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АНОТАЦІЯ
Виявлювач закладних пристроїв замаскованих під елементи РЕА
пристроїв, з AVR мікроконтроллером.
Дипломний

проект

Федорчука

Т.В.

20
15

В даному дипломному проекті розробляється виявлювач закладних
НТУУ

"КПІ",

факультет

радіотехніки, кафедра конструювання і виробництва радіоелектронної

апаратури, група РІ-11. КПІ, 2015. - Сторінок - 74, рисунків - 28, таблиць - 10,

РА

креслень – 3.

У даному проекті розроблений виявлювач закладних пристроїв, з AVR
Основним

призначенням

даного

приладу

є

чу
к,
Кі
В

мікроконтроллером.

розпізнавання закладних пристроїв або окремих елементів РЕА, таких як:
― Резистори;
― Конденсатори;
― Діоди;
― Індуктивності;

ор

Пристрій має можливість підключення до комп'ютера через інтерфейс
USB.

ед

Проект містить графічну документацію, яка включає: креслення схеми
електричної структурної, креслення схеми електричної принципової, У

.Ф

проекті містяться результати вимірювання пристрою.
Ключові слова: виявлювач, закладний пристрій, мікроконтроллер,

Т.
В

вимірювання.

ABSTRACT
Detector of eavesdropping devices disguised into the REA elements.
In this diploma project develops detector embedded devices with AVR
microcontroller.
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Diploma project Fedorchuk T.V. "KPI", Department of Radio Engineering,

Department of designing and manufacturing electronic equipment, a group of PI11. KPI, 2015. - Pages - 74, figures - 28 tables - 10 drawings - 3.
This

project

is

designed

detector

embedded

devices

with

AVR

 resistors;
 capacitors;
 Diodes;
 Inductance;

чу
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devices or individual elements CEA, such as:

РА

microcontroller. The main purpose of this device is recognition eavesdropping

The device can be connected to your computer via USB.

ор

The project includes a graphical documentation, which includes: structural
design of the electrical drawings, electrical principle drawing schemes, the draft

ед

contains the results of measuring device.

Т.
В

.Ф

Keywords: detector, eavesdropping devices, microcontroller, measurement.
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до дипломного проекту

Т.
В

.Ф

ед

ор
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НТУУ «КПІ», РТФ

ВСТУП
Сучасну мікроелектроніку важко уявити без такої важливої складової, як
мікроконтролер. Мікроконтролери непомітно завоювали світ. В останній час на
допомогу людині пришла ціла армія електронних помічників. Ми привикли до
них і часто навіть не підозрюємо, що в багатьох таких пристроях працює
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мікроконтролер.

Мікроконтролерні технології дуже ефективні. Один і той же пристій, який

раніше збирався на традиційних елементах, будучи зібрано з використанням

мікроконтролерів, становиться простіше. Вони не потребують налагоджування

РА

та менші за розміром. Крім цього, з використанням мікроконтролерів

з’являються практично безмежні можливості по додаванню нових споживчих

чу
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В

функцій та можливостей до вже існуючих пристроїв.

Незважаючи на те, що мікроконтролери AVR появилися на ринку близько
10 років тому, їх популярність до сьогоднішнього часу дуже велика. З кожним
роком вони охоплюють все нові ланки на ринці. Не останню роль в цьому
відіграє відношення показників ціна/швидкодія/енерговикористання, до цього
часу являються майже найкращі на ринці 8 – бітних мікроконтролерів. Крім

ор

того постійно зростає число виготовлення сторонніми виробниками різних
програмних та апаратних засобів підтримки розробок пристроїв на їх основі.

ед

Все це дозволяє говорити про мікроконтролери AVR, як про індустріальний

.Ф

стандарт серед 8-бітніх мікроконтролерів.
AVR - найбільша виробнича лінії серед інших флеш-мікроконтролерів

корпорації

Atmel.

Atmel

представила

перший

8-розрядний

флеш-

Т.
В

мікроконтролер в 1993 році і з тих пір безперервно вдосконалює технологію.

Прогрес даної технології спостерігався в зниженні питомого енергоспоживання
(мА/МГц), розширення діапазону напруг живлення (до 1.8 В) для продовження
ресурсу батарейних систем, збільшенні швидкодії до 16 млн. операцій в
секунду,

встрєних

реально-часових

емуляторів,

реалізації

функції

самопрограмування, вдосконаленні та розширенні кількості периферійних
модулів, встроєних спеціалізованих пристроїв (радіочастотний передавач, USBЗм Лист № докум.

Підп. Дата
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контролер, драйвер РКІ, програмована логіка, контролер DVD, пристрої
захисту даних) та ін.
Успіх

AVR-мікроконтролерів

пояснюється

можливістю

простого

виконання проекту з досягненням необхідного результату в найкоротші
терміни, чому сприяє доступність великої кількості інструментальних засобів
проектування, що поставляються, як безпосередньо корпорацією Atmel, так і
спектр

компіляторів,

програматорів,

асемблерів,
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сторонніми виробниками. Провідні сторонні виробники випускають повний
роз'ємів

і

адаптерів.

Відмінною рисою інструментальних засобів від Atmel є їх невисока вартість.

Іншою особливістю AVR-мікроконтролерів, яка сприяла їх популяризації, це

РА

використання RISC-архітектури, яка характеризуються потужним набором
інструкцій, більшість яких виконуються за один машинний цикл. Це означає,

чу
к,
Кі
В

що при рівній частоті тактового генератора вони забезпечують продуктивність
в 12 (6) разів більше продуктивності попередніх мікроконтролерів на основі
CISC-архітектури (наприклад, MCS51). З іншого боку, в рамках однієї
програми з заданим швидкодією, AVR-мікроконтролер може тактуватись в 12
(6) разів меншою тактовою частотою, забезпечуючи рівне швидкодію, але при
цьому споживаючи набагато меншу потужність. Мікроконтролери забезпечує

ор

продуктивність до 16 млн. операцій в секунду і підтримують флеш-пам'ять
програм різної ємності: 1 ... 256 кбайт. AVR-архітектура оптимізована під язик

ед

високого рівня Сі, а більшість представників сімейства megaAVR містять 8канальний 10-розрядний АЦП, а також сумісний з IEEE 1149.1 інтерфейс JTAG

.Ф

або debugWIRE для вбудованої налагодження. Крім того, всі мікроконтролери
megaAVR з флеш-пам'яттю ємністю 16 кбайт.

Т.
В

Найбільшого поширення мікроконтролери отримали у вбудований

системах контролю та управління.
Область застосування мікроконтролерів - це різні контролери прістроїв

автоматики,

пластикові

картки,

контролери

периферійних

прістроїв.

Використання мікроконтролерів у виробництві призводить не тільки до
підвищення техніко-економічних показників (вартості, надійності, споживаної
потужності, габаритних розмірів), але й дозволяє скоротити час розробки
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виробів і

робить їх модифікованими

та

адаптивними. Використання

мікроконтролерів в системах управління забезпечує досягнення високих
показників ефективності при низькій вартості.Одними з найбільш популярних
однокристальних ЕОМ є мікроконтроллери сімейства AVR фірми Atmel. Вони
представляють собою потужний інструмент, прекрасну основу для створення
сучасних високопродуктивних і економічних контролерів багатоцільового
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призначення.
У якості основного компонента системи управління робота взято

мікроконтроллер. Його головні переваги - універсальність, програмна

гнучкість, можлівість цифрової обробки даних в реалізації складаних

РА

алгорітмів. Інтеграція в одному корпусі великої кількості періферійніх

прістроїв забезпечує компактність і низьку вартість кінцевіх приладів.
компонентів

і

тім

чу
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Впровадження мікроконтролера в схему дає можлівість зменшити кількість її
самим

знизити

енергоспоживання

пристрою.

Під

мікроконтролером, в загально випадку, розуміють мікропроцесорний пристрій,
здатен виконувати обмежений набір функцій

Метою дипломного проекту є створення виявлювача закладних пристроїв,
які замасковані під елементи РЕА з AVR мікроконтроллером., який
Для

ор

побудований на основі мікроконтролера ATmega8.
побудови

мікропроцесорної

системи

необхідно

було

обрати

ед

найекономічнішу, швидкодійну та найменш енерговикористовувані елементи.
Саме тому при створенні мікропроцесорної системи була приділена увага

.Ф

наступним елементам: мікроконтроллер ATmega8, символьний LCD-дисплей
2x16 з контроллером ST7565, декілька резисторів, конденсаторів та кнопка.

Т.
В

Для вирішення постановленої задачі, проектування було поділено на 2

етапи. На першому етапі – створення приладу. Для його стабільної роботи та
виконання відповідних функцій необхідно було обрати наступні елементи:

конденсатори, резистори та мікроконтроллер. На другому етапі побудови
мікропроцесорної системи інформаційного табло необхідно було обрати
найбільш ефективний та економічний спосіб відображення інформації, яку
виконуює LCD екран.
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ
АЦП – аналогово – цифровий перетворювач;
МК - мікроконтроллер;
ОЗП – оперативно запом’ятовуючий пристрій;
РВВ - регістри введення / виводу;
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РЕА – радіоелектронна апаратура;
РЗП - регістр загального призначення;
РКІ – рідкокристалічний індикатор;
ШІМ - широтно-імпульсний модулятор;

РА

ЦАП – цифрово – аналоговий перетворювач;

EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)— постійний

чу
к,
Кі
В

запам'ятовувальний пристрій;

JTAG(Joint Test Action Group) назва робочої групи з розробки стандарту IEEE
1149;

TWI - (Two-wire Serial Interface) - двопровідний послідовний інтерфейс;
UART(universal

asynchronous

receiver/transmitter)

—

універсальний

Т.
В

.Ф

ед

ор

асинхронний приймач/передавач;
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1. АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ
В даному дипломному проекті розробляється виявлювач закладних
пристроїв, з AVR мікроконтроллером. Основним призначенням даного приладу
є розпізнавання закладних пристроїв або окремих елементів РЕА, таких як:
резистори, конденсатори та діоди. Прилад працює з мікроконтроллерами

20
15

ATmega8, ATmega168 или ATmega328. Також можна використовувати
ATmega644, ATmega1284, ATmega1280 або ATmega2560.

Мій вибір пав на мікроконтроллер ATmega8. В принципі, різниця між
всіма мікроконтроллерами не значна для виконання поставленої задачі.

РА

Оскільки мікроконтролер був обраний ATMega8 ми отримуємо наступні
переваги:

чу
к,
Кі
В

1. Самоперевірка з автоматичним калібруванням.

2. Поліпшення якості вимірювання з автоматичним перемиканням
масштабу АЦП.

3. Вимірювання індуктивностей при опорі нижче 2100 Ом.
4. Вимірювання резисторів нижче 10 Ом з дозволом 0,01%.
5. Низьке енергоспоживання.

ор

Також він має більш ніж достатньо оперативної пам'яті. ATMega8 має
достатньо портів і дуже економічно вигідний. Транзистор тестер живиться від

ед

9В батареї. Напруга живлення 5В. До перших пінів порта D підключений LCD-

.Ф

дисплей. Це 2x16 символьний текстовий LCD-дисплей з HD44780 сумісним
контролером.

Межі вимірювання та додаткові характеристики:

Т.
В

1. Дозвіл вимірювання опору до 0, 01 Ом, а величина виміру - до 50 𝑀Ом;
2. Визначення і вимірювання одного конденсатора із зображенням
символу конденсатора з точністю до чотирьох десяткових цифр.
Ємність конденсатора може бути заміряна від 25 𝑝𝐹 (8 𝑀𝐻𝑧, 50 𝑝𝐹 - 1
𝑀𝐻𝑧) до 100 𝑚𝐹. Дозвіл виміру становить 1 𝑝𝐹 (8 𝑀𝐻𝑧).
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3. Для резисторів опором нижче 2100 Ом, якщо ATmega з обсягом більше
ніж 16K флеш-пам'яті, вимірюється індуктивність. Діапазон вимірювань
від 0,01 𝑚𝐻 до 20 𝐻, але точність не висока. Отримати результат
вимірювання можна тільки з єдиним підключеним елементом.
4. Конденсатори ємністю нижче 25 𝑝𝐹 зазвичай не визначаються, але
можуть бути виміряні разом з паралельним діодом або паралельним

20
15

конденсатором, ємністю більше 25 𝑝𝐹. У цьому випадку з результату
вимірювання необхідно відняти ємність підключеного паралельно

елементу. Для контролерів, що мають принаймні 32K флеш-пам'яті
здійснюється автоматичний перехід на циклічний режим вимірювання,

РА

якщо конденсатор з більш ніж 25 𝑝𝐹 підключений до ТР1 і ТР2. У
цьому режимі вимірювання конденсаторів ми можемо виміряти ємність

чу
к,
Кі
В

конденсаторів нижче 25 𝑝𝐹 в ТР1 і ТР2 безпосередньо.

