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 z jego uruchomieniem można
poradzić sobie w ciągu kilkunastu minut. "Miniprojekty" mogą być układami stosunkowo skomplikowanymi
funkcjonalnie, lecz prostymi 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.

Subminiaturowa centralka alarmowa
Chcia³bym
zaproponowaÊ
Czytelnikom EP budowÍ
najprostszej centralki
alarmowej, jaka
kiedykolwiek powsta³a.
Swobodnie mieúci siÍ
w†pude³ku od zapa³ek,
a†zbudowano j¹
z†wykorzystaniem tylko
jednego uk³adu
scalonego. Jednego, ale
jakiego!
Proponowany uk³ad
centralki alarmowej,
pomimo ma³ych
wymiarÛw, nie jest
bynajmniej zabawk¹
i†moøe znaleüÊ
zastosowanie przy
zabezpieczaniu
niewielkich lokali:
ma³ych mieszkaÒ,
strychÛw lub piwnic
oraz obszarÛw
wydzielonych
z†wiÍkszych
pomieszczeÒ. Sterowanie
centralk¹ realizowane
jest za pomoc¹
ìtabletekî DS1990, tak
øe przejÍcie nad ni¹
kontroli przez
nieupowaønione osoby
jest praktycznie
niemoøliwe.

Centralka wyposaøona
jest w†dwa wejúcia, w†tym jedno dzia³aj¹ce z†programowanym opÛünieniem, oraz we
wbudowany generator sygna³u alarmowego. Tak wiÍc, jest
to kompletny choÊ miniaturowy system alarmowy, wymagaj¹cy jedynie pod³¹czenia
zasilania, czujnikÛw i†g³oúnika piezo jako elementu wykonawczego alarmu.
Schemat elektryczny centralki alarmowej znajduje siÍ
na rys. 1. Sercem uk³adu i†jego jedynym aktywnym elementem jest procesor typu
AT TINY22 (AT90S2343).
Wejúcia PB0 i†PB1 (IC1) s¹
wykorzystywane do odbioru
sygna³Ûw z†linii dozoruj¹cych. Stanem aktywnym, po
ktÛrego wyst¹pieniu nastÍpuje w³¹czenie sygnalizacji alarmowej, jest stan niski. Wejúcie IN1 jest wejúciem pracuj¹cym z†opÛünieniem, regulowanym podczas konfigurowania uk³adu. Podanie stanu niskiego na wejúcie IN2 powoduje natychmiastowe w³¹czenie
sygnalizacji alarmowej. Ostatnie z†wyprowadzeÒ procesora
(PB2) s³uøy jako wyjúcie modulowanego sygna³u alarmowego. Z†wyjúcia tego wysterowywana jest baza tranzystora
T1 - wzmacniacza zasilaj¹cego bezpoúrednio przetwornik
elektroakustyczny do³¹czony
do z³¹cza CON1. Jako przetwornik moøemy wykorzystaÊ
g³oúniczek piezo lub zwyk³y
g³oúnik dynamiczny.
Na rys. 2 zosta³o pokazane rozmieszczenie elementÛw
na p³ytce obwodu drukowanego, wykonanego na laminacie jednostronnym. Mam
nadziejÍ, øe Czytelnicy daru-

j¹ mi opis montaøu tak banalnie prostego uk³adu
i†pozwol¹ powrÛciÊ do
przerwanego opisu dzia³ania uk³adu.
Do sterowania prac¹ naszej centralki
moøemy zaprogramowaÊ do 10 tabletek
1WIRE. Oczywiúcie, jest
to liczba znacznie wykraczaj¹ca poza zwyk³e
potrzeby i†jeøeli
mamy zamiar

wykorzystywaÊ tylko np. dwie
pastylki, to kaød¹ z†nich rejestrujemy piÍciokrotnie.
W†celu zarejestrowania tabletek musimy wykonaÊ nastÍpuj¹ce czynnoúci:
1. ZewrzeÊ do masy wyprowadzenie PB4 procesora.
2. W³¹czyÊ zasilanie uk³adu. Prawid³owe dzia³anie
funkcji rejestracji tabletek zostanie potwierdzone krÛtkim
sygna³em
akustycznym
i†b³yskiem diody w†czytniku.
3. Przy³oøyÊ do czytnika
pierwsz¹ tabletkÍ. Jej prawid³owe zarejestrowanie zostanie
potwierdzone jednym sygna³em akustycznym.
4. NastÍpnie naleøy przyk³adaÊ do czytnika kolejne
tabletki DS1990, ktÛrych rejestracja kwitowana bÍdzie
odpowiedni¹ liczb¹ sygna³Ûw
akustycznych.
5. Zarejestrowanie ostatniej tabletki potwierdzone
zostanie d³ugim sygna³em

akustycznym i†w³¹czeniem
diody LED w†czytniku na
3†sekundy.
Na tym moglibyúmy juø
zakoÒczyÊ konfigurowanie
naszej centralki. Jednak jeøeli tak zrobimy, to program
steruj¹cy jej prac¹ przyjmie
domyúlne wartoúci opÛünienia w³¹czenia alarmu i†czasu
jego trwania. OpÛünienie po
aktywacji wejúcia IN1 bÍdzie

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R2: 560Ω
R3: 4,7kΩ
R4, R5, R6: 3,3kΩ
Kondensatory
C1: 100µF/10V
C2: 100nF
C3: 4,7µF/10V
Półprzewodniki
D1..D4: 1N4148
IC1: AT90S2343
(zaprogramowany)
T1: BD139
Różne
CON1: ARK3 (3,5mm)
CON2: ARK2 (3,5mm)

P³ytka drukowana wraz z kompletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1272.

Rys. 1.
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Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Internecie pod adresem: http://www.ep.com.pl/pcb.html oraz na p³ycie
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31

M I N I P R O J E K T Y
wynosiÊ 10 sekund, a†czas
trwania alarmu 20 sekund. Jeøeli jednak zapragniemy
zmieniÊ te wartoúci, to musimy ponownie wy³¹czyÊ zasilanie i†tym razem zewrzeÊ
wejúcie IN1 do masy. Po ponownym w³¹czeniu zasilania
uk³ad zacznie co sekundÍ generowaÊ krÛtkie sygna³y
akustyczne i†b³yski diody
LED. Po odliczeniu tylu sekund, ile chcemy aby wynosi³o opÛünienie w³¹czenia
alarmu, rozwieramy wejúcie
IN1. Zaprogramowana wartoúÊ zostanie zapisana w†pamiÍci sta³ej EEPROM i†odt¹d
bÍdzie wykorzystywana podczas pracy centralki. Podob-

