšší 

D2XX ovladače: 

 Umožňují přístup přímo k obvodu a umožňují využití dalších funkcí 

 Podporuje OS: Windows 98 až po Vista, Linux 2.4 a vyšší 

Na obrázku 5.1 je zobrazeno rozmístění vývodů obvodu FT232RL v pouzdru SSOP 28. 
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0br. 5.1 Pouzdro SSOP 28 obvodu FT232RL 

5.2 Diferenciální budič sběrnice 

Pro převod TTL signálu na diferenciální napěťový signál je použit integrovaný 

obvod SN 75176. Na našem trhu jsou k dostání i jiné budiče ale jejich cena je přibližně 10x 

vyšší a je horší dostupnost těchto obvodů na našem trhu. Jedná se o obvody LTC485IN a 

MAX48E.  

Hardwarové vlastnosti: 

 Napájecí napětí 5V 

 Minimální vstupní impedance přijímače 12kΩ 

 Maximální výstupní proud ±60mA 

 Vstupní citlivost ±200mV 

  Vstupní hystereze 50mV 

  Maximálně 32 přijímačů na jeden budič  

 Klidový proud 50mA 
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0br. 5.2 Zapojení budiče a přijímačů 

5.3 Zapojení převodníku USB/DMX512 

Převodník je zapojen podle doporučeného zapojení udávaného výrobcem. Toto 

zapojení jsem rozšířil o ochranné odpory na výstupu budiče a o impedanční přizpůsobení 

sběrnice na vysílací straně. Na obrázku 5.2 je celé zapojení převodníku. Převodník je 

napájen z USB portu. V tabulce je uveden rozpis součástek. 

 

0br. 5.3 Schéma zapojení převodníku 
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Součástka Počet Hodnota Pouzdro 

R1,R2 2 1,5kΩ SMD R1206 

R3,R4,R6 3 10Ω SMD R1206 

R5 1 120Ω SMD R1206 

C1 1 10nF SMD C1206 

C2,C3 2 100nF SMD C1206 

C4 1 4,7uF TT2D4 

IC1 1 FT232RL SSOP-28 

IC2 1 SN75176 SO08 

X1 1 MC3FAH-0 

Zásuvka 

NC3FAH1-0 

X2 1 USB konektor USB-NOC-B 

 

Tab. 5.1 Seznam součástek převodníku 
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6 Dmx stmívač 

 Při návrhu stmívače dbám na co nejkompaktnější provedení konstrukce zařízení a na co 

možná nejjednodušší obvodové zapojení jednotlivých obvodů, snadnou montáž do krabice nebo 

rozvaděče, dobrý přístup ke konektorům a svorkovnicím. Náročnost výroby zařízení není 

nikterak složitá, celý prototyp jsem vyrobil v domácích podmínkách. Součástky jsou osazeny na 

jednovrstvém plošném spoji s osmi drátovými propojkami. Při výrobě vice kusů tohoto zařízení 

by bylo určitě vhodné nechat vyrobit desky plošných spojů strojově s  nepájivou maskou a 

potiskem. 

 V následujících kapitolách jsou popsána obvodová zapojení jednotlivých obvodů 

stmívače. Zařízení je napájeno a pracuje se sítovým napětím 230V/50Hz, toto napětí muže 

ublížit neb i dokonce zabít. K zařízení musíme přistupovat jako k potenciálně nebezpečnému 

s krytím IP00. Pokud bude zařízení umístěno v odpovídající krabici nebo v rozvaděči, zajistíme 

tím krytí IP5X, to znamená, že je zařízení chráněno před prachem a před dotykem drátem[5]. 

Celé zařízení je řízeno jedním mikroprocesorem PIC 18F452 firmy Microchip. Který se 

stará o příjem  DMX paketů, řízení výkonového stupně a rozpoznání průchodu síťového napětí 

nulou. 

Při návrhu hlavních částí zařízení jsem volil ověřená obvodová zapojení nebo vlastní 

odzkoušená zapojení. Jedná se o obvod napájecího zdroje, obvod detekce průchodu nulou, 

výkonový stupeň a převodník diferenciálního signálu na TTL úrovně. 

