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UWAGA! RYZYKO
PORA¿ENIA! Wbukïadzie
wystÚpujÈ napiÚcia
niebezpieczne dla ĝycia.
UrzÈdzenie jest zasilane
bezpoĂrednio zbsieci
energetycznej ibdlatego
podczas jego uruchamiania
naleĝy zachowaÊ szczególnÈ
ostroĝnoĂÊ!
aplikacji ukïadu scalonego LNK304D. Sieciowe napiÚcie zasilania, poprzez prostownik diodowy zbudowany zbD1 ibD2 oraz Þltr
zïoĝony zb kondensatorów CE1 ib CE2 oraz
dïawika L1, jest doprowadzone do przetwornicy obniĝajÈcej napiÚcie. Za przetwarzanie
energii zasilania odpowiedzialny jest obwód
dïawik L2 – dioda D3 – kondensator CE4
oraz klucz wbukïadzie U1. NapiÚcie wyjĂciowe jest ustalane za pomocÈ dzielnika R3/R2
wïÈczonego wb pÚtli sprzÚĝenia zwrotnego.
Rezystor R1 peïni funkcje bezpiecznika (wymóg niepalnoĂci). Dla poprawnej pracy przetwornicy jest konieczne wstÚpne obciÈĝenie.
Jeĝeli zasilany ukïad nie pobiera prÈdu obnatÚĝeniu min. 3bmA, to jest konieczne wstÚpne
obciÈĝenie rezystorem 3,3bkV.

Rysunek 2. Rozmieszczenie elementów na
pïytce drukowanej zasilacza

Ukïad zmontowano na jednostronnej
pïytce drukowanej. Rozmieszczenie elementów przedstawia rysunekb 2. Dla zachowania niewielkich wymiarów, wiÚkszoĂÊ
elementów jest SMD. Jako dïawik L2 moĝna zastosowaÊ typowy dïawik pionowy
1bmH/280bmA (f>100bkHz) lub dïawik SMD
– DE1207.
Sposób montaĝu jest typowy ibnie wymaga opisu. Poprawnie zmontowany ukïad nie
wymaga uruchamiania. Naleĝy tylko po lutowaniu sprawdziÊ poprawnoĂÊ oraz przemyÊ
pïytkÚ, aby usunÈÊ wszelkie zabrudzenia
mogÈce wpïywaÊ na pracÚ zasilacza.

Wykaz elementów:
R1: 5,6 V/1 W (rezystor bezpiecznikowy)
R2: 2,0 kV (SMD 1206, 1%)
R3: 13 kV (SMD 1206, 1%)
C1: 0,1 mF (SMD 1206)
CE1, CE2: 4,7 mF/400 V
CE3: 10 mF/35 V
CE4: 100 mF/16 V
D1, D2, D4: S1J (dioda prostownicza SMD)
D3: BYD20J (dioda prostownicza SMD Ultra-Fast)
U1: LNK304D (SO8C)
L1: 1 mH dãawik stojĎcy R=5 mm)
L2: 1 mH dãawik stojĎcy R=5 mm, 1
mH/0,28 A >100 kHz
J1, J2: ARK2 (zãĎcze ARK lub koãki lutownicze)
Dodatkowe materiaãy na CD/FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 19891, pass: 428jbr30
• wzory pãytek PCB
• karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów
oznaczonych w Wykazie elementów kolorem
czerwonym
Projekty pokrewne na CD/FTP:
(wymienione artykuãy sĎ w caãoħci dostēpne na CD)