nie programujemy czas trwania alarmu, zwieraj¹c tym razem wejúcie IN2 do masy.
Kaødorazowe przy³oøenie
do czytnika zarejestrowanej
uprzednio tabletki DS1990 powoduje naprzemienne w³¹czanie i†wy³¹czanie systemu alarmowego. Stan aktywny systemu sygnalizowany jest b³yskami diody LED w†czytniku. Po
w³¹czeniu systemu staje siÍ on
aktywny po czasie rÛwnym
czasowi opÛünienia w³¹czenia
alarmu, ktÛrego konfigurowanie zosta³o opisane wyøej.
W†przypadku wyst¹pienia
kryterium alarmu na wejúciu
IN1 sygnalizacja w³¹cza siÍ po
czasie ustalonym podczas

konfigurowania systemu. Stan niski na wejúciu IN2 powoduje natychmiastowe w³¹czenie
sygnalizacji. Obydwa
wejúcia uaktywniane s¹
stanem wysokim, czyli
od³¹czeniem ich od masy. Umoøliwia to zasto- Rys. 2.
sowanie wielu czujnikÛw
z†wyjúciami typu NC, po³¹czonych ze sob¹ szeregowo.
W³¹czenie sygnalizacji
alarmowej przebiega w dwÛch
etapach: najpierw generowany
jest krÛtki sygna³ ostrzegawczy, tzw. prealarm. NastÍpnie
uk³ad sprawdza ponownie
stan wejúÊ i jeøeli kryterium
alarmu wystÍpuje nadal, to

w³¹czana jest normalna
sygnalizacja alarmowa.
Zbigniew Raabe, AVT
zbigniew.raabe@ep.com.pl
Kod ürÛd³owy do tego projektu w jÍzyku BASCOM znajduje siÍ na p³ycie CD-EP08/
2000 w katalogu \Noty katalogowe do projektÛw oraz na naszej stronie www w dziale FTP.

Sterownik reklamy tekstowej
Zadaniem tego
prostego uk³adu jest
wyúwietlanie na
wyúwietlaczu
alfanumerycznym LCD
napisÛw o†dowolnej
treúci. S¹dzÍ, øe takie
urz¹dzenie moøe
znaleüÊ zastosowanie
w†reklamie ma³ych firm
lub sklepÛw. Na
wyúwietlaczu moøna
pokazywaÊ np.
promocyjne ceny
niektÛrych towarÛw,
skrÛcon¹ ofertÍ firmy
lub inne teksty
reklamowe.

TreúÊ napisÛw moøe byÊ
w†kaødej chwili zmieniona.
OpracowywaÊ moøemy kaødy napis niezaleønie, osobno
dla dolnej i†dla gÛrnej linii
wyúwietlacza. Oczywiúcie,
aby tak¹ operacjÍ wykonaÊ
niezbÍdna jest odpowiednia
klawiatura, umoøliwiaj¹ca
wprowadzenie wszystkich
potrzebnych do u³oøenia tekstu znakÛw. Uzna³em jednak,
øe konstruowanie klawiatury
przeznaczonej specjalnie do
tego uk³adu by³oby technicznym i†ekonomicznym nonsensem. Takie rozwi¹zanie
zwiÍkszy³oby znacznie koszt
wykonania uk³adu, nie
zwiÍkszaj¹c jego funkcjonalnoúci. Dlatego teø uk³ad zosta³ przystosowany do wspÛ³pracy z†klawiatur¹ komputerow¹ typu AT. S¹dzÍ, øe jest
to rozwi¹zanie optymalne: tak¹ klawiaturÍ najczÍúciej kaø-

dy ma w†domu, a†nawet gdyby zasz³a koniecznoúÊ jej kupienia, to nabyÊ tak¹ klawiaturÍ moøna na kaødej gie³dzie komputerowej za sumÍ
20..30PLN. KlawiaturÍ komputerow¹ wykorzystujemy jedynie podczas redagowania
nowych napisÛw, a†podczas
ich wyúwietlania moøe ona
byÊ od³¹czona od uk³adu.
Schemat
elektryczny
uk³adu zosta³ pokazany na
rys. 1. MÛzgiem uk³adu jest
popularny i†tani procesor typu AT89C2051. Procesor ten
ma niezliczone zalety, ale
i†jedn¹ wadÍ: nie posiada wewnÍtrznej nieulotnej pamiÍci
danych. Z†tego wzglÍdu do
uk³adu dodane zosta³y dwie
pamiÍci szeregowe EEPROM
typu AT24C04.
Klawiatura komputerowa
jest do³¹czana do z³¹cza CON1,
a†transmisja danych odbywa

siÍ przez piny 0 i†1 portu P1
(do³¹czono do nich rezystory
podci¹gaj¹ce). Przesy³anie danych do wyúwietlacza realizowane jest z†pozosta³ych pinÛw
portu P1 (zastosowano transmisjÍ 4-bitow¹). Przyciski S1
i†S2 s³uø¹ do regulacji tempa

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
PR1: miniaturowy
potencjometr montażowy
1kΩ
R1, R2: 4,7kΩ
R3: 560Ω
Kondensatory
C1, C2: 33pF
C3: 220µF/16V
C4, C6: 100nF
C5: 470µF/16V
C7: 4,7µF/16V
Półprzewodniki
D1: LED
IC1: zaprogramowany
procesor AT89C2051
IC2, IC3: AT24C04
IC4: 7805
Różne
CON1: złącze DIN5
CON2: 7*2 goldpin
CON3: ARK2 (3,5mm)
JP1, JP2: 2x goldpin +
jumper
Q1: rezonator kwarcowy
11,059MHz
2 wtyki zaciskane na kablu
+ odcinek przewodu
taśmowego 14 żył

P³ytka drukowana wraz z kompletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1274.

Rys. 1.
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wykonanego na laminacie
jednostronnym. Zmontowany
uk³ad do³¹czamy do zasilania, czyli do napiÍcia z†przedzia³u 7..16VDC, niekoniecznie stabilizowanego. Zanim
jednak to uczynimy, musimy
najpierw wprowadziÊ do pamiÍci teksty, chociaøby prÛbne, w†celu przetestowania
uk³adu. A†zatem, przed
w³¹czeniem napiÍcia zasilaj¹cego
zewrzyjmy jeden
z†jumperÛw, np.
JP1. Po w³¹czeniu
zasilania ekran wyúwietlacza zostanie

jest b³yskiem diody LED.
Musimy jednak stale pamiÍtaÊ, øe maksymalna liczba
znakÛw, jakie moøemy podaÊ z†klawiatury wynosi
256 i†øe w†momencie przekroczenia tej liczby program automatycznie prze-

Rys. 2.

