Robot manipulátor
ROB 1-3 øízený z PC
Jiøí Rotta
Objevuje se nový fenomén - domácí robotika. Na Internetu lze
nalézt stovky robotù, a se ji jedná o manipulátory, roboty pojízdné a dokonce kráèející. Dalí novinkou je animatronika - ovládání loutek poèítaèem. Tyto pøístrojky mají jedno spoleèné - jejich
pohyb zajiují modeláøská serva. Aby je bylo moné pøipojit pøímo k poèítaèi, byl navren elektronický modul SOS-AT, který je urèen k øízení osmi modeláøských serv.
ROB 1 - 3 je jednoduchý model trojosého robotu, který byl inspirován stránkami www.lynxmotion.com. Robot mùe slouit
k výuce, demonstraci moností poèítaèe, reklamu, jednoduché
polohování nebo jen pro zábavu a radost.
Celý robot je ovládán modeláøskými
servomechanismy (servy) Hitec HS322 - tedy tìmi nejlacinìjími na souèasném trhu, a øízen osobním poèítaèem PC. Pro øízení robotu je vytvoøen
ovládací program WinSOS, který
umoní naprogramovat pohyb robotu
ve vech tøech osách a uloit a 2048
krokù programu. Program získáte
zdarma na www.rotta.cz.
Robot se pohybuje ve tøech osách
- otáèení základny, zdvih ramene a pohyb kletiny.
Pohyb serv v robotu je øízen elektronickým modulem SOS-AT (viz druhá
èást èlánku), co je mikroprocesorový
ovladaè serv, komunikující s osobním
poèítaèem sériovou linkou RS 232 (u
poèítaèe PC COM1 a 4).
Konstrukce robotu byla podøízena
poadavku pouít bìnì dostupné
díly, pro výrobu není tøeba ádné strojní obrábìní s výjimkou vrtání a øezání.
Pøedpokládáme ovem, e vrtaèku a
lupénkovou pilku má ve své výbavì
kadý radioamatér. Vechny komplikovanìjí díly jsou pouity hotové, koupené v prodejnách s elektronickými
spoèástkami a v modeláøských prodejnách.
Prototyp robotu byl vyøezán laserem z deskového organického skla
tlouky 3 mm, nic vak nebrání i ruèní
výrobì. Díly jsou tvarovì velmi jednoduché a nepotøebují zvlátní péèe pøi
obrábìní. Jako stavební materiál lze
pouít i skelný laminát nebo kuprextit.

podloky a umoòují lehké zasunutí
táhla od ovládacího serva. Táhlo od
serva je vyrobeno z upravené kanceláøské sponky (vidlice) a nìkolika centimetrù ocelového pocínovaného drátu
(v nouzi narovnaná kanceláøská sponka). Celé táhlo je spájeno bìnou cínovou pájkou a pro dosaení efektnìjího vzhledu je potaeno teplem
smrtitelnou buírkou prùmìru 1,6 mm.
Na dotykových plochách kletiny je
vteøinovým lepidlem nalepeno 15 mm
pryového tìsnìní do oken.
Servo pohybu kletiny je vsazeno
do vyøíznutého otvoru a upevnìno ètyømi rouby M3.
Servo pohybu ramene je upnuto
mezi desku ramene a pøítlaènou desku. Správnou vzdálenost obou desek
zajiují 4 polyamidové distanèní
sloupky KDI6M3x20. Poloha serva je
zajitìna jeho zasunutím mezi tyto
sloupky. Jeden otoèný bod ramene je
vytvoøen pøímo osou serva; unáecí talíø serva je upevnìn rouby M1,6 na
boènici základny. Za servo je vloena
destièka se zalisovaným distanèním
sloupkem KDR 12, který tvoøí druhý
otoèný bod ramene. Destièka s èepem

