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Najistotniejsz¹ czÍúci¹
uk³adu jest oczywiúcie ele-
ment, ktÛry pe³ni rolÍ detek-
tora wstrz¹sÛw. åwietnie na-
dawa³yby siÍ do tego czujni-
ki przyúpieszenia firmy Ana-
log Devices, gdyby ich cena
nie by³a tak wysoka jak obec-
nie. Ale mniej wyrafinowany
czujnik wibracji moøna skon-
struowaÊ samemu, dos³ownie
za grosze. Pos³uøy do tego
zwyk³y przetwornik piezoce-
ramiczny wykonany w†kszta³-
cie metalowego kr¹øka
o†úrednicy ok. 25mm. Prze-
tworniki takie wykorzystywa-
ne s¹ jako ürÛd³o düwiÍku
w†sygnalizatorach lub syre-
nach ostrzegawczych. Ele-
menty te dzia³aj¹ na podob-
nej zasadzie jak rezonator
kwarcowy: przy³oøone napiÍ-
cie powoduje mechaniczne
odkszta³cenia elementu. O†ile
jednak rezonatory kwarcowe
drgaj¹ z†czÍstotliwoúciami se-
tek i†milionÛw hercÛw, to
przetworniki wibruj¹ z†czÍs-
totliwoúciami s³yszalnymi
dla ludzkiego ucha i†s¹ wy-
korzystywane jako ürÛd³a wy-
sokiego ostrzegawczego
düwiÍku. Jednak elementy

k w a r c o w e
i†piezoelementy
maj¹ tÍ ciekaw¹ w³aú-
ciwoúÊ, øe nie tylko prze-
kszta³caj¹ energiÍ elektrycz-
n¹ w†mechaniczn¹, ale i†na
odwrÛt. Podczas wyginania
odpowiednio spreparowane-
go elementu na jego wypro-
wadzeniach moøe gromadziÊ
siÍ spory ³adunek elektrycz-
ny. W³aúciwoúÊ tÍ wykorzys-
tano np. w†zapalniczkach, w
ktÛrych do wytworzenia isk-
ry uøywa siÍ elementu pie-
zoceramicznego. Podobne
zjawisko moøna wykorzystaÊ
do budowy czujnika wibra-
cji. Jeøeli jeden koniec wspo-
mnianej blaszki przetworni-

ka obci¹øymy jak¹ú mas¹
a†drugi zamocujemy sztyw-
no do pod³oøa, to wstrz¹sy
na skutek bezw³adnoúci ob-
ci¹øaj¹cej masy doprowadz¹
do odkszta³ceÒ przetwornika
i†pojawienia siÍ na jego
ok³adkach ³adunkÛw elekt-
rycznych. Dalej jest juø
³atwo. Poniewaø impulsy s¹
dosyÊ s³abe, naleøy je
wzmocniÊ, a†potem wyzwa-
laÊ za ich pomoc¹ element
sygnalizacyjny. Taka jest za-
sada dzia³ania uk³adu poka-
zanego na rys. 1.

Sygnalizator wstrząsów
Prezentowany

w†artykule uk³ad
sygnalizatora moøe

znaleüÊ zastosowanie
jako jeden z†elementÛw
zabezpieczenia roweru,
samochodu lub jako
sygnalizator zdarzeÒ,

z†ktÛrymi zwi¹zane s¹
wibracje. Uk³ad jest tak
prosty, øe, maj¹c pod

rÍk¹ potrzebne
elementy, moøna go

zmontowaÊ i†uruchomiÊ
w†ci¹gu 10 minut.

Rys. 1.
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Impulsy z†czujnika poda-
wane s¹ poprzez potencjo-
metr PR1 i†kondensator
sprzÍgaj¹cy C1 na zwyk³y,
jednostopniowy wzmacniacz
tranzystorowy. Punkt pracy
wzmacniacza ustala dzielnik
rezystorowy R2, R5. W†mo-
mencie, kiedy czujnik wibra-
cji wytworzy impulsy o†od-
powiedniej amplitudzie, na
kolektorze tranzystora T2
chwilowo pojawi siÍ niski po-
tencja³ wyzwalaj¹cy syrenÍ
zbudowan¹ na uk³adzie
HT2812 firmy HOLTEK.