wyúwietlania napisÛw. NaciúniÍcie i†przytrzymanie S1 powoduje wzrost szybkoúci
ìprzewijaniaî napisÛw, a†S2 jej zmniejszenie.
Na rys. 2 pokazano rozmieszczenie elementÛw na
p³ytce obwodu drukowanego

wyczyszczony i†od tego
momentu moøemy rozpocz¹Ê wprowadzanie tekstu.
Wprowadzanie napisu
nie rÛøni siÍ wiele od pisania jakiegokolwiek innego tekstu, a†kaøde naciúniÍcie klawisza sygnalizowane

jdzie w†tryb wyúwietlania
wpisanego tekstu.
Wpisywanie linii tekstu
moøemy zakoÒczyÊ wczeúniej, przed zape³nieniem ca³ej pojemnoúci pamiÍci
AT24C04. Wystarczy po prostu nacisn¹Ê klawisz ENTER,
a†procesor zapisze dotychczas wprowadzony tekst
w†pamiÍci, dope³niaj¹c go do
256 znakÛw spacjami.
Po wprowadzeniu pierwszego tekstu i†obejrzeniu go
na wyúwietlaczu moøemy
przyst¹piÊ do wprowadzania
drugiego napisu. W†tym celu
wystarczy wy³¹czyÊ zasilanie, rozewrzeÊ jumper JP1,
zewrzeÊ JP2 i†ponownie w³¹czyÊ zasilanie. Wprowadzanie drugiej linii przebiega
identycznie, jak pierwszej.
Wprowadzone do pamiÍci uk³adu teksty wyúwietlane
s¹ jednoczeúnie w†obydwÛch
liniach wyúwietlacza.
ZR
Kod ürÛd³owy do tego projektu w jÍzyku BASCOM znajduje siÍ na p³ycie CD-EP08/
2000 w katalogu \Noty katalogowe do projektÛw oraz na naszej stronie www w dziale FTP.

Szerokopasmowa antena ramowa do wielopasmowych
odbiorników krótkofalowych
Do odbioru na falach
krÛtkich najlepsza jest
d³uga antena. Nie kaødy
jednak dysponuje
potrzebn¹ dla niej
przestrzeni¹. Opisana
w†artykule aktywna
antena ramowa moøe
doskonale zastÍpowaÊ
antenÍ d³ug¹, gdy brak
dla niej miejsca. Jest
ona bardzo ³atwa
w†budowie i tania.

Do odbiornika na wiele
pasm fal krÛtkich dobra antena powinna pokryÊ pasma powiedzmy od 3†do 30MHz i†powinna w†tym zakresie charakteryzowaÊ siÍ rozs¹dn¹ skutecznoúci¹. Najprostszym rozwi¹zaniem jest antena d³uga.
Istnieje oczywiúcie wiele innych rodzajÛw anten, jednak
przewaønie o†znacznie bardziej skomplikowanej konstrukcji. Zajmuj¹ one zwykle
duøo miejsca, s¹ zatem typowymi antenami zewnÍtrznymi.

Rys. 1.
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Dobr¹ alternatyw¹ anteny
zewnÍtrznej jest antena ramowa. NiektÛrzy na tÍ nazwÍ zareaguj¹ z†awersj¹ i†powiedz¹,
øe jedynym miejscem anteny
ramowej jest muzeum. Jest to
absolutnie nieprawda! Nadal
moøna konstruowaÊ w†pe³ni
uøyteczne anteny ramowe,
o†istotnych zaletach, ktÛre
dziÍki swoim kszta³tom i†charakterystyce doskonale nadaj¹
siÍ do odbioru wewn¹trz pomieszczeÒ. Jeøeli antena taka
zostanie na przyk³ad nawiniÍta na futrynie
okiennej,
nie
zajmuje niemal
wcale miejsca,
i†jest prawie niewidoczna. OprÛcz tego ma bardzo poø¹dan¹
w³asnoúÊ reagowania tylko na
sk³adow¹ magnetyczn¹ odbieranego sygna³u, ignoruj¹c znaczn¹
czÍúÊ zak³ÛceÒ
elektrycznych.
Takie cechy anteny ramowej - ma-

³e rozmiary i†ma³a wraøliwoúÊ
na zak³Ûcenia - nie mog¹ byÊ
niedocenione.
Nie ma wiÍc innego wyjúcia, jak wykonaÊ aktywn¹

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R2: 82kΩ
R3: 560Ω
R4: 220Ω
Kondensatory
C1, C2: 2nF, ceramiczny,
rozstaw 5mm
C3: 100nF, ceramiczny,
rozstaw 5mm
C4: 100nF, rozstaw 5 lub
7,5mm
Półprzewodniki
T1, T3: BF494
T2: BF451 (BF450)
Różne
K1: gniazdko BNC lub cinch
10 do 15 metrów
miedzianego drutu
emaliowanego lub
przewodu montażowego

Artyku³ publikujemy na
podstawie umowy z wydawc¹
miesiÍcznika "Elektor Electronics".
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wersjÍ anteny ramowej, czyli
wyposaøyÊ j¹ we wbudowany
wzmacniacz, ktÛry rÛwnoczeúnie pozwoli dopasowaÊ
jej impedancjÍ do standardowej impedancji kabla antenowego 75Ω.
Ze schematu na rys. 1 wynika, øe wzmacniacz taki nie
jest wcale skomplikowany.
Antena jest w³¹czona w†obwÛd wejúciowy wzmacniacza
rÛønicowego, wykonanego
z†dyskretnych elementÛw.
Zastosowano w†nim dobrze
znane tranzystory komplementarne: BF494 i†BF451.
Wzmocnienie tego stopnia
rÛønicowego wynosi oko³o

10, a†jego pasmo przenoszenia przekracza 30MHz, pokrywaj¹c ca³y zakres fal krÛtkich. Tranzystor T3 dzia³a jako bufor i†transformator impedancji. Wzmocniony sygna³ jest przez kondensator C3
doprowadzony do z³¹cza wyjúciowego K1.
Na rys. 2 pokazano rozmieszczenie úcieøek i†elementÛw na p³ytce drukowanej wzmacniacza antenowego. Montaø, z†powodu ma³ej
liczby elementÛw, nie powinien zaj¹Ê wiÍcej niø pÛ³ godziny. Skonstruowanie samej anteny jest chyba jeszcze ³atwiejsze. Zak³adaj¹c,

øe okno ma rozmiary
metr na pÛ³tora, naleøy
nawin¹Ê od dwÛch do
czterech zwojÛw drutu
montaøowego na czterech ma³ych gwoüdziach, wbitych w†naroøa futryny. PrzekrÛj
drutu nie odgrywa
wiÍkszej roli.
Antena prototypowa,
w†postaci 3†zwojÛw, zosta³a nawiniÍta w†oknie
o†wymiarach 82x133cm.
Wyniki by³y znakomite.
Wzmacniacz
zosta³
umieszczony w†ma³ym
pude³ku u†do³u futryny.
G. Baars, EE
Rys. 2.

Blokada zabezpieczająca do komputera PC
Prezentowane
urz¹dzenie umoøliwia
niekonwencjonalne,
sprzÍtowe
zabezpieczenie
komputera przed
penetrowaniem jego
zawartoúci przez
niepowo³ane osoby.
O†tym, jak waøna
jest ochrona
posiadanych danych,
nie trzeba chyba nikogo
przekonywaÊ. Informacja
jest obecnie
najwartoúciowszym
towarem, a†jej
nielegalne pozyskiwanie
jednym z†najbardziej
zyskownych rodzajÛw
przestÍpstwa.

