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1. Hardwarové úpravy
Zkušenosti ukázaly potřebu některých hardwarových úprav, zejména úprav hodnot součástek. 

Jediná nutná změna zapojení je zapojení rezistoru 1,8 kΩ mezi piny 6 a 7 optočlenu OK2 (v našem 
prototypu byly použity optočleny s push-pull výstupem, pro použití běžných 6N137 je nutné doplnit 
tento pull-up rezistor; v opačném směru komunikace je užit interní pull-up IC8).

Změny hodnot součástek (jsou již zahrnuty v souboru zatez-dodavane-desky.zip na www.strasil.net):

Reference Nová hodnota Důvod změny

C27 330 μF nedostatečný  výkon  zdroje 
záporného napětí

C31 330 μF nedostatečný  výkon  zdroje 
záporného napětí

R2 220 kΩ optimalizace děliče měření

R19 1,5 kΩ optimalizace děliče měření

R9 1,2 kΩ menší vliv svodu D2

Doporučené  hodnoty  kompenzačních  kondenzátorů  pro  OP27  jsou:  C6  100n,  C7  22n.  Případné 
kmitání  regulátoru  je  nutné  vždy  zkontrolovat  osciloskopem  a  zatlumit.  Je  možné  užít  i  interně 
kompenzované OZ OP07 na místě OP27, poté může být hodnota C7 nižší.

Firmware přístroje je zveřejněn ve dvou variantách:

• pro ATMega16 – bez bootloaderu

• pro  ATMega32  –  s  bootloaderem,  tj.  je  možné  nový  firmware  nahrát  prostřednictvím  USB 
rozhraní přístroje

Jako naprogramované procesory zasíláme výhradně typ ATMega32 s nahraným bootloaderem. 

Při  individuální  stavbě  stačí  užít  ATMega16  nebo  ATMega32,  nenahrávat  bootloader a  nahrát 
samostatný firmware, není-li požadována možnost změny firmwaru přes USB. Doporučujeme použít 
ATMega32, některé budoucí verze firmware se nemusí do ATMega16 vejít, nyní je zaplněno cca. 80 % 
paměti programu.

1. Hardwarové úpravy
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2. Aktuální firmware

2.1. Základní ovládání přístroje
Po připojení napájecího napětí se přístroj identifikuje verzí firmwaru (v1). 

Následuje zobrazení základních údajů na displeji:

0,250 ADC   0 mW
OFF >0<   0,00 V

Horní řádek: nastaven proud 0,25 A, DC (bez modulace). Ztrátový výkon na zátěži 0 mW.

Dolní řádek: zátěž vypnuta (OFF >0<, „>0<“ značí ruční vypnutí tlačítkem [0]), napětí na svorkách 
zátěže SOURCE je 0,00 V1.

2.1.1. Zapnutí a vypnutí proudu zátěží
Stiskem tlačítka  [0]  zapneme, resp. vypneme proud zátěží. Na spodním řádku displeje se zobrazí 

aktuální proud, odebíraný zátěží. V režimech s externí  nebo interní  modulací je na spodním řádku 
displeje zobrazena střední hodnota proudu, aktualizovaná cca. 1x za sekundu.

2.1.2. Nastavení proudu zátěží
Stiskem tlačítka  [ENTER] a  zadáním číselného údaje je možné nastavit požadovaný proud zátěží. 

Tlačítkem  [shift]  je  možné  nabídku  opustit,  tlačítko  [ENTER]  potvrzuje  údaj  a  nastavuje  zátěž  na 
zadaný proud.

Current:        
 0,250 A        

Stiskem tlačítka [8] nebo [2] (symboly šipek nahoru/dolů) se zobrazí nabídka pro modifikaci proudu 
zátěží tlačítky se symboly šipek. V tomto režimu přístroj nečeká na potvrzení změny [ENTER]: změny 
jsou prováděny ihned. Nabídku opustíme [ENTER] nebo [shift].

Edit current:   
 1,725 A        

Svítí-li  kontrolka  ERROR,  je  požadovaný  proud  zátěží  vyšší  než  skutečný  (zátěž  je  vypnutá, 
zatěžovaný zdroj nepracuje apod.).

