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Testy stability
keramických PTC prvků

1. Obecně:
Moderní elektronika je bohužel poměrně citlivá

na vnější rušivé a nebezpečné vlivy jako jsou např.
přepětí. V následujícícm článku budu uvažovat pře-
devším aplikace elektroniky, která je připojena na
dlouhá vedení. Typickým představitelem je teleko-
munikační technika. Kromě telekomunikační techni-
ky se například může jednat o poplachové a zabez-
pečovací systémy. Jedná se totiž o citlivou slabo-
proudou elektroniku připojenou na vedení delší než
desítky metrů, která opouští budovu a je pod vlivem
extrémních rušících vlivů.

Telekomunikační zařízení a vedení, včetně da-
tových, jsou ohrožovaná přepětími a nadproudy.  Proto
se používají přepěťové a nadproudové ochrany. Tyto
ochrany musí zajistit ochranu citlivých telekomuni-
kačních a datových vedení a zařízení před následu-
jícími jevy: vlivem atmosférické elektřiny, krátkodo-
bým indukovaným vlivem z energetických vedení
a galvanickým dotykem s vedením nízkého napětí.
Dlouhodobé proudy a napětí, původem z energetic-
kých rozvodů, se mohou vyskytovat především po-
kud jsou připojena dlouhá vedení, která opouštějí
budovu, a která vedou v blízkosti energetických ve-
dení nn, vn, vvn a zvn.

V běžné praxi jsou chráněna především zařízení
připojená k telekomunikačním vedením. Ochranné
prvky se často montují na hlavní rozvody, ke konco-
vým účastníkům a do připojených zařízení.

Protože popis přepěťových ochran si zaslouží
vlastní článek, budu velmi stručný. Přepěťové ochra-
ny se dělí na hrubé a jemné, podle jejich schopnosti
odvést množství energie.  Základním druhem hrubé
přepěťové ochrany jsou pomalé bleskojistky, jako
další stupeň se používají jemné, rychlé přepěťové
ochrany typu varistor, trisil, transil ap.

Tyto ochrany jsou určeny pro omezování impulz-
ního přepětí s maximální dobou trvání pod 1 s.
V případě dlouhodobého průtoku střídavého proudu,
převážně pocházejícího z energetických vedení, do-
chází k zničení přepěťových ochran a často k ná-
sledným požárům na propojovacích rozvodech. Tomu
se zabraňuje pomocí nadproudových ochran, jako
jsou nevratné tavné pojistky a vratné polovodičové
prvky – pozistory (PTC prvky).

Na obrázku je uveden příklad přepěťové ochrany
s PTC prvky.

Ing. Pavel Vaculík
Článkem  bychom rádi  seznámili naše čtenáře s důležitou vlastností PTC prvků – stabilitou

jejich parametrů po náročném namáhání napodobujícím reálný provoz na exponovaných vedeních.

2. Požadavky na nadproudové ochra-
ny typu PTC:

Nadproudové ochrany jsou vystavované  přepě-
tí, nadproudu a klimatickým vlivům. Proto musí být
vůči těmto vlivům dostatečně odolné. Základními

požadavky jsou stabilita parametrů a přizpůsobení
telefonní lince.

Stabilitu parametrů zaručuje omezený rozptyl
charakteristik PTC prvku před a po vystavení vněj-
ším vlivům. Požadují se minimální změny, přede-
vším  odporu  proti původnímu stavu.

Přizpůsobení telefonní lince respektuje přede-
vším maximální vložný útlum a vyvážení (symetrii)
odporů PTC prvků na A a B drátu.  PTC prvky musí
mít  definovaný maximální povolený rozptyl hodnot
odporu.

Pro zajištění správné funkce nadproudové ochra-
ny ve vztahu k přenosovým parametrů, je nutné znát
chování PTC prvků v reálných podmíkách, a ne
jenom podle katalogových údajů.
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Tab. 2 - Naměřené a vypočítané hodnoty změn odporu a jejich směrodatná odchylka
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Tab. 1 - Popis zátěžových testů
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Kde:
a = B1603 - B120-A157;
b = S1022 - A120-A70;
c = S1023 - A120-A70;
d = A41 - B120-A10;
e = A42 - B120-A10;
1 = změna odporu (∆∆∆∆∆R) [ΩΩΩΩΩ];
2 = relativní změnaodporu(∆∆∆∆∆R / R25a) [%].

3. Zadání práce:
Cílem práce je srovnání  změn odporu před a po

zatěžových testech těchto typů PTC prvků vyrobe-
ných na bázi keramiky:
Siemens B1603-B120-A157;
Siemens S1022-A120-A70, S1023-A120-A70;
Siemens A41-B120-A10, A42-B120-A10.

Byl měřen odpor jednotlivých typů při 25 oC před
zatěžujícím testem a po testu.

