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Inteligentny detektor gazu
kit AVT−362
Moda na czujniki gazu
nieco juø przebrzmia³a, nie
oznacza to jednak, øe
niebezpieczeÒstwa zwi¹zane
z†nieszczelnymi instalacjami
gazowymi takøe.
Prezentowany w†artykule
detektor gazu jest
udoskonalon¹ wersj¹
urz¹dzenia prezentowanego
w†EP9/96. Udoskonalenie
polega na zastosowaniu jako
elementu steruj¹cego prac¹
urz¹dzenia miniaturowego
mikroprocesora.
Wszyscy wiemy, jak niebezpieczna moøe byÊ mieszanina wÍglowodorÛw lekkich z†powietrzem.
Opisany w†EP9/96 czujnik gazu
ma kilka niedogodnoúci, ktÛre moøna usun¹Ê, jeúli zastosujemy w†nim
niewielki mikroprocesor.

Czujnik gazu
W†detektorze zastosowano czujnik AF50 produkcji japoÒskiej
firmy Scimarec. Jest to detektor
klasy popularnej, nie jest w†zwi¹zku z†tym pozbawiony wad.
Po pierwsze - jest ìpr¹doøernyî: do rozgrzania wewnÍtrznego
grzejnika niezbÍdny jest pr¹d
o†wartoúci 200mA. Po drugie wartoúÊ rezystancji struktury jest
silnie zaleøna od wilgotnoúci powietrza. Po trzecie - rezystancja struktury doúÊ
szybko zmienia siÍ
w†czasie. Po kilku miesi¹cach eksploatacji moøe okazaÊ siÍ, øe spadnie
poniøej progowej i†detektor stanie siÍ ürÛd³em
fa³szywych alarmÛw.
Pierwszej wady nie
moøna zlikwidowaÊ
w†prosty sposÛb, natomiast dwie pozosta³e
Rys. 1. Charakterystyka przejściowa detektora
moøna omin¹Ê konstruuAF50.
j¹c odpowiednio uk³ad.
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W†tym celu zastosujemy malutki
mikroprocesorek PIC12C509.

Zasada pomiaru
Zauwaømy, øe czujnik AF50
jest czujnikiem rezystancyjnym.
WartoúÊ rezystancji gazoczu³ej
struktury zaleøy odwrotnie proporcjonalnie od stÍøenia gazu
w†powietrzu. Jak siÍ okazuje, sama wartoúÊ rezystancji nie jest tak
istotna, jak jej zmiana okreúlona
stosunkiem rezystancji w†mieszaninie powietrzno-gazowej do rezystancji w†powietrzu czystym ilustruje to charakterystyka czujnika (rys. 1).
Tak wiÍc mikrokontroler bÍdzie
musia³ mierzyÊ rezystancjÍ czujnika. Nie jest to trudny problem do
rozwi¹zania, pomimo braku we
wnÍtrzu mikrokontrolera przetwornika A/C. Skorzystano z†firmowej
aplikacji (AN512) firmy Microchip
(rys. 2). W†tym rozwi¹zaniu pomiar rezystancji polega na pomiarze czasu ³adowania kondensatora
poprzez rezystor mierzony, a†nastÍpnie jego roz³adowaniu i†ponownym pomiarze czasu ³adowania, ale przez rezystor wzorcowy.
Stosunek obu tych czasÛw, pomnoøony przez wartoúÊ rezystancji
wzorcowej daje wartoúÊ mierzonej
rezystancji (rys. 3).
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Rys. 2. Układ do pomiaru
rezystancji metodą ładunkową.

Poniewaø nie interesuje nas
wartoúÊ rezystancji czujnika, zrezygnujemy z†pomiaru w†ga³Ízi zawieraj¹cej rezystor wzorcowy. Za³Ûømy, øe czujnik gazu zaczyna
pracÍ w†powietrzu czystym. Co
pewien okres czasu kondensator
jest roz³adowywany, a†nastÍpnie
³adowany przez rezystancjÍ czujnika AF50 i†jednoczeúnie jest w³¹czany licznik. Kondensator jest
³adowany do napiÍcia progowego
przerzutnika Schmitta, znajduj¹cego siÍ na wejúciu portu procesora. NastÍpuje wtedy zmiana stanu przerzutnika z†niskiego na wysoki, co procesor zarejestruje i†zatrzyma zliczanie. Wynik zostanie
zapamiÍtany w†pamiÍci procesora.
Po zebraniu odpowiednio duøej
liczby wynikÛw, na ich podstawie
jest obliczana wartoúÊ úrednia.
Obliczona úrednia jest wartoúci¹
odniesienia, wzglÍdem ktÛrej bÍdzie porÛwnywany wynik bieø¹cego pomiaru. Na tej podstawie
jest podejmowana decyzja o†w³¹czeniu alarmu, b¹dü jego wy³¹czeniu, jeúli alarm jest juø w³¹czony.
WartoúÊ úrednia jest obliczana
na podstawie wynikÛw pomiarÛw
zebranych w†ci¹gu oko³o 1†godziny. Zmiana rezystancji czujnika
AF50 pod wp³ywem gazu zachodzi w†ci¹gu kilku sekund. Jak
wynika z†rys. 1, juø stÍøenie
100ppm (0,01%) metanu spowoduje spadek poniøej 90% wartoúci
rezystancji w†powietrzu czystym.

