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

Przystawka do pomiaru małych prądów
Prezentowana
w†artykule prosta
przystawka spe³nia rolÍ
konwertera pr¹d-napiecie
i†pozwala na dok³adny
pomiar pr¹dÛw w†zakresie
200nA..2mA. Aby uzyskaÊ
pe³nowartoúciowy przyrz¹d
pomiarowy naleøy do niej
do³¹czyÊ modu³
wyúwietlania - kit AVT1091, ktÛry opisaliúmy
w†EP6/96.
Schemat
elektryczny
przystawki przedstawiono na
rys.1. Jest to bardzo prosty
uk³ad konwertuj¹cy pr¹d wejúciowy z†wejúÊ IN1, IN2 na
napiÍcie. RolÍ konwertera
i†jednoczeúnie wzmacniacza
spe³nia uk³ad US1A. WspÛ³czynnik wzmocnienia
jest ustalony przy
pomocy rezystorÛw w³¹czonych
pomiÍdzy wejúcie odwracaj¹ce
wzmacniacza
i†jego wyjúcie. Na
p³ytce przewidziano miejsce na
piÍÊ rezystorÛw
(R1..5) wybieranych przy pomocy zworki J1. W † z a l e ø noúci od jej po³oøenia zakres
pomiarowy miernika zmienia
siÍ od 200nA do 2mA. RÛwnolegle do rezystora ustalaj¹cego zakres pomiarowy w³¹czony jest kondensator C1,
ktÛrego zadaniem jest zapobieganie
wzbudzeniom

Rys. 1.
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wzmacniacza i†zmniejszeniu
jego wzmocnienia dla przebiegÛw zmiennych. Diody D1
i†D2 zabezpieczaj¹ wejúcie
wzmacniacza US1A przed zbyt
duøym napiÍciem wejúciowym.
Wzmacniacz US1A pracuje w†uk³adzie rÛønicowym,
w†ktÛrym wejúcie nieodwracaj¹ce polaryzowane jest napiÍciem sta³ym rÛwnym po³owie napiÍcia zasilania.
DziÍki zastosowaniu takiego
sposobu pomiaru nie wystÍpuje groüba nasycania siÍ obwodu wyjúciowego US1A
w†kraÒcach zakresu pomiarowego, co mog³oby obniøyÊ
dok³adnoúÊ wskazaÒ. NapiÍcie polaryzuj¹ce wytwarzane
jest przez wtÛrnik napiÍciowy US1B. Na

wejúcie tego uk³adu podawane jest wyfiltrowane przez C6
napiÍcie z†dzielnika napiÍciowego R8, R9. Rezystor R10
separuje wyjúcie wtÛrnika
US1B od wejúcia pomiarowego IN1. Poniewaø kaødy
wzmacniacz operacyjny nie
jest idealnie zrÛwnowaøony

Rys. 2.

zastosowano dodatkowe elementy R11, P1, ktÛre umoøliwiaj¹ dok³adne zrÛwnowaøenie stopnia wyjúciowego
US1A.

Montaø
i†uruchomienie
Widok dwustronnej p³ytki drukowanej przystawki
przedstawiono na wk³adce
wewn¹trz numeru. P³ytka ma
identyczne rozmiary, jak modu³ wyúwietlacza AVT-1091,
w†podobny sposÛb rozmieszczono takøe otwory mocuj¹ce. Moøliwe jest wiÍc z³oøenie trzywarstwowej ìkanapkiî, dziÍki czemu uzyskamy
³atwy w†zamontowaniu modu³ pomiarowy.
Rozmieszczenie elementÛw na p³ytce drukowanej
przedstawia rys.2. Montaø
uk³adu nie jest skomplikowany, warto jest jednak wykonaÊ go dok³adnie, poniewaø
bardzo u³atwi to uruchomienie i†zapewni jego d³ugotrwa³¹ i†niezawodn¹ pracÍ.
W†przypadku zastosowania zamiast jumpera J1 prze³¹cznika 5-pozycyjnego naleøy pamiÍtaÊ o†zachowaniu
moøliwie krÛtkich po³¹czeÒ
pomiÍdzy p³ytk¹ i†wyprowadzeniami prze³¹cznika. Zbyt
d³ugie przewody powoduj¹,
øe pomiary na niøszych zakresach pr¹dowych nie s¹ dok³adne.
Uruchomienie uk³adu
sprowadza siÍ do kontroli napiÍcia na wyjúciu
US1B (powinno byÊ
bardzo bliskie po³owie
napiÍcia zasilaj¹cego)
i†sprowadzeniu do zera napiÍcia pomiÍdzy wyprowadzeniami Hi i†Lo po
zwarciu ze sob¹ wejúÊ
przystawki. Zerowania naleøy dokonaÊ przy pomocy potencjometru P1.
NastÍpnie po wybraniu jednego z†zakresÛw
pomiarowych i†przepuszczeniu przez wejúcie przystawki niewielkiego (i
dobranego do zakresu pomiarowego) pr¹du kontro-

lujemy, czy napiÍcie pomiÍdzy
wyprowadzeniami Hi i†Lo ma
wartoúÊ wynikaj¹c¹ ze wzoru:
Uwy=Iwe*Rz, gdzie:
Uwy - napiÍcie pomiÍdzy wyprowadzeniami Hi oraz Lo;
Iwe - pr¹d wejúciowy przystawki;
Rz - rezystancja wybranego
(spoúrÛd R1..5) rezystora.
RR

Podstawowe parametry
przystawki
✓ napięcie zasilania: 7..15V;
✓ prąd zasilania: 10mA;
✓ zakresy pomiarowe:
200nA − R1 dla napięcia wyjścio−
wego 200mV,
µ A − R2 dla napięcia wyjściowe−
2µ
go 200mV,
µ A − R3 dla napięcia wyjściowe−
20µ
go 200mV,
µ A − R4 dla napięcia wyjścio−
200µ
wego 200mV,
2mA − R5 dla napięcia wyjściowe−
go 200mV.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 1MΩ 1%
R2: 100kΩ 1%
R3: 10kΩ 1%
R4: 1kΩ 1%
R5: 100Ω 1%
R6, R7: 6,8kΩ
R8, R9: 47kΩ
R10: 150Ω
R11: 910kΩ
P1: 20kΩ (potencjometr
precyzyjny wieloobrotowy)
Kondensatory
C1: 330nF
C2: 100µF/16V
C3: 47µF/16V
C4: 10µF/10V
C5, C6: 100nF
Półprzewodniki
US1: TL082
D1, D2: BAV17
Różne
Gold piny 2x5 + zworka

Kompletny uk³ad i p³ytki
drukowane s¹ dostÍpne
w†ofercie AVT pod oznaczeniem AVT-1115.
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