a zadní strana serva je spojena kouskem oboustrannì lepicí pásky. Tím je
zajitìna stabilní poloha serva i pomocné destièky. Pokud by se, díky výrobním tolerancím, pøesto servo posouvalo, lze ho upevnit co nejtenèí
oboustrannì lepicí páskou (nejlépe
Scotch). Tato páska je bìnì v prodeji
ve vìtích papírnictvích.
Boènice základny jsou rozepøeny
tøemi distanèními sloupky KDI6M3x50.
K otoèné desce jsou boènice upevnìny plastovými konzolami MPJ 2621
provleèenými rouby M3. Otoèná deska kloue po hlavách esti záslepek
F715HP-08, které jsou zatlaèeny o otvorù o prùmìru 8 mm v základní desce.
Pod základní deskou je upevnìno
ètyømi rouby M3 na pomocné desce
servo otáèení ramene. Pomocná deska je uchycena ètyømi rouby M3 a ve
správné vzdálenosti od základní desky
drena distanèními sloupky KDR07.
Pøi sestavování základny robotu
nejprve upevníme dvìma rouby M1,6
(MPJET 0205) unáecí talíø z pøísluenství serva na otoènou desku, potom sestavíme základní a pomocnou
desku spoleènì se servem a unáecí
talíø serva s pøipevnìnou otoènou deskou nasuneme na høídel serva. Otoèná
deska musí lehce dosednout na hlavy
plastových záslepek, nesmí vak být

Konstrukèní øeení:
Upínací kletina je øeena jako paralelogram, skládající se z 6 shodných
ramen jednozvratných a dvou ramen
dvojzvratných. Tahem serva za tyto
dvojzvratná ramena se kletina rozevírá a svírá. Otoèné body ramen kletiny
jsou vytvoøeny provleèením roubù
M3, u zadních ramen jsou na rouby
jetì navleèeny izolaèní podloky IB2
(GM), které zde slouí jako distanèní
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pøíli pøitlaèena, aby pøi otáèení ramene
robotu nebyl nadmìrnì namáhán motorek serva. V této poloze celou sestavu zajistíme lehkým dotaením roubu,
který prochází do osy serva.
Boènice základny jsou vyrobeny
z èernì nalakované nábytkáøské døevotøísky, oøíznuté do patøièného tvaru.
Robot ROB1-3 bude dodáván jako
stavebnice ve dvou provedeních: se
servy a bez nich. Verze bez serv bude
obsahovat i kompletní sadu spojovacího materiálu. Blií informace o stavebnicích najdete na www.rotta.cz a
v prodejnì Rasel, Francouzská 34,
120 00 Praha 2.

Seznam materiálu

Obr. 2. Jednotlivé díly robota

Distanèní sloupek KDR07, 4 ks, GM
Distanèní sloupek KDR12, 1 ks, GM
Distanèní sloupek KDI6M3x20, 4 ks, GM
Distanèní sloupek KDI6M3x50, 3 ks, GM
Izolaèní podloka IB2, 4 ks, GM
Záslepka ∅ 8 mm F715HP-08, 6 ks, GM

Upevòovací konzola ∅ 3 mm MPJ 2621,
2 ks, MP Jet a modeláøské prodejny
roub M1,6 x 8 s maticí, MPJ 0202, 4 ks,
MP Jet a modeláøské prodejny
roub M3 x 16 se zápustnou hlavou,
6 ks, Fabory a elezáøské prodejny

SOS-AT

osobní poèítaè, nic nebrání ani pouití
tìch nejjednoduích mikroprocesorù
a naopak jeho spojení s prùmyslovými
øídicími systémy.
Modul SOS-AT je svým komunikaèním protokolem plnì sluèitelný
s podobným modulem Mini SSC II (výrobce Scott Edwards Electronic, Inc).
Tato sluèitelnost zaruèuje, e pro ovládání SOS-AT lze pouít i desítky programù, volnì pøístupných na svìtových webových stránkách. Níe
popisované moduly SOS-AT je moné
adresovat, take na jednu sériovou
linku lze naráz pøipojit a 8 kusù SOSAT a tedy ovládat spoleènì a 64 serv.
Protoe SOS-AT je konstrukce novìjí ne Mini SSC II a je zaloena na
jiném typu mikroprocesoru, obsahuje
nìkterá technická vylepení (optické
oddìlení, vìtí mnoství ovládaných
serv) proti Mini SSC II. Stoprocentní
programová kompatibilita je vak zaruèena.
K ovládání SOS-AT postaèí osobní
poèítaè 286. Jediným technickým po-

