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MINIPROJEKTY

W ofercie AVT*
AVT-1696 A
AVT-1696 B
AVT-1696 C
Wykaz elementów:
R1...R5: 10 kV

R6: 1 kV

C1, C2: 100 nF
C3: 10 nF
T1...T4: BC847
LED1...LED4: dioda LED
U1: 4017
PK1...PK4: AZ850-12 lub podobny
J1...J10: z cze CINCH
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

* 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 elektryczny selektora pokazano 

na rysunku 1, natomiast monta owy na ry-

sunku 2. W roli elementów prze czaj cych 

zastosowano przeka niki, a wyboru ród a 

Uniwersalny prze cznik sygna ów

Rysunek 1. Schemat ideowy uniwersalnego prze cznika sygna ów

Rysunek 2. Schemat monta owy uniwersalnego prze cznika sygna ów

Uniwersalny selektor sygna ów umo liwia prze czanie 

jednego z czterech niezale nych sygna ów do jednego 

wej cia urz dzenia.

sygna u wej ciowego dokonuje si  za 

pomoc  przycisku. Prac  uk adu steruje 

popularny uk ad 4017 zawieraj cy w swej 

strukturze licznik dziesi tny. Cykl zliczania 

zosta  skrócony do czterech stanów przez 

po czenie wyj cia Q3 z wej ciem RES. Kon-

densator C1 eliminuje drgania styku przyci-

sku S1 mog ce powodowa  niekontrolowan  

prac  uk adu. Ka de naci ni cie przycisku 

S1 to podanie impulsu na wej cie zliczaj ce 

CLK, które wywo uje zmian  stanu licznika, 

a w konsekwencji prze czenie kolejnego 

przeka nika.
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