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ETC22 – dnešní náplň

Rozdělení experimentů a budoucí experimenty

Dnešní experimenty

Použití voltmetru, osciloskopu, generátoru

Test rychlosti reakce lidského oka

Regulace jasu LED pomocí PWM

Měření napětí a proudu LED 

Fototranzistor, optická závora a hlídání průchodu

Vyhodnocení blikání zářivek

Optický reflexní snímač pro detekci přiblížení

Tranzistor jako zesilovač signálu mikrofonu

Určení frekvence pískání

Pozn.  Základní zapojení osciloskopu z prvního setkání ponecháme tak,  jak 
je. , i když na některých snímcích staršího je provdení mírně odlišné
(posunuté o jednu řadu).
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Volba experimentů

Máme různou úroveň znalostí a zkušeností, proto budeme mít
základní experimenty a  doplňkové experimenty

(Nic nebrání si pak později zkusit všechny experimenty i doma)

skupina A  standardní členové ETC22

skupina B  pokročilí členové ETC22

Označení úloh

A  – základní experiment, pro všechny skupiny

A*  – bonus experiment pro skupinu A, B když to stíháme

B  – experiment pro skupinu B 

B* – bonus experiment  pro skupinu B, , když to stíháme

Pokud nestíháme, můžeme přeskočit i základní experimenty, abychom 
nezaostávali a řešili stejný experiment s ostatními kolegy

Skupina B by měla stihnout i experimenty  A*

Předpokládá se , že si sami doma zopakujeme problematiku a podíváme 
se i na teorii z přednášky 1.
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Pokračování v ETC22 a možné experimenty

Měření rychlosti zvuku

Tranzistory řízené polem – NMOSFET, hrátky s MOSFET, detekce  
přítomnosti statické elektřiny

Měření kapacity z přechodového děje pomocí osciloskopu s G030 - Lab

Tester součástek s modulem G030 - Lab

Logický analyzátor

Čítač,  měřič periody a frekvence signálu s G030 - Lab

Grafické programování G030 - Lab jako Arduino pomocí Ardublock

Pájení vlastní desky s procesorem STM32G030J6M6

Snímač tepu (tepové frekvence) G030 - Lab, pájení desky snímače tepu

Mikropočítač Raspberry PI PICO a jeho použití

Grafické programování Raspberry PI PICO

Programování Raspberry PI PICO pomocí Micropython

Osciloskop s Raspberry PI PICO

Toto jsou možné experimenty, jejichž konkrétní volba pro  členy ETC22 
bude také záviset na zájmu, znalostech a  pokročilosti. 

(G030 - Lab označujeme náš modul na nepájivém kontaktním poli)
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Měření napětí a proudu - opakování

Napětí označení U jednotka   V – volt

Proud I jednotka      A – ampér 

Odpor                     R  jednotka      Ω – ohm

U nás v ETC22 máme malé proudy, tedy používáme 
jednotky miliampéry mA, tisíciny Ampéru.

Měření proudu IP – nepřímo podle spádu napětí UP

na snímacím rezistoru RS . 

V ETC22  obvykle používáme RS = 470 Ω (~ 500 Ω)

Zjednodušený výpočet pro odhad velikosti proudu,

470 Ω zaokrouhlíme na ~ 500 Ω

IP = ~ 2 x UP proud v miliampérech rezistorem 470 Ω

UP = 1 V, IP~2 mA, UP = 0,5 V, IP~ 1 mA, 

Příkl.: na rezistoru je napětí 0,75 V, jaký je proud? Od.:  0,75 x 2 = 1,5 mA
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Ex. 2.1 A- „Měření napětí a proudu LED“

Zapojit vstup Ch1 (pin č. 7) na LED L2 ,

Ch2 (pin č. 1) na  PWM  ( pin č.8), PWM 1 Hz, 

střída -„Duty cycle = 100 % (nebliká)

měřit napětí na L2, určit proud tekoucí LED  L2,

Pozn.: „Duty cycle“ 100%, nejsou impulzy ale stálé napětí
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GND
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  K1

  K2

K1, K2 měřicí
propojky
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Ex. 2.1 A - Měření napětí a proudu LED

Změříme napětí na rezistoru R2 = 470 jako rozdíl napětí V2 a V1.

Použít Ohmův zákon

Změřit napětí UR2 na rezistoru R2, 

z toho určit velikost proudu. 

Zapsat si hodnoty. 

Jaké bylo napětí na červené LED?

Po měření propojky K1, K2 odstraňte.
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Ex. 2.2 A*- „Měření napětí LED různých barev“

Zájemci zkusit totéž s difúzními LED zelená, modrá, žlutá. 

