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 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.

Proponowany uk³ad czuj-
nika zatarcia wentylatora jest
idealnym monitorem popra-
wnej pracy wentylatora. Jako
czujnik zastosowany zosta³
specjalizowany uk³ad TC670
firmy Microchip. Jedn¹ z†za-
let tego uk³adu jest to, øe nie
mierzy on wartoúci pr¹du po-
bieranego przez wentylator,
jak jest to w†prostych uk³a-
dach, lecz prÍdkoúÊ obrotow¹
wentylatora - dok³adniej: czÍs-
totliwoúÊ impulsÛw pr¹do-
wych. Badanie wartoúci im-
pulsÛw pr¹dowych, jak jest
w†prostych uk³adach, nie daje
prawid³owej informacji o†pra-
cy wentylatora, gdyø wzrost
natÍøenia pobieranego pr¹du
nie zawsze úwiadczy o†spad-
ku wydajnoúÊ wentylatora.

Impulsy pr¹dowe (powsta-
³e w†wyniku obracania siÍ
wirnika) s¹ przetwarzane na
napiÍcie i†nastÍpnie podawa-
ne na wewnÍtrzny kompara-
tor uk³adu TC670, ktÛrego
stan wyjúcia zmienia siÍ na
wysoki, jeøeli napiÍcie na wej-
úciu nieodwracaj¹cym prze-
kroczy 124 mV. Impulsy na
wyjúciu komparatora, propor-

cjonalne do prÍdkoúci obroto-
wej wentylatora, s¹ przetwa-
rzane na napiÍcie i†porÛwny-
wane z†napiÍciem na wejúciu
THRESHOLD. Spadek napiÍ-
cia poniøej zadanego progu
powoduje ustawienie linii /
ALERT w†stan niski, ktÛry
úwiadczy o†spadku wydajnoú-
ci wentylatora. Linia CLEAR
umoøliwia zerowanie powsta-
³ego alarmu. Schemat elekt-
ryczny czujnika zatarcia po-
kazano na rys. 1. Uk³ad zosta³
dodatkowo wyposaøony
w†elementy zeruj¹ce i†sygna-
lizuj¹ce zaistnienie alarmu.
Aby po w³¹czeniu wentylato-
ra, kiedy impulsy pr¹dowe
maj¹ ma³¹ czÍstotliwoúÊ na
wyprowadzeniu 5†U1 nie po-

jawia³ siÍ stan niski powodu-
j¹cy alarm, wprowadzone zo-
sta³o opÛünienie, ktÛre przed-
³uøa stan zerowania uk³adu
U1. Za przed³uøenie impulsu
zeruj¹cego s¹ odpowiedzialne
elementy R6, C7 oraz U2D.
Dodatkowy przycisk S1 umoø-
liwia rÍczne wyzerowanie
alarmu. Rezystor R9 jest kon-
werterem pr¹du na napiÍcie.
Impulsy napiÍciowe na tym
elemencie s¹ proporcjonalne

Czujnik zatarcia wentylatora
Wiele urz¹dzeÒ ma

wbudowane wentylatory,
ktÛre zapewniaj¹
wymuszony obieg

powietrza. DziÍki temu
moøna w†urz¹dzeniu
zastosowaÊ niewielki

radiator, ktÛry
wspomagany

wentylatorem moøe mieÊ
znacznie mniejsze

wymiary w†porÛwnaniu
z potrzebnym

odpowiednikiem bez
wentylatora.

Rekomendacje: ³atwe
w†wykonaniu

urz¹dzenie
umoøliwiaj¹ce wykrycie

zatarcia silnika
wentylatora, ³atwe do
zastosowania m.in.

w†komputerach PC czy
teø sprzÍcie audio.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R2: 10kΩ
R3: 470Ω
R4: 6,8MΩ
R5: 1MΩ
R6...R8: 47kΩ
R9(*): 2,7Ω 0,5...1W
P1: heltrim 47kΩ
Kondensatory
C1, C4, C8: 100nF
C2, C3, C7: 47µF/16V
C5: 1µF stały
C6: 330nF
Półprzewodniki
U1: TC670
U2: 4093
U3: 78L05
T1, T2: BC558
D1: LED 5mm czerwona
Różne
Z1, Z2: złącza ARK2
S1: przycisk typu “RESET”
Q1: piezo z generatorem

P³ytka drukowana jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1384.

Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
pcb.ep.com.pl oraz na p³ycie CD-
EP11/2003B w katalogu PCB.

Rys. 1. Schemat elektryczny

Rys. 2. Rozmieszczenie elementów na płytce
drukowanej

do impulsÛw pr¹du. Pr¹d po-
bierany przez wentylator nie
ma charakteru sta³ego, lecz
impulsowy. NapiÍcie z†R9
przez C8 podawane jest na
wewnÍtrzny komparator U1.
Jeøeli napiÍcie z†przetworni-
ka f/U stadnie poniøej napiÍ-
cia zadanego przez P1, na wy-
prowadzeniu 5†pojawi siÍ stan
niski úwiadcz¹cy o†z³ej (nie-
wystarczaj¹cej) wydajnoúci
wentylatora. Alarm pojawi siÍ
takøe przy zatrzymaniu (za-
tarciu) wentylatora, kiedy to
impulsy pr¹dowe nie bÍd¹ po-
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dawane na wejúcie U1. Poja-
wienie siÍ alarmu (stanu nis-
kiego na U1) w³¹cza generator
U2B, ktÛry sterujÍ przez T1
diod¹ sygnalizacyjn¹ LED,
oraz przez U2A i†T2 brzÍczy-
kiem piezo.

Na rys. 2 przedstawiono
schemat montaøowy p³ytki
drukowanej. Naleøy zachowaÊ
duø¹ ostroønoúÊ podczas mon-
taøu uk³adu U1, ktÛry jest do-
starczany w†obudowie SMD.

Uk³ad ten naleøy jako jedyny
zamontowaÊ od strony úcie-
øek. Po zmontowaniu czujnik
wymaga prostej regulacji, ktÛ-
r¹ naleøy dokonaÊ potencjo-
metrem P1. RegulacjÍ czujni-
ka najlepiej jest wykonaÊ
dwuetapowo. W†pierwszej ko-
lejnoúci potencjometrem P1
naleøy znaleüÊ prÛg, kiedy
w³¹cza siÍ alarm. Mierz¹c na-
piÍcie na wyprowadzeniu
1†U1 otrzymamy napiÍcie, ja-

kie wystÍpuje przy pe³nej
prÍdkoúci obrotowej wentyla-
tora. NastÍpnie na wyprowa-
dzeniu 1†U1 naleøy ustawiÊ
30% napiÍcia poprzednio
zmierzonego. Czyli, jeøeli
zmierzone napiÍcie dla mak-
symalnej prÍdkoúci obroto-
wej wentylatora wyniesie 1,5
V, to naleøy ustawiÊ napiÍ-
cie rÛwne 0,45 V. Wspomnie-
nia wymaga jeszcze dobÛr re-
zystora pomiarowego R9. Po-

winien on byÊ dobrany we-
d³ug pr¹du nominalnego za-
stosowanego wentylatora.
Rezystor ma mieÊ tak¹ war-
toúÊ, by dla danego pr¹du no-
minalnego wentylatora spa-
dek napiÍcia na nim mia³
wartoúÊ 500 mV. Dla pr¹du
nominalnego wentylatora 200
mA wartoúÊ rezystora R9 po-
winna wynosiÊ 2,4 Ω.
Marcin Wi¹zania, EP
marcin.wiazania@ep.com.pl

Rekomendacje: dla
uøytkownikÛw nowszych

i†starszych drukarek
firmy Epson, a†takøe

tych, ktÛrzy z†rÛønych
przyczyn chc¹ unikn¹Ê

Prezentowane urz¹dzenie
sk³ada siÍ z†prostego interfej-
su sprzÍtowego (schemat
elektryczny pokazano na rys.
1) oraz dostÍpnego bezp³at-
nie oprogramowania dla Win-
dows. Interfejs jest do³¹czany
do portu drukarkowego kom-
putera, a†jego podstawowym
zadaniem jest umoøliwienie
wymiany danych pomiÍdzy


