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Pasywne czujniki podczerwieni firmy

Pasywne czujniki
podczerwieni...
...nazywane czÍsto PID (od ang. Passive

Infrared Detector) stosowane s¹ najczÍúciej
w†detektorach ruchu i†nowoczesnych czujni-
kach alarmowych.
Ich dzia³anie opiera siÍ na zjawisku zmia-

ny stopnia polaryzacji cz¹steczek struktury
materia³u dielektrycznego pod wp³ywem
temperatury. Zmiana polaryzacji powoduje
przep³yw ³adunku przez obszar dielektryka
(zjawisko pyroelektryczne). Aby przep³yw
³adunku (pr¹du) nast¹pi³, p³ytka czujnika
musi byÊ spolaryzowana przy pomocy ze-
wnÍtrznego ürÛd³a napiÍciowego.
Na rys.1 przedstawiono schemat elektrycz-

ny czujnika LHi807, ktÛry jest typowym
przedstawicielem ca³ej rodziny detektorÛw
produkowanych przez Heimanna. Tranzystor
FET spe³nia rolÍ wzmacniacza - bufora, ktÛ-
rego zadaniem jest odseparowanie elektrycz-
ne p³ytki czujnika od uk³adÛw zewnÍtrznych.
Jak widaÊ na rys.1 czujniki s¹ wyposaøone

w†filtry optyczne o†charakterystyce przepusz-
czalnoúci dostosowanej do specyficznych wy-
magaÒ rÛønych aplikacji. Czujniki LHi807 prze-
znaczone s¹ do stosowania w†aparaturze pomia-
rowej do bezstykowego mierzenia temperatury.
W†zaleønoúci od wersji zastosowanego w†czuj-
niku filtru dostÍpne s¹ detektory do pomiaru
temperatury gazÛw (5 wersji) oraz szeroko-
pasmowe. Czujniki serii LHi807 wyposaøone
s¹ pojedynczy element detekcyjny.
Dla nieco innego obszaru zastosowaÒ op-

racowane zosta³y czujniki LHi954, 958 oraz
1148. Ich konstrukcja i†zastosowane filtry
predestynuj¹ je do stosowania w†detektorach
ruchu. Mog¹ byÊ stosowane w†czujnikach
alarmowych oraz automatycznych w³¹czni-
kach oúwietlenia, ktÛre coraz czÍúciej sto-
sowane s¹ takøe w†naszym kraju.

Dwa pierwsze z†wymienionych maj¹ wbu-
dowane dwa elementy detekcyjne o†wymia-
rach 2x1mm, po³¹czone w†przeciwfazie, co
znacznie zwiÍksza odpornoúÊ detektora na
zak³Ûcenia radiowe, radykalnie obniøa po-
ziom szumÛw na wyjúciu i†podnosi czu³oúÊ.
Filtr optyczny dobrany zosta³ w†taki sposÛb,
aby maksimum czu³oúci odpowiada³o wolno
poruszaj¹cym siÍ obiektom (rys.2), emituj¹-
cym promieniowanie o†d³ugoúci fali z†zakre-
su 6..14µm.
Czujnik LHi1148 jest nieco bardziej za-

awansowany konstrukcyjnie od przedstawio-
nych, poniewaø jego struktura zawiera aø
cztery elementy czu³e na podczerwieÒ. S¹
one po³¹czone parami w†przeciwfazie, a†kaø-
da para ma swÛj wtÛrnik ürÛd³owy, spe³nia-
j¹cy rolÍ separatora (rys.3). DziÍki odwrotnej
polaryzacji par czujnikÛw sygna³y na wy-
júciu wtÛrnikÛw po wykryciu poruszaj¹cego
siÍ obiektu maj¹ przeciwn¹ fazÍ, co pozwala

Niemiecka firma Heimann
pojawi³a siÍ na naszym rynku

stosunkowo niedawno, jest jednak
dobrze znana wúrÛd producentÛw

urz¹dzeÒ alarmowych oraz
fotografikÛw.

Dlaczego akurat przez nich?
Heimann produkuje niezwykle

nowoczesne palniki b³yskowe oraz
szereg czujnikÛw optycznych na

zakres úwiat³a widzialnego
i†podczerwieÒ. S¹ wúrÛd nich
zarÛwno fotorezystory, optyczne

czujniki pomiarowe, a†takøe
pasywne detektory podczerwieni,

ktÛre zawojowa³y rynek czujnikÛw
alarmowych.

Poniewaø s¹ to elementy
o†bardzo interesuj¹cej konstrukcji

postaramy siÍ pokrÛtce je
przedstawiÊ w†artykule.

