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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  مقدمه .1

اطالعات و دیتاي مورد  تبادل آنبنحوي که توسط  ،داردکاربرد الکترونیک در بسیاري از مدارات  تبدیل سطح ولتاژاستفاده از 
جهت ارتباط با دیگر تجهیزات داشتن مداراتی شامل میکروکنترلرها با توجه به و تجهیزات امکان پذیر می باشد. اغلب دستگاه ها  نظر

ماژول باشد. یک ماژول  دیل با استفاده ازتباین که را دارند، حال چه بهتر تغییر سطح ولتاژ نیاز به همانند جی اس ام و میکرو اس دي  
LUR6-528  یک روش ساده و  ماژولمی باشد.  ولت 2.8 سیگنال ولت به 5 سیگنالدر تبدیل استفاده جهت  سطح ولتاژیک مبدل

  . سازدرا مهیا می  ردبردبدستگاه ها و همچنین بر روي و  مدارات به مبدل سطح ولتاژ سیگنالافزودن براي  ،آسان

  ماژول بصورت یکطرفه با تبدیل سطح ولتاژ باال به سطح ولتاژ پایین می باشد.. است و ورودي عدد پین هدر در خروجی 7داراي ماژول 

  

  

  

  

    .ولت میکرو اس دي 2.8ولت میکروکنترلر به سیگنال  5در تبدیل سیگنال هاي سطح ولتاژ  LUR6-528مبدل استفاده از  1شکل

  
  
  
 

 آمده است: جزئیات مبدل در جدول زیر .2

  تصویر مبدل  توضیحات مبدل                           نام مبدل                                       

LUR6-528  Logic Level Converter/Uni-Directional/5v to 
2v8/Resistor/6channel/Converter  
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  کاربردها  .3
  سطح ولتاژ مبدلیک 

  کانال 6با  مبدل سطح ولتاژیک 

  سطح سیگنال صنعتی مبدلیک 

  
 

 

 ویژگی ها .4

  ولت 5 سطح ولتاژمبدل  ماژولمهیا سازي یک 

  تغییر سطح سیگنال یکطرفه 6مهیا سازي 

  2 سیگنال با سطح ولتاژمهیا سازيV8  در خروجی 

 داراي طراحی مهندسPCB  حذف نویز و استفاده از فیبر فایبر متالیزه، چاپ سلدر و چاپ راهنماجهت 

  20داراي ابعاد کوچکmm * 13mm 

 
 
 
  

 LUR6-528ماژول کانکتور و جزئیات مکانیکی  .5
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 LUR6-528بدل مجدول توضیح سیگنال هاي  .6

  توضیحات  نوع  نام  شماره
1  T1 Input  ولت. 5ورودي سگنال با سطح ولتاژ  
2  T2  Input   ولت. 5ورودي سگنال با سطح ولتاژ  
3  T3  Input   ولت. 5ولتاژ ورودي سگنال با سطح  
4  T4  Input   ولت. 5ورودي سگنال با سطح ولتاژ  
5  T5  Input   ولت. 5ورودي سگنال با سطح ولتاژ  
6  T6  Input   ولت. 5ورودي سگنال با سطح ولتاژ  
7  GND  GND  (این سیگنال مبدل باید با سیگنال زمین دستگاه یکی شود)سیگنال زمین .  
8  GND  GND  سیگنال مبدل باید با سیگنال زمین دستگاه یکی شود). (این سیگنال زمین  
9  R1 Output  ولت. 2.8خروجی سگنال با سطح ولتاژ  
10  R2  Output  ولت. 2.8خروجی سگنال با سطح ولتاژ  
11  R3  Output  ولت. 2.8خروجی سگنال با سطح ولتاژ  
12  R4  Output  ولت. 2.8خروجی سگنال با سطح ولتاژ  
13  R5  Output  ولت. 2.8خروجی سگنال با سطح ولتاژ  
14  R6  Output  ولت. 2.8خروجی سگنال با سطح ولتاژ  

  
  با اعمال سیگنال به وروديT  سیگنال تبدیل شده در خروجیR .ظاهر می گردد 

  ولت در  2.8شماره پین خروجی متناسب با شماره پین ورودي می باشد.(مثال: سیگنال با ولتاژR1  نتیجه اعمال سیگنال با
 )الزامی می باشد  GND(اتصال )می باشد. T1در تنها ولت  5ولتاژ

  ورودي و خروجی ایزوله نمی باشد.(هر دوGND به یکدیگر متصل اند( 
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