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Infravörös hangátvitel (vevő)

Az 1. ábrán szereplő kapcsolás a
3. ábrán bemutatott HF-forrás ál-
tal modulált IRLED-es adó jeleit
veszi legfeljebb 2...3 m-ről. Az
IC1 integrált infravörös szenzor
kimenetéről a C1-gyel leválasz-
tott hangfrekvenciás jeleket az
IC3 zajszegény, kis torzítású, leg-
alább 10-szeres erősítésű műve-
leti erősítő dolgozza fel. Az OPA
neminvertáló bemenete az IC2
precíziós tápfeszültség-felező se-
gítségével 4,5 V-ra van beállítva.
A P-vel a hangerő szabályozható.
A kimenetre csatlakozó fejhall-
gató célszerűen 32 ohmos. A
kapcsolás áramfelvétele az 5...6
mA-t nem haladja meg, így a ve-
vő három sorosan kapcsolt lítiu-
melemről (pl. CR2032) is táplál-
ható, bár tartós használathoz
jobb a 9 V-os „rádiótelep”.

Fagyveszély-riasztó

Gondolva a következő télre, a há-
zi meteorológiai állomás kiegé-
szítéseként a 2. ábrán látható
kapcsolás a fagyveszélyre figyel-
mezteti a korán reggel induló au-
tóvezetőt vagy a kiskert tulajdo-
nosát. Érzékelőként a HAM-ba-
zárból beszerezhető 4NTH65 jelű
üvegcsöves, szobahőmérsékleten
65 kohmos NTK termisztort

(R1*) használjuk, melyet célsze-
rűen a talajhoz közel helyezünk
el. A „mérést” ellenálláshíd és a
hídátlóra csatlakozó komparátor
segítségével végezzük. A kompa-
rátor számára a referenciát az
R3, R4, P osztó biztosítja. Ha a
hőmérséklet 0 °C körüli értékre
süllyed, a termisztor ellenállása
pár másodperc alatt a 25 °C-on
mért értékének kb. háromszoro-
sára nő. Így a neminvertáló be-
menet feszültsége meghaladja az
invertálóét, s az IC2 kimenetén
megjelenő pozitív feszültség a
tranzisztort nyitja, a piezozüm-
mert működésbe hozza. Az
áramkört 9 V-os telepről táplál-
juk, a mérőhíd részére a stabil 5
V feszültséget az IC1 biztosítja. A
billenési pont P-vel állítható. Az
R4 értéke a konkrét termisztor
paramétereitől függően 330...680
kohm között változhat. A jelzés a
tápfeszültség lekapcsolásával szün -
tet hető meg.

Infravörös hangátvitel (adó)

A 3. ábrán látható kapcsolás
hangfrekvenciás forrás, pl. tele-
vízió, rádió, magnetofon, mp3
játszó pár száz millivolt csúcsér-
tékű jelével modulálja az IRLED-
eket. Az adó hatótávolsága – a
fentebb ismertetett vevő alkal-
mazása esetén – nem haladja
meg a 2...3 métert. Az IC1 precí-
ziós tápfeszültség-felező (rail
splitter) 3 V-os referenciafeszült-
séget szolgáltat a 2,2-szeres erősí-
tésű CMOS műveleti erősítő szá-

mára. Az erősítőt a „bias select”
GND-re való kötésével „érzé-
keny” üzemmódba állítottuk,
ami többek között a sávszélesség
növekedését, az ofszetfeszültség
driftjének, valamint a nagyjelű
feszültségerősítésnek csökkené-
sét jelenti. A T bázisára 3 V-ra
szuperponált hangfrekvenciás
jel kerül. Az 5 mm-es IRLED-ek –
az alkalmazás körülményeihez il-
leszkedően – széles nyalábban
sugárzók, melyeknél a félteljesít-
ményhez tartozó szög 25 fok.
Tartósan megengedett nyitóirá-
nyú áramuk 100...150 mA. Ilyen
pl. az Optek OP290, OP292, az
Osram LD271. A kapcsolás
áramfelvételét döntően az IR-
LED-eken átfolyó kb. 50...60 mA
áram szabja meg, mellettük az
IC1 és IC2 kb. 2 mA-es árama
szinte elhanyagolható.
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