Zaleønie od wykonania,
HT2812 moøe generowaÊ rÛø-
ne düwiÍki. W†projekcie wy-

Rys. 2.

brano sygna³ syreny. Zalet¹
uk³adu jest ma³a liczba zew-
nÍtrznych elementÛw, ktÛre
trzeba do niego do³¹czyÊ. Wy-
sokoúÊ tonu syreny regulowa-
na jest opornikiem R1. Dioda
LED D1 úwieci siÍ, gdy syre-
na generuje sygna³ o czÍsto-
tliwoúci akustycznej (jeøeli
sygnalizacja wizualna jest
niepotrzebna, moøna zrezyg-
nowaÊ z†montaøu zarÛwno
diody, jak i†opornika R4).
Sygna³ z†wyjúcia OUT jest po-
dawany na wtÛrnik emitero-
wy, w†obwodzie ktÛrego w³¹-
czono g³oúnik.

Uk³ad moøe byÊ zasilany
napiÍciem sta³ym o†wartoúci
od 2,7V do 4,5V, chociaø
zmiana poziomu zasilania
w†czasie pracy wi¹øe siÍ ze
zmian¹ tonu i†g³oúnoúci¹ ge-
nerowanego przez syrenÍ syg-
na³u. W†czasie czuwania
uk³ad pobiera pr¹d o†wartoú-
ci jedynie 18µA, ktÛry pod-
czas generacji alarmu zwiÍk-
sza siÍ do 180mA.

Czujnik wibracji moøna
wykonaÊ w†nastÍpuj¹cy spo-
sÛb. MasÍ obci¹øaj¹c¹ naleøy
przykleiÊ, np. klejem, do me-

talu na jednym kraÒcu blasz-
ki przetwornika. Obci¹øe-
niem moøe byÊ np. nakrÍtka
M4 lub wiÍksza. Na przeciw-
leg³ym kraÒcu blaszki naleøy
wywierciÊ ma³y otwÛr. Pos³u-
øy on do mocowania blaszki
ze sztywnym wspornikiem.
Moøe to byÊ gruba srebrzan-
ka lub kawa³ek miedzianego
drutu. Wspornik o†d³ugoúci
ok. 10mm ³¹czymy z†blaszk¹
lutuj¹c go, a drugi koniec
drutu-wspornika wlutowuje-
my do p³ytki drukowanej. BÍ-
dzie to po³¹czenie czujnika
z†mas¹ uk³adu. Do zewnÍt-
rznej ok³adziny przetwornika
naleøy teraz przylutowaÊ
cienki, sprÍøysty przewÛd,
ktÛry po³¹czy j¹ z†wyprowa-
dzeniem potencjometru PR1.
Uwaga, nie naleøy przegrze-
waÊ zewnÍtrznej ok³adziny
przetwornika, gdyø jest ona
delikatna i†moøe ulec znisz-
czeniu. Czujnik naleøy oczy-
wiúcie zamontowaÊ na koÒ-
cu, gdyø jego usytuowanie
ponad p³ytk¹ moøe utrudniÊ
dostÍp do innych czÍúci.

Regulacja sprowadza siÍ
jedynie do sprawdzenia pun-

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 390kΩ
R2: 680kΩ
R3, R4: 100Ω
R5, PR1: 100kΩ
R6: 12kΩ
Kondensatory
C1, C2: 220nF
Półprzewodniki
D1: LED
T1, T2: BC547
U1: HT2812
Różne
G1: GŁOŚNIK 8..35Ω
X1: PIEZO (patrz tekst)

ktu pracy wzmacniacza tran-
zystorowego T2. Przy zasila-
niu uk³adu napiÍciem +4,5V
wartoúÊ napiÍcia na kolekto-
rze tranzystora powinna siÍ
mieúciÊ miÍdzy 4V a†4,4V.
Ewentualnej korekty moøna
dokonaÊ, zmieniaj¹c wartoúÊ
rezystora R2. Czu³oúÊ uk³a-
du reguluje siÍ potencjo-
metrem PR1.
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