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potencjometru PR1. Przycisk P1 wyzwalaj cy 

prac  uk adu czasowego jest w czony pomi -

dzy TRI (pin2) a mas  uk adu. Przeka nik PK1 

oraz dioda LED sygnalizuj ca jego zadzia anie 

sterowana jest bezpo rednio z wyj cia OUT 

(pin3). Urz dzenie mo e by  zasilane napi -

ciem 12...15 V z zasilacza, baterii lub akumula-

tora. W egzemplarzu modelowym zastosowa-

no przeka nik 12 V o dopuszczalnym pr dzie 

obci enia 10 A przy napi ciu 230 VAC. 

EB

Rysunek 1. Schemat ideowy wy cznika czasowego

Rysunek 2. Schemat monta owy wy cz-

nika czasowego

W ofercie AVT*
AVT-1689 A
AVT-1689 B
AVT-1689 C
Wykaz elementów:
R1...R3: 1 kV
PR1: 100 kV
C1: 100 mF
C2, C3: 100 nF
C4: 220 mF
U1: NE555
D1, D2: 1N4148
LED: dioda LED
PK1: JQC3FF/121ZS
ARK2/500: 2 szt.
ARK3/500: 1 szt.
Przycisk (Reset)
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-5331 Iluminofonia 4-kana owa (EP 2/2012)
* 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 prze cznika zbli enio-

wego umieszczono na rysunku 1. Sk ada si  

ono z trzech zasadniczych bloków: generato-

W cznik zbli eniowy

Urz dzenie pozwala w atwy 

sposób zrealizowa  w czanie 

za pomoc  zbli enia r ki. 

Zasada dzia ania opiera 

si  pomiarze pojemno ci, 

wi c, w przeciwie stwie do 

czujników ultrad wi kowych 

czy optycznych, w cznik mo e 

by  zamkni ty w hermetycznej 

obudowie. Zasi g jest regulowany 

i wynosi maksymalnie ok. 8 cm. 

Z powodzeniem przeszed  testy 

z d oni  w r kawicy.

ra, Þ ltra dolnoprzepustowego z detektorem 

warto ci szczytowej oraz komparatora.

Generator wykonano z u yciem uk adu 

US1 (555). Pracuje on jako multiwibrator 

astabilny, o wype nieniu sygna u wyj cio-

wego powy ej 50%. Elementami z nim 

wspó pracuj cymi s  rezystory R1 i R2 oraz 

kondensator, wykonany w postaci dwóch 

przewodz cych prostok tów na p ytce. 

Zbli enie r ki do kondensatora powoduje 

wzrost pojemno ci mi dzy tymi ok adka-

mi, a w efekcie zmniejszenie cz stotliwo ci 

sygna u generowanego. Nominalna cz sto-

tliwo  sygna u z generatora wynosi ok. 

15 kHz, za  maksymalne jej obni enie to ok. 

2 kHz.

Sygna  prostok tny jest odbierany jest 

z nó ki 3 uk adu US1 i traÞ a na obwód po-

Rysunek 1. Schemat ideowy prze cznika zbli eniowego

AVT
1690
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W ofercie AVT*
AVT-1690 A
AVT-1690 B
Wykaz elementów:
Rezystory: (wszystkie o mocy 0,25W)
R1: 1 MV
R2: 3,9 kV
R3, R5: 10 kV
R4, R6: 2,2 kV
P1: 1 MV (pot. monta owy, poziomy)
P2: 47 kV (pot. monta owy, poziomy)
Kondensatory: (ceramiczne)
C1: 1000 mF/25 V (elektrolityczny)
C2: 100 nF/50 V
C3: 2,2 nF/50 V 
C4: 220 pF/50 V
C5: 10 nF/50 V
Pó przewodniki:
D1: 1N4148
LED1: dioda LED zielona, 5 mm
T1: BC557
US1: NE555
US2: TL081
Inne:
J1: z cze ARK3 (3,5 mm)
Dwie podstawki DIP8
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-2706 Indukcyjny czujnik zbli eniowy  
(EdW 1/2004)

AVT-1531 Zbli eniowy w cznik reß eksyjny  
(EP 8/2009)

* 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

Rysunek 2. Schemat monta owy prze cz-

nika zbli eniowego

a wi c – przy sta ym wype nieniu – od cz -

stotliwo ci sygna u.