Návrh elektronického zařízení zahrnuje kromě obvodového řešení také mechanickou 

konstrukci. Při návrhu zařízení je důležité brát ohledy na pozdější složitost výroby a tím i 

výsledné náklady na výrobu celého zařízení. Na funkci zařízení má vliv rozložení součástek a 

vedení cest plošného spoje. Dalším aspektem, který nám může způsobit nepředvídané chování 

zařízení je vliv výkonových spínacích prvků na řídící část. Výkonová část je proto oddělena od 

řídící části optotriaky a pod výkonovou částí není rozlitá měď, aby nedocházelo k pronikání 

případného rušení. 

Technická dokumentace vytvořena k prototypu je připojena jako příloha. 
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6.1 Koncepce stmívače 

 Stmívač se skládá z pěti základních bloků jak je vidět na obrázku 6.1, a to z řídícího 

mikroprocesoru, napájecího zdroje, výkonového stupně, obvodu detekce průchodu síťového 

napětí nulou a převodníku diferenciálního signálu na TTL úrovně. Všechny obvody jsou 

umístěny na společné desce plošných spojů o rozměrech 253mm x 91mm. 

V následujících podkapitolách jsou popsána obvodová řešení jednotlivých funkčních 

bloků stmívače a popsány použité součástky. Součástky jednotlivých obvodů jsou voleny tak, 

aby nedocházelo k překračování parametrů udávaných výrobcem. 

  

 

0br. 6.1 Blokové schéma stmívače 
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6.2 Mikroprocesor PIC18F452 

Mikroprocesor se zde stará o příjem DMX paketů, zpravováním signálu přicházejícího 

z detektoru průchodu nulou a řízením výkonového stupně. Na obrázku 6.2 je rozmístění pinů 

mikroprocesoru v pouzdru DIP 40. 

Hardwarové vlastnosti: 

 RISC architektura  

 Pracovní frekvence od 0 do 40MHz 

 32kB FLASH paměť pro program  

 256B EEPROM pro proměnné a 1,5kB RAM 

 3x 16bitový čítač/časovač s programovatelnou předděličkou  

 8bitový čítač/časovač s programovatelnou předděličkou  

 2x Capture /Compare /PWM modul 

 Adresovatelný USART modul s podporou RS232 a RS485 

 Paralelní slave port modul 

 MSSP modul ,podpora SPI a 𝐼2𝐶 master/slave 

 10 bitový A/D převodník 

 33 programovatelných vstupů/výstupů 

 Napájení 2Važ 5,5V 

 Spotřeba při 4MHz a 5V je 1,6mA 

 

0br. 6.2 Pouzdro DIP 40 mikroprocesoru PIC18F452 
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Pro příjem DMX 512 paketů se používá je využíván modul USART mikroprocesoru. 

Ke zpracování signálu z detektoru průchodu síťového napětí nulou je využit pin RB4. Pro 

odměřování času spínání je využit modul časovač 1. Dále je využit celý port D pro řízení 

výkonových členů. 

6.2.1 Program mikroprocesoru 

Pro psaní a kompilaci programu pro mikroprocesor jsem použil vývojové prostředí 

MPLAB IDE v8.63. Program je napsán v programovacím jazyku C. Vývojové prostředí je 

zdarma ke stažení na stánkách výrobce [6]. 

Na začátku programu jsou nastaveny porty, definovány proměnné a inicializovány 

všechny potřebné periferie. U portů nastavujeme směr komunikace a integrované pullup 

rezistory, pokud je u portu tato možnost. Dále musíme nastavit parametry sériové komunikace. 