sériový ovladaè serv
s µP 89C2051
Modul se hodí i pro pohyblivou reklamu, domácí techniku
(zatahování aluzií a záclon,
solární techniku (nastavování
sluneèních kolektorù), kamerovou techniku (polohování kamer), modely a hraèky.
Povely k otáèení výstupní osy serva
jsou do modulu SOS-AT posílány z nadøízeného zaøízení (vìtinou osobní poèítaè) opticky oddìlenou sériovou linkou. Díky optickému oddìlení vstupu
je lhostejné, zda sériová linka je typu
TTL, proudová smyèka, RS232, RS422
nebo RS485. Tím je umonìno pouít
modul SOS-AT i v prùmyslových aplikacích. Pøestoe zaøízením, ovládajícím modul SOS-AT bývá vìtinou
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roub M3 x 16 s pùlkulatou hlavou,
4 ks, Fabory a elezáøské prodejny
roub M3 x 12 s pùlkul.u hlavou, 8 ks
roub M3 x 8 s pùlkulatou hlavou, 18 ks,
Matice M3, 14 ks Fabory apod.
Podloky ∅ 3,2; 14 ks, Fabory apod.

adavkem je pøítomnost alespoò jednoho portu COM.
K dispozici jsou volnì íøené programy pro DOS i Windows.

Co je a jak funguje
modeláøské servo
Modeláøské servo je miniaturní
elektromotorek s pøevodovkou; poloha
otoèného výstupního høídele pøevodovky je snímána zpìtnovazebním èlenem
(vìtinou potenciometrem) a zavedena

zpìt do øídicí elektroniky vestavìné
v servu. Tato elektronika ovládá rychlost a smìr otáèení pohonného motorku. Poadovaná poloha výstupního
høídele je do øídicí elektroniky zadávána jako pulsnì - íøkovì modulovaný
(PWM) signál s opakovací frekvencí
pøiblinì 50 Hz (viz obr. 1). Nastavováním délky tohoto impulsu v rozsahu
1 a 2 ms je definována poloha výstupního høídele serva v rozsahu 90 úhlových stupòù; pro støední polohu høídele
je tøeba vysílat kladný impuls o délce
1,5 ms. PWM signál musí být do serva
vysílán nepøetritì - pokud ustane,
uvolní se zpìtná vazba serva a není nijak zajitìna správná poloha výstupního høídele.
Serva v základním provedení umoòují otoèení výstupního høídele o 90
úhlových stupòù. Nìkterá serva ovem
umoòují i zvìtení rozsahu otáèení
výstupního høídele a na 180 úhlových
stupòù tím, e se rozsah kladného pulsu øídicího PWM signálu zmìní na 0,5
a 2,5 ms. Øízení takovým zpùsobem
je vak moné jen u serv nìkterých výrobcù a je tøeba ho na konkrétním
kusu serva opatrnì vyzkouet, aby se
nepokodilo opakovaným najídìním
na koncové dorazy pøevodovky.
Serva je moné také upravit pro trvalé otáèení; PWM signálem se pak
neøídí poloha výstupního høídele, ale
rychlost a smìr jeho otáèení. Takto
upravená serva se pouívají v mobilních robotech k pohonu kol. Blií podrobnosti o této úpravì najdete na
stránce www.rotta.cz.
Serva lze koupit v modeláøských prodejnách v mnoha rùzných provedeních
a velikostech. Pøi pouití serv s vìtím

Tab. 1.
Jméno
spojky

Význam

A2

Èíslo ovládaného serva
25-32 33-40 41-58 49-56 57-64

1-8

9-16

17-24

bit 2 adresy

0

0

0

0

1

1

1

1

A1

bit 1 adresy

0

0

1

1

0

0

1

1

A0

bit 0 adresy

0

1

0

1

0

1

0

1

0 = spojka zasunuta, 1 = spojka sejmuta

proudovým odbìrem je vak tøeba dostateènì dimenzovat napájecí zdroj U2.

