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Do czego to służy?

Po pipkach dręczycielach i różnych
mniej lub bardziej interesujących zabaw−
kach mamy zamiar zająć się czymś bar−
dzo poważnym − walką z jednym z naj−
większych zagrożeń, jakie czyhają na
mieszkańców miast. To dziwne, ale sta−
tystyki dowodzą, że większość nie−
szczęśliwych wypadków przydarza się
ludziom w ich własnych domach! Brzmi
to trochę paradoksalnie, ale łatwiej o nie−
szczęście we własnej kuchni niż podczas
jazdy samochodem ruchliwą drogą.
Tymczasem właśnie we własnych do−
mach trzymamy niejednokrotnie coś
w rodzaju bomby zegarowej. Bomby na−
stawionej na nieznaną godzinę, o której
wiemy tylko to, że wybuchnie, ale jesz−
cze nie wiadomo kiedy. Autor ma tu na
myśli domowe instalacje gazowe i urzą−
dzenia wykorzystujące gaz miejski.

Jedyną radykalną metodą zapewnie−
nia sobie bezpieczeństwa jest usunięcie
z domu przestarzałych i niebezpiecznych
urządzeń gazowych i zastąpienie ich no−
woczesnymi i komfortowymi w użyciu
urządzeniami elektrycznymi. Problem nie
polega jednak jedynie na wysokiej cenie
kuchenek czy elektrycznych piecyków
kąpielowych. Instalacje elektryczne
w większości mieszkań nie zostały za−
projektowane z uwzględnieniem możli−
wości korzystania z odbiorników energii
o mocy rzędu wielu kilowatów. Dobry
piecyk czy kuchenka wymagają instalacji
trójfazowej, której wykonanie jest dość
kosztowne. Zatem w wielu przypadkach
musimy dalej korzystać z umieszczonych
w naszych mieszkaniach “bomb zegaro−
wych”, z których najbardziej niebez−
pieczne są piekarniki i piecyki kąpielowe.

Czy my, elektronicy amatorzy może−
my jakoś pomóc w usunięciu tego zagro−
żenia? Wydaje się to być wątpliwe, prze−
cież urządzenia wykrywające fakt ulat−
niania się gazu muszą być niesłychanie
skomplikowane i kosztowne i ich wyko−
nanie w warunkach amatorskich jest nie−
możliwe. Tak sądzicie? No to popatrzcie
przez chwilę na wykaz elementów za−

mieszczony na końcu artykułu! To
wszystko, co będzie nam potrzebne do
wykonania czujnika ulatniającego się ga−
zu! Dwa tanie, bardzo łatwo dostępne
układy scalone, jeden tranzystor i gars−
tka drobiazgów. Jedyny trochę droższym
elementem jest sam czujnik typu AF50.
Ale czy warto oszczędzać na bezpieczeń−
stwie naszym i naszych najbliższych?

Postawmy jednak jasno jedną spra−
wę: żadne, nawet najbardziej skompliko−
wane i nowoczesne urządzenie tech−
niczne nie zapewni nam całkowitego
bezpieczeństwa. Nie istnieją całkowicie
pewne instalacje alarmowe, tak jak nie
istnieją całkowicie niezawodne hamulce.
Tak jak nic nie usprawiedliwia przekra−
czania dozwolonej prędkości nawet naj−
wspanialszym samochodem, tak też po−
siadanie nawet najlepszych czujników
elektronicznych nie może usprawiedli−
wić nieostrożnego obchodzenia się z do−
mową instalacją gazową. W wielu wy−
padkach nasze urządzenie może nas ura−
tować przed nieszczęściem, ale w in−
nych, tak jak każde inne, może zawieść.

