M I N I P R O J E K T Y

Miniaturowy przetwornik A/C do PC
Jeøeli kiedyú
interesowa³eú siÍ
legendarnym zestawem
AVT-1085 (przetwornik
A/C do³¹czany do portu
drukarkowego PC), to
mamy dla Ciebie now¹
propozycjÍ: przetwornik
prostszy od poprzednika
w†stosowaniu (nie
wymaga zewnÍtrznego
zasilania!) i†dobrze
ìulokowanyî w†systemie
operacyjnym Windows doskona³e rozwi¹zanie
dla wielu aplikacji
pomiarowych.
Jego moøliwoúci
ìwzmacniaj¹î
rÛønorodne przystawki
pomiarowe, ktÛrych
opisy publikujemy
w†tym numerze EP.

Schemat
elektryczny
przetwornika pokazano na
rys. 1. Jego najwaøniejszym
elementem jest scalony konwerter A/C z†wyjúciem szeregowym
MAX1106
lub
MAX1107 firmy Maxim. WybÛr typu uk³adu zaleøy przede wszystkim od parametrÛw
elektrycznych portu Centronics: w†przypadku, gdy napiÍcie wyjúciowe odpowiadaj¹ce wysokiemu poziomowi
logicznemu ma wartoúÊ
mniejsz¹ od 4,4V, zalecane
jest zastosowanie uk³adu
MAX1106. W†przypadku, kiedy napiÍcie to ma wartoúÊ
wyøsz¹ od 4,4V, lepiej jest
zastosowaÊ uk³ad MAX1107.
Obydwa uk³ady s¹ wyposaøone w†wewnÍtrzne ürÛd³a
napiÍcia odniesienia, ktÛre
w†uk³adzie MAX1106 ma
wartoúÊ 2,048V, a†w†uk³adzie
MAX1107 4,096V. W†zaleønoúci od wariantu uk³adu
rÛøne s¹ takøe zakresy napiÍÊ
wejúciowych przetwornikÛw

rÛønicowych (wyprowadzenie ìIN-î zwarto do masy).
RozdzielczoúÊ przetwornika A/C wynosi 8†bitÛw,
a†typowy czas konwersji
zapewniaj¹cy
utrzymanie tej rozdzielczoúÊ wynosi
35µs. Odczyt danych
odbywa siÍ za pomoc¹ prostego w†obs³udze, synchronicznego interfejsu szeregowego.
Na rys. 2 pokazano przebiegi
charakterystyczne dla pojedynczego cyklu przetwarzania, ktÛre s¹ identyczne dla
obydwu przetwornikÛw.
Przetwornik zmontowano
na dwustronnej p³ytce drukowanej, ktÛrej schemat montaøowy pokazano na rys. 3. Jej
montaø naleøy bezwzglÍdnie
rozpocz¹Ê od przylutowania
uk³adu US1, ktÛry jest dostÍpny tylko w†obudowach
µMAX10
o†wymiarach
2,95x2,95mm. Sprawdzony
przez autora sposÛb montaøu
tego uk³adu polega na przyklejeniu go do p³ytki drukowanej za pomoc¹ niewielkiej
kropli kleju (doskonale sprawdzi³ siÍ ìgwÛüdü w†tubceî)
i†nastÍpnie delikatnym przyciúniÍciu oczyszczonym z†cy-

nika i†po w³oøeniu p³ytki drukowanej przylutowaÊ jego
koÒcÛwki do odpowiednich
pÛl lutowniczych.
Prac¹ przetwornika steruje program dla Windows 95/
98/Me, ktÛrego opis przedstawimy w†osobnym artykule.
Program wchodzi w†sk³ad zestawu AVT-1315.
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WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1 680Ω
R2 4,7kΩ
Kondensatory
C1 2,2µF/10V
C2 22nF
Półprzewodniki
US1 MAX1106 lub MAX1107
D1, D2 BAT43
Różne
Obudowa Elfa 44−085−71
Zl1 DB25M
GN1 gniazdo BNC
przykręcane do obudowy

P³ytka drukowana wraz z kompletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1315.
Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
http://www.ep.com.pl/?pdf/
sierpien01.htm oraz na p³ycie
CD-EP08/2001 w katalogu PCB.

Rys. 1.

Rys. 2.

- s¹ one dok³adnie rÛwne
wartoúci napiÍcia referencyjnego. Wejúcie pomiarowe
przetwornika jest rÛønicowe,
ale w†prezentowanym uk³adzie zrezygnowano z†moøliwoúci realizowania pomiarÛw
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ny grotem rozgrzanej lutownicy wyprowadzeÒ uk³adu do
punktÛw lutowniczych p³ytki. Pozosta³e elementy montowane s¹ typowo. Gniazdo wejúciowe naleøy najpierw przykrÍciÊ do obudowy przetwor-

Rys. 3.
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