Rezistory R3, R4, R5 = 470 Ω.  Měřicí propojky K1, K2

Určit jednotlivá napětí na LED a velikost jejich proudů.

Napětí na červené, zelené, žluté, modré difúzní a modrozelené čiré LED.

Zapište si tato napětí.  Po měření propojky K1, K2 odstraňte.
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GND
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41

58

.

L2 L3 L4 L5
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 K2 K1
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Ex 2.3 A „Sledování PWM pomocí LED a voltmetru“

Propojit výstup PWM pin. č. 8 na vstup Ch1, pin č. 7.

Generátor PWM 1 Hz, střída 25 %, voltmetr, spustit „recording“, 
pozorovat běh signálu, zastavit „ stop“

Klik na pravé tlačítko myši (dále  PTM) aktivovat dva kurzory X, změřit 
délku impulsu



ETC22_C, 6.3.2023,  kat. měření, J. Fischer,  ČVUT - FEL Praha 10

Ex. 2.3 Sledování „blikání“ LED

Zapojení – základní zapojení G0 - Lab (náš modul)

Experiment  „Blikání LED“ - určit (a zapsat) max. frekvenci blikání interní
červené LED, kterou jsme schopni sledovat okem. 

Nastavení střídy (Duty cycle) 50% a měnit frekvenci

Experiment „Změna jasu LED“

Nastavit frekvenci 50 Hz a měnit střídu, jak se mění jas LED se změnou 
střídy.

Pro sledování signálu lze použít osciloskop. 

Otázka, jak se projeví změna střídy signálu PWM na jasu LED?
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Ex 2.4 A „Sledování PWM pomocí osciloskopu“

Sledování signálu PWM s vyšší frekvencí – osciloskop

Zapojení dle Ex 2.3 A

Vyzkoušet práci s oscil.

volba trigger, rising edge

falling edge

start, stop, single

změna sample rate

kurzory, měření

délky a periody impulsů
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Fototranzistor a jeho použití v ETC22

Fototranzistor- FT je polovodičový prvek, kde velikost proudu jím 
protékajícího závisí na intenzitě dopadajícího světla.

Velmi často umístěn v průhledném plastovém pouzdře jako LED

Kolektor má kratší vývod a na pouzdře je značka- ploška

FT při přepólování – je citlivost podstatně menší (200x až 500x)  oproti 
citlivosti při správném zapojení) .

Rezistor R3 převádí proud fototranzistoru na napětí UR3, které měříme 
voltmetrem, 

Používáme fototranzistor v pouzdře
o průměru 3 mm pro odlišení od LED UCC = +3,3 V

U
R3

R
3

FT

10 k
(2k2)

emitor

kolektor
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Fototranzistor a demonstrace jeho funkce

Minimální zapojení pro demonstraci funkce fototranzistoru

Použít čirou modro- zelenou LED.

Osvícením fototranzistoru se slabě rozsvítí i LED.

Emitor fototranzistotu (delší vývod)  je napojen na anodu LED 

(delší vývod)

PT 204

U
nap

 = +3,3 V
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Fototranzistor - text pro samostudium

V další úloze budeme používat  Fototranzistor- dále budeme používat zkrácené označení FT. FT je 
optoelektrický fotocitlivý prvek, kde se velikost proudu mezi kolektorem a emitorem řídí intenzitou 
dopadajícího světla.

FT je zvláštní varianta bipolárního tranzistoru NPN, u kterého velmi často není vyvedena elektroda - báze. 
Až v ETC22 budeme pracovat s bipolárními tranzistory NPN typu BC337 nebo BC546, uvidíme tento 
rozdíl.

FT je velmi často umístěn v čirém průhledném plastovém pouzdře. V podobném pouzdře jsou také některé LED. 
Aby se nám to nezaměnilo, v ETC22 používáme FT v malém pouzdře o průměru 3 mm.  LED používáme 
jen typy v pouzdře o průměru 5 mm.

Fototranzistor- vývody: Emitor (ve schématu je emitor označen šipkou) má delší vývod z pouzdra.

Kolektor má kratší vývod a na pouzdře je značka- malá ploška.   Při našich experimentech používáme napájecí
napětí 3,3 V. Při tomto napětí ani při přepólování FT v zapojení do obvodu ( záměna elektrod kolektor a 
emitor) nehrozí poškození FT.  Při přepólování (nesprávném zapojení ) FT má citlivost asi 200x až 500x 
menší oproti správnému zapojení) .

