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A funkciók elemzése, 
megvalósítása 1. A vevő

Egy ilyen feladat kidolgozását
mindig a „mit mivel” kérdés tisz-
tázásával kezdjük. A vevő elsőd-
leges funkciója a zárt és a nyitott
állapot (a rövid és a hosszú im-
pulzus) megkülönböztetése. Ezt
megoldhatjuk az impulzus hosz-
szának megmérésével is, de ak-
kor minden esetben meg kell
várnunk annak végét. Az impul-
zuskezdettől mindig azonos, az
előző változat rosszabb eseténél
rövidebb késleltetéssel szolgáltat
eredményt az a módszer, mely a
rövid és a hosszú impulzus idejé-
nek számtani közepénél vett
mintát (vagy annak negáltját, ez
bemeneti polaritás és programo-
zói ízlés dolga) tekinti a kiérté-
kelés eredményének. Ezt az érté-
ket a következő kiértékelésig tá-
rolni kell. Így működik az erede-
ti hardver megoldás is. A közel-
múltig ezt mikrovezérlővel úgy
oldottuk volna meg, hogy a belé-
pő él kér egy megszakítást, és az
nagyjából kiszámítható idejű
lappangás után érvényre jut. En-
nek az a feltétele, hogy ne le-
gyen másik olyan engedélyezett
megszakításkérés, ami nagyjából
egyidejűleg is jelentkezhet. Ez
néha kellemetlen, nagyritkán
teljesíthetetlen követelmény.

A megszakítás törli a jelzőbitet,
utasításhosszakkal időzítve a
megfelelő időpontban beolvassa
a portot, megjegyzi, és kiteszi a
kimenetre annak értékét. A ki-
menet beállított időhöz képesti
késleltetése 1–2 utasítás ideje. A
megjegyzett értéket kiteheti egy
másik kimenetre is, ahol az tartó-
san megmaradhat. A Microchip
azonban új eszközt adott a ke-
zünkbe: a páros számú időzítők
(timer2, 4, 6) továbbfejlesztésé-
vel létrehozta a Hardware Limit
Timer (HLT) nevű perifériát.
(Az új perifériákról magyarul ld.:

[2]). A periféria magja változat-
lan maradt: 8 bites számláló elő-
és utóosztóval, PR regiszterrel.
Az órajel már nemcsak fosc/4 le-
het, egy multiplexer többféle vá-
lasztási lehetőséget biztosít, köz-
tük külső bemenetet is. Ebben az
alkalmazásban ettől nem leszünk
boldogabbak, ugyanis jó nekünk
a szokásos fosc/4 frekvencia. A lé-
nyeges újítás a külső nullázás le-
hetősége. Ez lehet élvezérelt (a
kiválasztott típusú éllel) vagy
szintvezérelt (a kívánt polaritás-
sal). A működés monostabil is le-
het: ilyenkor a számláló PR eléré-
séig számol. Ott törli az ON bitet
(TMRxCON, TMRxON), leáll,
és a következő ütemben nullázza
magát. Külső nullázásokkal meg-
akadályozhatjuk PR elérését és
ezzel a leállást, de most nem ez a
célunk. Az élvezérelt monostabil
üzemmódú számláló a szoftveres
engedélyezés (ON = 1) után
megvárja az első kiválasztott típu-
sú élt, és ettől számított 2 óraü-
tem késéssel számlálni kezd.

Egy ilyen számlálót a középér-
tékre beállított PR-rel való
egyenlőség létrejöttének pillana-
tában felhasználhatunk arra,
hogy a bemenet értékét (vagy
éppen a negáltját) egy CLC-ből
kialakított D tárolóba írjuk. A
CLC-ről a szerző egy-két korábbi
cikkében már volt szó, és az adó-
ban is működik egy. Részletes is-
mertetése megtalálható [2]-ben.
Ez eddig tiszta hardver, a késlel-
tetési ideje néhányszor 10 ns. A
szoftvernek közvetlenül csak
annyi a dolga vele, hogy a követ-
kező impulzus érkezése előtt
helyre kell állítania az ON bitet.
Az egyenlőséget a számláló meg-
szakításkérése jelzi. Ehhez az
utóosztót 1-re kell állítani, de
úgyis ezt tennénk. Az ON bit
akár azonnal helyreállítható, a
számláló csak a következő kivá-
lasztott irányú él hatására indul.
Ha szükség van a bontott állapot

tartós megőrzésére, egy újabb
CLC-ből kialakított D tároló ezt
is megoldja. Az első CLC felfutó
éle 1-et ír a tárolóba. Törölni
külső törlőjellel lehet.