Pro příjem DMX paketu se nastaví přenosová rychlost na 250000 Bit/s jeden start bit devět 

informačních bitů a jeden stop bit. Bitová rychlost se u tohoto procesoru nastavuje pomocí 

registru SPBRG. Pro výpočet hodnoty tohoto registru slouží vzorec 𝑆𝑃𝐵𝑅𝐺 =
𝑓𝑜𝑠𝑐

𝐵𝑎𝑢𝑑𝑟𝑎𝑡𝑒 ∗16
− 1 

Program je rozdělen do dvou bloků, první blok programu je main, tady se program 

dostane po zapnutí mikropočítače. V mainu se nastavují porty a periferie a povolují se přerušení 

od sériové linky čítače 1 a od pinu RB4, na který je přiveden výstup obvodu detekce průchodu 

nulou. Druhý blok je obsluha přerušení, kde se program dostane, pokud některý z povolených 

zdrojů přerušení vyvolá. V tomto bloku se rozpoznává synchronizační mezera DMX paketu, 

ukládají se zde přijatá data, zjišťuje se průchod síťového napětí nulou a vypočítávají se zde 

časy, ve kterých mají být zátěže sepnuty. Vývojové diagramy tohoto programu jsou uvedeny na 

obrázku 6.3. Výpis kódu programu mikroprocesoru je v příloze1. 
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0br. 6.3 Vývojové diagramy programu mikroprocesoru 

6.3 Napájecí zdroj 

Zapojení napájecího zdroje vychází z osvědčených zapojení transformátorových zdrojů. 

Napětí sekundárního vinutí transformátoru je dvoucestně usměrněno diodovým můstkem a 

následně vyfiltrováno filtračními kapacitami. Dále napětí stabilizováno lineárním stabilizátorem 

7805. Schéma zapojení je znázorněno na obrázku 6.4. V tabulce 6.1 jsou uvedeny parametry 

použitých součástek. 

 

0br. 6.4 Schéma zapojení zdroje 
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Součástka Počet Hodnota Pouzdro 

TR1 1 6V/500mA EI30/18 

B1 1 250V/1A DB-S 

C1 1 470µF/25V E5-10,5 

C2 1 100µF/10V E2,5-5 

C3 1 150nF/63V C050-035X075 

IC3 1 5V/1A T0220 

F2 1 20mA 5x20mm 

Tab. 6.1 Seznam součástek 

6.4 Obvod detekce průchodu síťového napětí nulou 

 Pro správnou funkci fázového řízení výkonu je důležité rozpoznat průchod napájecího 

napětí nulou. Tento okamžik nám udává, kdy začíná půlperioda síťového napětí. Od tohoto 

okamžiku se určuje, v jakém okamžiku má být sepnut výkonový prvek. 

 Obvod je tvořen komparátorem LM293, na jehož vstup je přes omezovací člen tvořený 

odpory a diodami přivedeno napětí ze sekundárního vinutí síťového transformátoru napájecího 

zdroje. Na obrázku 6.5 je znázorněno zapojení obvodu detekce průchodu nulou. Na obrázku 6.6 

je vstupní signál ze sekundárního vinutí transformátoru a výstupní obdélníkový signál 

z detektoru vstupující na pin RB4 řídícího mikroprocesoru. V tabulce 6.2 jsou uvedeny 

parametry použitých součástek.  

 

0br. 6.5 Schéma zapojení obvodu detekce průchodu 0 
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Součástka Počet Hodnota Pouzdro 

IC4A 1 LM293 SO8 

D1, D2 2 1N4448 MELF0204 

R26, R27 2 1kΩ SMD R1206 

R38 1 4,7kΩ SMD R1206 

Tab. 6.2 Seznam součástek 

 

0br. 6.6 Výstup z obvodu detekce průchodu nulou 

6.5 Převodník diferenciálního signálu na TTL úrovně 

 Aby mohl mikroprocesor zpracovávat přicházející data, musí se diferenciální napěťový 

signál převést na úrovně TTL. K tomuto slouží diferenciální budič sběrnice SN75176, který je 

zapojen v read modu. Na obrázku 6.7 je schéma zapojení převodníku a v tabulce 6.3jsou 

uvedeny jednotlivé parametry součástek. 
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Hardwarové vlastnosti: 

 Napájecí napětí 5V 

 Minimální vstupní impedance přijímače 12kΩ 

 Maximální výstupní proud ±60mA 

 Vstupní citlivost ±200mV 

  Vstupní hystereze 50mV 

  Maximálně 32 přijímačů na jeden budič  

 Klidový proud 50mA 

 

