M I N I P R O J E K T Y
dawane na wejúcie U1. Pojawienie siÍ alarmu (stanu niskiego na U1) w³¹cza generator
U2B, ktÛry sterujÍ przez T1
diod¹ sygnalizacyjn¹ LED,
oraz przez U2A i†T2 brzÍczykiem piezo.
Na rys. 2 przedstawiono
schemat montaøowy p³ytki
drukowanej. Naleøy zachowaÊ
duø¹ ostroønoúÊ podczas montaøu uk³adu U1, ktÛry jest dostarczany w†obudowie SMD.

Uk³ad ten naleøy jako jedyny
zamontowaÊ od strony úcieøek. Po zmontowaniu czujnik
wymaga prostej regulacji, ktÛr¹ naleøy dokonaÊ potencjometrem P1. RegulacjÍ czujnika najlepiej jest wykonaÊ
dwuetapowo. W†pierwszej kolejnoúci potencjometrem P1
naleøy znaleüÊ prÛg, kiedy
w³¹cza siÍ alarm. Mierz¹c napiÍcie na wyprowadzeniu
1†U1 otrzymamy napiÍcie, ja-

kie wystÍpuje przy pe³nej
prÍdkoúci obrotowej wentylatora. NastÍpnie na wyprowadzeniu 1†U1 naleøy ustawiÊ
30% napiÍcia poprzednio
zmierzonego. Czyli, jeøeli
zmierzone napiÍcie dla maksymalnej prÍdkoúci obrotowej wentylatora wyniesie 1,5
V, to naleøy ustawiÊ napiÍcie rÛwne 0,45 V. Wspomnienia wymaga jeszcze dobÛr rezystora pomiarowego R9. Po-

winien on byÊ dobrany wed³ug pr¹du nominalnego zastosowanego wentylatora.
Rezystor ma mieÊ tak¹ wartoúÊ, by dla danego pr¹du nominalnego wentylatora spadek napiÍcia na nim mia³
wartoúÊ 500 mV. Dla pr¹du
nominalnego wentylatora 200
mA wartoúÊ rezystora R9 powinna wynosiÊ 2,4 Ω.
Marcin Wi¹zania, EP
marcin.wiazania@ep.com.pl

Programator kartridży do drukarek Epson
Miesi¹c temu
w†Miniprojektach
przedstawiliúmy program,
za pomoc¹ ktÛrego moøna
modyfikowaÊ zawartoúci
licznikÛw w†kartridøach
drukarkowych. Korzystanie
z†tego programu jest
moøliwe w†przypadku
wiÍkszoúci obecnie
produkowanych drukarek
firmy Epson.
Rekomendacje: dla
uøytkownikÛw nowszych
i†starszych drukarek
firmy Epson, a†takøe
tych, ktÛrzy z†rÛønych
przyczyn chc¹ unikn¹Ê
manipulacji na
ìorganizmieî drukarki.

Rys. 1. Schemat elektryczny interfejsu

Rys. 2. Okno programu Cartridge Tools

Prezentowane urz¹dzenie
sk³ada siÍ z†prostego interfejsu sprzÍtowego (schemat
elektryczny pokazano na rys.
1) oraz dostÍpnego bezp³atnie oprogramowania dla Windows. Interfejs jest do³¹czany
do portu drukarkowego komputera, a†jego podstawowym
zadaniem jest umoøliwienie
wymiany danych pomiÍdzy
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go programu wykracza poza
artyku³, dlatego na CDEP11/2003B oraz na naszej
stronie internetowej w†dziale Download zamieúciliúmy
oryginaln¹ dokumentacjÍ
w†jÍzyku angielskim.
Program Cartridge Tools
wyposaøono takøe w†funkcjÍ serwisow¹ (rys. 3), ktÛra umoøliwia ìrÍczneî przetestowanie dzia³ania portu
drukarkowego - w†lewej
czÍúci okna moøna modyfikowaÊ stany wyjúÊ D0...D7,
nieco bliøej úrodka (Status
line) znajduje siÍ pole,
z†ktÛrego moøna odczytaÊ
zawartoúÊ rejestru statusu.
Andrzej Gawryluk, AVT

Rys. 3. Sekcja serwisowa programu Cartridge
Tools

5-woltowym interfejsem Centronics i†kartridøami zasilanymi napiÍciem 3,3 V. Wymian¹ danych zarz¹dza ca³kowicie program, st¹d budowa interfejsu jest nad wyraz
prosta (dlatego teø nie projektowano do niego p³ytki
drukowanej).
Oprogramowanie Cartridge Tools (widok okna
dzia³aj¹cego programu pokazano na rys. 2) nie wymaga
instalacji i†pracuje poprawnie z†Windows 98 i†XP
(byÊ moøe takøe z†innymi,
ale tego nie sprawdzono).
SzczegÛ³owy opis obs³ugi te-

Artyku³ powsta³ na bazie
materia³Ûw dostÍpnych na
stronie www.eddiem.com.

Rys. 4. Rozmieszczenie wypro−
wadzeń komunikacyjnych ty−
powego kartridża drukarko−
wego
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