5. У функції самоперевірки вбудований додатковий генератор частоти на
50 𝐻𝑧, щоб перевірити точність тактової частоти (тільки для
контролерів з обсягом більше ніж 32K флеш-пам'яті).
6. Підключається, в режимі самоперевірки, обладнання для градуювання
внутрішнього вихідного опору порту і зміщення нуля при вимірюванні

ор

ємності (тільки для контролерів з обсягом більше ніж 16K флешпам'яті). Для градуювання необхідно підключити до щупів 1 і 2

ед

зовнішній високоякісний конденсатор ємністю між 100 𝑛𝐹 і 20 μ𝐹 щоб
величину

компенсації

напруги

зсуву

аналогового

.Ф

виміряти

компаратора. Це зменшить помилки виміру ємності конденсаторів до 40

Т.
В

μ𝐹. Цей же конденсатор застосовується при корекції напруги
внутрішнього ІОН, заміряного для підстроювання масштабу АЦП при
вимірюванні з внутрішнім ІОН.

7. З діалогового меню функцій можна запустити окремий вимір ємності з
вимірюванням ESR. Тільки конденсатори від 2 μ𝐹 до 50 𝑚𝐹 можуть
бути виміряні в схемі, так як використовується низька, близько 300 𝑚𝑉

Зм Лист № докум.

Підп. Дата

РІ11.46268.001 ПЗ

Лист

8

напруга. Необхідно переконається, що всі конденсатори розряджені
перед початком будь-яких вимірювань.
8. Час тестування більшості елементів складає приблизно 2 секунди.
Вимірювання ємності або індуктивності можуть збільшити час
тестування.
Слід зазначити, що тестові входи не мають захисної схеми. Захисна схема,

20
15

ймовірно, спотворить результати вимірювання. Тому не повинно бути
компонентів, які в даний час встановлені в ланцюзі випробування. В іншому

Т.
В

.Ф

ед

ор

чу
к,
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випадку ATMega8 може бути пошкоджений.
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2. ПРИНЦИП РОБОТИ СХЕМИ
2.1. Опис схеми
При включенні Тестер показує напругу батареї живлення. Якщо напруга
нижче межі, то після навантаження батареї відображається попередження.
Конденсатори повинні бути розряджені перед кожним вимірюванням. Інакше

20
15

Тестер може бути пошкоджений ще до того, як буде натиснута кнопка TEST.
При вимірюванні елементів без демонтажу, обладнання повинно бути повністю

відключеним від джерела живлення. Крім того, потрібно перевірити, що
залишкова напруга в обладнанні відсутня. У кожного електронного обладнання

РА

всередині є конденсатори! При спробі виміряти малі величини резисторів,
необхідно враховувати опір роз'ємів і кабелів. Дуже важлива якість і стан

чу
к,
Кі
В

роз'ємів, а також, опір кабелів, використовуваних для вимірювання. Оскільки
використовуються випробувальні щупи, то необхідно забезпечити надійне їх
підключення

або

припаяти.

Тоді

не

обов'язково

кожен

раз

робити

перекалібровку для вимірювання конденсаторів з малими ємностями, якщо
вимірювання проводяться з або без вимірювальних щупів.

ор

13-та ніжка мікроконтроллера під’єднується до додаткового з'єднувача
ISP, для спрощення завантаження нових версій програмного забезпечення.

ед

9, 10, 27, 12 та 26-та ніжки заземлені. Резистор R7 становить 3.3 кОм.
Конденсатор C1 та С3 мають значення 100 нФ. Додаткові блокувальні

.Ф

конденсатори повинні бути встановлені у виводах живлення ATmega і у
виводах стабілізатора напруги. Нова версія програмного забезпечення може

Т.
В

використовувати

перемикання

масштабу

напруги

АЦП.

Швидкість

перемикання залежить від зовнішнього конденсатора C1 на AREF (вивід 21
ATmega). Щоб уникнути зменшення на величину більшу, ніж необхідно,
ємність цього конденсатора була зменшена до 1 нФ. Можна взагалі видалити
конденсатор C1. Співвідношення резисторів R11 / R12 визначає величину
напруги для контролю розряду батареї живлення. Величини резисторів R11 =
15 кОм і R12 = 12 кОм.
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Спрощений варіант схеми можемо побачити на рис.2.3, де замість Rx
підключається один з елементів РЕА. І через декілька секунд, так названий,
вимірювач визначає який це елемент та його номінал. А результати цього ми

РА

Рис.2.1 Послідовний ЗП

20
15

побачимо на LCD-дисплеї.

В схемі з послідовним ЗП резистор R1 є постійним, з значенням опору 200
Ом, так само і резистор R3. Значення мінімального та максимального опору

чу
к,
Кі
В

резистора R2 коливається в межах від 20 Ом і до 200 Ом. Ємність конденсатора

.Ф

ед

ор

може бути в діапазоні від 0,001 і до 0,02 мкФ.

Рис.2.2 Паралельний ЗП

В схемі з паралельним ЗП резистор R1 також постійний, з значенням

Т.
В

опору 20 Ом. Значення мінімального та максимального опору резистора R2
коливається в межах від 10 кОм до 50 кОм. Ємність конденсатора може бути в
діапазоні від 0,5 і до 2 мкФ.
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Таблиця 2.1

20
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Опори ЗП на різних частотах

На рис 2.1 та 2.2 ми бачимо схеми підключення послідовного та

РА

паралельного ЗП, в яких між виводами, які в нас зображені у вигляді стілок,
відбувається сканування ЗП. Виявлювач визначає часту, яка коливаються в

чу
к,
Кі
В

межах від 1кГц і до величини 100кГц, на протязі невеликого періоду часу (все
сканування займає не більше 3с.) та величину опору під’єднаного елементу і
робить висновок, що це за елемент – послідовно закладений пристрій,
паралельно закладений пристрій, чи якийсь з елементів РЕА. Величини опорів

Т.
В

.Ф

ед

ор

ЗП на різних частотах дані в Таблиці 2.1.

Рис.2.3. Спрощенна схема вимірювача

Значення 𝑅𝑥 для елементів:

𝑅𝑥 = 𝑅 + 𝑗𝑍, де

(1)

𝑅 – реальна частина опору, 𝑍 – уявна частина опору.
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В ідеалі для конденсаторів:

𝑅𝑐 =

1
𝑗𝜔𝐶

Тобто у формулі (1): 𝑅 = 0, 𝑍 = −

= −𝑗

1
𝜔𝐶

1
𝜔𝐶

,

(2)

.

В ідеалі для індуктивностей:

𝑅𝐿 = 𝑗𝜔𝐿 , де

(3)

20
15

Тобто у формулі (1)𝑅 = 0, 𝑍 = 𝜔𝐿.
Реально для конденсатора:
1

(4)

𝜔𝐶

Реально для індуктивності:

(5)
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𝑅𝐿 = 𝑅 + 𝑗𝜔𝐿.

РА

𝑅𝑐 = 𝑅 − 𝑗
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2.2. Схема електрична принципова

Рис. 2.2. Схема тестера.
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3. ВИБІР ЕЛЕМЕНТНОЇ БАЗИ
3.1. Мікроконтроллер
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Для початку необхідно розібратись з вибором мікроконтроллера. Як я вже
згадував - мій вибір пав на ATmega8. Приведу його характеристики:
Високопродуктивний, малопотужний 8-розр. AVR-мікроконтролер:
― Просунута RISC-архітектура;
― Потужний набір з 130 інструкцій, більшість яких виконуються за один
такт;
― 32 x 8 робочих регістрів загального призначення;
― Повністю статична робота;
― Продуктивність до 16 млн. оп. в сек. при 16 МГц;
― Вбудований 2-тактний пристрій множення;
Енергонезалежні пам'яті програм і даних:
― Внутрішньосистемна самопрограмуюча флеш-пам'ять з зносостійкістю
10000 циклів запис / стирання 32 кбайт (ATmega8);
― Опціональний завантажувальний сектор з роздільними бітами захисту;
Внутрішньосистемне
програмування під
управлінням
програми
в
завантажувальному секторі;
Підтримка читання під час запису:
― ЕСППЗУ з зносостійкістю 100 тис. циклів запис / стирання і розміром:
o 1 кбайт (ATmega8);
― Внутрішнє статичне ОЗУ розміром:
o 2 кбайт (ATmega8);
― Програмовані біти захисту програмного коду;
Інтерфейс JTAG (сумісність зі стандартом IEEE 1149.1):
― Граничне сканування за стандартом JTAG;
― Підтримка функцій внутрикристального налагодження;
― Програмування флеш-пам'яті, ЕСППЗУ, конфігураційних біт і біт захисту
через інтерфейс JTAG;
Вбудовані периферійні модулі:
― Сегментний драйвер РКІ 4 x 25 (ATmega8);
― Два 8-розр. таймера-лічильника з окремим режимом порівняння;
― Один 16-розр. таймер-лічильник з окремим режимом порівняння і
режимом захоплення;
― Годинник реального часу з окремим генератором;
― Чотири канали широтно-імпульсної модуляції;
― 8-канальний 10-розр. АЦП;
― Програмований послідовний УСАПП;
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― Ведучий / підлеглий послідовний інтерфейс SPI;
― Універсальний послідовний інтерфейс з детектором умови «Старт»;
― Програмований сторожовий таймер з окремим вбудованим генератором;
― Вбудований аналоговий компаратор;
― Переривання і пробудження зі зміни стану виводу;
Спеціальні функції мікроконтролера:
― Скидання при подачі живлення і програмована захист від зниження
напруги живлення;
― Внутрішній калібрований генератор;
― Зовнішні та внутрішні джерела переривань;
― П'ять режимів сну: холостий хід (Idle), зниження шумів АЦП (ADC Noise
Reduction), економічний (Power-save), вимикання (Power-down) і
черговий (Standby);
Введення-виведення і корпус:
― 53/68 програмованих ліній введення-виведення;
― 64-вив. корпус TQFP, 64-вив. корпус MLF і 100-вив. корпус TQFP;
Температурний діапазон:
― Промисловий: -40 ° C ... + 85 ° C;
Ультрамале енергоспоживання:
― Активний режим:
1 МГц, 1.8В: 350 мкА;
32 кГц, 1.8В: 20 мкА (в т.ч. генератор);
32 кГц, 1.8В: 40 мкА (в т.ч. генератор і РКІ);
― Режим виключення:
100 нА при живленні 1,8 В;
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Таблиця 1.1
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Таблиця розмірів мікроконтроллера

Рис.3.1. Призначення виводів мікроконтроллера ATMega8

Серцем мікроконтроллерів AVR є 8-бітове мікропроцесорне ядро або

центральний процесорний пристрій (ЦПУ), побудований на принципах RISCархітектури. Основою цього блоку служить арифметико-логічний пристрій
(АЛП). За системному тактовому сигналу з пам'яті програм відповідно до
вмісту лічильника команд (Program Counter - PC) вибирається чергова команда
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і виконується АЛП. Під час вибору команди з пам'яті програм відбувається
виконання попередньої обраної команди, що і дозволяє досягти швидкодії 1
MIPS на 1 МГц. АЛУ підключено до регістрів загального призначення РЗП
(General Purpose Registers - GPR). Регістрів загального призначення всього 32,
вони мають байтовий формат, тобто кожен з них складається з восьми біт. РЗП
знаходяться на початку адресного простору оперативної пам'яті, але фізично не

20
15

є її частиною. Тому до них можна звертатися двома способами (як до регістрів і
як до пам'яті). Таке рішення є особливістю AVR і підвищує ефективність
роботи і продуктивність мікроконтролера.