Popis funkce SOS-AT
Schéma zapojení modulu SOS-AT
je na obr. 2. Pro úèel objasnìní funkce
modulu pøedpokládejme, e zdrojem
øídicího signálu je osobní poèítaè PC.
Modul SOS-AT je generátorem øídicího signálu PWM pro 8 serv, ovládaný
povely z osobního poèítaèe. Je osazen
mikroprocesorem AT89C2051 s taktovací frekvencí 24 MHz. Povely jsou posílány do modulu SOS-AT sériovou linkou
(COM1 a 4). Pokud modul SOS-AT
ádné povely z nadøazeného zaøízení
nepøijímá, na vech osmi výstupech
neustále generuje øídicí signál PWM
podle povelu naposledy pøijatého (blíe
viz kapitola o programování). Serva dostávají øídicí signál PWM z modulu
SOS-AT stále a tím je zajitìno, e se
nemùe samovolnì pohybovat výstupní osa serva (ani pøi náhodném pùsobení vnìjí síly). Osobní poèítaè pøitom
není zatìován obsluhou SOS-AT v dobì
neèinnosti.
Parametry ovládacího signálu
PWM pro serva a rùzné monosti ko-

Obr. 1. Nastavování polohy høídele serva

Obr. 2. Schéma zapojení modulu SOS-AT
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munikace s poèítaèem je moné nastavit zkratovacími spojkami (jumpery)
R, A0, A1. A2 a B.

Jumper R(rozsah)

Spojka nasazena = délka kladného
impulsu signálu PWM je 1 a 2 ms, výstupní høídel serva se mùe otáèet
v rozsahu 90 úhlových stupòù. Toto
nastavení je bezpeèné pro serva vech
výrobcù.
Spojka sejmuta = zvìtí se délka
kladného impulsu PWM signálu na 0,5
a 2,5 ms a výstupní høídel serva se
mùe otáèet v rozsahu 180 úhlových
stupòù. Pøed trvalým pouitím tohoto
nastavení ho opatrnì vyzkouejte na
konkrétním kusu pouitého serva. Pøedejdete tím moným kodám.

Jumper A(dresa) 0, 1, 2

Adresa pro komunikaci modulu
SOS-AT s poèítaèem sériovou linkou
(COM) viz tab. 1.

Jumper B(aud)