Jeszcze jedna ważna wiadomość:
proponowany układ reaguje nie tylko na
obecność w powietrzu metanu, główne−
go składnika gazu miejskiego. Równie
skutecznie wykrywa on butan, którym
zasilane są kuchenki turystyczne i insta−
lacje gazowe w wielu małych domkach.
Tam także zdarzały się nieszczęśliwe
wypadki! O jeszcze jednym zastosowa−
niu naszego czujnika wspomnimy w dal−
szej części artykułu, przeznaczonej tylko
dla tych Czytelników, którzy ukończyli
już 18 lat.

Jak to działa?
Schemat elektryczny proponowanego

urządzenia przedstawiony został na ry−ry−ry−ry−ry−
sunku 1sunku 1sunku 1sunku 1sunku 1. Prawda, że układ jest niesły−
chanie prosty? Jego sercem jest oczy−
wiście czujnik typu AF50 i o nim przede
wszystkim musimy powiedzieć sobie pa−
rę słów.

Do detekcji obecności gazu (metanu)
w powietrzu układ wykorzystuje zjawis−
ko katalitycznego spalania cząsteczek
gazu na powierzchni półprzewodnika

Detektor
ulatniania
się gazu

2212

Rys. 1. Schemat ideowy detektora.
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specjalnego rodzaju. Spalający się gaz
pochłania tlen zawarty w strukturze pół−
przewodnika, powodując zmniejszenia
się jego oporności. Z kolei jeżeli sensor
zostanie umieszczony w atmosferze
wolnej od gazu, rozpoczyna się pochła−
nianie tlenu z powietrza i powrót senso−
ra do normalnej oporności. Opisane zja−
wiska mogą być wyraźnie zauważalne je−
dynie w podwyższonej temperaturze
i dlatego czujnik wyposażony jest w spe−
cjalną grzałkę. Zapewnia ona podgrzanie
struktury sensora do temperatury ponad
300oC i od stabilnej pracy tej grzałki zale−
ży w dużym stopniu niezawodność całe−
go urządzenia. Cały nasz układ zasilany
jest stabilizowanym napięciem 9VDC,
a do zasilania grzałki zastosowano jesz−
cze dodatkowy stabilizator 5VDC, co za−
pewnia bardzo stabilne warunki pracy
czujnika.

Sensor czujnika został włączony jako
jeden z czterech rezystorów w mostku
pomiarowym. Po jego nagrzaniu przez
grzałkę warunki pracy ustalają się i mo−
żemy za pomocą potencjometru monta−
żowego PR1 ustawić na wejściu
3 wzmacniacza operacyjnego napięcie
nieco niższe od napięcia na wejściu 2.
W takiej sytuacji na wyjściu wzmacnia−
cza pracującego jako komparator napię−
cia występuje napięcie ok. 1,7V i tran−
zystor T1 nie przewodzi. Jeżeli teraz
w powietrzu znajdzie się domieszka ga−
zu, to zgodnie z tym, co powiedzieliśmy
wyżej rezystancja sensora zmniejszy się.
Jeżeli na wejściu 2 wzmacniacza napię−
cie stanie się mniejsze niż na wejściu 3,
to na wyjściu wzmacniacza powstanie
napięcie bliskie dodatniemu napięciu za−
silania i tranzystor T1 zacznie przewo−
dzić, włączając “piszczyk” − głośniczek
piezo z wbudowanym generatorem.

Stabilizator scalony U2 pełni w ukła−
dzie bardzo ważną funkcję: dostarcza
dobrze stabilizowanego napięcia +5VDC
do zasilania grzałki czujnika. Jakiekol−
wiek zmiany napięcia na tej grzałce spo−
wodowałyby zmianę oporności sensora
i nieuniknione fałszywe alarmy.

Cały układ powinien być zasilany sta−
bilizowanym napięciem +9...12VDC. Naj−
lepiej wykorzystać stabilizowany zasilacz
typu “wtyczkowego” 9V/500mA, do−
stępny w ofercie handlowej AVT.

