AVT
2044

Aktywny tor podczerwieni
dalekiego zasiêgu

Torów podczerwieni
(fotokomórek) opisano ju¿
w literaturze
elektronicznej sporo.
Niemniej s¹dzimy ¿e
proponowany uk³ad
spotka siê z
zainteresowaniem,
g³ównie ze wzglêdu na
jego zasiêg. Najwiêkszy
dystans na jaki pracowa³o to
urz¹dzenie wynosi³ ok. 80m. i
nigdy nie by³o ono testowane na
wiêksze odleg³oœci. Poniewa¿ jednak w wymienionym
przypadku odbierany sygna³ by³ bardzo silny, mo¿na
przypuszczaæ, ¿e przy dok³adnej regulacji mo¿na bêdzie
osi¹gn¹æ jeszcze wiêkszy zasiêg. Bêdzie to siê jednak
wi¹za³o z powa¿nymi problemami mechanicznymi:
koniecznoœci¹ zapewnienia bardzo stabilnego
zamocowania tak nadajnika jak i odbiornika.

W³aœciwoœci
• zasiêg:
z optyk¹: max. 80m
bez optyki: 5m
• zasilanie: 9V DC
• pobór pr¹du: ok. 100mA

Opis uk³adu
Urz¹dzenie sk³ada siê z dwóch oddzielnych modu³ów: odbiornika (rys. 1) i nadajnika (rys. 2). Schemat nadajnika to
klasyczna aplikacja uk³adu NE555. W odbiorniku podstawowym elementem czynnym jest uk³ad scalony typu LM386 wzmacniacz ma³ej mocy. Kostka ta spe³nia w odbiorniku dwie funkcje. Pierwsza z nich jest oczywista: pracuje ona jako
wzmacniacz napiêciowy o wzmocnieniu regulowanym doborem rezystancji R1. Sygna³ pobierany z kolektora
fototranzystora T1 jest odpowiednio wzmacniany przez U1 i nastêpnie poddawany detekcji u uk³adzie z diodami D1 i
D2. Je¿eli wi¹zka promieniowania docieraj¹ca do odbiornika zostanie przerwana, tranzystor T2 przestanie przewodziæ i
zostanie uruchomione urz¹dzenie przez niego sterowane, np. centrala alarmowa.
Urz¹dzenie cechuje bardzo du¿y zasiêg. Przy wiêkszych odleg³oœciach regulacja wzajemnego po³o¿enia odbiornika i
nadajnika przypomina sytuacjê kiedy to dwaj pojedynkuj¹cy siê gentlemani nie chc¹c zrobiæ sobie krzywdy, staraj¹ siê
celowaæ tak, aby kule zderzy³y siê w powietrzu. Dokonanie regulacji z pomoc¹ jakiegokolwiek miernika jest w
zasadzie niemo¿liwe, a w najlepszym przypadku wymaga³oby prowadzenia dodatkowych przewodów d³ugoœci
kilkudziesiêciu metrów, l tu w³aœnie dochodzimy do wyjaœnienia powodu zastosowania w odbiorniku koñcówki mocy:
po prostu podczas regulacji do³¹czamy do wyjœæ TEST odbiornika g³oœniczek o rezystancji 8W lub wiêkszej i regulacji
dokonujemy "na s³uch", kieruj¹c siê najwiêkszym natê¿eniem dŸwiêku.
Omówienia wymaga jeszcze cel zastosowania diody LED D3. Oœwietla ona s³abym œwiat³em fototranzystor T1,
ustawiaj¹c jego punkt pracy na maksymaln¹ czu³oœæ.
Monta¿ elementów elektronicznych obydwóch czêœci urz¹dzenia jest trywialnie prosty i z pewnoœci¹ nie sprawi nikomu
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Rys. 1 Schemat elektryczny odbiornika

Rys. 2 Schemat elektryczny nadajnika

Monta¿ i uruchomienie
k³opotu (rys. 3). Podobnie ma siê sprawa z uruchamianiem uk³adów - zmontowane ze sprawdzonych elementów dzia³aj¹
natychmiast poprawnie i na tym etapie pracy nie wymagaj¹ ¿adnej regulacji. Natomiast nieco uwagi musimy poœwiêciæ
obudowie, spe³niaj¹cej w urz¹dzeniu nies³ychanie wa¿n¹ rolê. Do wykonania obudowy i zarazem uk³adu optycznego
wykorzystano lupê produkcji PZO przeznaczon¹ dla filatelistów. Do dalszej konstrukcji wykorzystana zosta³a zarówno
sama lupa jak i pude³ko, w które by³a zapakowana.
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Rys. 3 Rozmieszczenie elementów na p³ytkach drukowanych
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Rys. 4. Przyk³ad wykonania obudowy wraz z soczewk¹

Wykaz elementów
Odbiornik

Nadajnik

Rezystory
R1*: ...........................................................100W

Rezystory
R1: ...........................................................100kW
R2: .............................................................22kW
R3:..........................................................ZWORA
R4: ...............................................................22W
Kondensatory
C1:.............................................................100uF
C2, C3:.........................................................10nF
C4: .............................................................2,2uF
Pó³przewodniki
U1:............................................................NE555
D1: ....................................dioda nadawcza IRED

*dobraæ w zale¿noœci od potrzebnego wzmocnienia

R2: ............................................................100W
R3: .............................................................22kW
R5, R4: .....................................................100kW
R6: .............................................................56kW
R7: ...............................................................22W
R8: ...............................................................1kW
Kondensatory
C1,C3:............................................................1uF
C4, C5, C9: ...............................................100uF
C6: ..............................................................22uF
C7: ..............................................................47nF
C8: ............................................................100nF
C10:............................................................2,2uF
Pó³przewodniki
U1: ...........................................................LM386
D1, D2:.........................1N4148 lub odpowiednik
D3: .......................................dowolna dioda LED
T1: ..............................BDYP22 lub odpowiednik
T2: .................................BC517 lub odpowiednik
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Uk³ad optyczny wraz z obudow¹ nie wchodzi
w sk³ad zestawu
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Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice dla Wszystkich 1/96
www.elportal.pl
Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u dostêpna jest na stronie internetowej www.sklep.avt.pl
Producent:
AVT-Korporacja sp. z o.o.
tel.: (22) 257-84-50 ul. Leszczynowa 11
fax: (22) 257-84-55 03-197 Warszawa
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Dzia³ pomocy technicznej:
tel.:(22) 257-84-58
serwis@avt.pl
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