Nastavení komunikaèní rychlosti sériové linky. Spojka nasazena = 9600 Bd,
spojka sejmuta = 2400 Bd. Komunikaèní rychlost 2400 Bd se pouívá pøedevím v prostøedí se silným ruením a
také pro zajitìní zpìtné kompatibility
se starími programy, urèenými pùvodnì pro Mini SSC II, které vìtí komunikaèní rychlost neumoòovaly.
Stav spojek je èten jen po nulování
procesoru; ádná zmìna v jejich nastavení není akceptována pøed dalím
nulováním. Zmìny v nastavení se tedy
projeví a po vypnutí a novém zapnutí
napájení modulu.
Pro optické oddìlení sériového
vstupu je pouit rychlý optoèlen
6N136. Rezistor R3 vytváøí pøedzátì
pro komunikaèní linku, rezistory R4 a
R5 omezují proud LED optoèlenu a
kontrolní LED D1. Tyto diody jsou napájeny pøímo ze sériové linky, která je
tedy oddìlena od zbytku modulu. Pokud by jako sériová komunikaèní linka
byla pouita proudová smyèka, je tøeba
odstranit rezistor R3.
Pøijatá data jsou optoèlenem OK1
pøevedena na úroveò TTL, pro dosaení správných logických úrovní oetøena rezistorem R2 a pøivedena na
vstup P3.0 (pin 2 - RXD) mikroprocesoru AT89C2051.
Pøesná taktovací frekvence mikroprocesoru 24 MHz je zajitìna køe-
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menným krystalem Q1. Pouití krystalu
v obvodu oscilátoru mikroprocesoru
zaruèuje, e íøka signálu PWM je
vdy zcela pøesná. Tím je (mimo jiné)
zaruèena opakovatelnost pohybu serva. Bezpeèné nastartování oscilací je
zajitìno keramickými kondenzátory
C1 a C3. Oscilátor je zapojen podle
doporuèení výrobce mikroprocesoru.
Korektní start programu v mikroprocesoru je zaruèen obvodem C2 a R1.
Nulovací obvod je zapojen podle doporuèení výrobce mikroprocesoru.
Serva jsou pøipojena vech osm vývodù portu 1 mikroprocesoru (12 a
19). Správná logická úroveò signálu
PWM pro jednotlivá serva je zajitìna
rezistory RN1 (8x 10 kΩ) ve spoleèném pouzdøe, které jsou pøipojeny na
napájecí napìtí U1. Serva jsou pøipojena na konektory X1 a X8, na kterých
je pro kadé servo vyvedeno kromì øídicího signálu PWM také napájecí napìtí. Serva rùzných výrobcu mají rùznì
tvarované kryty konektorù, ale rozteè
kontaktù je vdy 2,54 mm, take je
moné konektory vech výrobcù nasunout na pièky, které jsou na desce
osazeny. Konektory serv nejsou nijak
zajitìny proti obrácenému zasunutí,
pokození modulu ani serv vak nehrozí. Serva ovem nebudou fungovat,
protoe v tomto pøípadì je prohozen
kabel PWM a GND.

Napájení modulu
Modul SOS-AT je napájen ze dvou
rùzných zdrojù. Napìtí U1 (4,5 a 6 V)
zajiuje napájení mikroprocesoru, napìtí U2 (4,8 a 6 V) zajiuje napájení
motorkù a elektroniky serv.
Vstup pro napájecí napìtí U1 je na
vývodech 1 (GND) a 3 (+) konektoru
XC1, který je spoleèný i pro vedení sériové linky. Sdruení sériové linky a
napájecího napìtí U1 do jednoho konektoru je pouito, protoe pokud je
SOS-AT souèástí vìtího celku, zjednoduuje se kabelové propojení a poèet konektoru uvnitø pøístroje. Vstup
pro napájecí napìtí U2 je na konektoru XC2.
Pouití dvou napájecích napìtí výraznì zlepuje spolehlivost celého zaøízení, zvlátì pøi pouití starích serv,
jejich motory nejsou dostateènì odrueny. Pokud pouijeme jen jedno napájecí napìtí pro celý modul, je vhodné

ho jetì filtrovat vnìjím elektrolytickým
kondenzátorem (nejménì 1000 µF),
pøípadnì oddìlit napájecí napìtí U1
pomocí Schottkyho diody (malý úbytek
napìtí).
K napájení jsou vhodné suché
èlánky nebo akumulátory; pro napájecí
napìtí U1 postaèí 4 èlánky AAA (mikrotuka), které, zvlátì v alkalickém
provedení, zajistí napajení modulu po
dobu nìkolika stovek hodin. Napájecí
zdroj U2 - napájení serv - je vhodné dimenzovat podle odbìru serv. Pro bìná serva (napø. Hitec HS300) postaèí
4 suché èlánky nebo akumulátory velikosti AA (tukové) o kapacitì nejménì
1200 mAh na èinnost po dobu asi 2
hodin, pro serva vìtí je výhodnìjí pouít èlánky nebo akumulátory velikosti
D. Osvìdèili se i alkalické akumulátory
RAM s napìtím 1,5 V. Jejich plochá
vybíjecí charakteristika je pro napájení
motorù serv výhodná, protoe se v prùbìhu vybíjení èlánkù výraznì nemìní
rychlost pohybu serva. Kladem je také
monost nabíjet je v jakémkoli stupni
jejich vybití.
Pokud pouijeme síový napájecí
zdroj, jeho napìtí musí být stabilizováno na 5 V a proudovì dimenzován
musí být na odbìr minimálnì 800 mA.