A leírtakat megszakításban vé-
gezzük. A CLC felfutó éle is kér
és kap megszakítást, ennek célja
a hangjelzés hardver időzítésé-
nek kivételesen szoftveres indítá-
sa. Még egyszerűbb a helyzet a ki-
maradás érzékelésével: itt a szám-
láló működése folyamatos, PR-be
a maximális periódusidőnél kb.
10%-kal nagyobb értéket írunk,
elindítjuk a számlálót, az majd
jelzi, ha egy kimaradó impulzus
nyomán eléri PR értékét. Ettől
kezdve a szoftvernek csak a hiba-
jelzés felléptekor kell foglalkoz-
nia a perifériával. Akkor sem túl
sokat: állítania kell néhány bitet
és el kell indítania a hosszabb
hangjelzés időzítését. A kétféle
időzítést egy szintén új, 24 bites
számláló, az SMT1 végzi. Ez ele-
gendő hosszú ahhoz, hogy fosc/4-
ről előállítsa a 250 ms-ot. Amikor
lejárt az idő, ez a periféria is meg-
szakítást kér, de nem kap. Álla-
potát a főprogram kérdezi le. En-
nek a megoldásnak a verseny-
helyzet elkerülése a célja, a hang-
jelzés hosszában pedig akár
1–2%-os eltérés sem számítana.

A funkciók elemzése, 
megvalósítása 2. 
A térerő-indikátor

A „térerő” fogalmának az erede-
tihez hasonló, de digitális értel-
mezést adunk. Az eredeti értel-
mezés szerint ez a kitöltési ténye-
zővel arányos, így nyilvánvaló,
hogy digitális rendszerünkben
az impulzus hosszát fogjuk mér-
ni. Ez az adóban még jól defini-
ált, de az átviteli úton a jel tor-
zul. Használható térerőindiká-
tort akkor tudunk készíteni, ha
ismerjük a vevő viselkedését az
adó-vevő távolság függvényében.
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Ezt azonban nehéz kiismerni.

Megpróbáltuk, bár ne tettük volna!

A méréshez megfelelő felbontá-
sú időmérőre volt szükség, ami
éppen nem volt kéznél. Ezért a
szerző az otthon talált anyagok-
ból összedobott egyet. A lehető
legnagyobb felbontás használata
furcsa mértékegységet (1/32 us)
eredményezett, de az az alkalma-
zás, amihez a mérések kellenek,
ezzel arányos (1/4 us) felbontá-
sú, így a kettő jól illeszkedik egy-
máshoz. Az időmérő lelke egy
maximális frekvencián, kvarc -
oszcillátorral üzemelő 14 lábú
PIC16F1xxx mikrovezérlő ka-
puzható, 16 bites timer1 számlá-
lója. A Timer1 a 32 MHz-es óra -
frekvencia ütemeit számlálja,
jumperrel választhatóan a kapu-
jel pozitív vagy negatív félperió-
dusában. Egy CLC-ből kialakí-
tott T (a negált kimenetről visz-
szacsatolt D) tároló segítségével
periódusidőt is lehetne mérni,
de ez a lehetőség, mint pillanat-
nyilag szükségtelen, kimaradt a
programból. A számláló 16 bit
hosszúsága, bár az aktuális fel-
adat igényeit messze túlteljesíti,
szükségtelenül leszűkíti a mér-
hető tartományt, ezért a szerző a
túlcsordulások számlálásával to-
vábbi 5 bitet engedélyezett.
Azért ennyit, mert a tört mikro-
szekundumok 5 bitjének levá-
lasztása után így lesz 16 bites az
egész mikroszekundumokat ki-
fejező eredmény, ami még köny-
nyen kezelhető, és az így mérhe-
tő kb. 65 ms ezzel az egyszerű
eszközzel hosszabb távon is ele-
gendőnek látszik. 

