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Bariera optoelektroniczna s³u¿y do ochrony obiektów .
Dziêki niej mo¿na uruchomiæ alarm przy zbli¿eniu siê do
obiektu osoby niepowo³anej. W barierze wykorzystano
promieniowanie podczerwone, którego strumieñ jest
emitowany z nadajnika do odbiornika. Przerwanie
strumienia wywo³uje zmianê stanu wyjœciowego
odbiornika, co jest wykorzystane do uruchomienia
uk³adu sygnalizacyjnego. Bariera optoelektroniczna
dzia³a poprawnie przy odbiorniku oddalonym od
nadajnika na odleg³oœæ nie wiêksz¹ ni¿ 3-3,5 metra.

Nadajnik jest Ÿród³em promieniowania podcz ³ad scalony
US1 pracuje jako multiwibrator o czêstotliwoœci ok.30kHz. Impulsy wystêpuj¹ce na jego 3 nó¿ce steruj¹
stopniem wyjœciowym (tranzystor
Uk³ad nadajnika mo¿na zasilaæ z zasilacza o napiêciu wyjœciowym 9...12V.
Monta¿ nadajnika jest bardzo prosty. Nale¿y zwróciæ uwagê na awid³owe wlutowanie elementów
pó³przewodnikowych,  a szczególnie ych, gdy¿ w przypadku b³êdnego ich monta¿u
nadajnik nie bêdzie dzia³a³. Naj³atwiej bêdzie mo¿na to stwierdziæ przy pomocy oscyloskopu.
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Odbiornik sk³ada siê z diody odbiorczej, wzmacniacza, generatora tonu z pêtl¹ PLL, przerzutnika oraz
stopnia wykonawczego z przekaŸ
Stopieñ wejœciowy zbudowany jest jako trzystopniowy w tranzystorowy z g³êbokim
sprzê¿ zwrotnym dla pr¹du sta³ego, co zapewnia du¿a niezale¿noœæ jego parametrów od
oœwietlenia zewnêtrznego. Wzmocniony sygna³ trafia do wejœcia uk³adu scalonego US1 (NE567). Jest to
generator tonu z pêtl¹ synchron Uk³ad ten posiada wewnêtrzny generator o
czêstotliwoœci zale¿nej od wartoœci elementów R11, P1 oraz C8. W momencie zgodnoœci czêstotliwoœci
sygna³u doprowadzonego do wejœcia uk³adu US1 z czêstotliwoœci¹ generatora wewnêtrznego na wyjœciu
uk³adu (koñcówka 8) pojawia siê logiczne Na wyjœciu przerzutnika utworzonego z bramek US3C,
US3D równie¿ jest stan ”. PrzekaŸnik jest wy³¹czony. Pali siê sygnalizuj¹ca odbiór
sygna³ wania wi¹zki podc stan na
przeciwny i przekaŸnik zostaje za³¹czony. Dioda sygnalizuje stan za³¹czenia przekaŸnika.

armu mo¿liwe jest po naciœniê Chc¹c przystosowaæ odbiornik do pracy
monostabilnej wystarczy zmostkowaæ przycisk S1. Ka¿dorazowe przerwanie wi¹zki podczerwieni
spowoduje krótkotrwa³e zadzia³anie przekaŸnika.
Odbiornik montujemy w sposób tradycyjny, od elementów najni¿szych do najwy¿szych. Zwracamy uwagê
na prawid³owe wlutowanie elementów pó³przewodnikowych. Diodê odbiorcz¹ nale¿y wlutowaæ stron¹
wypolerowan¹„ na zewn¹trz p³ytki.

Po sprawdzeniu poprawnoœci monta¿u pod³¹czamy zasilanie (12V/200mA). Nadajnik umieszczamy
1m od diody odbiorczej. Delikatnie pokrêcamy potencjometrem monta¿owym P1
siê diody D2. Przyciskamy mikrowy³¹cznik S1. Po zas³oniêciu diody odbiorczej (lub nadawczej)
przekaŸnik PK1 powinien siê za³¹czyæ.
Dysponuj¹c miernikiem czêstotliwoœci mo¿na zmierzyæ czêstotliwoœæ na nó¿ce 3 uk³adu NE555 w
nadajniku Tak¹ sam¹ czêstotliwoœæ ustawiamy na nó¿ce 5 uk³adu US1 rniku poprzez
regulacjê potencj

nikiem PK1.
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Schemat ideowy nadajnika

Rysunek p³ytki nadajnika
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