Komunikace SOS-AT
s poèítaèem
Modul SOS-AT komunikuje s osobním poèítaèem sériovou komunikaèní
linkou. Rychlost komunikace je volitelná 2400/9600 Bd. Komunikaèní linka
je k dispozici spolu s napájecím napìtím U1 na konektoru XC1. Význam
jednotlivých vývodù tohoto konektoru
je na obr. 3. Zapojení komunikaèního
kabelu pro porty COM 1 a 4 poèítaèe
PC je na obr. 4.

Programování
Poloha výstupní osy servomechanismu se øídí sledem pøíkazù, posílaných z osobního poèítaèe sériovou linkou RS232 (RS422, RS485... ) do
modulu SOS-AT komunikaèní rychlostí 2400 nebo 9600 Bd (podle nastavení
jumperu B). Formát pøíkazu je:
<1 byte> <2 byte> <3 byte>
<1 byte> synchronizaèní, vdy 255 (FFh)
<2 byte> èíslo ovládaného serva (0 - 254)
(00h - FEh) (v základním provedení

Obr. 3. Deska s plonými spoji modulu SOS-AT
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modulu SOS-AT je moné pouít pouze èísla 0 a 63)
<3 byte> pozice výstupního høídele
serva (0 - 254) (00h - FEh)
Povely musí být ovládacím programem posílány vdy v èíselném formátu, nikdy ve formátu textovém. Povely
je nutné posílat do modulu SOS-AT
pouze tehdy, poadujeme-li zmìnu
polohy výstupního høídele nìkterého
z ovládaných serv. Periodické opakování potøebného øídicího signálu PWM
zajiuje modul SOS-AT dále sám automaticky. Rychlost otáèení høídele
serva mezi koncovými body, zadanými
programem, je dána pouze konstrukcí
pøevodovky serva a programovì ji nelze nijak ovlivòovat. Potøebné programové vybavení pro DOS i Windows je
mono získat na www.rotta.cz.

Osazení, oivení a nastavení
Deska s plonými spoji a rozmístìní
souèástek je na obr. 3. Deska je navrena pro klasickou montá souèástek.
Desku ostøihneme na správnou velikost a vyvrtáme. Upevòovací otvory
v rozích desky vrtáme vrtákem o prùmìru 2,2 mm. Pro konektory XC1,
XC2, J1 a 5 a X1 a 5 vrtáme otvory
o prùmìru 1 mm, ostatní otvory vrtáme
vrtákem o prùmìru 0,8 mm.
Souèástky osazujeme podle jejich
výky v tomto poøadí: rezistory, optoèlen OK1, krystal Q1, objímku pro mikroprocesor, rezistorovou sí RN1, kondenzátory keramické, kondenzátory
elektrolytické. Pøi osazování konektorù
XC1 a XC2 musíme dát pozor na
správnou polohu jejich klíèe - shodnì
s obr. 3. Jako poslední osadíme konektory pro J1 a J 5 a konektory serv
X1 a X8. Tyto konektory mají pouzdro
z termoplastické hmoty, proto musíte
pájet opatrnì a rychle. Pokud se chceme vyvarovat pokození, pak je vhodné nasadit na nì jejich protikusy, pøípadnì zkratovací spojky (jumpery).
Spojky nebo konektory pomohou odvést teplo vznikající pájením a uchrání
konektor od deformace.
Nedoporuèujeme pájet mikroprocesor do desky pøímo. Pro SOS-AT
pøipravujeme novìjí verze vnitøního
programu procesoru, take je moné
procesor umístìný v objímce vyjmout a
poslat autorovi na upgrade.
Po osazení desky ji peèlivì zkontrolujeme, pøedevím zkraty a pøeruené
spoje, odstraníme pøebyteèné tavidlo a
desku omyjeme neagresivním rozpoutìdlem. Proti následné korozi ji
chráníme nátìrem ochranného laku.

