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Zabezpieczenie portu równoległego komputera
Przedstawiam uk³ad

pche³kÍ, ktÛry powinien
zainteresowaÊ

komputerowcÛw. Prosty
uk³ad zabezpiecza port

rÛwnoleg³y naszego
komputera przed

³adunkami
elektrostatycznymi

(ESD). Ma³e wymiary
i†niska cena przy duøej

skutecznoúci to jego
walory.

W†nowych komputerach,
zgodnych z†IBM PC, uk³ad
steruj¹cy portem rÛwnoleg-
³ym jest zamontowany na
p³ycie g³Ûwnej. W†przypadku
jego uszkodzenia czÍsto jest
konieczna (ze wzglÍdÛw eko-
nomicznych) wymiana p³yty
g³Ûwnej. Uk³ad moøe byÊ zas-
tosowany takøe w†nowszych
komputerach Amiga, w†ktÛ-
rych uk³ad obs³uguj¹cy port
rÛwnoleg³y jest wykonany
w†technice SMD (w³aúciwie
PLCC wlutowany w†p³ytÍ).

Budowa i†dzia³anie
Konstrukcja uk³adu jest

banalnie prosta. Wszystkie
sygna³y z†portu s¹ doprowa-
dzone do specjalizowanego
uk³adu ochrony przed ³adun-
kami elektrostatycznymi
(ESD) - schemat elektryczny
pokazano na rys. 1. Uk³ad ten
zawiera 18 transili, chroni¹-
cych przed przepiÍciami do
8kV. Uk³ad BAZ100 jest sto-
sowany przewaønie w†dru-
karkach w†celu zabezpiecze-
nia obwodÛw wejúciowych
przed szkodliwym dzia³a-
niem ³adunkÛw elektrosta-
tycznych. Powstaj¹ce przy
roz³adowywaniu tych ³adun-
kÛw impulsy s¹ zwierane do
masy. DziÍki temu na ochra-
nianym uk³adzie nigdy nie
wystÍpuje napiÍcie mog¹ce
go uszkodziÊ.

Montaø
i†uruchomienie

W†pierwszej kolejnoúci
lutujemy uk³ad scalony do
p³ytki, ktÛrej schemat monta-
øowy pokazano na rys. 2. Ze
wzglÍdu na to, øe jest on wy-
konany w†technice SMD, na-
leøy pos³uøyÊ siÍ lutownic¹
z†cienkim grotem. Najpierw
lutujemy jedno wyprowadze-
nie uk³adu. W†tym celu naj-
lepiej nanieúÊ niewielk¹ iloúÊ
cyny na pole lutownicze, po
czym po³oøyÊ uk³ad i†pod-
grzaÊ wyprowadzenie. Na-
stÍpnie poprawiamy u³oøenie
uk³adu tak, aby wszystkie
nÛøki rÛwno leøa³y na polach
lutowniczych. W†razie ko-
niecznoúci moøna podgrzaÊ
przylutowane wczeúniej wy-
prowadzenie. NastÍpnie lutu-
jemy pozosta³e wyprowadze-
nia, po czym wpychamy z³¹-
cza DB25 na krawÍdü p³ytki
(rys. 3), ale nie lutujemy ich
stykÛw. Dopasowujemy p³yt-
kÍ do przejúciÛwki DB25. Po
poprawnym u³oøeniu z³¹cz
(tak, aby bez problemu obu-
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WYKAZ ELEMENTÓW
Półprzewodniki
US1: BZA100 (SMD)
Różne
CON1: DB25pin−M (do
lutowania przewodów)
CON2: DB25pin−F (do
lutowania przewodów)
Obudowa przejściówki DB25
4 szt. wkrętów do złącz D−SUB
2 szt. nakrętek do złącz D−SUB

P³ytka drukowana jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1333.

Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
http:/ /www.ep.com.pl/?pdf/
luty02.htm oraz na p³ycie
CD-EP02/2002 w katalogu PCB.

dowa zamknÍ³a siÍ) lutujemy
styki z³¹cz do p³ytki. Po za-
mkniÍciu zabezpieczenia
w†obudowie umieszczamy je
pomiÍdzy gniazdem w†kom-
puterze, a†wtyczk¹ drukarki
czy innego urz¹dzenia.
S³awomir Skrzyñski, AVT
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