M I N I P R O J E K T Y
Wspólną cechą układów opisywanych w dziale "Miniprojekty" jest łatwość ich praktycznej realizacji.
Zmontowanie układu nie zabiera zwykle więcej niż dwa, trzy kwadranse, a z jego uruchomieniem można
poradzić sobie w ciągu kilkunastu minut. "Miniprojekty" mogą być układami stosunkowo skomplikowanymi
funkcjonalnie, lecz prostymi 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.

Pomocnicza lampa atelierowa
Obecnie zajmiemy siÍ
budow¹ urz¹dzenia,
ktÛre wspÛ³pracuj¹c
z†atelierowymi lampami
b³yskowymi wielkiej
mocy zapewni
w†kaødym przypadku
prawid³owe oúwietlenie
planu zdjÍciowego.
Urz¹dzenie to jest
podstawowym ürÛd³em
úwiat³a w†studiu
fotograficznym i†przy
klasycznej kompozycji
oúwietlenia moøe zostaÊ
zastosowane jako
úwiat³o rysuj¹ce
i†wype³niaj¹ce.

Uk³ad lampy jest doúÊ prosty do wykonania i†jego budowa nie sprawi trudnoúci
nawet úrednio doúwiadczonemu elektronikowi. Musimy jednak pamiÍtaÊ, øe budujemy urz¹dzenie, ktÛre
z†powodzeniem moøe pe³niÊ
rolÍ przenoúnego krzes³a
elektrycznego. Dlatego teø
odradzam budowÍ uk³ady
tym Czytelnikom, ktÛrzy
jeszcze niezbyt pewnie czuj¹ siÍ w†otoczeniu wysokich
napiÍÊ i†duøych pr¹dÛw.

Jednak najczÍúciej potrzebujemy wiÍcej ürÛde³ úwiat³a,
np. kontry czy teø reflektorÛw
efektuj¹cych. Z†zasady mog¹
to byÊ ürÛd³a úwiat³a o†mocy
o†rz¹d wielkoúci mniejszej od
reflektorÛw g³Ûwnych, wyposaøone w†najrÛøniejsze przes³ony i†nasadki, ktÛrych omÛwienie wykracza jednak poza
ramy tego artyku³u. Lampy te
mog¹ byÊ wyzwalane úwiat³em reflektorÛw g³Ûwnych, tak
øe wyposaøanie ich w†uk³ad
synchronizacji z†aparatem fotograficznym jest ca³kowicie
zbÍdne.
Schemat elektryczny uk³adu pomocniczej lampy atelierowej pokazano na rys. 1. Nie
bÍdziemy tu wdawaÊ siÍ w†teoretyczne rozwaøania na temat
budowy lamp b³yskowych, poniewaø uczyniliúmy to juø
w†wspomnianym wyøej artykule i†zak³adam, øe moi Czytelnicy znaj¹ zasadÍ funkcjonowania tych urz¹dzeÒ. Przyst¹pmy
zatem do konkretÛw.
Energia potrzebna do wyzwolenia b³ysku o†sporej sile
magazynowana jest w†trzech
rÛwnolegle po³¹czonych kondensatorach elektrolitycznych C1, C2 i†C3. Kaødy
z†tych kondensatorÛw ma pojemnoúÊ 800µF, a†poniewaø
w†urz¹dzeniu nie zastosowano øadnego uk³adu podwyøszaj¹cego napiÍcie sieciowe

zostan¹ one na³adowane do
napiÍcia ok. 310V. A†zatem
energia b³ysku naszej lampy
bÍdzie wynosi³a ok. 112Ws,
co zapewnia wystarczaj¹c¹ do
naszych potrzeb si³Í b³ysku,
a†jednoczeúnie pozwala na
zastosowanie palnika o†maksymalnej energii 120Ws.
Kondensatory ³adowane
s¹ bezpoúrednio z†sieci
w†uk³adzie prostownika pe³nookresowego zbudowanego
na diodach D2..D5, a†rezystor
R6 ogranicza pr¹d ³adowania.
Zajmijmy siÍ teraz uk³adem wyzwalania triaka Q1.
Jak juø wspomniano, lampa
przeznaczona jest wy³¹cznie
do wyzwalania úwiat³em innej, pilotuj¹cej lampy, lub
lampy wbudowanej w†aparat
fotograficzny. Jeøeli zbudujemy kilka lamp, to moøe dojúÊ
do sytuacji, ze bÍd¹ siÍ one
wyzwala³y kolejno, pod
wp³ywem b³ysku wygenerowanego przez jedna z†nich.
Powstaj¹cych w†takiej sytuacji opÛünieÒ nie musimy siÍ
jednak obawiaÊ: w†fotografii
nie bÍd¹ mia³y one nawet najmniejszego znaczenia!
Uk³ad z†rezystorem R7,
kondensatorami C6, C7 i†dioda Zenera D1 tworzy pomocniczy zasilacz pr¹du sta³ego
zaopatruj¹cy w†pr¹d uk³ad
wyzwalania triaka. B³ysk
lampy pilotuj¹cej odbierany

