P O D Z E S P O Ł Y

Analog Devices znowu
w†awangardzie!
Tym razem
spektakularnym sukcesem
tej firmy nie s¹
najdoskonalsze na úwiecie
wzmacniacze operacyjne
lub ultraszybkie
przetworniki A/C lub C/A.
Analog Devices zacz¹³
bowiem budowaÊ
maszyny...

Zafrapowa³ Was wstÍp? Nic dziwnego - jeden z†najwiÍkszych na úwiecie
producentÛw uk³adÛw analogowych,
cyfrowych i†procesorÛw DSP po raz
kolejny wykaza³ dalekowzrocznoúÊ, zajmuj¹c siÍ kilka lat temu technologi¹
MEMS (ang. MicroElectroMechanical
Systems), w†wyniku zastosowania ktÛrej powsta³y doskonale juø znane naszym Czytelnikom czujniki przyspieszenia ADXL150/202 itp. Zastosowana
w†tych czujnikach technologia po³¹czy³a w†jednej strukturze ultraminiaturowe elementy mechaniczne z†modu³ami
czysto elektronicznymi. W†ten sposÛb
powsta³a koncepcja nazwana w†firmowej nomenklaturze µmIntegration, tworz¹ca podwaliny pod produkcjÍ podzespo³Ûw, o†ktÛrych piszemy w†artykule. Szybki rozwÛj nowej technologii
by³ moøliwy m.in. dziÍki ogromnym
inwestycjom, jakie poczyni³a firma
Analog Devices w†nowej fabryce struktur.

Krok 1†- mikromaszynowe
przekaüniki µ mRelays
Opracowanie mikroprzekaünikÛw
w†technologii mikromaszyn by³o (podobnie jak powstanie tranzystora polowego kilkadziesi¹t lat temu) pozornie
oczywiste, ale konstruktorzy i†technologowie AD rozpoczÍli prace od wymagaj¹cych sporego wysi³ku koncepcyjnego czujnikÛw przyspieszenia. Dopiero dwa lata temu powsta³y pierwsze
modelowe rozwi¹zania elektrycznie sterowanych mikrostykÛw, a†ich masowa
produkcja jest zapowiadana na drug¹
po³owÍ roku 2001.

Konstrukcja przekaünikÛw wykonanych w†technologii µmRelays jest bardzo prosta (rys. 1) - na metalowym
ramieniu umocowano odizolowane od
niego pole stykowe z†dwoma miniaturowymi kulkami. RamiÍ jest elektrycznie po³¹czone z†koÒcÛwk¹ referencyjn¹, do ktÛrej doprowadzany jest jeden
z†biegunÛw napiÍcia steruj¹cego. Drugi
biegun tego napiÍcia jest do³¹czany do
styku steruj¹cego. Pole elektryczne wytworzone pomiÍdzy powierzchni¹ ramienia a†p³ytk¹ styku steruj¹cego powoduje przyci¹gniÍcie ramienia,
i†w†konsekwencji zwarcie stykÛw sygna³owych.
Jak widaÊ, przekaünik wykonany
w†technologii µmRelays dzia³a w†sposÛb
zbliøony do powszechnie stosowanych
kontaktronÛw. Ma jednak w stosunku
do klasycznych i†kontaktronowych przekaünikÛw kilka istotnych zalet:
- prze³¹czanie stykÛw wymaga znacznie mniejszych mocy steruj¹cych,
zazwyczaj poniøej 300µW/styk,
- struktura takiego przekaünika jest
niezwykle ma³a - jej rozmiary nie
przekraczaj¹ 100x100µm,

Rys. 1.
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dodatkowo pod uwagÍ, øe przewodzony pr¹d moøe mieÊ úrednie natÍøenie
ok. 1A, a†w†szczycie nawet 5A, przekaüniki wykonane w†mikromaszynowej
technologii µmRelays bÍd¹ juø wkrÛtce bardzo siln¹ konkurencj¹ dla standardowych rozwi¹zaÒ elektromechanicznych.

Krok 2†mikromaszynowe
transoptory
µ mIsolation

Rys. 2.

