
52 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 6/2020

MINIPROJEKTY

Dodatkowe materiały do pobrania 
ze strony www.media.avt.pl

W ofercie AVT* AVT-5776
Podstawowe parametry:
• dostępnych wiele typów czujników 
o różnych charakterystykach,

• regulowany impuls sygnalizujący 
zadziałanie,

• zasilanie napięciem 3…5 V,
• pobór prądu 200 mA (bez LED).

Wykaz elementów:
Rezystory: (SMD0805 1%)
R1: 100 kV
R2: 51 kV
R3: 1 MV
R4: 887 kV
R5: 2,2 kV
R6: 100 V
RV: 500 kV potencjometr 3296W

Kondensatory:
C1, C2: 0,1 mF/10 V SMD0805
CE1: 2,2 mF/10 V SMDA

Półprzewodniki:
IR: Czujnik PIR EKMC1603
LD: LED 3 mm czerwona
U1: LTC6993CS6-2 TSOT23-6

Inne:
FB: koralik ferrytowy BLM21BD272SN1L SMD0805
TMP: kikroprzełacznik TACT
ZW: listwa SIP2 2 mm + zwora
OUT: złącze 2 mm 4 pin

* Uwaga! Elektroniczne zestawy do samodzielnego montażu. 
Wymagana umiejętność lutowania!
Podstawową wersją zestawu jest wersja [B] nazywana potocznie 
KIT-em (z ang. zestaw). Zestaw w wersji [B] zawiera elementy 
elektroniczne (w tym [UK] – jeśli występuje w projekcie), 
które należy samodzielnie wlutować w dołączoną płytkę 
drukowaną (PCB). Wykaz elementów znajduje się w dokumentacji, 
która jest podlinkowana w opisie kitu.
Mając na uwadze różne potrzeby naszych klientów, oferujemy 
dodatkowe wersje:
  wersja [C] – zmontowany, uruchomiony i przetestowany zestaw 
[B] (elementy wlutowane w płytkę PCB)

  wersja [A] – płytka drukowana bez elementów i dokumentacji
Kity w których występuje układ scalony wymagający 
zaprogramowania, mają następujące dodatkowe wersje:
  wersja [A+] – płytka drukowana [A] + zaprogramowany układ 
[UK] i dokumentacja

  wersja [UK] – zaprogramowany układ
Nie każdy zestaw AVT występuje we wszystkich wersjach! Każda 
wersja ma załączony ten sam plik pdf! Podczas składania 
zamówienia upewnij się, którą wersję zamawiasz!
http://sklep.avt.pl. W przypadku braku dostępności 
na http://sklep.avt.pl, osoby zainteresowane zakupem płytek 
drukowanych (PCB) prosimy o kontakt via e-mail: kity@avt.pl.

Miniaturowa czujka ruchu dla Raspberry Pi, 
Arduino i nie tylko

Gdy w budowanych aplikacjach 
zachodzi konieczność wykrycia 
ruchu lub obecności osoby, tak jak 
w systemach alarmowych, auto-
matyki domowej czy sterowania 
oświetleniem, najłatwiej zastosować 
pasywną czujkę podczerwieni PIR. 
Dostępna jest szeroka gama czuj-
ników, lecz zwykle wymagają one 
dostarczenia napięcia 12 V, co kom-
plikuje układ zasilania.

do estetyki otoczenia. Przykładowe czuj-
niki z  rodziny PaPIRs zostały pokazane 
na rysunku 3. Czujniki EKMC to wykonanie 
podstawowe ogólnego zastosowania, EKMB 
zoptymalizowano pod kątem obniżonego 
poboru mocy, a AMN pod kątem detekcji 
punktowej i detekcji niewielkich przemiesz-
czeń. Zestawienie wybranych parametrów 

EKMC1603xx (Panasonic), którego budowę 
wewnętrzną pokazano na rysunku 2. Czuj-
nik zawiera układ detekcji podczerwieni, 
wzmacniacz i komparator, sam przetwor-
nik PIR ma wbudowaną soczewkę dobraną 
do sposobu montażu i zasięgu. Dostępne 
są  trzy kolory obudowy: czarny, biały 
i  kremowy pozwalające dopasować się 

Prezentowana miniaturowa czujka ruchu za-
silana jest napięciem 3...5 V, pobiera nie wię-
cej niż 200 mA (bez LED), a wyjście sygnału 
może być podłączone bezpośrednio do wy-
prowadzeń GPIO, co gwarantuje bezproble-
mową pracę z komputerkami SBC i płytkami 
uruchomieniowymi Arduino, MSP, STM itp. 

