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Power Management
Controller with Energy
Harvester Interface

General Description

Main Features

The EM8500 is an integrated power management solution for low
power applications. It is specifically designed for efficient operation
with a variety of DC harvesting sources including thermal electric
generators (TEG) or photovoltaic (solar) sources in the μW to mW
range.

I Smart Power Management
· Ultra low quiescent current regulator (25nA)
· 3 auxiliary supplies with high current drive
capability
· Programmable supply output level
· Wake-up function — internal counter and external
event

To maximize harvesting efficiency the EM8500 integrates a
programmable maximum power point tracking controller.
The EM8500 is capable of operating with a variety of energy
elements as secondary storage, namely re-chargeable batteries,
super-capacitors or conventional capacitors.
When using a non-rechargeable primary battery the EM8500’s onboard PMU offers a mechanism to extend battery life when assisted
by a harvesting element.
To perform granular power management of the application, the
EM8500 integrates four independent supply outputs and a sleep
mode offering the capability to switch off part or all the supplies.

Applications

I Beacons and wireless sensor networks

I Primary Cell Life Time Extension
· Configurable to extend life time of nonrechargeable battery on LTS (with harvester
assistance)

I Industrial and environmental monitoring
I Battery operated platforms

DCDC

Dual
storage

Sensor
Switches
&
LDO

I Fast cold-start start-up
· Fast start-up due to dual storage elements
· STS: Short Term Storage LTS: Long Term Storage
· Maintain STS in configurable voltage window when
LTS is lower than minimum application voltage

I USB Charger
· Configurable current charger
· Maintain application supply from USB power

I Wearable systems

Wake-up
timers

I Ultra low power solution
· 15 nA on battery in protection mode
· 125 nA supplying low power applications

I MPPT
· Fully embedded Maximum Power Point Tacking
(MPPT), configurable for solar cell or TEG by
EEPROM without any external component

I Energy harvesting equipped platforms
· Solar charging
· Thermo-electrical generator harvesting (TEG)

EM8500

I Ultra low input voltage and power
· Coldstart : 0.3V / 3 µW
· Operating 0.1V / 1 µW

MCU
RF

I Flexible interface
· SPI or I2C interfaces used for controlling
I Configuration by E2PROM
· No external components required
Configuration default values stored in E2PROM
I Power control
· Stop charging when harvester power is under a
minimum configurable limit
· Configurable under and over voltage battery
protection
I Luxmeter
· Harvester current sensor with multiple ranges

součástky

EM8500 – Inteligentní správa
napájení bez kompromisů [1]
Zdroje energie a napájecí zdroje pro mo- případně speciálních „super kapacitoderní elektroniku a vaše aplikace – moh- rů“ (Super-cap). Umožňuje konstruktélo by se zdát, že v této oblasti je již vše rům nových, moderních elektronických
vymyšleno, vyvinuto a o napájení elek- zařízení soustředit se pouze na vývoj jetronických zařízení už není třeba se moc
starat. Opak je však pravdou. Dnes již nevystačíme s jednoduchými zdroji napájení a klasickými zdroji energie. Stále větší
a větší důraz je kladen na minimalizaci
spotřeby energie elektronických přístrojů
a v dnešní době, kdy je stále více a více přístrojů odkázáno pouze na napájení
z baterií nebo nabíjecích akumulátorů, je
nutností i použití stále dokonalejších systémů, které napájení této elektroniky řídí
a kontrolují.
Stále častěji se také v této
oblasti setkáváme s pojmy
„Harvesting – Storage –
Supply“ [1], tedy získáváním
energie z nových, alternativních zdrojů [2], jejím skladováním a nakonec samozřejmě jejím dodáváním vlastním elektronickým obvodům.
A zde narážíme na problém,
jak pokud možno jednoduše,
úsporně a především inteligentně energii z nových alternativních zdrojů získat, ukládat, řídit a kontrolovat tak,
Obr. 1 Obvod EM8500 – základní použití
aby byla připojená elektronika
za všech okolností a ve všech pracovních
režimech energií dostatečně zásobována,
ale současně aby její spotřeba byla pokud
možno co nejnižší a doba, po kterou budou přístroje pracovat, co nejdelší.
Většinu těchto úskalí, s kterými se při
návrhu napájení můžeme setkat, řeší zcela nový integrovaný obvod z produkce
švýcarské firmy EM Microelectronic –
EM8500. Ten nabízí kompletní správu
a kontrolu napájení z nových alternativních zdrojů energie a současně velmi inteligentní řízení toku této energie
s využitím nejen klasických primárních
článků, ale především různých typů seObr. 2
kundárních článků, tedy akumulátorů,
Obvod EM8500 – pouzdro QFN24
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jich vlastních funkcí a nestarat se o detaily týkající se návrhu jejich napájení.