Obr. 4. Zapojení komunikaèního
kabelu pro porty COM 1 a 4

Modul SOS-AT je tak jednoduché
zaøízení, e pro uvedení do provozu
není tøeba ádného nastavování ani
speciálních znalostí. Pøi peèlivém osazení, bezchybných souèástkách a pøipojení správných napájecích napìtí je
jisté, e bude fungovat na první pokus.
Pøi oivování prototypové série se vyskytla jediná závada: vadné krystaly Q1
(24 MHz). Pokud tedy SOS-AT nebude funkèní na první zapojení, zamìøíme se nejprve právì na tento krystal.
Zasuneme mikroprocesor ve správné poloze do objímky. Pokud jsou vývody pouzdra DIL 20 mikroprocesoru
rozehnuty, narovnáme je do správní
pozice tlakem o hranu stolu nebo kovovým pravítkem. Na konektory J1 a
J5 (jumpery B, A0, A1, A2 a R) nasuneme zkratovací spojky. Pøipojíme alespoò jedno servo, nejlépe do konektoru S1 (obr. 3) a obì napájecí napìtí
(U1 a U2).
Pro ovìøení funkènosti pøipojíme
modul SOS-AT k osobnímu poèítaèi.
Schéma zapojení komunikaèního kabelu je na obr. 4. Komunikaèní kabel
lze vyrobit z dvoulinky o prùøezu minimálnì 0,15 mm2, která nemusí být stínìná, konektoru Canon 9 (zásuvka) a
protikusu ke konektoru XC1. Pokud
nevlastníme krimpovací kletì, nutné
k upevnìní kabelu do kontaktních pruin, mùeme ho opatrnì pøipájet. Maximální délka kabelu by nemìla pøesáhnout 5 m. Pokození sériového portu
(COM 1 a 4) poèítaèe se není tøeba
obávat, protoe je oddìlen od modulu
SOS-AT optickým èlenem.
Po správném pøipojení modulu
k poèítaèi se rozsvítí èervená LED D1.

Pokud se LED nerozsvítí, zkontrolujte
pøedevím zapojení vodièù +SI a -SI
(obr. 4). Jsou-li tyto vodièe na konektoru seriové linky prohozeny, pak data
posílaná do modulu SOS-AT jsou invertovaná a tím pro mikroprocesor
SOS-AT neèitelná. Dioda D1 pøi pøíjmu
povelù z osobního poèítaèe bliká v rytmu pøijímaných dat a signalizuje tak
prùbìh komunikace. Pøi vyích komunikaèních rychlostech ovem blikání
stìí postøehneme.
V poèítaèi musí být sputìn obsluný program pro SOS-AT (pøípadnì pro
Mini SSC II), který dovoluje posílání
odpovídajících povelù na port. Tímto
programem mùe být jakýkoli terminálový program nebo mùeme pouít
programy SOS-step (DOS) nebo WinSOS (W95, 98, 2000). Oba tyto programy jsou volnì ke staení na internetové adrese www.rotta.cz. Pokud je
ve v poøádku, je moné libovolnì pohybovat jednotlivými servy pøipojenými
na modul SOS-AT a sekvence jejich
pohybù po jednotlivých krocích ukládat
do souboru.

