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MEADC™  − elektroniczno−
elektromechaniczny
przetwornik A/C
do komputera PC
kit AVT−499

Chcia³bym dzisiaj zapropono-
waÊ Czytelnikom Elektroniki Prak-
tycznej budowÍ urz¹dzenia zupe³-
nie nowego rodzaju, ktÛre stano-
wiÊ bÍdzie istotny krok naprzÛd
w†rozwoju uk³adÛw przeznaczo-
nych do wprowadzania danych
do komputerÛw klasy PC.
Bez uk³adÛw peryferyjnych na-

wet najnowoczeúniejszy komputer
PC by³by jedynie bezuøyteczn¹
kup¹ z³omu, zagracaj¹c¹ niepo-
trzebnie nasze biurko. Dlatego teø
maszyna ta od "narodzenia" zosta-
³a wyposaøona w†stosowne urz¹-
dzenia wejúciowe i†wyjúciowe, ta-
kie jak klawiatura, monitor, mysz-

ka oraz wiele innych, umoøliwia-
j¹cych zarÛwno pracÍ jak i†zaba-
wÍ. My elektronicy oczekujemy
jednak czegoú wiÍcej: potrzebuje-
my uk³adÛw umoøliwiaj¹cych wy-
korzystanie ogromnych moøliwoú-
ci PC-ta w†naszej pracy, w†na-
szym laboratorium elektronicz-
nym. Urz¹dzenia takie s¹ od
dawna produkowane, a†takøe wy-
konywane przez hobbystÛw. Trud-
no obecnie wyobraziÊ sobie nawet
úrednio dobrze wyposaøony war-
sztat elektronika, w†ktÛrym nie
znalaz³oby siÍ programatora EP-
ROM-Ûw, czy teø emulatora tych
pamiÍci. Øywio³owo rozwijaj¹ca

Wiosenne nastroje
umoøliwi³y nam stworzenie

tego projektu, ktÛry jest nie
tylko pe³en twÛrczej radoúci,
urzekaj¹cy prostot¹ i†finezj¹
zastosowanych rozwi¹zaÒ, ale

posiada takøe mnÛstwo
walorÛw praktycznych.
Przekonajcie siÍ o†tym

sami!



MEADC™  − elektroniczno−elektromechaniczny przetwornik A/C do komputera PC

   43Elektronika Praktyczna 4/99

siÍ technika mikroprocesorowa
takøe stawia swoje coraz to
nowsze wymagania, zape³niaj¹c
nasze laboratoria programatorami
i†emulatorami wszelkiego typu
procesorÛw.
Wprowadzanie do komputera

informacji cyfrowej jest w†za³oøe-
niu doúÊ proste i†sprowadza siÍ
do wykonania odpowiedniego, naj-
czÍúciej niezbyt skomplikowanego
interfejsu. Inaczej ma siÍ sprawa
z†wartoúciami analogowymi, ktÛre
najpierw musz¹ zostaÊ przetwo-
rzone do postaci cyfrowej. Tu
napotykamy na znaczne trudnoúci
i†koniecznoúÊ stosowania kosztow-
nych i†nieraz niezbyt dok³adnych
przetwornikÛw A/D.
Uk³ad, ktÛry zaprojektowa³em

jest w³aúnie takim przetworni-
kiem, ale w†odrÛønieniu od urz¹-
dzeÒ fabrycznych odznacza siÍ
wyj¹tkow¹ dok³adnoúci¹ i†bardzo
niskimi kosztami wykonania. Do
jego budowy bÍdziemy potrzebo-
waÊ jedynie paru tanich i†po-
wszechnie dostÍpnych uk³adÛw
scalonych i - na tym w³aúnie
polega nowatorstwo proponowa-
nego przeze mnie rozwi¹zania -

miernika analogowego, najlepiej
o†duøych wymiarach, typu tzw.
tablicowego.
Nie bez znaczenia s¹ korzyúci

ekonomiczne i†moralne wynikaj¹-
ce z†powszechnego stosowania
wynalezionego (tak, z†dum¹ po-

zwalam sobie uøyÊ tego okreúle-
nia) przeze mnie przetwornika.
Jednak nie tylko to jest waøne,
øe koszt jego budowy jest stosun-
kowo niewielki, nie wszystko mo-
øemy przecieø sprowadzaÊ do pie-
niÍdzy! BÍdziemy mieli takøe mo-

