M I N I P R O J E K T Y

Wskaźnik do (prawie) wszystkiego
Zawsze uwaøa³em, øe
nie jest sztuk¹
zbudowanie ciekawego
urz¹dzenia opartego na
kilku procesorach
wspomaganych
skomplikowanym
programem
i†kosztuj¹cego ogromne
pieni¹dze. NajwiÍksze
moje uznanie (a†takøe,
s¹dz¹c z†listÛw wielu
CzytelnikÛw) zyskiwa³y
zawsze uk³ady proste,
ale opieraj¹ce siÍ na
ciekawym pomyúle lub
wykorzystuj¹ce
w†nietypowy sposÛb
znane i†powszechnie
dostÍpne elementy.

Dzisiaj mam do zaproponowania coú z†grupy projektÛw ultraprostych, a†przy tym
funkcjonalnych: uniwersalny
kieszonkowy
wskaünik
ìwszystkiegoî, zbudowany
na dwÛch bramkach NAND
typu 4011 i†kilku elementach
dyskretnych.
Czy coú tak prostego moøe byÊ do czegoú uøyteczne?
ProszÍ, oto odpowiedü: proponowany uk³ad ma szereg
bardzo uøytecznych funkcji.
Umoøliwia wiÍc:
1. Wykrywanie ci¹g³oúci
obwodu elektrycznego, testowanie øarÛwek, bezpiecznikÛw, úcieøek obwodÛw drukowanych itp.
2. Wykrywanie obecnoúci lub braku napiÍcia sta³ego z†zakresu 3..60VDC. Uk³adu moøna takøe uøywaÊ jako prymitywnego wskaünika
poziomÛw logicznych oraz
jako uniwersalnego wskaünika stosowanego przy naprawach instalacji samochodowych.
3. Wykrywanie przewodu
ìfazowegoî w†domowej instalacji energetycznej.
Wielk¹ zalet¹ uk³adu jest
to, øe nie musimy do badanych obwodÛw do³¹czaÊ jakichkolwiek przewodÛw pomiarowych. Na przyk³ad
podczas sprawdzania stanu
bezpiecznika topikowego
wystarczy wzi¹Ê go do rÍki
i†dotkn¹Ê czujnikiem jego
koÒcÛwki. RolÍ przewodu

Sposób użytkowania wykonanego wskaźnika:
1. Badanie ciągłości obwodu. Trzymając czujnik w ręce
dotykamy jednocześnie palcem do elektrody oznaczonej ja−
ko “CONT”.
2. Badanie obecności napięcia stałego. Trzymając czuj−
nik w ręce dotykamy jednocześnie palcem do elektrody oz−
naczonej jako “VOLTAGE”.
3. Badanie obecności “fazy” na przewodzie sieci energe−
tycznej. Nie dotykamy do żadnej z elektrod.

zamykaj¹cego obwÛd pomiarowy spe³niaj¹ nasze
rÍce.
Wskaüniki wykrywaj¹ce ìgor¹cyî przewÛd w†instalacji 220VAC s¹ od dawna znane i†powszechnie
stosowane. Maj¹ one jednak
dwie wady: úwiat³o emitowane przez stosowane
w†nich neonÛwki jest
bardzo s³abe i†przy silnym oúwietleniu zewnÍtrznym prawie niewidoczne. Ponadto, podczas pomiaru przez cia³o cz³owieka
p³ynie pr¹d, bardzo ma³y
i†nieszkodliwy dla zdrowych
ludzi. Nie s¹dzÍ jednak, aby
uøywanie takich wskaünikÛw
by³o wskazane np. dla osÛb
z†wszczepionymi rozrusznikami serca.
W†przypadku stosowania
naszego wskaünika do badania obwodÛw sieci energetycznej przez cia³o cz³owieka
nie p³ynie øaden pr¹d i†jego
stosowanie jest absolutnie
bezpieczne dla wszystkich.
Koszt wykonania uk³adu,
na ktÛrego budowÍ bÍdziemy
musieli poúwiÍciÊ tylko kilka
minut, jest pomijalnie ma³y,
a†wykonaÊ go moøe kaødy,
nawet ten, dla kogo bÍdzie
on pierwszym samodzielnie
zbudowanym uk³adem elektronicznym.

