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przypomina wersje tranzystorowe. Schemat 

ideowy efektu Fuzz pokazano na rysunku 1. 

Sposób dzia ania jest praktycznie identycz-

ny jak efektu Distortion z t  tylko ró nic , e 

w p tli wzmacniacza operacyjnego drugiego 

stopnia w czono zielon  diod  LED o red-

nicy 5 mm, która powoduje specyÞ czne ob-

ci cie jednej po ówki sinusa.

Poniewa  wzmocnienie wzmacniacza 

obj tego tak  p tl  w p tli jest bardzo du e 

i sam stopie  jest ju  przesterowany, doda-

nie tej diody daje asymetryczne obci cie. 

Drug  istotn  zmian  jest dodanie korekcji 

tonów przed drugim stopieniem, co znacz -

co wp ywa na barw  przesterowania. Takie 

rozwi zanie w fuzzach nazywano „Color” 

lub „Body”. W niektórych fuzzach tranzy-

storowych jest stosowany regulator tonów, 

który jest na wyj ciu drugiego stopnia. Po-

dobnie jak poprzednio opisywane efekty, tak 

i ten ma trzy potencjometry „Wzmocnienie” 

(VR1 200 kV/A), „Color” (VR2 20 kV/A), 

„G o no ” (VR3 100 kV/C). Schemat mon-

ta owy efektu pokazano na rysunku 2. Efekt 

zmontowany ze sprawdzonych elementów 

nie wymaga regulacji i dzia a od razu.

Piotr uciuk

W EP 2/2012 opisano pierwsz  wersj  

zabezpieczenia programatora. Posiada  on 

wad , polegaj c  na tym, e po zaprogramo-

waniu mikrokontrolera, linie MOSI i SCK 

pozostawa y ustawione. W konsekwencji, 

je li linie te wykorzystano do innych celów, 

pojawia y si  problemy.

Schemat zabezpieczenia DragonSafe v2 

pokazano na rysunku 1. Jest ono zmody-

Þ kowan  wersj  opisanego wcze niej Dra-

gonSafe. W nowej wersji zamiast 74HC08 

(HC32) zastosowano 74HC125. Jest to bufor 

trójstanowy. Dzi ki temu, po zaprogramo-

waniu uk adu, linie wyj ciowe przechodz  

w stan trzeci i jest mo liwe sterowanie nimi 

przez mikrokontroler. Buforem trójstano-

DragonSafe v2 – zabezpieczenie programatora 
Dragon

W ofercie AVT*
AVT-1769 A AVT-1769 B
AVT-1769 C
Dodatkowe materia y na CD lub FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 62828, pass: 18ofqn10
• wzory p ytek PCB
• karty katalogowe i noty aplikacyjne elemen-

tów oznaczonych w Wykazie elementów 
kolorem czerwonym

Wykaz elementów:

R1, R8…R10: 100 V
R3: 1 MV
R2, R5…R7, R12, R13: 1 kV
R11: 56 V/0,5 W
C1: 100 nF
U1: 74HC125 (DIP14)
D1, D3…D5: 1N4733 (dioda Zenera 
5,1 V/1,3 W)
D6, D7: diody wiec ca LED 3 mm
D2: 1N5818 (dioda Schottky)
Inne:
F1: 100 mA (bezpiecznik polimerowy)
JP1, JP5: gniazdo ZL231-6PG (6 pin proste) 
lub listwa ko kowa ZL202-6G goldpin 2×3
JP2, JP4: gniazdo ZL231-10PG (10 pin, 
proste)
PPIN14: podstawka precyzyjna 14 pin

AVT
1769

Rysunek 1. Schemat ideowy zabezpieczenia DragonSafe v2

Rysunek 2. Schemat monta owy 

zabezpieczenia DragonSafe v2

Programator/debuger Dragon jest narz dziem o bardzo dobrym 

stosunku ceny do jako ci. Niestety, w wypadku jego uszkodzenia 

koszt naprawy mo e by  zbli ony do ceny nowego programatora. 