AVT-1480 Zasilacz beztransformatorowy
(EP 8/2008)
* Uwaga:
Zestawy AVT mogĎ wystēpowaĄ w nastēpujĎcych wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany ukãad. Tylko i wyãĎcznie. Bez
elementów dodatkowych.
AVT xxxx A pãytka drukowana PCB (lub pãytki drukowane, jeħli
w opisie wyraınie zaznaczono), bez elementów
dodatkowych.
AVT xxxx A+ pãytka drukowana i zaprogramowany ukãad (czyli
poãĎczenie wersji A i wersji UK) bez elementów
dodatkowych.
AVT xxxx B pãytka drukowana (lub pãytki) oraz komplet
elementów wymieniony w zaãĎczniku pdf
AVT xxxx C to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli
elementy wlutowane w PCB. Naleĳy mieĄ na uwadze, ĳe o ile nie zaznaczono wyraınie w opisie,
zestaw ten nie posiada obudowy ani elementów
dodatkowych, które nie zostaãy wymienione w zaãĎczniku pdf
AVT xxxx CD oprogramowanie (nie czēsto spotykana wersja,
lecz jeħli wystēpuje, to niezbēdne oprogramowanie moĳna ħciĎgnĎĄ klikajĎc w link umieszczony
w opisie kitu)
Nie kaĳdy zestaw AVT wystēpuje we wszystkich wersjach! Kaĳda
wersja posiada zaãĎczony ten sam plik pdf! Podczas skãadania
zamówienia upewnij siē którĎ wersjē zamawiasz! (UK, A, A+,
B lub C)
http://sklep.avt.pl

Adam TatuĂ, EP

Galwaniczny separator USB
Liczba pomysïów na
urzÈdzenia wyposaĝone wb USB
zb pewnoĂciÈ przekroczyïa
pierwotne zaïoĝenia twórców
tego standardu. ZwiÚkszyïa
siÚ takĝe liczba problemów,
jakie muszÈ rozwiÈzywaÊ
ich uĝytkownicy, czego
przykïadem sÈ na przykïad
narzÚdzia uruchomieniowe
dla programistów systemów
mikroprocesorowych, takich
jak sprzÚtowe debuggery lub
programatory.

Interfejs USB – po latach walki zbRS232 –
staï siÚ powszechnie akceptowanym, lokalnym
standardem komunikacyjnym równieĝ stosowanym wb elektronice ib automatyce. Zb tego
powodu konieczne staïo siÚ uĝycie róĝnego
rodzaju separatorów galwanicznych, które
zapobiegaïy uszkodzeniom urzÈdzeñ komunikujÈcych siÚ za pomocÈ USB ibzasilanym zbróĝnych obwodów energetycznych, róĝniÈcych
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siÚ poziomem zera. Dotychczas
najpopularniejszym rozwiÈzaniem
byïa separacja transoptorowa ulokowana „za” interfejsem USB,
ale wprowadzenie do produkcji
ukïadów, takich jak ADuM3160
lub ADuM4160 (Analog Devices)
pozwala wykonaÊ separacjÚ galwanicznÈ bezpoĂrednio na styku USB.

Rysunek 1. Schemat blokowy ukïad ADuM3160
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Wykaz elementów:
R1…R4: 10 kV (SMD 0805)
C1…C3, C6: 100 nF (SMD 0805)
C4, C5: 10 mF (SMD „A”)
U1: ADUM3160
Con1: ARK2/2,54
Zl1: zãĎcze USB-B
Zl2: zãĎcze USB-A
Dodatkowe materiaãy na CD/FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 19891, pass: 428jbr30
• wzory pãytek PCB
• karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów
oznaczonych w Wykazie elementów kolorem
czerwonym
* Uwaga:
Zestawy AVT mogĎ wystēpowaĄ w nastēpujĎcych wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany ukãad. Tylko i wyãĎcznie. Bez
elementów dodatkowych.
AVT xxxx A
pãytka drukowana PCB (lub pãytki drukowane, jeħli
w opisie wyraınie zaznaczono), bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx A+
pãytka drukowana i zaprogramowany ukãad (czyli
poãĎczenie wersji A i wersji UK) bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx B
pãytka drukowana (lub pãytki) oraz komplet elementów
wymieniony w zaãĎczniku pdf
AVT xxxx C
to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli
elementy wlutowane w PCB. Naleĳy mieĄ na uwadze,
ĳe o ile nie zaznaczono wyraınie w opisie, zestaw
ten nie posiada obudowy ani elementów dodatkowych,
które nie zostaãy wymienione w zaãĎczniku pdf
AVT xxxx CD oprogramowanie (nie czēsto spotykana wersja, lecz
jeħli wystēpuje, to niezbēdne oprogramowanie moĳna
ħciĎgnĎĄ klikajĎc w link umieszczony w opisie kitu)
Nie kaĳdy zestaw AVT wystēpuje we wszystkich wersjach! Kaĳda wersja posiada zaãĎczony ten sam plik pdf! Podczas skãadania zamówienia
upewnij siē którĎ wersjē zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C)
http://sklep.avt.pl