V prvním experimentu budeme sledovat změny velikost proudu fototranzistoru při jeho odkrývání a zakrývání
rukou. Do série s fototranzistorem bude zapojen rezistor R3 o odporu 10 k (10 kOhmů) nebo 2k2. Velikost 
odporu rezistoru R3 bude záviset na typu experimetu. Když bude na FT dopadat světlo s velkou intenzitou, 
použijeme menší odpor – např. 2k2.  Při menší intenzitě světla použijeme 10 k. 
Velikost odporu rezistoru R3 volíme tak, aby spád napětí na něm (UR3) byl menší než 3 V.  Tak můžeme  
pozorovat změny osvětlení. Pokud by i v klidu na rezistoru bylo plné napětí +3,3 V, nemohli bychom 
sledovat změny osvětlení. Fototranzistor by byl ve stavu, který se označuje jako saturace.
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Zapojení optické závory s fototranzistorem

Na fototranzistor nasadit bužírku pro zamezení dopadu okolního světla

Vyjmout červenou LED L2, místo ní vodičem připojit čirou zelenou LED L3. 
Zapojit fototranzistor,  Ch1 (č. 8) na emitor FT, propojka K1
Ch2 (č.1) na anodu LED  K2

C1

C2

L1

R1

R2

 + 3,3 V

GND

Tx

Rx

G030
41

58

7533.

.

L3

fototranzistor

katoda zelené čiré LED

  kolektor

R3

LED L2 vyjmout

 K1

 K2

původní
zapojení
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Zapojení pro experiment s fototranzistorem, výklad 

Vyjmeme červenou LED L2. Místo ní použijeme vysoce svítivou zelenou LED L3 v čirém pouzdře. Katoda 
LED L3 je na zem – DND. Anoda L3 je vodičem připojena místo L2- dle obrázku.

Fototranzistor umístíme do rohu pole tak, aby mezi LED a FT byla mezera 2 až 3 cm. U LED i FT  ohneme 
vývody o úhel 90 stupňů ta zapojíme do pole tak, aby  aby LED a FT byly v ose. Svítící LED tak bude 
přímo světlovat FT.

Do série s fototranzistorem bude zapojen rezistor R3 o odporu 10 k (10 kOhmů) nebo 2k2. Velikost odporu bude 
záviset na typu experimetu. Když bude na FT dopadat světlo s velkou intenzitou, použijeme menší odpor –
např. 2k2.  Při menší intenzitě světla použijeme 10 k. 
Velikost odporu R3 volíme tak, aby spád napětí na něm (UR3) byl menší, než 3 V.  Tak můžeme  
pozorovat změny osvětlení.

Aktivace experimentu:

Generátor PWM nastavit:  frekvence 1 Hz; střída = 0 (Duty cycle). LED tak bude zhasnutá. 
CH1 voltmetru připojit si vodičem na emitor FT. 
CH2 voltmetru připojit na anodu LED L2. Aktivovat voltmetr.

V prvním experimentu budeme sledovat změny velikost proudu fototranzistoru při jeho odkrývání a zakrývání
rukou.  Budeme také celou desku s fototranzistorem naklápět v různých směrech a sledovat změnu napětí.

Pak změnit střídu PWM na 50 % a L3 začne blikat. V rytmu blikání by se mělo také měnit napětí na Ch1.
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Ex. 2.5 A „Optická závora s fototranzistorem“

Spustit PWM 1 Hz, 50 %, nejdříve voltmetrem a recording,  nastavit 
zobrazení signálu pouze Ch1 a Ch2

a) prstem přerušovat světlo mezi LED a FT.

b) PWM střída 0 % a sledovat vliv odkrývání a zakrývání FT rukou 
(fototranzistor je třeba nasměrovat ke zdroji světla

Pak PWM 500 Hz a Osciloskop – stejný experiment

Náš FT má sice úzkou směrovou

charakteristiku, ale pro lepší výsledky

je vhodné jej chránit proti bočnímu

světlu nasazení plastové „bužírky“
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Ex. 2.5 A Uspořádání optické závory

.

L3

FT

L3

FT

R3
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Ex. 2.5 A Příkl. signálů v opt. závoře s FT. a voltmetrem

.

okamžik zakrytí
optické závory
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Ex. 2.6 A* „Počítání prstů optickou závorou“

Zapojení jako v Ex. 2.5 A PWM  střída 100 % (svítí stále)

Osciloskop, trigger „falling edge“, sampling rate - 200 Hz

Posunout prsty v mezeře  v optické závoře

Signál – poklesy napětí - indikace průchodu prstu

čtyři poklesy =  čtyři prošlé prsty
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Optické závory a jejich použití

Optické závory se  hromadně používají v průmyslu i v našem okolí.

