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.

Świecący numer domu
Proponowany uk³ad
z pewnoúci¹ mieúci siÍ
w formule miniprojektu,
chociaø wymiary p³ytki,
na ktÛrej jest
montowany, wcale nie
s¹ mini!

Uk³ad, z†ktÛrego budow¹
zapoznamy siÍ za chwilÍ, proponowany jest przede wszystkim w³aúcicielom domkÛw
jednorodzinnych i†willi. Moøe stanowiÊ efektowne upiÍkszenie budynku, bÍd¹c jednoczeúnie w†pe³ni funkcjonal-

nym i†praktycznym gadøetem,
umoøliwiaj¹cym ³atwe odczytanie numeru budynku zarÛwno w†dzieÒ, jak i†po zapadniÍciu zmroku. Wyraünie
úwiec¹ce w†ciemnoúci, z³oøone z†diod LED cyfry s¹ widoczne z†bardzo duøej odleg-

³oúci, szczegÛlnie jeøeli zastosujemy do budowy wyúwietlaczy diody o†czerwonym kolorze úwiecenia.
Koncepcja budowy uk³adu powoduje pewne zak³Ûcenie obowi¹zuj¹cych w†naszym kraju zasad demokracji

Rys. 1.
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wysterowywana jest z†wyjúcia komparatora napiÍcia,
zbudowanego na wzmacniaczu operacyjnym IC1. Komparator ten porÛwnuje dwa
napiÍcia: napiÍcie pochodz¹ce z†dzielnika utworzonego
z†rezystora R16 i†fotorezystora R15, proporcjonalne do aktualnego poziomu oúwietlenia, z†napiÍciem zadanym za
pomoc¹ potencjometru montaøowego PR1. W†momencie,
kiedy oúwietlenie spada do
nastawionego poziomu, na
wyjúciu komparatora pojawia
siÍ stan wysoki i†tranzystor
T1 w³¹cza wyúwietlacze. Rezystor R17 wprowadza do
uk³adu komparatora pewn¹
histerezÍ, zabezpieczaj¹c
uk³ad przed niepoø¹danym
migotaniem wyúwietlaczy.

Rys. 2. (50%)

i†rÛwnoúci obywateli. Najbardziej uprzywilejowani bÍd¹
bowiem mieszkaÒcy tych
domkÛw, ktÛrych numer to
ì1î lub î11î, poniewaø bÍd¹
potrzebowali do wykonania
uk³adu najmniej diod LED.
Najbardziej pokrzywdzeni bÍd¹ natomiast w³aúciciele budynkÛw o†numerze ì88î. BÍd¹ oni bowiem zmuszeni zakupiÊ i†wlutowaÊ w†p³ytkÍ
obwodu drukowanego aø 112
diod LED!

Opis dzia³ania uk³adu
Schemat elektryczny proponowanego uk³adu zosta³
pokazany na rys. 1. Jak widaÊ, g³Ûwn¹ czÍúÊ uk³adu stanowi 14 grup szeregowo po³¹czonych diod LED, stanowi¹cych segmenty dwÛch wy-
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úwietlaczy. Anody kaødej
z†grup do³¹czone s¹ na sta³e
do plusa zasilania, natomiast
katody mog¹ byÊ wybiÛrczo
do³¹czane do minusa za poúrednictwem rezystorÛw szeregowych R1..R14. Wyboru
aktywnych segmentÛw, ktÛre
maj¹ utworzyÊ odpowiadaj¹c¹ nam liczbÍ dokonujemy za
pomoc¹ zworek JP1 i†JP2.
Dzia³anie prezentowanego
wyúwietlacza podczas jasnego dnia nie mia³oby wiÍkszego sensu. Dlatego teø urz¹dzenie zosta³o wyposaøone
w†prosty uk³ad automatyki,
w³¹czaj¹cy úwiec¹ce segmenty dopiero po zapadniÍciu
zmroku. Aktywne segmenty
zwierane s¹ do minusa zasilania za poúrednictwem tranzystora T1, ktÛrego bramka

Montaø i†uruchomienie
Na rys. 2 pokazano rozmieszczenie elementÛw na
p³ytce obwodu drukowanego
wykonanego na laminacie jednowarstwowym (w skali 1:2).
Zanim jednak cokolwiek
w†p³ytkÍ wlutujemy, wykorzystamy j¹ jako matrycÍ, ktÛra umoøliwi nam rÛwne wywiercenie otworkÛw pod diody LED w†obudowie. Zalecam
wykonaÊ p³ytÍ czo³ow¹
z†czarnego matowego tworzywa, na powierzchni ktÛrej
czerwone diody bÍd¹ doskonale widoczne, nawet po ich
wy³¹czeniu w†dzieÒ.
PamiÍtajmy jeszcze o†jednej sprawie: nasz uk³ad bÍdzie, nawet w†szczelnej obudowie, naraøony na wp³ywy
atmosferyczne i†dlatego nale-

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
PR1: potencjometr
montażowy miniaturowy
100kΩ
R1..R14: 470Ω
R15: fotorezystor
R16(*), R18, R19: 100kΩ
R17: 1,5MΩ
R20: 100Ω
Kondensatory
C1: 100nF
C2: 220µF/25V
Półprzewodniki
D1..D112: diody LED φ 5mm
(nie wchodzą w skład kitu,
opis w tekście)
IC1: LM358
T1: BUZ10
Różne
CON 1: ARK2

P³ytka drukowana wraz z kompletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1266.
Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Internecie pod adresem: http://www.ep.com.pl/pcb.html oraz na p³ycie
CD-EP05/2000 w katalogu PCB.

øy zabezpieczyÊ go tak, jak
zabezpieczamy uk³ady przeznaczone do pracy w†instalacjach samochodowych.
Ze wzglÍdu na szeregowe
po³¹czenie diod LED uk³ad
wymaga doúÊ duøego napiÍcia zasilania: ok. 18VDC dla
diod czerwonych. PobÛr pr¹du uzaleøniony jest od liczby
w³¹czonych segmentÛw wyúwietlaczy i†wynosi ok.
30mA na segment.
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