Rejestrator przebiegu
P R O analogowego
J E K T Y

Rejestrator przebiegu
analogowego
Przystawka do TV, część 2
AVT−857
Opisem montaøu,
uruchomienia i†sposobu
obs³ugi koÒczymy prezentacjÍ
konstrukcji niezwyk³ego
rejestratora przebiegu
analogowego.

Montaø
Podzespo³y rejestratora zamontowano na†dwustronnej p³ytce
drukowanej, ktÛrej uk³ad úcieøek
moøna znaleüÊ na CD-EP4/2000
oraz na naszej stronie internetowej pod adresem www.ep.com.pl/
pcb.html. Rozmieszczenie elementÛw ilustruje rys.†5.
Montaø rozpoczynamy od wlutowania elementÛw najniøszych,
czyli rezystorÛw i†diod. Ze wzglÍdu na duø¹ liczbÍ rezystorÛw
umieszczonych blisko siebie, proponujÍ najpierw zamontowaÊ co
drugi w†rzÍdzie. Pozosta³e rezystory wlutowujemy bez dociskania
do p³ytki drukowanej. Pozwoli to
rÛwnomiernie rozmieúciÊ je nawet
wÛwczas, gdy zajmuj¹ wiÍcej miejsca niø zosta³o przewidziane. Jako
nastÍpne montujemy kondensatory (bez C6, C7 i†C68) i†podstawkÍ
pod procesor U1. Potem†przekaüniki P1 i†P2, rezonator kwarcowy
Q1, mostek diodowy MD1, tranzystory i†dzielnik U3, potencjometr wieloobrotowy VR1 i†kondensator C8. Teraz zwracaj¹c uwagÍ na biegunowoúÊ, wlutowujemy
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kondensatory elektrolityczne
C6, C7 i†stabilizator.
Montaø rejestratora proponujÍ
zakoÒczyÊ... chwil¹ namys³u. Mamy ostatni¹ szansÍ, øeby zadecydowaÊ czy traktujemy rejestrator
jako ciekawostkÍ, czy teø ma
s³uøyÊ nam jako przyrz¹d warsztatowy. W†tym drugim przypadku
elementy regulacyjne, czyli przyciski W1..W3, prze³¹cznik W4
oraz gniazdo wejúciowe BNC proponujÍ zamontowaÊ po stronie
lutowania. Warto teø zastosowaÊ
mikroprze³¹czniki o†przyciskach
d³ugoúci 9,5mm. Bardzo u³atwi to
pÛüniej pracÍ, gdy bÍdziemy
chcieli schowaÊ rejestrator za p³yt¹ czo³ow¹ jakiejú ma³ej obudowy.
Pozosta³e elementy stykowe:
gniazdo zasilania Z2 i†gniazdo
cinch Z3, montujemy po stronie
elementÛw.

Uruchomienie i†kalibracja
Uruchomienie jak zawsze rozpoczynamy od sprawdzenia poprawnoúci montaøu. Jeúli nie†ma
zwarÊ miÍdzy polami lutowniczymi i†wszystkie elementy wydaj¹
siÍ byÊ obsadzone poprawnie,
wyci¹gamy procesor z†podstawki.
Potem pod³¹czamy zasilanie
do†gniazda Z2. Sprawdzamy na-
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Rejestrator przebiegu analogowego

Rys. 5. Rozmieszczenie elementów
na płytce drukowanej rejestratora.