Ochrana ve dveřích výtahu („aby nás to  nesevřelo“), průchod do metra, 
počítání návštěvníků, časomíra ve sportu – start- cíl. páska,…

V průmyslové výrobě – detekce přítomnosti  výrobku nebo jeho posunu či 
polohy,..
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Ex. 2.7 A* „Sledování blikání zářivek“

Zapojení jako v Ex. 2.5 A PWM  střída 0 % (zhasnuta)

fototranzistor nasměrovat k zářivkám

Nastavení: Osciloskop, Ch1, „Sampling rate“ např. 10 kHz, 
trigger nejdříve „Auto trigger“ , pak  podle potřeby posuvníkem

upravit napěťovou úroveň pro trigger, zvolit  např. „rising edge“, a pak 
vypnout „autotrigger“

Pomocí kurzorů určit (a zapsat si)  frekvenci, kterou blikají zářivky nebo 
levné žárovky LED.
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Ex. 2.8 B  „Optický reflexní snímač“

Podoba snímače v ofukovači rukou; Infračervená „LED“ (správně IRED)
ozařuje okolí, předmět (ruka, papír) odráží světlo z LED zpět na 
fototranzistor

Je třeba stínit FT bužírkou proti působení světlu ze stran.

Ch1 na emitor FT

Ch2 na anodu „blikací“ LED

Po měření odstranit měřicí

propojky použité pouze v tomto

experimentu, vrátit LED L2 a 

ponechat základní zapojení

C1

C2

L1

R1

R2

 + 3,3 V

GND

Tx
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41
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LED L2 vyjmout

Původní
zapojení
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Ex. 2.8 B  Opt. reflexní snímač – realizace

Abychom rozlišili světlo z LED od okolního světlo, tak si světlo z LED 
„označkujeme“- bude modulované, např. frekvencí 100- 500 Hz,
střída 10 %

Signály pozorujeme pomocí osciloskopu, Trigger dle kanálu Ch2

Zvýšení dosahu - použít reflexní bezpečnostní prvek jako odrazku, která
odráží světlo zpět do směru,
odkud přišlo. 

L3

FT

odražené
světlo

světlo
z LED
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Ex. 2.8 B  Signály na optickém reflexním snímači

Trigger Ch2 – má stálou velikost  a můžeme dobře nastavit trig. úroveň

Signál FT na Ch1 se mění a bylo by obtížnější nastavit úroveň triggeru.

Sledovat signál na Ch1 při změně vzdálenosti  odrazky nebo papíru

velikost impulsů na Ch1 se mění

se vzdáleností a odrazivostí
povrchu
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Námět na samostatnou práci pro velmi pokročilé

Celý princip  optoel. reflexního snímače lze realizovat programově procesorem s využitím 
vnitřního  analogo – číslicového převodníku ADC.

Generovat optické impulsy 50 % , stav LED ON, stav LED OFF.

Pomocí ADC provést několik odměrů signálu z FT při LED ON , označíme jako USIGON

a následně stejný počet odměrů při LED OFF, označíme jako USIGOFF

Velikost užitečného signálu DSIG vyvolaného naší LED určíme  z rozdílu součtů obou skupin 
odměrů.

Pokud hodnota DSIG překročí stanovený práh,  prohlásíme, 
že detekujeme předmět. 

Z velikosti  DSIG při dané odrazce můžeme také velmi 
hrubě usuzovat na její vzdálenost.

Pozn. Pro názornost používáme velmi zjednodušený (ne úplně korektní) matematický zápis

  SIGOFFSIGONSIG UUD
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Bipolární tranzistor NPN  BC547 a jeho vývody

Vývody Báze B,  emitor E , kolektor C 

diodový model tranzistoru – vhodné pro experimenty při hledání
(rozlišení)  vývodů.

Tranzistor použijeme pro zesílení proudu tekoucího báze.

Velmi zjednodušeně řečeno- v případě, že by proud do báze (s hledem na 
konkrétní zapojení) byl velký, přejde tranzistor do režimu spínače. 

Velikost proudu kolektoru bude omezena pouze vnějším obvodem 
(zjednodušeně - jeho odporem) .
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Ex. 2.8 B*  „Optický reflexní snímač s tranzistorem“

Pro zvýšení dosahu snímače lze zvýšit proud LED. Pro buzení LED 
použijeme přímo zdroj + 5 V

Generace proudových impulsů pomocí bipolárního tranzistoru NPN typu 
BC547 (BC546, BC337,..) fungujícího jako spínač. 