Na naszych skromnych,
domowych lub biurowych
komputerach nie przechowujemy wprawdzie informacji
rangi danych zgromadzonych
w†komputerach Pentagonu,
ale mog¹ one byÊ dla nas
rÛwnie cenne, jak informacje
o†systemach obrony przeciwrakietowej USA dla amerykaÒskich wojskowych.
Na rys. 1 znajduje siÍ schemat elektryczny proponowanego uk³adu. Jest to z†pewnoúci¹
najprostsza karta do PC, zawieraj¹ca tylko jeden aktywny
element: zaprogramowany procesor typu AT90S2343. Procesor ten posiada zaledwie piÍÊ
aktywnych wyprowadzeÒ, co
jednak w†naszym przypadku
jest zupe³nie wystarczaj¹ce. Do
trzech spoúrÛd tych wyprowadzeÒ do³¹czony zosta³ czytnik
TOUCH MEMORY. Pin PB2
procesora obs³uguje transmisjÍ 1WIRE podczas rejestracji
i†odczytywania
tabletek
DS1990, a†wyprowadzenia

PB0 i†PB1 jedynego portu,
jaki posiada AT
TINY, s³uø¹ do sterowania diodami LED umieszczonymi
w†czytniku. Wyprowadzenie
PB2 pe³ni podczas uruchamiania uk³adu jeszcze jedn¹, dodatkow¹ rolÍ: jego zwarcie do
masy podczas w³¹czania zasilania powoduje przejúcie uk³adu w†tryb rejestracji pastylek.
Stan wysoki na pinie PB3
procesora powoduje wysterowanie
tranzystora
T1
i†w†konsekwencji w³¹czenie
przekaünika RL1. Do z³¹cza
CON2 do³¹czony jest przewÛd ³¹cz¹cy uk³ad z†wejúciem RESET na p³ycie g³Ûw-

nej komputera. Tak wiÍc,
w³¹czenie przekaünika RL1
i†zwarcie
jego
stykÛw
3†i†4†spowoduje zatrzymanie
startu maszyny i†utrzymywanie jej procesora w†stanie permanentnego wyzerowania, ktÛry bÍdzie trwa³ aø do momentu przy³oøenia do czytnika zarejestrowanej uprzednio tabletki. Przez ten czas w³¹czona jest
czerwona dioda w†czytniku,
sygnalizuj¹c zablokowanie
komputera i†koniecznoúÊ uøy-

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R2: 560Ω
R3, R4, R5: 4,7kΩ
Kondensatory
C1: 100µF/16V
C2: 100nF
Półprzewodniki
IC1: AT TINY22 (AT90S2343) −
zaprogramowany
IC2: DS1813
T1: BC548
Różne
CON1, CON2: 2 goldpiny
JP1: 2 goldpiny + jumper
RL1: przekaźnik OMRON 5V
Czytnik TOUCH MEMORY
DS1990 2szt.

P³ytka drukowana wraz z kompletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1273.

Rys. 1.
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Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Internecie pod adresem: http://www.ep.com.pl/pcb.html oraz na p³ycie
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Rys. 2.

cia ìkluczaî w†celu usuniÍcia
zabezpieczenia.

Na rys. 2 przedstawiamy
rozmieszczenie elementÛw na
powierzchni p³ytki obwodu
drukowanego wykonanego na
laminacie jednostronnym.
P³ytka zosta³a zaprojektowana
jako subminiaturowa karta
rozszerzaj¹ca, ale ze slotu p³yty g³Ûwnej pobierane jest wy³¹cznie napiÍcie zasilaj¹ce.
Takie wykonanie p³ytki zapewnia po prostu najprostsze
mechaniczne zamocowanie
uk³adu wewn¹trz komputera.
Po zmontowaniu p³ytki
i†sprawdzeniu poprawnoúci
montaøu zwieramy jumper JP1
i†do³¹czamy do uk³adu zasilanie +5VDC. Nie musimy na
tym etapie pracy umieszczaÊ
p³ytki w†komputerze, ale wykorzystaÊ zasilacz laboratoryjny. Po w³¹czeniu zasilania,
procesor stwierdzi istnienie
stanu niskiego na wejúciu PB2
i†przyst¹pi do wykonywania
podprogramu rejestracji tabletek - kluczy. Zostanie to zasygnalizowane dziesiÍcioma b³yskami czerwonej diody w†czytniku i†takøe dziesiÍciokrotnym
sygna³em akustycznym (o ile
do uk³adu zostanie do³¹czony
przetwornik piezo). Naleøy teraz, po usuniÍciu jumpera JP1,
przy³oøyÊ pierwsz¹ pastylkÍ
do czytnika, a†jej prawid³owe
odczytanie i†rejestracja zasta-

n¹ potwierdzone krÛtkim sygna³em akustycznym i†w³¹czeniem zielonej diody LED czytnika na 3 sekundy. NastÍpnie
przyk³adamy do czytnika kolejne tabletki, ktÛrych liczba
musi wynosiÊ 10 - nie oznacza
to bynajmniej, øe musimy posiadaÊ i†rejestrowaÊ aø tyle
kluczy! Jest to tylko liczba
maksymalna, ktÛra bÍdzie wykorzystywana jedynie w†wyj¹tkowych przypadkach. Rejestruj¹c mniejsz¹ liczbÍ tabletek,
przyk³adamy je kilkakrotnie do
czytnika, tak aby procesor
ìmyúla³î, øe zarejestrowa³
wszystkie 10 kluczy.
ZakoÒczenie rejestracji zostanie potwierdzone dziesiÍcioma b³yskami zielonej diody LED
i†tak¹ sam¹ liczb¹ sygna³Ûw
akustycznych. Od tego momentu uk³ad jest gotowy do pracy
i†po usuniÍciu jumpera JP1 moøe byÊ juø umieszczony w†wolnym slocie komputera PC.
W†komputerze musimy dokonaÊ jednej, drobnej przerÛbki. Od³¹czamy przewÛd prowadz¹cy od klawisza RESET na
obudowie od p³yty g³Ûwnej
i†do³¹czamy go do z³¹cza CON2
na p³ytce. NastÍpnie ³¹czymy
za pomoc¹ dwuøy³owego przewodu zakoÒczonego wtykami
z³¹cze CON3 ze z³¹czem RESET na p³ycie g³Ûwnej.

