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

Układ do pomiaru prądu stałego
Uk³ad MAX471 by³
wielokrotnie stosowany
w†projektach
publikowanych w†EP.
Teraz proponujemy
wykonanie prostego
konwertera pr¹du na
napiÍcie, ktÛry powsta³
z†myúl¹ o†stosowaniu
go jako przystawki do
przetwornika A/C
AVT-1315,
umoøliwiaj¹cej pomiar
pr¹dÛw o†natÍøeniu do
2A. Nie jest to
oczywiúcie jedyna
moøliwoúÊ jej
wykorzystania!

Rys. 1.
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Schemat elektryczny proponowanego uk³adu pokazano na rys. 1. Jest to typowa
aplikacja uk³adu MAX471,
w†ktÛrego wnÍtrzu zintegrowano wszystkie elementy
konwertera pr¹d-napiÍcie.
Przetwornik pracuje poprawnie w†zakresie napiÍÊ wejúciowych (przy³oøonych pomiÍdzy wejúcie ì+Iî i†masÍ
uk³adu) 3..36V i†przy pr¹dzie
maksymalnym nie przekraczaj¹cym 3A. Na wyjúciu
uk³adu US1, oznaczonym
ìOUTî, wystÍpuje pr¹d o†natÍøeniu proporcjonalnym do
pr¹du przep³ywaj¹cego przez
wewnÍtrzny rezystor uk³adu
US1 (w³¹czonego pomiÍdzy
koÒcÛwki +RS i†-RS). Konwersja tego pr¹du na mierzone napiÍcie wymaga zastosowania zewnÍtrznego rezystora o†zalecanej wartoúci 2kΩ
(R1). Poniewaø rezystor o†duøej dok³adnoúci moøe byÊ
trudny do zdobycia, moøna
go zast¹piÊ trymowanym obwodem sk³adaj¹cym siÍ z†rezystora R2 i†szeregowo z†nim
w³¹czonego potencjometru
P1, za pomoc¹ ktÛrego moøna
skorygowaÊ wspÛ³czynnik
przetwarzania uk³adu US1.
Uk³ad MAX471 jest wyposaøony w†detektor kierunku
przep³ywaj¹cego pr¹du, ktÛry

wykorzystano do sterowania
diody úwiec¹cej D1. Sygnalizuje ona úwieceniem, øe monitorowany pr¹d przep³ywa
od koÒcÛwek +RS do -RS.
ZgaúniÍcie diody D1 sygnalizuje brak przep³ywu pr¹du
lub jego kierunek od koÒcÛwek -RS do +RS. Dioda moøe
byÊ zasilana z†monitorowanego ürÛd³a pr¹du (za pomoc¹
R3' do³¹czonego do +RS) lub
z†zewnÍtrznego ürÛd³a napiÍcia, co wymaga zastosowania
rezystora R3 do³¹czonego do
jednej z†koÒcÛwek z³¹cza
ARK.
Dla prezentowanego uk³adu powsta³a jednostronna
p³ytka drukowana, ktÛrej
schemat montaøowy pokazano na rys. 2. Podczas montaøu naleøy wybraÊ wariant obwodu wyjúciowego (tylko R1,
czy teø R2+P1) oraz sposobu
zasilania diody LED. W†zaleønoúci od wybranego wariantu naleøy zastosowaÊ odpowiednie elementy. Uk³ad
US1 powinien byÊ wlutowany bezpoúrednio w†p³ytkÍ
drukowan¹, co nieco utrudni
ewentualny serwis uk³adu,
ale zapewni jego d³ug¹ niezawodn¹ pracÍ (ze wzglÍdu na
pr¹d o†duøym natÍøeniu, ktÛry musi przep³ywaÊ przez
styki podstawki).

WspÛ³praca z†przetwornikiem AVT-1315 wymaga
po³¹czenia wyjúcia ì+Uiî
z†wejúciem napiÍciowym
przetwornika i†ustaleniu
wspÛ³czynnika przetwarzania w†programie steruj¹cym
jego prac¹ na 1 (poniewaø
MAX471 konwertuje mierzony pr¹d ze wspÛ³czynnikiem
1V/1A).
Piotr Zbysiñski, AVT
piotr.zbysinski@ep.com.pl

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 2kΩ*
R2, R3*: 1,8kΩ
R3'*: 2,7kΩ
Półprzewodniki
D1: LED
P1: 470Ω*
US1: MAX471
Uwaga! Elementy oznaczone
“*” należy montować
zgodnie z opisem w tekście.

P³ytka drukowana wraz z kompletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1317.
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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