Rysunek 2. Schemat ideowy separatora USB
Na rysunkub1 pokazano schemat blokowy ukïadu ADuM3160, którego uĝyto wbprezentowanym projekcie. Jest to kompletny,
dwukierunkowy separator USB2.0, przystosowany do pracy zb prÚdkoĂciÈ 1,5b Mb/s
lub 12b Mb/s, zasilany napiÚciem 3,3 lub
5b V, zapewniajÈcy separacjÚ galwanicznÈ
do 560bVpp lub – zgodnie zbnormÈ UL1577
– 2500b Vrms. Dokïadna wartoĂÊ zaleĝy nie
tylko od przyjÚtej normy, ale takĝe od projektu PCB, dlatego duĝÈ uwagÚ przyïoĝono do
zapewnienia maksymalnej separacji obydwu
stron interfejsu.
Schemat elektryczny proponowanego
rozwiÈzania pokazano na rysunkub 2. Od

Rysunek 3. Schemat montaĝowy separatora USB
strony zïÈcza Zl1 (kwadratowe, typ B) zasilanie jest dostarczane zb interfejsu USB
wspóïpracujÈcego komputera, zasilanie od

strony zïÈcza pïaskiego (USB-A) naleĝy dostarczyÊ zbzasilacza zewnÚtrznego obstabilizowanym napiÚciu wyjĂciowym obwartoĂci
3,3 lub 5bV. To samo napiÚcie jest wykorzystywane do zasilania urzÈdzenia doïÈczanego do interfejsu USB, co naleĝy uwzglÚdniÊ wbbilansie mocy zasilacza (sam separator nie pobiera wiÚcej niĝ ok. 12b mA). Na
rysunkub 3 pokazano schemat montaĝowy
separatora USB, dla którego przygotowano
dwustronnÈ pïytkÚ drukowanÈ zb metalizacjÈ.

PZ

Miniaturowy GPS dla robotyki ibnie tylko
Odbiorniki GPS sÈ niezbÚdnym elementem wielu wspóïczesnych
aplikacji, wb czym pomagajÈ im niewielkie wymiary, niewielki
pobór mocy, duĝa dokïadnoĂÊ pozycjonowania, ab takĝe niskie ceny.
Przykïadowe rozwiÈzanie ïÈczÈce wszystkie te cechy zb wygodÈ
stosowania przedstawiamy wb artykule.
OpracowanÈ ib przetestowanÈ wb naszym
laboratorium aplikacjÚ odbiornika GPS L30
Þrmy Quectel przedstawiamy na schemacie pokazanym na rysunku 1. Odbiornik L30
charakteryzuje siÚ niewielkimi wymiarami (9
mm×9 mm×1,6 mm), duĝÈ czuïoĂciÈ, abtakĝe
wysokÈ odpornoĂciÈ na zakïócenia elektromagnetyczne. Zastosowano wb nim chipset SiRF
Star IV, którego oprogramowanie wewnÚtrzne
(Þrmware) obsïuguje interfejsy komunikacyjne
UART ibI2C, ale ze wzglÚdu na docelowy obszar
zastosowañ (lokalny odbiornik wspóïpracujÈcy
zbmikrokontrolerem) wbprezentowanym projekcie jest wykorzystywany wyïÈcznie interfejs I2C.
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Ze wzglÚdu na niewielkie wymiary odbiornika L30 nie wyposaĝono wbsystem dystrybucji zasilania do aktywnej anteny GPS.
RolÚ takiego „zasilacza” speïniajÈ rezystor R1
ibdïawik L1 doïÈczane do napiÚcia zasilajÈcego 1,8 V za pomocÈ zworki JP1. Jeĝeli antena
aktywna wspóïpracujÈca zbodbiornikiem wymaga napiÚcia zasilania wyĝszego niĝ 1,8b V,
trzeba je doïÈczyÊ do styku numer 2 zïÈcza
JP1 (przy zdjÚtej zworce).
Dane przesyïane przez odbiornik L30 sÈ
dostÚpne na zïÈczu Con2, które sïuĝy takĝe
do dostarczania zasilania (3,3bV, ok. 45bmA +
prÈd pobierany przez aktywnÈ antenÚ, jeĝeli
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