Rys. 3. Zasada obliczania rezystancji
w metodzie ładunkowej.
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Rys. 4. Schemat elektryczny mikroprocesorowego czujnika gazu.

Dla przypomnienia, stÍøenie metanu w†mieszaninie wybuchowej
wynosi od 5% do 15%. Moøemy
wiÍc przyj¹Ê, øe tak obliczona
úrednia jest poprawna.

Opis uk³adu
Na rys. 4 przedstawiono schemat elektryczny czujnika gazu.
Jedynym istotnym podzespo³em
jest mikroprocesor PIC12C509. Jego cechy charakterystyczne i†moøliwoúci zosta³y opisane w†EP2/96
i†tam odsy³amy zainteresowanych
szczegÛ³ami jego budowy.
Dioda D1 jest koloru zielonego
i†pe³ni dwojak¹ rolÍ: po w³¹cze-

niu zasilania migocze aø do uzyskania poprawnej wartoúci úredniej
rezystancji, czyli aø do zape³nienia
odpowiedniego obszaru danych
w†pamiÍci procesora, potem dioda
úwieci úwiat³em ci¹g³ym, sygnalizuj¹c stan w³¹czenia czujnika. Dioda D2 jest koloru czerwonego
i†sygnalizuje stan alarmu. RÛwnolegle z†diod¹ D2 jest w³¹czony
brzÍczyk poprzez z³¹cze J1-J2.
Do z³¹cza JP1 jest do³¹czony
transformator sieciowy TS2/14.
Z³¹cze JP2 pozwala na zmianÍ
czu³oúci detektora. Brak zwory
oznacza ustawienie duøego poziomu czu³oúci, a jej wlutowanie
powoduje zmniejszenie czu³oúci. Detektor o†zmniejszonej
czu³oúci moøe mieÊ
zastosowanie w†pomieszczeniach,
w†ktÛrych wystÍpuj¹ duøe chwilowe
zmiany wilgotnoúci,
np. w†kot³owniach
w†czasie odpowietrzania systemu grzew-

Rys. 5. Płytka drukowana mikroprocesorowego
czujnika gazu.
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czego. Parametry detektora AF50
zaleø¹ bowiem od wilgotnoúci
powietrza.

wielk¹ wysokoúÊ obudowy stabilizator IC2 powinien byÊ w³oøony
g³Íboko, aø do zetkniÍcia siÍ jego
obudowy z†p³ytk¹ drukowan¹.
Chociaø na p³ytce przewidziano
Montaø i†uruchomienie
Na rys. 5 przedstawiono roz- po³oøenie kondensatora C4 od
mieszczenie elementÛw na p³ytce strony podzespo³Ûw, jednak w†to
miejsce zmieúci siÍ kondensator
drukowanej. Widok p³ytki drukoo†pojemnoúci
nie wiÍkszej niø
220µF. Taka pojemnoúÊ jest
zbyt ma³a, aby
dobrze odfiltrowaÊ sk³adow¹
zmienn¹ napiÍcia zasilaj¹cego.
Dlatego zalecany jest dodatkowy kondensator
o†pojemnoúci co
n a j m n i e j
Rys. 6. Rozmieszczenie otworów w części czołowej
1000µF, ktÛry
obudowy.
naleøy do³¹czyÊ
w†pobliøu stabilizatora, od strony
wanej przedstawiono na wk³adce
lutowania.
wewn¹trz numeru.
Nieco czasu naleøy poúwiÍciÊ
KolejnoúÊ lutowania podzespoobrÛbce mechanicznej obudowy.
³Ûw na p³ytce jest dowolna, podW†czÍúci czo³owej wykonujemy
stawka pod mikroprocesor nie jest
trzy otwory: jeden na detektor
konieczna. Ze wzglÍdu na nie-
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WYKAZ PODZESPOŁÓW
Rezystory
R1, R2, R4: 100Ω
R3, R5: 10kΩ
Kondensatory
C1, C2, C5: 100nF
C3: 100µF/16V
C4: 100µF (od strony podzespo−
łów) + 1000µF/16V (od strony
lutowania)
Półprzewodniki
D1: LED zielony φ5
D2: LED czerwony φ5
D3, D5, D4, D6: 1N4001
IC1: PIC12C509
IC2: LM7805
T1: BC547
Różne
CZ1: AF50
Obudowa KM38
brzęczyk 12V

AF50 (φ16.4) i†dwa na diody LED
(φ5). Rozmieszczenie tych otworÛw pokazano na rys. 6.
Transformator TS2/14 jest przyklejony klejem termotopliwym do
spodniej czÍúci obudowy. Podobnie zosta³ przyklejony brzÍczyk,
ktÛry naleøy po³¹czyÊ z†punktami
J1 (przewÛd czerwony) i†J2 (przewÛd czarny). Przed przyklejeniem
brzÍczyka nie wolno zapomnieÊ
o†wykonaniu otworu φ5 w†spodniej czÍúci obudowy, tak aby by³
mechanicznie skorelowany z†otworem brzÍczyka. Wtedy drgania
akustyczne bÍd¹ wydostawaÊ siÍ
na zewn¹trz.
Mirosław Lach, AVT
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