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Sygnalizator wtargnięcia
Przedstawiony w†artykule
uk³ad prostego alarmu
wykorzystuje czujnik

promieniowania cieplnego
(PIR) do wykrywania

obecnoúci zwierz¹t lub
cz³owieka.

Schemat elektryczny urz¹dze-
nia przedstawiono na rys. 1.
Styki przekaünika czujnika s¹
po³¹czone z†wejúciem uk³adu
i†w†stanie spoczynkowym s¹
zwarte. Jeúli zwierzÍ lub cz³o-
wiek zbliøy siÍ do czujnika, to
styki przekaünika rozwieraj¹ siÍ.
Wtedy wejúcie IC1b przyjmuje
stan niski, a†jego wyjúcie stan
wysoki. Wyprowadzenie 8 IC1
przyjmuje stan wysoki, co wy-

zwala multiwibrator monostabil-
ny MMV, utworzony przez IC1c
i†IC1d. DziÍki sprzÍøeniu zwrot-
nemu do wyprowadzenia 9 IC1c,
wyjúcie MMV pozostaje w†stanie
niskim przez oko³o trzy minuty,
nawet jeúli czujnik jest nieaktyw-
ny. Jeúli po up³ywie trzech minut
czujnik ci¹gle pozostaje pobudzo-
ny, to jest generowany kolejny
impuls, czyli przed³uøany jest
stan niski na nastÍpne trzy mi-
nuty. Impulsy alarmu w†trakcie
gdy MMV odlicza opÛünienia, s¹
ignorowane.
Gdy MMV jest w†stanie spo-

czynkowym, jego wyjúcie pozosta-
je w†stanie wysokim i†licznik IC2
pozostaje wyzerowany. Tak wiÍc
stan licznika wynosi zero i brzÍ-
czyk pozostaje nieaktywny, ponie-
waø wyjúcie Q0 (wyprowadzenie
3) nie jest z nim po³¹czone
poprzez diodÍ i T1.
Gdy MMV zostanie wyzwolony

przez czujnik promieniowania
cieplnego, jego wyjúcie zmienia
stan na niski. Licznik nie jest juø
d³uøej zerowany i†zaczyna zliczaÊ
impulsy zegarowe IC1a. NastÍpnie
brzÍczyk jest okresowo uaktyw-
niany podawanymi stanami wyso-
kimi na wejúciach licznika, po-Rys. 1.
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przez diody D1..D5 na bazÍ tran-
zystora T1.
Gdy licznik osi¹gnie swÛj stan

najwyøszy, poziom wysoki na wyj-
úciu Q9 (wyprowadzenie 11) za-
blokuje wejúcie zegara poprzez
wejúcie zezwolenia (wyprowadze-
nie 13). Licznik przerwie zlicza-
nie i utrzyma swÛj stan. Po
krÛtkiej chwili, gdy zakoÒczy siÍ
opÛünienie monowibratora, wy-
prowadzenie 11 IC1d przyjmie
stan wysoki i licznik zostanie

zresetowany. NastÍpnie impuls
o†czasie trwania 600µs z obwodu
rÛøniczkuj¹cego R2 i C3 bÍdzie
podany (po zanegowaniu) na wej-
úcie 3 uk³adu IC3a. Impuls ten
na krÛtko zablokuje IC3a, wskutek
czego, przy za³oøeniu øe czujnik
jest ci¹gle pobudzony, MMV zo-
stanie wyzwolony ponownie.
Czas opÛünienia monowibrato-

ra moøna zmieniÊ poprzez zmianÍ
sta³ej czasowej R4, C1.
Jeúli styki czujnika by³y przez

d³uøszy czas zwarte, opÛünienie
monowibratora moøe byÊ nieco
krÛtsze, gdy zostanie wyzwolony
po raz pierwszy. Jeúli okaøe siÍ,
øe opÛünienie jest za krÛtkie,
naleøy wyd³uøyÊ czas regeneracji
zwiÍkszaj¹c wartoúÊ R4.
Uk³ad pobiera pr¹d 1..2mA,

wzrastaj¹cy do 13..14mA (poprzez
R1), gdy styki przekaünika s¹
zwarte i†do 15..16mA, gdy w³¹cza
siÍ brzÍczyk.
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