Základní
vlastnosti obvodu EM8500
Obvod EM8500 zajišťuje integrované
řešení řízení a kontroly napájení pro
aplikace s velmi nízkou spotřebou. Je
schopen současně spolupracovat s širokým spektrem primárních
zdrojů energie i sekundárních
zdrojů energie, jako jsou například různé typy nabíjecích
akumulátorů, speciálních
i standardních kondenzátorů,
a optimálně spolupracovat
s různými typy alternativních
vstupních zdrojů, především
fotovoltaických panelů – solárních zdrojů napětí a termoelektrických generátorů
(TEG). Velký důraz je rovněž kladen na velmi rychlou
dobu náběhu celého systému
(start-up) v okamžiku, kdy je
hlavní zdroj energie (Long
Term Storage – LTS) zcela vybitý nebo nedostatečně napájen, a to s pomocí
dalšího zdroje energie, který je schopen
tyto krátkodobé požadavky na napájení
systému pokrýt (Short Term Storage –
STS).
Pokud je v napájecím systému používán nenabíjecí článek – primární baterie,
pak integrovaná jednotka řízení napájení
dokáže s pomocí připojeného alternativního zdroje napětí prodloužit dobu života
primární baterie.
V obvodu EM8500 je integrován speciální konvertor, který umožňuje „nastartovat“ jeho základní funkce již při
vstupním napětí zdroje od 300 mV a poté

Odborný časopis pro vývoj a výrobu v oboru elektroniky

22.02.16 10:33

součástky
pracovat i se vstupním napětím alternativního zdroje energie od 100 mV.
Obvod EM8500 disponuje celkem
čtyřmi nezávislými napěťovými výstupy
a samozřejmě také „sleep módem“, což
umožňuje maximálně efektivní řízení toku energie do jednotlivých částí napájeného zařízení a inteligentní vypínání jeho
nepoužívaných bloků.
Nabízí také přímé připojení k externímu zdroji energie pomocí USB pro zajištění co nejrychlejšího nabití hlavního,
dlouhodobého zdroje energie (LTS).
Vestavěná kontrolní jednotka zajišťuje
kontrolu minimálního a maximálního napájecího napětí, aby nedošlo k poškození
hlavního zdroje energie (LTS). Výstupní
napětí jsou samozřejmě regulována na
úroveň vhodnou pro připojená elektronická zařízení.

Unikátní
vlastnosti obvodu EM8500
–– „Energy harvesting“ z různých zdrojů
(solar, TEG)
–– Inteligentní rozhraní mezi „harvesting“
a akumulačními komponenty
–– Efektivní využití solárních článků pro
nabíjení již při vnitřním osvětlení
–– Minimální vstupní pracovní napětí/
energie 100 mV / 1 μW
–– Minimální vstupní startovací (start-up)
napětí/energie 300 mV / 3 μW
–– Typický klidový proud do 125 nA
–– Dvojitý systém hlavního zdroje energie (dual storage) pro rychlý náběh
systému (fast start-up)
–– Režim velmi nízké spotřeby (sleep
mode), pokud není dostupná energie
na vstupu obvodu
–– Integrovaná konfigurační paměť EEPROM, SPI a I2C interface
–– Alternativní systém rychlého nabíjení
pomocí připojení k USB
–– Měření intenzity osvětlení solárního
článku – luxmetr

