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PÛ³przewodnikowy czujnik przyspiesze-
nia ADXL202 jest elementem wyznaczaj¹-
cym zupe³nie nowe trendy w†coraz wiÍkszej
rodzinie sensorÛw tego typu. Niezwyk³oúÊ
tego uk³adu polega na zintegrowaniu w†jed-
nej strukturze dwÛch niezaleønych czujni-
kÛw przyspieszenia (osie ich czu³oúci s¹
wzajemnie prostopad³e) i†wbudowaniu w†je-
go strukturÍ przetwornikÛw A/C. Zamiast
zmieniaj¹cego siÍ napiÍcia, na wyjúciu kaø-
dego sensora otrzymujemy sygna³ prostok¹t-
ny o†wype³nieniu zaleønym od zewnÍtrznej
si³y przyspieszaj¹cej (grawitacja jest takøe
traktowana jako taka si³a).

Dotychczasowe rozwi¹zania wymu-
sza³y na projektantach stosowanie
mniej lub bardziej rozbudowanych
uk³adÛw kondyc jonu j¹cych , co
zmniejsza³o niezawodnoúÊ, zwiÍksza-
j¹c jednoczeúnie koszt wykonania
urz¹dzenia.
Analog Devices, wspÛlnie z†firm¹

Crossbow, opracowa³a efektowny ze-
staw demonstracyjny, ktÛry pozwala
bardzo szybko poznaÊ moøliwoúci
czujnika ADXL202. Na niewielkiej
p³ytce drukowanej znajduje siÍ sen-
sor, prosta przetwornica zasilania, bu-
for interfejsu szeregowego RS232
i†mikrokontroler PIC16C63. P³ytka
czujnika jest zasilana bezpoúrednio ze
z³¹cza RS232, dziÍki czemu nie jest
wymagane stosowanie zewnÍtrznego
zasilania.

Dane odczy t ane z †wy j ú Ê czu jn ika
ADXL202 s¹ przesy³ane przez mikrokontro-
ler do komputera PC, na ktÛrym instalowany
jest program umoøliwiaj¹cy wyúwietlenie
wynikÛw pomiaru. DostÍpne s¹ dwa rodzaje
wykresÛw (rys. 1):
- liniowy, w†funkcji czasu, ktÛry pokazuje
amplitudÍ zmian w†kaødej z†osi czujnika
(niezaleønie),

- wektorowy, ktÛry umoøliwia obserwacjÍ
zmian po³oøenia czujnika na p³aszczyü-
nie.
Oprogramowanie demonstracyjne przygo-

towano w†oparciu o†pakiet LabView (Natio-
nal Instruments), dziÍki czemu interfejs i†spo-
sÛb obs³ugi programu jest bardzo przejrzys-
ty. Jak siÍ okaza³o podczas prÛb, program
demonstracyjny ma b³¹d, ktÛry jednak nie
przeszkadza w†pracy - moøliwe jest bowiem
ustalenie ujemnego numeru portu szerego-
wego, przez ktÛry odbywa siÍ transmisja
danych (rys. 2). Ustalenie takiego numeru
powodowa³o zawieszenie wykonywania za-
dania i w†konsekwencji niezbÍdna by³a in-
terwencja uøytkownika.
W†sk³ad prezentowanego zestawu wcho-

dzi p³yta CD-ROM, na ktÛrej oprÛcz oprog-
ramowania (w wersji dla Windows 3.1x oraz
95/98/NT) znajduje siÍ komplet danych
o†czujniku ADXL202, dokumentacja ca³ego
urz¹dzenia wraz z†kodami ürÛd³owymi pro-
gramu steruj¹cego PC i†programu dla mik-
rokontrolera PIC. Tak wiÍc, potencjalni na-
úladowcy nie bÍd¹ mieli øadnych trudnoúci
z†powieleniem urz¹dzenia lub, korzystaj¹c
z†udostÍpnionych wzorcÛw, bÍd¹ mogli wy-
konaÊ w³asn¹ konstrukcjÍ.
Jakub Tomala

Prezentowany w†artykule zestaw udo-
stÍpni³a redakcji firma Alfine (tel. (0-61)
820-58-11).
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