Відмінність між регістрами і оперативною пам'яттю полягає в тому, що з

РА

регістрами можна виробляти будь-які операції (арифметичні, логічні, бітові), а
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в оперативну пам'ять можна лише записувати дані з регістрів.
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Рис.3.2. Структурна схема мікроконтроллера

Пам'ять
У мікроконтроллерах

AVR

реалізована

Гарвардська

архітектура,

відповідно до якої розділені не тільки адресні простори пам'яті програм і
пам'яті даних, а й шини доступу до них. Кожна з областей пам'яті даних
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(оперативна пам'ять і EEPROM) також розташована в своєму адресному
просторі.
Пам'ять програм (Flash ROM або Flash ПЗУ)
Пам'ять програм призначена для зберігання послідовності команд,
керуючих функціонуванням мікроконтроллера, і має 16-ти бітну організацію.
Всі AVR мають Flash-пам'ять програм, яка може бути різного розміру - від 1 до

20
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256 КБ. Її головна перевага в тому, що вона побудована на принципі
електричного перепрограмовування, тобто допускає багаторазове стирання і

запис інформації. Програма заноситься в Flash-пам'ять AVR як за допомогою
звичайного програматора, так і за допомогою SPI-інтерфейсу, у тому числі
на

зібраній

платі.

Можливістю

внутрішньосхемного

РА

безпосередньо

програмування (функція ISP) через комунікаційний інтерфейс SPI володіють
Всі
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всі мікроконтроллери AVR, крім Tiny11 і Tiny28.
мікроконтролери

сімейства

Mega

мають

можливість

самопрограмування, тобто самостійної зміни вмісту своєї пам'яті програм. Ця
особливість дозволяє створювати на їх основі дуже гнучкі системи, алгоритм
роботи яких буде змінюватися самим мікроконтроллером залежно від будьяких внутрішніх умов або зовнішніх подій.

ор

Гарантоване число циклів перезапису Flash-пам'яті у мікроконтроллерів
AVR другого покоління становить не менше 10 тис. Циклів при типовому

ед

значенні 100 тис. Циклів. (В офіційній технічної документації Atmel Corp.
вказується значення 10 тис. Циклів).

.Ф

Пам'ять даних

Пам'ять даних розділена на три частини: реєстрова пам'ять, оперативна

Т.
В

пам'ять (ОЗУ - оперативний пристрій або RAM) і незалежна пам'ять (ЕСППЗУ
або EEPROM).
Реєстрова пам'ять (РОН і РВВ)

Реєстрова пам'ять включає 32 регістра загального призначення (РЗП або

GPR), об'єднаних у файл, і службові регістри введення / виводу (РВВ). І ті й
інші розташовані в адресному просторі ОЗУ, але не є його частиною.

Зм Лист № докум.

Підп. Дата

РІ11.46268.001 ПЗ

Лист

20

В області регістрів введення / виводу розташовані різні службові регістри
(реєстри управління мікроконтроллером, регістри стану і т. п.), а також
регістри управління периферійними пристроями, що входять до складу
мікроконтроллера.

По

суті,

управління

мікроконтроллером

полягає

в

управлінні цими регістрами.
Незалежна пам'ять даних (EEPROM)

20
15

Для довготривалого зберігання різної інформації, яка може змінюватися в
процесі функціонування мікроконтроллерною системи, використовується
EEPROM-пам'ять.

Всі

AVR

мають

блок

енергонезалежної

електричноперезаписуваної пам'яті даних EEPROM від 64 Байт до 4 КБ. Цей

РА

тип пам'яті, доступний програмою мікроконтроллера безпосередньо в ході її

виконання, зручний для зберігання проміжних даних, різних констант,

чу
к,
Кі
В

коефіцієнтів, серійних номерів, ключів і т.п. EEPROM може бути завантажена
ззовні як через SPI інтерфейс, так і за допомогою звичайного програматора.
Число циклів стирання / запис - не менше 100 тис.
Оперативна пам'ять (ОЗУ або RAM)

Внутрішня оперативна статична пам'ять Static RAM (SRAM) має байтовий
формат і використовується для оперативного зберігання даних.

ор

Розмір оперативної пам'яті може варіюватися у різних чипів від 64 Байт до
4 КБ. Число циклів читання і запису в RAM не обмежена, але при відключенні
Для

ед

живлячої напруги вся інформація втрачається.
деяких

мікроконтроллерів

можлива

організація

підключення

.Ф

зовнішнього статичного ОЗП обсягом до 64К.
Периферія

Т.
В

Периферія мікроконтроллерів AVR включає: порти (від 3 до 48 ліній

введення і виведення), підтримку зовнішніх переривань, таймери-лічильники,

сторожовий таймер, аналогові компаратори, 10-розрядний 8-канальний АЦП,
інтерфейси UART, JTAG і SPI, пристрій скидання по зниженню живлення,
широтно-імпульсні модулятори.
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Порти введення / виводу (I / O)
Порти введення / виводу AVR мають число незалежних ліній "вхід / вихід" від
3 до 53. Кожна лінія порту може бути запрограмована на вхід або на вихід.
Потужні вихідні драйвери забезпечують струмовий навантажувальну здатність
20 мА на лінію порту (впадає струм) при максимальному значенні 40 мА, що
дозволяє,

наприклад,

безпосередньо

підключати

до

мікроконтроллера

20
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світлодіоди і біполярні транзистори. Загальна струмове навантаження на всі
лінії одного порту не повинна перевищувати 80 мА (всі значення наведені для
напруги живлення 5 В).

Архітектурна особливість побудови портів вводу / виводу у AVR полягає в

РА

тому, що для кожного фізичного виводу (піна) існує 3 біти контролю /

управління, а не 2, як у поширених 8-розрядних мікроконтроллерів (Intel,
вмісту

порту

в

чу
к,
Кі
В

Microchip, Motorola і т.д. ). Це дозволяє уникнути необхідності мати копію
пам'яті

для

безпеки

і

підвищує

швидкість

роботи

мікроконтроллера при роботі з зовнішніми пристроями, особливо в умовах
зовнішніх електричних перешкод.
Переривання (INTERRUPTS)

Система переривань - одна з найважливіших частин мікроконтроллера. Всі

ор

мікроконтроллери AVR мають багаторівневу систему переривань. Переривання
припиняє нормальний хід програми для виконання пріоритетного завдання,

ед

обумовленою внутрішнім або зовнішнім подією.
Для кожного такого події розробляється окрема програма, яку називають

.Ф

підпрограмою обробки запиту на переривання (для стислості - підпрограмою
переривання), і розміщується в пам'яті програм.

Т.
В

При виникненні події, що викликає переривання, мікроконтроллер зберігає

вміст лічильника команд, перериває виконання центральним процесором
поточної програми і переходить до виконання підпрограми обробки
переривання.
Після виконання підпрограми переривання здійснюється відновлення
попередньо збереженого лічильника команд і процесор повертається до

виконання перерваної програми.
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Для кожної події може бути встановлений пріоритет. Поняття пріоритет
означає, що виконувана підпрограма переривання може бути перервана іншою
подією тільки за умови, що воно має вищий пріоритет, ніж поточне. В іншому
випадку центральний процесор перейде до обробки нової події тільки після
закінчення обробки попереднього.
Таймери / лічильники (TIMER / COUNTERS)

20
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Мікроконтроллери AVR мають у своєму складі від 1 до 4 таймерів /
лічильників з розрядністю 8 або 16 біт, які можуть працювати і як таймери від
внутрішнього джерела тактової частоти, і як лічильники зовнішніх подій. Їх

можна використовувати для точного формування тимчасових інтервалів,
імпульсів

на

висновках

мікроконтроллера,

формування

РА

підрахунку

послідовності імпульсів, тактування прийомопередавача послідовного каналу

чу
к,
Кі
В

зв'язку. У режимі ШІМ (PWM) таймер / лічильник може являти собою
широтно-імпульсний модулятор і використовується для генерування сигналу з
програмованими частотою і шпаруватістю. Таймери / лічильники здатні
виробляти запити переривань, перемикаючи процесор на їх обслуговування з
подій і звільняючи його від необхідності періодичного опитування стану
таймерів. Оскільки основне застосування мікроконтроллери знаходять в
елементів.

ор

системах реального часу, таймери / лічильники є одним з найбільш важливих

ед

Сторожовий таймер (WDT)
Сторожовий таймер (WatchDog Timer) призначений для запобігання

.Ф

катастрофічним наслідкам від випадкових збоїв програми. Він має свій власний
RC-генератор, що працює на частоті 1 МГц. Як і для основного внутрішнього

Т.
В

RC-генератора, значення 1 МГц є наближеним і залежить насамперед від
величини напруги живлення мікроконтроллера і від температури.
Ідея використання стоpожевого таймеpа гранично проста і полягає в

pегуляpному його скиданні під упpавлінням пpогpамми або зовнішнього
впливу до того, як закінчиться його витримка часу і не виконається скидання
процесора. Якщо пpогpамма працює ноpмально, то команда скидання
стоpожевого таймеpа повинна pегуляpно виконуватися, захищаючи поцессоp
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від скидання. Якщо ж мікpопpоцессоp випадково вийшов за межі пpогpами
(наприклад, від сильної перешкоди по ланцюгу живлення) або зациклився на
якій-небудь ділянці пpогpамми, команда скидання стоpожевого таймеpа
скоpіше всього не буде виконана протягом достатнього часу і відбудеться
повне скидання пpоцессоpа, ініциалізуючого всі регістри і пpиводящому
систему в робочий стан.

20
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Аналоговий компаратор (AC)
Аналоговий компаратор (Analog Comparator) порівнює напруги на двох

виводах (пінах) мікроконтроллера. Результатом порівняння буде логічне
значення, яке може бути прочитане з програми.

РА

Вихід аналогового компаратора можна включити на переривання від
аналогового компаратора. Користувач може встановити спрацьовування

чу
к,
Кі
В

переривання по наростаючому чи спадаючому фронту або з переключення.
Аналого-цифровий перетворювач (A / D CONVERTER)
Аналого-цифровий

перетворювач

(АЦП)

служить

для

отримання

числового значення напруги, поданого на його вхід. Цей результат зберігається
в регістрі даних АЦП. Який з виводів (пінів) мікроконтроллера буде входом
АЦП, визначається числом, занесеним до відповідного регістру.

ор

Універсальний послідовний приймач (UART або USART)
Універсальний асинхронний або універсальний синхронно / асинхронний

ед

приймач (Universal Synchronous / Asynchronous Receiver and Transmitter - UART
або USART) - зручний і простий послідовний інтерфейс для організації

.Ф

інформаційного каналу обміну мікроконтроллера із зовнішнім світом. Здатний
працювати в дуплексному режимі (одночасна передача і прийом даних). Він

Т.
В

підтримує протокол стандарту RS-232, що забезпечує можливість організації
зв'язку з персональним комп'ютером. (Для стикування МК і комп'ютера
обов'язково знадобиться схема сполучення рівнів сигналів. Для цього існують
спеціальні мікросхеми, наприклад MAX232.)
Послідовний периферійний інтерфейс SPI
Послідовний

периферійний

трьохпровідний

інтерфейс

SPI

(Serial

Peripheral Interface) призначений для організації обміну даними між двома
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пристроями. З його допомогою може здійснюватися обмін даними між
мікроконтроллером і різними пристроями, такими, як цифрові потенціометри,
ЦАП / АЦП, FLASH-ПЗУ та ін. За допомогою цього інтерфейсу зручно
проводити обмін даними між декількома мікроконтроллерами AVR.
Крім того, через інтерфейс SPI може здійснюватися програмування
мікроконтролера.

20
15

Двопровідний послідовний інтерфейс TWI
Двопровідний послідовний інтерфейс TWI (Two-wire Serial Interface) є
повним аналогом базової версії інтерфейсу I2C (двопровідна двонаправленна

шина) фірми Philips. Цей інтерфейс дозволяє об'єднати разом до 128 різних

РА

пристроїв за допомогою двобічної шини, що складається з лінії тактового
сигналу (SCL) і лінії даних (SDA).

чу
к,
Кі
В

Інтерфейс JTAG

Інтерфейс JTAG був розроблений групою провідних фахівців з проблем
тестування електронних компонентів (Joint Test Action Group) і був
зареєстрований

як

Чотирьохпровідний
друкованих

плат,

інтерфейс

стандарту

JTAG

IEEE

Std

використовується

внутрішньосхемного

налагодження,

1149.1-1990.

для

тестування

програмування

ор

мікроконтроллерів.

промислового

Багато мікроконтроллерів сімейства Mega мають сумісний з IEEE Std

ед

1149.1 інтерфейс JTAG або debugWIRE для вбудованого налагодження. Крім
того, всі мікроконтроллери Mega з флеш-пам'яттю ємністю 16 кбайт і більше

.Ф

можуть програмуватися через інтерфейс JTAG.
Тактовий генератор

Т.
В

Тактовий генератор виробляє імпульси для синхронізації роботи всіх

вузлів

мікроконтроллера.

