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sie gniazdo do wtyku synchronizującego.
Wbrew pozorom nie jest to trudne.

Ze złącza żeńskiego typu “canon” de−
montujemy metalowe styki, z których je−
den wklejamy centrycznie klejem typu
“distal” do wnętrza typowego gniazdka
teletechnicznego, tak jak to jest pokaza−
ne na rysunku 2rysunku 2rysunku 2rysunku 2rysunku 2.

W przypadku, gdybyśmy układ chcieli
zamontować we wnętrzu lampy, można
zrezygnować z mostka prostowniczego
i, zachowując biegunowość, podłączyć
układ tak, jak to jest przedstawione na
rysunku 3rysunku 3rysunku 3rysunku 3rysunku 3.

Płytka drukowana jest przedstawiona
na rysunku 4rysunku 4rysunku 4rysunku 4rysunku 4. Układ zmontowany z ele−
mentów zgodnych z opisem powinien
zadziałać bez żadnych problemów.

Wyzwalacz flesza fotograficznego

Rys. 1. Schemat
ideowy. Rys. 3. Dołączenie układu do lampy.

Rys. 2. Wykonanie gniazda
synchronizacji.
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wanym impulsem prądu powstającego
w fotodiodach pod wpływem błysku
lampy pilotującej. W celu wyeliminowa−
nia wpływu oświetlenia stałego, np.
światła dziennego lub żarówek, bramka
tyrystora jest oddzielona dla składowej
stałej za pomocą kondensatora C1.

Szeregowe połączenie dwóch foto−
diod zapewnia dostateczny prąd dla włą−
czenia typowego tyrystora średniej mo−
cy (prąd bramki około 0,2mA) przy odleg−
łości od lampy pilotującej do 10m. Przy
zastosowaniu tyrystora o mniejszym prą−
dzie włączającym można zastosować po−
jedyńczą fotodiodę.

W razie potrzeby zwiększenia zasięgu
wyzwalacza można połączyć w szereg
większą liczbę fotodiod.

W opisywanym urządzeniu zastoso−
wałem fotodiody BPW34. Są one wyko−
nywane w dwóch wersjach obudów:
w zalewie koloru czarnego, przepuszcza−
jącej tylko promieniwanie podczerwone
oraz w przeźroczystej, która nadaje się
do naszych zastosowań.

W celu wykonania jak najczulszego
układu należy wybrać te diody, które
przy takim samym oświetleniu wytworzą
jak najwyższe napięcie (typowo pomię−
dzy 0, 2...0, 6V).

Zastosowany mostek prostowniczy
umożliwia poprawną pracę układu przy
dowolnym podłączeniu przewodów syn−
chronizujących od lampy błyskowej.

Montaż i uruchomienie
Układ możemy dołączyć do przewodu

synchronizacji lampy rozłącznie. W tym
celu należy wykonać we własnym zakre−

Do czego to służy?
Wielu fotografujących używa lamp

błyskowych jako źródła światła w trud−
nych warunkach oświetleniowych.

Efekty uzyskiwane przy posługiwaniu
się lampą z nieruchomym reflektorem są
często niezadowalające: brak perspekty−
wy, często prześwietlony pierwszy plan
przy jednoczesnym niedoświetleniu dru−
giego planu, “królicze oczy”, itp.

Te niekorzystne efekty są zwłaszcza
widoczne przy fotografowaniu aparatami
typu “compact”, wyposażonymi w lam−
py bardzo małej mocy (liczba przewod−
nia* rzędu 10−16), które zapewniają “pra−
widłowe” oświetlenie dla przedmiotów
odległych nie dalej niż 2−3 metry.

Rozwiązaniem tych problemów może
być zakup lampy błyskowej dwureflekto−
rowej z jednym reflektorem ruchomym
o dużej liczbie przewodniej, a jest to
związane ze znacznymi kosztami. Znacz−
nie tańszym rozwiązaniem jest przysto−
sowanie sieciowej lampy błyskowej do
wyzwalania synchronicznego błyskiem
lampy pilotującej, którą może być nasza
dotychczas używana lampa, niezależnie
od tego czy jest ona wbudowana w apa−
rat czy też dołączana dodatkowo.

Sieciowe lampy błyskowe różnych ty−
pów można jeszcze nabyć w komisach
ze sprzętem fotograficznym lub w istnie−
jących jeszcze sklepach dawnej fotoop−
tyki. Najczęściej są to lampy produkowa−
ne w byłym ZSSR. Przy kupnie lampy na−
leży zwrócić uwagę, czy palnik tej lampy
jest typu IFK120 (w kształcie U−rurki),
gdyż w przypadku uszkodzenia tylko te
palniki są dostępne na rynku. Przykłado−
we typy takich lamp to FIL−46, SALUTE,
FOTON − lampy o liczbie przewodniej
około 20 i lampy większej mocy o liczbie
przewodniej 30−40, np. ŁUCZ, FIL111.

Odradzam natomiast lampy serii
ELEKTRONIKA, gdyż zastosowane
w nich palniki po kilku częstych błyskach
przegrzewają się i ulegają uszkodzeniu.

Jak to działa?
Schemat układu przedstawiony jest

na rysunku 1rysunku 1rysunku 1rysunku 1rysunku 1. Opisywany układ jest
prostym kluczem tyrystorowym stero−