A program alapváltozata igen
egyszerű: inicializálás után egy
mérést engedélyez, ami majd a
kapujel indító élétől annak leál-
lító élig tart. Ezt feldolgozza,
megjeleníti egy 16 karakteres
LCD-n  „E 12345 12/32 us” for-
mátumban (az E hibajelzést a ki-
egészítő számláló hatodik bitjé-
nek elérése generálja), vár 0,2 s-
ot, majd újra mér, és így tovább.
A kijelzőkezelő modul lényegé-
ben megegyezik a [3]-ban publi-
kálttal, de a C port alsó 4 bitjét
használja. A szövegkiíró (DT és

GT) szubrutinok hiányoznak be-
lőle.Várakozás közben ellenőrzi
a polaritás jumper állapotát, és
ehhez igazítja a következő mérés
kapujelének értelmezését (felfu-
tó éltől lefutó élig, vagy lefutó él-
től felfutó élig).

A várakozás időtartamát lehet-
ne felhasználni egyéb opciókra,
de ilyenek a szerző aktuális terve-
iben nem szerepelnek. Az idő-
mérő alkalmazás ugyanis az ép-
pen kéznél levő PIC16F1704-re
készült, miközben a PIC16F1614-
ben hárombájtos, sokféle üzem-
módú számláló támogatja az
ilyen alkalmazást, a PIC16F1618
vagy 19 pedig ezen túlmenően a
maga 20 lábával megkönnyítheti
a választást a sok lehetőség közül.
Egy komolyabb időmérőt tehát
inkább ezekre a típusokra lenne
érdemes kidolgozni. Igaz, a
PIC16F1704 és a PIC16F1619 kö-
zött kb. egy üveg olcsó sörnyi brut-
tó árkülönbség van (és ezt a szerző
inkább természetben nyeli le).

Később egy bonyolultabb
programváltozat is bevetésre ke-
rült, ami két mérés eredményét
tudja külön sorban, azonos for-
mátumban megjeleníteni. En-
nek aktuális változata az adó kon-
taktusát is helyettesíti: 2,5 s-nyi L
szint után végzi az első mérést (a
rövid impulzus stabilizálódott
hosszát méri), H szintre vált, és
megméri az innen számított má-
sodik (immár hosszú) impulzust.
Azonnal visszavált L szintre, fel-
dolgozza és kijelzi a két ered-
ményt, majd vár kb. 2,5 s-ot a rö-
vid impulzus stabilizálódására.
Más vezérlési időzítésekkel is vé-
gezhetők dinamikus mérések, de
ehhez az időmérőt alkalmanként
át kell programozni. 

A sztatikus mérések aggasztó
eredményre vezettek: a TBA2800
bizonyos távolság alatt a távolság
csökkenésével drasztikusan meg-
nyújtja a rövid impulzust, miköz-
ben a hosszúhoz szinte nem
nyúl. A jelenség odáig fajul, hogy
a rövid impulzus a vevő kimene-
tén hosszabb lesz a hosszúnál!

A helyzet talán nem is ilyen
forró, legalábbis a változáshoz
közeli rövid időtartamot tekint-
ve. A TBA2800 AGC áramköré-
nek, amire a jelenséget fogjuk,

ugyanis véges beállási ideje van,
a mérés pedig a sztatikus viszo-
nyokat tüközi. Hitelesebb képet
ad a váltás utáni első néhány im-
pulzus valamelyikének megmé-
rése. Ez a váltással indított mé-
rést igényel. Ehhez a méréshez
készült a mérőprogram második
változata.

A dinamikus mérések sem
voltak túl vigasztalók. A váltás
utáni második hosszú impulzus,
ami jobban jellemzi a detektá-
láskori állapotot, mint a sztati-
kus mérés, további közeledés-
nél egy darabig még tartja az el-
fogadható időkülönbséget, va-
gyis adaptív programmal az ér-
zékelési tartomány kiterjeszthe-
tő lenne, de aztán hirtelen ösz-
szeomlik. A konkrét adatok lé-
nyegtelenek, mert egy bizonyos
mérési elrendezéshez (egy da-
rab 40 mA-rel hajtott adódióda
gépsatuba fogott nyákon jó kö-
zelítéssel a vevővel szemben el-
helyezve egy nagyítóállványon,
melynek karjához van erősítve a
vevőtubus) tartoznak. Ezen a
ponton dőlt el, hogy a 2,5/
7,5/22,5 us időzítés a TBA2800-
zal az igen szűk (10...15 cm-es)
beállítási tartomány miatt szinte
használhatatlan.