1 Při vypnuté zátěži zde může být vlivem svodových proudů obvodů zobrazena nenulová hodnota.

2. Aktuální firmware
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2.1.3. Omezení minimálního napětí
V DC režimu stiskneme tlačítko  [9]  a  zadáme číselnou  hodnotu  minimálního napětí  zdroje,  od 

kterého bude zátěž odebírat požadovaný proud, případně stiskem [shift] funkci zrušíme. Zátěž nabíhá 
na plný proud v rozmezí cca. 0,12 V kolem nastavené hodnoty.

Min.voltage:    
12,0 V (Sh->off)

Provoz  zátěže  v  režimu s  omezením minimálního napětí  je  indikován  zobrazením nastaveného 
minimálního napětí na místě výkonu v základním zobrazení.

2.1.4. Provoz v režimu s interní modulací 
Stiskneme v základním zobrazení tlačítko [7]. Zobrazí se seznam možných modulací  proudu zátěží:

Mode:1-DC  2-INT
     3-EXT 4-RES

Režim DC odpovídá běžnému stejnosměrnému provozu bez modulace.

Režim INT: interní modulace proudu, EXT: externí modulace přes konektor EXT MOD.

Režim RES: odporový režim, viz odd. 2.1.7.

Tlačítkem [9] zobrazíme výběr modulací: 

Shape:   1-RECT 
2-/|/|   3-STEPS

Modulace RECT je běžná on-off modulace obdélníkovým průběhem o střídě 1:1, pilový průběh je 
realizován  v  64  diskrétních  skocích  od  0  do  100% maxima.  Schodovitý  průběh  (STEPS)  se  skládá 
z celkem 4 úrovní: 0, 33, 66 a 100 procent nastaveného proudu.

Stiskem tlačítka 1 – 3 zvolíme modulaci, následně se zobrazí výzva pro zadání modulační frekvence 
v rozsahu  1 – 300 Hz, resp. 1 – 1000 Hz pro obdélníkový modulační signál.

2.1.5. Provoz v režimu s externí modulací
Postupem, uvedeným výše, zvolíme režim s externí modulací – EXT. Po stisku tlačítka [9] se zobrazí 

výzva  k  zadání  měřítka  externí  modulace v rozsahu 0,01  –  4,00  A/V,  kterým  je  škálováno napětí, 
přivedené na vstup externí modulace. 

Pozor, přivedené napětí na vstupu externí modulace smí být pouze v rozsahu 0 – 5 V DC.

2. Aktuální firmware
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2.1.6. Vypnutí modulací
Stiskem tlačítka [7] v základním zobrazení a zvolením položky [1]-DC  se modulace vypne.

2.1.7. Provoz v odporovém režimu
Stiskem  tlačítka  [7]  v  základním  zobrazení  a  zvolením  položky  [4]-RES   přejde  zařízení  do 

odporového  režimu.  Po  stisku  tlačítka  [ENTER]  je  možné  zadat  velikost  simulovaného  odporu  v 
rozsahu 2 – 999 Ω.

2.1.8. Měření vnitřního odporu zdroje
Stisk tlačítka  [4]  v základním zobrazení vyvolá  proces měření  vnitřního odporu zdroje  aktuálně 

nastaveným proudem. Výsledek měření je poté zobrazen; není-li možné provést výpočet (např. napětí 
zdroje neklesne, ale stoupne), je zobrazena chyba.

2.1.9. Měření náboje
Stiskem tlačítka [shift]  v základním zobrazení se vyvolá informace o celkovém náboji  a  celkové 

energii, zmařené přístrojem.

Charge:    177 J
          25 mAh

2.1.10. Teplotní a SOA ochrana přístroje
Přístroj automaticky reguluje teplotu chladiče spínáním ventilátoru. Při překročení teploty 80 °C je 

přístroj vypnut a ve spodním řádku displeje je zobrazeno:

OFF TEMP!       
Toto hlášení je zobrazeno až do vychlazení chladiče asi o 5 stupňů Celsia, kdy je možné zátěž opět 

aktivovat.

Při překročení  povoleného ztrátového výkonu na více než jednu sekundu je přístroj  vypnut a je 
zobrazeno:

OFF WATT!       

2.2. Kalibrace
Přístroj je schopen práce se sníženou přesností i bez provedení kalibrace – odzkoušené kalibrační 

hodnoty jsou součástí firmwaru (resp. obsahem souboru eeprom.hex).

Kalibrační  konstanty  přístroje  jsou  uloženy  v  paměti  EEPROM  mikrokontroléru.  Jejich 
přeprogramování je buď přímo editací obsahu paměti EEPROM v obslužném programu programátoru, 
nebo v přístroji po připojení přístroje pomocí USB k PC.