Typické příklady
aplikací, kde může být
obvod využit obvod EM8500:
–– Zařízení napájená pomocí „energy harvesting“ zdrojů
–– Nositelná (wearable) elektronika
–– Majáky (beacons) a bezdrátové senzory (aplikace pro IoT)
–– Počítačové periferie
–– Bateriově napájené systémy pro bezdrátovou komunikaci

Podrobnější informace o obvodu
EM8500 firmy EM Microelectronic
jsou dostupné zde [3]. Vzorky obvodu
EM8500 v pouzdru QFN24 jsou na vyžádání k dispozici v EM Microelectronic.
Obvod EM8500 je volně prodejný. Detailnější popis jednotlivých pracovních
módů, typických aplikací, vývojového
kitu EMDV8500 a podpůrných SW prostředků pro konfiguraci obvodu EM8500
bude uveřejněn v následujících číslech
časopisu DPS.

Tabulka 1 Popis vývodů obvodu EM8500
Vývod
Číslo

Popis/Funkce vývodu
Název

Směr

1

VDD_STS

I/O

Connection for Short Term Storage element (STS)
Připojení STS elementu (gold-cap, super-cap)

2

WAKE_UP

Input

Wake-up – „probuzení“ obvodu

3

VDD_USB

Input

USB connection. Přímé připojení napájení z USB portu

MOSI_SDA, MISO,
SCL, CS

Input

SPI / I2C connection SPI/I2C interface

4–7

8–9 11 VAUX_GND [2, 1, 0] Output

Auxiliary GND 2, GND 1, GND 0 Pin GND napěťového výstupu
č. 0, 1, 2

12–14

VAUX [0, 1, 2]

Output

Auxiliary supply connection 0, 1, 2 Napěťový výstup č. 0, 1, 2

16

VSUP

Output

Main supply output Hlavní napěťový výstup

17

HRV_LOW

Output

Energy harvester cell low indicator Indikátor nízkého napětí na
„harvester“ elementu

18

BAT_LOW

Output

Battery low indicator Indikátor nízkého napětí připojené baterie

19

VREG

Output

Regulated voltage connection Pin napěťového regulátoru

VSS, VSS_DCDC

Supply

Device ground connection Připojení země obvodu

22

LX1

Input

Inductor connection for boost converters Připojení cívky měniče

23

VDD_HRV

Input

Direct connection from energy harvester Připojení „harvesting“
elementu – solární článek, TEG

24

VDD_LTS

I/O

Connection for Long Term energy Storage element (LTS) Připojení
LTS elementu, primární baterie, sekundární článek (akumulátor)

20–21

Obvod EM8500 je k dispozici ve standardním plastovém pouzdru QFN24
o rozměrech 4 × 4 mm, případně ve formě nezapouzdřeného křemíkového čipu
s tzv. „solder bumps“ pájecími kontakty
pro přímou „flip-chip“ montáž čipu na
desku plošného spoje.
Popis jednotlivých vývodů obvodu
EM8500 a jejich funkce je uveden v tabulce 1.

Reference:
[1] http://www.energyharvesting.net
[2] http://www.alliance-tt.ch/manifestations/31/docs/energy-harvesting---mario-dellea.pdf
[3] http://www.emmicroelectronic.com/
products/power-management/pmu-dc-energy-harvesting-controller/
em8500
www.asicentrum.cz

Veletrh AMPER v Brně 15.–18. 3. 2016
Navštivte nás ve stánku č. V 7.04 v pavilonu V
i na semináři Elektronické součástky a aplikace
16. 3. 2016 v 9 hod., sál P4 ve 2. patře pavilonu P.

