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1. ÚVOD
Má závěrečná práce se skládá ze dvou částí. První část je výroba astabilního multivibrátoru
pomocí časovacího obvodu 555. Použiju k tomu klasické zapojení:

Rezistor R2 jsem nahradil potenciometrem, abych mohl měnit střídu a to aby se pak
projevilo v grafu. Obvod 555 je napájen 5V kvůli jednočipovému počítači.
Druhá část se skládá z napsání programu pro zobrazení signálu v softwaru Processing.
Zobrazované hodnoty získám na analogovém portu jednočipového počítače a následně je
pošlu z Arduina IDE do Processingu přes sériový port.

Zadání spojuje několik věcí. Výroba hardware – multivibrátor, práce s jednočipovým
počítačem a jeho naprogramování a taky vytvoření grafického prostředí pro osciloskop.
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2. METODIKA PRÁCE
2.1 Astabilní multivibrátor
Jedná se o klopný obvod, který nemá ani jeden stabilní stav. Neustále se překlápí z jednoho
do druhého stavu. Díky tomu na svém výstupu vytváří obdélníkový průběh.

Tento obvod lze poskládat buď z tranzistorů nebo z časovacího obvodu 555, pro který jsem
se rozhodl. Zde je schéma, ze kterého jsem vycházel:

Časovací obvod 555 v tomto konkrétním zapojení funguje na principu počítání, za jak
dlouho se nabije a vybije elektrolytický kondenzátor a na základě této doby generuje na
výstupu napětí. Hodnotami C1, R1 a R2 můžeme měnit tzv. střídu. Střída je poměr časů, ve
kterých je obdélníkový signál v jednotlivých úrovních. Pevnými hodnotami součástek
dosáhneme pořád stejné střídy. Pro její změnu jsem se rozhodl místo R2 umístit
potenciometr. Jelikož pracuju s jednočipovým počítačem, jehož vstup je schopen
zpracovávat napětí do 5V SS, je potřeba, aby byl časovačí obvod napájen 5V. Vyřešil jsem
to děličem napětí napájeného 9V baterií.
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2.1.1 Popis funkce

1 – Ground – nula
2 – Trigger – připojením tohoto pinu do nuly začne časování
3 – Output – výstup
4 – Reset – připojením pinu do nuly se časování resetuje
5 – CV – k pinu je většinou připojen kondenzátor o malé kapacitě, slouží ke stabilizaci
napájecího napětí aby časování probíhalo bez chyb
6 – Threshold – pin sleduje napětí na kondenzátoru a počítá čas nabití do asi 2/3 kapacity
7 – Discharge – vybíjí kondenzátor když je plný
Pro funkci obvodu 555 v astabilním módu jsou spojeny piny 2 a 6. Po připojení napájení se
kondenzátor nabíjí přes dva rezistory a vybíjí se pouze přes jeden. To znamená, že signál na
výstupu bude o něco málo déle v logické úrovni 1. Jakmile pin 6 detekuje nabitý
kondenzátor, nastává jeho vybíjení přes pin 7. Když je kondenzátor vybitý, pin 2 detekuje
nulu a kondenzátor se opět začne nabíjet.
2.1.2 DPS
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Potenciometr vlevo je použit k nastavení napájecího napětí. Otáčením doprava se napětí
snižuje.
Potenciometr vpravo je určen k nastavení kmitočtu. Otáčením doprava se kmitočet zvyšuje.

2.2 Program – Arduino
Využívám jednočipový počítač Arduino Nano jako převodník napětí na číslo. Výstup z
astabilního multivibrátoru je připojen na analogový pin Arduina. Hodnoty napětí posílám
přes sériovou komunikaci do programu Processing, kde jsou následně data zpracovány a
zobrazeny. Rychlost přenosu je nastavena na 250 000 baudů.
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2.3 Program – Processing

Prostředí osciloskopu je můj vlastní přínos. Je navrženo tak, že hodnota napětí přivedeného
signálu může být změřena na stupnici u levého okraje.

Na začátku programu importuju knihovny a vytvářím class Serial. V části setup nastavuji
velikost okna, sériovou komunikaci a vykresluju obrázek. Místo položky „COM4“ je
potřeba nastavit správný port. Ten se zjistí při připojování Arduina k PC.
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Část pro zobrazení naměřených hodnot do grafu.

Funkce pro zobrazení pozadí je použita v části draw pro nastavení prostředí osciloskopu.
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Část pro příjem hodnot poslaných po sériové lince a jejich úprava.

3. VÝSLEDKY MĚŘENÍ
3.1 Multivibrátor
Z astabilního klopného obvodu v konečné podobě vystupuje napětí o obdélníkovém
průběhu s frekvenčním rozsahem od asi 50 Hz do 2 kHz a výstupní napětí je nastavitelné
od asi 2V do 8V. Frekvenční rozsah byl ověřen na analogovém osciloskopu. Při nastavení
nejnižšího kmitočtu je střída asi 50%, ovšem při nejvyšším nastaveném kmitočtu je asi
10%.

3.2 Osciloskop
Naprogramovaný osciloskop je schopen zobrazovat signál s hodnotami od 0V do 5V SS a
od 0 Hz do asi 2,5 kHz. Vypsáním funkce millis() na sériový port v programu Arduino IDE
jsem zjistil, že za 1 ms se pošlou dvě hodnoty, z čehož vyplývá, že jedna se pošle za 0,5 ms.
V programu Processing na každý pixel vypisuju jednu přijatou hodnotu, takže na
osciloskopu vidíme časový průběh signálu za 237 ms.
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4. ZÁVĚR
Jako závěrečnou práci se mi podařilo vyrobit generátor obdélníkového signálu a napsat
program pro zobrazení hodnot přivedených na sériový port. Pár problémů se ovšem
vyskytlo. Při návrhu DPS pro multivibrátor jsem počítal s tím, že použiju jednoduchý
vypínač. Umístil jsem ovšem na desku špatné plošky a vypínač byl pro toto rozpětí příliš
malý, tak jsem byl nucen na místo vypínače umístit drátový propoj. Multivibrátor se nyní
zapíná a vypíná připojením nebo odpojením baterie. Dále jsem na DPS zapomněl umístit
plošku pro uzemění výstupu a proto jsem musel na DPS zespodu připájet vývodní kabel.
Softwarově osciloskop postačuje orientačním měřením pro nenáročné uživatele. Jako
zlepšení a zvětšení možností osciloskopu je možné k jednočipovému počítači připojit
předřadný rezistor a zvětšit jím napěťový rozsah. Dále je možné se uplně vyvarovat volání
funkce analogRead() a programovat jednočipový počítač na úrovni Assembleru. Při použití
časování, interruptů, free-running modu A/D převodníku je možné mnohonásobně zvětšit
rychlost vzorkování.
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