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SZUKACZ MONTERA
Krzysztof Górski

Prezentowany układ szukacza powstał z potrzeby ułatwienia pracy przy częstym wybieraniu
przewodów z wielkiej ich ilości. Układ może znaleźć zastosowanie przy naprawie i montażu instalacji
domofonowych lub też telefonicznych. W prezentowanej konstrukcji został wykorzystany
mikrokontroler typu ST62T20C. Dokładny opis mikrokontrolera został zamieszczony w artykule o
urządzeniu do ładowania w bieżącym numerze. Program zwyczajowo przy wykorzystaniu
mikrokontrolerów rodziny ST62 został wykonany przy użyciu ST6-Realizera.
Zadaniem szukacza jest generowanie sygnałów małej częstotliwości wykorzystywanych do lokalizacji
poszczególnych żył przewodu. Szukacz umożliwia jednoczesne generowanie trzech sygnałów
lokalizacyjnych.
Częstotliwość sygnałów jest jednakowa i wynosi 800Hz różnią się one czasem trwania. Pierwszy
sygnał kluczowany jest co 0.2sekundy, drugi co 0.6 sekundy a trzeci co 0.9 sekundy. Jak widać
różnice w czasie są niewielkie jednak umożliwiają one skuteczną identyfikację wykonywaną przez
montera.
Układ zasilany jest z baterii akumulatorów o napięciu 7,2V co umożliwia stosowanie układu w terenie.
Z całości układu możemy wyodrębnić następujące funkcjonalne bloki i układy:

- blok mikrokontrolera

- blok generatora m.cz

- układu  kluczowania

- blok liniowy

- układu kontroli napięcia akumulator

- bloku sygnalizacji optycznej

- blok ładowania

 Rys.1 Schemat blokowy

Blok mikrokontrolera jest standardo
całego układu odpowiedzialne za jego
kluczowania.
Blok generatora m.cz oparto o znany 
w trybie generatora astabilnego gdzie p
jest sygnał akustyczny skierowany do u
a

wą aplikacją mikroprocesora ST62T20C stanowiącą serce
 pracę. Steruje on pracą: generatora akustycznego, i układu

wszystkim stary i niezawodny układ NE555. Układ ten pracuje
o podaniu na wejście sterujące wysokiego stanu generowany

kładu kluczowania.
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Układ kluczowania wykonano w oparciu o klucze analogowe 4066. Są one sterowane bezpośrednio
z portów mikrokontrolera. Z układu 4066 wykorzystano tylko część kluczy a mianowicie tylko trzy.
Blok liniowy to trzy linie wykorzystujące tranzystory T1-T3 typu BC237 wykonane jako wtórnik
emiterowy. Tranzystory sterowane są z procesora poprzez układ kluczy analogowych.
Układ liniowy posiada rezystory dopasowywującę impedancje linii oraz  zabezpieczenie w postaci
diody Zenera o napięciu 12V. Zabezpieczenie to ma na celu zabezpieczenie układu przed
pojawieniem się na linii napięć mogących w poważny sposób uszkodzić szukacz.
Układ kontroli napięcia akumulatora informuje obsługę szukacza o niskim napięciu akumulatora i w
związku z tym istnieje potrzeba przeprowadzenia cyklu ładowania.
Blok sygnalizacji optycznej to trzy diody LED D1-D3 informujące o pracy poszczególnych torów
m.cz. Każda z diod świeci impulsowo w takt impulsów akustycznych generowanych przez układ i
wysyłanych w linię.
Blok ładowania umożliwia dołączenie zewnętrznego źródła zasilania w celu przeprowadzenia
ładowania akumulatorów. Podczas ładowania szukacz nie może pracować. Ładowanie sygnalizowane
jest zapaleniem się diody LED D4.
Schemat ideowy układu został przedstawiony na rysunku Rys2 z którego jasno wynika że nie jest
konstrukcja bardzo skomplikowana.
W szukaczu wykorzystano następujące porty mikrokontrolera:
- PA0-PA2 sterują praca diod LED D1-D2 wyprowadzenia te zostały skonfigurowane jako wyjścia

push-pull.
- PA3 zostało przeznaczone do sterowania pracą generatora akustycznego, wyprowadzenie

skonfigurowano jako wyjście push-pull.
- PB0-PB2 służą do bezpośredniego sterowania kluczami analogowymi 4066, wyprowadzenia te

również zostały skonfigurowane jako wejścia push-pull.
- PB7 jest jedynym wyprowadzeniem skonfigurowanym jako wejście. W związku z tym że

przeznaczone jest to kontroli napięcie akumulatora zostało ono skonfigurowane jako wejście
przetwornika analogowo cyfrowego.