Czytnik TOUCH MEMORY
najlepiej umieúciÊ na wolnej,
ma³ej zaúlepce jednego z†otworÛw na ma³¹ stacjÍ dyskÛw,
o†ile ten otwÛr nie jest wykorzystywany. Jeøeli nie mamy
wolnej zaúlepki, to na p³ycie
czo³owej obudowy komputera
zawsze znajdzie siÍ miejsce na
wywiercenie otworu i†zamocowanie w†nim czytnika.
Moøemy teraz w³¹czyÊ zasilanie komputera. Jeøeli wszystkie operacje zosta³y wykonane
prawid³owo, to maszyna nie
ìma prawaî wystartowaÊ, ekran
monitora pozostanie ciemny,
a†o†zadzia³aniu zabezpieczenia
informowaÊ nas bÍdzie w³¹czenie czerwonej diody LED czytnika. Po przy³oøeniu zarejestrowanej uprzednio tabletki do
czytnika, czerwona dioda LED
natychmiast zgaúnie, fakt zaakceptowania klucza zostanie potwierdzony piÍcioma b³yskami
zielonej diody, a†komputer rozpocznie normaln¹ procedurÍ
startow¹.
Zbigniew Raabe, AVT
zbigniew.raabe@ep.com.pl
Kod ürÛd³owy do tego projektu w jÍzyku BASCOM znajduje siÍ na p³ycie CD-EP08/
2000 w katalogu \Noty katalogowe do projektÛw oraz na naszej stronie www w dziale FTP.

Generator “płynnych” impulsów świetlnych
Prezentowany uk³ad
jest efektownym
i†nietypowym
sygnalizatorem
úwietlnym, realizuj¹cym
efekt p³ynnego
rozjaúniania
i†úciemniania diody
LED lub p³ynnej zmiany
jej koloru úwiecenia
z†czerwonego na
zielony.

Rys. 1.
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Schemat elektryczny generatora zosta³ pokazany na rys.
1. Do budowy uk³adu zastosowano dwa popularne wzmacniacze operacyjne typu TL082.
Darujcie mi opisywanie dzia³ania tak prostego uk³adu.
OmÛwienie wymaga jedynie prawa czÍúÊ schematu, na
ktÛrej pokazano dwa alternatywne sposoby jego wykorzystania. W†wersji podstawowej
elementem wykonawczym jest
dwukolorowa dioda LED, ktÛrej wspÛlna katoda do³¹czona
jest do masy zasilania poprzez
rezystor R7. ìZielonaî czÍúÊ
struktury diody, ktÛrej anoda
do³¹czona jest do plusa zasilania, jest stale w³¹czona, a†do
struktury ìczerwonejî pr¹d zasilania doprowadzany jest po-

przez tranzystor T1. Przewodzenie tranzystora T1 spowoduje zasilenie takøe czerwonej
diody. Poniewaø napiÍcie odk³adaj¹ce siÍ na czerwonej diodzie LED jest znacznie niøsze
niø na diodzie zielonej, zewrze
ona zielon¹ diodÍ i†spowoduje
jej stopniowe wy³¹czenie.
Na rys. 2 pokazano rozmieszczenie elementÛw na
p³ytce drukowanej. Nie s¹dzÍ, aby ktokolwiek mia³ k³opoty z†montaøem i†uruchamianiem tak prostego uk³adu
i†przypuszczam, øe moje
wskazÛwki s¹ absolutnie
zbÍdne. MogÍ jedynie wspomnieÊ, øe uk³ad wymaga zasilania napiÍciem sta³ym
5..9V i†zachÍciÊ CzytelnikÛw
do eksperymentowania z†doborem wartoúci pojemnoúci
kondensatora C3.
AG

Rys. 2.

WYKAZ ELEMENTÓW
Kondensatory
C1: 100µF/16V
C2: 100nF
C3: 22µF/16V
Rezystory
R1, R2, R3, R6: 47kΩ
R4: 100kΩ
R7, R5: 150Ω
Półprzewodniki
D1: dwukolorowa dioda LED
IC1: TL082 lub odpowiednik
T1: BC548 lub odpowiednik
Różne
CON1: złącze ARK2 (3,5mm)

P³ytka drukowana wraz z kompletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1276.
Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Internecie pod adresem: http://www.ep.com.pl/pcb.html oraz na p³ycie
CD-EP08/2000 w katalogu PCB.
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Strażnik poziomu cieczy
To proste
w†wykonaniu
urz¹dzenie ostrzega
przed niepoø¹danym
zalaniem pod³ogi
w†pomieszczeniu
dowoln¹ ciecz¹
przewodz¹c¹ lub wod¹
gruntow¹. Doskonale
nadaje siÍ do
stosowania np. na
dzia³ce lub
w†przyczepie
kempingowej.

Budowa ìstraønikaî jest
nad wyraz prosta (schemat
elektryczny na rys. 1), a†to
dziÍki ìnieúmiertelnemuî
uk³adowi NE555. W†prezentowanym urz¹dzeniu uk³ad ten
pracuje jako bramkowany, astabilny generator sygna³u
akustycznego, o†czÍstotliwoúci ok. 660Hz. Generator jest
uruchamiany w†chwili, gdy
stan logiczny na wejúciu zeruj¹cym U1 (!R, wyprowadzenie 4) jest rÛwny ì1î. Taka
sytuacja ma miejsce wtedy,
gdy elektrody do³¹czone pomiÍdzy bazÍ T1 i†masÍ zasilania s¹ zanurzone w†cieczy.
Chwilowy przycisk JP1 pozwala zweryfikowaÊ sprawnoúÊ urz¹dzenia.

Rys. 1.

WYKAZ ELEMENTÓW

W†przypadku
wykorzystywania jako ürÛd³a zasilania
baterii, warto jako U1 zastosowaÊ CMOS-ow¹ wersjÍ timera 555. Pozwoli to znacznie zwiÍkszyÊ czas øycia
baterii, co wymiernie przek³ada siÍ na koszty eksploatacji. W†przypadku, gdy rezystancja w³aúciwa nadzorowanej cieczy jest duøa, jako
wzmacniacz czujnika T1
warto zastosowaÊ tranzystor
w†uk³adzie Darlingtona
BC517. Jego wykorzystanie

Rezystory
R1: 470kΩ
R2, R3: 6,8kΩ
R4: 100kΩ
Kondensatory
C1: 10nF
C2: 100nF
C3: 100µF/16V
Półprzewodniki
T1: BC549C lub (lepiej)
BC517
U1: NE555
Różne
Gl: miniaturowy głośnik 40Ω
JP1: przełącznik chwilowy

P³ytka drukowana wraz z kompletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1280.
Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Internecie pod adresem: http://www.ep.com.pl/pcb.html oraz na p³ycie
CD-EP08/2000 w katalogu PCB.

radykalnie zwiÍksza czu³oúÊ
urz¹dzenia.
Schemat
montaøowy
ìstraønikaî przedstawiamy
na rys. 2.
TT

Rys. 2.

Samochodowy miernik napięcia
Przedstawiamy opis
konstrukcji przydatnego
w†îpolowychî
zastosowaniach
samochodowych
miernika napiÍcia. Jest
to idealne narzÍdzie
serwisowe dla
elektromechanikÛw
samochodowych oraz
amatorÛw motoryzacji,
lubi¹cych samodzielnie
naprawiaÊ elektryczn¹
instalacjÍ samochodu.

