M I N I P R O J E K T Y
Wspólną cechą układów opisywanych w dziale "Miniprojekty" jest łatwość ich praktycznej realizacji.
Zmontowanie układu nie zabiera zwykle więcej niż dwa, trzy kwadranse, a można go uruchomić w ciągu
kilkunastu minut. Układy z „Miniprojektów” mogą być skomplikowane funkcjonalnie, lecz łatwe w montażu
i uruchamianiu, gdyż ich złożoność i inteligencja jest zawarta w układach scalonych. Wszystkie układy
opisywane w tym dziale są wykonywane i badane w laboratorium AVT. Większość z nich znajduje się
w ofercie kitów AVT, w wyodrębnionej serii „Miniprojekty” o numeracji zaczynającej się od 1000.

Tor transmisji danych na podczerwieni
Prezentujemy proste
uk³ady pozwalaj¹ce
zestawiÊ tor
transmisyjny
z†zastosowaniem
podczerwieni, do
przesy³ania danych
cyfrowych na odleg³oúÊ
kilku...kilkunastu
metrÛw, przede
wszystkim
w†pomieszczeniach
zamkniÍtych.
Rekomendacje:
uniwersalne urz¹dzenie
umoøliwiaj¹ce
bezprzewodowe
przesy³anie danych
cyfrowych na niewielkie
odleg³oúci.

Z†uk³adÛw moøna takøe
korzystaÊ na otwartej przestrzeni, ale uzyskamy wtedy
mniejszy zasiÍg. Spowodowane to jest brakiem odbiÊ sygna³u od úcian czy sufitu, ktÛre
zwiÍkszaj¹ zasiÍg dzia³ania
w†pomieszczeniach zamkniÍtych i†zmniejszaj¹ kierunkowoúÊ emitowanej przez nadajnik wi¹zki podczerwieni.
Schemat elektryczny proponowanych uk³adÛw toru
zamieszczono na rys. 1. S¹
to: nadajnik i†odbiornik, pracuj¹ce z†modulowan¹ fal¹
noún¹ w†postaci promieniowania podczerwonego. Nadajnik, ktÛrego schemat jest
w†gÛrnej czÍúci rysunku, zbudowano w†oparciu o†scalony
multiwibrator NE555. CzÍstotliwoúÊ pracy generatora
okreúlona jest wartoúciami
pojemnoúci C1 i†rezystancji
R1, R2 i†PR1. Sygna³em
z†wyjúcia Q†generatora sterowana jest bramka tranzystora
MOSFET - T1, ktÛry zasila
cztery po³¹czone szeregowo
diody IRED D1...D4. Uøycie
tranzystora MOSFET pozwala
na zastosowanie relatywnie
duøego pr¹du p³yn¹cego
przez diody nadawcze, co
z†kolei powoduje zwiÍkszenie zasiÍgu nadajnika.
Sygna³ kluczuj¹cy pracÍ
nadajnika podawany jest
z†uk³adu steruj¹cego na wejúcie INPUT, a†nastÍpnie do-

prowadzany do wejúcia zezwolenia generatora. Poziomem
aktywnym wejúcia jest poziom
wysoki (przy poziomie niskim
wystrzymywana jest praca generatora). Nadajnik musi byÊ
zasilany napiÍciem sta³ym
z†przedzia³u 5...15 VDC.
Odbiornik toru transmisyjnego zbudowano z†zastosowaniem jednego, dobrze
nam znanego uk³adu scalonego, ktÛrym jest popularny odbiornik podczerwieni typu
TFMS5360. Uk³ad zawiera
w†swojej strukturze fotodiodÍ odbiorcz¹, wzmacniacz
wstÍpny, uk³ad ARW (Automatycznej Regulacji Wzmocnienia), filtr o†bardzo stromej
charakterystyce przepuszczaj¹cy jedynie sygna³ o†w³aúciwej czÍstotliwoúci oraz uk³ad
detekcyjny.
Na rys. 2 przedstawiono
mozaikÍ úcieøek dwÛch p³ytek obwodÛw drukowanych
oraz rozmieszczenie na nich
elementÛw. P³ytki zosta³y zaprojektowane na laminacie
jednostronnym, a†ich zmontowanie nie wymaga szczegÛ³owego komentarza. Zmontowany z†dobrych elementÛw
uk³ad nie wymaga øadnego
uruchamiania, ale jedynie regulacji polegaj¹cej na ustawieniu za pomoc¹ potencjometru montaøowego PR1
czÍstotliwoúci fali noúnej generowanej przez IC2. Jeøeli

Rys. 2

posiadamy miernik czÍstotliwoúci, to regulacja bÍdzie polega³a wy³¹cznie na ustawieniu za pomoc¹ potencjometru montaøowego PR1 czÍstotliwoúci pracy generatora sygna³u noúnego. CzÍstotliwoúÊ
ta zaleøy od typu zastosowa-

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
PR1: 22kΩ
R1, R2: 100kΩ
R3, R5: 22Ω
R4: 2,2kΩ
Kondensatory
C1: 100pF
C2: 10nF
C3: 1000µF/16V
C4, C6: 100nF
C5: 100µF/10V
Półprzewodniki
D1...D4: LED IRED
IC1: TFMS5360
IC2: NE555
IC3: 78L05
T1: BUZ10
T2: BC548 lub odpowiednik
Różne
CON1, CON2: ARK3
(3,5mm)

P³ytka drukowana jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1350.

Rys. 1
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Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
http://www.ep.com.pl/?pdf/
wrzesien02.htm.

83

M I N I P R O J E K T Y
nego uk³adu TFMS (najczÍúciej stosowany jest uk³ad
TFMS5360 o†czÍstotliwoúci
roboczej 36kHz). W†przypadku braku miernika czÍstotliwoúci moøemy poradziÊ sobie nastÍpuj¹co:
1. W³¹czamy nadajnik
i†doprowadzamy na jego wejúcie sygna³ steruj¹cy. Moøe
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to byÊ sygna³ o†czÍstotliwoúci ok. 1kHz pobierany z†wyjúcia generatora TTL (przy napiÍciu zasilania 5V). NastÍpnie pokrÍcaj¹c potencjometrem montaøowym PR1 staramy siÍ uzyskaÊ poprawny
odbiÛr sygna³u w†odbiorniku, stwierdzony na kolektorze tranzystora TS (np.

oscyloskopem) albo sygnalizowany úwieceniem siÍ diody LED w³¹czonej prowizorycznie pomiÍdzy kolektor
tranzystora T2 i†napiÍcie zasilania (oczywiúcie, z†rezystorem ograniczaj¹cym jej
pr¹d).
2. NastÍpnie odsuwamy
odbiornik od nadajnika aø do

zaniku transmisji. Po ponownej regulacji czÍstotliwoúci fali noúnej powinniúmy znowu
uzyskaÊ poprawny odbiÛr.
3. OmÛwione wyøej czynnoúci powtarzamy kilkukrotnie, aø do uzyskania optymalnego dostrojenia czÍstotliwoúci noúnej nadajnika.
Zbigniew Raabe
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