M I N I P R O J E K T Y
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.

Syrena alarmowa
Jednym z†bardziej
efektownych, a†przy
tym poøytecznych
zastosowaÒ
elektronicznych
generatorÛw
akustycznych s¹ syreny
alarmowe stosowane
w†samochodach
policyjnych, karetkach
i†wozach straøy
poøarnej. Marzeniem
niemal kaødego
elektronika - zw³aszcza
na pocz¹tku
elektronicznej ìkarieryî
- jest samodzielne
wykonanie takiego
urz¹dzenia.
Uk³ad przedstawiony
w†artykule jest jedn¹
z†wielu moøliwych
wersji generatora
emituj¹cego
modulowane sygna³y
alarmowe.

Urz¹dzenie
opisane
w†tym artykule jest odpowiedzi¹ na szereg stanowczych ø¹daÒ naszych CzytelnikÛw, ktÛrzy zwracali
nam (zreszt¹ s³usznie) uwagÍ, øe bardzo od bardzo
dawna nie opublikowaliúmy opisu podobnej konstrukcji.
Schemat
elektryczny
proponowanego rozwi¹zania
przedstawiono na rys.1. Nie
jest to oryginalne opracowanie autora - do czego siÍ od
razu przyznaje. Pomys³ zosta³ zaczerpniÍty z†jednej
z†not aplikacyjnych firmy
National Semiconductor.
Poniewaø urz¹dzenie
ma generowaÊ sygna³y
z†modulowan¹ czÍstotliwoúci¹, niezbÍdne by³o zastosowanie dwÛch generatorÛw. Jeden z†nich (US1A)
generuje przebieg wolnozmienny, ktÛrego zadaniem
jest modulowanie czÍstotliwoúci drugiego generatora
z†uk³adem US1B. Zmodulowany sygna³ podawany jest
z†wyjúcia uk³adu US1B na
bazÍ tranzystora T1, ktÛry
spe³nia rolÍ wzmacniacza
steruj¹cego g³oúnik lub inny przetwornik elektroakustyczny (do³¹czony do
wyprowadzeÒ oznaczonych
na schemacie GL). CzÍstot-

liwoúÊ modulacji
moøna regulowaÊ
przy pomocy potencjometru P1.
Diody D1 i†D2
zapewniaj¹, øe
przebieg na
wyjúciu US1A
ma wype³nienie bliskie
50% dziÍki czemu
czÍstotliwoúÊ generowanego sygna³u akustycznego ³agodnie narasta i†opada. Jeøeli zakres regulacji czÍstotliwoúci przyjÍty w†uk³adzie nie zaspokaja potrzeb
uøytkownika moøliwa jest
jej zmiana. Naj³atwiej jest
to zrobiÊ poprzez zmianÍ
pojemnoúci kondensatora
C1 - zwiÍkszenie jej wartoúci powoduje zmniejszenie
czÍstotliwoúci, zmniejszenie pojemnoúci powoduje
natomiast zwiÍkszenie generowanej czÍstotliwoúci.
Sygna³
prostok¹tny
z†wyjúcia US1A podawany
jest na dzielnik napiÍciowy
R3..5. Dzielnik ten powoduje na³oøenie na przebieg
moduluj¹cy sk³adowej sta³ej o†wartoúci 0,5Uzas. Przy
pomocy jumpera JP1A/B
moøna wybraÊ, czy czÍstotliwoúÊ sygna³u wyjúciowego zmieniaÊ siÍ bÍdzie skokowo czy teø p³ynnie.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R2, R6, R8: 10kΩ
R3, R4, R5: 6,8kΩ
R7: 4,7kΩ
R9: 2,2kΩ
P1: 470kΩ miniaturowy
leżący
P2: 220kΩ miniaturowy
leżący
Kondensatory
C1: 2,2µF/16V
C2, C5: 100nF
C3: 100µF/25V
C4: 22nF
Półprzewodniki
US1: NE556
US2: LM358 lub podobny
T1: BD140 lub podobny
D1, D2, D3: 1N4148
Różne
JP1A, JP1B: JUMPER

Kompletny uk³ad i p³ytk i
d r uko w a n e s ¹ d o s t Í pn e
w†AVT pod oznaczeniem
AVT-1165.

Rys. 1.
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M I N I P R O J E K T Y
Uk³ad US2A pracuje jako wtÛrnik napiÍciowy,
ìpowtarzaj¹cyî na swoim
wyjúciu napiÍcie z†wejúcia
ì+î. NapiÍcie wyjúciowe tego uk³adu, poprzez rezystor R6, moduluje czÍstotliwoúÊ generowan¹ przez
US1B. Modulacja jest moøliwa dziÍki zmianie napiÍcia na wejúciu oznaczonym
jako CON US1B. Potencjometr P2 pozwala ustaliÊ
ìúrodkow¹î czÍstotliwoúÊ
generowan¹ przez US1B.
O†jej wartoúci decyduj¹ elementy C4, R7, R8, P2. Rezystor R9 ogranicza pr¹d
bazy T1 do wartoúci bez-
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piecznej. Dioda D3 zabezpiecza obwÛd wyjúciowy
przed uszkodzeniami wywo³anymi przepiÍciami indukowanymi w†cewce g³oúnika.
SyrenÍ moøna zasilaÊ
napiÍciem niestabilizowanym z†zakresu 5..15V. NapiÍcie to musi byÊ wyfiltrowane, moøna takøe
uøywaÊ akumulatora samochodowego lub motocyklowego. Naleøy pamiÍtaÊ o†dostosowaniu impedancji g³oúnika obci¹øaj¹cego T1 do napiÍcia zasilania (dla napiÍcia zasilania 15V opornoúÊ cewki

Rys. 2.

powinna byÊ nie mniejsza
niø 40Ω).
Montaø syreny proponujemy wykonaÊ na jednostronnej p³ytce drukowanej,

ktÛrej widok znajduje siÍ na
wk³adce wewn¹trz numeru.
Rozmieszczenie elementÛw
przedstawiono na rys.2.
Andrzej Tomczyk
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