Montaż i uruchomienie
Na rysunku 2 rysunku 2 rysunku 2 rysunku 2 rysunku 2 przedstawiono mozaikę

ścieżek płytki drukowanej i rozmieszcze−
nie na niej elementów. Montaż części
elektronicznej układu nie sprawi nikomu
najmniejszych kłopotów, które zaczną
się dopiero w momencie umieszczenia
urządzenia w obudowie. Płytkę montuje−
my w tradycyjny sposób, rozpoczynając
od elementów najmniejszych. Pewnej
uwagi będzie wymagało przylutowanie

samego czujnika gazu. Najpierw przylu−
towujemy do płytki dwie końcówki,
zwracając uwagę aby końcówka ozna−
czona literą “H” została przylutowana do
pola oznaczonego taką samą literą. Na−
stępnie dwie pozostałe końcówki łączy−
my za pomocą srebrzanki lub innego
przewodu z właściwymi polami na płyt−
ce. Po zmontowaniu całości możemy
przystąpić do wstępnego sprawdzenia
pracy układu. Dołączamy zasilanie 9VDC
(najlepiej z zasilacza typu “wtyczkowe−
go”) i... czekamy ok. 10 min., aby grzałka
czujnika podgrzała sensor do właściwej
temperatury. Następnie wolno pokręca−
jąc potencjometrem montażowym PR1
powodujemy włączenie się piszczyka.
Teraz delikatnie przekręcamy potencjo−
metr w przeciwną stronę i ustawiamy
go w pozycji tuż po ustaniu generacji
dźwięku. Do układu zbliżamy zapalniczkę
i otwieramy zawór. Po kilku sekundach
układ powinien zareagować i po chwili
od zamknięcia zaworu pisk powinien
ustać.

Pora teraz na najstraszniejsze: umie−
szczenie układu w obudowie. Płytka zo−
stała zwymiarowana pod obudowę
wręcz idealnie nadającą się do naszych
celów. Na fotografii widać, że posiada
ona dwa otwory “wentylacyjne”: jeden
na czujnik gazu, a drugi na generatorek
akustyczny. Obudowa wyposażona jest
w aż dwie podstawki umożliwiające wy−
godne zamocowanie całego urządzenia
do podłoża. Cóż jednak z tego, jeżeli pro−
ducent obudowy nie umieścił w niej żad−
nych elementów służących zamocowa−
niu płytki! Autor poradził sobie przykleja−
jąc płytkę od wewnątrz do obudowy za
pomocą kleju termoplastycznego. Pros−
te i skuteczne, ale może ktoś z Czytelni−
ków znajdzie inne rozwiązanie? Na płyt−
ce zostały umieszczone trzy otwory pod

śruby M3 i przy odrobinie zręczności mo−
żemy płytkę przykręcić do obudowy za
pomocą tulejek dystansowych. Należy
jedynie zwrócić uwagę, aby ośka poten−
cjometru montażowego znalazła się do−
kładnie naprzeciwko małego otworu
w przedniej ściance obudowy. Umożliwi
to łatwą regulację urządzenia pracujące−
go w stanie stabilnym, po nagrzaniu
wszystkich elementów. Na tylnej ścian−
ce obudowy musimy jeszcze umieścić
gniazdko do dołączenia zasilacza.

Po zmontowaniu całości przychodzi
wreszcie pora na ostateczną regulację
urządzenia. Układ powinien zostać
umieszczony w niewielkiej odległości od
potencjalnego miejsca ulatniania się ga−
zu. Po 15 minutach od włączenia zasila−
nia ponawiamy opisaną wyżej regulację
i dokonujemy ostatniej, nieco ryzykow−
nej próby: na chwilę włączamy gaz (oczy−
wiście go nie zapalając)! Pamiętajmy, że
w tym momencie w pomieszczeniu nie
może być żadnego otwartego źródła og−
nia, nie wolno także używać urządzeń,
w których może wystąpić iskrzenie sty−
ków. Nawet lutownica z termostatem
musi zostać wyłączona. Po ok. 20 sekun−
dach od włączenia dopływu gazu układ
powinien wszcząć alarm. Natychmiast
odcinamy dopływ gazu i szeroko otwie−
ramy okno, uznając nasze urządzanie za
sprawne.

