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

Konwerter światło−napięcie
Prezentowany
w†artykule uk³ad jest
uniwersalnym
konwerterem
umoøliwiaj¹cym pomiar
natÍøenia úwiat³a za
pomoc¹ dowolnego
woltomierza. Ze wzglÍdu
na rÛønorodnoúÊ
charakterystyk czujnikÛw
zastosowanych
w†konwerterze,
doskonale nadaje siÍ on
takøe do zastosowaÒ
laboratoryjnych. Moøe
on takøe wspÛ³pracowaÊ
z†uniwersalnym
przetwornikiem A/C do
komputera AVT-1315.

Schemat
konwertera
przedstawiono na rys. 1. RolÍ
czujnika úwiat³a i†jednoczeúnie wstÍpnego wzmacniaczakonwertera pr¹du fotodiody
na napiÍcie wyjúciowe spe³nia uk³ad scalony US3 z†serii
TSL25x firmy Texas Instruments. Producent oferuje
uk³ad w trzech wariantach
rÛøni¹cych siÍ czu³oúci¹. Na
rys. 2 pokazano charakterystyki przejúciowe dostÍpnych
uk³adÛw z†tej serii, przy czym
zosta³y one wykreúlone dla
najwyøszej czu³oúci fotodiody
- dla promieniowania o†d³ugoúci fali 880nm.
Na wyjúciu US3 pojawia
siÍ napiÍcie liniowo zaleøne

od natÍøenia oúwietlenia, ktÛre jest nastÍpnie wzmacniane
we wzmacniaczu US1 (2x).
Poniewaø na wyjúciu US3
moøe wystÍpowaÊ offset (napiÍcie sta³e wystÍpuj¹ce bez
oúwietlenia) o†doúÊ duøej
wartoúci (nawet do 30mV),
ktÛre moøe zaburzaÊ poprawn¹ interpretacjÍ wyniku pomiaru, zastosowano przetwornicÍ pojemnoúciow¹
US2, ktÛra dostarcza do jednej z†koÒcÛwkÍ potencjometru P1 (przez rezystor R2) napiÍcie ujemne o†wartoúci
rÛwnej napiÍciu zasilania. Za
pomoc¹ P1 naleøy ustawiÊ
napiÍcie ìciemneî na ok. 0V.
Z†kolei potencjometr P2 s³u-

kowanej, ktÛrej schemat montaøowy jest widoczny na rys.
3. Widok mozaiki úcieøek
znajduje siÍ na wk³adce wewn¹trz numeru, dostÍpny jest
takøe na CD-EP8/2001B oraz
na stronie internetowej EP
w†dziale ìPCBî.
Piotr Zbysiñski, AVT
piotr.zbysinski@ep.com.pl

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
P1,P2: 10kΩ
R1: 2,2kΩ
R2: 9,1kΩ
R3, R6: 100Ω
R4, R5: 4,7kΩ
Kondensatory
C1: 47µF/16V
C2: 100µF/16V
C3, C4, C7: 100nF
C5, C6: 10µF/16V
Półprzewodniki
US1: LMC6041
US2: ICL7660S
US3: TSL250 lub TSL251/252

P³ytka drukowana wraz z kompletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1318.
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.

øy do dopasowania
zakresu zmian napiÍcia wyjúciowego do
zakresu pomiarowego
woltomierza wspÛ³pracuj¹cego z†konwerterem. Jeøeli bÍdzie to
przetwornik
A/C
AVT-1315, maksymalne napiÍcie wyjúciowe
nie powinno przekraczaÊ wartoúci 2,1V.
Modelowy egzemplarz
konwertera
zmontowano na jednostronnej p³ytce druRys. 2.
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Rys. 3.
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