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Oscyloskop cyfrowy,
część 2
kit AVT−891

W†drugiej czÍúci artyku³u
opisujemy montaø

i†uruchomienie cyfrowego
oscyloskopu, za miesi¹c

w†kolejnej - juø ostatniej -
przedstawimy opis protoko³u

wymiany danych oraz
oprogramowania steruj¹cego

prac¹ oscyloskopu.

Nowoczesne podzespo³y wyko-
rzystane w†prezentowanej kon-
strukcji w†znacznym stopniu u³at-
wiaj¹ jej montaø i†uruchomienie,
sprowadzaj¹c typowe problemy
podczas budowania oscyloskopu
do minimalnego poziomu.

Montaø i†uruchomienie
P³ytkÍ oscyloskopu zaprojekto-

wa³em jako dwustronn¹ z†metali-
zacj¹ otworÛw. Na rys. 6 znajduje
siÍ schemat montaøowy p³ytki
drukowanej. Dla u³atwienia uru-
chamiania urz¹dzenia na wars-
twie opisowej p³ytki s¹ nadruko-
wane numery wyprowadzeÒ uk³a-
du US1, ktÛrego obudowa jest
typu PLCC44. Ze wzglÍdu na
duø¹ rÛønorodnoúÊ wymiarÛw me-
chanicznych obudÛw wykorzysty-
wanych w†projekcie podzespo³Ûw
oraz stosunkowo duø¹ gÍstoúÊ
upakowania elementÛw na p³ytce
warto jest podejúÊ do montaøu
w†sposÛb systematyczny. Doúwiad-
czenia dowiod³y, øe rozpocz¹Ê
naleøy od elementÛw montowa-
nych na p³asko, o†najmniejszych

wymiarach, tzn. diod i†rezysto-
rÛw. W†dalszej kolejnoúci naleøy
wlutowaÊ podstawki pod uk³ady
scalone oraz pozosta³e elementy
bierne. Montaø mostka prostowni-
czego, z³¹cz oraz radiatora dla
stabilizatora US6 warto zostawiÊ
na koniec.

Tab. 1. Wykaz poleceń sterujących
pracą oscyloskopu (v 1.28):
Konfiguracja
◗ #TR − odczyt bufora RAM oscyloskopu

(pakiet 128 bajtów),
◗ #ST − start akwizycji danych,
◗ #R0..5 − ustalenie progu wyzwalania na

jedną z wartości: −320, −140, +40, +220,
+400mV lub bez wyzwalania (powoduje
przełączenie wyzwalania na wejście TRG_IN),

◗ #L0..2 − wybór zakresu pomiarowego,
współczynnik podziału odpowiednio: 1:1,
1:10, 1:100,

◗ #AT − tryb wyzwalania automatycznego,
◗ #X+ lub #X− − wybór zbocza wyzwalającego,
◗ #CV − oscyloskop wysyła winietę wstępną,
◗ #DB − odświeżenie nastaw układu

pomiarowego,
◗ #Vxxx − służy do ustalenia częstotliwości

próbkowania oscyloskopu,

Weryfikacja
◗ ?R0..5 − pytanie o bieżący próg wyzwalania,
◗ ?L0..2 − pytanie o bieżący zakres pomiarowy,
◗ ?AT − pytanie o tryb wyzwalania,
◗ ?Vxxx − pytanie o bieżącą częstotliwość

próbkowania.



Oscyloskop cyfrowy

Elektronika Praktyczna 10/200044

W†zaleønoúci od przewidywane-
go napiÍcia zasilania oscyloskopu
moøe okazaÊ siÍ, øe zakup radiatora
dla US6 jest zbÍdnym wydatkiem.
Jeøeli napiÍcie na z³¹czu Gn3 nie
bÍdzie przekracza³o 12VDC, stabi-
lizator moøna przykrÍciÊ do ods³o-
niÍtego, pocynowanego pola na
powierzchni p³ytki (rys. 7), ktÛre
bÍdzie spe³niaÊ rolÍ uproszczonego
radiatora. Ze wzglÍdu na zazwyczaj
niezbyt rÛwn¹ powierzchniÍ cyno-
wania niezbÍdne jest zastosowanie
przewodz¹cej ciep³o podk³adki lub
posmarowanie powierzchni radiato-

ra US6 smarem si-
likonowym lub
przewodz¹c¹ ciep-
³o past¹ bezsiliko-
now¹.
Pewnej uwagi

wymaga montaø
trymerÛw C3 i†C5
(rys. 7), ktÛrych
z adan i em j e s t
umoøliwienie od-
powiednio: kom-
pensacji wejúcio-
wego dzielnika
napiÍcia i†wejúcia
wyzwa la j ¹cego .
W†modelowym eg-
zemplarzu oscylo-
skopu zastosowa-
³em trymery o†po-
jemnoúci 5/47pF,
ktÛre w†zupe³noú-
ci wystarcza³y do
ustalenia popra-
wnej charakterys-
tyki czÍstotliwoú-

