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Sygnalizator deszczu

Tym razem w ramach “Projektów Zagranicznych” przedstawiamy aż cztery urządzenia. Trzy z nich, ze
względu na ogromną prostotę układową, zostały opisane bardzo skrótowo. Ich montaż można bez trudu
przeprowadzić na płytkach uniwersalnych, lub bardzo popularną metodą “w pająku”. Bardziej
skomplikowany układ odwracacza sygnału wideo opisaliśmy szczegółowo, został przedstawiony także
widok ścieżek na płytce drukowanej wraz z rozmieszczeniem elementów.

Rys. 1. Schemat ideowy sygnalizatora deszczu.

akustycznego. Gdy czujnik wilgot-
noúci zostaje zamoczony kroplami
deszczu, tranzystor Darlingtona
TR1/TR2 zaczyna przewodziÊ. Po-
woduje to uruchomienie genera-
tora astabilnego zbudowanego na

uk³adzie 555 (IC1), ktÛry przez
tranzystor TR3 wysterowuje nie-
wielki g³oúnik. Potencjometr VR2
s³uøy do regulacji czÍstotliwoúci
drgaÒ generatora w†przedziale
18kHz - 25kHz, natomiast poten-
cjometr VR3 - do regulacji pozio-
mu düwiÍku.
Czu³oúÊ uk³adu jest regulowa-

na przy pomocy potencjometru
VR1. ParÍ Darlingtona moøe sta-
nowiÊ scalony element Darlingto-
na TIP122 lub dwa pojedyncze
tranzystory typu ZTX300. Sensor
wilgoci wykonany zosta³ z†kawa³-
ka p³ytki uniwersalnej, w†ktÛrej
co drugie paski zosta³y po³¹czone
ze sob¹, tworz¹c zachodz¹ce na
siebie wide³ki (patrz rys.1). Uk³ad
zasilany jest bateri¹ 9V typu PP3.

Rys.1 przedstawia schemat
ideowy prostego urz¹dzenia syg-
nalizuj¹cego düwiÍkiem opady at-
mosferyczne. Uk³ad jest wyposa-
øony w†regulacjÍ poziomu i†czÍs-
totliwoúci emitowanego sygna³u
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nadal zapalaÊ siÍ i†gasn¹Ê. Moøna
to przerwaÊ otwieraj¹c prze³¹cznik
S1, wy³¹czaj¹cy zasilanie.
Spoczynkowy pobÛr pr¹du

uk³adu jest bardzo ma³y, ponie-
waø rezystancja R1 jest bardzo
duøa. Zamiast pÍtli przewodnika
moøna zastosowaÊ prze³¹cznik rtÍ-

Proste urządzenie alarmowe
ciowy obchodz¹c siÍ z†nim z†na-
leøyt¹ ostroønoúci¹ - rtÍÊ jest
silnie toksyczna.

Artyku³ publikujemy na pod-
stawie umowy z redakcj¹ mie-
siÍcznika "Everyday Practical
Electronics".

Uk³ad przedstawiony na rys.3
zosta³ opracowany z†myúl¹
o†ochronie rÛønych przedmiotÛw
przy pomocy pÍtli z†przewodnika
lub prze³¹cznika rtÍciowego. Tran-
zystor TR1 i†zwi¹zane z†nim ele-
menty tworz¹ prze³¹cznik, ktÛry
w†normalnych warunkach jest
wy³¹czany przez zwarcie jego
bazy do masy (pÍtla NC). Gdy
pÍtla ta zostanie przerwana, tran-
zystor TR1 zaczyna przewodziÊ
i†powoduje w³¹czenie tyrystora
CSR1. Zostaje uruchomiony gene-
rator astabilny z†uk³adem IC1
(555), ktÛry powoduje migotanie
diody LED D1.
NastÍpuje takøe wyzwolenie

uk³ad monostabilnego IC2, ktÛry
generuje trwaj¹cy oko³o dwie mi-
nuty impuls, podczas ktÛrego brzÍ-
czyk WD1 emituje sygna³ akus-
tyczny. Po zakoÒczeniu alarmu
düwiÍkowego dioda LED bÍdzie Rys. 3. Schemat ideowy urządzenia alarmowego.