Schemat elektryczny proponowanego miernika przedstawiono na rys. 1. Jest to
klasyczna aplikacja uk³adu
LM3914, ktÛrego wejúcia referencyjne zasilono w†taki
sposÛb, øeby diodowa skala
pomiarowa (liniowa!) wskazywa³a napiÍcie w†przedziale 10..14,5V z†rozdzielczoúci¹
500mV. Wejúcie pomiarowe
uk³adu US1 jest zasilane napiÍciem badanego akumula-

tora, po
po-

dzieleniu na pÛ³ dzielnikiem
rezystancyjnym R6, R1. Akumulator s³uøy jednoczeúnie
do zasilenia uk³adu pomiarowego. W³¹czona szeregowo w
obwÛd zasilania dioda D11

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R6: 15kΩ
R2, R5, R7: 2,2kΩ
R3: 3,9kΩ
R4: 270Ω
R8: 1,5kΩ
RN1: 1kΩ miniaturowy
potencjometr do druku
Kondensatory
C1, C3, C5: 100nF
C2, C4: 10µF/16V
Półprzewodniki
D1..D10, D13: LED
D11, D12: 1N4148
US1: LM3914

P³ytka drukowana wraz z kompletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1279.

Uk³ad
opracowano
w†oparciu o†notÍ aplikacyjn¹ AN733 firmy National Semiconductors.
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Rys. 1.

Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Internecie pod adresem: http://www.ep.com.pl/pcb.html oraz na p³ycie
CD-EP08/2000 w katalogu PCB.
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zabezpiecza strukturÍ uk³adu
US1 przed uszkodzeniem wywo³anym odwrÛceniem polaryzacji napiÍcia zasilaj¹cego.
Stan taki jest sygnalizowany
zaúwieceniem siÍ czerwonej
diody LED D13.
Miernik proponujemy
zmontowaÊ na jednostronnej
p³ytce drukowanej, ktÛrej

schemat montaøowy
przedstawiamy na rys.
2. Widok mozaiki úcieøek znajduje siÍ na
wk³adce wewn¹trz numeru, na p³ycie CDEP08/2000 i†na stronie
WWW
Elektroniki
Rys. 2.
Praktycznej.
AG

Aktywny filtr niskotonowy do procesora surround
Kino domowe oraz
inne aplikacje systemÛw
düwiÍku dookÛlnego
zdobywaj¹ coraz wiÍksze
uznanie wúrÛd
uøytkownikÛw. Jednym
z†waøniejszych
elementÛw systemu
nag³oúnienia jest
specjalny tor
odtwarzania sygna³Ûw
o†najniøszych
czÍstotliwoúciach
sk³adowych - subwoofer.
Przedstawiamy
proúciutki w†realizacji
aktywny filtr do toru
niskotonowego, ktÛry
pozwala swobodnie
dobieraÊ parametry
sygna³u do upodobaÒ
s³uchaczy.

Schemat elektryczny filtru pokazano na
rys. 1. Filtr jest klasycznym, strojonym
filtrem dolnoprzepustowym o†regulowanym wzmocnieniu.
CzÍstotliwoúÊ odciÍcia (w przedziale 20..100Hz) reguluje siÍ podwÛjnym
potencjometrem
P2,
a†wzmocnienie dla najniøszych czÍstotliwoúci za pomoc¹ potencjometru P1. Na
wejúcie wzmacniacza U1A
podawany jest sygna³ bÍd¹cy
sum¹ sygna³Ûw kana³u lewego i†prawego sygna³u surround. Sygna³y wejúciowe s¹
sumowane dziÍki zastosowaniu rezystorÛw R1 i†R2.
Na wyjúciu filtru (z³¹cza J5
i†J6) jest dostÍpny zsumowany
sygna³ z†obydwu wejúÊ z†odfiltrowanymi sk³adowymi powyøej ustalonej czÍstotliwoúci
progowej i†amplitudzie ustalonej za pomoc¹ P1. Rezystory
R3 i†R4 ograniczaj¹ wzajemny
wp³yw wejúÊ wzmacniaczy kana³u niskotonowego.

Rys. 1.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
P1: 47kΩ/B
P2A, P2B: 10kΩ/A
potencjometr podwójny
R1, R2: 100kΩ
R3, R4: 220Ω
R5, R7: 6,8kΩ
R6: 7,5kΩ
Kondensatory
C1, C6: 100µF/25V
C2, C3: 47µF/25V
C4, C5, C7..C10, C14, C15:
100nF
C11: 22pF
C12: 220nF
C13: 180nF
Półprzewodniki
D1: LED
M1: 1A/50V
U1: LM358
U2: 78M15
U3: 79M15
Różne
J1..J6: pojedyncze gniazda
cinch do druku

P³ytka drukowana wraz z kompletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1281.
Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Internecie pod adresem: http://www.ep.com.pl/pcb.html oraz na p³ycie
CD-EP08/2000 w katalogu PCB.

Rys. 2.

Filtr aktywny zosta³ wy-

Elektronika Praktyczna 8/2000 posaøony w†symetryczny sta-
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Tester tranzystorów bipolarnych
Przedstawiamy
projekt prostej
w†wykonaniu
przystawki do
multimetru, ktÛra
umoøliwia pomiar
wspÛ³czynnika
wzmocnienia
tranzystorÛw za
pomoc¹ dowolnego
miliwoltomierza.

Rys. 1.

Najprostszym sposobem
sprawdzenia, czy tranzystor
nie jest uszkodzony jest dwukierunkowy pomiar spadku
napiÍcia na z³¹czach bazaemiter
i†baza-kolektor.
W†praktyce czÍsto potrzebna
jest takøe znajomoúÊ wspÛ³czynnika wzmocnienia pr¹dowego tranzystora, dziÍki
czemu jest moøliwe m.in.
dobranie tranzystorÛw w†pary. Nasz tester realizuje obydwa zadania, co prawda
w†nieco ograniczonym zakresie, lecz wystarczaj¹cym
w†wiÍkszoúci ìdomowychî
aplikacji.
Schemat elektryczny testera przedstawiono na rys. 1.
Pomimo prostej budowy pozwala zmierzyÊ pr¹d kolektora w†zaleønoúci od zadanego

pr¹du bazy (dwie wartoúci:
10 i†100µA), a†takøe okreúliÊ
wartoúÊ spadku napiÍcia na
z³¹czu baza-emiter.
Poniewaø jako miernik wykorzystano miliwoltomierz,
tester liniowo przetwarza pr¹d
kolektora na napiÍcie, przy
czym wspÛ³czynnik przetwarzania wynosi ok. 1mV/1mA.
NapiÍcie UBE jest mierzone
bezpoúrednio na z³¹czu B-E.
Prze³¹cznik W1 pozwala na
zmianÍ polaryzacji napiÍÊ zasilaj¹cych badany tranzystor,
dziÍki czemu jest moøliwe testowanie tranzystorÛw PNP
i†NPN. Prze³¹cznikiem W2 wybiera siÍ pomiar napiÍcia na
z³¹czu E-B lub K-B.
Tester proponujÍ zmontowaÊ na p³ytce, ktÛrej schemat
montaøowy znajduje siÍ na

