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 Wspólną cechą układów opisywanych w dziale "Miniprojekty" jest łatwość ich praktycznej
realizacji. Na zmontowanie i uruchomienie układu wystarcza zwykle kwadrans. Mogą to być
układy stosunkowo skomplikowane funkcjonalnie, niemniej proste w montażu i uruchamianiu, gdyż
ich złożoność i inteligencja jest zawarta w układach scalonych. Wszystkie projekty opisywane w
tej rubryce są wykonywane i badane w laboratorium AVT. Większość z nich wchodzi do oferty
kitów AVT jako wyodrębniona seria “Miniprojekty” o numeracji zaczynającej się od 1000.

Najprostszy sygnalizator
przegrzania urządzenia elektrycznego

Odczuwam g³Íbokie
zaøenowanie i†tremÍ

przed przedstawieniem
Czytelnikom EP niøej

opisanego uk³adu.
Redaktor Naczelny EP

prosi³ mnie
o†wykonanie kilku

miniprojektÛw. Ale czy
proponowany uk³ad

zas³uguje na tÍ nazwÍ?
Moøe raczej jest to

miliprojekt, lub nawet
mikro- czy

nanoprojekcik (piko- to
by³aby juø chyba

przesada)? Jak nazwaÊ
urz¹dzenie

elektroniczne
zawieraj¹ce tylko jeden

element czynny -
tranzystor?

Pewnym pocieszeniem
jest fakt, øe uk³ad ten moøe
spe³niaÊ wielce uøyteczne
funkcje. Okazuje siÍ, øe na-
wet w†dobie wszechobec-
nych procesorÛw i†uk³adÛw
scalonych wielkiej skali in-
tegracji, moøna zaprojekto-
waÊ coú ciekawego i†poøy-
tecznego na jednym tran-
zystorze.

Bardzo czÍsto korzysta-
my z†urz¹dzeÒ elektrycz-
nych, ktÛrym ewentualne
przegrzanie grozi uszkodze-
niem, a†co najmniej niepra-
wid³owym dzia³aniem. Ty-
powym przyk³adem moøe
tu byÊ silnik wiertarki elek-
trycznej, czy teø silniki
urz¹dzeÒ gospodarstwa do-
mowego. Takøe starszej ge-
neracji uk³ady elektronicz-
ne, nie zabezpieczone ter-
micznie, mog¹ zyskaÊ na
dodaniu do nich prostego
sygnalizatora alarmuj¹cego
przy nadmiernym wzroúcie
temperatury. Nie ograni-
czajmy siÍ jedynie do urz¹-
dzeÒ elektrycznych i†elekt-
ronicznych: kaødy kierow-
ca wie doskonale, czym gro-

zi przegrzanie silnika, a
"cud techniki", jakim jest
FIAT126, nie ma øadnego
wskaünika temperatury!
Kolejnymi urz¹dzeniami,
w†jakich proponowany
wskaünik moøe znaleüÊ za-
stosowanie, s¹ urz¹dzenia
ch³odnicze: domowe lo-
dÛwki.

Opis dzia³ania
uk³adu

Przejdümy wresz-
cie do zaprezentowa-
nia Czytelnikom
uk³adu wskaünika,
ktÛrego schemacik
przedstawiono na
rys. 1. Najwaøniej-
szym elementem
uk³adu jest tranzystor
PNP - T1. Jego bazÍ
w³¹czono pomiÍdzy
dzielnik napiÍcia,
utworzony przez ter-
mistor RT1 i†poten-
cjometr montaøowy
PR1. WartoúÊ rezys-
tancji potencjometru
montaøowego zosta³a
dobrana tak, øe
w†temperaturze uzna-
wanej w†danym za-

stosowaniu za normaln¹,
napiÍcie na bazie tranzys-
tora nie powoduje jeszcze
jego w³¹czenia. Jeøeli jed-
nak temperatura wzroúnie
ponad dopuszczaln¹, to
tranzystor T1 zacznie prze-
wodziÊ, przepuszczaj¹c co-
raz wiÍkszy pr¹d.

