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Cílem projektu bylo vytvořit jednoduchý program pro měření obvodů s Arduinem. K analýze obvodů po-
užívám PWM generátor a tříkanálový voltmetr. Naměřené hodnoty jsou přes sériový port posílány na PC a
formátovaně zobrazeny například v programu Putty. Přes sériový port je možné nastavit frekvenci a střídu
PWM generátoru.

1 Specifikace
Program umožňuje generovat PWM signál s jakoukoliv frekvencí od 1 do 10000 Hz (v celých Hz) a libovolnou
střídou v celých procentech. Tříkanálový voltmetr snímá rychlostí 400us na každý kanál a je možné uživatelsky
nastavit dobu, za kterou jsou zobrazené vzorky průměrovány a to v rozsahu od 20 do 1000 ms (je možné nastavit
pouze celé násobky 20 ms pro odflitrování vlivu střídavého proudu).

2 Generování PWM
Pro generování PWM signálu využívám Arduino knihovnu TimerOne.h. Knihovna používá Arduino časovač
timer1. Časovač je inkrementován při každém hodinovém cyklu (s frekvencí 16 MHz). PWM tedy pro vysoké
frekvence dosahuje přesnosti 63 ns. Pro nižší frekvence se nastavuje prescaler hodinového cyklu na hodnotu 8,
64, 256 nebo 1024 aby nedocházelo k častým "overflow", které znemožňují generovat nízké frekvence. [1]

3 Uživatelské rozhraní
Program se ovládá pomocí jednoduchých klávesových zkratek skrze sériový port (Baud rate 115200). Je možné
přepínat mezi jednotlivými módy programu.

3.1 Basic mode
Základní mód zobrazený po otevření terminálu. Zobrazuje hodnoty naměřené na vstupech A0-A2 ve formě
tabulky. V horní části je zobrazeno aktuální nastavení

• frekvence PWM generátoru v Hz (Frequency:)

• střídy PWM generátoru v % (Duty:)

• doby, za kterou jsou průměrovány vzorky před zobrazením na výstup v ms (Length of averaging period:)

Pro nastavení těchto parametrů je možné použít klávesové zkratky (viz nápověda v dolní části okna programu)

• f + požadovaná frekvence v celých Hz (např. f100 nastaví frekvenci 100Hz), nastavení je možné s krokem
1 Hz v rozsahu od 1 do 10000 Hz

• d + požadovaná střída v celých procentech (např. d50 nastaví střídu na 50%), nastavení je možné s krokem
1 % v rozsahu od 0 do 100 %
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• s + požadovaná doba, za kterou jsou průměrovány vzorky (např. s100 nastaví frekvenci 100ms), nastavení
je možné v rozsahu od 20 do 1000ms a je nastaven vždy nejvyšší nižší (nebo roven) násobek 20ms

Nastavení těchto parametrů je možné i v jakémkoliv jiném módu zobrazení.

Obrázek 1: Basic mode

Pro přepnutí do jiného módu zobrazení použijte zkratky:

• "l"- pro přechod do logging módu

• "v"+ číslo kanálu (tedy 0/1/2/ ) - pro přechod do visual módu

• "r"- pro návrat do basic módu, popř. reset zobrazení po rescalování okna terminálu

• "i"- pro zobrazení základních informací

• "p"- pro pozastavení/pokračování v měření

3.2 Visual mode

Mód může být spuštěn s jakýmkoliv ze tří vstupních kanálů. Data jsou zobrazena graficky, podobně jako na osci-
loskopu. Do grafu jsou jednotlivé změřené hodnoty zobrazovány průběžně. K době, za kterou jsou průměrovány
vzorky je v tomto módu přičteno ještě 25 ms, nutné pro překreslení grafu. Vždy se tedy vzorkuje uživatelem
zadaný čas a následně se 25 ms vykresluje graf na konzoli.
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Obrázek 2: Visual mode: Osa x grafu - časová osa, s krokem zobrazeným nad grafem, Osa y - naměřené napětí
v mV zaokrouhlené na násobky 500 mV

3.3 Logging mode

Formát zobrazení bez ESC sekvencí vhodný pro ukládání naměřených dat. Změřená data jsou nejprve zpracována
stejně jako v basic módu, tedy zprůměrována za nastavený čas. Potom se vypisují po řádcích na terminál a to
ve třech sloupcích oddělených tabulátory v pořadí: výstup A0 [mV],A1[mV],A2[mV].

Obrázek 3: Logging mode

3.4 Uložení a zpracování logu

Data z logging módu je možné například prostřednictvím Putty ukládat do souboru pro následné zpracování.
Po otevření logging módu je nejprve potřeba pravým tlačítkem myši kliknout do horní lišty programu Putty a
zvolit možnost Change settings... (Obr.4).
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Obrázek 4

V záložce Logging vyberte parametry logu, tj. cílový soubor a zvolte ukládání "All session output"(Obr.5).
Vraťte se do terminálu a spusťte logování dat klávesovou zkratkou ’p’. Po naměření požadovaných dat ukončete
záznam opět pomocí klávesy ’p’ a terminál zavřete.

Obrázek 5

Naměřená data nyní najdete v textovém souboru, který jste zvolili jako cílový pro ukládání dat (Obr.6).
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Obrázek 6

Data můžete zkopírovat například do Excelu (Obr.7) (nebo Matlabu) .

Obrázek 7

V Excelu je možné odstranit prázdné buňky mezi daty pomocí volby "Najít a vybrat"-> "Přejít na - jinak
..."-> "Prádně buňky"(Obr.8) a následného odstranění takto vybraných buněk. Potom je možné vykreslit graf
spojitě jako na osciloskopu.
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Obrázek 8
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Obrázek 9: Dvoukanálové měření (Excel) - vstup a výstup RC článku (C = 22µF a R = 10kΩ)

4 Praktický příklad: zdroj konstantního proudu

Funkci programu je možné otestovat například na zapojení náhradní úlohy 3 ze semestru [2] (zdroj proudu),
tedy obvodu:
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Obrázek 10: Schema zapojení proudového zdroje [2]

Obrázek 11: Reálné zapojení proudového zdroje

Nastavováním střídy PWM generátoru je možné regulovat velikost proudu tekoucí LED. Velikost proudu
můžeme rovnou měřit Arduino voltmetrem.

5 Závěr

Podařilo se mi vytvořit program vhodný pro analýzu jednoduchých elektrických obvodů. Umožňuje s pomocí
Arduina generovat PWM signál s nastavitelnou střídou a frekvencí. Program může pracovat v několika módech
- basic (jednoduchý laboratorní Voltmetr s PWM), visual (umožňuje graficky zobrazit časový průběh měřeného
napětí) a logging (vhodný pro ukládání dat pro další zpracování). Logging mode nabízí velké množství využití
programu, například pro analýzu odezvy regulovaného systému.

Program by mohl najít uplatnění ve výuce předmětu LPE na FELu. Jelikož je Arduino rozšířené a jednoduše
se s ním pracuje může být tento program užitečný také pro demonstraci základních elektronických obvodů
začátečníkům.
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