Vissza a funkcióhoz

A jel elvesztését a vevő távolítása
során az impulzushossz csökke-
nése előzi meg, míg közelítésnél
az optimális távolságon belül az
impulzushossz a névleges érték-
hez képest megnyúlik, közelíti a
komparálási időpontot, a válto-
zás csak kis mértékben függ az
impulzus hosszától – mondaná
az elmélet. A mérések szerint
azonban a TBA2800 bizonyos tá-
volságtartományban ettől eltérő
viselkedést is képes produkálni.
Ennek legdurvább változata az,
amikor a rövid impulzus hossza
a kimeneten a közelítés hatására
jóval gyorsabban nyúlik, mint a
hosszúé, és az az állapot is elői-
dézhető, amikor a két impulzus-
hossz helyet cserél. Igaz, a rövid
és a hosszú impulzus már koráb-
ban, amikor a rövid impulzus el-
éri a komparálási időpontot,
megkülönböztethetetlenné vá-
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lik, így ez a tartomány számunk-
ra már érdektelen. A hasonló
problémák elkerülése érdeké-
ben a helyes érzékelési távolsá-
got be kell állítani. Ennek meg-
könnyítésére a [4]-ben ismerte-
tett térerő-indikátor a rövid im-
pulzus integrál-középértékét
(ami a kitöltési tényezővel ará-
nyos) mérte analóg módon, és a
fontos tartományt digitalizálva 9
LED-en ábrázolta.

Mi ehelyett egyszerűen meg-
mérjük a szünet időtartamát. Ez
ugyanis a jelforrásnál még min-
den impulzusra nézve egyforma.
Erre a célra a kapuzható timer1-
et használjuk, A kapu a bejövő jel
passzív szakasza alatt van nyitva.
Zárása megszakítást kezdemé-
nyez, amit a következő kapujel
kezdetéig ki kellene szolgálni. Az
azonban szerencsétlen esetben
akár 1 us múlva is befuthat, ami
lehetetlenné teszi e feltétel telje-
sítését. Mit veszítünk ezzel? Azt,
hogy a következő szünetperiódus
mérése kimarad. A térerő méré-
se szempontjából azonban telje-
sen mindegy, hogy az összes, vagy
csak minden második impulzus-
szünet idejét átlagoljuk. Ezt tehát

megúsztuk. A közvetlen kiszolgá-
lás a jelzőbit törléséből, a számlá-
ló mentéséből és törléséből áll.
Azért csak ennyit végzünk meg-
szakításban, mert 10 us múlva
menthetetlenül befut a hosszfel-
ismerést végző számláló megsza-
kítása, esetleg a CLC1 felfutó él
megszakításával karöltve, és azo-
kat is mielőbb ki szeretnénk szol-
gálni. Így a kiértékelés, mint
nem sürgős feladat, a főprog-
ramba kerül. A főprogram kiátla-
golja 1024 mérés eredményét
(legfeljebb 2⋅1024⋅60 us = 123 ms
alatt termelődik ennyi adat). A
mért időtartam optimálistól való
eltérését négy LED hét egymás
utáni állapota mutatja. Egy álla-
pot 1 us-os tartományt fed le, a
névleges 45 us szünetidő van kö-
zépen, ilyenkor a két középső
LED világít. Van még egy jelzés-
kép: ha a mért érték nem fér be
az ábrázol ható tartományba, a
két szélső LED világít. A beállí-
tást távolról kezdjük. A vevő moz-
gatásával beállítjuk a névleges
szünetidőt (a középállást), majd
bontjuk a tapintó kontaktusát.
Ha az új szünetidő legfeljebb
annyit változtat a jelzésképen,

hogy a két középső LED valame-
lyike egyedül világít, végeztünk.
Ha ennél nagyobb az eltérés, kö-
zelítsük egymáshoz a két értéket! 

Az időmérés felhasználható
lenne a referenciaidő impulzus-
hosszhoz igazodó  módosítására,
és ezáltal a beállítási tartomány
kibővítésére is.

Eszközválasztás

Olyan eszközt keresünk, amiben
van legalább két HLT, legalább
egy timer1, legalább két CLC és
legalább egy SMT. Már csak a lá-
bakat kell összeszámolnunk.Van
legalább két bemenet (jel és kül-
ső törlés), és kilenc kimenet
(négy „térerő” LED, SIG, SIGT,
ERR. ERRT, Zümmer), a kvarcnak
(kerámia rezonátornak) is kell
2, ez eddig 13. A 14 lábúba nem
férünk be. Bár egy kicsit nagy ug-
rás, egy vele egy családba tartozó
20 lábú típust (PIC16F1619) vá-
lasztunk. 

