
Obr. 1. Zjednodušené schéma vnit ních obvod  OPT-830 (jen kanál AIN0).

Jádrem desky OPT-830 jsou zesilova e Analog Devices AD629ARZ. Jelikož
garantovaná hodnota CMMR t chto zesilova  dosahuje 77 dB, jsou na desce
dopln ny externí kompenza ní prvky (pro každý kanál jeden trimr, dva rezistory a
dv  zkratovací propojky) umož ující zlepšit potla ení souhlasné složky signálu na
více než 90 dB.

Propojky jsou umíst ny na spodní stran  desky (nap . J1/J2 pro AIN0) a jsou ur eny
pro skokovou zm nu v p ípad , kdy rozsah nastavení trimrem nedosta uje; z výroby
je zpravidla jedna z nich zkratována a druhá ponechána rozpojena.

Postup nastavení pro AIN0 (pro ostatní vstupy je postup analogický):

1) Vstupy +AIN0 a -AIN0 vzajemn  propojit.

2) Oba vstupy +AIN0/-AIN0 propojit s AGND a zm it výstupní signál zesilova e
PC kartou nastavenou na nejcitliv jší rozsah nebo lépe výstupní signál zm it
paraleln  p ipojeným voltmetrem s rozlišení 10 µV.

3) Na propojené vstupy +AIN0/-AIN0 p ivést ze stejnosm rného zdroje nap tí cca
50÷100 V (tzn. zdroj jedním pólem p ipojit k AGND a druhým k ob ma
vstup m +AIN0/-AIN0; na p esné hodnot  nap tí nezáleží) a trimrem nastavit
stejné výstupní nap tí desky jako bylo nam eno v bod  2).

Nevyhoví-li rozsah nastavení trimru, lze skokov  zm nit nastavení zkratováním
propojek kapkou cínové pájky nebo rozpojením propojek odstran ním pájky.

Poznámka: Desky jsou z výroby nastaveny.
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Základní popis
Desky ady OPT-830 jsou ur eny pro úpravu vlastností vstupních obvod
multifunk ních PC karet TEDIA, resp. rozší ení po tu vstup  ze základních osmi až
na 32 (jen verze OPT-830B; vyžaduje rozhraní pro ízení externích multiplexer
ozna ené XMUX port; podporují všechny typy PCA-7000A/E a PCA-7000C).

Ob  verze (tzn. OPT-830A i OPT-830B) obsahují osm diferenciálních zesilova
s pevným zesílením 1x a s vysokou povolenou sou tovou složkou signálu (rozdílová
složka odpovídá nejvyššímu rozsahu PC karet ±10 V). Verze OPT-830B obsahuje
navíc t ístavové výstupní budi e umož ující paralelním azením až ty  desek
rozší it osm vstup  PC karty až na 32.

Desku OPT-830A lze k PC kart  p ipojit kabelem CAB-2511/2. 

Sestavu dvou až ty  desek OPT-830B je nutné nejprve propojit plochým kabelem
s nalisovanými konektory D-Sub 25 vidlice (po et konektor  odpovídá OPT-830B)
zakon eným konektorem D-Sub 25 zásuvka. V p ípad  umíst ní desek "nad sebe"
pomocí montážních sloupk  délky 25÷30 mm lze použít kabel dodávaný pod
ozna ením CAB-2512X, CAB-2513X nebo CAB-2514X podle po tu desek
OPT-830B. Celá sestava je k PC kart  p ipojena kabelem CAB-2511/2.

Podmínky použití
Desky OPT-830 mohou být použity pouze v souladu s doporu eními výrobce,
obecn  platnými normami i standardy a pouze takovým zp sobem, aby selháním
zavin ným jakoukoliv p í inou se nemohly stát nebezpe né osobám nebo majetku.

Instalace
Desky ady OPT-830 jsou ur eny pro upevn ní sloupky (v rozích desky jsou otvory
pro šrouby M3) nebo pro montáž na lištu DIN 35 mm (po vestav ní do pouzdra
DIN-830; pouzdro je dodáváno samostatn ). Provozovány mohou být v pracovním
prost edí -10~60 °C s relativní vlhkostí do 90% bez kondenzace a b žnou prašností.

Technické parametry
vstupní nap tí (pro lineární p enos): ±11 V max. (rozdílová složka)

±250 V max. (sou tová složka)

vstupní  impedance: 800 kOhm typ. (rozdílový režim)
200 kOhm typ. (sou tový režim)

maximální vstupní nap tí: ±300 V (trvale)
±500 V (max. 10 s)

potla ení souhlasné složky (CMMR): 90 dB typ.

ší ka pásma (-3 dB): 0÷25 kHz typ. (signál ±10 V)
0÷200 kHz typ. (signál ±0,1 V)

napájecí nap tí, proudový odb r: 12 VDC / 60 mA max. (ob  verze desky)
5 VDC / 20 mA max. (jen OPT-830B)

doporu ená délka vodi : 2 m max.

rozm ry desky: 72 x 110 mm 

rozte  montážních otvor : 62 x 100 mm

pr m r montážních otvor : 3,5 mm

Na obrázku desky OPT-830 jsou krom  konektor  a svorek zakresleny …

• trimry P1 až P8 pro p esnou kompenzaci potla ení souhlasné složky (CMMR);
trimr P1 je ur en pro vstup AIN0, ... , trimr P8 pro vstup AIN7;

• konfigura ní propojka JP1 ur ená pro nastavení aktivní skupiny vstup  (osazena
pouze na desce OPT-830B); význam je patrný z obrázku.

Zapojení konektoru K1 (D-Sub 25, zásuvka)

odpovídá zapojení konektoru multifunk ních PC karet TEDIA

Zapojení svorek SV1 - ást analogové vstupy

svorka signál svorka signál svorka signál svorka signál

1 AGND 9 AGND 17 AGND 25 AGND

2 +AIN0 10 +AIN2 18 +AIN4 26 +AIN6

3 -AIN0 11 -AIN2 19 -AIN4 27 -AIN6

4 AGND 12 AGND 20 AGND 28 AGND

5 AGND 13 AGND 21 AGND 29 AGND

6 +AIN1 14 +AIN3 22 +AIN5 30 +AIN7

7 -AIN1 15 -AIN3 23 -AIN5 31 -AIN7

8 AGND 16 AGND 24 AGND 32 AGND

Poznámka: íslování vstupních signál  odpovídá OPT-830A, resp. OPT-830B
s propojkou nasazenou v pozici 1;  pro OPT-830B s propojkou v dalších pozicích jsou
ísla vstup  zvýšena o +8, +16 resp. +24 proti hodnotám uvedeným v tabulce.

Zapojení svorek SV1 - ást analogové výstupy

svorka signál svorka signál svorka signál svorka signál

33 GND 34 AOUT0 35 AOUT1 36 GND
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