www.asicentrum.cz
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EM8500 – Inteligentní správa
napájení bez kompromisů [2]
V předchozím čísle jsme popsali základní vlastnosti nového obvodu EM8500
pro správu napájení, jeho hlavní parametry a oblasti použití. V tomto článku se
budeme věnovat základním pracovních
módům obvodu a jeho typickým zapojením. Také budou stručně popsány jeho
možnosti nastavení a konfigurace.
Obvod EM8500 může v podstatě pracovat ve dvou základních režimech.
V prvním případě je pro napájení apli-

Harvesting element
a primární článek – baterie

kace použit harvesting element a obvod
automaticky inteligentně přepíná na napájení z primárního článku pouze, pokud není dostatek energie z harvesting
elementu. Ve druhém případě je kromě
harvesting elementu použit i akumulátor,
tedy dlouhodobý zdroj energie (LTS),
který je doplněn krátkodobým zdrojem
energie (STS), což je nejčastěji tzv. superkapacitor – supercap.
V obou případech je také automaticky
aktivní funkce kontroly a hlídání minimální a maximální úrovně napětí na připojeném akumulátoru (LTS) pro zajištění jeho ochrany při nabíjení. Také je
monitorováno napětí na harvesting elementu a při jeho poklesu pod minimální úroveň napětí, typickou pro konkrétní
harvesting element, je vypnuta funkce
DCDC konvertoru, aby nedocházelo ke
zbytečným ztrátám energie v době, kdy
není na harvesting elementu k dispozici dostatek energie. Výstupní napětí je
samozřejmě udržováno v nastavených
mezích, bezpečných pro připojenou aplikaci.

EM8500 schopen vypínat ty části připojené aplikace, která zrovna nevyžadují
přísun elektrické energie a tím významně šetří celkovou proudovou spotřebu.
Obvod EM8500 v tomto režimu také
nabízí možnost prodloužení doby života
primárního článku s pomocí připojeného
harvesting elementu.

66 květen/červen 2016

SOU-EM8500-Asicentrum.indd 66

V tomto režimu je aplikace napájena buď
ze solárního článku, termoelektrického
(TEG) generátoru, nebo z připojené baterie – primárního článku. Obvod EM8500
kontroluje a řídí tok energie z těchto elementů přímo do aplikace. Díky celkem
čtyřem nezávisle ovládaným napěťovým
výstupům VSUP, VAUX[0-2] je obvod

Harvesting element,
sekundární článek LTS
(akumulátor) a super-cap (STS)
Ve druhém režimu je aplikace také napájena buď ze solárního článku, nebo termoelektrického (TEG) generátoru, ale
kromě akumulátoru, který zde pracuje
jako dlouhodobý zdroj energie (LTS),
je zde i prvek pro krátkodobé dodávky
energie, super-cap (STS) pro ošetření
situací, kdy je vyžadován velmi rychlý start celého systému, není dostatek
energie v LTS elementu apod. Obvod
EM8500 opět kontroluje a řídí tok energie z vstupních zdrojů, z LTS a STS elementů do aplikace a zároveň řídí a kon-

Ing. Petr Slavík
ASICentrum spol. s r. o.
troluje nabíjení připojeného akumulátoru
(LTS), případně super kapacitoru (STS)
a současně zajišťuje inteligentní přepínání mezi těmito zdroji energie. Stejně jako
v předchozím případě je obvod EM8500
schopen vypínat ty bloky připojené apli-

kace, které nepotřebují dodávku elektrické energie. Využít lze i napájení pomocí
USB rozhraní, kdy je navíc umožněno
velmi rychlé nabití LTS elementu.