Lábkiosztás

A bőség zavarával állunk szem-
ben, megpróbálunk hát egy logi-
kus struktúrát kialakítani. A táp
és a kvarc (vagy kerámia rezoná-
tor) helye kötött, azokkal nincs
mit tenni. Első körben kihagyjuk
a programozó lábakat (RA0,
RA1, RA3). Célszerű a négy LED-
et egy port négy egymás melletti
és sorrendben egymás utáni lá-
bán kezelni. Ezt a feltételt csak az
RB4...7 teljesíti. Az RC nyolc lába
közül 5 van a bal, 3 a jobb olda-
lon. Véletlenül éppen négy ki-
menet és egy bemenet tartja a
kapcsolatot a gép elektronikájá-
val és három láb tölt be belső
funkciót. A maradék RA2 jó lesz
az opció-jumpernek. A progra-
mozó lábak érintetlenül marad-
tak. Az RA0 és az RA1 alapértel-
mezése analóg bemenet, ha meg-
hagyjuk, nincs velük tenniva-
lónk. Az RA3 reset bemenet ma-
rad, belső felhúzóval. A lábkiosz-
tás a 2. ábrán látható.

Perifériahasználat

A program megírása előtt ki kell
osztani a perifériákat. A Timer2
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lesz a hosszfelismerő, a timer4 a
kimaradásjelző. A felismert
hossz a CLC1-ből kialakított D
tárolóba íródik. Ha az impulzus
hosszú volt, bebillen a CLC2-ből
kialakított D tároló is. Ez csak
külső jellel törölhető. A Timer1-
et használjuk a térerőindikátor
időmérő funkciójához, a három-
bájtos SMT1-et pedig a hangjel-
zések, a LED és az ERRT kimenet
időzítésére. A 3. ábra a későbbi-
ek könnyebb megértése érdeké-
ben ezt az elrendezést mutatja.

A program

A szerző ebben az esetben hiába
keresett ürügyet arra, hogy ezt a
programot ne C-ben írja meg. A
kritikus feladatokat a program
elején konfigurált hardver végzi,
így időzítési problémára nem
kell számítani, a programtárban
pedig van elég hely egy optimali-
zálatlan program számára is. To-
vábbi komoly lökést adott a Curi-
osity fejlesztőkártya, ami a cél ér-
dekében némi átalakításon
ment keresztül. Így aztán előke-
rült az MPLAB X az ingyenes
XC8 fordítóval és a CodeConfi-
gurator segédprogrammal. A
CodeConfigurator az inicializá-

lás javát megalkotta, és a perifé-
riakezelő függvényeket is elkészí-
tette. Csupán a Pin Manager til-
takozott az egy láb – egy funkció
elv (többszörös) megsértése el-
len, ami pedig ennél a feladatnál
nélkülözhetetlen.

Ennek legyőzése után már
csak a váz tartalommal kitöltése
volt hátra. Ide tartoznak a meg-
szakításokat kiszolgáló függvé-
nyek (ezek vázát a CodeConfigu-
rator már megalkotta és elhe-
lyezte az adott periféria .c fájljá-
ban),  és a főprogramra háruló
két feladat, amelyek egyike szin-
tén egy megszakításkérést szol-
gál ki, csak éppen nem a megsza-
kítás hívja, hanem a főprogram,
másika pedig az időadatok gyűj-
tése, átlagolása, jelzésképpé ala-
kítása és kijelzése.

A megszakítások feladatai:
• A timer1 gate megszakítás fel-

adata a kapu zárásakori ti-
mer1 érték elmentése, a szám-
láló nullázása és előkészítése
egy új mérésre.

• A timer2 megszakítás egyik
feladata a timer2 előkészítése
a következő mérésre, másik
feladata az Err hibabit törlése.
Megjelenése ugyanis a beme-
nőjel felfutó élét követi, így ez

a megszakítás a kimaradás leg-
alábbis átmeneti megszűnését
is jelzi. 

• A CLC1 kimenet felfutó él
megszakítás egyetlen feladata
a rövid hangjelzés indítása.

• A timer4 megszakítás a hiba-
jelzés kezdeményezője. bekap-
csolja a Zümmer-t, a LED-et,
magas szintre emeli az Err és
az Errt kimenetet, elindítja
vagy újraindítja a hosszú hang-
jelzés időzítését. 