Zvolíme dostatečně velký proud do báze tak, aby tranzistor v daném 
obvodu fungoval jako spínač.  RB volit např. 10 k, proud báze 
Rezistor Rk = 235 volit jako kombinaci 2 x 470 paralelně. 

Změřte velikost proudu LED – viz. exp. 2.1 A,
(PWM střída 100 % , aby bylo možné statické měření voltmetrem).

Určete velikost proudu tekoucího do báze.

(Viz též další experiment).

Ověřit funkci reflexního snímače

s větším budicím proudem LED

Jak se změnil dosah snímače?

T
1

Rk

RB

GND

UN

u1
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Ex. 2.9 A* „Určení zesilovacího činitele tranzist. NPN“

Určit zesílení proudu tranzistorem (stejnosměrný proudový zesilovací
činitel), parametr h21E. Malý proud báze se tranzistorem zesílí.  Typická
hodnota h21E v řádu set.

Velikost proudu báze – jako rozdíl napájecího napětí a napětí na bázi (cca 
UBE = 0,6 V) děleno RB.

Tl. – kontakt vodičem – pro rozpojení obvodu. Demonstrace funkce 
rozsvícení a zhasnutí LED. Využijeme v dalším experimentu

Proud kolektoru – jako spád napětí na Rk,
použít Ohmův zákon.

Otázka, jaký proudový zesilovací činitel
nakrátko  - (beta), také h21E má náš
tranzistor ?

T1

BC547

4701 M

Rk U
R

UC

Tl.

RB

 U
DD

= 3,3 V

B

C
E21

I

I
h 

IB = (UDD – UBE) / RB

IB = (UDD – 0,6) / RB
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Exp. 2.10 A  „Detektor dotyku a odporu kůže“

Uzavřít obvod přes prsty ruky nebo i přes obě ruce.

Malý proud se zesílí bipolárním tranzistorem NPN typu BC547 (546,…) 
Červená LED bude svítit podle odporu kůže.

Je možno uzavřít obvod i přes dvě osoby (viz. „vyděržaj pioněr“) a 
indikovat dotyk osob. Vyzkoušejte např. „detektor podání ruky“

Poznámka: Rušivé signály ze sítě 50 Hz („brumy“), které mohou vzniknout při
dotyku ruky v místě, připojit keramický kondenzátor 100 nF (mezi bázi a 

emitor T1), který slouží pro filtraci
rušivých signálů

T
1

BC547

4701 M

Rk

R
B

ruka dotyk

100 n

C
1

 U
DD

= 3,3 V
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Mikrofon a zesílení jeho signálu

Příjem akustického signálu - elektretový mikrofon s vnitřním zesilovačem 

Vnější zesilovač s tranzistorem T1 NPN typu  BC547 - 40

RM = 5k6 , RB = 1M, RC = 2k2 , C1 = 4M7

V případě rušení z napájení z USB

lze použít doplňkový blok filtrace
napájecího napětí

s CF = 47 M a RF= 470

Pozor, u mikrofonu záleží na polaritě připojení. 

Na spoji MK a RM by mělo být napětí 1 až 2 V proti GND.

Mikrofon - na zem GND připojit kontakt, který spojen i s pláštěm
mikrofonu

V klidu by napětí u2 mělo být v rozmezí 1 až 2 V.

U
CC

3,3 V

u
2

RC

R
BR

M

R
F

+

C
F

MK

T
1

C
1
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Ex. 2.11 A „Záznam akustického signálu“

Sestavte obvod s mikrofonem a zesilovačem, pomocí nějž ve spojení s 
osciloskopem určíte frekvenci svého pískání, nebo další zvuků.

Osciloskopem  pomocí Ch1 sledujte signál u2 na výstupu zesilovače.

Nejdříve nastavte režim „autotrigger“ a následně podle zachyceného 
signálu optimálně nastavte další parametry:

trigger level,  edge (rising nebo falling) , sampling rate,..

Toto úlohu  na druhém setkání nejspíše většinou nestihneme, nicméně je 
již připravena pro rychlé členy ze skupiny B.
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Ex 2.12B *  Indikace tlesknutí pomocí LED

.

Kopie z prezentace č. 4.
ETC22, V. Petrucha

Úpravy hodnot dle 
dostupného 
materiálu

Místo R21, R22
náhrada 1x 5k6

R19 = 2k2
R24= 470

C3 = 4M7
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.

.Konec


