
   71Elektronika Praktyczna 11/98

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.

Migająca dioda zasilana z sieci 220V
Z†nieukrywan¹

satysfakcj¹ chcia³bym
przedstawiÊ

Czytelnikom kolejny
mikroprojekt, ktÛry

zawiera jedynie dwa
elementy

pÛ³przewodnikowe,
a†przy tym moøe

pe³niÊ jak¹ú uøyteczn¹
funkcjÍ.

Proponowany uk³adzik
moøe znaleüÊ zastosowanie
jako efektowny sygnalizator
napiÍcia 220VAC. Podstawo-
we zastosowanie narzuca siÍ
samo: moøna umieúciÊ go
w†obudowie úciennego
gniazdka lub prze³¹cznika
elektrycznego. U³atwi
wÛwczas ich znalezienie
w†ciemnoúciach, lub moøe
byÊ po prostu efektownym
ìbajerkiemî.Schemat elekt-

ryczny uk³adu syg-
nalizatora optyczne-
go zosta³ pokazany
na rys. 1. Czy moøna
w†ogÛle napisaÊ coú
sensownego na te-
mat tak prostego
uk³adu? SprÛbujÍ
dokonaÊ tego w†jed-
nym zdaniu:

Kondensator C1
³adujÍ siÍ za po-
úrednictwem diody

WYKAZ ELEMENTÓW

Rezystory
R1: 100kΩ
Kondensatory
C1: 100µF/40V
Półprzewodniki
D1: dioda LED φ5,
czerwona
D2: 1N4007 lub
odpowiednik
Q1: diak dowolnego typu
Różne
CON1: ARK2 (3,5mm)

P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dostÍp-
na w AVT - oznaczenie AVT-
1216.

D2 oraz rezystora R1 i†w†mo-
mencie powstania na nim
napiÍcia rÛwnego napiÍciu
prze³¹czania diaka Q1 roz³a-
dowuje siÍ poprzez rezystor
i†diodÍ LED, powoduj¹c jej
cykliczne rozb³yskiwanie.

Montaø i†uruchomienie
Widok mozaiki úcieøek

p³ytki drukowanej przedsta-
wiono na wk³adce wewn¹trz
numeru. Na rys. 2 pokazano
rozmieszczenie elementÛw
na p³ytce. SposÛb montaøu
nie wymaga chyba øadnego
komentarza, a†wzmianka, øe
uk³ad nie wymaga jakiejkol-
wiek regulacji jest chyba
zbyteczna. PozwolÍ sobie je-
dynie zaapelowaÊ o†ostroø-
noúÊ podczas do³¹czania
uk³adu do sieci i†o†prawid-
³owe zaizolowanie wszyst-
kich po³¹czeÒ.
Zbigniew Raabe, AVT Rys. 2.Rys. 1.


