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.

Optyczno−akustyczny tester przewodów
Do skontrolowania
po³¹czeÒ podczas
instalowania sieci
komputerowej, systemu
alarmowego czy sieci
TV kablowej najczÍúciej
stosujemy miernik
uniwersalny. Ale
w†takim przypadku nie
musimy okreúlaÊ
dok³adnie rezystancji
przewodÛw. Moøemy
wiÍc zast¹piÊ multimer
prostym wskaünikiem
akustycznym, ktÛrego
budowÍ przedstawiamy
w†artykule.

Na rys. 1 przedstawiono
schemat elektryczny uk³adu,
w†ktÛrym NE555 pracuje jako
multiwibrator astabilny.
Uk³ad moøemy podzieliÊ na
dwie czÍúci:
- generator z†wejúciem pomiarowym,

oraz úwieci siÍ
di o da LED .
W†zaleønoúci
od wartoúci
rezystancji
zwieraj¹cej
wejúcie pomiarowe, generowany sygna³

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R2: 100Ω
R3: 10Ω
R4: 3,9kΩ
Kondensatory
C1: 100nF
C2, C4: 1µF/16V
C3: 10µF/16V
Półprzewodniki
D1: LED
D2, D3: 1N4148
T1: BC237
US1: NE555

P³ytka drukowana jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1346.

Rys. 1

- czÍúÊ sygnalizacyjn¹ z†g³oúnikiem i†diod¹ LED.
Wejúcie pomiarowe jest
do³¹czone do obwodu generatora ustalaj¹cego wartoúÊ
czÍstotliwoúci generowanego
sygna³u akustycznego. CzÍúÊ
sygnalizacyjna sk³ada siÍ
z†miniaturowego g³oúnika
8†Ω o†mocy 0,1W oraz prostego uk³adu optycznego
z†diod¹ LED. Po w³¹czeniu
zasilania i†zwarciu wejúcia
pomiarowego uk³ad generuje
g³oúny sygna³ akustyczny

38

akustyczny zmienia czÍstotliwoúÊ.
PrÛbnik oprÛcz sprawdzania przejúÊ nadaje siÍ takøe
do przybliøonego okreúlania

Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
http://www.ep.com.pl/?pdf/
sierpien02.htm oraz na p³ycie
CD-EP08/2002 w katalogu PCB.

d³ugoúci przewodÛw.
Schemat montaøowy p³ytki drukowanej przedstawiono na rys. 2.
Krzysztof Górski, AVT
krzysztof.gorski@ep.com.pl
Rys. 2
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