M I N I P R O J E K T Y
Wspólną cechą układów opisywanych w dziale "Miniprojekty" jest łatwość ich praktycznej
realizacji. Na zmontowanie i uruchomienie układu wystarcza zwykle kwadrans. Mogą to być
układy stosunkowo skomplikowane funkcjonalnie, niemniej proste w montażu i uruchamianiu,
gdyż ich złożoność i inteligencja jest zawarta w układach scalonych. Wszystkie projekty
opisywane w tej rubryce są wykonywane i badane w laboratorium AVT. Większość z nich
wchodzi do oferty kitów AVT jako wyodrębniona seria “Miniprojekty” o numeracji zaczynającej
się od 1000.

Sterownik światła ostrzegawczego
W†prezentowanym
sterowniku uk³ad
scalony firmy Holtek
spe³nia niezwykle
"waøn¹" funkcjÍ, steruje
bowiem dwoma diodami
LED w†úwiate³ku
ostrzegawczym.

Rys. 1.

Rys. 2.

Rys. 3.

Rys. 4.
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Liczba moøliwych sposobÛw wykonania elektronicznego migacza siÍga z†pewnoúci¹ kilkunastu, a†moøe
nawet kilkudziesiÍciu. Id¹c
z†duchem czasu siÍgnÍliúmy
po specjalizowany uk³ad scalony (coú w†rodzaju ASIC-a
- prawda, øe brzmi dumnie?)
firmy Holtek, ktÛry powsta³
tylko po to, aby powodowaÊ
migotanie úwiat³a. Schemat

blokowy
uk³adu
HT2021 przedstawiamy
na rys.
1.
Jak
w i d a Ê
jest on wewnÍtrznie
doúÊ mocno
rozbudowany,
dziÍki czemu
Urz¹dzenie
liczba zewnÍtrzzmontowano na nienych elementÛw
wielkiej, jednostronnej p³ytjest ograniczona
ce drukowanej, ktÛrej widok
do absolutnego minimum. Schemat elektrycz- znajduje siÍ na wk³adce weny ìmigaczaî znajduje siÍ na wn¹trz numeru. Rozmieszrys. 2. Jedynym interesuj¹- czenie elementÛw przedstacym elementem (oprÛcz wiono na rys. 5.
Na p³ytce przewidziano
uk³adu US1) jest rezystor R1
- bowiem za jego pomoc¹ miejsce na diodÍ D1, ktÛra
moøna zmieniaÊ czÍstotli- jest w³¹czona szeregowo
woúÊ migotania diod OUT1 z†zasilaniem. Jej zadaniem
i†OUT2. ZwiÍkszenie jego
rezystancji powoduje obniøanie czÍstotliwoúci migotania, a†jej zmniejszanie
powoduje zwiÍkszanie tej
czÍstotliwoúci.
WydajnoúÊ
buforÛw
pr¹dowych uk³adu US1
wynosi ok. 20mA. Z†tego
powodu naleøy stosowaÊ
diody LED o†podwyøszonej
jaskrawoúci úwiecenia.
Pr¹d p³yn¹cy przez diody Rys. 5.
OUT1 i†OUT2 moøna zmieniÊ odpowiednio dobieraj¹c
WYKAZ ELEMENTÓW
wartoúÊ rezystancji R2.
Uk³ad HT2021 jest przyRezystory
stosowany do wspÛ³pracy
R1: 220kΩ
z†uk³adami ìmelodyjkowyR2: 51Ω
miî produkowanymi przez
Kondensatory
Holteka, zapewniaj¹c efekC1: 100µF/10V
town¹ oprawÍ úwietln¹ odC2: 100nF
grywanym
melodyjkom.
W†prezentowanym urz¹dzePółprzewodniki
niu interfejs ìmuzycznyî nie
US1: HT2021
jest wykorzystany - dlatego
OUT1, OUT2: dowolne diody
wejúcie OPT1 jest na sta³e
LED φ5mm o podwyższonej
pod³¹czone do masy zasilajasności świecenia (zalecane
nia.
dwa kolory)
Drugie wejúcie konfiguD1: 1N4001 (opcja −
ruj¹ce - OPT2 - pozwala wyszczegóły w tekście)
braÊ sposÛb pracy buforÛw
Różne
wyjúciowych, a†w†konsekJP1: goldpin 1x3 z jumperem
wencji sposÛb úwiecenia
Sw1: mikroprzełącznik
diod OUT1 i†OUT2. Na rys.
3 i†rys. 4 pokazano obydwie
moøliwoúci. Jednorazowe
uruchomienie urz¹dzenia P³ytka drukowana wraz z komprzy pomocy przycisku Sw1 pletem elementÛw jest dostÍpna
powoduje migotanie diod w AVT - oznaczenie AVT-1224.
przez ok. 40 s.
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M I N I P R O J E K T Y
jest zabezpieczenie uk³adu
US1 przed odwrotn¹ polaryzacj¹ napiÍcia zasilaj¹cego.
Poniewaø spadek napiÍcia
na przewodz¹cej diodzie jest
doúÊ duøy (ok. 0,65V) naleøy j¹ montowaÊ tylko w†uza-
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sadnionych przypadkach. Jeøeli urz¹dzenie bÍdzie zasilane w†sposÛb minimalizuj¹cy ryzyko odwrotnego do³¹czenia baterii, w†miejsce
diody D1 naleøy wlutowaÊ
zworkÍ.

Zgodnie z†zaleceniami
producenta uk³adu, urz¹dzenie moøe byÊ zasilane napiÍciem 1,2..4,5V, ale d³ugotrwa³e prÛby z†napiÍciem 5V (mieúci siÍ ono w†zakresie wartoúci
dopuszczalnych) zosta³y takøe

zakoÒczone sukcesem. Poniewaø w stanie spoczynku uk³ad
HT2021 pobiera pr¹d o†wartoúci zaledwie ok. 300µA, wybÛr ürÛd³a zasilania nie bÍdzie
zbyt trudny.
Andrzej Czarnecki
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