Wzmacniacz operacyjny US2 (TL081) 

pracuje w uk adzie komparatora, pracuj c 

z otwart  p tl  ujemnego sprz enia zwrot-

nego. Porównuje warto  napi cia na C5 

z napi ciem regulowanym potencjometrem 

P2, pod czonym jako dzielnik rezystan-

cyjny napi cia zasilaj cego. Wyj cie US2 

prze cza si  w stan niski po przekroczeniu 

ustalonego progu, za czaj c diod  LED1 

oraz polaryzuj c baz  T1 tak, e ten zaczyna 

przewodzi . Na wyj ciu uk adu, dzi ki rezy-

storowi R6, wyst puje poziom masy, za  po 

jego uaktywnieniu, na wyj cie pojawia si  

napi cie +12 V, które mo e s u y  do stero-

wania przeka nikiem. Rezystor R4 ogranicza 

pr d p yn cy przez LED1, za  R5 ogranicza 

pr d bazy tranzystora T1.

Poniewa  wej cie wzmacniacza ope-

racyjnego stanowi jedyne obci enie C5, 

tworzy to kilkusetmilisekundow  histerez , 

uodparniaj c urz dzenie na powstawanie 

zak óce , które mog yby posta  w momencie 

prze czania komparatora.

Prze cznik zbli eniowy zmontowano na 

p ytce o wymiarach 37 mm×140 mm, której 

schemat monta owy pokazano na rysunku 2.

Monta  przeprowadzany jest tradycyjn  

metod : od elementów najni szych do naj-

wy szych. Pod uk ady scalone warto jest za-

stosowa  podstawki DIP8. Lini  przerywan  

oznaczone jest miejsce opcjonalnego prze-

ci cia p ytki, na wypadek potrzeby umiesz-

czenia „sensora” pojemno ciowego w inny 

miejscu. Pami ta  nale y, by po czenie mi -

dzy nim a reszt  uk adu odbywa o si  cien-

kimi, izolowanymi przewodami, o d ugo ci 

nieprzekraczaj cej kilku centymetrów i od-

suni tymi od siebie. Spe nienie tych wyma-

ga  jest konieczne, albowiem dodanie zbyt 

du ej pojemno ci spowodowa oby uniew-

ra liwienie generatora na zbli anie r ki.

Urz dzenie powinno by  zasilane na-

pi ciem sta ym o warto ci ok. 12 V, dobrze 

Þ ltrowanym, niekoniecznie stabilizowanym. 

Pobór pr du w stanie spoczynku wynosi ok. 

10 mA, podczas pobudzenia ok. 20 mA.

Kilka s ów nale y po wi ci  strojeniu 

uk adu. Zalecane pozycje pocz tkowe poten-

cjometrów: P1 ustawiony w po owie zakre-

su, P2 lizgaczem skierowany prostopadle 

w stron  d u szej kraw dzi uk adu US2. Po-

tencjometr P1 – kondensator C4, który jest 

regulowanym Þ ltrem dolnoprzepustowym. 

Dla niskich cz stotliwo ci, reaktancja pojem-

no ciowa kondensatora C4 jest mniejsza, ni  

dla wy szych. Jest to zatem dzielnik oporo-

wy o stosunku podzia u ci le zale nym od 

cz stotliwo ci. Za Þ ltrem znajduje si  obwód 

detektora warto ci szczytowej z o ony z dio-

dy D1 i kondensatora C5. Sygna , przecho-

dz c przez diod , polaryzuje j  w kierunku 

przewodzenia. Z kolei na adowany kon-

densator zatyka t  diod , nie pozwalaj c go 

roz adowa  zerowym fragmentom przebiegu 

prostok tnego. Obci enie detektora jest nie-

zmienne, wi c kondensator C5 roz adowuje 

si  przez nie i napi cie na jego ok adkach 

jest zale ne od „szybko ci do adowywania”, 

tencjometr P1 ustala charakterystyk  Þ ltru, 

P2 próg zadzia ania komparatora. Podczas 

dokonywania regulacji, uk ad winien le e  

na nieprzewodz cej powierzchni. Przy P1 

ustawionym w po owie, delikatnie reguluje 

si  P2, jednocze nie zbli aj c i oddalaj c d o  

od ok adek czujnika. Je eli czu o  uk adu 

jest niesatysfakcjonuj ca, nale y nieznacznie 

zmieni  po o enie lizgacza P1 i ponownie re-

gulowa  P2. Na ostateczn  jej warto , wp yw 

maj  obydwa te potencjometry. Po umiesz-

czeniu w obudowie (wykonanej z izolatora), 

mo e okaza  si  konieczne dokonanie po-

nownej regulacji, ze wzgl du na umieszcze-

nie dodatkowej warstwy dielektryka, o innej 

przenikalno ci elektrycznej e
r
.

Micha  Kurzela, EP
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