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Osciloskop s STM32G030 – osazení plošného spoje 

Modul s mikrokontrolérem, zdrojem 3.3 V a několika ochrannými rezistory, určený pro připojení k modulu 

USB/serial převodníku s čipem CH340. 

Schéma zapojení  

 

Všimněte si, že u LED na výstupu generátoru je větší hodnota odporu, aby byl GPIO pin LEDkou méně zatížen a zbylo 

více (proudu) pro samotný výstup. Je tedy vhodné použít LED s vyšší svítivostí a případně odpor R2 ještě více zvětšit. 

C4 není nutné osazovat. 

 

Návrh desky plošných spojů (vytvořeno v programu KiCAD, stejně jako schéma zapojení) 

 

Je aplikována „rozlitá měď“ (spojená s potenciálem GND), která není na tomto vyobrazení viditelná. 
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Postup osazení 

1. mikrokontrolér v SMD pouzdře SOIC8 + SMD kondenzátor 100nF 

2. rezistory v pouzdře SMA0207 (5x470 Ohm, 1x 47 Ohm, 1x 1k) 

3. stabilizátor HT7533 v pouzdře TO-92 (pozor, je nutné nejdříve srovnat vývody, aby dobře pasovaly do 

plošného spoje) 

4. elektrolytické kondenzátory v radiálním válcovém pouzdře, LED v 5mm pouzdře (pozor na polaritu u C i LED – 

obojí je na plošném spoji vyznačeno) 

5. dutinková lišta pro připojení USB/serial modulu a pinová lišta pro zasunutí do nepájivého pole nebo připojení 

měřicích kábliků. 

ad1) mikrokontrolér je třeba správně natočit, vývod číslo 1 je označen žlutou šipkou, je vlevo dole pokud se díváme 

na součástku tak, že lze přečíst popisek a sražená hrana pouzdra (oranžová šipka) je dole. Obvod bude dobře držet na 

místě, pokud bude DPS lehce potřená tavidlem (a také se to bude mnohem lépe pájet). 

     

ad2) vývody rezistorů mírně ohnuté, aby součástky držely v DPS, a také zkrácené 

 

K padu (přímo na pad) přiložíme pájku a páječkou na místě prohřejeme (1 - 2 sekundy), v pájce je tavidlo, které tak 

pomůže vytvořit kvalitní spoj. Zapájené vývody viz obrázek níže - snažíme se o lesklý hladký spoj.  
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Výsledek na obrázku níže – autor myslel kdoví na co a prohodil zelenou a červenou LED, lepší je zelená pro indikaci 

provozu (přítomnosti napětí 3.3V) a jiná barva třeba červená na výstupu PWM generátoru… 

  

 

 

 

 

 

 

 


