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G³Ûwnym przeznacze-
niem uk³adu jest szybkie wy-
krywanie pod tynkiem prze-
wodÛw elektroenergetycz-
nych bÍd¹cych pod napiÍ-
ciem. Sprawdzenie gdzie siÍ
znajduj¹ przewody jest waø-
ne przed kaødorazowym
wierceniem dziur w†úcianie,
zw³aszcza gdy mamy zamiar
wierciÊ w†nieznanym nam
budynku. Nie musimy niko-
go przekonywaÊ, øe wwierce-
nie siÍ w†przewody sieciowe
powoduje niebezpieczeÒstwo
poraøenia oraz doúÊ powaøne
problemy zwi¹zane z†usuniÍ-
ciem awarii. Ten prosty wy-
krywacz pozwala z†doúÊ du-
ø¹ dok³adnoúci¹ okreúliÊ
przebieg trasy przewodu
energetycznego.

Schemat elektryczny wy-
krywacza pokazano na rys. 1.
BudowÍ uk³adu oparto na
trzech tranzystorach: jednym
unipolarnym T1 (BF245)
i†dwÛch bipolarnych T2, T3
(BC548). Elementem czujni-
kowym jest tranzystor polo-
wy, za pomoc¹ ktÛrego jest
wykrywane pole elektryczne
wokÛ³ przewodu energetycz-
nego bÍd¹cego pod napiÍ-
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ciem. ObecnoúÊ tego pola
sygnalizowana jest zapala-
niem siÍ diody sygnaliza-
cyjnej LED.

P³ytka drukowana (sche-
mat montaøowy na rys. 2) zo-
sta³a zaprojektowana i†wyko-
nana w†kszta³cie miniaturo-
wego ìpistolecikuî. Zasilanie
zapewniaj¹ dwie baterie typu
R6 przylutowane do p³ytki na
sta³e. Jako jÍzyk spustowy
(w³¹cznik) s³uøy przycisk P1,
po naciúniÍciu ktÛrego uk³ad
zaczyna dzia³aÊ.

Z†montaøem i†uruchomie-
niem nie powinniúmy mieÊ
øadnych problemÛw - kilka
minut i†uk³ad mamy goto-
wy. Ze wzglÍdu na to, øe
uk³ad pracuje tylko wtedy,
kiedy jest naciúniÍty przycisk
P1, postanowi³em baterie za-
silaj¹ce R6 umieúciÊ na p³yt-
ce na sta³e, co sprawia, øe
wykrywacz staje
siÍ przenoúnym,
mieszcz¹cym siÍ
w†kaødej kieszeni
lub torbie narzÍ-
dziowej.
Krzysztof Górski,
AVT
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WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 47kΩ
R2: 5,7kΩ
R3: 3,9kΩ
R4: 820Ω
Półprzewodniki
D1: LED
T1: BF245
T2, T3: BC548
Różne
P1: miniaturowy przycisk do
druku
BATT 2xR6 1,5V

P³ytka drukowana jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1339.

Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
http:/ /www.ep.com.pl/?pdf/
maj02.htm oraz na p³ycie
CD-EP05/2002 w katalogu PCB.