Rys. 1. Schemat elektryczny bloku przetwornika.
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raln¹ satysfakcjÍ, øe uchroniliúmy
przed zmarnowaniem lub z³omo-
waniem wartoúciowe, choÊ nieco
przestarza³e przyrz¹dy pomiaro-
we! Nie jesteúmy bogatym krajem
i†nie staÊ nas jeszcze na marno-
trawstwo i†wyrzucanie cennych
elementÛw na úmietnik!
Zaprojektowane przeze mnie

urz¹dzenie zosta³o nazwane
MEADC  (ang. Magneto-Electric
Analog to Digital Converter) i†pod
t¹ nazw¹ zg³oszone do UrzÍdu
Patentowego.

Opis dzia³ania uk³adu
Schemat elektryczny prze-

twornika A/D typu MEADC  po-
kazano na rys. 1 i†2. Na rys.
1†widzimy cyfrow¹ czÍúÊ steru-
j¹c¹ uk³adu, a†rys. 2†przedsta-
wia zespÛ³ czujnikÛw analizuj¹-
cych po³oøenie wskazÛwki ana-
logowego miernika wychy³owe-
go. Omawianie schematÛw roz-
poczniemy od tej w³aúnie czÍúci
urz¹dzenia.
W†wykonaniu praktycznym

wskazÛwka miernika elektrome-
chanicznego zostanie umieszczo-
na pomiÍdzy rzÍdem transopto-
rÛw szczelinowych zbudowa-
nych z†diod LED D1..D32 i†fo-
totranzystorÛw T1..T32. Juø
w†tym momencie moøemy oce-
niÊ, jak wysoka jest dok³adnoúÊ
p roponowanego przy r z ¹du :
uk³ad umoøliwia precyzyjne
okreúlenie aø 32 po³oøeÒ wska-
zÛwki, co daje nam, po prze-
liczeniu na system dwÛjkowy,
imponuj¹c¹ rozdzielczoúÊ okreú-
lon¹ s³owem 5-bitowym!

Rys. 2. Schemat elektryczny bloku czujników.

Tab. 1.
A B C D !E Kanał

0 0 0 0 0 Y0
0 0 0 1 0 Y1
0 0 1 0 0 Y2
0 0 1 1 0 Y3
0 1 0 0 0 Y4
0 1 0 1 0 Y5
0 1 1 0 0 Y6
0 1 1 1 0 Y7
1 0 0 0 0 Y8
1 0 0 1 0 Y9
1 0 1 0 0 Y10
1 0 1 1 0 Y11
1 1 0 0 0 Y12
1 1 0 1 0 Y13
1 1 1 0 0 Y14
1 1 1 1 0 Y15
x X x X 1 Żaden
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WYKAZ ELEMENTÓW

Rezystory
RP1, RP2, RP3, RP4: R−PACK SIL
1..10kΩ
R1, R34, R35: 100kΩ
R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9,
R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16,
R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23,
R24, R25, R26, R27, R28, R29, R30,
R31, R32, R33: 220Ω
Kondensatory
C1: 10nF
C2: 470µF/16V
C3: 100nF
Półprzewodniki
D1..D32: dioda LED φ1mm
IC1, IC2: 4067
IC3: 4520
IC4: 4011
IC5: 74HCT574
IC6: 4001
T1..T32: fototranzystor φ1mm
Różne
CON1: złącze CENTRONICS
lutowane w płytkę
CON2: ARK2
CON3, CON4: 2 goldpin 17x2
Odcinek przewodu taśmowego
ok. 30cm + 2 wtyki zaciskane
34pin

Kolektory fototranzystorÛw s¹
do³¹czone za poúrednictwem z³¹-
cza CON4 do wejúÊ przetwornika
na z³¹czu CON3. WskazÛwka mier-
nika poruszaj¹c siÍ przed odbior-
czymi fototranzystorami stale
przys³ania jeden z†nich. Wynika
st¹d, øe w†danym momencie tylko
jeden tranzystor nie zwiera jed-
nego z†wejúÊ przetwornika do ma-
sy.
Popatrzmy teraz na rys. 1,

przedstawiaj¹cy g³Ûwny blok prze-
twornika MEADC. Sercem uk³adu
s¹ dwa multipleksery - demultip-
leksery typu 4067: IC1 i†IC2.