Níže popíšeme pouze kalibraci  přístroje  pomocí počítače PC;  přeprogramování  konstant pomocí 

2. Aktuální firmware
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programátoru je z tabulky kalibračních konstant zřejmé.

Spojíme  přístroj  s  počítačem,  nainstalujeme  ovladače  ze  stránek  FTDI  www.ftdichip.com (pro 
kalibraci  není  nutné žádné nastavování obvodu FT232R softwarem mProg).  Na přístroji  se rozsvítí 
kontrolka USB a bude možné se k přístroji připojit pomocí virtuálního sériového portu, který se objeví 
na PC.

Pro  připojení  je  možné  využít  například  Terminal  by  Bray  nebo  standardní  Hyperterminál 
Windows. Parametry připojení jsou 115 200 bps, 8 data bitů, 1 stop bit, bez parity.

Funkci připojení můžeme vyzkoušet zasláním příkazu

IG<enter>

Přístroj by měl odpovědět hodnotou proudu v miliampérech a napětí v milivoltech.

Vlastní  kalibraci  provedeme  změnou  hodnot  v  paměti  EEPROM  v  adresách  podle  tabulky 
kalibračních hodnot. 

Příkazem

IW adresa hodnota <enter>

zapíšeme do paměti přístroje kalibrační konstantu na adresu adresa.

(Příklad IW 10 12500 – zápis hodnoty 12500 na adresu 10)

Příkazem Iw adresa<enter> můžeme vyčíst z přístroje kalibrační konstantu.

Kalibrační konstanty jsou vždy uloženy jako word – dvoubajtová hodnota v rozsahu 0 – 65535.

Pozor: s výjimkou konstant měření napětí a proudu bude nová hodnota použita přístrojem až po 
opakovaném  zadání  nastavení,  např.  po  opakovaném  zadání  požadovaného  proudu  po  změně 
konstant na adresách 8/10.

Tabulka kalibračních konstant:

Adresa
(v paměti  

EEPROM a 
pro příkaz  

IW)

Popis Defaultní hodnota Min, max.  hodnota

0 Kalibrace  měření  napětí  pro  nižší  napětí 
(tranzistor  v  děliči  uzavřen),  nastavujte  s 
vnějším napětím 4 V

11725 6000-14000

2 Kalibrace  měření  napětí  pro  vyšší  napětí 
(tranzistor  v  děliči  sepnutý),  nastavujte  s 
vnějším napětím 30 V

11725 6000-14000

2. Aktuální firmware
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4 Kalibrace měření proudu pro nižší proudy 
(nižší rozsah zesilovače proudu), nastavujte 
s proudem zátěží 0,7 A

10000 6000-14000

6 Kalibrace měření proudu pro vyšší proudy 
(vyšší  rozsah  zesilovače  proudu), 
nastavujte s proudem zátěží 8 A

10000 6000-14000

8 Kalibrace nastavení výstupního proudu pro 
proudy pod 1,01 A, měřte výstupní proud 
při nastavení proudu 0,8 A

10000 6000-14000

10 Kalibrace nastavení výstupního proudu pro 
proudy nad 1,01 A, měřte výstupní proud 
při nastavení proudu 8 A

10000 6000-14000

12 Kalibrace omezení minimálního napětí pro 
min.  napětí  do  4500  mV,  nastavujte  s 
nastavením min. napětí 3 V

10000 6000-14000

14 Kalibrace omezení minimálního napětí pro 
min.  napětí  nad  4500  mV,  nastavujte  s 
nastavením min. napětí 20 V

10000 6000-14000

16 Kalibrace odporového módu, kalibrujte při 
nastavení odporu 10 ohmů a proudu 1,5 A

10000 6000-14000

18 Kalibrace  nastavení  měřítka  pro  EXT 
modulaci,  nastavujte  měřítko  1,00  A/V, 
vnější napětí 2 V, napětí na zátěži 10 V

10000 6000-14000

20 Maximální  ztrátový  výkon  na  tranzistoru 
záteže,  překročení  vyvolá  chybu  SOA 
(zobrazení OFF WATT!)

250 [W] 2 – 300

2.3. Komunikační protokol s PC
(dostupné na vyžádání - stále předmět změn)

2. Aktuální firmware
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