Opis dzia³ania uk³adu
Schemat proponowanego
uk³adu prÛbnika pokazano na
rys. 1. Nie wymaga chyba szerszego komentarza. Wejúcie
bramki IC1A jest na sta³e zwarte do masy zasilania, ale poprzez rezystor o†duøej wartoúci 10MΩ. Doprowadzenie do
sondy (oznaczonej na schemacie strza³k¹) napiÍcia wyøszego niø ok. 1,8V bÍdzie
odebrane na wejúciu IC1A jako
stan wysoki, spowoduje po-

wstanie takøe stanu wysokiego
na wyjúciu IC1B i†w†konsekwencji zasilenie diody LED D3.
Poniewaø rezystancja cia³a
cz³owieka jest znacznie
mniejsza niø 1MΩ, podczas
pomiarÛw moøemy j¹ pomin¹Ê i†traktowaÊ nasze rÍce jako element
zamkniÍtego obwodu
elektrycznego. Diody D1
i†D2 zabezpieczaj¹ wejúcia
bramki IC1A
przed przedostaniem siÍ

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 10MΩ
R2, R3: 1MΩ
Kondensatory
C1: 220nF
Półprzewodniki
IC1: 4011
D1, D2: 1N4148
D3: LED

P³ytka drukowana wraz z kompletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1244.

Rys. 1.
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M I N I P R O J E K T Y
na nie napiÍcia wiÍkszego lub
mniejszego o 0,6V od napiÍcia
zasilania.

Montaø i†uruchomienie
Na rys. 2 pokazano rozmieszczenie elementÛw na
p³ytce obwodu drukowanego.
Mozaika úcieøek jest umieszczona na wk³adce wewn¹trz
numeru.
Montaø wskaünika nie wymaga jakiegokolwiek komentarza i†jeøeli wszystkie elementy
bÍdziemy mieli pod rÍk¹, to
nie zajmie on wiÍcej niø kilka
minut. Tym razem raczej nie
powinniúmy stosowaÊ pod-
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stawki pod uk³ad scalony, a†rezystor R1 naleøy przylutowaÊ
od strony úcieøek.
Alternatyw¹ dla montaøu
uk³adu na p³ytce moøe byÊ
wykonanie go w†formie ìpaj¹kaî (bez p³ytki). Zawsze
uwaøa³em taki sposÛb wykonywania uk³adÛw elektronicznych za zwyk³e niechlujstwo, ale montaø uk³adu bez
uøycia p³ytki drukowanej jest
bardzo prosty, pozwoli na
znaczn¹ oszczÍdnoúÊ miejsca
i†umieszczenie uk³adu wewn¹trz niewielkiej obudowy,
np. w oprawce wypisanego
flamastra lub strzykawce le-

Rys. 2.

karskiej
(uwaga:
nie
uøywanej!).
Moøna takøe zastosowaÊ
inne obudowy, ale w†kaødym
przypadku na zewn¹trz powinny zostaÊ umieszczone
dwie elektrody, oznaczone na
schemacie ìCONTî i†îVOLTAGEî.
Uwaga: na skraju p³ytki
obwodu drukowanego umieszczone zosta³y dwa duøe po-

la lutownicze nie stosowane
w†uk³adzie prototypowym.
Mog¹ one, w†pewnych sytuacjach, u³atwiÊ zamocowanie
bateryjek, ale jeøeli nie bÍd¹
uøywane, to p³ytkÍ naleøy
przeci¹Ê wzd³uø zaznaczonej
linii. Uk³ad powinien byÊ zasilany z†baterii, najlepiej
z†dwÛch bateryjek ìzegarkowychî, np. LR44.
Zbigniew Raabe, AVT
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