Внутрішній

тактовий

генератор

AVR

може

запускатися від декількох джерел опорної частоти (зовнішній генератор,
зовнішній кварцовий резонатор, внутрішня або зовнішня RC-ланцюжок).

Мінімальна допустима частота нічим не обмежена (аж до покрокового
режиму). Максимальна робоча частота визначається конкретним типом
мікроконтроллера і вказується Atmel в його характеристиках, хоча практично
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будь AVR-мікроконтроллер із заявленою робочою частотою, наприклад, в 10
МГц при кімнатній температурі легко може бути "розігнаний" до 12 МГц і
вище.
Система реального часу (RTC)
RTC реалізована у всіх мікроконтроллерах Mega і в двох кристалах
"classic" - AT90 (L) S8535. Таймер / лічильник RTC має окремий роздільник,

20
15

який може бути програмним способом підключений або до джерела основний
тактової частоти, або до додаткового асинхронного джерела опорної частоти
(кварцовий резонатор або зовнішній синхросигнал). Для цієї мети зарезервовані
два висновки мікросхеми. Внутрішній осцилятор оптимізований для роботи з

РА

зовнішнім "вартовим" кварцовим резонатором 32,768 кГц.

чу
к,
Кі
В

3.2. LCD-дисплей

Часто користувачеві потрібно отримувати деяку візуальну інформацію з
електронного пристрою. Якщо інформація може бути представлена в
символьному вигляді, то одним з варіантів її відображення є використання
символьних рідкокристалічних індикаторів (РКІ, або LCD в іноземному
позначенні). Як приклад я буду розглядати РКІ Winstar Wh1602D-TMI-CT,

ор

наявний у мене для проведення експериментів.

Основою індикатора є рідкокристалічна матриця, подаючи напругу на

ед

елемент якої, ми можемо спостерігати точку на екрані. У символьних РКІ ця
матриця складається з певної кількості знакомість, які групуються по рядках і

.Ф

стовпцях. Розмір знакомісця в пікселях часто становить 5 × 8 точок.
Маркування мого індикатора містить цифри 1602 і це означає, що мій

Т.
В

індикатор може відображати 2 рядки по 16 символів у кожному. Також
кодування включає: код виробника і тип індикатора, наявність підсвічування,
колір, кодову таблицю і так далі.

Рис.3.1. Код адресу комірок дисплея
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Оскільки контролер HD44780 підключається по послідовному інтерфейсу,
то тільки чотири сигнальних лінії використовується. Два вивода порту D
ATmega можуть бути використані для інших завдань. ATmega процесор
повинен мати, принаймні, 32 𝑘𝐵 флеш-пам'яті для підтримки графічного
дисплея. HD44780 контролер використовує робочу напругу 3,3 𝑉. Тому
потрібен додатковий стабілізатор 3, 3 𝑉. Документація до контролера HD44780

20
15

не допускає прямого підключення логічних сигналів рівня 5 𝑉. Падіння напруги
на резисторах запобіжить збільшення напруги на входах графічного контролера
більше ніж напруга живлення 3, 3 𝑉, а додаткові діоди на входах графічного

контролера не допустять попадання вихідного сигналу 5 𝑉 від ATmega.

РА

Необхідно переконатися, що форма сигналів з резисторів можуть бути
правильно сприйняті входами контролера HD44780. У будь-якому випадку, при

чу
к,
Кі
В

застосуванні елементів мікросхеми 74HC4050 форма сигналу на вході

Т.
В

.Ф

ед

ор

графічного контролера точніше відповідає формі вихідного сигналу з ATmega.
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Рис.3.2. Габаритні креслення

Таблиця 3.1

.Ф

ед

ор

Механічні характеристики

Таблиця 3.2

Т.
В

Абсолютний рівень максимуму
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Таблиця 3.3

ор

чу
к,
Кі
В

РА
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Таблиця виводів дисплею

ед

1. 5х8 точок включаючи курсор;
2. Вбудований контролер (HD44780 або еквівалент);

.Ф

3. + 5V живлення (Також є в + 3В);
4. 1/16 робочого циклу;

Т.
В

5. СІД може бути викликано Pin1, PIN2, pin15, pin16 або А і К;
6. Н.В. опція для + 3V живлення;

7. Менший розмір символів (2.95x4.35mm);
8. WH1602N: контактний 1-16 для того;
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Таблиця 3.4

РА
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Електронні характеристики

чу
к,
Кі
В

Основою індикатора є рідко-кристалічна матриця, подаючи напругу на
елемент якої, ми можемо спостерігати точку на екрані. У символьних РКІ ця
матриця складається з певної кількості знакомість, які групуються по рядках і
стовпцях. Розмір знакомісця в пікселях часто становить 5 × 8 точок.
Маркування мого індикатора містить цифри 1602 і це означає, що мій
індикатор може відображати 2 рядки по 16 символів у кожному. Також

ор

кодування включає: код виробника і тип індикатора, наявність підсвічування,
колір, кодову таблицю і так далі.

ед

Управляє роботою індикатора вбудований контроллер. В якості
контролера звичайно виступає Hitachi HD44780, або ж його численні аналоги і

.Ф

клони. У контролера є однобайтні комірки пам'яті (DDRAM), вміст яких власне
відображається на екрані згідно з таблицею записаної в CGRAM. Осередків

Т.
В

пам'яті зазвичай більше ніж знакомість в РКІ, тому адресацію знакомість
потрібно дивитися в datasheet. Нам необхідно в потрібну позицію записати код
необхідного символу, а все інше контролер зробить сам.
Для вибору позиції існує віртуальний, керований за допомогою команд

курсор (номер поточної комірки пам'яті, АС). Його можна зробити видимим. За
замовчуванням, при записі символу в клітинку, курсор здвигається вперед на
одну позицію.
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Кодова таблиця індикатора, як правило складається з трьох частин:
0 × 00-0 × 07 - завантажується знакогенератор, символи створені вами
0 × 20-0xFF - ASCII коди стандартний набір символів і англійський алфавіт
0xA0-0xFF - символи національних алфавітів і інші, з пропуском символів
співпадаючих по зображенню з англійськими.
Старші чотири біти визначають стовпець вибраного символу в таблиці,

20
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молодші - рядок. Можна створити свою власну таблицю символів, записавши її
в CGRAM. На кожен символ потрібно 5 байт (на стовпець по байту). Одиниці в

кожному байті визначають значимі пікселі. Наприклад, для кодування
попіксельно цифри 8 буде потрібно така послідовність: 0x6c, 0 × 92,0 × 92,0 ×
Призначення виводів контролера:

РА

92,0x6c.

чу
к,
Кі
В

DB0-DB7 - відповідають за вхідні / вихідні дані.

RS - високий рівень означає, що сигнал на виходах DB0-DB7 є даними, низький
– командою W / R - визначає напрямок даних (читання / запис). Так як операція
читання даних з індикатора зазвичай буває незатронутою, то можна встановити
постійно на цьому вході низький рівень E - імпульс тривалістю не менше 500
мс на цьому висновку визначає сигнал для читання / запису даних з виводів

ор

DB0-DB7, RS і W / R V0 - використовується для завдання контрасту
зображення A, K - живлення підсвічування (анод і катод), якщо вона є VCC і
Для

ед

GND - живлення РК-індикатора.
управління

РК-індикатором

необхідно

6

або

10

виводів

.Ф

мікроконтроллера, залежно від того, обраний 4 або 8 бітний режим обміну
даними. Для скорочення необхідного числа висновків мікроконтроллера можна

Т.
В

працювати в 4-бітному режимі. У цьому випадку, на виводах DB4-DB7
індикатора спочатку буде передаватися старші чотири біти даних / команди,
потім - молодші чотири біти. Висновки DB0-DB3 залишаться незадіяними.
Один контролер управляє обмеженим числом символів. На платі

індикатора може бути 1, 2, 4, 8 контролерів, а можливо - і більше.
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Живлення, регулювання контрастності і підсвічування:
Уважно потрібно відноситься до полярності підключення живлення до РКіндикатору, а також стежити, щоб напруга живлення лежало в діапазоні +4.5 ...
5.5 В. Неуважне ставлення до цих моментів може привести до виходу
індикатора з ладу!
РК-індикатори

дозволяють

проводити

регулювання

контрастності,
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використовуючи дільник напруги. Перед виведенням даних на індикатор
необхідно переконатися, що управляє контрастністю напруга знаходиться в
робочому діапазоні. Номінали резисторів відрізняються у різних виробників
РК-індикаторів. У деяких моделей індикаторів на платі передбачені місця для

РА

установки такого дільника і досить впаяти туди потрібні номінали резисторів.
Контрастність індикатора залежить від кута огляду. Якщо індикатор «на

чу
к,
Кі
В

дванадцять годин», то дивитися на такий індикатор потрібно таким чином, щоб
він знаходився нижче рівня очей, якщо «нуль годин», то він призначений для
спостереження на рівні очей (перпендикулярно площині екрану). Якщо ж
індикатор «на шість годин» то він повинен використовуватися при
спостереженні вище рівня очей. Цей момент обов'язково потрібно врахувати
при покупці.

ор

Якщо в індикаторі є підсвічування, то виводи для неї зазвичай
розташовуються окремо. Необхідно підключити її до живлення, задавши

ед

номінальний струм за допомогою зовнішнього резистора R (див. Datasheet).
Для мого індикатора номінальна напруга на аноді має становити 3.5 В і струм

.Ф

40 мА. Виходячи з цього, номінал струмообмежувального резистора:
5В−3.5В
0.4А

= 37.5 Ом

(6)

Т.
В

𝑅=

У деяких виробників на платі індикатора передбачено місце для установки

такого резистора, потрібно впаяти відповідний номінал, замкнути перемичку і
підсвічування буде отримувати живлення з тієї ж лінії, що і індикатор.
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4.ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ВИЯВЛЮВАНА НА БАЗІ
ПРОЦЕСОРА ATMEGA8
4.1.Підключення графічного дисплею
ATmega процесор повинен мати, принаймні, 32 𝑘𝐵 флеш-пам'яті для
підтримки графічного дисплея. HD44780 контролер використовує робочу
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напругу 3, 3 𝑉. Тому потрібен додатковий стабілізатор 3, 3 𝑉. Документація до
контролера HD44780 не допускає прямого підключення логічних сигналів рівня

5 𝑉. Ми можемо спробувати застосувати замість чотирьох елементів 74HC4050
чотири резистора, приблизно 2,7 𝑘. Падіння напруги на резисторах запобіжить

РА

збільшення напруги на входах графічного контролера більше ніж напруга
живлення 3,3 𝑉, а додаткові діоди на входах графічного контролера не

чу
к,
Кі
В

допустять попадання вихідного сигналу 5 𝑉 від ATmega. Ви повинні
переконатися, що форма сигналів з резисторів можуть бути правильно
сприйняті входами контролера HD44780. У будь-якому випадку, при
застосуванні елементів мікросхеми 74HC4050 форма сигналу на вході

Т.
В

.Ф

ед

ор

графічного контролера точніше відповідає формі вихідного сигналу з ATmega.
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Рис.4.1.Схема підключення графічного дисплею

ор

Програмне забезпечення може змінювати призначення виводів порту D
для зручності розводки LCD-дисплея (Версія Strip Grid). Відповідності

.Ф

ед

представлені в таб. 4.1.

Таблиця 4.1
Призначення виводів

Т.
В

Сигнал
Вхід кнопки

Стандартна схема
PD7

Версія схеми:Strip Grid
PD0

LCD-RS

PD4

PD7

LCD-E

PD5

PD5

LCD-D4

PD0

PD4

LCD-D5

PD1

PD3

LCD-D6

PD2

PD2

LCD-D7

PD3

PD1
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4.2.Програмування мікроконтроллера
Розробка зроблена в середовищі операційної системи Linux (Ubuntu) і
компілюється за допомогою Makefile. Makefile дає впевненість, що програмне
забезпечення буде коректно скомпільовано з попередньо вибраними опціями в
Makefile. Деякі структури предкомпільовані з ісходником. Результат компіляції
представлений файлами з двома розширеннями .hex і .eep. За замовчуванням
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імена будуть TransistorTester.hex і TransistorTester.eep. Файл з розширенням

.hex містить дані для пам'яті програм (Flash), а файл з розширенням .eep
містить дані для пам'яті EEprom мікроконтроллера ATmega. Обидва файла з
даними повинні бути завантажені у відповідні області пам'яті мікроконтролера

Т.
В

.Ф

ед

ор

чу
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запрограмовані фьюзами.

