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MINIPROJEKTY

AVT
1709

W ofercie AVT*
AVT-1709 A AVT-1709 B

Wykaz elementów:

R1: 100 kV
R2, R3: 10 kV
R4, R5: 220 V
P1, P2: 100 kV (pot. helitrim, pionowy)
C1, C3: 100 mF/25 V
C2, C4: 100 nF
D1: dioda LED 5 mm dwukolorowa R/B wsp. katoda
D2: dioda LED 5 mm zielona
US1: LM78L05
US2: LM324
Dodatkowe materia y na CD/FTP:

ftp://ep.com.pl, user: 18231, pass: 5awm8742

• 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-5337 Diodowy wska nik napi cia (EP 4/2012)
AVT-5339 Woltomierz cyfrowy (EP 4/2012)
AVT-5333 Multimetr panelowy (EP 3/2012)
AVT-5300 VMOD – Uniwersalny miernik napi cia  

(EP 7/2011)
AVT-5233 3-kana owy woltomierz (EP 5/2010)
AVT-5182 Wielokana owy rejestrator napi    

(EP 4/2009)
AVT-2857 Modu  woltomierza/amperomierza  

(EdW 3/2008)
AVT-449 Modu  pomiarowy (EP 6/2007)
AVT-5097 „Mówi cy” woltomierz (EP 1-2/2003)
AVT-5086 Programowany 4-kana owy komparator/

woltomierz (EP 11/2002)
AVT-2270 Modu  miliwoltomierza (EdW 3/1998)
AVT-2126 Modu  woltomierza na LCD (EdW 3/1997)
AVT-2004 Woltomierz do modu owego zestawu 

pomiarowego (EdW 1-1996)
AVT-266 Woltomierz 4,5 cyfry (EP 9/1995)
AVT-02 Woltomierz panelowy z wy wietlaczem LCD
* 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 dodatkowych.
AVT xxxx A+ p ytka drukowana i zaprogramowany uk ad (czyli po czenie 

wersji A i wersji UK) bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx B p ytka drukowana (lub p ytki) oraz komplet elementów wymie-

niony 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 ma obudowy 
ani elementów dodatkowych, które nie zosta y wymienione 
w za czniku pdf

AVT xxxx CD oprogramowanie (niecz 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 wersja ma 
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

 „Sercem” wska nika (rysunek 1) s  cztery 

wzmacniacze operacyjne (US2). Pracuj  one 

jako komparatory na-

pi . Potencjometry P1 

i P2 oraz rezystory R1 

i R2 s u  do ustalenia 

progów za czania diod. 

Stabilizator US1 dostar-

cza napi cia +5 V dla 

uk adu US2 oraz napi cie 

odniesienia dla kompara-

torów. Rezystory R4 i R5 

ograniczaj  pr d diod 

wiec cych. Rezystor R3 

zapobiega przep ywowi 

zbyt du ego pr du przez 

wej cia komparatorów. 

Kondensatory C1…C4 Þ l-

truj  napi cie zasilaj ce.

Je eli napi cie na lizgaczu P1 jest ni sze 

ni  na lizgaczu P2 (czyli napi cie adowa-

nia jest za niskie), to na wyj ciu wzmacniacza 

US2A pojawia si  napi cie i dioda D1 wieci 

si  na czerwono. Je eli napi cie na lizgaczu P1 

jest wy sze ni  na lizgaczu P2 i ni sze ni  5 V, 

wówczas na wyj ciu US2C jest poziom niski 

a na wyj ciu US2D wyst puje napi cie i wieci 

si  dioda D2. Je eli napi cie na lizgaczu P1 jest 

wy sze ni  5 V, wówczas na wyj ciu wzmacnia-

cza US2B pojawia si  napi cie i dioda D1 wie-

ci si  na niebiesko. Zastosowanie pojedynczych 

diod zamiast jednej RGB zosta o podyktowane 

wzgl dami czysto praktycznymi: zamiast odga-

dywa  kolor, w którym wieci si  dioda, wystar-

czy rzut oka, by przekona  si , czy wszystko jest 

w porz dku (jedna dioda wieci na zielono), czy 

te  co  szwankuje ( wieci druga dioda).

Uk ad zmontowany zosta  na dwustronnej 

p ytce o wymiarach 45 mm×20 mm (rysu-

nek 2). Po zmontowaniu nale y przyst pi  do 

ustawienia potencjometrów P1 i P2. Niezwykle 

przydatny do tego celu b dzie zasilacz regulo-

wany. Procedura jest nast puj ca:

– na zaciski uk adu podaje si  napi cie 14,5 V 

i tak reguluje P1, by dioda D1 nie wieci a 

si  tu  poni ej tej warto ci napi cia.

– na zasilanie uk adu podaje si  napi cie 

10,8 V i tak reguluje P2, aby dioda D1 nie 

wieci a si  (na czerwono) tu  powy ej tej 

warto ci napi cia.

– reguluj c napi cie zasilania w przedziale 

od ok. 7 V do ok. 18 V sprawdzi  czy diody 

Wska nik napi cia do motocykla

Prezentowany uk ad w bardzo 

czytelny i szybki sposób pozwala 

oceni , czy uk ad adowania 

w naszym jedno ladzie dzia a 

poprawnie. Przeznaczony do 

instalacji 12 V.

Rysunek 1. Schemat ideowy wska nika

Rysunek 2. Schemat monta owy 

wska nika

dzia aj  prawid owo: poni ej 10,8 V wie-

ci tylko D1 (na czerwono), powy ej 14,5 V 

wieci równie  tylko D1 (na niebiesko) – 

w przedziale mi dzy tymi napi ciami wie-

ci dioda D2. W razie konieczno ci zmieni  

ustawienia P1/P2. Po dokonaniu powy szej 

czynno ci uruchomieniowej, uk adzik na-

le y zamkn  w szczelnej obudowie (np. 

typu KM-201), pod czy  do instalacji mo-

tocykla (za stacyjk ) i umie ci  w widocz-

nym miejscu. Pobór pr du w czasie pracy 

nie przekracza 20 mA. Nic nie stoi na prze-

szkodzie, by wska nik zainstalowa  w sa-

mochodzie.

Aby przystosowa  urz dzenie do pojaz-

dów z instalacj  6 V, nale y warto  rezystor R1 

zmniejszy  do 1 kV, za  uk ad US1 wymieni  

na stabilizator typu LDO typu LM2936Z-5.0 lub 

LP2950ACZ-5.0. Procedura regulacji potencjo-

metrów P1 i P2 jest analogiczna, jak dla zasi-

lania 12-woltowego, ale napi cia powinny by  

dwukrotnie obni one.

Micha  Kurzela

futrzaczek@o2.pl
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