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Schemat elektryczny przy-
stawki pamiÍciowej przedsta-
wiono na rys. 1. Wzmacnia-
cze operacyjne pracuj¹ jako
wtÛrniki napiÍciowe separu-
j¹ce obwÛd wejúciowy od kon-
densatora C4 spe³niaj¹cego ro-
lÍ pamiÍci analogowej
(US1A), nastÍpnie od obwodu
wyjúciowego (US1B). Diody
D1 i†D2 ograniczaj¹ wartoúÊ
napiÍcia rÛønicowego na wej-
úciu US1A, a†elementy R4, C1
po³¹czono w†obwÛd ca³kuj¹-
cy.

Jak wspomniano wczeú-
niej, elementem pamiÍcio-

wym jest kondensator C4.
Aby unikn¹Ê jego roz³ado-
wania przez wyjúcie US1A,
zastosowano diodÍ separu-
j¹c¹ D3. Jak widaÊ na sche-
macie, jest to dioda úwiec¹-
ca, do tego szczelnie pokry-
ta czarnym lakierem unie-

moøliwiaj¹cym przenikanie
úwiat³a przez obudowÍ do
z³¹cza. Tak dziwne rozwi¹-
zanie zaczerpniÍto
z†materia³Ûw firmy Philips,
w ktÛre j laborator iach
stwierdzono, øe w†ten spo-
sÛb wsteczny pr¹d diody
moøna ograniczyÊ do war-
toúci kilku..kilkunastu pA,
zamiast dziesi¹tek...setek
nA. ZapamiÍtane napiÍcie
o†wartoúci maksymalnej
moøna zmierzyÊ standardo-
wym multimetrem (na za-
kresie napiÍciowym 0,2V)
do³¹czonym do koÒcÛwek

Wy i†GND. Kasowanie pa-
miÍci odbywa siÍ za pomo-
c¹ mikroprze³¹cznika Sw1.

PrzystawkÍ zmontowano
na p³ytce drukowanej, ktÛrej
schemat montaøowy znajduje
siÍ na rys. 2.
AG

Analogowa pamięć do multimetru
Jeøeli TwÛj multimetr
nie zosta³ wyposaøony

w†pamiÍÊ wartoúci
maksymalnej,
prezentowany

w†artykule prosty uk³ad
umoøliwi realizacjÍ

takich pomiarÛw. Jego
rozwi¹zanie uk³adowe
moøna by³oby zaliczyÊ
do kategorii banalnych,

gdyby nie niezwyk³a
aplikacja diody

úwiec¹cej.

Rys. 1.

Rys. 2.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 90kΩ/1%
R2: 9kΩ/1%
R3: 1kΩ/1%
R4: 100kΩ
Kondensatory
C1: 68nF
C2: 47uF/16V
C3, C4: 100nF
Półprzewodniki
US1: TLC272 lub podobny
D1, D2: BAT83
D3: czerwona, standardowa
dioda LED (obudowa
zamalowana czarnym
lakierem)
Różne
Sw1: mikroprzełącznik

P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1295.

Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem: http:/
/www.ep.com.pl/?pdf/luty01.htm
oraz na p³ycie CD-EP02/2001
w katalogu PCB.

IdeÍ projektu zaczerpniÍto
z†dokumentacji prac badaw-
czych prowadzonych w†labo-
ratoriach przyrz¹dÛw pÛ³prze-
wodnikowych firmy Philips.


