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Kızılötesi LED

Güç MOSFET’leri

1 A faaliyet akımında 1070 mW optik çıkış gücü sağlar

Motor tahrik uygulamaları için

Oldukça az, 3,75 x 3,75 mm², yer
kaplayan Osram OSLON SFH 4715S
kızılötesi LED 1 A faaliyet akımında
1070 mW optik güç sağlar. Böylece,
kompakt CMOS ve CCD kameraların
aydınlatma birimlerinin tasarlanmasına
yardımcı olur. Isıl direnci 6,5 K/W olan
cihazda bulunan tümleşik lens ±45°
ışığı yayım açısına sahiptir. Uyarlanmış
optik kuplajlı lens sayesinde herhangi
bir lens içermeyen cihazlara oranla %15
daha fazla çıkış gücü sağlar. Cihaz sahip
olduğu 850 nm dalga boyuyla CMOS ve

Tipik bir kablosuz el aletinin güç kaynağı
devresi altı adet güç MOSFET’ine
sahiptir. Batarya ile çalışan bu el aletleri
şarjlar arası daha uzun çalışma süresi
için düşük kayıplı parçalara gereksinim
duyar. Kablosuz el aletleri ve elektrikli
bisikletler gibi tüketici ürünlerinde
varolan
motorların
tahrikinde
kullanılmak üzere Renesas Electronics
tarafından tasarlanan ve altı farklı
modelden oluşan MOSFET ailesi 100 A’e
kadar akım sunar. Geniş gerilim aralığına
sahip MOSFET’lerden aralarında
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CCD kamera hassasiyetlerine uyumludur.
Küçük muhafazası çok yüksek güç
yoğunluğuna sahip kompakt tasarımlar
elde edilmesini sağlar. Kızılötesi LED 10
MHz aralığında 5A’e kadar yükseklikte
akımlar ile modüle edilebildiği için
iyileştirilmiş güçten özellikle üç boyutlu
kameralar faydalanır. Kullanılan
son teknolojinin yanı sıra cihazın
mükemmel muhafaza özellikleri
500.000 saatten fazla faaliyet ömrü
sunar. Kızılötesi LED görülebilir spektral
aralıktaki LED’ler ile tam uyumludur.

N0413N’nin de bulunduğu üçü 40 V
gerilim toleransı, N0601N dahil diğer
üçü ise 60 V gerilim toleransına sahiptir.
Örnek olarak 10V VGSS seviyesinde 40V
gerilim toleransına sahip N0413N’in
iletme direnci 2.7 mΩ (Ron), 60 V
gerilim toleransına sahip N0601N ise
3,3 mΩ’dur. Bu
parametreler
MOSFET’lerin kullanıldığı tasarımlarda
daha uzun batarya ömrüne katkıda
bulunur. Yeni cihazlar TO-220AB ve
T0-262 muhafazaların yanı sıra TO-263
yüzeye montaj kasalarda sunulmaktadır.
uu Bilgi için Ref No: 37565

uu Bilgi için Ref No: 37561

Mikro İşlemci & Dijital Sinyal Kontrolörleri

Optik Tork Sensörü

Maliyet duyarlı uygulamalar için zengin kontrol algoritmaları

10 mNm ila 500 Nm aralığında statik be dinamik ölçüm

Maliyet duyarlı genel amaçlı ve motor
kontrol tasarımları için geliştirilen yeni
seri 16-bit PIC mikro işlemci ve dsPIC
dijital sinyal kontrolörler Microchip
Technology tarafından tanıtıldı.
Zengin motor kontrol algoritmalarının
yanı sıra tümleşik şarj süresi ölçüm
birimine (CTMU), 10-bit analog-sayısal
çevirici ve akıllı sensör uygulamaları
için mTouch kapasitif dokunmatik
algılama özellikleri sunan cihazlar
sensörsüz motor kontrol tasarımlarının
gerçekleştirilmesini sağlarlar. Cihazlar
üç adet tak-çıkar modül ve fırçasız

Yüksek hız ve 50 kHz’e kadar bant
genişliğinde 10 mNm ila 500 Nm
aralığında döner ve statik tork ölçümleri
temassız olarak gerçekleştiren Sensor
Technology E200 ORT (optik tork
transdüseri) saat ibresinin yönünde veya
tersinde çalışabilir. Cihaz E201 veya E202
okuma göstergeleri ile kullanılabilinir.
Dinamik uygulamalarda kullanılmak
üzere transdüser şaftının hızını izlemek
için optik hız sensörü ile birlikte tedarik
edilebilinir. Özellikleri arasında %200
güvenli mekanik aşırı yük kapasitesi ve
düşük atalet sayılabilinir. Cihazın 12.000,
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doğru akım motoru ile dokunmatik
kapasitif sürgülü makaraya sahip tek
kartlı motor kontrol başlangıç kiti ile
desteklenmiştir. Bu sayede çamaşır
makinesi, medikal ekipmanlar ve
endüstriyel AC endüksiyon motorları
gibi yüksek performanslı ürünlerin
tasarımını kolaylaştırırlar. Genel amaçlı
dsPIC33FJ16 aynı zamanda içerdiği
gerçek zamanlı saat/takvim ve 21 adet
çıkış ile akıllı sensörlerin tahriki için
idealdir. dsPIC33FJ16 ve PIC24FJ16
üç fazlı işleyiş için senkronize çıkışlı 6
kanallı PWM çevre birimine sahiptir.
uu Bilgi için Ref No: 37705
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15.000, 20.000 ve 30.000 rpm maksimum
hızı destekleyen modelleri bulunmaktadır.
Windows tabanlı PC’ler ile uyumlu basit
kullanımlı TorqView ileri düzey tork izleme
yazılımı veri kayıt ve ölçüm ekranları
sunarak kullanımı kolaylaştırır. Yazılım üç
adet ekran tipine sahiptir. Metin dosyaları
Matlab ve Excel ile uyumludur. Kendi
proses kontrol uygulamalarını geliştirmek
isteyen kullanıcılar için Lab View VI
mevcuttur. Kullanıcıların uygulamaları
için yazılım geliştirebilmelerini sağlayan
DLL’ler bulunmaktadır.
uu Bilgi için Ref No: 37706

