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.

Świąteczne lampiony
Wbrew wielu
opiniom, za nieca³e dwa
miesi¹ce bÍdziemy
úwiadkami koÒca XX
wieku. Specjalnie na tÍ
okazjÍ przygotowaliúmy
programowany sterownik
wÍøy úwietlnych, dziÍki
ktÛremu noworoczne
imprezy bÍd¹ jeszcze
bardziej kolorowe.

DziÍki wykorzystaniu
w†projekcie taniego uk³adu
specjalizowanego
firmy
MOSDesign, konstrukcja sterownika wÍøa úwietlnego jest
tak prosta, jak to widaÊ na
schemacie rys. 1. Urz¹dzenie jest zasilane bezpoúrednio z†sieci energetycznej,
dziÍki czemu moøliwe by³o
znaczne obniøenie kosztu
wykonania sterownika, ale
podczas jego eksploatacji na-

rystora - mia³ moøliwie niewielk¹ wartoúÊ. Rezystor R1
ogranicza pr¹d wp³ywaj¹cy
do wejúcia synchronizacji fazowej US1.
W†uk³adzie US1 zapisano
osiem wzorÛw przebiegÛw
úwietlnych, ktÛre s¹ wybierane za pomoc¹ prze³¹cznika
do³¹czonego do punktÛw
kontaktowych oznaczonych
cyframi ì1î..î8" oraz liter¹
ìCî (punkt wspÛlny). Punkty

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 1MΩ/0,25W
R2: 180kΩ/0,25W
Kondensatory
C1: 47µF/16V
Półprzewodniki
M1: 1,5A/400V
TR1, TR2, TR3, TR4: TS08 lub
inne w zależności od
obciążenia
US1: M80156
Różne
ARK2 4 szt.

P³ytka drukowana wraz z kompletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1289.
Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Internecie pod adresem: http://www.ep.com.pl/pcb.html oraz na p³ycie
CD-EP11/2000 w katalogu PCB.

ìmocniejszeî elementy - pomocny do tego celu bÍdzie
rys. 3.
AG

Rys. 1.

leøy zwrÛciÊ szczegÛln¹
uwagÍ na bezpieczeÒstwo!
NapiÍcie zasilaj¹ce jest prostowane przez mostek Graetza
M1, nastÍpnie filtrowane
przez obwÛd ca³kuj¹cy R2,
C1, z†wyjúcia ktÛrego jest zasilany uk³ad US1. Elementami wykonawczymi s¹ cztery
tyrystory, ktÛrych bramki s¹
sterowane bezpoúrednio
z†wyjúÊ uk³adu US1. Poniewaø wydajnoúÊ pr¹dowa tych
wyjúÊ jest stosunkowo niewielka, podczas dobierania
triakÛw naleøy zwrÛciÊ uwagÍ na to, aby pr¹d bramki niezbÍdny do w³¹czenia ty-
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te wyraünie zaznaczono na
p³ytce drukowanej (rys. 2).
Montaø urz¹dzenia jest
³atwy, naleøy jedynie zwrÛRys. 2.
ciÊ uwagÍ na jakoúÊ lutowania, poniewaø zwarcia na
p³ytce mog¹ byÊ bardzo
groüne dla uk³adu.
Tyrystory naleøy dobraÊ w†zaleønoúci od zastosowanych øarÛwek.
W†modelowym egzemplarzu zastosowano miniaturowe tyrystory TS08, ktÛre mog¹ sterowaÊ obci¹øeniami o†mocy do ok. Rys. 3.
150W. Moøna oczywiúcie
wykorzystaÊ w†ich miejscu
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