РА

ATmega. Додаткові опції стану мікроконтроллера ATmega повинні бути
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5.ОПИС ПРОЦЕДУРИ ВИМІРЮВАННЯ
Спрощена схема порту вводу / виводу ATmega показана на рис.5.1. Ключ
PUD відключає всі підтягуючі резистори ATmega. Стан виходу порту може
бути переключено ключем DD. Вхід порту може управлятися незалежно від
ключа DD. Ключ PORT зазвичай визначає вихідний рівень, але також і

20
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перемикає підтягуючий резистор. Оскільки ключі PORT і DD не можуть бути

змінені одночасно, а тільки один за іншим, підтягуючі резистори можуть
порушити вимір. Тому я попередньо відключаю підтягуючі резистори ключем

PUD. Звичайно, всі ключі - електронні та величини опорів резисторів 19

ор

чу
к,
Кі
В

РА

і 22 приблизні.

Рис.5.1 Спрощена схема кожного виводу порта ATMega
двома

ед

Кожен з двох вимірювальних щупів Тестера конструктивно з'єднаний з
виводами

портів

ATmega,

які

показані

на

спрощеній

схемі

.Ф

випробувального виведення TP2 (середній, з трьох виводів TP1 і TP2) на

Т.
В

рис.5.1.
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Рис.5.2 Спрощенна схема кожного випробовувального вивода щупа ТР
випробувальний

вивід

(вимірювальний

порт,

РА

Кожен

щуп)

може

використовуватися в якості цифрового або аналогового входу. Ця можливість
випробувальний

чу
к,
Кі
В

вимірювання не залежить від використання порту в якості виходу. Кожен
висновок

може

бути

переключено

на

виводів.

В

цьому стані він може бути підключений до GND (0 𝑉) або VCC (+5 𝑉)
безпосередньо або через резистор 680 Ом або резистор 470 𝑘Ом.
Таб.9 показує всі можливі комбінації вимірювань. Зауважте, що
позитивний стан може бути отримано підключенням безпосередньо до VCC

ор

(порт C) або через резистор 680 Ом до VCC (Порт B). Така ж можливості

ед

є і для негативного стану при підключенні випробувального порту до GND.
Стан випробувального щупа може бути відкритим (Вхід), з'єднаним через

.Ф

резистор 470 𝑘Ом до VCC або GND, або випробувальний щуп може бути
підключений через резистор 680 Ом до VCC або GND.

Т.
В

Якщо Тестер налаштований для вимірювання ємності, то Тестер спробує

розрядити конденсатори, з'єднані з усіма випробувальними виводами. Якщо
розрядка зазнає невдачі, яка означає, що залишкове напруга висока, розрядка
буде перервана приблизно через 12 секунд з виведенням повідомлення «Cell!».
Це може статися так само, якщо ніякої конденсатор не пов'язаний ні з яким

випробувальним виводами. Причиною може бути те, що напруга відключення
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вибрана низькою для цього ATmega. Але ми маємо можливість вибрати більш
високу напруга опцією CAP_EMPTY_LEVEL в Makefile.
Використовувати Тестер просто, але потрібні деякі пояснення. У більшості
випадків дроти з «щупами» підключаються до випробувальних портів
роз'ємами. У будь-якому випадку можна підключатися трьома вививодами до
трьох випробувальних портів в будь-якій послідовності. Якщо у елемента є
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тільки два виводи, то можна підключитися до будь-яких двох випробувальних
портів. Зазвичай полярність елемента не важлива, можна підключати виводи

електролітичних конденсаторів в будь-якому порядку. Зазвичай мінусовій
висновок підключається до випробувального порту з нижчим номером.

РА

Полярність непринципова, бо вимірювальна напруга знаходиться між 0, 3 𝑉 і 1,
3 𝑉. Після підключення елемента,не можна торкатись його під час

чу
к,
Кі
В

вимірювання. Якщо він не вставляється в гніздо, то необхідно притиснути його
через непровідну прокладку. Не дозволяється також торкатися до ізоляції
проводів, зв'язаних з випробувальними портами - результати вимірювання
можуть бути перекручені. Після виведення на дисплей повідомлення
«Testing ...», результат вимірювання повинен з'явитися, приблизно, після двох
секунд. При вимірюванні ємності конденсатора час вимірювання може
пропорційно

ємності.

ор

збільшуватися

Тривалість

вимірювання

Тестера,

залежить від конфігурації програмного забезпечення.

ед

Режим одноразового вимірювання. Якщо Тестер налаштований для

.Ф

одноразового вимірювання (POWER_OFF параметр встановлений), то він
автоматично вимикається, після відображення результату протягом 28 секунд.
Наступний вимір можна розпочати протягом часу відображення або після

Т.
В

відключення, знову натиснувши кнопку TEST. Наступне вимірювання може
бути зроблено з тим же самим або іншим елементом. Якщо не встановлено
електронні елементи для автоотключения, то останній результат вимірювання
буде відображатися, поки не почнеться наступне вимірювання або не
вимкнеться живлення (необхідний зовнішній вимикач).
Режим нескінченних вимірювань. Цей режим є конфігурацією без
автовимкнення.
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встановлено

транзистор

автовимкнення.

У

цьому

випадку,

параметр

POWER_OFF відключається в Makefilе. Для цього режиму необхідний
зовнішній вимикач. Тестер буде повторювати вимірювання, поки живлення не
буде відключено.
Режим багаторазових вимірювань. У цьому режимі Тестер відключиться
не після одного виміру, а після заданого числа вимірів. У цьому випадку

20
15

параметру POWER_OFF присвоюється числове значення, наприклад 5. У
стандартному режимі Тестер відключиться після 5 вимірювань без визначення

елемента. Якщо який-небудь елемент визначений тестом, Тестер відключиться
після 10 вимірювань. Перший вимір з невідомим елементом після серії

РА

вимірювань відомих елементів обнулить результати відомого вимірювання.

Також перший вимір відомого елемента обнулить результат невідомих

чу
к,
Кі
В

вимірювань. Якщо елементи підключаються періодично, то цей алгоритм може
призвести до майже нескінченної послідовності вимірювань без натискання
кнопки TEST на початку. В цьому режимі є характерна особливість тривалості
відображення. Якщо для того, щоб включити Тестер, кнопка TEST натиснута
коротко, то результат вимірювання відображається протягом 5 секунд. Якщо
натискати і тримати кнопку TEST до першого повідомлення, то подальші

ор

результати вимірювання відображаються протягом 28 секунд. Наступне
вимірювання можна почати раніше, якщо натиснути кнопку TEST під час

ед

відображення результату.

Спрощена схема порту вводу / виводу ATmega показана на рис.5.3.

.Ф

Ключ PUD відключає всі підтягуючі резистори ATmega. Стан виходу порту
може бути переключено ключем DD. Вхід порту може управлятися незалежно

Т.
В

від ключа DD. Ключ PORT зазвичай визначає вихідний рівень, але також і
перемикає підтягуючий резистор. Оскільки ключі PORT і DD не можуть бути
змінені одночасно, а тільки один за іншим, підтягуючі резистори можуть
порушити вимір. Тому необхідно попередньо відключити підтягуючі резистори
ключем PUD. Звичайно, всі ключі - електронні та величини опорів резисторів
19 Ом і 22 Ом приблизні.
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Рис.5.3 Спрощена схема кожного виводу порта ATmega

двома

виводама

портів

ATmega,

показані

на

спрощеній

схемі

.Ф

ед

ор

чу
к,
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випробувального вивода TP2 рис. 5.4.

які

РА

Кожен з двох вимірювальних щупів Тестера конструктивно з'єднаний з

Т.
В

Рис.5.4 Спрощена схема кожного випробовувального вивода щупа TP

Кожен

випробувальний

вивід

(вимірювальний

порт,

щуп)

може

використовуватися в якості цифрового або аналогового входу. Ця можливість
вимірювання не залежить від використання порту в якості виходу. Кожен
випробувальний вивід може бути переключено на вивід. У цьому стані він

може бути підключений до GND (0V) або VCC (+5 В) безпосередньо або через
резистор 680 Ом або резистор 470 кОм. Таб.9 показує всі можливі комбінації
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вимірювань. Необхідно взяти до уваги, що позитивний стан може бути
отримано підключенням безпосередньо до VCC (порт C) або через резистор 680
Ом до VCC (порт B). Така ж можливості є і для негативного стану при
підключенні випробувального порту до GND. Стан випробувального щупа
може бути відкритим (Вхід), з'єднаним через резистор 470 кОм до VCC або
GND, або випробувальний щуп може бути підключений через резистор 680 Ом
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до VCC або GND.
Таблиця 5.1

Всі комбінації вимірювання

чу
к,
Кі
В

РА

Контакт 1
Контакт 2
Контакт 3
1-ий варіант
+
тест
2-ий варіант
+
тест
3-ій варіант
тест
+
4. Можливість
тест
+
5. Можливість
тест
+
6. Можливість
+
тест
Якщо Тестер налаштований для вимірювання ємності, то Тестер спробує
розрядити конденсатори, з'єднані з усіма випробувальними виводами. Якщо

розрядка зазнає невдачі, яка означає, що залишкова напруга висока, розрядка
буде перервана приблизно через 12 секунд з виведенням повідомлення "Cell!".

ор

Це може статися так само, якщо ніякий конденсатор не пов'язаний ні з яким
випробувальним виводом. Причиною може бути те, що напруга відключення

ед

вибрана низька для цього ATmega. Є можливість вибрати більш високу напругу

.Ф

опцією CAP_EMPTY _LEVEL в Makefile.
5.1. Вимірювання діодів

Т.
В

Якщо попередніми тестами буде виявлений струм, то елемент буде

визначений як діод. Падіння напруги з резистором 680 Ом має бути між 0,15 𝑉 і
4,64 𝑉. Падіння напруги з резистором 680 Ом повинно бути в 1.125 рази більше
падіння напругу з резистором 470 𝑘Ом і падіння напруги з резистором 470 𝑘Ом
має бути в 16 разів більше, ніж падіння напруги з резистором 680 Ом
Додатково: при поновленні вимірювання з резистором 470 𝑘Ом напруги
повинне бути не вище, ніж у попередньому вимірі з резистором 680 Ом. Я

Зм Лист № докум.

Підп. Дата

РІ11.46268.001 ПЗ

Лист

41

сподіваюся, що цей метод завжди ідентифікує діод. При ідентифікації двох
діодів, включених зустрічно-паралельно, неможливе визначення струму витоку
в протилежному напрямку. Якщо виявлений тільки одиночний діод, то струм
витоку в зворотному напрямку вимірюється з резистором 470 𝑘Ом
підключеним до VCC. Дозвіл близько 2 𝑛𝐴. Якщо струм витоку більше 5,3 μ𝐴
(напруга на резисторі 470 𝑘Ом складає більше ніж 2,5 𝑉), вимірювання
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проаодиться з резистором 680 Ом. У цьому випадку дозвіл тільки близько 1 μ𝐴.
Крім того, для одиночного діода, може бути виміряна ємність у зворотному
напрямку.

Таблиця 5.2

1N4150
BA157
BY398

1N4007

ед

ор

LED green
ZPD2,7
BU508A B+E

Т.
В

.Ф

BU508A B+C
AC128 B+E

AC128 B+E
з охолодженням
MBR20100CT
MBR20100CT
MBR4045PT
з охолодженням
SK14
SK14
з охолодженням
SF38G

Зм Лист № докум.

Mega8@8MHz

Diode, 715mV,
1pF, 4nA
Diode, 666V,
2pF, 6nA
Diode, 615mV,
18pF, 12nA
Diode, 537mV,
15pF, 63nA
Diode, 650mV,
13pF, 6nA
Diode, 1.95V, 4pF
2xDi, 733mV, 2.51V
Diode, 606mV,
5.25nF, 0.4uA
Diode, 587mV,
259pF, 19nA
Diode, 273mV,
0pF, 2.3uA
Diode, 349mV,
140pF, 0.57uA
2xDi, 336mV, 335mV
Diode, 337mV,
350pF, 25nA
Diode, 235mV,
1.95nF, 1.8uA
Diode, 263mV,
0pF, 0.57uA
Diode, 334mV,
88pF, 4nA
Diode, 516mV,
106pF, 2nA
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Тип діода
1N4148

РА

Результати вимірювання діодів
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5.2. Вимірювання резисторів
Кожен резистор виміряно чотирма різними типами вимірювання в
одному напрямку струму. Той же самий резистор також виміряно тими ж
самими

чотирма

типами

вимірювання

в

іншому

напрямку

струму.
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Вимірювання в протилежному напрямку використовується тільки для того, щоб
ідентифікувати резистор. Якщо невідповідність між обома вимірами занадто
велике, то це не резистор.