• Az SMT1 megszakítás a hang-
jelzés végét jelzi. A hosszú
hangjelzés végén meg kell
szűntetni az összes hibajelzést
(Err, Errt, LED, Zümmer). Az
sem baj, ha ezek a funkciók a
rövid hangjelzés végén is vég-
rehajtódnak, ott ugyanis a
hangjelzés megszűntetésén kí-
vül hatástalanok.

Bár a C program ily módon mini-
mális munkával elkészült, tud-
nunk kell, hogy az ingyenes C
fordító nem optimalizál, vagyis
pl. minden ugrás hosszú ugrás és
minden függvényhívás távoli hí-
vás. Bár a két egyforma megszakí-
táskérés közötti legrövidebb idő
50 us, vagyis 200 utasítás, ami a
feladatok bonyolultságát tekint-
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ve bőven elegendőnek tűnik,
nem engedjük meg magunknak,
hogy a két sűrűn jelentkező ké-
réskiszolgálásánál ilyesmire paza-
roljuk az utasításidőket. Ezért a
megszakításban hívott függvé-
nyek törzsét valódi paramétereik-
kel behelyettesítve bemásoljuk a
hívás helyére. Egy ilyen művelet-
tel tipikusan hat utasításütemet
takarítunk meg, és mellékesen a
kód is rövidül négy utasítással.
Ezt a fajta optimalizálást manuá-
lisan kell elvégezni.

Azt is vizsgáljuk meg, hogy mit
tartalmaznak ezek a függvény-
törzsek, és hogy tudnánk-e egy-
szerűbb megoldást! Pl. a timer4
és a CLC1 megszakítása által
egyaránt hívott SMT1_Set_Peri-
od függvény egy hárombájtos ér-
tékadást 200 lépésben végez el,
talán mert számunkra túl általá-
nosan fogja fel a feladatot. Így
már látszik, hogy mégsem jut
mindenre idő. Megkétszerezhet-
nénk az órafrekvenciát is, de in-
kább elvégezzük a feladatot 7
utasításütem alatt, más utasítá-
sok használatával. Általában
nem szükséges viszont optimali-
zálni az inicializálást végző prog-
ramrészleteket, és a main.c opti-
malizálására is csak időkritikus
esetben van szükség. 

A nagyon sok kis forrásfájl mi-
att ezúttal csak az Intel HEX fájl
szerepel a zip csomag vevo al-
könyvtárában. 

A késleltetési idő vizsgálata

Bár a működési elvből levezethe-
tő a maximális késleltetési idő, a
szerző még egyszer, immár alapo-
sabban hozzányúlt az időmérő
programjához. Az új koncepció-
ban a program generálja a bon-
tást (ilyen már volt a dinamikus
mérésnél), és a bontó kimenet
indítja a számlálót, amit a SIG jel
állít le. Ennek érdekében az eddi-
gi kapubemenetből CLC1 egyik
bemenete lett. CLC1 másik be-
menete az átkapcsoló kimenet.
Az új kapujel a KIZÁRÓ VAGY
(XOR) funkciójú CLC1 kimene-
te. Ez sajnos csak úgy valósítható
meg, hogy CLC1 kimenetét a sza-
bad RA0-ra irányítjuk, és ez a láb
lesz az új T1G bemenet is egyben.
A kapu a pozitív félperiódust mé-
ri (vagyis amíg az átkapcsoló jel
és SIG ellentétes, ezáltal a kime-
net magas). Ezután 2,5 s szünet
következik, ami alatt az érték le-
olvasható. A visszaállás során is-
mét antivalencia lép fel, tehát is-
mét elindul az időzítő. A záráskor
mért adat, bár érdektelen, a kijel-

ző második sorába kerül. Ezt is-
mét 2,5 s szünet követi, így egy
adat 5 s-ig látható a saját sorában.
A felső sor a bontásé, ezt a züm-
mer megszólalása is bizonyítja.

A közvetlen összeköttetésen
nincs mit mérni: az elméleti
7,5...62,5 us-hoz csak minimális
áramköri késleltetés adódhat. (A
kondenzátor töltődését lineáris-
ként modellezi a program.) Az
infravörös átvitelnek viszont a
szerző mérési összeállításában 
4 us körüli késleltetése volt. A
teljes késleltetés az áramköri kés-
leltetésekkel és a tűrésmezőn be-
lüli maximális jeltorzulással
együtt is legfeljebb 70 us, ami
bőven tűréshatáron belül van.
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