
Mopon varashälytin

  Erittäin pienikokoinen hälytin 6-12V käyttöjännitteelle. Ohjeet ovat eri-
tyisesti mopoja varten, mutta hälytin sopii myös moniin muihin tarkoi-
tuksiin. Hälyttimen virrankulutus on alle 1mA valmiustilassa.
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Ominaisuudet

  Hälyttimen toiminta perustuu mo-

nissa sovelluksissa käytettyyn logiik-

kapiirikytkentään, jossa ketjutetut

NAND-schmitt-trigger piirit toimivat

ensin liipaisuasteena sekä myös tuot-

tavat tietyn pituisen toimintajakson

(viiveen). Kun toiminto on tehty käyt-

täen vain yhtä CMOS logiikkapiiriä

niin virrankulutus on saatu hyvin pie-

neksi. Se on vain n. 1mA silloin kun

hälytin on aktivoitunut ja odottaa lii-

paisua. Hälyttimessä liipaisu saadaan

aikaan täry- tai asentokytkimen kärki-

en hipaistessa toisiaan silloin kun mo-

poa liikutetaan.

  Hälyttimen lähtöön on valittavissa

joko tavallinen pieni kytkintransistori

tai siihen voidaan laittaa vaikkapa

kymmeniä ampeereita kestävä Fet-

transistori, joten sillä voi käytännössä

ohjata suoraan kaikkia 12V DC-toimi-

sia sireeneitä niiden virrankulutukses-

ta huolimatta.

  Pienivirtaisia yksiäänisiä piezosum-

mereita varten hälytyksen ulostulos-

sa voi olla vilkkuledi sarjassa. Tämä

saa aikaan yksiäänisessä piezosum-

merissa katkoäänen, joka on paljon

ärsyttävämpää ja huomiota herättä-

vämpää kuin jatkuva korkeataajuinen

ja monotoninen kiljunta joka pian "puu-

duttaa" kuulijat.

  Hälyttimen virtakytkimeksi asenne-

taan esim. avainkytkin. Hälytin akti-

voituu vasta n. 1/2 minuutin kuluttua

siitä kun hälytin on alkanut saamaan

virtaa. Mopoa voi siksi vielä heilutella

avaimen käännön jälkeen. Mikäli

mopo liikkuu oman käsittelyn seu-

rauksena ja hälytin meneekin päälle,

voi sen saada pois päältä painamalla

piilotettua reset-kytkintä. Tällöinkin

seuraa n. 1/2 minuutin viive mutta

sitten hälytin menee taas päälle.

  Hälyttimeen voi laittaa reset-kytki-

men, joka nollaa tahattoman hälytyk-

sen nopeammin kuin mitä avainkytki-

mellä on mahdollista sammuttaa.

  Koska reset-kytkimen pitää olla hy-

vin piilotettu, on pienen paino- tai vi-

pukytkimen käyttö hidasta ja hanka-

laa, vaikkakin mahdollista.

  On parempi käyttää magneetilla toi-

mivaa reed-kytkintä ja kantaa muka-

naan magneettia vaikkapa avaimen-

perässä. Vaikka joku ulkopuolinen tie-

täisi toiminnon olemassolosta, ei hän

silti voi havaita kohtaa mitä magnee-

tilla pitäisi hipaista, jotta hälyttimen

saisi edes hetkeksi hiljaiseksi. Mag-

neetilla hiplailu ennen hälytyksen pääl-

lemenoa ei myöskään hyödytä mi-

tään. Reed kärki laitetaan johonkin

sellaiseen ei magneettisen kotelora-

kenteen kohtaan alle missä sitä saa

osoitettua lyhyellä matkjalla magnee-

tilla. Tällöin reed-kärjet sulkeutuvat,

joka nollaa hälytyksen hetkeksi.

Testaaminen

  Tärykytkimen toiminta pitää säätää

ja testata niin että nähdään ensin

tärykytkimen kanssa sarjaan kytke-

tyn superkirkkaan ledin vilkkuvan sil-

loin kun mopoa heilutetaan. Mikäli led

ei vilku mopoa heiluttaessa, on kyt-

kintä herkennettävä eli kosketinkärki-

en välimatkaa pienennettävä.

Samoin jos led palaa koko ajan, on

kärkien välimatkaa kasvatettava. Il-

man lediä olisi aika ärsyttävää odot-

taa aina puoli minuuttia ennen kuin

kytkimen toimintaa voisi taas testata.

Eli myös hälytintä testatessa on muis-

tettava että on normaalia että hälytin

ei reagoi mihinkään n. 1/2 minuutin

jälkeen siitä kun hälytin on laitettu

päälle avainkytkimestä tai reset-kyt-

kintä on käytetty.

  Vilkkulediä voi käyttää hälyttimen

testauksessa säästämään omia kor-

via siten että piezosummeri oikosul-

jetaan ja annetaan pelkästään vilkku-

ledin näyttää että hälytin toimii. Vilk-

kuledin käyttö on mahdollista näin

koska jopa 90dB huutavien piezosum-

mereiden virrankulutus voi olla vain

11mA. Vilkkuledit kestävät suoraan

sellaisenaan 12V käyttöjännitteen.