РА

Вимірювання резистора з резисторами 680 Ом

чу
к,
Кі
В

Вимірювання невідомого резистора Rx здійснюється двома способами з
використанням прецизійних резисторів 680Ом. Спрощена схема цього виміру
для випробувальних виводів 1 (TP1) і 3 (TP2) показана на рис.5.5 і 5.6, як
приклад шести обраних комбінацій випробування.

З лівого боку розташований випробувальний висновок 1, з правого боку випробувальний виводах 3. В обох діаграмах видно, що вивід 3 (права сторона)

ор

з'єднаний з VCC, вивід 1 (ліва сторона) з'єднаний з GND. Напрямок струму,

ед

поточного через резистор Rx є однаковим. Значення портів, перемкнутих на
вихід, показані червоним кольором, значення портів, використовуваних в

.Ф

якості входу, відображаються синім, недіючі порти - чорні. В обох показаних
типах вимірювання струм повинен бути однаковим, тому що сумарна величина

Т.
В

резисторів між VCC і GND ідентична (якщо вимірювальні резистори однакові в ідеальному випадку). Зазвичай виміряна напруга не однакова, тому що
змінюються підключені резистори.
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чу
к,
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В

РА

Рис.5.5 Вимірювання Типу 1 з резистором 680 Ом

Рис.5.6 Вимірювання Типу 2 з резистором 680 Ом

ор

Символ V на діаграмі відзначає порти, використовувані для вимірювання
напруги. В обох конфігураціях величина резистора Rx може бути обчислена за

ед

відомою величиною резистора і виміряній напрузі, якщо відношення резистора
Rx до 680 Ом не надто велике. Теоретичне відхилення напруги показано на

Т.
В

.Ф

рис.5.7, де величина резистора показана в логарифмічному масштабі.
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Рис.5.7 Напруга при вимірюваннях Типу 1 і Типу 2 з резистором 680 Ом
Графік вимірювання Типу 1 показаний на рис 5.8(а) зі зміненим
масштабом зображення для малих значень резисторів. Тут видно, що для
отримання точного вимірювання величини резистора нижче 2 Ом, необхідний
кращий дозвіл АЦП, ніж стандартний дозвіл 4.9 мВ з 5 В ІОН. Є тільки 3

ор

відліка АЦП від 0 до 2 Ом. Опція AUTO_SCALE _ADC, що перемикає діапазон
АЦП, може допомогти в цьому випадку. Та ж сама ділянка із зміненим

ед

масштабом зображення діапазону вимірювання Типу 2 показана на рис.5.8(b).

.Ф

На жаль, не можна використовувати високий дозвіл АЦП для вимірювання
типу 2 в цьому діапазоні, тому що напруга занадто високо, а у застосованих
ATmega немає диференціального входу АЦП. Вимірювання з резисторами 680

Т.
В

Ом проводяться для отримання результату вимірювань до 20 кОм (виміряна
напруга типу 2 буде нижче 169 мВ).
Для більш високих значень вимірюваного резистора вимірювання

проводяться з резисторами 470 кОм. Якщо всі тести свідчать про те, що це не
інший тип елемента, то отримана величина обох вимірів береться як величина
опору резистора для відображення на дисплеї. Якщо вибрана опція
AUTO_SCALE_ADC, і одна з напруг обох типів вимірювання нижче 0.98 В,
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середнє значення обчислюють з коефіцієнтом 4 для цієї величини. Інша
середня величина має коефіцієнт 1. Це зроблено для того, щоб віддати перевагу
коефіцієнту 4 для точнішого виміру. Коефіцієнт 4 узятий для мікроконтроллера
ATmega8. Для ATmega8 вимір напруги на резисторах буде затримано, поки не
виявляться великі зміни або закінчиться ліміт часу. При використанні цього
методу великі конденсатори більш не визначаються, як резистори, помилково, і
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опір постійного струму великих котушок індуктивності буде виміряно

чу
к,
Кі
В

РА

правильно.

(а)Вимірювання Типу 1

(б)Вимірювання Типу 2

Рис.5.8 Теоретична напруга від 0 до 10 Ом

ор

Вимірювання резистора з резисторами 470 кОм:

ед

Наступні рис.5.9 і 5.10 показують ту ж саму процедуру вимірювання з
прецизійними резисторами 470 кОм. Оскільки 470 кОм дуже великі відносно

.Ф

величини резистора порту 19 Ом або 22 Ом, величини резисторів портів не
враховуються для обчислення величини резистора Rx.

Т.
В

Для обох типів вимірювання з резисторами 470 кОм вимірюється тільки

одна напруга, тому що струм настільки низький, що ніякої відмінності напруги

у внутрішніх резисторах порту ATmega не може бути виміряно (як і
очікувалося). Теоретичне відхилення напруги показано на рис.5.11, де величина
резистора показана в логарифмічному масштабі. Теоретичне відхилення в цій
діаграмі закінчується на 100 МОм, але фактичне значення для Тестера
обмежено 60 МОм, інакше Тестер визначає, що резистор не підключений.
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Зважене середнє число обох типів вимірювання взято в якості результату з
тими ж самими коефіцієнтами, описаними для вимірювань з резисторами 680
Ом. Для всіх мікроконтролерів ATmega я визначив, що зважені результати з
резисторами 470 кОм більш точні, якщо буде додано постійний зсув. Цей зсув
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РА
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може бути підібрано визначенням величини RH_OFFSET у файлі config.h.

.Ф

ед

ор

Рис.5.9 Вимірювання Типу 3 з резистором 470 кОм

Т.
В

Рис.5.10 Вимірювання Типу 4 з резистором 470 кОм
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Рис.5.11 Напруга при вимірюванні Типу 3 і Типу 4 з резистором 470 кОм
Результати вимірювання резисторів:

Рис.5.12 показує відносну похибку вимірювань резистора шістьома
ATmega8. Застосування ATmega8 дає можливість вимірювання резисторів в
діапазоні від 20 Ом до 20 МОм з точністю ± 1%. Для вимірювань нижче 100 Ом

ор

ми повинні мати на увазі, що будь-які вимірювальні проводи також мають опір.
Краще під'єднати резистор безпосередньо до контактів терміналу. Якщо це

ед

неможливо, то необхідно відняти величину опору, виміряну з закороченими
щупами. Наприклад, якщо резистор маркований 30 Ом і Тестер показує

.Ф

величину 30.6 Ом, а у закорочених щупів заміряна величина 0.5 Ом, то
виміряна величина резистора складе 30.1 Ом. Для опорів нижче 10 Ом один

Т.
В

відлік дозволу дає помилку більше, ніж 1%!.
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(а)ATmega8

(b)ATmega8P

5.3. Вимірювання конденсаторів

РА

Рис.5.12 Відносна похибка вимірювання резисторів

чу
к,
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Вимірювання величини ємності конденсаторів зроблено, як окрема
задача вимірювання часу зарядки після всіх інших вимірів. Оригінальне
програмне забезпечення від Markus F. це робить в петлі програми, яка читає
відповідні цифрові входи, поки не сталося відключення, і рахує цикли петлі. У
цього способу є обмеження: дозвіл вимірювання часу обмежений часом,
потрібним для одного циклу петлі. Це зазвичай робиться у всіх шести

ор

комбінаціях для всіх трьох випробувальних виводів. Нове програмне
забезпечення використовує два різні способи отримання часу зарядки тільки в

ед

трьох комбінаціях для трьох випробувальних виводів. Позитивний вивід

.Ф

конденсатора завжди підключений до випробувального виводу з більш високим
номером. Якщо конденсатор вимірюється паралельно з діодом, полярність

Т.
В

може бути в іншому порядку.
Розрядка конденсатора:
Важливою умовою виміру є те, що необхідно завжди розряджати
конденсатор перш, ніж з'єднати його з Тестером. Тестер додатково розряджає
конденсатор перед будь-яким виміром. Якщо напруга нижче 1300 мВ,
конденсатор буде закорочений виходами порту, з'єднаними з входами порту
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АЦП (порт C). Я вважаю, що це допустимо, тому що вихід порту має
вбудований резистор близько 20 Ом. Струм повинен бути нижче вказаної межі
40 мА і швидко зменшений при розрядці. Звичайно, пошкодження може
відбутися, якщо не розряджати конденсатор (висока напруга) перш, ніж
з'єднати його з Тестером.

20
15

Вимірювання конденсаторів великої ємності:
Одна сторона конденсатора підключена до GND. Інша сторона

конденсатора підключена через резистор 680 Ом до VCC на 10 мс. Згодом цей

РА

випробувальний вивід буде переключено на ввід (високий імпеданс). Після
цього 10 мс імпульсу струму, замірюється напруга на конденсаторі без струму.

чу
к,
Кі
В

Якщо напруга не досягла мінімального значення 300 мВ, імпульс зарядки буде
повторений до 499 разів. Якщо після 127 імпульсів не досягнуто мінімальна
напруга 75 мВ (приблизно 2 с), подальша зарядка буде зупинена, тому що 300
мВ не зможуть бути досягнуті іншими імпульсами зарядки. Рис.5.13 показує
три фази вимірювання величини ємності конденсатора. Величина ємності
обчислюється за кількістю імпульсів зарядки і величиною досягнутого напруги

ор

заряду з таблиці. Таблиця містить коефіцієнти, щоб отримати значення в нФ від
часу зарядки і величини досягнутої напруги з кроком 25 мВ. Проміжна

ед

величина напруги буде інтерпольована.
В результаті низької напруги заряду вимір відбувається набагато швидше,

.Ф

ніж в оригінальній версії програмного забезпечення, тому що ця перевага
працює також при розрядці. Таким способом можуть бути виміряні великі

Т.
В

конденсатори. Крім того, якщо діод підключений паралельно конденсатору, то
він, в більшості випадків, не порушує вимір, тому що, для більшості діодів, не
може бути досягнуто пряме падіння напруги.
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Рис.5.13 Розрядка конденсатора і зарядка імпульсом 10 мс до напруги, не
досягаючого значения 300 мВ

Рис.5.14 показує зарядку і розрядку конденсатора 229 мкФ. Плоска
вершина діаграми від кінця зарядки і до початку розрядки викликана
вимірюванням і часом обчислення ATmega. Зауважте, що час вимірювання
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склав приблизно 1.5 с, включаючи розрядку. Останній приклад показує зміни

20
15

ємності конденсатора 15 мФ на рис.5.15.

.Ф

ед

ор

чу
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Кі
В

РА

(a) 229 𝜇𝐹 конденсатор
(b) 5 𝑚𝐹 конденсатор
Рис.5.14 Зарядка и розрядка конденсатора великої ємності для вимірювання

Т.
В

Рис.5.15 Зарядка и розрядка конденсатора 15 мФ для вимірювання

Після вимірювання ємності конденсатора буде перевірений саморазряд

очікуванням пропорційно періоду, який вимагала зарядка, і знову буде
здійснено

зчитування

напруги

заряду.

Зважена

повна

ємність

буде

скоректована через це падіння напруги. Тест з паралельно підключеними
конденсатором 68 мкФ і резистором 2.2 кОм показує ефективність цього
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методу. Виміряне значення ємності без резистора 66.5 мкФ, з паралельним
резистором 2.2 кОм виміряне значення ємності 66.3 мкФ.
Вимірювання конденсаторів малої ємності
Якщо перший, 10 мс, імпульс зарядки перезарядив конденсатор,
використовується інший алгоритм вимірювання. У мікроконтролера ATmega є

20
15

вбудований 16-бітний лічильник, який може працювати на тактовій частоті

мікроконтролера (1 МГц або 8 МГц). У цього лічильника є також можливість
зберігати підраховане значення зовнішнім сигналом. Цей сигнал може бути

виходом компаратора. Компаратор може працювати з будь-яким входом АЦП і

РА

забороненою зоною опори. Отже, я розряджаю конденсатор, підключаю
компаратор до відповідного входу, скидаю лічильник в 0 і відразу починаю

чу
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зарядку конденсатора, приєднаного однією стороною до GND а іншою
стороною, через резистор 470 кОм, до VCC. Тепер я перевіряю в межах петлі
програми переповнення лічильника або сигнал захоплення по входу (зовнішній
сигнал). Я підраховую події переповнення, поки не виявляю вхідний сигнал
захоплення. У цьому випадку я зупиняю лічильник та перевіряю, чи не

ор

потрібно підрахувати додаткове переповнення, що виникло, поки лічильник не
був зупинений вхідним сигналом захоплення.
лічильник

захоплення

і

лічильник

переповнень

спільно

ед

Вхідний

визначають повний час, по якому ми можемо розрахувати фактичну ємність.