4. Popis zátěžových testů
Na výše uvedených typech PTC prvků byly pro-

vedeny zátěžové testy popsané v tab. 1.
5. Výsledky měření:
Vypočítané hodnoty změn odporu (∆R)

a směrodatná odchylka σ pro jednotlivé typy zátěžo-
vých testů a  typů PTC prvků jsou uvedeny v tab. 2.
Jsou uvedeny v absolutních hodnotách a v procentu-

Graf závislosti změn odporu při tepelném
namáhání při 600 V

Graf závislosti změn odporu při tepelném
namáhání při 245 V

Graf závislosti změn odporu po cyklickém testu

Graf závislosti změn odporu při tepelném
namáhání bez napětí

Graf závislosti změn odporu po
impulzním testu

ální odchylce od nominální hodnoty odporu před tes-
ty při 25 oC.

6. Podmínky měření:
Hodnoty byly zaokrouhlovány na jedno desetinné

místo. Měření je zatíženo chybami, které jsou způso-
beny především změnami pokojové teploty při měření
hodnoty odporu před a po testech, a kvalitou kontakto-
vání jednotlivých prvků v měřícím přípravku.

7. Závěr měření:
Z naměřených hodnot rozptylu absolutní a re-

lativní změny odporu je dobře patrná stabilita para-
metrů zkoušených typů pozistorů. To je význačnou
vlastností PTC prvků, které jsou založeny na bázi
keramiky. Zkoušené typy PTC prvků lze tedy dopo-
ručit nejen pro oblast telekomunikací, ale všude tam,
kde se vyžaduje dobrá stabilita parametrů.

Popis programu:
Ide o kompletné programovacie a skúšobné pro-

stredie vyvinuté pre oboznámenie sa so základmi
využitia mikrokontrolérov v praxi. Simulačný program
verne emuluje všetky význačné vlastnosti obvodov
PIC v grafickom prostredí Windows. Program do-
voľuje pristupovať ku všetkým procesorovym regis-
trom, poskytuje vstavaný editor a assembler pre vý-
voj programu, dovoľuje kontrolovať vykonávanie
programových činností. Takisto poskytuje nástroje
pre kontrolu vzájomného pôsobenia vstupne výstup-
ných vývodov pokiaľ beží simulácia. Teraz sa bude-

PICSIM 2
– simulátor procesorov PIC

Jaroslav Huba – pcwork@pobox.sk
V nasledujúcom článku sa budeme podrobnejšie zaoberať voľne šíreným programom, ktorý je

úzko spätý s elektronikou. Ide o software, umožňujúce na počítači simulovať funkcie najobľúbenejších
jednočipových mikropočítačov PIC16C54, PIC16C57, PIC 16C71 a PIC16C84 v prostredí Windows.
Simulátor PIC procesorov bol vyvinutý pre študijné účely Dr. C. E. Wickom z americkej námornej
akadémie v Annapolise. Využíva sa pri výučbe vojenských inžinierov v oblasti zbraňových systémov.

me zaoberať činnosťou samotného programu. Záu-
jemcovia o popis činnosti a programovania obvodov
musia siahnuť po hojne dostupnej literatúre, alebo na
informačný server výrobcu – firmy Microchip.
Nastavenie a spustenie programu

Pre spustenie programu nie je potrebná žiadna
inštalácia. Celý simulátor je vo forme jediného exe
programu, ktorý stačí jednoducho nakopírovať na
pevný disk. Program bude pri svojej činnosti vytvá-
rať užívateľské súbory, pre ktoré musí byť na médiu
miesto. Ide hlavne o zdrojové texty vytvorené vsta-
vaným editorom a taktiež o malé pracovné súbory

vytvárané pri kompilácii programov. Editor môže tie-
to údaje nájsť aj na inom mieste ako leží samotný
program. Pre spoľahlivú činnosť programu je potreb-
né minimálne rozlíšenie 640×480; najlepší vzhľad
dosiahneme pri použití SVGA s rozlíšením 800×600.

Hlavné programové okno je rozdelené do troch
oblastí: lišta menu, ktorá obsahuje príkazy simuláto-
ru a voľby procesora; okno registrov, ktoré dovoľuje
priame prehliadanie a vstup do hociktorého registra
procesora. Prídavné okná sa objavujú na pracovnej
ploche v ľavom rohu okna. Tieto prídavné okná môžu
byť presúvané a ich rozmery menené podľa potreby.

q Menu (viď obr.1 a 2) sa skladá z nasle-
dovných volieb:
EXIT – ukončenie programu s výzvou pri rozpraco-
vanom súbore.
PROCESSOR – výber cieľového procesora pre
emuláciu
OPTIONS – nastavenie frekvencie oscilátora
a povolenie simulácie časovača “watchdog“. Frek-
vencia a stav watchdog sú zobrazované pod lištou
menu v strede obrazovky.
SPEED – pomocou tejto funkcie môžeme zvoliť, či
simulácia bude zobrazovať všetky zmeny registrov,




