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Jest to uk³ad prÛbny, ty-
powo eksperymentalny, co
nie oznacza, øe nie moøna
znaleüÊ dla niego konkretne-
go zastosowania. Moøe byÊ
np. uøyty jako prymitywny,
ale w†miarÍ skuteczny ìra-
darî do parkowania samo-
chodÛw, jako detektor wy-
krywaj¹cy przeszkody lub
w prostych zabawkach. Jed-
nak pierwsz¹ i†podstawow¹
przyczyn¹ jego skonstruowa-
nia by³a chÍÊ rozpoznania
nowej tematyki, ktÛrej, jak
do tej pory, nie opisywano
w†EP. Tematyka ta, obca tak-
øe autorowi, dotyczy tak
dobrze znanego kaødemu
ma³emu nietoperzowi ìøy-
wio³uî - ultradüwiÍkÛw.

Schemat elektryczny na-
szego, eksperymentalnego
minisonaru pokazano na rys.
1. Uk³ad moøna podzieliÊ na
dwa bloki funkcjonalne: na-
dajnik, zrealizowany na in-
werterach zawartych w†uk³a-
dzie IC1 - 40106 i†odbiorni-
ka zbudowanego z†wykorzys-
taniem popularnego wzmac-
niacza operacyjnego TL081.

Generator astabilny, zbu-
dowany na inwerterze IC1F,
generuje ci¹g impulsÛw

prostok¹tnych o†czÍstotli-
woúci okreúlonej pojemnoú-
ci¹ kondensatora C1 i†rezys-
tancj¹ po³¹czonych szerego-
wo rezystorÛw R1 i†PR1. Ci¹g
impulsÛw jest podawany na
wejúcia dwÛch po³¹czonych
rÛwnolegle inwerterÛw IC1C
i†IC1D oraz na wejúcie trze-
ciego inwertera IC1E, sk¹d
po zanegowaniu dostaje siÍ
na wejúcia dwÛch pozosta-
³ych inwerterÛw IC1A
i†IC1B. Nadajnik ultradüwiÍ-
kÛw do³¹czony jest do wyjúÊ
dwÛch par inwerterÛw, two-
rz¹cych swojego rodzaju

Prosty sonar
Proponowany uk³ad

jest prostym
w†wykonaniu sonarem,

czyli urz¹dzeniem
pozwalaj¹cym na

wykrywanie obiektÛw
za pomoc¹ fal
düwiÍkowych,
a†konkretnie

ultradüwiÍkÛw.

wzmacniacz BTL, czyli mos-
tkowy.

Odbity od przeszkody
sygna³ akustyczny jest od-
bierany przez odbiornik ul-
tradüwiÍkÛw Q2 i†kierowa-
ny na wejúcie wzmacniacza
IC2. Wzmocnienie uk³adu
dla sygna³u zmiennego moø-
na regulowaÊ (od oko³o 45
do 2200) w†szerokich grani-
cach za pomoc¹ potencjo-
metru montaøowego PR2
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Rys. 2.

Rys. 1.

o†zbliøaniu siÍ do prze-
szkody.

Na rys. 2 pokazano roz-
mieszczenie elementÛw na
p³ytce drukowanej. Widok
úcieøek przedstawiamy na
wk³adce wewn¹trz numeru.

Montaø wy-
konujemy w†ty-
powy sposÛb,
rozpoczyna j¹c
od elementÛw
o†najmniejszych
g a b a r y t a c h .
Z m o n t o w a n y

uk³ad wymaga jedy-
nie prostej regulacji
polegaj¹cej na usta-
wieniu za pomoc¹ po-
tencjometru montaøo-
wego PR1 czÍstotli-
woúci w³aúciwej dla
zastosowanych prze-
twornikÛw ultra-
d ü w i Í k o w y c h .
W†przypadku zastoso-
wania przetwornikÛw

takich, jakie podane s¹
w†wykazie elementÛw, czÍs-
totliwoúÊ ta powinna wyno-
siÊ dok³adnie 40kHz. Uk³ad
powinien byÊ zasilany na-
piÍciem w³aúciwym dla u-
k³adÛw scalonych CMOS
z†rodziny 4000.
SR

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
PR1: 200kΩ potencjometr
montażowy miniaturowy
PR2: 4,7kΩ potencjometr
montażowy miniaturowy
R1: 24kΩ
R2, R3, R4: 220kΩ
R5: 100Ω
R7, R6: 5,6kΩ
Kondensatory
C1: 270pF
C2: 10nF
C3, C6: 100nF
C4: 1µF/16V
C5: 1000µF/16V
C7: 470nF
Półprzewodniki
D2, D1: 1N4148 lub
odpowiednik
IC1: 40106
IC2: TL081
T1: BC548 lub odpowiednik
Różne
Q1: nadajnik ultradźwiękowy
CTD40T lub zamiennik
Q2: odbiornik ultradźwiękowy
CTD40R lub zamiennik
Q3: piezo z generatorem
S1: miniaturowy włącznik
hebelkowy

Kompletny uk³ad i p³ytki druko-
wane s¹ dostÍpne w†AVT pod
oznaczeniem AVT-1191.

i†w†ten sposÛb dobieraÊ czu-
³oúÊ uk³adu. Odbierany syg-
na³ jest poddawany detekcji
w†uk³adzie z†diodami D1
i†D2, a†napiÍcie do jakiego
na³aduje siÍ kondensator C4
jest proporcjonalne do am-
plitudy sygna³u dochodz¹-
cego do mikrofonu.

W†momencie, kiedy na-
piÍcie na kondensatorze C4
wzroúnie do ok. 1,2V, to
baza tranzystora T1 zosta-
nie spolaryzowana i†tran-
zystor w³¹czy przetwornik
piezo Q3 z†wbudowanym
generatorem. Sygna³ akus-
tyczny bÍdzie informowa³