Aby zmniejszy  ryzyko uszkodzenia, warto zastosowa  opisany 

w artykule DragonSafe.

wym steruje sygna  Reset. Gdy jest on wyze-

rowany (programowanie ISP) bufor jest ak-

tywny. Po zaprogramowaniu uk adu linia Re-

set jest ustawiana przez co bufor przechodzi 

do stanu trzeciego. Aby przy u ywaniu trybu 

JTAG bufor nie przechodzi  w stan trzeci, 

nale y prze o y  zwork  na J1, aby zwiera-

a piny 2-3. Przy zaprogramowaniu w trybie 

ISP lub SW, powinny by  zwarte piny J1/1-2.

W nowej wersji zabezpieczenia dodano tak-

e dwie diody wiec ce. Jedna informuje 

o przy czeniu napi cia zasilaj cego, druga 

o procesie programowania w trybie ISP.

Schemat monta owy zabezpieczenia 

pokazano na rysunku 2. Monta  jest typo-

wy i nie wymaga omawiania. Pod U1 warto 
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W ofercie AVT*
AVT-1770 A AVT-1770 B
AVT-1770 C
Dodatkowe materia y na CD lub FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 62828, pass: 18ofqn10
• wzory p ytek PCB
• karty katalogowe i noty aplikacyjne elemen-

tów oznaczonych w Wykazie elementów 
kolorem czerwonym

Wykaz elementów:
R1, R2, R5, R10, R11: 1 kV (SMD 1206)
R7, R15, R16: 1 kV (SMD 1206)
R2: 1 MV (SMD 1206)
R3, R4, R8, R9: 330 V (SMD 1206)
R6, R12, R13: 100 V (SMD 1206)
R13: 100 V (przewlekany)
R14: 15 V (przewlekany lub bezpiecznik poli-
merowy 100 mA)
C1, C2: 100 nF
C7: 100 mF/16 V
U1, U3…U5: 6N137-E
U2: 74HC125N uk ad scalony w obudowie 
DIP14 wraz z podstawk
D1: BAS85
D2: 1N4733 (dioda Zenera 5,1 V 1/3W)
D3, D4: diody LED 3 mm
U6: NME0505S (izolowana przetwornica DC-
-DC)
JP1, JP21: ZL201-03G listwa goldpin 2×3
J2: NS25-W2P gniazdo
PPIN8: podstawki precyzyjne 8 pin, 4 szt.

AVT
1770

zastosowa  podstawk . Nie polecam „zwy-

k ych” podstawek, które z czasem trac  

kontakt z uk adem. W swoich konstrukcjach 

stosuj  podstawki precyzyjne, tak zwane 

tulipanowe. Nale y tak e pami ta  o zro-

bienie pi ciu zwór. Uk ad nie wymaga uru-

chamiania i dzia a od razu po zmontowaniu 

i do czeniu do Dragona. Po przekroczeniu 

napi cia –5...+20 V na linii Reset (Debug-

Wire) spali si  rezystor R11. Mo na zast pi  

go bezpiecznikiem polimerowym 100 mA, 

wtedy to linia Reset b dzie zabezpieczona 

w zakresie –50...+65 V. DragonSafe v2 zosta  

przystosowany do obudowy Z70.

S awomir Skrzy ski, EP

Urz dzenie jest przeznaczone dla kon-

struktorów pracuj cych z urz dzeniami zasi-

lanymi napi ciem niebezpiecznym dla ycia 

lub znajduj cych si  na potencjale znacznie 

Izolator programatora ISP dla AVR 

Gdy zachodzi potrzeba programowania procesora znajduj cego si  

na potencjale innym ni  programator a co za tym idzie komputer, 

mo e doj  do uszkodzenia programatora, portu USB lub nawet 

pora enia u ytkownika. Izolacja galwaniczna programatora od 

uk adu rozwi e taki problem.

Rysunek 1. Schemat ideowy izolatora dla programatora AVR

Rysunek 2. Schemat monta owy izolatora dla programatora AVR

wy szym ni  potencja  ziemi. Programator 

przy czony do z cza JP1 jest odseparowa-

ny od programowanego uk adu przy czo-

nego do JP2 za pomoc  transoptorów. Aby 

umo liwi  programowanie z du ymi pr d-

ko ciami u yto transoptorów 6N137 pracu-

j cymi poprawnie do 1 Mb/s. Transoptory 

tego typu s  szybkie, ale wymagaj  zasilania. 

Z tego powodu zastosowano przetworni-

c  U1 (NME0505S). Jakkolwiek producent 

gwarantuje jej poprawne dzia anie w zakre-
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