Využití obvodu
EM8500 a typické aplikace
Na obrázku č. 1 je znázorněn základní blokový diagram obvodu EM8500
a vnitřní uspořádání jeho interních funkčních bloků.
Na následujících obrázcích jsou znázorněny příklady konkrétních zapojení
obvodu EM8500 pro jednoduché autonomní systémy. Příklad zapojení na
obr. 2 obsahuje kromě vlastního obvodu
EM8500 akcelerometr pro probouzení
(Wake-up sensor) celého systému, obvod
reálného času (RTC), externí senzor, řídicí procesor (HOST MCU), bezdrátový
Bluetooth Low Energy (BT Smart) blok
a samozřejmě vstupní „harvesting“ element – solární článek. Celá aplikace je
napájena z akumulátoru (Secondary cell
Battery) připojeného na pin VDD_LTS
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paměť. Zápis a čtení do této paměti jsou
umožněny pomocí sériového rozhraní.
Uživatel může zapisovat do EEPROM
paměti v libovolnou dobu, nicméně celý obvod musí být dostatečně napájen,
dostatek energie musí být alespoň v STS
elementu. Uživatel tedy musí zajistit, že
zápis informací do konfigurační paměti
bude správně dokončen. Programování
EEPROM paměti a správné nastavení
všech registrů usnadňuje vývojový kit
EMDVK8500 a především „wizard“ –
průvodce, což je aplikace pro MS Excel,
který je dostupný na webových stránkách
výrobce [1]. Detailní popis vývojového
kitu EMDV8500 a podpůrných SW prostředků pro kompletní konfiguraci obvodu EM8500 bude uveřejněn v následujícím čísle časopisu DPS.

Obr. 1 Základní blokový diagram obvodu EM8500

Obr. 2 Reálný příklad
zapojení EM8500 pro tzv. „IOT“ aplikaci
obvodu EM8500, který podle okolních
podmínek (osvětlení solárního článku)
a energetických nároků aplikace řídí tok
energie buď přímo ze solárního článku,
nebo akumulátoru a v případě přebytku
energie je akumulátor dobíjen.
Ve druhém příkladu, na obrázku č. 3, je
aplikace napájena z primárního článku.
Pokud je současně připojen i „harvesting
element – solární článek“, pak jej obvod
EM8500 při dostatečném okolním osvětlení může využít pro napájení aplikace
místo primárního článku a umožňuje také
prodloužit dobu jeho života. Kromě obdobných komponentů jako v předchozím
příkladu je navíc na jeden z napěťových
výstupů obvodu EM8500 připojen LCD
driver a vlastní LCD displej.
Klasickým příkladem použití je také
solární napájení elektroniky hodinek,

které s využitím obvodu EM8500 může pracovat i v nepříznivých světelných
podmínkách uvnitř místností. V tomto případě je s výhodou využita i jedna
z dalších unikátních vlastností obvodu
EM8500, což je schopnost velmi rychlého náběhu napájení systému po vystavení solárního článku napájejícího hodinky
vnitřnímu osvětlení o intenzitě přibližně
pouhých 80 lux, a to i při ploše použitého
solárního článku 2,5 cm2. Celý systém je
aktivní během několika vteřin.

Konfigurace
a nastavení obvodu EM8500
Nastavení a konfigurace jednotlivých parametrů, hodnot konfiguračních registrů
a pracovních módů obvodu EM8500 zajišťuje vestavěná konfigurační EEPROM
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Obr. 3 Reálný příklad
zapojení EM8500 pro tzv. „Wearable“ aplikaci
Podrobnější informace o obvodu
EM8500 firmy EM Microelectronic
a další dokumentace jako datasheet, aplikační listy jsou dostupné zde [2]. Vzorky obvodu EM8500 v pouzdře QFN24
jsou na vyžádání k dispozici v EM
Microelectronic. Obvod EM8500 i příslušný vývojový kit EMDV8500 jsou
volně prodejné.
Reference :
[1] http://www.emmicroelectronic.com/
emdownloads/EM8500/doc/em8500_
wizard.xlsm
[2] http://www.emmicroelectronic.com/
products/power-management/pmu-dc-energy-harvesting-controller/
em8500