Rys. 1. Rys. 2. Rys. 3.
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na bardzo precyzyjn¹ eliminacjÍ zak³ÛceÒ
i†zwiÍkszenie czu³oúci czujnika.
Sensor oznaczony LHi1448 jest odpowied-

nikiem elementÛw z†dwoma p³ytkami detek-
cyjnymi, lecz dziÍki specyficznej budowie
struktury jego parametry s¹ zbliøone do
LHi1148 przy zachowaniu moøliwoúci pracy

w†standardowym uk³adzie aplikacyjnym dla
sensorÛw podwÛjnych.
DoúÊ ciekawym elementem jest sensor

oznaczony TPS408 (rys.4). Jest on przezna-
czony do zdalnego pomiaru temperatury (na-
tÍøenia promieniowania podczerwonego).
Sk³ada siÍ z†40 termoelementÛw po³¹czo-
nych szeregowo, ktÛre tworz¹ obszar czu³y
na promieniowanie o†powierzchni 0.3mm2.
Podobnie jak czujniki serii LHi, sensor
TPS408 moøe byÊ wyposaøony w†filtr o†cha-
rakterystyce úciúle dopasowanej do wymagaÒ
aplikacji.
Czujniki oferowane przez Heimanna mog¹

pracowaÊ w†szerokim zakresie temperatur -
od -40oC†do +70oC. NapiÍcie zasilaj¹ce nie-
zbÍdne do poprawnej pracy powinno mieú-
ciÊ siÍ w†zakresie 3..15V, a†maksymalny po-
bÛr pr¹du wynosi 2µA.
Rozwi¹zania praktyczne
W†EP5/93 przedstawiliúmy konstrukcjÍ

czujnika podczerwieni, wykorzystuj¹cego ja-
ko sensor element LHi954 (kit AVT-54). Ze

wzglÍdu na k³opoty z†zaku-
pem tego elementu kit zosta³
wycofany z†produkcji. Teraz
sytuacja uleg³a zasadniczej
odmianie, poniewaø firma
He imann ma w†Po l s c e
przedstawiciela handlowego,
tak wiÍc zakup elementÛw
przesta³ byÊ k³opotliwy.
Aby przypomnieÊ nieco

konstrukcjÍ pasywnej czujki podczerwieni
przedstawimy pokrÛtce zalecane przez firmÍ
Heimann rozwi¹zania.
Na rys.5 przedstawiony zosta³ schemat

elektryczny dwustopniowego filtra pasmo-
woprzepustowego. W†uk³adzie tym tranzys-
tor wyjúciowy czujnika pracuje jako jedno-
stopniowy wzmacniacz. DoúÊ czÍsto spotyka
siÍ rozwi¹zania, w†ktÛrych tranzystor pracu-
je jako wtÛrnik ürÛd³owy z†obci¹øeniem
w†postaci rÛwnolegle po³¹czonych: rezystora
47kΩ i†kondensatora 100..220nF.
NapiÍcie z†wyjúcia filtra podawane jest na

komparator okienkowy, ktÛrego przyk³ado-
wy schemat przedstawiono na rys.6. Dioda
Zenera spe³nia rolÍ ürÛd³a napiÍcia odnie-
sienia dla dzielnika ustalaj¹cego progi po-
rÛwnania. Na wyjúciu komparatora (diody
w³¹czone w†szereg z†wyjúciami komparato-
rÛw tworz¹ funkcjÍ logiczn¹ OR) pojawiaj¹
siÍ impulsy prostok¹tne
w†chwili pojawienia siÍ na
jego wejúciu sygna³u o†od-
powiednio duøej amplitu-
dzie. Na rys.7 przedstawio-
no charakterystyczne prze-
biegi w†rÛønych punktach
uk³adu.
Dalsza obrÛbka sygna³u

z†wyjúcia komparatora jest
zaleøna od fantazji kon-
struktora i†wymagaÒ uøyt-
kownikÛw. Spotykane s¹
czujniki z†wbudowanymi
licznikami, ktÛre generuj¹
alarm dopiero po wykry-
ciu zadanej liczby naru-
szeÒ chronionej strefy
w † ok r e ú l onym cz a s i e .
Nieco bardziej rozbudo-Rys. 6.

wane uk³ady logiczne pozwalaj¹ tworzyÊ de-
tektory kierunku poruszania siÍ osÛb w†po-
mieszczeniu.
Poniewaø kompletny czujnik pasywnej

podczerwieni wykonany w†przedstawiony
powyøej sposÛb jest doúÊ z³oøony Heimann
opracowa³ specjalizowany uk³ad scalony,
przeznaczony do stosowania w†tego typu ap-
likacjach. Zosta³ on nazwany MODEC (od
ang. MOtion DEtection Control). Jest to uk³ad
o†uniwersalnej konstrukcji, ktÛry moøna sto-
sowaÊ we wszelkiego typu aplikacjach wy-
korzystuj¹cych czujniki pasywnej podczer-
wieni. Schemat aplikacyjny uk³adu MODEC
przedstawiono na rys.8.
Moøe on byÊ zasilany napiÍciem z†zakresu

5..15V i†pobiera pr¹d rzÍdu 500µA..1mA.
Ze wzglÍdu na prostotÍ stosowania i†dos-

kona³e parametry pracy wiÍkszoúÊ produ-
centÛw czujnikÛw - automatycznych w³¹cz-
nikÛw oúwietlenia wykorzystuje te uk³ady
w†produkowanych przez siebie urz¹dze-
niach. Nieco inaczej wygl¹d sytuacja na ryn-
ku czujnikÛw alarmowych - znacznie wiÍk-
sz¹ popularnoúci¹ niø MODEC ciesz¹ siÍ
rozwi¹zania dyskretne, a†ostatnio coraz wiÍk-
szego nabieraj¹ konstrukcje oparte na mik-
rokontrolerach zintegrowanych z†przetwor-
nikami A/C.
Piotr Zbysiński, AVT

Rys. 4.

Rys. 8.

Rys. 7.

Rys. 5.


