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W ofercie AVT*
AVT-1684 A
AVT-1684 B
AVT-1684 C
Wykaz elementów:
Rezystory: (wszystkie o mocy 0,25 W)
R1: 22 kV
R2: 6,8 MV
R3: 1,5 MV
R4: 10 kV
R5: 2,2 kV
P1 1 MV monta owy le cy
Kondensatory:
C1: 100 nF/50 V (ceramiczny)
C2: 470 mF/16 V (elektrolityczny)
C3: 22 mF/16 V (elektrolityczny)
C4: 1 mF/63 V (polipropylenowy)
Pó przewodniki:
D1: 1N4148
LED1: dowolny LED 5 mm, np. czerwona
T1: dowolny PNP ma ej mocy, np. BC557
US1: CD4060
Inne:
PK1: przeka nik z cewk  na 12 V, dwuobwodowy, 
np. HF115F
J1, J2: ARK2 (5 mm)
Podstawka DIL16
Dodatkowe materia y na CD/FTP:

ftp://ep.com.pl, user: 19891, pass: 428jbr30
• wzory p ytek PCB
• karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów 

oznaczonych w Wykazie elementów kolorem 
czerwonym

Projekty pokrewne na CD/FTP:
(wymienione artyku y s  w ca o ci dost pne na CD)

AVT-1459 Uniwersalny uk ad czasowy  
(EP 12/2007)

* Uwaga:
Zestawy AVT mog  wyst powa  w nast puj cych wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany uk ad. Tylko i wy cznie. Bez 

elementów dodatkowych.
AVT xxxx A p ytka drukowana PCB (lub p ytki drukowane, je li 

w opisie wyra nie zaznaczono), bez elementów dodat-
kowych.

AVT xxxx A+ p ytka drukowana i zaprogramowany uk ad (czyli 
po czenie wersji A i wersji UK) bez elementów dodat-
kowych.

AVT xxxx B p ytka drukowana (lub p ytki) oraz komplet elementów 
wymieniony w za czniku pdf

AVT xxxx C to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli 
elementy wlutowane w PCB. Nale y mie  na uwadze, 
e o ile nie zaznaczono wyra nie w opisie, zestaw 

ten nie posiada obudowy ani elementów dodatkowych, 
które nie zosta y wymienione w za czniku pdf

AVT xxxx CD oprogramowanie (nie cz sto spotykana wersja, lecz 
je li wyst puje, to niezb dne oprogramowanie mo na 
ci gn  klikaj c w link umieszczony w opisie kitu)

Nie ka dy zestaw AVT wyst puje we wszystkich wersjach! Ka da wer-
sja posiada za czony ten sam plik pdf! Podczas sk adania zamówienia 
upewnij si  któr  wersj  zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C)
http://sklep.avt.pl

Schemat ideowy wy cznika czasowego 

pokazano na rysunku 1. Wykonano go z u y-

ciem taniego uk adu scalonego CD4060. Za-

wiera on w swojej strukturze gotowy oscy-

lator oraz dzielniki cz stotliwo ci sygna u 

z wewn trznego generatora. Potencjometr 

P1, rezystory R2 i R3 oraz kondensator C4 

ustalaj  okres generowanych sygna ów. Wy-

ra a si  on wzorem: T=2,2×C4×(P1+R3). 

Dla warto ci elementów ze schematu i po-

tencjometru P1 ustawionego w po owie, 

uzyskujemy nast puj ce, przybli one czasy 

trwania sygna ów na poszczególnych wyj-

ciach US1 (od Q1…Q14): 35 s; 70 s; 140 s; 

4,5 min; 9 min; 19 min; 38 min; 2,5 godz.; 

5 godz.; 10 godz. Wyboru czas dzia ania do-

konuje za pomoc  zworki. Zainicjowanie 

odmierzania czasu nast puje po zwarciu sty-

ków przycisku S1. Jednocze nie jest wykony-

wane zerowanie uk adu US1, aby upewni  

si , e odliczanie rozpoczyna si  od 0. Dalsze 

podtrzymanie zasilania odbywa si  za pomo-

c  jednej pary zestyków przeka nika PK1. 

Jego cewka jest zasilana za po rednictwem 

tranzystora T1, który jest w stanie przewo-

dzenia tylko wtedy, gdy na wybranym wyj-

ciu uk adu panuje poziom niski. Po zako -

czeniu odliczania i ustawieniu wybranego 

wyj cia, tranzystor zatyka si , a przeka nik 

od cza zasilanie od uk adu i od sterowanego 

urz dzenia. Wy cznik w stanie spoczynku 

nie pobiera pr du ze ród a zasilania.

Dzia anie jest sygnalizowane wiece-

niem si  diody LED1. Do z cza J1 dopro-

wadza si  zasilanie uk adu, z cze J2 za  

traktuje si  jako zwyk y wy cznik i w cza 

w szereg z od czanym urz dzeniem.

Automatyczny wy cznik czasowy

To nieskomplikowane urz dzenie 

automatycznie od cza zasilanie 

po up ywie ustalonego odcinka 

czasu, np. mo e w ten sposób 

ochroni  akumulator przed 

prze adowaniem. Szczególnie 

rekomendowane zapominalskim.

Uk ad zmontowano na dwustronnej 

p ytce o wymiarach 81 mm×32 mm. Sche-

mat monta owy pokazano na rysunku 2. 

Monta  jest wykonywany typowo, od ele-

mentów najni szych po najwy sze. Pod 

uk ad scalony warto zastosowa  podstawk . 

