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 Wspólną cechą układów opisywanych w dziale "Miniprojekty" jest łatwość ich praktycznej realizacji.
Zmontowanie układu nie zabiera zwykle więcej niż dwa, trzy kwadranse, a można go uruchomić w ciągu
kilkunastu minut. Układy z “Miniprojektów” mogą być skomplikowane funkcjonalnie, lecz łatwe w montażu
i uruchamianiu, gdyż ich złożoność i inteligencja jest zawarta w układach scalonych. Wszystkie układy
opisywane w tym dziale są wykonywane i badane w laboratorium AVT. Większość z nich znajduje się
w ofercie kitów AVT, w wyodrębnionej serii “Miniprojekty” o numeracji zaczynającej się od 1000.

W†przedstawionym  przy-
k³adzie uk³ad ten pracuje
w†konfiguracji umoøliwiaj¹-
cej zamianÍ sygna³u o†czÍs-
totliwoúci w†zakresie 0...9
kHz na proporcjonalna war-
toúÊ napiÍcia w†zakresie 0...9
V. Konwerter moøe byÊ za-
stosowany do pomiaru czÍs-
totliwoúci za pomoc¹ mierni-
ka analogowego lub - po za-
stosowaniu na jego wyjúciu
komparatora napiÍcia - moø-
na utworzyÊ komparator czÍs-
totliwoúci.

Schemat elektryczny kon-
wertera przedstawiono na
rys. 1. Przedstawiony sche-
mat jest typow¹ aplikacj¹ op-
racowan¹ przez producenta

dla pojedynczego ürÛd³a zasi-
lania. Uk³ad TC9401 pracuje
w†nieco nietypowej konfigu-
racji, gdyø do jego pracy wy-
magane jest ujemne napiÍcie
zasilania. Aby unikn¹Ê ko-
niecznoúci stosowania dodat-
kowej przetwornicy napiÍcia
ujemnego, uk³ad jest zasilany
pojedynczym napiÍciem po-
przez wytworzenie sztucznej
masy. W†ten sposÛb masa za-
silania jest traktowana jako
napiÍcie  ujemne, a†masa dla

uk³adu US1 jest wytwa-
rzana przez rezystor
R7 i†diodÍ D3.
Sygna³ wej-
úciowy nale-
øy pod³¹czyÊ
do z³¹cza
CON1. Amplitu-
da sygna³u wej-
úciowego nie mo-
øe przekraczaÊ
wartoúci napiÍcia
zasilania.

NapiÍcie zasilania
naleøy pod³¹czyÊ nato-
miast do z³¹cza CON3,
uk³ad jest zabezpieczony
przed pod³¹czeniem napiÍcia
o†odwrotnej polaryzacji za
pomoc¹ szeregowo w³¹czonej

Przetwornik częstotliwość–napięcie
Przestawiony

w†artykule przetwornik
f/U umoøliwia zamianÍ
wejúciowej czÍstotliwoúci

na wprost do niej
proporcjonalne napiÍcie.

Do tego celu zosta³
zastosowany

specjalizowany uk³ad
typu TC9401

umoøliwiaj¹cy konwersjÍ
zarÛwno czÍstotliwoúci

na napiÍcie, jak
i†napiÍcia na
czÍstotliwoúÊ.

Rekomendacje:
³atwa w wykonaniu

przystawka
umoøliwiaj¹ca precyzyjn¹
konwersjÍ czÍstotliwoúci
impulsÛw na napiÍcie.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 33kΩ
R2: 1MΩ
R3, R4: 1kΩ
R5: 510kΩ
R6, R7: 10kΩ
R8: 1MΩ
R9: 100kΩ
PR1: 100kΩ wieloobrotowy
(helitrim)
Kondensatory
C1: 10nF
C2, C4, C5: 100nF
C3: 220µF/16V
C6: 10nF
C7: 150pF
Półprzewodniki
D1: 1N914
D2: 1N4148
D3: dioda Zenera 6,2V
US1: TC9401CPD
Różne
CON1: goldpin 1x2 męski
CON2, CON3: ARK2(3,5mm)
Podstawka DIP14

P³ytka drukowana jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1391.

Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
pcb.ep.com.pl oraz na p³ycie CD-
EP5/2004B w katalogu PCB.

Rys. 2. Rozmieszczenie elemen−
tów na płytce drukowanej

Rys. 1. Schemat elektryczny konwertera F/U

diody D2. NapiÍcie zasilania
powinno mieúciÊ siÍ w†zakre-
sie 10...15 V, przy czym jest
wskazane zastosowanie na-
piÍcia o†najwyøszej podanej
wartoúci, poniewaø w†wyni-
ku wytworzenia sztucznej
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masy maksymalne napiÍcie
wyjúciowe odpowiadaj¹ce
wartoúci czÍstotliwoúci wej-
úciowej moøe byÊ rÛwna na-
piÍciu zasilania pomniejszo-
nemu o†wartoúÊ napiÍcia dio-
dy Zenera. Dlatego dla na-
piÍcia zasilania rÛwnego 15
V, maksymalne napiÍcie wyj-
úciowe bÍdzie rÛwne oko³o
9†V†(15-6,2 [V]), a†co za tym
idzie maksymalna czÍstotli-

woúÊ wejúciowa bÍdzie rÛw-
na oko³o 9†kHz. Przy niø-
szym napiÍciu zasilania
maksymalna przetwarzana
czÍstotliwoúÊ przetwornika
bÍdzie mala³a proporcjonal-
nie do napiÍcia zasilania.
NapiÍcie wyjúciowe zosta³o
wyprowadzone na z³¹cze
CON2. Naleøy zwrÛciÊ uwa-
gÍ na fakt, øe masa sygna³u
wejúciowego i†napiÍcia wyj-

úciowego nie jest mas¹ na-
piÍcia zasilania, a†mas¹
uk³adu US1, dlatego przebieg
wejúciowy nie moøe byÊ ge-
nerowany z†uk³adu zasilane-
go tym samym napiÍciem co
przetwornik. Do zerowania
przetwornika s³uøy potencjo-
metr PR1, ktÛrym po zwar-
ciu wejúcia naleøy wyregulo-
waÊ napiÍcie na wyjúciu
przetwornika rÛwne 0†V. Jeú-

li napiÍcie wyjúciowe nie bÍ-
dzie proporcjonalne do czÍs-
totliwoúci wejúciowej, moøna
je skorygowaÊ, zmieniaj¹c
wartoúÊ kondensatora C7.

Montaø naleøy przepro-
wadziÊ w†typowy sposÛb,
rozpoczynaj¹c od elementÛw
o†najmniejszych gabarytach,
a†koÒcz¹c na z³¹czach.
Krzysztof P³awsiuk, EP
krzysztof.plawsiuk@ep.com.pl