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 1Ω
R2: 56Ω/0,5W
R3: 91kΩ
R4: 910kΩ
Różne
W1, W2: podwójne
przełączniki trzypozycyjne
Z1..Z5: zaciski bananowe
P1, P2: 4−stykowe podstawki
okrągłe lub 8 złoconych
gniazd miniaturowych

P³ytka drukowana wraz z kompletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1278.
Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Internecie pod adresem: http://www.ep.com.pl/pcb.html oraz na p³ycie
CD-EP08/2000 w katalogu PCB.

rys. 2. Tester wyposaøono
w†dwie podstawki dla tranzystorÛw ma³ej mocy (P1
i†P2), wykonane ze standardowych z³oconych z³¹czy
IDC, oraz w†trzy bananowe
zaciski uniwersalne Z1..3,
do ktÛrych moøna do³¹czyÊ
tranzystory wiÍkszej mocy.
NapiÍcie zasilania powinno
wynosiÊ 9V. Miliwoltomierz
spe³niaj¹cy rolÍ wskaünika
naleøy do³¹czyÊ do zaciskÛw
Z4 i†Z5.
Andrzej Gawryluk, AVT

Rys. 2.

Miernik pojemności kondensatorów
Jednym z†bardziej
przydatnych przyrz¹dÛw
pomiarowych jest
miernik pojemnoúci
kondensatorÛw
elektrolitycznych, ktÛrego
opis przedstawiamy.

W†przyrz¹dzie wykorzystano nastÍpuj¹c¹ metodÍ pomiaru pojemnoúci: w†1-sekundowych odstÍpach badany kondensator jest roz³adowywany
przez ok. 200ms, nastÍpnie ³adowany pr¹dem o†sta³ej wartoúci, dziÍki czemu napiÍcie
na nim roúnie liniowo. Wynik
pomiaru jest ustalany przez
odpowiednio wyskalowany

potencjometr lub przez napiÍcie na testowym wyjúciu przyrz¹du (J3, +MON). Moøna wiÍc
wykorzystaÊ prezentowany
przyrz¹d jako przystawkÍ do
multimetru.
Generator wykonany na
uk³adzie U1A (rys. 1) taktuje
binarny licznik U2 z†czÍstotliwoúci¹ 10Hz (naleøy j¹ ustaliÊ
za pomoc¹ RN1). Impulsy

z†wyjúÊ tego licznika s¹ sumowane (suma logiczna) przez
diody D1 i†D2 oraz steruj¹ kluczami tranzystorowymi Q1,
Q2. Tranzystor Q3 wraz ze
wzmacniaczem U1C (pracuje
jako wzmacniacz napiÍcia b³Ídu) spe³nia rolÍ ürÛd³a pr¹dowego o†programowanej wydajnoúci. WartoúÊ pr¹du ³aduj¹cego zaleøy od wartoúci rezys-

Rys. 1.
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WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R10, POT: 4,7kΩ
R1, R3, R4: 100kΩ
R2: 750kΩ
R5, R7, R21: 10kΩ
R6: 20kΩ
R8, R12: 220Ω
R9: 3,6kΩ
R11, R22: 6,8kΩ
R13: 2,7kΩ
R15: 10Ω
R16: 39Ω
R17: 390Ω
R18: 3,9kΩ
R19: 39kΩ
R20: 390kΩ
R23: 330Ω
RN1: 470kΩ

Kondensatory
C1..C3, C5..C7, C9: 100nF
C4: 100µF/16V
C8: 220nF
C10: 22pF
Półprzewodniki
U1: TLC274 lub podobny
U2: 4017
U3: 7805
Q1, Q3: BC548
Q2: BC558
D1, D2: 1N4148
LED: LED
Różne
Prz1: dowolny podwójny
przełącznik 6−pozycyjny ze
wspólnym wyprowadzeniem

P³ytka drukowana wraz z kompletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1277.
Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/pcb.html oraz na p³ycie
CD-EP08/2000 w katalogu PCB.

torÛw R15..20 wybieranych 6pozycyjnym prze³¹cznikiem
Prz1 oraz po³oøenie suwaka
potencjometru referencyjnego
POT. Zmiana zakresu pomiarowego odbywa siÍ poprzez

zmianÍ po³oøenia suwaka
prze³¹cznika Prz1. Po³oøeniu
oznaczonemu na rys. 1†cyfr¹
ì1î odpowiada zakres pomiarowy 200nF..2µF, po³oøeniu
oznaczonemu cyfr¹ ì2î odpo-

wiada zakres pomiarowy 2..20µF i†dalej odpowiednio: 20..200µF,
200µF..2mF, 2..20mF
i†20..100mF.
Pos³ugiwanie siÍ
przyrz¹dem jest proste,
pod warunkiem wstÍpnego wyskalowania.
Rozpoczynamy
od
ustalenia (korzystaj¹c
z†RN1) na wyjúciu U1A
czÍstotliwoúci przebiegu prostok¹tnego na ok.
10Hz. NastÍpnie badany kondensator o†znanej pojemnoúci (za³Ûømy, øe bÍdzie to 180µF)
naleøy do³¹czyÊ - zwracaj¹c uwagÍ na polary- Rys. 2.
zacjÍ! - do zaciskÛw pomiarowych C+ i†C-. Oczywiúcie, w†zaleønoúci od pojemnoúci kondensatora referencyjnego naleøy prze³¹cznikiem Prz1
dobraÊ odpowiedni zakres pomiarowy (w naszym przypadku bÍdzie to 20..200µF - ì3î).
Reguluj¹c po³oøenie suwaka
potencjometru POT doprowadzamy do zaúwiecenia diody
LED - miejsce to naleøy oznaczyÊ symbolem 1,8. Drugi po-

miar kalibracyjny powinien
zostaÊ przeprowadzony z†kondensatorem o†pojemnoúci ìz
drugiegoî koÒca skali, np.
220nF, 3µF, itp.
Na rys. 2†znajduje siÍ schemat montaøowy przyrz¹du.
AG
Projekt wykonano w oparciu o†notÍ aplikacyjn¹ ANS416 firmy PMI.

Układ pozycjonowania serwomechanizmu z interfejsem I2C
WszÍdzie tam, gdzie
musimy precyzyjnie
przesun¹Ê jakiú element,
w†uk³adach sterowania
modeli, robotach czy
nawet w†zamkach do
drzwi, serwomechanizm
moøe radykalnie
rozwi¹zaÊ problemy
zwi¹zane
z†wykonywaniem
napÍdzanej silnikiem
elektrycznym przek³adni
mechanicznej.

