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

 Wspólną cechą układów opisywanych w dziale "Miniprojekty" jest łatwość ich praktycznej realizacji.
Zmontowanie układu nie zabiera zwykle więcej niż dwa, trzy kwadranse, a można go uruchomić w ciągu
kilkunastu minut. Układy z „Miniprojektów” mogą być skomplikowane funkcjonalnie, lecz łatwe w montażu
i uruchamianiu, gdyż ich złożoność i inteligencja jest zawarta w układach scalonych. Wszystkie układy
opisywane w tym dziale są wykonywane i badane w laboratorium AVT. Większość z nich znajduje się
w ofercie kitów AVT, w wyodrębnionej serii „Miniprojekty” o numeracji zaczynającej się od 1000.

Niejednokrotnie spotyka-
liúmy siÍ z†proúbami o†projekt
prostego i†skutecznego ìprzed-
³uøaczaî pilotÛw do odbiorni-
ka telewizyjnego, odtwarzacza
wideo czy odbiornika sateli-
tarnego. Wychodz¹c naprzeciw
temu zapotrzebowaniu, opra-
cowaliúmy prosty i†skuteczny
w†dzia³aniu przed³uøacz zasiÍ-
gu pilotÛw RC5. Pozwala on
na sterowanie sprzÍtem audio-
wideo z†innego pomieszcze-
nia. NajczÍúciej jest to sypial-
nia, gdzie widocznoúÊ pomiÍ-
dzy pilotem a†urz¹dzeniem
znajduj¹cym siÍ w†pokoju
dziennym uniemoøliwiaj¹
úciany i†drzwi.

Schemat elektryczny
ìprzed³uøaczaî przedstawio-
no na rys. 1. W†czÍúci od-
biorczej zastosowano scalony
odbiornik podczerwieni
SFH506 zawieraj¹cy w†swej
strukturze fotodiodÍ odbior-

cz¹, wzmacniacz wstÍpny,
uk³ad ARW, filtr o†bardzo
stromej charakterystyce oraz
uk³ad detekcyjny. Uk³ad for-
muj¹cy impulsy wyjúciowe to
dwa multiwibratory monosta-
bilne 74HC221 sterowane ze
scalonego odbiornika pod-
czerwieni. CzÍúÊ nadawcza to
dwie diody nadawcze IRED
sterowane z†multiwibratora
poprzez wzmacniacz pr¹do-

wy T2. Ca³oúÊ jest zasilana ze
stabilizatora U2, ktÛry dostar-
cza do wszystkich obwodÛw
napiÍcie +5V.

Impulsy pochodz¹ce z†pi-
lota s¹ odbierane i†dekodo-
wane przez scalony odbior-
nik podczerwieni. NastÍpnie
s¹ one regenerowane za po-
moc¹ dwÛch generatorÛw mo-
nostabilnych i†wyemitowane
przez diody IRED. Poprawna
praca uk³adu sygnalizowana
jest úwieceniem diody LED
w†takt impulsÛw przychodz¹-
cych z†uk³adu formowania.

Urz¹dzenie zosta³o zmon-
towane na niewielkiej p³ytce

„Przedłużacz” pilota RC5
Czasami leniwe

polegiwanie przed
telewizorem musi byÊ

przerywane wskutek zbyt
krÛtkiego zasiÍgu pilota.

Przygotowaliúmy na
øyczenie CzytelnikÛw
uk³ad eliminuj¹cy ten

problem.
Rekomendacje:

urz¹dzenie niezbÍdne
w†wiÍkszoúci

przypadkÛw, w†ktÛrych
zasiÍg standardowego

pilota jest
niewystarczaj¹cy.

drukowanej, ktÛrej schemat
montaøowy przedstawiono na
rys. 2. Ze wzglÍdu na pros-
totÍ uk³adow¹, montaø jest
³atwy i†nie wymaga specjal-
nych wskazÛwek. Jedynie
diody D1 i†D2 naleøy zamon-
towaÊ na przewodzie o†d³u-
goúci od jednego do dwÛch
metrÛw, aby umieúciÊ je
w†pomieszczeniu, w†ktÛrym
znajduje siÍ sterowane pilo-
tem urz¹dzenie.
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Rys. 1

Rys. 2

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 47Ω
R2, R4: 4,7kΩ
R3: 1,5kΩ
R5, R6: 6,8kΩ
R7, R8: 3,9kΩ
R9, R11: 10Ω
R10: 820Ω
P1, P2: 10kΩ
Kondensatory
C1, C4: 100nF
C2: 1000µF/16V
C3: 470µF/10V
C5: 47µF/10V
C6, C7: 1nF
C8: 1µF/10V
Półprzewodniki
D1, D2: IRED
D3: LED
M1: mostek 1,5A
T1: BC557
T2: BD135
T3: BC237
U1: 74HCT221
U2: 7805
U3: SFH 506−36

P³ytka drukowana jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1359.

Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
http:/ /www.ep.com.pl/?pdf/
grudzien02.htm oraz na p³ycie
CD-EP12/2002 w katalogu PCB.