Budowa i działanie
Schemat modułu został pokazany na ry-
sunku 1. Moduł bazuje na czujniku PIR typu 

Rysunek 2. Budowa wewnętrzna czujnika cyfrowego z rodziny PaPIRs (za notą producenta)
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Rysunek 1. Schemat modułu miniaturowego czujnika ruchu
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ułatwiające dobór czujników PaPIRs zesta-
wiono w tabeli 1.

Wszystkie czujniki mają zunifikowaną 
obudowę TO-5 i  rozkład wyprowadzeń, 
co ułatwia wybór czujnika najlepiej dosto-
sowanego do wymogów aplikacji, bez zmian 
w płytce drukowanej. Do poprawnej aplika-
cji wymagają tylko odsprzęgnięcia zasilania.

Dla zwiększenia uniwersalności modułu 
na płytce wbudowano multiwibrator z prze-
dłużaniem impulsu o regulowanym, za po-
mocą potencjometru RV, czasie trwania. Dla 
wartości ze schematu jest to ok. 2,1...23 s. 
Zmieniając R4 na 681 kV, można ten czas 
skrócić do ok. 0,26...2,88 s. Na płytce zna-
lazło się też miejsce na  przycisk chwi-
lowy TMP, umożliwiający w razie potrzeby 

realizację funkcji sabotażu oraz diodę LD sy-
gnalizującą zadziałanie czujnika. Zworą ZW 
można odłączyć sygnalizację w celu zmniej-
szenia poboru prądu do ok. 200 mA. Po za-
stosowaniu podstawki pod czujnik PIR (typ 
575-91743103 Mouser) możliwa jest wymiana 

Rysunek 3. Przykładowe czujniki z rodziny PaPIRs

Rysunek 4. Schemat płytki PCB wraz z roz-
mieszczeniem elementów a) strona TOP, 
b) strona BOTTOM

Fotografia 1. Zmontowany moduł

Tabela 4. Zestawienie wybranych parametrów czujników PaPIRs

Oznaczenie Typ Pobór prądu Kolor Zasięg Poziomy kąt detekcji Pionowy kąt detekcji Liczba stref detekcji

EKMC1601111 standard 170 μA white 5 m 94° 82° 64
EKMC1601112 standard 170 μA black 5 m 94° 82° 64
EKMC1601113 standard 170 μA pearl white 5 m 94° 82° 64
EKMC1603111 daleki zasięg 170 μA white 12 m 102° 92° 92
EKMC1603112 daleki zasięg 170 μA black 12 m 102° 92° 92
EKMC1603113 daleki zasięg 170 μA pearl white 12 m 102° 92° 92
EKMC1604111 naścienny 170 μA white 12 m 

6 m 
3 m

40° 105° 68
EKMC1604112 naścienny 170 μA black 40° 105° 68
EKMC1604113 naścienny 170 μA pearl white 40° 105° 68
AMN31112 standard 170 μA white 5 m 100° 82° 64
AMN31111 standard 170 μA black 5 m 100° 82° 64

AMN32112
detekcja 

niewielkich 
przemieszczeń

170 μA white 2 m 92° 92° 104

AMN32111
detekcja 

niewielkich 
przemieszczeń

170 μA black 2 m 92° 92° 104

AMN33112 detekcja 
punktowa 170 μA white 5 m 22° 38° 24

AMN33111 detekcja 
punktowa 170 μA black 5 m 22° 38° 24

AMN34112 daleki zasięg 170 μA white 10 m 110° 93° 80
AMN34111 daleki zasięg 170 μA black 10 m 110° 93° 80

Standard detection type Long distance detection type Wall installation type

Wall installation type

Long distance detection type

Standard detection type

5m
12m

102° 92°

33,1m

13,2m11,2m

94°82°

27,8m

10m

2m
105°

40°

czujnika bez lutowania, co jest przydatne 
podczas eksperymentów. Warto jednak za-
chować ostrożność, gdyż są  to  elementy 
wrażliwe na ładunki ESD.

Montaż i uruchomienie
Minimoduł zmontowany jest na dwustron-
nej płytce drukowanej. Rozmieszczenie 
elementów pokazano na rysunku 4. Układ 
zmontowany ze sprawnych elementów nie 
wymaga uruchamiania, należy tylko do-
brać typ czujnika i ustawić czas impulsu 
wyjściowego. Zmontowany moduł poka-
zano na  fotografii 1. Układ po włączeniu 
zasilania wymaga ok. 30 s na ustabilizo-
wanie się czujnika PIR, przez ten czas za-
działania mogą być przypadkowe i powinny 
być zignorowane.

Adam Tatuś, EP
adam.tatus@ep.com.pl