.Ф

Програмне забезпечення використовує таблицю з теоретичної залежністю часу
зарядки від напруги компаратора. Таблиця складена з кроком 50 мВ і буде

Т.
В

інтерпольованих згідно з фактичним опорної напруги. Ця таблиця буде активна
тільки з опцією WITH_AUTO_REF в Makefile. З отриманої величини я
вирахував зумовлене, отримане експериментально, постійне значення або
значення зміщення нуля, знайдене останньою самопровіркой з встановленою
опцією AUTO_CAL. Зсув нуля може змінюватися в залежності від типу
друкованої плати, використовуваного випробувального обладнання або
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мікроконтролера.

Самоперевірка

з

встановленою

опцією

AUTO_CAL

РА
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визначить зміщення нуля автоматично
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В

Рис.5.16 Вимірювання малої ємності з компаратором
Я помітив, що стабільність опорної напруги настільки мала, що можна
вибрати опцію REF_C_KORR в Makefile. Після калібрування з опцією
AUTO_CAL, REF_C_KORR буде зміщенням до виміряної різниці напруг між
зарядженим конденсатором і внутрішньої опорою. Виміряна опорна напруга
буде тоді додано до нашого значенням (в mV). Час вимірювання для

ор

конденсатора 22 мкФ більше 2.6 с, тому що для зарядки використовується 470

Т.
В

.Ф

ед

кОм. Але розрядка в цьому випадку набагато швидше, ніж зарядка.

Рис.5.17 Зарядка и розрядка конденсатора 22 мкФ для вимірювання
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В принципі цей алгоритм вимірювання може також бути проведений з
резистором 680 Ом, але, якщо компаратор працює, АЦП не може
використовуватися, і у мене немає можливості контролювати напругу заряду,
поки компаратор не зупинено. Якщо є невиявлений діод, паралельно з'єднаний
з конденсатором, струм зарядки конденсатора може бути поглинений діодом

20
15

(порогова напруга), і напруга забороненої зони ніколи не буде досягатися.
5.4. Вимірювання індуктивностей

Вимірювання величини індуктивності буде проведено, якщо елемент
зростанні струму за формулою:
𝑡

чу
к,
Кі
В

𝐼𝐿 = 𝐼𝑚𝑎𝑥 ∙ (1 − 𝑒 −𝜏 )

РА

визначений як резистор опором нижче 2100Ом. Метод виміру заснований на

(7)

після включення струму. Постійна часу:
𝜏=

𝐿

𝑅

(8)

прямо пропорційна індуктивності L, і обернено пропорційна опору R. Струм
може вимірюватися разом з падінням напруги на вимірювальному опорі. На

ор

жаль, постійна часу буде зменшена додатковим, відносно високим, опором
680Ом, при цьому вимір невеликих значень індуктивності додатково

ед

ускладнюється на частоті 8 МГц. Щоб отримати постійну часу, напруга на
резисторі 680 Ом буде контролюватися аналоговим компаратором. Якщо

.Ф

падіння напруги на резисторі 680 Ом буде вище, ніж напруга внутрішньої
опору, то ця подія буде зареєстровано 16-бітовим лічильником, який

Т.
В

запускається в момент включення струму. Лічильник збереже стан цієї події.
Якщо лічильник переповниться, то це буде підраховано програмою. Після
настання події перевищення, лічильник буде зупинений програмою, і повний
час стану лічильника і лічильника переповнень буде збережено. Позитивна
сторона котушки буде переключено від VCC до GND і буде залишатися в
цьому стані, поки перевірка напруги обох висновків не покаже відсутність
струму. Рис.5.18, показує спрощену схему вимірювання індуктивності.
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Рис.5.18 Вимірювання індуктивності з компаратором
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Обчислюємо максимальний струм Imax, як відношення напруги VCC до
суми всіх резисторів в електричному ланцюзі, і ставлення опорного напруги до
максимальної напруги на резистори 680 Ом, яке, в свою чергу, обчислюється за
формулою:

𝑈𝑚𝑎𝑥 = 𝐼𝑚𝑎𝑥 ∙ (680 + 19)

(9)

ор

Індуктивність обчислюємо за формулою:
−(𝑡∙𝑅𝑔𝑒𝑠 )

log(1−(

𝑈𝑟𝑒𝑓
𝑈𝑚𝑎𝑥

)

(10)

ед

𝐿=

Натуральний логарифм беруть з таблиці. Для цього типу вимірювання

.Ф

вибрано величину індуктивності 0.1 мГн. Якщо величина опору індуктивності
буде менше 24 Ом, то для того, щоб виміряти нижчі значення індуктивності, в

Т.
В

ланцюзі струму не буде використовуватися резистор 680 Ом. Для вимірювання
струму буде використовуватися тільки вихідний опір порту (19 Ом). У цьому
випадку піковий струм буде більше, ніж допустиме значення для ATmega.
Оскільки це буде тільки протягом дуже короткого проміжку часу, я не очікую
пошкодження портів ATmega. Для цього типу вимірювання вибрано величину
індуктивності 0.01 мГн. Щоб уникнути більш тривалого часу з надмірним
струмом, додатковий вимір із затриманим запуском лічильника буде завжди
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проводитися з резистором 680 Ом. Щоб отримати більш підходящі результати
вимірювання, зсув нуля 6 віднімають з лічильника, якщо вимір зроблено без
резистора 680 Ом. Інакше віднімається зміщення нуля 7 або 8.
При великих значеннях індуктивності, паразитна ємність може викликати
швидке зростання струму, так, що компаратор спрацьовує негайно. Щоб у
цьому випадку отримати значення індуктивності, вимірювання буде повторено

20
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із затриманим запуском лічильника. Цим методом аналоговим компаратором
буде виявлено напруження, викликане збільшенням струму індуктивності,
замість напруги від піку струму паразитної ємності. Вимірювання завжди

робляться в обох напрямках струму. Програма вибере більш високий результат

РА

вимірювання в тому ж самому напрямку струму, а на дисплей буде виведено

чу
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більш низький результат різних напрямків струму.
Результати вимірювань індуктивності:

Рис.5.19 показує результати вимірювання різних котушок.
Котушки вище 1 Гн - реле або первинні обмотки силових трансформаторів

Т.
В

.Ф

ед

намагнічування.

ор

ускладнюють вимірювання, тому що у залізного сердечника є залишкове

Рис.5.19 Результати вимірювання індуктивності для 15-ти різних ATmega
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6. ОХОРОНА ПРАЦІ
Охорона

праці

–

це

система

правових,

соціально-економічних,

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних
заходів та засобів, які направлені на збереження здоров’я та працездатності
людини в процесі праці.

20
15

Як свідчить статистика, більшість нещасних випадків трапляються не

тільки при ігноруванні людьми правил техніки безпеки, але й з-за поганої
організації охорони праці на підприємстві.

Тому даний розділ є дуже важливим для правильної подальшої

РА

експлуатації пристрою що розробляється. Будемо проводити аналіз умов праці
оператора лабораторії, який буде користуватися приладом.
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В результаті проведення аналізу умов праці будуть виявлені шкідливі та
небезпечні фактори, а також дані рекомендації до їх усунення з метою
збереження здоров’я та працездатності працівників.

У даній роботі не розглянуто технологічний процес виробництва
універсального вимірювального приладу. Отже, можливо розгляду небезпечних
і

шкідливих

факторів

виникають

тільки

при

використанні

приладу.

ор

Нижче розглянуті основні небезпечні і шкідливі фактори, вплив яких необхідно
враховувати при розробці пристрою, а саме:

ед

- Електробезпека;

.Ф

- Освітлення.

Також в даному розділі розглянуто питання пожежної безпеки.

Т.
В

6.1. Електробезпека
Так як розроблювальний пристрій призначений для роботи з електричними

ланцюгами, першорядним небезпекою представляється електронебезпека.

Навіть низька напруга і малий струм можуть стати причиною електричного
шоку або смерті.
Електротравматизм небезпечний через низку особливостей:
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- Людина не може дистанційно, без спеціальних приладів визначити
наявність напруги, тому дія струму є несподіваним і захисна реакція організму
виявляється тільки після потрапляння під напругу;
- Струм, що протікає через тіло людини, діє на тканини і органи не тільки
в місцях контакту з струмоведучими частинами і на шляху протікання, але
рефлекторно, як надзвичайно сильний подразник, впливає на весь організм, що

20
15

може призвести до порушення функціонування життєво важливих систем
організму - нервової, дихальної, серцево-судинної та інших;

- Електротравми можливі без дотику людини до струмоведучих частин - в
результаті утворення електричної дуги при пробої повітряного простору між

РА

струмоведучими частинами або струмовідними частинами і людиною або
землею;

чу
к,
Кі
В

- Розслідування, обліку та аналізу, в основному, доступні лише важкі
електротравми і електротравми зі смертельними наслідками, що негативно
впливає на профілактику електротравм.

Для запобігання електротравм при використанні вимірювального приладу,
при його розробці необхідно враховувати вимоги до захисту від ураження
електричним струмом, наведені в ГОСТ 26104 - 89. Також при використанні

ор

приладу необхідно дотримуватися ряду правил, а саме:
 Не перевищувати граничні значення для входів;

ед

 Не підключати вхідні гнізда до будь-якого джерела живлення;

.Ф

 Ніколи не використовувати прилад, якщо він вологий;
 Не використовувати для заміни батареї відмінні від зазначених у

Т.
В

специфікації;

 Не використовувати прилад при візуальному виявленні пошкоджень;
 Ніколи не проводити ремонт приладу, за відсутності відповідної
кваліфікації.
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6.2. Освітлення
У приміщенні використовуються системи природного та штучного
освітлення. Освітлення приміщення є раціональним і відповідає нормам ДБНВ.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення».
Природне освітлення забезпечується вікнами у стінах. Згідно нормативам
коефіцієнт природного освітлення (КПО) повинен складати 1,2% при

20
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природному освітленні та 200 Лк на горизонталі і 200 Лк на вертикали при
штучному.

Фактичне значення освітлення Е на робочому місці що аналізується,

складає 425 Лк. В разі необхідності створення більш яскравого локального

РА

освітлення рекомендується додати на кожне робоче місце засоби місцевого
освітлення.

Для підтримки нормованих значень освітленості приміщення необхідно

чу
к,
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В

проводити своєчасне очищення вікон та освітлювальних приладів, але не ріже
двох разів на рік, а також проводити своєчасну заміну елементів освітлення в
разі необхідності. Контроль освітлення робочого місця повинен проводитися не
ріже одного разу на рік.

Робота з універсальним вимірювальним приладом безпосередньо пов'язана
цим важливою

ор

з постійною роботою з символьним екраном і зорової інформацією. У зв'язку з
є проблема освітлення.

Розроблювальний

пристрій є

ед

автономним і призначене для роботи як в приміщенні так і поза ним. Природне
освітлення поза приміщенням практично ніяк не залежить від користувача. Але

.Ф

питання освітлення приміщення залишається відкритим. Світло - один з
істотних факторів робочого середовища, завдяки якому забезпечується зоровий

Т.
В

зв'язок людини з його оточенням. Правильно організоване освітлення
позитивно впливає на діяльність центральної нервової системи, зменшує
енерговитрати організму на виконання певної роботи, що сприяє підвищенню
працездатності

людини,

продуктивності

праці,

зниження

виробничого

травматизму.
При поганому освітленні людина швидко втомлюється, працює менше.
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 Продуктивно, збільшується потенційна небезпека помилкових дій і
нещасних випадків. Погане, нерівномірне висвітлення може призвести до
хвороб зорових органів людини. Для створення сприятливих умов
зорової роботи освітлення робочих приміщень повинно відповідати
таким умовам:
 Повинні бути забезпечені рівномірність і тимчасова стабільність рівня

20
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освітлення в приміщенні, відсутність різких контрастів між освітленістю
робочої поверхні і навколишнього простору, відсутність на робочій
поверхні різких тіней (особливо рухомих);

 Не повинно утворюватися сліпучого блиску в полі зору предмета;
наближатися до природного.