Układ zamocowany w sąsiedztwie
kuchenki, piecyka kąpielowego czy gazo−
mierza przeznaczony jest do pracy ciąg−
łej. Ponieważ jest on bardzo czuły, mogą
nieraz przydarzyć się fałszywe alarmy
(np. podczas normalnego zapalania ga−
zu). Jeżeli jednak alarm powstanie bez
widocznej przyczyny i będzie trwał dłużej
niż kilka minut, to musimy natychmiast
odciąć dopływ gazu do mieszkania i za−
wiadomić Pogotowie Gazowe.

Cd. na str. 62

Rys. 2 . Płytka drukowana.

WYKAZ ELEMENTÓWWYKAZ ELEMENTÓWWYKAZ ELEMENTÓWWYKAZ ELEMENTÓWWYKAZ ELEMENTÓW
RezystoryRezystoryRezystoryRezystoryRezystory
PR1: 10kW
R1, R3: 8,2kW
R2: 5,6kW
R4: 22kW
KondensatoryKondensatoryKondensatoryKondensatoryKondensatory
C1, C4: 100µF/16V
C2, C3: 100nF
PółprzewodnikiPółprzewodnikiPółprzewodnikiPółprzewodnikiPółprzewodniki
T1: BC548 lub odpowiednik
IC1: TL081
IC2: 7805
IC3: AF50
RóżneRóżneRóżneRóżneRóżne
Q1: piezo z generatorem
Obudowa typu KM−23
Gniazdko do zasilacza sieciowego
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WYKAZ ELEMENTÓWWYKAZ ELEMENTÓWWYKAZ ELEMENTÓWWYKAZ ELEMENTÓWWYKAZ ELEMENTÓW
RezystoryRezystoryRezystoryRezystoryRezystory
R1, R2, R5, R6: 22kW
R3, R4: 680W
R7, R8: 2,2W
KondensatoryKondensatoryKondensatoryKondensatoryKondensatory
C1, C2, C7, C8: 470nF
C3, C4, C5, C6,: 100nF
ceramiczny
C9, C10: 22µF/16V
C11−C18: 2200µF/25V (8 szt.) lub
4700µF/25V (4 szt.)
PółprzewodnikiPółprzewodnikiPółprzewodnikiPółprzewodnikiPółprzewodniki
D1−D8: 1N4001...4007
U1, U2: TDA2040 lub TDA2050
RóżneRóżneRóżneRóżneRóżne
B1...B4: 2A
gniazda bezpiecznikowe do druku
4 kpl.

Rys. 4. Płytka drukowana wzmacniacza.

Komplet podzespołów z płytką jestKomplet podzespołów z płytką jestKomplet podzespołów z płytką jestKomplet podzespołów z płytką jestKomplet podzespołów z płytką jest
dostępny w sieci handlowej AVTdostępny w sieci handlowej AVTdostępny w sieci handlowej AVTdostępny w sieci handlowej AVTdostępny w sieci handlowej AVT

jako "kit szkolny" AVT−2141.jako "kit szkolny" AVT−2141.jako "kit szkolny" AVT−2141.jako "kit szkolny" AVT−2141.jako "kit szkolny" AVT−2141.

W pierwszej kolejności należy wyko−
nać na płytce trzy zwory “w okolicach”
układu U2. Następnie trzeba wlutować
elementy, poczynając od najniższych,
czyli rezystorów, kończąc na układach
scalonych. W przy−
padku stosowania
kostki TDA20030
trzeba jeszcze od
strony druku przy−
lutować dwie diody
pokazane na rysun−
ku 1.