Przy normalnej pracy
úwieci siÍ jedynie zielona
czÍúÊ dwukolorowej diody
LED - D1. Kiedy tranzystor
T1 zaczyna przewodziÊ (o-
twieraÊ siÍ), coraz mocniej
úwieci czerwona czÍúÊ dwu-
kolorowej diody. Jedno-
czeúnie zaczyna przygasaÊ
dioda zielona. Jeøeli tempe-
ratura nadal bÍdzie wzras-
taÊ, to dioda zielona zgaú-
nie, a†czerwona zacznie
úwieciÊ z pe³n¹ luminacj¹.
Opisany efekt jest spowo-
dowany faktem, øe napiÍ-
cie, ktÛre odk³ada siÍ na
diodzie czerwonej, jest
znacznie mniejsze niø na-
piÍcie na diodzie zielonej.
åwiec¹ca czerwona dioda
po prostu ìzwiera sob¹î
diodÍ zielon¹!

Proponowany uk³ad jest
zasilany bezpoúrednio

Rys. 1.
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WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
PR1: 4,7kΩ
RT1: 22kΩ/20oC lub podobny
R1: 560Ω
R2: 22Ω/0,5W
R3: 1MΩ
Kondensatory
C1: 220nF/400V
C2: 100nF
C3: 100µF/10V
Półprzewodniki
D1: LED dwukolorowa φ5mm
D2: dioda Zenera 9,1V
D3, D4: 1N4007 lub
odpowiednik
T1: BC557 lub odpowiednik
Różne
CON1: ARK2 (mały)

z†sieci energetycznej 220V,
za poúrednictwem typowe-
go prostownika z†podwaja-
czem napiÍcia, zbudowane-
go na diodach D3, D4 oraz
stabilizatora z†diod¹ Zene-
ra D2. Kondensator C1 i†re-
zystor R2 ograniczaj¹ pr¹d
pobierany z†sieci, a†dioda D2
stabilizuje napiÍcie w†uk³a-
dzie na poziomie ok. 9V. Re-
zystor R3 potrzebny jest
w†zasadzie tylko w†fazie tes-
towania i†regulacji uk³adu.
Jego zadaniem jest roz³ado-
wywanie kondensatora C1,
co zabezpiecza przed nie-
groünimi wprawdzie, ale
przykrymi udarami elekt-
rycznymi, ktÛre mog³yby
mieÊ miejsce nawet po od³¹-
czeniu uk³adu od sieci.

Rys. 2.

Kompletny uk³ad i p³ytki
drukowane s¹ dostÍpne
w†AVT pod oznaczeniem
AVT-1163.

Montaø
i†uruchomienie

MozaikÍ úcieøek p³ytki
drukowanej przedstawiono
na wk³adce wewn¹trz nu-
meru. Rozmieszczenie ele-
mentÛw pokazano na rys.
2. SposÛb montaøu nie wy-
maga chyba komentarza,
moøe z†wyj¹tkiem uwagi,
aby nie spieszyÊ siÍ ze
skracaniem wyprowadzeÒ
termistora TH1.

Zmontowany uk³ad wy-
maga jedynie prostej regu-
lacji, polegaj¹cej na ustawie-
niu potencjometrem mon-
taøowym maksymalnej
temperatury, dopuszczalnej
dla zabezpieczanego urz¹-
dzenia. P³ytka uk³adu jest
tak ma³a, øe z†pewnoúci¹

zmieúci siÍ w†obudowie
wiÍkszoúci wiertarek czy
urz¹dzeÒ AGD. Termistor
naleøy umocowaÊ w†bezpo-
úrednim s¹siedztwie nagrze-
waj¹cego siÍ elementu,
w†razie koniecznoúci
przed³uøaj¹c jego wyprowa-
dzenia.
Zbigniew Raabe, AVT