  Vilkkulediä ei voi käyttää silloin kun

summeri vie yli 20mA, koska vilkku-

led tietenkin kuristaa summerin vir-

ran liian pieneksi. Piirilevyllä oleva

vilkkuledin paikka on tällöin oikosul-

jettava hyppylangalla.

  Päätetransistori BC639 pystyy kyt-

kemään korkeintaan1A virtoja, mutta

se riittää piezotoimisille sireeneille.

Esim. jopa 105dB huutava huojuva-

ääninen hälytyspiezosireeni on help-

po kuorma koska sellainen kuluttaa

vain 200mA. Muunkaltaisten siree-

neitten virrankulutus kannattaakin sit-

ten tarkistaa tai mitata. Jos sireenin

virrankulutus on lähellä 1A, on pää-

tetransistori hyvä vaihtaa muutaman

ampeerin kestäväksi TO-220 koteloi-

seksi N-kanavaiseksi fet-transistorik-

si.

  Lähes kaikki edelliseen kuvaukseen

sopivat fet-transistorit kelpaavat. Fet

transistori on piirilevyllä oikein päin

silloin kun sen tyyppimerkintäpuoli

osoittaa piirilevyn sisäpuolelle (osa-

sijoittelupiirroksessa oikealle). Huo-

maa että fet-transistorin mahdollinen

paljas selkäpuoli on jännitteellinen

eikä se saa osua/olla kiinnitettynä run-

koon siitä syntyvän oikosulun takia.

  Huomaa että piirilevyltä lähtevä mii-

nusnapa piezosummerille ei ole sama

kuin maa. Kyseinen miinusnapa on

maahan/käyttöjännitteen nollaan tran-

sisitorin johtaessa kytkeytyvä linja sil-

loin kun hälytin menee päälle. Pieni-

virtaiset summerit ottavat näin plus-

jännitteensä suoraan piirilevyltä ja

"kytkin" on näin miinusnavan puolel-

la.

  Suurivirtaisissa kytkennöissä plus-

jännitteen voi ottaa suoraan akulta

sireenille (tai mille lie) ja hälyttimen

"piezosummeri"-linjan miinusjohto

maadoittaa kyseisen laitteen hälytti-

men läpi. Huomaa että käyttöjännite-

puolen maajohdon on tällöin kestet-

tävä tuo suurempi virta, joten käyttö-

jännitteen miinus/maajohdolla on ol-

tava tarpeeksi pinta-alaa ja sen tulee

olla mahdollisimman lyhyt.



Osaluettelo

IC CD4093B CMOS logiikkapiiri
Led1 Punainen superledi (>2000mCd)
Led2 Punainen vilkkuledi
D 1N4148 Diodi
Tr BC639 Transistori
R 1, 6 10k Ohm
R 2, 5 150k Ohm
R 3 220k Ohm
R 4 100 Ohm
C 1 4.7nF Polko
C 2 220µF Elko
C 3, 5 100µF Elko
C 4 100nF Kerko
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Kuva on demonstraatiota varten rakenne-

tusta hälyttimestä, jossa on pieni pie-

zosummeri piirilevyllä ja Reset- sekä "täry-

kytkin" painonappitoimiset.
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Piirilevyn Cu-foliokuva

  Piirilevyn foliokuva on erillisessä PDF-

tiedostossa Ideaportin sivuilla. Tiedos-

tossa oleva foliokuva on kuvattu kompo-

nenttipuolelta! Tämä tarkoittaa että piiri-

levy tulee valottaa kalvon mustepuoli ku-

paripuolta vasten. Näin  valotetut piirile-

vyt ovat tarkkakuvioisia, ohuista vedoista

huolimatta (varsinkin IC-piirin alueella).

  Kahdeksan hälyttimen foliokuvan pitäisi

mahtua tasan 100x160mm kokoiselle

Euro-1 piirilevylle. Jos koko ei täsmää,

katso että tulostuksen skaalaus on ase-

tettu varmasti 100% kokoon.

Hälyttimen testausta ennen lopullista asen-

nusta. Kytkentärimassa on kiinni pieni pie-

zosummeri, johdollinen reed-kytkin ja paris-

to. Kotelon päällä näkyy pienen pieni sama-

rium-koboltti magneetti resetin testaukseen.

Kuvassa hälytin omatekoisella tärykytkimellä

  Materiaalina 0.75mm vahva polykarbonaattiluiska

(15x65mm). Liipan päässä on 15mm pitkä viritys-

ruuvi ja pari mutteria, joiden väliin tulee juotoskorva

ja ohut ja notkea johdin piirilevyltä. Kotelon pohjaan

on liimattu tärykytkimen toinen napa (läkkipelti).

Liippa on toisesta päästä kiinni 10mm korkean piiri-

levyn kannattimen päällä.

  Ja valotuksesta pitää muistaa vain motto:

Myös kuviot ovat aina oikein päin kun tekstit

näkyvät kuparipuolelta oikein päin.