www.asicentrum.cz
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EM8500 – Inteligentní
správa napájení bez kompromisů [3]
V předchozích číslech jsme popsali základní vlastnosti nového obvodu švýcarské firmy EM Microelectronic EM8500
pro správu napájení, jeho hlavní parametry, oblasti použití, základní pracovní
módy obvodu a jeho typická zapojení.
V tomto závěrečném příspěvku bychom
rádi popsali také jeho detailní možnosti nastavení a konfigurace a především
nástroje, které v této fázi vývoje potenciálním uživatelům obvodu pomáhají
a usnadňují přípravu parametrů pro vestavěnou konfigurační EEPROM paměť
s ohledem na různé typy a parametry
vstupních zdrojů napětí – solárních nebo
termoelektrických článků. Všechny tyto
funkce tedy umožňují vývojové kity pro
platformu EM8500 a příslušné SW nástroje pro konfiguraci pracovních módů
obvodu a jeho přizpůsobení připojenému
„Energy Harvester“ elementu.

ka plošného spoje EMEVB8500 (obr. 1)
umožňuje nastavit a testovat různé konfigurace obvodu EM8500. Je možné k ní
například připojit „Long Term storage
element“, tedy interní, na desce umístěný supercap, případně externí akumulátor a také „Short Term Storage Element“,
opět buď vestavěný, interní, nebo externí
kapacitor. A především k ní lze jednoduše

Vývojové
prostředky pro obvod EM8500
Pro ověření vlastností finální aplikace
s obvodem EM8500 a pro jeho testování, měření a konfiguraci jsou k dispozici dva vývojové kity – EMEVB8500
a EMDVK8500. Prvně zmíněný kit
EMEVB8500 je určen pro základní ověření a nastavení funkce obvodu EM8500
s pomocí „Evaluation Board“. Usnadňuje a urychluje vývoj prototypů a vzorků
pro „Energy Harvesting“ aplikace. Des-

Obr. 1
EMEVB8500 Evaluation Board

Obr. 2 Blokový diagram systému EMEVB8500
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připojit „Harvester Element“, tedy solární nebo termoelektrický článek, a samozřejmě uživatelskou aplikaci, která řeší
celý napájecí systém.
Na desce je také umístěno několik konektorů, které usnadňují připojení uživatelské elektroniky a měření hlavních
parametrů celého řešení. Především jsou
zde tedy vyvedeny všechny napěťové výstupy obvodu a další jeho důležité kontrolní a ovládací vývody. Na desce je také
umístěno tlačítko pro konfigurovatelné
probuzení – „wake-up“ obvodu.
Druhým podpůrným nástrojem je kompletní vývojový kit EMDVK8500. Tento kit je velmi výkonný prostředek pro
konfiguraci, evaluaci a vývoj prototypů
založených na řešení napájení pomocí
„Energy Harvesting“ s využitím obvodu
EM8500. Obsahuje nejen celou sadu HW
a SW nástrojů pro usnadnění a urychlení
vývoje, ale i SW nástroje pro simulaci,
měření a vyhodnocení všech parametrů
vyvíjené uživatelské aplikace. Kompletní vývojový kit EMDVK8500 (obr. 2) se
skládá ze tří vzájemně propojených desek s plošnými spoji. Základem je hlavní deska – EMDVK8500 Base Board
(obr. 3), další je pak deska s vlastním obvodem EM8500 – EMDVK8500 Daugh-

Obr. 3 EMDVK8500
Base Board

Obr. 4 EMDVK8500
Daughter Board
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součástky
ter Board (obr. 4) a nakonec aplikační
PCB deska – Application Board. Dalšími součástmi kitu jsou pak 4GB Flash
USB klíč, který obsahuje instalační balík softwaru „EM8500 DevExplorer“,
USB propojovací kabel, napájecí zdroj
5 V a samozřejmě také „Harvesting Element“ – solární článek.