jest przez fototranzystor T2.
S³aby impuls zostaje wzmocniony przez tranzystory T1
i†T3 pracuj¹ce w†uk³adzie
Darlingtona i†doprowadzony
do bramki triaka Q1 powoduj¹c jego w³¹czenie i†w†konsekwencji b³ysk lampy. Dioda LED zasilana z†szeregowo
po³¹czonych rezystora R8
i†diody Zenera D6 pe³ni funkcjÍ prostego sygnalizatora
stanu na³adowania kondensatorÛw g³Ûwnych.
Na rys. 2 przedstawiono
rozmieszczenie elementÛw na
p³ytkach drukowanych. Montaø uk³adu nie odbiega niczym
od montaøu innych urz¹dzeÒ
elektronicznych, z†tym øe ze
wzglÍdu na wystÍpuj¹ce
w†uk³adzie wysokie napiÍcia,
musi byÊ przeprowadzony
wyj¹tkowo starannie.
Nieco wiÍcej uwagi musimy poúwiÍciÊ sposobowi zamontowania palnika wy³adowczego. Montujemy go na
okr¹g³ej p³ytce, ale w†øadnym wypadku nie moøemy go
do niej przylutowaÊ! Podczas
pracy palniki nagrzewaj¹ siÍ
i†rÛønica w†rozszerzalnoúci
cieplnej szk³a i†laminatu doprowadzi³aby do powstanie
niszcz¹cych naprÍøeÒ. Pos³uøymy siÍ metoda opisana juø
podczas budowania uk³adu
atelierowej lampy blaskowej
duøej mocy i†stroboskopu trÛj-

Rys. 1.
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M I N I P R O J E K T Y
WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R4, R5, R9: 100kΩ
R2: 510Ω
R3: 100Ω
R6: 470Ω/10W
R7: 75kΩ
R8: xxxxxxxx
Kondensatory
C1..C3: 800µF/350V
C4, C7: 100nF
C5: 10nF
C6: 100µF/16V
Półprzewodniki
D1: dioda Zenera 15V
D2..D5: 1N4007
D5: LED
D6: dioda Zenera 150V
Q1: BT136
T1, T3: BC548
T2: fototranzystor
Różne
CON1, CON3: ARK3
CON2: ARK2
TR1: transformator zapłonowy
do lampy błyskowej

P³ytka drukowana wraz z kompletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1306.
Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
http://www.ep.com.pl/?pdf/
czerwiec01.htm oraz na p³ycie
CD-EP06/2001 w katalogu PCB.
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kana³owego. Naleøy rozebraÊ
na czÍúci z³¹cze typu ARK2
(bÍdzie dostarczone w†kicie)
i†do metalowych tulejek ze
úrubkami przylutowaÊ krÛtkie
kawa³ki srebrzanki lub drutu
miedzianego o†d³ugoúci ok.
2cm. KoÒce kawa³kÛw srebrzanki wlutowujemy w†p³ytkÍ, a†do tulejek przykrÍcamy
palnik. Podczas jego montaøu
musimy zwrÛciÊ baczna uwagÍ na biegunowoúÊ: odwrotne
zamocowanie palnika grozi jego natychmiastowym uszkodzeniem! årodkow¹ elektrodÍ
palnika do³¹czamy (moøna lutowaÊ) do wyprowadzenia
transformatora zap³onowego.
Po zmontowaniu p³ytek
musimy po³¹czyÊ je ze sob¹
izolowanym przewodem
o†úrednicy min. 1,5mm2. Nastepnie w†szereg z†nasz¹ lamp¹ w³¹czamy np. øarÛwkÍ
o†mocy 100W i†ca³oúÊ do³¹czamy do sieci. Jeøeli øarÛwka zapali siÍ i†powoli zgaúnie, a†napiÍcie na kondensatorach g³Ûwnych wzroúnie do
ok. 310V, to oznacza ze w†naszym uk³adzie wszystko jest
OK. W†przeciwnym przypadku musimy szukaÊ b³Ídu
w†montaøu.
Zbudowana z†czÍúci dostarczonych w†kicie lub samodzielnie skompletowanych lampa
nie jest jeszcze gotowym do
dzia³ania urz¹dzeniem. Po-

Rys. 2.

trzebny jest odpowiedni reflektor, ktÛry skierowa³by ca³e
úwiat³o emitowane przez lampÍ w†odpowiednim kierunku.
Tu jednak radücie sobie sami,
Drodzy Czytelnicy!
Na zakoÒczenie jedna,
bardzo waøna uwaga: moøe
siÍ zdarzyÊ, øe zakupione
kondensatory elektrolityczne
by³y sk³adowane w†magazynach przez bardzo d³ugi czas.

W†takim przypadku opisana
wyøej prÛba da wynik negatywny nawet przy prawid³owym zmontowaniu uk³adu.
Musimy wtedy uzbroiÊ siÍ
w†cierpliwoúÊ i†pozostawiÊ
uk³ad pod napiÍciem przez
kilka, a†nawet kilkanaúcie godzin. Kondensatory zaformuj¹ siÍ i†odzyskaj¹ nominaln¹
pojemnoúÊ.
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