Model pokazany
na fotografii nie ma
radiatora. Wypró−
bowano jego dzia−
łanie z różnymi ty−
pami radiatorów. Okazuje się, że przy
mocach wyjściowych do 20...30W, jeśli
wzmacniacz nie będzie przez cały czas
pracy wysterowany “do oporu”, nie jest

Wkładka radiatorowa układów
scalonych jest połączona

z końcówką 3 (minus
zasilania). Z tego względu

radiatory muszą być
odizolowane od siebie

nawzajem, oraz od metalowej
obudowy, która z zasady
połączona jest z masą.

potrzebny jakiś szczególnie duży radia−
tor. Dla jednej kostki całkowicie wystar−
czy pięciocentymetrowy kawałek tak
zwanej “choinki” o szerokości 75mm.
W wielu wypadkach wystarczy większy

kawałek aluminio−
wej blachy o gru−
bości 3...4mm (o po−
wierzchni kilkuset
cm2). Przy monto−
waniu radiatorów
należy je odizolo−
wać od siebie naw−
zajem, oraz od obu−
dowy. Wkładka ra−
diatorowa układu
scalonego jest bo−
wiem połączona

z minusem zasilania, a metalowa obudo−
wa wzmacniacza jest zazwyczaj połączo−
na z masą (punkt O).

Układ nie wymaga uruchomiania i od
razu powinien pracować poprawnie.
Przy pierwszym włączeniu warto jednak
zastosować środki ostrożności: albo
stopniowo zwiększać napięcie podawa−
ne z zasilacza laboratoryjnego o niewiel−
kiej wydajności (100...200mA), albo za−
stosować zabezpieczające stanowisko
uruchomieniowe z żarówką, opisane
w EdW 8/96.

Prąd spoczynkowy jednego wzmac−
niacza nie powinien być większy niż
100mA.

Jeśli prąd spoczynkowy nie jest więk−
szy, można dołączyć głośniki, źródło syg−
nału i dokonać odsłuchu.

Posiadacze generatora i oscyloskopu
zechcą sprawdzić parametry, choćby
według wskazówek podanych w tym
wydaniu EdW w artykule “Generator
funkcji w praktyce”.

Piotr GóreckiPiotr GóreckiPiotr GóreckiPiotr GóreckiPiotr Górecki

Cd. ze str. 59

Jeszcze jedna uwaga: regulację ukła−
du można, ze względu na “starzenie się”
rezystorów i długotrwałą stabilizację
grzałki w sensorze, powtórzyć po kilku
tygodniach od jego zmontowania.

Pora teraz na obiecaną informację
“tylko dla dorosłych”! Otóż nasz czujnik
reaguje także na... obecność par alkoho−
lu etylowego w powietrzu. Autor w po−
rywie poświęcenia dla sprawy rozwoju
techniki dokonał stosownego testu labo−
ratoryjnego. Po przezwyciężeniu wro−
dzonego wstrętu i wprowadzeniu z nara−
żeniem zdrowia i życia pewnej (znacznej)
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ilości C2H5OH do swojego organizmu,
chuchnął na czujnik, który zareagował
zgodnie z przewidywaniami − włączając
alarm. I teraz uwaga: pomyślcie tylko
starsi i żonaci Czytelnicy, jaką straszliwą
bronią może być niewinny z pozoru czuj−
nik ulatniania się gazu w rękach waszych
Małżonek! Nie pozwólmy więc na zasto−
sowania naszego układu jako “czujnika
męża wracającego w stanie wskazują−
cym...”!

I jeszcze jedna wiadomość z ostatniej
chwili: doświadczalnie stwierdzono, że
układ reaguje także na obecność dymu
w powietrzu. Nie zostały jeszcze prze−
prowadzone żadne dokładne badania la−

boratoryjne, ale wszystko wskazuje że
czujnik AF−50 można będzie w przyszłoś−
ci wykorzystać do budowy prostego, nie
wymagającego stosowania czujników
izotopowych, układu ostrzegającego
o powstaniu pożaru. Wygląda to obiecu−
jąco, prawda? A autor już myślał, że so−
bie w najbliższym czasie trochę odpocz−
nie...

Zbigniew RaabeZbigniew RaabeZbigniew RaabeZbigniew RaabeZbigniew Raabe




