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Detektor sygna-
³Ûw jest przyrz¹dem
s³uø¹cym do wyszu-
kiwania uszkodzeÒ
w†obwodach i†úle-
dzenia przebiegu syg-
na³Ûw m.cz. i†w.cz.
Aby dokonaÊ lokali-
zacji uszkodzenia na-
leøy w†badanym torze
okreúliÊ miejsce,
w†ktÛrym sygna³ wys-
tÍpowa³ ostatnio. Naleøy
rÛwnieø stwierdziÊ czy poszu-
kiwany sygna³ jest sygna³em
m.cz, czy w.cz i†odpowiednio
wybraÊ zakres pracy detektora.

„Szufladkowy” detektor sygnałów
Opisany w†artykule

przyrz¹d jest kolejnym
z†miniaturowego

zestawu laboratoryjnego,
ktÛrego konstrukcja

mechaniczna umoøliwia
montaø modu³Ûw
funkcjonalnych

w†szufladkach typowej
szafki magazynowej. Jest

to propozycja dla
elektronikÛw nie

maj¹cych zbyt wiele
miejsca w†swoim

warsztacie.

Rys. 1.

Schemat blokowy uk³adu poka-
zano na rys. 1.

Natomiast jego schemat
elektryczny przedstawiono na
rys. 2. ZespÛ³ prze³¹czaj¹cy
sk³ada siÍ z†gniazda wejúcio-
wego oraz prze³¹cznika trybu
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Rys. 3.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 47Ω
R2: 200Ω
R3, R4: 1,5Ω
R5: 100kΩ
R6: 300kΩ
POT1: 1MΩ
Kondesatory
C1, C2, C6: 1000µF/16V
C3, C5, C9: 100nF
C4: 33nF
C7: 10µF/16V
C8, C10: 470µF/16V
C11: 470pF
C12: 220pF
C13: 220nF
Półprzewodniki
D1: dowolna dioda
detekcyjna (germanowa)
M1: mostek prostowniczy
1,5A
US1: TDA2003
US2: 7812
TR1: TS2/46
Różne
B1: 160mA
Gniazdo Jack mono 1 szt.
Głośnik 0,5W

P³ytka drukowana jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1336.

Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
http:/ /www.ep.com.pl/?pdf/
kwiecien02.htm.

Rys. 2.

pracy w.cz/m.cz. Bezpoúred-
nio do zespo³u prze³¹czaj¹ce-
go moøe byÊ do³¹czony tor
m.cz lub tor w.cz. Sygna³y
z†obu torÛw, poprzez zespÛ³
regulacyjny sk³adaj¹cy siÍ
z†potencjometru (s³uø¹cego do
regulacji czu³oúci), podawane
s¹ na wejúcie wzmacniacza
m.cz. Zasilacz dostarcza nie-
zbÍdnych napiÍÊ zapewniaj¹-
cych poprawna pracÍ uk³adu.
Jako wzmacniacz koÒcowy

m.cz zastosowano uk³ad scalo-
ny TDA2003 w†jego standar-
dowej aplikacji.

Schemat montaøowy detek-
tora pokazano na rys. 3. Zmon-
towano go na trzech p³ytkach,
spe³niaj¹cych jednoczeúnie ro-
lÍ fragmentu obudowy. Po wlu-
towaniu wszystkich elementÛw
i†poprawnym pod³¹czeniu
gniazd, prze³¹cznikÛw i†poten-
cjometrÛw uk³ad powinien
dzia³aÊ od razu i†bez øadnej

regulacji. Wszelkie po³¹czenia
gniazd, potencjometrÛw, i†prze-
³¹cznikÛw powinniúmy wyko-
naÊ przewodem ekranowanym.
Jeøeli wszystkie elementy s¹ juø
wlutowane i†wykonaliúmy
wszystkie po³¹czenia, moøemy
przyst¹piÊ do z³oøenia ca³oúci
szufladki.

P³ytÍ czo³ow¹ z†gniazdami
mocujemy do p³ytki zabezpie-
czaj¹cej druk dwoma k¹tow-
nikami przykrÍcanymi úruba-

mi. Nad p³ytk¹ zabezpieczaj¹-
c¹ montujemy p³ytkÍ z†zasad-
niczym uk³adem za pomoc¹
úrub i†tulei dystansowych.

Detektor moøe byÊ zamon-
towany w†miejsce szufladki ma-
gazynowej o†wymiarach 135mm
x†57mm x†64mm. Przypomina-
my o†zachowaniu szczegÛlnej
ostroønoúci przy pod³¹czaniu
napiÍcia sieci 220V/AC.
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