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WSKAŹNIK  NATĘŻENIA POLA WCZ

Krzysztof Górski
Wskaźnik pola w.cz został opracowany w oparciu o znany wielu czytelnikom układ typu LM3914-16, który
przeznaczony jest do sterowania linijką dziesięciu diod LED. Układ ten ma bardzo prosta aplikację,
pozwalającą na ograniczenie elementów zewnętrznych do minimum przez co konstruowane układy są łatwe
do wykonania. Dodatkowymi są możliwości łączenia kilku układów dla uzyskania  linijki 20 i 30-diodowej
oraz szeroki zakres napięć zasilania.
Wskaźnik służy do orientacyjnego pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego, wytwarzanego przez
wszelkiego typu nadajniki i urządzenia radiowe. Wynik pomiaru przedstawiony jest przy pomocy linijki
świetlnej złożonej z 10 diod LED. Oprócz tego urządzenie może być przydatne przy uruchamianiu i
naprawie nadajników jak również do przeprowadzenia wielu ciekawych doświadczeń w pracowni szkolnej.
Konstrukcja układu. Na rysunku 1 przedstawiono schemat elektryczny wskaźnika, z którego na "pierwszy
rzut oka" możemy wyodrębnić dwa  zasadnicze bloki:
- blok odbiorczy
- blok wskaźnika.
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Blok odbiorczy decyduje o przeznaczeniu całego urządzenia. To prosty obwód LC z detektorem na diodzie
D1 oraz prostym wzmacniaczu na tranzystorach T1 i T2. Częstotliwość pracy zależy od odpowiedniego
dobrania cewki L i kondensatora C.
Od właściwego doboru częstotliwości zależy również poprawność wskazań wskaźnika.
Zworami ZW1-3 mamy możliwość skokowej regulacji czułości wskaźnika:
 ZW1- duży poziom
ZW2 – średni poziom
ZW3 – mały poziom.
Wyjście części odbiorczej dołączone jest na wejście wskaźnika SIG(pin5).
Blok wskaźnika, jak wcześniej wspominaliśmy to prosta aplikacja układu LM3915 z dziesięcioma diodami
LED. W celu zwiększenia czytelności wskazań poziomu natężenia pola, diody LED zostały dobrane w trzech
różnych kolorach. Ilość zapalonych diod LED na wskaźniku zależy od wartości sygnału w.cz obieranego
przez część odbiorczą. Bezpośrednio do wejścia antenowego wskaźnika nie powinniśmy przykładać mocy
większej niż 500mW.
Montaż i uruchomienie przebiega bez żadnych problemów. Na rysunku 2 przedstawiony jest projekt płytki
drukowanej, na której umieszczono wszystkie elementy układu łącznie z zasilaniem, wyłącznikiem oraz
specjalnym gniazdem antenowym BNC do druku.

Praktycznie zaraz po zmontowaniu układ zaczyna pracować. Wymaga jedynie dokonania drobnej regulacji
potencjometrem P1 oraz dostrojenia obwodu rezonansowego LC do żądanej częstotliwości. Model został
dostosowany na pasmo 2metry (144-146Mhz).
Oprócz wymienionych już zastosowań układ może być użyty do lokalizacji ukrytych nadajników „pluskiew”.
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Wykaz elementów:
R1 - 1k
R2 – 270k
R3 – 1,5M
R15 – 820
D1 – BAT85
D2 – D3 1N4148
D4 – D14  Diody LED
C1 – 100p
C2 – trymer 3-25pF
C3 – 22uF/25V
C4 – 100nF
C5 – 10uF/25V
L1 -  4 zwoje drutem 0,8mm
T1 – BC547
T2 – BC237