Działanie układu: na rys 3 przedstawiony jest schemat programu wykonany przy pomocy
ST6Realizera przy pomocy tego schematu zapoznamy się z działaniem układu. Po włączeniu
zasilania układ przechodzi standardowo proces zerowania po czym program mikrokontrolera
automatycznie przechodzi w stan pracy GOTOWY i następnie w stan PRACA. Jak widzimy na rys 3
program jest bajecznie prosty a jego wykonanie zabiera nie więcej niż 15 minut z przetestowaniem w
symulatorze i zaprogramowaniem mikrokontrolera.
Mikrokontroler programujemy przy użyciu programatora zestaw 1015-K który jest dostępny w ofercie
NE. W stanie PRACA na wyprowadzeniu PA3 mikrokontrolera pojawia się stan wysoki uruchamiający
generator akustyczny.
Jako źródło sygnałów modulujących zastosowano trzy oddzielne oscylatory generujące impulsy o
czasie trwania 0.3s, 0.6s, 0.9s. Impulsy te skierowane są na wyjścia sterujące pracą kluczy
analogowych oraz na wyjścia sterujące diodami LED D1-D3. Przetwornik analogowo cyfrowy
kontroluje przez cały czas stan napięcia na akumulatorze. W przypadku obniżenia się napięcia poniżej
6,5V zostaje spełniony warunek ACCU_NISKIE co spowoduje przejście programu w stan
DO_ŁADOWANIA. W stanie tym gasną wszystkie diody oraz zostaje wyłączony generator akustyczny.
Ponowne załączenie układu może nastąpić po wyłączeniu zasilania i naładowaniu akumulatora.
Montaż i uruchamianie układu. Po wykonaniu płytki drukowanej według wzoru Rys.4 należy
sprawdzić poprawność ścieżek drukowanych Jak widać nie jest to skomplikowany wzór więc nie
powinno być kłopotów. Nie będziemy tu opisywać całego procesu wykonania płytki, gdyż już wiele na
ten temat  napisano i każdy znajdzie dla siebie odpowiednią metodę. Najprostszym sposobem jest
skorzystanie z oferty darmowych płytek, informacje w każdym numerze NE. Po zgromadzeniu
wszystkich elementów możemy przystąpić do montażu z którym nie powinniśmy mieć najmniejszych
problemów. Jak widać układ został wykonany na dwóch płytkach na jednej znajduje się mikrokontroler
z układem ładowania akumulatora i generatorem akustycznym. Na drugiej płytce znajdują się układ
kluczowania na 4066 oraz obwody liniowe. Po wykonaniu montażu płytek należy je połączyć
przewodem taśmą. Płytki montujemy jedna nad drugą używając do tego tulejek dystansowych. W
układzie modelowym zmontowana płytka została umieszczona w plastykowej obudowie po domowym
wzmacniaczu telewizyjnym. Oprócz płytki umieszczonej w obudowie została tam jeszcze umieszczona
bateria akumulatorów. Sygnały akustyczne zostały wyprowadzone gniazdem DB9.
Na wierzchniej pokrywie obudowy zostały wywiercone otwory 5mm w których zostały umieszczone
diody sygnalizacyjne LED D1-D3. Włącznik układu
WYŁ/ŁAD-PRACA oraz gniazdo ładowania umieszczone są z boku obudowy. Z boku obudowy
umieszczona jest również dioda sygnalizująca ładowanie akumulatora.
W związku z tym że mogą wyniknąć kłopoty z znalezieniem takiej obudowy możemy zastosować
całkiem inne które znajdują się w ogólnej sprzedaży. Przy stosowaniu innych obudów może zaistnieć
potrzeba wykonania drobnych korekt w projekcie płytki drukowanej. Uruchamianie układu praktycznie
ogranicza się do włączenia zasilania. Jak używać szukacza? Jeżeli chcemy przebadać nie znany nam
odcinek instalacji domofonowej. Wybieramy jedną żyłę wspólną może być to ekran kabla lub np.
wszystkie białe żyły, podłączamy masę szukacza. Wyjścia liniowe szukacza podłączamy do żył
przeznaczonych do  przebadania. Do lokalizacji możemy użyć aparatu monterskiego lub
najzwyklejszej słuchaweczki, podłączając ja do przewodu wspólnego i badanej (szukanej)żyły kabla.
Prezentowane urządzenie jest prostym i tanim układem mogącym w sposób skuteczny ułatwić pracę
monterowi i konserwatorowi najróżniejszych domofonów.
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Wykaz elementów:
R1,R2,R13,R17,R21 – 3K9
R3,R4,R5,R11,– 820
R6 – 10K
R7,R8 – 100K
R9,R10 – 5K6
R12,R16,R20 – 1K
R14,R15,R18,R19,R22,R23 – 600
D1,D2,D3,D4 – LED
D5 – 1N4001
D6,D7,D8 – C12
T1,T2,T3 – BC237
US1 ST62T20C
US2 NE555
US3 78L05
US4 CD4066