Goldpiny, sk adaj ce si  na z cze JP1, mo -

na zwiera  zwork , jak w uk adzie modelo-
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Rysunek 1. Schemat ideowy automatycznego wy cznika czasowego

Rysunek 2. Schemat monta owy automa-

tycznego wy cznika czasowego

wym, lub pod czy  je 

do dziesi ciopozycyjnego 

prze cznika obrotowego, 

w którym styk wspólny 

prowadzi by do rezystora 

R4.

Uruchomienie uk a-

du nie nastr cza trudno-

ci. Po do czeniu zasila-

nia (ok. 12 V, niekoniecz-

nie stabilizowane, pr d 

min. 50 mA) uk ad jest 

gotowy do pracy. Jedynie 

nale y dokona  regulacji 
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cz stotliwo ci sygna u oscylatora. Wykonu-

je si  to za pomoc  potencjometru P1. Przed 

rozpocz ciem regulacji nale y ustawi  jego 

lizgacz w po owie. Nast pnie, przy u yciu 

stopera lub zegara z sekundnikiem, nale y 

sprawdzi , czy ustawiony czas (mo liwie 

najd u szy, by wykluczy  krótkotrwa e wa-

hania) jest zgodny z oczekiwaniami. Je eli 

nie, nale y dokona  regulacji i ponownie 

uruchomi  uk ad. Ustawienie zgodno ci 

jednego czasu spowoduje automatyczne 

ustawienie pozosta ych, gdy  dzielniki nie 

wnosz  praktycznie adnego opó nienia. 

Ponowne za czenie uk adu jest mo liwe po 

up ywie kilkunastu sekund od wy czenia, 

gdy  musz  roz adowa  si  wszystkie kon-

densatory znajduj ce si  w uk adzie.

Kluczow  rol  dla stabilno ci odmie-

rzanych czasów gra jako  dielektryka kon-

densatora C4. St d warto zastosowa  w tym 

miejscu kondensator poliestrowy, a nie 

elektrolityczny. Jednak nale y pami ta , e 

generator ten nie jest stabilizowany kwarco-

wo i cz stotliwo  jego pracy – a w efekcie 

uzyskiwane czas za cze  – zale  od wielu 

czynników, przede wszystkim temperatury. 

Nie nale y zatem stosowa  tego urz dze-

nia do precyzyjnego odmierzania czasu. 

Warto  pr du p yn ca przez z cze J2 jest 

ograniczona przez wydajno  pr dow  sty-

ków przeka nika, szeroko  cie ek i samo 

z cze rubowe, wi c dla pr dów obci enia 

przekraczaj cych 2 A, warto zastosowa  ze-

wn trzny, odpowiednio dobrany przeka nik.

Micha  Kurzela, EP

Schemat ideowy potencjometru po-

kazano na rysunku 1. Napi cie zasilaj ce, 

podawane na z cze J1, jest Þ ltrowane za 

pomoc  kondensatorów C1…C4 i stabili-

zowane przez uk ad US1. Ze stereofonicz-

nego sygna u wej ciowego doprowadzone-

go przez z cze J2 jest usuwana sk adowa 

sta a (kondensatory C1 i C2), natomiast 

dzielnikami rezystorowymi R1/R2 oraz R3/

R4 dodaje si  w asn  o napi ciu 2,5 V. Tak 

przygotowany sygna  wchodzi na wej cia 

„górnych” odczepów potencjometrów znaj-

duj cych si  wewn trz uk adu US2 – nó -

ki 10 i 13. Ich „dolne” odczepy równie  

umieszczone s  na potencjale 2,5 V, dzi ki 

czemu przez cie k  oporow  nie przep y-

wa pr d. Kondensatory C7 i C8 odcinaj  

Elektroniczny, stereofoniczny potencjometr audio

Potencjometry mechaniczne 

maj  t  wad , e zu ywaj  

si  i zaczynaj  wywo ywa  

trzaski w czasie regulacji. 

Ponadto, ich sterowanie przy 

u yciu np. mikrokontrolera 

nastr cza wiele trudno ci 

i wymaga zastosowania 

nap du. Prezentowany uk ad 

w prosty sposób eliminuje te 

niedogodno ci, a dodatkowo 

umo liwia regulacj  balansu.
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sk adow  sta  kieruj c sygna  do wyj cia, 

czyli z cza J4.

Po co takie pozornie niepotrzebne kom-

plikowanie aplikacji? Otó , na drodze ekspe-

rymentalnej zosta o potwierdzone, e poten-

cjometry cyfrowe le radz  sobie z sygna ami, 

w których pr d nie p ynie jedynie od wej cia 

do wyj cia, a równie  od wyj cia ku wej ciu. 

Taka sytuacja ma miejsce, kiedy napi cie jest 

ujemne. Objawia si  to zniekszta ceniami nie-

liniowymi, a przy du ych amplitudach wr cz 

s yszalnym charczeniem. Najprostszym i za-

razem skutecznym lekarstwem, jest „przesu-

ni cie” ca ego sygna u, tak aby ca y „zmie ci  

si ” w dodatniej po ówce. Zosta o to zrealizo-

wane poprzez dodanie sk adowej sta ej, która 

jest „niewidoczna” dla samego potencjome-

tru. „Górny” i „dolny” odczep potencjome-

tru s  na tym samym potencjale, wi c przez 

cie k  oporow  nie p ynie aden pr d.

Sterowanie zrealizowane jest pi cioma 

przyciskami S1…S5:

• S1 (MUTE): t umienie sygna u wyj cio-

wego,

• S2 (BAL2): zmniejszanie t umienia WEJ2 

i zwi kszanie na wej ciu WEJ1,

• S3 (BAL1): zmniejszanie t umienia WEJ1 

i zwi kszanie na wej ciu WEJ2,

Rysunek 1. Schemat ideowy potencjometru elektronicznego
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