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Rys. 2

Rys. 3

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R7: 15kΩ
R2, R4,: 1kΩ
R3: 4,7kΩ
R5: 1MΩ
R6: 5,6kΩ
P1: 5kΩ
P2: 100kΩ
P3: 220Ω
Kondensatory
C1: 220µF/16V
C2: 47µF
C3, C5: 100nF
C4: 36pF

P³ytka drukowana jest dostÍpna w AVT - oznaczenie AVT-1348.

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.

C6: 100pF
C7: 30pF
C8: 220pF
Półprzewodniki
D1, D2: BAT82
D3: 1N4148
T1, T2: BC547
US1: 78L05
US2: 74HCT04
US3: TL272
Różne
L1: 39µH
L2: 3,9µH

Przełącznik zbliżeniowy
Prze³¹cznik,

wykonany z†uøyciem
zaledwie kilkunastu
elementÛw, spe³nia

funkcjÍ prostego, lecz
skutecznego
prze³¹cznika

zbliøeniowego. Moøemy
go wykorzystaÊ do
ochrony rÛønych

przedmiotÛw, urz¹dzeÒ
i†obiektÛw przed

niepoø¹danymi osobami,
b¹dü do w³¹czania

oúwietlenia lub
uruchamiania innych

urz¹dzeÒ.

Schemat blokowy prze-
³¹cznika przedstawiono na
rys. 1, a†na rys. 2 jego sche-
mat elektryczny. Prze³¹cznik
sk³ada siÍ z†dwÛch czÍúci: na-
dajnika i†odbiornika. Blok na-
dajnika to prosty generator
w.cz. wykonany na dwÛch

bramkach NOT z†uk³adu sca-

Rys. 1

lonego typu 74HCT14 gene-
ruj¹cy sygna³ o†czÍstotliwoúci
oko³o 7MHz. CzÍstotli-
woúÊ generatora jest
regulowana po-

tencjometrem POT3.
Zadaniem bloku odbiorni-

ka jest odebranie sygna³u
z†czÍúci nadawczej. Wszelkie
zmiany odbieranych para-
metrÛw sygna³u, wywo³ane
przemieszczaniem siÍ osoby
miÍdzy elektrodami (antena-
mi), powoduj¹ zadzia³anie
prze³¹cznika.

Uk³ad montujemy na
p³ytce drukowanej, ktÛrej
mozaikÍ úcieøek przedsta-
wiono na rys. 3. Anteny

o†wymiarach 10x2cm kaø-
da wycinamy z†blachy ocyn-
kowanej.

Po zmontowaniu uk³adu
przystÍpujemy do jego uru-
chomienia. Podczas urucha-
miania i†regulacji prze³¹cz-
nika musimy wykazaÊ nie-
co cierpliwoúci , a†to ze
wzglÍdu na doúÊ spor¹
liczbÍ punktÛw do regula-
cji. Nie przeszkadza to jed-
nak, øeby urz¹dzenie zosta-
³o wykonane i†uruchomio-
ne przez mniej zaawanso-

wanych elektronikÛw ama-
torÛw.
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