Rys. 3. Rozmieszczenie elementów na płytce
drukowanej modułu dekodera.

Rys. 4. Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej modułu czujników (zmniejszone do 80 %).

Wejúcia adresowe
tych uk³adÛw zo-
sta³y po³¹czone
rÛwnolegle i†do³¹-
czone do piÍciu
m³odszych wyjúÊ
licznika binarne-
go typu 4520 -
IC3. Do wejúcia
zegarowego (we-
júcie EN wyko-
rzystane jako ze-
garowe) doprowa-
dzony jest prze-
bieg prostok¹tny
tworzony przez
generator zbudo-
wany na bram-
kach IC4A i†IC4B.
I s t o t n e d l a

pracy przetworni-
ka jest w³aúciwe
wyk o r z y s t a n i e

wejúÊ zezwolenia !E multiplekse-
rÛw, ktÛre pozwoli³o w†prosty
sposÛb zbudowaÊ z†dwÛch uk³a-
dÛw 16-wejúciowych jeden blok
prze³¹cznika 32-wejúciowego.
ZasadÍ dzia³ania pojedynczego

uk³adu typu 4067 przedstawia
tab. 1, a†w†tab. 2 pokazano zasadÍ
dzia³ania po³¹czonych ze sob¹
dwÛch takich uk³adÛw w†cyklu
zliczania modulo 32.
Tak wiÍc uk³ad zbudowany

z†dwÛch multiplekserÛw bezustan-
nie skanuje wejúcia przetwornika.
Do momentu kiedy na sprawdza-
nych wejúciach wystÍpuje niski

stan logiczny (wymuszony przez
przewodz¹ce tranzystory T1..T32)
nic specjalnego siÍ nie dzieje.
Dopiero w†chwili natrafienia na
wejúcie, na ktÛrym panuje stan
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wysoki (czyli wejúcie po³¹czone
z†fototranzystorem zas³oniÍtym
w†danym momencie przez wska-
zÛwkÍ miernika) nastÍpuje reakcja
uk³adu. Na wyjúciu jednego z†mul-
tiplekserÛw pojawia siÍ stan wy-
soki, a†w†konsekwencji na wyj-
úciu bramki NOR IC6A wystÍpuje
stan niski, ktÛry przekazany zo-
staje na wejúcie zegarowe bufora
linii 74HCT574 - IC5. Stan wyjúÊ
licznika IC3, jednoznacznie okreú-
laj¹cy aktualne po³oøenie wska-
zÛwki miernika, zostaje przepisa-
ny do bufora.
Wyjúcia bufora linii IC5 zosta-

³y do³¹czone do z³¹cza CON1
umoøliwiaj¹cego komunikacjÍ
przetwornika z†komputerem. Do
tej komunikacji wykorzystamy
port rÛwnoleg³y komputera i†jego
szynÍ danych. Jest to rozwi¹zanie
n a j p r o s t s z e ,  a l e n i e s t e t y
ìpodnosz¹ce poprzeczkÍî wyma-
gaÒ sprzÍtowych stawianych kom-
puterowi.
W i Í k s z o ú Ê kompu t e r Ûw ,

a†w³aúciwie ich p³yt g³Ûwnych,
starszych od Pentium jest wy-
posaøona w†jednokierunkowe
porty Centronics, nie umoøli-
wiaj¹ce transmisji danych ìw
stronÍî komputera. Gdyby kto-
kolwiek z†CzytelnikÛw spotka³
siÍ z†takim problemem, to moø-

Rys. 5. Sposób montażu
fototranzystorów i diod LED.

na mu zaradziÊ w†bardzo prosty
sposÛb: prze³¹czyÊ wyjúcia prze-
twornika z†szyny danych do piÍ-
ciobitowego rejestru dwukierun-
kowego portu CENTRONICS. Re-
jestr dwukierunkowy, jak sama
nazwa wskazuje, umoøliwia
transmisjÍ danych w†dowolnym
kierunku, niezaleønie od typu
p³yty g³Ûwnej lub karty multi I/
O.
Wracajmy jednak do naszego

uk³adu. Informacja o†po³oøeniu
wskazÛwki miernika magnetoelek-
trycznego zosta³a wpisana do bu-
fora i†przy kaødym cyklu zlicza-
nia licznika IC3 jest odúwieøana.
WartoúÊ zapisan¹ w†rejestrze mo-
øemy odczytaÊ programowo w†do-
wolnym momencie.
Warto zauwaøyÊ, øe urz¹dzenie

dzia³a ca³kowicie samodzielnie,
bez wspomagania ze strony oprog-
ramowania komputera. Odci¹øa to
procesor i†umoøliwia wspÛ³pracÍ
z†przetwornikiem nawet najs³ab-
szym komputerom.