piÍcie panuj¹ce miÍdzy mas¹ (np.
na radiatorze U2) i†20. wyprowadzeniem podstawki procesora U1.
Jego wartoúÊ nie†powinna siÍ wiele rÛøniÊ od 5V. Teraz mierzymy
napiÍcie na†ìmasieî gniazda BNC
wzglÍdem radiatora U2. Powinno
byÊ oko³o 2,5V. Jeúli wyniki pomiarÛw wypad³y pomyúlnie, od³¹czamy zasilanie i†zwracaj¹c uwagÍ na†poprawnoúÊ zorientowania,
wk³adamy procesor do†podstawki.
Pod³¹czamy wyjúcie rejestratora
do†wejúcia wideo w†telewizorze, za³¹czamy zasilanie i†naszym oczom
powinien ukazaÊ siÍ obraz podobny do†tego, ktÛry przedstawiono
na†rys.†1. Oczywiúcie bez przebiegu
sinusoidalnego. Naciskamy kilkukrotnie przyciski TBASE i†RANGE
sprawdzaj¹c, czy na ekranie nastÍpuj¹ zmiany podstawy czasu i†czu³oúci. W†momencie puszczania klawisza RANGE, powinniúmy s³yszeÊ
ciche stukniÍcia przekaünikÛw. Teraz naciskamy oba te klawisze
rÛwnoczeúnie i†po chwili na ekranie powinien pojawiÊ siÍ obraz
przedstawiony na†rys.†6.
Jeúli dotychczas wszystko dzia³a³o bez zarzutu, przystÍpujemy
do†kalibracji naszego przyrz¹du.
Krok ten jest niezbÍdny dla uzyskania za³oøonej, dwuprocentowej
dok³adnoúci toru analogowego.
Do†kalibracji potrzebny bÍdzie
woltomierz i†potencjometr o†rezystancji 10..100kΩ. Na czas ka-
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libracji ustawiamy podstawÍ czasu na†0,1ms, czu³oúÊ
na†0,2V, a†prze³¹cznik W4
w†pozycjÍ DC.
Jedno ze skrajnych wyprowadzeÒ potencjometru
pod³¹czamy do†masy rejestratora, a†drugie do napiÍcia
zasilaj¹cego +5V. NapiÍcie
z†suwaka podajemy na ìgor¹cyî styk z³¹cza Z1. Tak
w³¹czony potencjometr
umoøliwia ustawienie
na†wejúciu rejestratora naRys. 6. Zawartość pamięci EEPROM po
piÍcia w†zakresie ±2,5V.
pierwszym
włączeniu rejestratora.
Woltomierz pod³¹czamy
UWAGA: W†czasie prÛbkowamiÍdzy wewnÍtrzny i†wewnÍtrzny
styk gniazda Z1. Reguluj¹c poten- nia i†przepisywania pamiÍci prÛcjometrem doprowadzamy do sta- bek do†pamiÍci nieulotnej procenu, w†ktÛrym woltomierz pokaøe sor nie†wytwarza sygna³u wideo,
napiÍcie 0,6V. Teraz cyklicznie co objawia siÍ chwilowym zaninaciskaj¹c przycisk START, regu- kiem obrazu.
W†po³oøeniu AC prze³¹cznika
lujemy trymer VR1 tak d³ugo, aø
wykres na ekranie dojdzie do†trze- AC/DC z†sygna³u wejúciowego jest
ciej kreski. Gdy to osi¹gniemy, usuwana sk³adowa sta³a. Pozwala
kalibracjÍ moøemy uznaÊ za za- to na†pomiary sygna³Ûw zmienkoÒczon¹. DopÛki mamy pod³¹- nych na³oøonych na napiÍcie staczony do†rejestratora woltomierz ³e. Naleøy tylko pamiÍtaÊ, øe
i†potencjometr, warto sprawdziÊ niewielka pojemnoúÊ zastosowanego kondensatora powoduje
pozosta³e ustawienia czu³oúci.
Etap kalibracji moøemy pomi- w†czasie pomiaru dodatkowy b³¹d,
n¹Ê i†zast¹piÊ rezystor R5 i†trymer ktÛry dla 50Hz wynosi oko³o
VR1 jednym rezystorem o†wartoú- dwÛch procent i†roúnie dla niøci 4,7kΩ. W†takim przypadku mu- szych czÍstotliwoúci.
simy siÍ liczyÊ ze znacznym
Wyposaøenie dodatkowe
pogorszeniem dok³adnoúci.
Rejestrator jest wyposaøony
w†gniazdo wejúciowe typu BNC,
Obs³uga rejestratora
Obs³uga rejestratora jest stosun- k t Û r e j e s t s t a n d a r d o w y m
kowo prosta i†sprowadza siÍ do†wy- gniazdem w†technice pomiarowej.
brania podstawy czasu klawiszem ZdajÍ sobie sprawÍ, øe nie†kaødy
TBASE, czu³oúci klawiszem RAN- posiada w†swoich zasobach warGE i†zapocz¹tkowania prÛbkowania sztatowych sondÍ oscyloskopow¹.
klawiszem START. RÛwnoczesne Maj¹c to na†wzglÍdzie, proponujÍ
naciúniÍcie przyciskÛw TBASE budowÍ prostej sondy, ktÛra dosi†RANGE spowoduje zamianÍ za- konale sprawdza siÍ w†warunwartoúci pamiÍci prÛbek z†pamiÍci¹ kach amatorskich. Do†wykonania
nieulotn¹ EEPROM. DziÍki temu sondy bÍdziemy potrzebowaÊ: kamoøemy zapamiÍtaÊ aktualnie ana- bla koncentrycznego o†d³ugoúci
lizowany wykres, a†takøe odczytaÊ oko³o 1,5m, wtyku BNC, dwuuprzednio zapamiÍtane przebiegi. dziestocentymetrowego odcinka
Co jest bardzo waøne, razem z†za- przewÛdu w†izolacji i†dwa krokowartoúci¹ pamiÍci ìwÍdruj¹î nasta- dylki. Kabel i†wtyk kupimy
wy podstawy czasu i†czu³oúci, ktÛ- w†kaødej firmie instaluj¹cej sieci
re obowi¹zywa³y w†momencie po- komputerowe. Tam rÛwnieø moøemy poprosiÊ o†zaciúniÍcie wtybierania prÛbek.

