M I N I P R O J E K T Y
Wspólną cechą układów opisywanych w dziale "Miniprojekty" jest łatwość ich praktycznej realizacji.
Zmontowanie układu nie zabiera zwykle więcej niż dwa, trzy kwadranse, a można go uruchomić w ciągu
kilkunastu minut. Układy z „Miniprojektów” mogą być skomplikowane funkcjonalnie, lecz łatwe w montażu
i uruchamianiu, gdyż ich złożoność i inteligencja jest zawarta w układach scalonych. Wszystkie układy
opisywane w tym dziale są wykonywane i badane w laboratorium AVT. Większość z nich znajduje się
w ofercie kitów AVT, w wyodrębnionej serii „Miniprojekty” o numeracji zaczynającej się od 1000.

Laserowy „kabel” do RS232
Diody laserowe,
stosowane m.in. we
wskaünikach, moøna
zastosowaÊ takøe do
bezprzewodowej
transmisji danych.
Przyk³ad takiej aplikacji,
w†ktÛrej laser zastÍpuje
standardowy kabel
RS232, przedstawiamy
w†artykule.
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Schemat elektryczny konwertera úwiat³o lasera<->napiÍcie pokazano na rys. 1.
Uk³ad US2 odpowiada za
konwersjÍ poziomÛw napiÍÊ
z†RS232 na TTL i†odwrotnie.
W†prototypie zastosowano
uk³ad MAX232A (waøna jest
ostatnia litera w†oznaczeniu!), dziÍki czemu moøna
by³o zastosowaÊ jako C3,
C5..7 kondensatory o†niewielkich wymiarach (o pojemnoúci zaledwie 100nF). W†przypadku trudnoúci ze zdobyciem tej wersji uk³adu
MAX232, moøna zastosowaÊ
dowolny inny, pamiÍtaj¹c
o†zastosowaniu zamiast C3,
C5..7 odpowiednich kondensatorÛw. Uk³ad US4 sk³ada
siÍ z†4†inwerterÛw z†przerzutnikami Schmitta. Wykorzystano je do formowania
sygna³Ûw nadawanych oraz
odbieranych (g³Ûwnie chodzi
o†skrÛcenie czasÛw narastania/opadania zboczy). Z†inwertera US4C podawany jest
sygna³
prostok¹tny
na
wzmacniacz pr¹dowy, ktÛry
powsta³ w†wyniku rÛwnoleg-

³ego po³¹czenia szeúciu inwerterÛw US1 z†wyjúciami
typu otwarty kolektor. Z†ich
wyjúÊ sterowany jest wskaünik laserowy (dioda laserowa) D1. W³¹czone szeregowo
dwie diody prostownicze powoduj¹ ograniczenie pr¹du
p³yn¹cego przez diodÍ laserow¹ do wartoúci maksymalnej ok. 90mA. W†torze odbiorczym pracuje tranzystor
T1 w konfiguracji wtÛrnika
emiterowego, z†ktÛrego sygna³ jest podawany na wejúcie
uk³adu formuj¹cego sygna³
prostok¹tny (US4A/B).
Uk³ady MAX232A firmy
Maxim umoøliwiaj¹ przesy³anie danych z†prÍdkoúci¹ do
200kbd (standardowe wersje
tego uk³adu do 120kbd). Przeprowadzone eksperymenty
wykaza³y, øe jest moøliwa
transmisja danych z†prÍdkoúci¹ do ok. 45kbd, ale trudnoúci ze zdobyciem szybkiego fototranzystora powoduj¹,
øe maksymalna szybkoúÊ
transmisji wynosi 9,6kbd. ZachÍcamy do eksperymentÛw!
Schemat montaøowy p³ytki interfejsu pokazano na rys.
2. Wykonano j¹ jako dwustronn¹ z†metalizacj¹. Z³¹cze
Zl1 (rys. 1) jest ìøeÒsk¹ czÍúci¹î DB9 (gniazdo). Naleøy je
do³¹czyÊ do p³ytki za pomoc¹ kilkunastocentymetrowego
odcinka kabla, pamiÍtaj¹c

o†zachowaniu kolejnoúci wyprowadzeÒ. Bezpoúrednio
przy stykach gniazda naleøy
po³¹czyÊ ze sob¹ wyprowadzenia o†numerach: 1, 4
i†6†oraz 7 i 8†(zgodnie ze
schematem elektrycznym).
AG
Artyku³ powsta³ na bazie
pomys³u przedstawionego
pod
adresem:
http://
www.geocities.com/siliconvalley/lakes/7156/laser.htm.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 820Ω
Kondensatory
C2: 10µF
C1, C3...C7: 100nF
Półprzewodniki
D1: dioda laserowa
D2, D3: 1N4001
T1: OP586, SFH544 lub
podobny
US1: 74LS05
US2: MAX232A
US3: 7805
US4: 74LS14
Różne
J1: ARK2
Zl1: DB9 − gniazdo żeńskie
na kabel z obudową

P³ytka drukowana jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1341.
Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
http://www.ep.com.pl/?pdf/
czerwiec02.htm oraz na p³ycie
CD-EP06/2002 w katalogu PCB.

Rys. 2

75

