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rys. 1) oraz mikromaszynowe przekaüni-
ki. DostÍpne s¹ co prawda rÛønego typu
transoptory, ale ich parametry - przynaj-
mniej dotychczas - nie maj¹ szans do-
rÛwnania ìtransoptoromî mikromaszyno-
wym. Standardowe przekaüniki elektro-
mechaniczne s¹ z†kolei znacznie bar-
dziej niø odpowiedniki mikromaszynowe
odporne na udary elektryczne, ale nie
moøna ich integrowaÊ w†pÛ³przewodni-
kowych strukturach uk³adÛw scalonych.

Zestaw EVB
Jak widaÊ na zdjÍciu, konstrukcja ze-

stawu ewaluacyjnego jest bardzo prosta.
Sk³ada siÍ on bowiem z†trzech gniazd
BNC50 wlutowanych w†p³ytkÍ drukowa-
n¹, dwÛch zaciskÛw dla wtykÛw bana-
nowych, czterech elementÛw biernych
i†zamontowanego nad efektownym wy-
ciÍciem w†p³ytce drukowanej, symboli-
zuj¹cym barierÍ galwaniczn¹, uk³adu
ADuM1100. Pomimo skrajnej prostoty,
prezentowany zestaw spe³nia wszystkie
nadzieje i†wymagania konstruktora
pragn¹cego poznaÊ w³aúciwoúci i†moøli-
woúci uk³adÛw ADuM1100.

W sierpniowym numerze EP
opublikowaliśmy artykuł
prezentujący niezwykle
oryginalne układy scalone, które
na pewno można nazwać
półprzewodnikowymi, ale nie
pomyli się ten, kto nazwie je
mechanizmami. Ten − wydaje się
− epokowy wynalazek jest
dziełem amerykańskiego giganta
rynku układów analogowych,
doskonale znanej w Polsce firmy
Analog Devices.
Dzięki uprzejmości tej firmy oraz
intensywnym staraniom jednego
z krajowych dystrybutorów, już
teraz przedstawiamy w EP
zestaw ewaluacyjny, który
ułatwia samodzielne zbadanie
parametrów mikromaszynowych
“transoptorów” ADuM1100.
A jest co badać!

Zestaw ewaluacyjny
dla układów ADuM1100

TrochÍ wspomnieÒ
Zaczniemy od krÛtkiego przypomnie-

nia, cÛø to takiego ìmikromaszynowe
transoptoryî. Dzia³y badawcze Analog
Devices od wielu juø lat prowadzi³y eks-
perymenty z†mikromaszynami, z†ktÛ-
rych wywodz¹ siÍ m.in. nowoczesne czuj-
niki przyspieszenia (np. ADXL202). Naj-
nowszym efektem coraz úmielej rozwija-
nych pomys³Ûw, umiejÍtnie przek³ada-
nych na ìjÍzykî krzemu, jest rodzina zu-
pe³nie nowych uk³adÛw nie maj¹cych
praktycznie odpowiednikÛw na rynku.
WúrÛd nich poczesne miejsce zajmuj¹
mikromaszynowe odpowiedniki transopto-
rÛw (schemat blokowy przedstawiamy na

Rys. 1.

Gniazda BNC50 s³uø¹ do do³¹czenia
zasilania (osobno dla wejúcia i†wyjúcia)
oraz sygna³u wejúciowego. Przeprowa-
dzone przez nas testy dowiod³y, øe
uk³ad ADuM1100 rÛwnie dobrze radzi
sobie z†przesy³aniem danych z†szyb-
koúci¹ 45Mbd, jak i†z†przekazywaniem
przez barierÍ galwaniczn¹ sta³ych po-
ziomÛw logicznych, przy czym czas pro-
pagacji nie przekracza³ 4ns! Nie byliú-
my w†stanie przeprowadziÊ testÛw
transmisyjnych z†szybkoúciami wiÍk-
szymi niø 45Mbd, a†to ze wzglÍdu na
brak dostÍpu do odpowiedniego genera-
tora sygna³u prostok¹tnego. Wed³ug da-
nych katalogowych AD, maksymalna
osi¹gana przez uk³ady AD1100B szyb-
koúÊ transmisji dochodzi do 150Mbd!
Takøe pomiary przeprowadzone przy
napiÍciu zasilania o†wartoúci 3,3V wy-
kaza³y, øe parametry podawane przez
producenta w†notach katalogowych za-
pewniaj¹ uøytkownikowi spory margi-
nes bezpieczeÒstwa, z†czego zreszt¹
s³ynie AD.

Przysz³oúÊ
Trzymamy rÍkÍ na pulsie wydarzeÒ. Cze-

kamy na kolejne zestawy ewaluacyjne przy-
gotowane przez AD dla kolejnych uk³adÛw
mikromaszynowych. Prawdopodobnie
w†najbliøszym czasie dostÍpne bÍd¹ p³ytki
EVB dla izolatorÛw wielokana³owych oraz
interfejsÛw transmisyjnych RS232/485. Poka-
øemy je Wam jako pierwsi!
Piotr Zbysiñski, AVT
piotr.zbysinski@ep.com.pl

Prezentowany w†artykule zestaw
udostÍpni³a redakcji firma Alfine, tel.
(0-61) 820-58-11. DziÍkujemy za to
szczegÛlnie, poniewaø zestaw dostaliú-
my wiele tygodni przed oficjaln¹, úwia-
tow¹ premier¹!