Rys. 7. Rysunek montażowy prostej sondy.
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Rejestrator przebiegu analogowego
ku BNC na†jednym koÒcu kabla.
Z†drugiej strony kabla úci¹gamy
zewnÍtrzny p³aszcz na odcinku
oko³o 15cm. Teraz usuwamy
oplot ekranuj¹cy, pozostawiaj¹c
0,5cm na†przylutowanie przewodu. Miejsce lutowania zabezpieczamy taúm¹ izolacyjn¹ lub koszulk¹ termokurczliw¹. Na†koÒcach dolutowanego przewodu
i†ìrdzeniaî kabla koncentrycznego montujemy krokodylki. Ewentualne w¹tpliwoúci powinien wyjaúniÊ rys.†7. W†tak wykonanej
sondzie krokodylek po³¹czony
z†ekranem pod³¹czamy zawsze
do†masy badanego uk³adu.
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Do†wspÛ³pracy z†obydwoma rejestratorami: analogowym i†opisanym w†EP10/99 - cyfrowym, wystarczy telewizor czarno-bia³y.
W†wielu naszych domach stoj¹
takie telewizory, czÍsto nieuøywane od wielu lat. Problem z†ich
wykorzystaniem polega na†tym, øe
z†zasady nie s¹ one wyposaøone
w†wejúcia wideo. W†takim przypadku rozwi¹zaniem jest kupno
modulatora w.cz.
Przegl¹daj¹c stare numery rÛønych czasopism elektronicznych, zauwaøy³em opisy innego poøytecznego urz¹dzenia. W†EP11/95 by³ opisany AV-Sender, czyli prosty nadaj-

nik telewizyjny o†zasiÍgu kilkunastu
metrÛw. Pod³¹czaj¹c wyjúcie wizyjne rejestratora do†wejúcia takiego
nadajnika, moøemy przes³aÊ sygna³
do anteny telewizora. DziÍki temu
zapewnimy sobie izolacjÍ galwaniczn¹ i†nie†bÍdziemy ìuwi¹zaniî
do†telewizora, a†to z†pewnoúci¹ znacz¹co poprawi komfort pracy.
Tomasz Gumny, AVT
tomasz.gumny@ep.com.pl
Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/
pcb.html oraz na p³ycie CD-EP04/
2000 w katalogu PCB.
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