чу
к,
Кі
В

6.3. Пожежна безпека

РА

 Використовуваний штучне світло за своїм спектральним складом має

Система пожежної безпеки - це комплекс організаційних заходів і
технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежі та збитків від неї.
Згідно ГОСТ 12.1.004491 пожежна безпека об'єкта повинна забезпечуватися
системою запобігання пожежі, системою протипожежного захисту і системою

ор

організаційно-технічних заходів. Потрібний рівень пожежної безпеки людей за
допомогою зазначених систем, згідно з ГОСТ 12.1.004491, повинен бути не

ед

менше 0,999999 запобігання впливів небезпечних факторів на рік з розрахунку
на кожну людину. Допустимий рівень пожежної небезпеки для людей має бути

.Ф

не більше 10-6 впливів небезпечних факторів пожежі, що перевищують
гранично допустимі значення, в рік з розрахунку на кожну людину.

Т.
В

Рівень забезпечення пожежної безпеки являє собою також кількісну оцінку
запобігання збиткам при можливому пожежу. Об'єкти, пожежі на яких можуть
привести до загибелі або масового ураження людей небезпечними факторами
пожежі та їх вторинними проявами, а також до значного пошкодження
матеріальних цінностей, повинні мати системи пожежної безпеки, що
забезпечують мінімальну можливу імовірність виникнення пожежі. Конкретні
значення такої ймовірності визначаються проектувальниками і технологами.
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Метою пожежної безпеки об'єкта є попередження виникнення пожежі на
визначеному чинними нормативами рівні, а у випадку виникнення пожежі обмеження її розповсюдження, своєчасне виявлення, гасіння, захист людей і
матеріальних цінностей.
Основними вихідними даними при розробці комплексу технічних і
організаційних рішень щодо забезпечення необхідного рівня пожежної безпеки

20
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в кожному конкретному випадку є чинна законодавча і нормативно-технічна
база з питань пожежної безпеки, вибухопожежонебезпечних властивостей

матеріалів і речовин, що застосовуються у виробничому циклі, кількість
вибухопожежонебезпечних матеріалів і речовин і особливості виробництва. На
цих

вихідних

даних

вибухопожежонебезпечності об'єкта:

визначаються

такі

критерії

РА

основі

чу
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o Категорії приміщень і будівель за вибуховою і пожежною небезпекою;
o Класи вибухонебезпечних зон у приміщеннях і поза ними.
Саме залежно від категорії приміщень і будівель і класу зон з
вибухопожежної

небезпеки,

відповідно

до

вимог

діючих

нормативів,

розробляються технічні і організаційні заходи і засоби забезпечення

ор

вибухопожежної безпеки об'єкта.
6.4. Мікроклімат
аналізі

параметрів

ед

При

мікроклімату

в

робочому

приміщенні

скористаємося ГОСТ 12.1.005–88 і ДСН 3.3.6.042–99, які встановлюють такі

.Ф

параметри мікроклімату як температура, вологість і рухливість повітря залежно
від ваги виконуваних робіт і пори року.

Т.
В

Робота з приладом виконується в приміщенні, тому її можна віднести до

категорії 1а, тому що вона виконується сидячи й не вимагає фізичних зусиль.
Енерговитрати організму людини при такому виді робіт становлять до 120
ккал/год.

Нормовані значення параметрів мікроклімату відповідно до ГОСТ
12.1.005–88 і ДСН 3.3.6.042–99 представлені в таб.11.
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Таб.11 – Оптимальні й припустимі норми температури, відносної вологості й
швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень
Температура повітря,
ВІДНОСНА ВОЛОГІСТЬ
Швидкість руху повітря,
0
ПОВІТРЯ, %
С
м/с
оптимальна припустима оптимальна припустима оптимальна припустима

Холодний

22–24

21–25

40–60

 75

Теплий

22–24

22–28

40–60

55 при 28 0С

Існуючі

22–24

Параметри

мікроклімату

55

0,1

0,1–0,2
0,1

підтримуються

за

допомогою

систем

РА

кондиціювання.
6.5 Шум, вібрація, ультразвук, інфразвук

 0,1

0

20
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Період
року

чу
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Шумом прийнято називати будь-який небажаний для людини звук, який
перешкоджає сприйняттю корисних сигналів. Шум являє собою безладне
з’єднання звуків різної інтенсивності і частоти, які чинять шкідливий вплив на
весь організм в цілому та, головним чином, на центральну нервову систему.
Згідно

ДСН-3.3.6-037-99

«Санітарні

норми

виробничого

шуму,

ультразвуку та інфразвуку» допустимий рівень звуку складає 50 дБ.

ор

Вимірювання шуму на робочих місцях виконують згідно ГОСТ 20445-75

ед

«ССБТ. Шум. Метод измерения на рабочих местах» та ГОСТ 23941-79 «Шум.
Методы определения шумовых характеристик. Общие требования».

.Ф

Джерела вібрації, ультразвуку та інфразвуку у приміщенні що
розглядається відсутні.

Т.
В

6.6 Виробниче випромінювання
В робочому приміщенні що

аналізується

відсутні

джерела

електромагнітного та іонізуючого випромінювання, які б могли завдати шкоди
здоров’ю людини.
Згідно ДСанПіН 3.3-2.007-98 «Державні санітарні правила і норми роботи

з візуальними дисплейними терміналами ЕОМ» параметри випромінювань
знаходяться в нормі, тому не треба проводити захисні заходи.
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ВИСНОВКИ
На основі аналогів вимірювачів з AVR мікроконтроллером було
розроблено виявлювач закладних пристроїв. Технічне завдання на виріб
виконано з використанням закордонних аналогів, а розроблений виріб є
конкурентоспроможним.
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15

Розроблений виріб відповідає всім вимогам ТЗ, простий у виробництві й
має низьку собівартість. Надалі, можливе вдосконалення даного виробу
шляхом

внесення

конструктивних

змін

в

електричну схему

характеристик,

також

коректування

вдосконалення

деяких

програмного

Т.
В

.Ф

ед

ор

чу
к,
Кі
В

РА

забезпечення.

а

й
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Додатки
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ДОДАТОК А
Технічне завдання на дипломний проект
1. Найменування та область застосування.
Виявлювач

закладних

пристроїв

призначений

для

розпізнавання

закладних пристроїв або окремих елементів РЕА, таких як: резистори,

20
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конденсатори, індуктивності та діоди.
2. Основа для розробки.

Основою для розробки є завдання на дипломний проект.

РА

3. Ціль та призначення розробки.

Ціллю даної розробки є створення виявлювача закладних пристроїв. Даний
пристрій повинен розпізнавати закладні пристрої або окремі елементи РЕА за
дисплеї.
4. Джерело розробки.

чу
к,
Кі
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допомогою мікроконтроллера і результати вимірювань показувати на LCD-

Тестер ЕРЕ з AVR мікроконтроллером і мінімум додаткових елементів.

ор

Версія 1.12k Karl-Heinz Kübbeler.

ед

5. Технічні вимоги.

5.1. Показники призначення.

.Ф

Пристрій повинен приймати дані з підключеного до його щупів

Т.
В

елемента, обробляти їх і виводити на LCD - екран.
5.1.1. Діапазон вимірювання комплексних опорів : 0,1 ± j 0,1 Ом …

5 ± j 0,1 Ом.
5.1.2. Діапазон вимірювання опорів 0,1 Ом … 5 МОм.
5.1.3. Діапазон вимірювання ємностей 1000 пФ … 0,1 мФ.
5.1.4. Діапазон вимірювання індуктивностей 0,01 Г … 20 Г.

5.2. Вимоги щодо технологічності.
Орієнтація на виробничо-технічні можливості кафедри.
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5.3. Вимоги до рівня уніфікації і стандартизації.
Максимально використовувати стандартні та уніфіковані деталі.
5.4. Вимоги безпеки обслуговування.
Керуватися загальними вимогами техніки безпеки до апаратури
низької напруги ГОСТ 12.2.007-75.
5.5. Вимоги до складених частин виробу, сировині, вихідним та

20
15

експлуатаційним матеріалам.
5.5.1. Для створення пристрою використовувати покупні вироби.

5.5.2 Конструкція пристрою повинна бути ремонтопридатною і
повинна забезпечувати взаємозамінність елементів.

РА

5.6. Умови експлуатації.

5.6.1 Кліматичне виконання УХЛ 3.0 по ГОСТ 15150-69.

чу
к,
Кі
В

Температура повітря –10...+40С.

Відносна вологість повітря 80% при 20С.
Атмосферній тиск 84...106 кПа.
5.6.2 Напруга живлення 5В.

5.7. Вимоги щодо транспортування та зберігання.
5.7.1. Група умов зберігання О4 за ГОСТ 15150-69. Зберігати в

ор

закритих опалюваних вентильованих приміщеннях.

ед

Температура повітря +1...+45С.

Відносна вологість повітря 65% при 20С.

Т.
В

.Ф

Атмосферній тиск 84...106 кПа.

6. Результати роботи.
6.1. Результат даної роботи має стати вихідною документацією по

створенню прототипу пристрою, його програмування, налагодження та
подальшого впровадження в серійне виробництво.
6.2. Звітна документація після виконання віддається на кафедру КіВРА
для подальшого захисту і зберігання як наукової документації.
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7. Робота повинна містити в собі наступні документи:
7.1. Пояснювальну записку.
7.2. Схему електричну принципову пристрою.
7.3. Структурну схему пристрою.
7.4. Перелік використаних елементів.

Т.
В

.Ф

ед

ор

чу
к,
Кі
В

РА

20
15

7.5. Програмне забезпечення для МК.
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Кільк.

Поз.

Зона

Формат

Позначення

Назва

Прим.

Документація
А3

РІ11.46268.001 ВЕ

Вигляд екрану

А1

РІ11.46268.001 Е3

Схема електрична принципова

1

А4

РІ11.46268.001 ПЕ

Перелік елементів

1

РІ11.46268.001 ЕС

Еквівалентні схеми

20
15

1

РА

1

чу
к,
Кі
В

Інші вироби

Конденсатори
C1, С2

Т.
В

.Ф

ед

ор

MCC - 200nF 50V X7R ±10%

Резистори

P1-2P - 680Ом-0,25Вт

3

R1, R3,
R5

3296W - 1 кОм 0,5Вт 10%

1

R14

Р1-12-10кОм-0,125Вт

1

R13

Р1-12-12кОм-0,125Вт

1

R12

P1-2P-15кОм-0,125Вт

1

R11

P1-2P - 470кОм – 0,25Вт

3

R2, R4,
R6

Аркуш

Аркушів

РІ11.46268.001
Змін

Арк.

№ докум.

Розроб.

Федорчук Т.В.

Перев.

Казбан М.О.

Т.контр
Н.контр

Попсуй В.І.

Затв.

Євграфов Д.В.

Підп

Дата

Літер.

Виявлювач закладних
пристроїв

1

2

НТУУ «КПІ», РТФ,
гр. РІ-11

Кільк.

Поз.

Зона

Формат

Позначення

Назва

Прим.

Матеріали

20
15

Провід ПМП 0,5мм

Мікроконтроллер

1

РА

ATMega8L – 8PU

чу
к,
Кі
В

LCD - екран

Т.
В

.Ф

ед

ор

ERM1602SBS-6

РІ11.46268.001
Змін

Арк

№ докум.

Підп

Дата

2

Позначення

Найменування

Кільк.

Примітка

Конденсатори
MCC - 200nF 50V X7R ±10%

C1-С2

2

РА

P1-2P - 680Ом-0,25Вт
3296W - 1 кОм 0,5Вт 10%
Р1-12-10кОм-0,125Вт
Р1-12-12кОм-0,125Вт
P1-2P-15кОм-0,125Вт
P1-2P - 470кОм – 0,25Вт

чу
к,
Кі
В

R1, R3, R5
R14
R13
R12
R11
R2, R4, R6

20
15

Резистори
3
1
1
1
1
3

Мікроконтроллер

ATMega8L – 8PU

1

LCD - екран

1

Т.
В

.Ф

ед

ор

ERM1602SBS-6

Зм

Арк

№ докум.

Розроб
Перев
Т.контр
Н.контр

ФедорчукТ.В.

Затв.

Євграфов Д.В.

Підпис

Дата

РІ11.46268.001ПЕ
Літера

Казбан М.О.

Попсуй В.І.

Вивлювач закладних
пристроїв

Аркуш Аркушів
1

1

НТУУ «КПІ»,
РТФ, гр. РІ-11

.Ф

Т.
В
ед
ор
РА

чу
к,
Кі
В

20
15