0br. 6.7 Schéma zapojení převodníku 

Součástka Počet Hodnota Pouzdro 

IC7 1 SN75176 SO8 

R40, R41 2 10Ω SMD R1206 

R42 2 120Ω SMD R1206 

X14 1 NC3MBH NC3MBH 

X15 1 MC3FAH-0 NC3FAH1-0 

JP2 1 Jumper 1X02 

 

Tab. 6.3 Seznam součástek 
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6.6 Výkonový stupeň 

Výkonový stupeň je tvořen triaky BT137/800E, které jsou řízeny pomocí optotriaků 

MOC3022 spínaných řídícím mikroprocesorem. Optotriaky zde tvoří galvanické oddělení 

výkonové a řídící části, na obrázku 6.10 je uspořádání vývodů použitého optoriaku v pouzdru 

DIP6. Výkonový stupeň obsahuje odrušovací člen, který brání pronikání vzniklého rušení do 

sítě, tento člen je společný pro všechny kanály. Rušení zde vzniká v důsledku spínání sítového 

napětí do zátěže. Každý kanál je vybaven indikační LED. Na obrázku 6.8 je část osmi 

kanálového výkonového stupně. Celé zapojení je v příloze 1. 

Triak je pětivrstvý polovodičový spínací prvek schopný vést elektrický proud oběma 

směry. Vlastnosti triaku odpovídají vlastnostem dvou antiparalelně zapojených tyristorů 

s propojenými řídícími elektrodami. Triak je řízený elektrodou Gate, kde střídavě teče řídící 

proud podle polarity spínaného napětí. Na obrázku 6.9 je uspořádání vývodu použitého triaku 

v pouzdru TO-220AB[8].  

  Trialky výkonového stupně jsou zapojeny tak aby je bylo možno nainstalovat na 

společný chladič.  

 

 

0br. 6.8 Schéma zapojení jednoho kanálu 
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Základní parametry triaku BT137/800E: 

 𝐼𝑇(𝑅𝑀𝑆) = 8A 

 𝑉𝐷𝑅𝑀  = 800V 

 𝐼𝐺𝑇  = 10mA 

 

0br. 6.9  Triak BT137/800E v pouzdru TO-220AB 

 

Základní parametry optotriaku MOC3022 : 

 𝐼𝐹 = 10mA 

 𝐼𝐹𝑇  = 60mA 

 𝑉𝐷𝑅𝑀  = 400V 

 𝑃𝐷 = 300mW 

 

0br. 6.10 Optotriak MOC3022 v pouzdru DIP6 
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7 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout a vyrobit zařízení, které bude fázově řídit 

intenzitu jasu světel. Po dohodě s vedoucím mé bakalářské práce bylo určeno, že jedno zařízení 

bude ovládat osm světel. Tento fakt ovšem nijak nelimituje výsledný počet ovládaných světel, 

pokud bude použito více těchto modulů s různými adresami, je možné počet světel rozšířit, 

maximální počet ovládaných světel je 512. 

 Výsledkem mé bakalářské práce je komplexní řešení zařízení umožňující ovládat 

intenzitu jasu světel komunikující pomocí protokolu využívaného profesionální technikou. Při 

řešení jsem navrhnul a zhotovil převodník USB/DMX512 a DMX stmívač. Převodník 

USB/DMX512 je kompatibilní s více ovládacími programy, a proto je možno zvolit software, 

který vyhovuje individuálním požadavkům každého uživatele. 

Návrh schémat a plošných spojů jsem realizoval v programu Eagle 5.11.0 firmy 

CadSoft. Tento program je velice intuitivní a umožňuje snadnou tvorbu elektronických zapojení 

bez nutnosti proškolení. 

V průběhu práce jsem narazil na několik problémů, ale ty se mi povedlo odstranit a 

zhotovit funkční zařízení umožňující ovládat osm světel o výkonu až 400W, kdy při tomto 

zatížení je nutné patřičně chladit výkonové triaky. 

Při práci na bakalářské práci jsem čerpal ze zkušeností nabytých studiem na vysoké 

škole a také ze zkušeností nabytých vlastní praxí. 
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