Základní vlastnosti kitu
EMDVK8500

Hardware
–– Modulární architektura pro vývoj prototypů a testování uživatelské aplikace
–– Flexibilní volba různých typů „harvester“ elementů

Konfigurace
a nastavení obvodu EM8500
Nastavení a konfiguraci jednotlivých parametrů, hodnot konfiguračních registrů
a pracovních módů obvodu EM8500 zajišťuje vestavěná konfigurační EEPROM
paměť. Programování EEPROM paměti a správné nastavení všech registrů
usnadňuje kromě vlastního vývojového
kitu EMDVK8500 také SW průvodce –
„wizard“, což je aplikace pro MS Excel,
která je dostupná na webových stránkách
výrobce obvodu [1].
Tato aplikace velmi intuitivně vede vývojáře aplikace, který do ní postupně zadává požadované parametry celého sys-

Obr. 5 EM8500 Development Explorer – měřicí okno
–– Měřicí body pro snadné připojení laboratorních měřicích přístrojů
–– Aplikační deska
–– On-board konfigurace obvodu EM8500
–– Konfigurace registrů a EEPROM obvodu EM8500
Software EM8500 DevExplorer
–– Intuitivní uživatelské prostředí (GUI)
–– „User friendly“ grafický uživatelský
interface
–– Zobrazení registrů a EEPROM konfigurace
–– Podpora I2C a SPI přístupu
–– Volitelné pracovní módy
–– Pokročilý „real-time“ záznam napěťových profilů
–– Zobrazení průběhů a napěťových úrovní
–– Podpora kurzorů a funkce zoom
–– Monitorování a měření napěťových
úrovní vnitřních uzlů systému
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Obr. 6 EM8500 DevExplorer – vizualizační okno

tému s ohledem na vlastnosti použitých
vstupních zdrojů napětí. Průvodce má tři
záložky a je přehledně členěn do několika sekcí. Na první záložce v první sekci je nutné zadat údaje o použitém typu
„harvesteru“ a jeho základní parametry.
Ve druhé sekci průvodce je třeba specifikovat parametry použitých „storage“ LTS
a STS elementů, tedy vlastnosti akumulátoru a supercap kapacitoru. Ve třetí sekci
se nadefinují typy a požadované parametry výstupních napěťových pinů VAUX
a VAUX_GND. V poslední sekci se pak
definují parametry USB a SPI rozhraní.
Ve druhé záložce je přehledný seznam
hodnot všech registrů, které budou naprogramovány do interní EEPROM paměti obvodu EM8500 a na třetí záložce
tohoto průvodce je možné v reálném čase
sledovat časové průběhy důležitých signálů obvodu a jejich změny při modifikaci konfiguračních dat. Aplikace současně
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kontroluje a hlídá nepovolené, nebo dokonce nebezpečné kombinace parametrů.
Po vyplnění všech nutných údajů je možné vygenerovat konfigurační soubor pro
programování EEPROM paměti obvodu
EM8500. Na následujících obrázcích jsou
zobrazena okna z různých pracovních režimů programu EM8500 Development
Explorer (obr. 5, obr. 6). Software v podstatě slouží jako virtuální voltmetr a osciloskop a umožňuje sledovat a měřit důležité vnitřní uzly navrhovaného systému.
Kompletní popis a dokumentace kitu
EMDVK8500 a softwaru DevExplorer
jsou k dispozici zde [2], [3].
Podrobnější informace o obvodu
EM8500 firmy EM Microelectronic a dal-

ší dokumentace, jako datasheet, aplikační
listy, jsou dostupné zde [4]. Vzorky obvodu EM8500 v pouzdře QFN24 jsou na vyžádání k dispozici v EM Microelectronic.
Obvod EM8500 i příslušný vývojový kit
EMDVK8500 jsou volně prodejné.
Reference:
[1] http://www.emmicroelectronic.com/
emdownloads/EM8500/doc/em8500_
wizard.xlsm
[2] http://www.emmicroelectronic.com/
products/power-management/power-management-tools-support/emdvk8500
[3] http://www.emmicroelectronic.com/
emdownloads/EM8500/EM8500_DevExplorer_1.05.0.0_Setup.exe
[4] http://www.emmicroelectronic.com/
products/power-management/pmu-dc-energy-harvesting-controller/
em8500
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