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 węża świetlnego
Moøna wyobraziÊ
sobie wiele zastosowaÒ
prezentowanego
w†artykule uk³adu.
Tytu³owa propozycja sterownik wÍøa
úwietlnego - jest
najprostszym
i†jednoczeúnie
najbardziej efektownym
z†nich.
Swoj¹ duø¹
przydatnoúÊ wykaza³
sterownik takøe
w†samochodowej
lampie ostrzegawczej,
a†takøe systemie
naprowadzania kutrÛw
rybackich w†porcie
jednego z†nadmorskich
kurortÛw.

Najwaøniejsz¹ cech¹ prezentowanego urz¹dzenia jest
prostota wykonania i†duøa
niezawodnoúÊ.
Schemat
elektryczny
sterownika
przedstawiono na rys. 1.
ìSercemî sterownika jest
tani uk³ad firmy Holtek
HT2050 (US1). Zawiera
w†swoim wnÍtrzu wszystkie
elementy niezbÍdne do poprawnej pracy urz¹dzenia.
Jego schemat blokowy przedstawiono na rys. 2. Sygna³
taktuj¹cy jest wytwarzany
w†wewnÍtrznym oscylatorze,
ktÛrego czÍstotliwoúÊ taktowania ustala siÍ przy pomocy potencjometru RN1. CzÍstotliwoúÊ przebiegu wzorcowego jest zmniejszana
w†dzielniku o†ustalonym
przez producenta wspÛ³czynniku podzia³u. Z†wyjúcia dzielnika jest sterowany
licznik sprzÍøony z†5-kana³owym wzmacniaczem mocy,
poprzez ktÛry s¹ sterowane
zewnÍtrzne obwody wykonawcze.
Uk³ad HT2050 jest wyposaøony w†dwa wejúcia
programuj¹ce jego tryb pra-

cy. Pierwsze
z†nich oznaczono ON/OFF.
Przy pomocy
tego
wejúcia
moøna w³¹czaÊ
i†wy³¹czaÊ obwody wyjúciowe
(spe³nia ono rolÍ elektronicznego w³¹cznika).
DziÍki wbudowaniu we wnÍtrze
uk³adu HT2050
przerzutnika bistabilnego, taktowanego sygna³em z†wejúcia ON/
OFF, do jego sterowania wystarczy dowolny prze³¹cznik
monostabilny. Drugie wejúcie, oznaczone OPT, s³uøy
do ustalenia trybu pracy licznika. Pozostawienie tego wejúcia
nie pod³¹czonego powoduje, øe
wyjúcia s¹ sterowane w†kolejno úc i loso we j .
Zwarcie stykÛw
p r z e ³ ¹ c z n i k a Rys. 2.
SW1 powoduje,

øe stany na
wyjúciu
uk³adu
HT2050 odpowiadaj¹ sposobowi sterowania klasycznego wÍøa úwietlnego.
Diody úwiec¹ce D1..5,
do³¹czone do wyjúÊ uk³adu
US1, spe³niaj¹ rolÍ informa-

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R2, R3, R4, R5: 2kΩ
R6: 220Ω
RN1: 680kΩ potencjometr
montażowy
Kondensatory
C1: 1000µF/16V
C2: 100nF
C3: 680nF
Półprzewodniki
BR1: mostek 1A/50V lub
podobny
D1, D2, D3, D4, D5: LED
Q1, Q2, Q3, Q4, Q5: BD135
US1: HT2050
US2: 78M05 lub podobny
(obudowa TO−220)
Różne
SW1: dowolny przełącznik
bistabilny
ON/OFF: dowolny przełącznik
monostabilny

Rys. 1.
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P³ytka drukowana wraz z kompletem elementÛw jest dostÍpna w AVT - oznaczenie AVT1212.
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cyjn¹, wskazuj¹c stany poszczegÛlnych wyjúÊ. Z†tych
samych, co diody LED, wyjúÊ
s¹ sterowane bazy tranzystorÛw Q1..5. Tranzystory te zastosowano, aby u³atwiÊ sterowanie obci¹øeÒ wymagaj¹cych wiÍkszych pr¹dÛw steruj¹cych - standardowo kaøde z†wyjúÊ OUT1..5 moøna
obci¹øyÊ pr¹dem o†natÍøeniu
do 10mA. Naleøy pamiÍtaÊ,
øe tranzystory Q1..5 pracuj¹
w†tym uk³adzie jako inwertery sygna³Ûw steruj¹cych
ich bazy (stany wyjúciowe na
ich kolektorach s¹ przeciw-
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ne w†stosunku do stanÛw
wejúciowych). Naleøy o†tym
pamiÍtaÊ podczas wykonywania obwodÛw steruj¹cych
wiÍkszej mocy.
Uk³ad US2 wraz z†elementami towarzysz¹cymi zapewnia stabilne napiÍcie zasilaj¹ce dla sterownika.
DziÍki zastosowaniu na wejúciu zasilaj¹cym mostka
Graetza BR1, urz¹dzenie
moøna zasilaÊ napiÍciem
sta³ym lub zmiennym. Zalecana wartoúÊ wynosi 8..15V,
a†pobÛr pr¹du nie przekracza 30mA.

Rys. 3.
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