Závìr
Modul SOS-AT je urèen jako vestavný do modelù a jiných konstrukèních celkù. Tomu odpovídá i schéma
zapojení a provedení konektorù. Pokud chceme modul pouít pro více zaøízení nebo hraèek najednou, je moné ho vestavìt do plastové skøíòky,
pøípadnì zároveò s napájecími bateriemi. Nejlepím pøíkladem pouití modulu je ovládání ji zmínìného malého robota ROB1-3.

Zkuenosti s koncovým
zesilovaèem z PE 11/2002.
V minulé PE byl popsán koncový zesilovaè s velmi dobrými vlastnostmi. Tìchto zesilovaèù si bìhem posledního èasu postavilo nìkolik mých
známých a také já jsem nelenil a postavil jich zatím dalích 6. Proto mùeme pøedloit zkuenosti, které jsme získali bìhem stavby a provozu.

Seznam souèástek
R1, R2
R3
R4, R5
RN1
C1, C3
C2
C4
C5
C6
D1
IC1

10 kΩ
2,2 kΩ
100 Ω
10 kΩ, (DIP9)
27 pF, keramika
10 µF/10 V
47 µF/10 V
100 nF, keramika
100 nF, keramika
LED 3 mm, 5mm (rudá)
AT89C2051
(s programem SOS-AT)
OK1
6N136
Q1
krystal 24 MHz
XC1
PXH04, (4 piny)
XC2
PXH02, (2 piny)
J1-J5 lita (5 ks x 2 piny)
S1-S8 lita (5 ks x 3 piny)
Jumpery, 5 ks
Objímka DIL 20, 1 ks
ivnostenská výroba uvedeného zaøízení není dovolena.
Pokud potøebujete modul vyuít
pro speciální aplikace, kontaktujte
autora na e-mail: rotta@rotta.cz
Sestavený a oivený modul
SOS-AT (cena vèetnì kabelù a programù je 790 Kè) si mùete koupit
v prodejnì RASEL, Francouzská
34, 120 00 Praha 2, tel: 222 517 796,
www.rasel.cz.
Desku, naprogramovaný mikroprocesor, propojovací kabely a
celý modul SOS-AT si lze objednat
na www.rotta.cz nebo pøes e-mail:
obchod@rotta.cz.
øena nepájivou maskou, potiskem, pocínovanými pájecími plokami a je vyvrtána.

Napájení zesilovaèù
Vyzkoueli jsme jak toroidní transformátory, tak i transformátory na jádru C a EI.
Nejvhodnìjí je samozøejmì pouít toroidní
transformátory, jsou tvrdé a mají malý
magnetický rozptyl. Nechal jsem si nìkolik
rùzných kusù vyrobit. Cena se pohybuje (asi
500 VA) okolo 1200 a 1500 Kè pøi jednom

Zesilovaè profesora Marshalla Leache
se soudì podle tisícù odkazù na Internetu
z celého svìta stal doslova ,,kultovním výrobkem. Staèí do nìjakého vyhledávaèe napsat ,,lowtim nebo ,,leach. Klidnì se puste
do stavby - zesilovaè je to opravdu výborný,
tisíckrát postaven a modifikován konstruktéry v celém svìtì. Modifikace se týkají mechanického provedení a návrhu desek - na
Internetu lze najít výkresy, kde jsou koncové
tranzistory umístìny pøímo na desce spojù,
aby odpadlo ponìkud pracné propojování vývodù tranzistorù s deskou. Jinak v zapojení
není co upravovat, ve schématu a ve výkresech nejsou ádné chyby. Nìkolik zesilovaèù jsme postavili jetì na pùvodní desce, její výkres je uveden v PE 11, vechny
pracují samozøejmì bez problémù. Ovem
stavba zesilovaèe na zdokonalené desce,
kterou dodává firma ELMECHANIK (tel.
602 368 486), je snadnìjí, estetiètìjí a výsledek je spolehlivìjí. Tato deska má optimálnì zvìtené pájecí body a spoje, je opat-
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