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

Czujnik ciśnienia
Prezentowana
aplikacja rÛønicowego
czujnika ciúnienia jest
jedn¹ z†najprostszych,
mimo to umoøliwia
pomiar ciúnienia za
pomoc¹ dowolnego
woltomierza. NapiÍcie
wyjúciowe, proporcjonalne
do ciúnienia moøe byÊ
rÛwnieø mierzone za
pomoc¹ dowolnego
przetwornika A/C
do³¹czonego do
komputera, na przyk³ad
AVT-1315.

Schemat elektryczny konwertera pokazano na rys. 1.
RolÍ czujnika ciúnienia spe³nia skompensowany termicznie czujnik z†serii MPX20x0.
Do jego wyjúÊ do³¹czono
wzmacniacz pomiarowy zbudowany z†czterech wzmacniaczy operacyjnych wchodz¹cych w†sk³ad uk³adu US1.
W†drugim stopniu wzmocnienia (US1D) w†pÍtli sprzÍøenia zwrotnego zastosowano
kondensator C5 ograniczaj¹cy pasmo przenoszenia ca³ego wzmacniacza, co zapobiega moøliwoúci powstawania
oscylacji i reagowaniu
wzmacniacza na sygna³y

Rys. 1.

Rys. 2.
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szybkozmienne, ktÛre z†natury rzeczy maj¹ (w tym zastosowaniu) zazwyczaj charakter zak³ÛceÒ. Wzmacniacz zapewnia zwiÍkszenie poziomu
napiÍcia z†25mV (max.) do
4,5V na wyjúciu US1D (zakres zmian napiÍcia na wyjúciu US1D wynosi 0,5..4,5V).
Do wyjúcia tego uk³adu do³¹czono potencjometr P2 umoøliwiaj¹cy dobranie amplitudy
sygna³u wyjúciowego do moøliwoúci pomiarowych wspÛ³pracuj¹cego miernika napiÍcia. Kalibracja po³oøenia tego
potencjometru wymaga przy³oøenia do portu P1 (rys. 2)
czujnika ciúnienia o†wartoúci
odpowiadaj¹cej maksymalnej
wartoúci mierzonej (np.
w†przypadku MPX2010 10kPa). Po ustawieniu suwaka P1 w†po³oøeniu úrodkowym naleøy tak ustaliÊ po³oøenie P2, øeby na wyjúciu
uzyskaÊ maksymalne, dopuszczalne dla do³¹czonego
woltomierza napiÍcie. Jeøeli
napiÍcie na wyjúciu US1D nie
jest rÛwne 4,5V, naleøy jego
wartoúÊ skorygowaÊ za pomoc¹ P1. Mostek M1 zastosowany na wejúciu stabilizatora napiÍcia zasilaj¹cego
US2 zapobiega uszkodzeniu
czujnika SEN1
w†przypadku odwrÛcenia
polaryzacji napiÍcia zasilaj¹cego.
Modelowy czujnik-konwerter zmontowano na
p³ytce drukowanej, ktÛrej
schemat montaøowy pokazano na rys. 3.
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WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
P1: 220Ω
P2: 22kΩ
R1: 7,5kΩ
R2: 120Ω
R3,R4: 2kΩ
R5: 1kΩ
R6: 820Ω
R7: 1,5kΩ
Kondensatory
C1: 100µF/16V
C2: 47µF/16V
C4,C5: 100nF
C6: 10µF/16V
Półprzewodniki
M1: 1A/50V
US1: LMC6044
US2: 78L10
SEN1: MPX20x0 − czujnik
ciśnienia

P³ytka drukowana wraz z kompletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1316.
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.
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