- liczba prze³¹czeÒ wynosi co najmniej 10 9, co o†kilka rzÍdÛw wielkoúci przekracza moøliwoúci klasycznych przekaünikÛw elektromechanicznych,
- pojemnoúÊ ìprzelotowaî (pomiÍdzy
wejúciem i†wyjúciem) nie przekracza
50fF, dziÍki czemu moøliwe jest
prze³¹czanie sygna³Ûw o†czÍstotliwoúciach do 20GHz,
- doskona³e parametry elektryczne stykÛw powoduj¹, øe zarÛwno sygna³y
sta³opr¹dowe, jak i†o†czÍstotliwoúciach 20GHz s¹ minimalnie t³umione (dla 20GHz straty poniøej
0,25dB, rezystancja styku poniøej
0,5Ω),
- czas prze³¹czania przekaünikÛw
µ mRelays jest nieporÛwnywalnie
krÛtszy, niø przekaünikÛw elektromechanicznych, wynosi bowiem ok.
6µs.
Przekaüniki opracowane w†laboratoriach AD stwarzaj¹ zupe³nie nowe
moøliwoúci dla producentÛw uk³adÛw
scalonych, a†zw³aszcza ASIC-Ûw, pozwalaj¹ siÍ bowiem bez wiÍkszego trudu integrowaÊ w†standardowych strukturach pÛ³przewodnikowych. Bior¹c

ìTransoptorî jest
z³ym
s³owem
na
okreúlenie uk³adÛw
separuj¹cych, opracowanych przez AD.
Wynika to z†faktu, øe
rolÍ medium transmisyjnego w† µmIsolatorach spe³nia pole
elektromagnetyczne zamiast typowego
dla transoptorÛw promieniowania podczerwonego.
Konstrukcja µmIsolatora jest doúÊ
skomplikowana (rys. 2), a†to ze wzglÍdu na specyfikÍ wykorzystywanego
medium. DziÍki rozbudowie wewnÍtrznych obwodÛw moøliwy jest transfer
cyfrowych danych w†niezwykle szerokim zakresie: 0..100Mbd! Warto zwrÛciÊ w†tym miejscu uwagÍ, øe najszybsze obecnie dostÍpne transoptory
umoøliwiaj¹ transfer danych z†szybkoúci¹ do 29Mbd, przy ponad 3-krotnie
wiÍkszej mocy pobieranej z†zasilacza.
Pierwszym dostÍpnym uk³adem z†serii mikromaszynowych ìtransoptorÛwî
jest ADuM1100. Jest to jednokana³owy,
jednokierunkowy uk³ad przesy³owy
z†galwaniczn¹ izolacj¹ wyjúcia od wejúcia. W†najbliøszych miesi¹cach dostÍpne bÍd¹ kolejne uk³ady z†tej serii:
- ADuM1102 - dwukierunkowy odpowiednik ADuM1100,
- ADuM1200 - kompletny transceiver
RS485.
AD przewiduje produkcjÍ bardzo
szerokiej gamy izolowanych interfejsÛw, takøe analogowych (rys. 3). Dla

konstruktorÛw otwieraj¹ siÍ zupe³nie
nowe moøliwoúci!
Piotr Zbysiñski, AVT
piotr.zbysinski@ep.com.pl
Dystrybutorzy uk³adÛw firmy Analog
Devices:
- Alfine, tel. (0-61) 820-58-11, www.alfine.com.pl
- Atest, tel. (0-32) 238-03-60,
www.atest.com.pl
G³Ûwna strona uk³adÛw µmIntegration znajduje siÍ pod adresem: http:/
/www.analog.com/industry/umic/

Nota katalogowa uk³adu ADuM1100
znajduje siÍ na p³ycie CD-EP08/2000
w†katalogu \Nowe podzespo³y oraz
w†Internecie pod adresem: http://
www.analog.com/pdf/ADuM1100A_B_pre.pdf
Analog Devices udostÍpnia prÛbki
uk³adÛw µmIntegration. Moøna je zamÛwiÊ poprzez Internet: http://
www.analog.com/industry/umic/isoprodsamp.html

Rys. 3.
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