Montaø i†uruchomienie
Na rys. 3 i†4 pokazano roz-

mieszczenie elementÛw na p³yt-
kach. Ich mozaiki úcieøek znajdu-
j¹ siÍ na wk³adce wewn¹trz nu-
meru.
Montaø mniejszej p³ytki, wy-

konanej na laminacie dwustron-
nym z†metalizacj¹, wykonujemy
wed³ug ogÛlnie znanych zasad,
rozpoczynaj¹c od elementÛw
o†najmnie jszych gabarytach,
a†koÒcz¹c na wlutowaniu kon-
densatorÛw elektrolitycznych
i†z³¹cza CENTRONICS. Pod uk³a-
dy scalone warto zastosowaÊ pod-
stawki. Pewnej uwagi bÍdzie wy-
maga³ montaø dwÛch p³ytek, na
ktÛrych zamocowane bÍd¹ foto-
tranzystory i†diody nadawcze
LED. Diody i†fototranzystory lu-
tujemy od strony druku w†nastÍ-
puj¹cy sposÛb:

Rys. 6. Okno programu
współpracującego z MEADC.

Wyginamy koÒcÛwki tych ele-
mentÛw w†sposÛb pokazany na
rys. 5. Musimy uczyniÊ to wy-
j¹tkowo delikatnie, aby nie
uszkodziÊ delikatnych wyprowa-
dzeÒ. NastÍpnie wk³adamy foto-
tranzystory i†diody LED w†przy-
gotowane na nie otwory o†úred-
nicy 2mm i†lutujemy koÒcÛwki
do w³aúciwych pÛl lutowni-
czych.
Dalsze postÍpowanie bÍdzie

w†znacznym stopniu zaleøa³o od
typu posiadanego miernika.
W†prototypie zastosowa³em mier-
nik produkcji by³ego ZSRR (fab-
rika nomier 16) o†bardzo wysokiej
jakoúci. SzczegÛ³y po³¹czenia uk³a-
du detekcji po³oøenia wskazÛwki
widoczne s¹ na fotografiach.
W†kaødym jednak przypadku
wskazÛwka miernika wychy³owe-
go musi znaleüÊ siÍ pomiÍdzy
rzÍdami diod i†fototranzystorÛw,
a†jej szerokoúÊ musi umoøliwiaÊ
ca³kowite zas³oniÍcie jednego fo-
totranzystora. Niekiedy bÍdziemy
zmuszeni zwiÍkszyÊ szerokoúÊ
wskazÛwki, przyklejaj¹c do jej
koÒca ma³y kawa³ek czarnego pa-
pieru.
Obie zmontowane p³ytki ³¹-

czymy ze sob¹ za pomoc¹ typo-
wego przewodu taúmowego za-
koÒczonego 34-koÒcÛwkowymi
wtykami.
Pozwoli³em sobie napisaÊ

prosty program obs³uguj¹cy za-
projektowany przeze mnie prze-
twornik. Program ten dzia³a
w†úrodowisku WINDOWS95/98/
NT i†dostÍpny bÍdzie w†nie da-
j¹cej siÍ przewidzieÊ przysz³oúci
na stronie internetowej Elektroni-
ki Praktycznej. Dla tych Czytel-
nikÛw, ktÛrzy chcieliby napisaÊ
program samodzielnie, podajÍ
proste wskazÛwki (odnosz¹ce siÍ
do jÍzyka BASIC). Odczytu zmie-
rzonej wartoúci dokonujemy za
pomoc¹ polecenia:

INP (&H378) dla portu LPT1

Odczytana wartoúÊ dziesiÍtna
musi mieúciÊ siÍ w†przedziale
0..32 i†moøe zostaÊ poddana dal-
szej obrÛbce programowej, zaleø-
nej jedynie od zastosowania do
jakiego przeznaczyliúmy nasz prze-
twornik.
Zbigniew Raabe pod kierunkiem
kierownika zespołu Biura
Konstrukcyjnego AVT