Schemat elektryczny modu³u sterownika zosta³ pokazany na rys. 1. Zadaniem
uk³adu IC1 - PCF8574 jest obs³uga transmisji I2C, czyli odbieranie wysy³anych przez
procesor danych i†konwersja
ich do postaci s³owa oúmiobitowego, wysy³anego nastÍp-

nie na wyjúcia D0..D7. Wyjúcia danych uk³adu IC1 po³¹czone s¹ z†wejúciami programuj¹cymi dwÛch szeregowo
po³¹czonych licznikÛw rewersyjnych IC2 i†IC3 typu
40193. Tak wiÍc na wejúciach
tych licznikÛw znajduje siÍ
zawsze liczba oúmiobitowa

wys³ana przez procesor pod
adres konwertera IC1.
Na bramce IC5C zbudowany zosta³ prosty generator,
ktÛry co mniej wiÍcej 20ms
przekazuje za poúrednictwem
kondensatora C3 krÛtki impuls ujemny na wejúcie przerzutnika R-S zbudowanego na

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
PR1: potencjometr
montażowy miniaturowy
220kΩ
R1: 10kΩ
R2: 56kΩ
R3: 220kΩ
R4, R5: 100kΩ
Kondensatory
C1: 10nF
C2: 100pF
C3, C5: 3,3nF

C4, C7: 100nF
C6: 470µF/10V
Półprzewodniki
IC1: PCF8574A
IC2, IC3: 40193
IC4: NE555
IC5: 4093
Różne
CON2: ARK2 (3,5mm)
JP1, JP2, JP3: 2xgoldpin +
jumper

P³ytka drukowana wraz z kompletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1275.
Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/pcb.html oraz na p³ycie CDEP08/2000 w katalogu PCB.
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Rys. 1.
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M I N I P R O J E K T Y
bramkach IC5A i†IC5B. NastÍpstwem w³¹czenia tego
przerzutnika jest:
- W³¹czenie generatora zrealizowanego na uk³adzie
NE555 - IC4, ktÛrego
czÍstotliwoúÊ pracy wynosi
ok. 85kHz.
- Na wejúcia !PE licznikÛw
dostarczony zostaje krÛtki
impuls ujemny, ktÛry powoduje przepisanie danych
z†wejúÊ J1..J4 do rejestrÛw
licznikÛw i†rozpoczÍcie zliczania od zadanej liczby

w†dÛ³. £atwo obliczyÊ, øe
jeøeli wartoúÊ liczby wpisanej do rejestrÛw licznika
wynosi³a 255, to liczniki
osi¹gn¹ stan zerowy dok³adnie po up³ywie 3ms,
co jest czasem trwania
najd³uøszego impulsu mog¹cego prawid³owo sterowaÊ serwomechanizmem.
Jeøeli wartoúÊ ta wynosi³a
ok. 42, to zliczanie zakoÒczy siÍ po 0,5ms, czyli po
czasie trwania najkrÛtszego
impulsu steruj¹cego.

Na rys. 2 pokazano rozmieszczenie elementÛw na
p³ytce obwodu drukowanego.
Uk³ad po zmontowaniu wymaga jedynie prostej regulacji polegaj¹cej na ustawieniu potencjometrem PR1 czÍstotliwoúci pracy generatora
IC4, ktÛra powinna Rys. 2.
wynosiÊ ok. 85kHz.
ZR

Wzmacniacz na pasma UKF
W†artykule
przedstawiamy opis
efektywnego
wzmacniacza
antenowego na pasmo
80..130MHz. Jego
konstrukcja jest
zaskakuj¹co prosta,
podobnie jak
zaskakuj¹ce s¹ efekty
jego dzia³ania.
SzczegÛlnie dobrze
wzmacniacz spisuje siÍ
w†samochodowych
instalacjach radiowych.

Schemat
elektryczny
wzmacniacza znajduje siÍ na
rys. 1. Tranzystor T1 pracuje
w†klasycznym uk³adzie ze
wspÛln¹ baz¹, ktÛr¹ polaryzuje dzielnik rezystorowy R1, R3.
Sygna³ z†anteny podawany jest
poprzez kondensator C1 na
emiter T1, natomiast wyjúciowy pobierany jest, takøe przez
kondensator separuj¹cy, z†kolektora T1. Elementy dobrano

- L1 - na úrednicy ok. 3mm
10 zwojÛw drutem DNE0,6,
- L2 - na úrednicy 5mm 13
zwojÛw,
takøe
drutem
DNE0,6mm.
Na rys. 2 przedstawiamy
schemat montaøowy p³ytki.
Wzmacniacz po zmontowaniu i†uruchomieniu warto
zaekranowaÊ, lutuj¹c blachÍ
ekranuj¹ca do masy zasilania.
AJ

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R3: 18kΩ
R2: 1,5kΩ
R4: 220Ω
Kondensatory
C1: 68pF
C2: 5,6nF
C3: 10nF
C4: 6,8pF
Półprzewodniki
T1: BF324
Różne
L1, L2: wg. opisu

P³ytka drukowana wraz z kompletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1283.
Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Internecie pod adresem: http://www.ep.com.pl/pcb.html oraz na p³ycie
CD-EP08/2000 w katalogu PCB.

Rys. 1.

w†taki sposÛb, aby od strony
wejúcia wzmacniacz by³ dopasowany do standardowej anteny prÍtowej lub teleskopowej,
natomiast impedancja wyjúciowa wynosi 75Ω. Cewki L1 i†L2
naleøy wykonaÊ samodzielnie
nawijaj¹c:

Rys. 2.

Starter DC
Prezentowane
w†artykule urz¹dzenie
spe³nia rolÍ
elektronicznego ürÛd³a
narastaj¹cego pr¹du, do
zasilania
samochodowych
grzejnikÛw
elektrycznych,
podobnych lodÛwek,
a†takøe lampek
halogenowych, dla
ktÛrych gwa³towne
ìuderzeniaî pr¹du s¹
szkodliwe i†wp³ywaj¹
na ich trwa³oúÊ.

Na rys. 1 przedstawiamy
schemat startera, ktÛrego elementem wykonawczym jest
tranzystor MOSFET mocy T1.
Jego bramka jest sterowana
przez uk³ad ca³kuj¹cy R1, C1,

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 1MΩ
Kondensatory
C1: 220nF
Półprzewodniki
D1: 1N4148
D2: C18V
T1: BUZ20 lub podobny
(z radiatorem)

P³ytka drukowana wraz z kompletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1284.

Rys. 1.

40

narastaj¹cym
napiÍciem
z†kondensatora C1. Dioda D1
umoøliwia roz³adowanie C1
po wy³¹czeniu zasilania, a†D2
zabezpiecza T1 przed zbyt
duøym napiÍciem UGS.
Na rys. 2 znajduje siÍ
schemat montaøowy proponowanej p³ytki drukowanej.
AJ

Rys. 2.

Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Internecie pod adresem: http://www.ep.com.pl/pcb.html oraz na p³ycie
CD-EP08/2000 w katalogu PCB.
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