ciowej dzielnika.
Kolejnym intryguj¹cym elemen-

tem jest pominiÍty na schemacie
elektrycznym z†rys. 2†(EP9/2000)
kondensator oznaczony na p³ytce
drukowanej jako C1' (rys. 7). Jest
on do³¹czony rÛwnolegle do C1
i†naleøy go wlutowaÊ w†p³ytkÍ,
jeøeli impedancja szeregowa C1
roúnie ze wzrostem czÍstotliwoúci
(niestety takie kondensatory siÍ
zdarzaj¹!). Jako C1' naleøy zasto-
sowaÊ dobrej jakoúci kondensator
ceramiczny o†pojemnoúci ok.
470..1000pF.

Rys. 6. Rozmieszczenie elementów na płytce
drukowanej.

Gniazda wejúciowe dla sygna-
³Ûw GN1 i†GN2 naleøy dolutowaÊ
do p³ytki za pomoc¹ moøliwie
krÛtkich odcinkÛw ekranowanych
przewodÛw. Potencjometr P1 war-
to przykrÍciÊ do panelu czo³owe-
go obudowy oscyloskopu, ponie-
waø podczas prowadzenia pomia-
rÛw trzeba bÍdzie z†niego doúÊ
czÍsto korzystaÊ. Przewody ³¹cz¹-
ce p³ytkÍ z†wyprowadzeniami po-
tencjometru nie musza byÊ ekra-
nowane.
Do wstÍpnego uruchomienia

oscyloskopu niezbÍdne bÍd¹: do-
wolny komputer ze z³¹czem RS232
i†zainstalowanym programem ter-
minalowym, zasilacz o†napiÍciu
wyjúciowym ok. 9..12V i†wydaj-
noúci pr¹dowej ok. 200mA, kabel
po³¹czeniowy RS232F/M, sonda
napiÍciowa od dowolnego oscylo-
skopu 1:1 i†dowolny generator
sygna³u testowego (moøe byÊ za-
silacz o†regulowanym napiÍciu
wyjúciowym).
Po po³¹czeniu ze sob¹ wszys-

tkich elementÛw zestawu uru-
chomieniowego (generator sygna-
³u testowego powinien mieÊ na
wyjúciu przebieg o†dowolnym
kszta³cie, amplitudzie ok. 1V
i†czÍstotliwoúci ok. 1kHz) uru-
chamiamy program terminalowy.
Naleøy go skonfigurowaÊ do pra-
cy z†wybranym portem COM na
szybkoúci 38,4kbd, z†ramk¹ o†for-
macie 8N2 bez kontroli przep³y-
wu danych.
Po do³¹czeniu zasilania do

p³ytki oscyloskopu na ekranie
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programu terminalowego pojawi
siÍ nastÍpuj¹cy komunikat:
ìOscyloskop cyfrowy AVT-891,

ver. xxî, gdzie xx - oznacza wersjÍ
programu (aktualna w†chwili pisa-

nia programu jest 1.28). Wbudo-
wany w†mikrokontroler interpreter
uznaje za polecenie steruj¹ce ci¹g
trzech znakÛw ASCII, ktÛry rozpo-
czyna siÍ od ì#î. Tylko jedno

polecenie (#V...) sk³ada siÍ z†5†baj-
tÛw, z†ktÛrych 3 ostatnie s¹ binar-
ne. S³uøy ono do ustalenia czÍs-
totliwoúci prÛbkowania. Jeøeli wy-
sy³any ci¹g znakÛw nie bÍdzie
rozpoczyna³ siÍ od znaku ì#î,
mikrokontroler odeúle go z†powro-
tem do komputera, dzia³aj¹c jak
ìúlepyî terminal. Jeøeli po znaku
ì#î wyst¹pi¹ znaki spoza listy
przedstawionej w†tab. 1, mikro-
kontroler wyúle komunikat #ER
oznaczaj¹cy b³¹d interpretacji.
Tak wiÍc dysponuj¹c kompu-

terem z†programem terminalowym
moøna przetestowaÊ podstawowe
funkcje oscyloskopu, moøna takøe
pokusiÊ siÍ o†samodzielne przygo-
towanie programu steruj¹cego jego
prac¹.
Piotr Zbysiñski, AVT
piotr.zbysinski@ep.com.pl

Wzory p³ytek drukowanych w for-
macie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/
pcb.html oraz na p³ycie CD-EP10/
2000 w katalogu PCB.

Rys. 7. Rozmieszczenie elementów wymagających szczególnej uwagi
podczas montażu.


