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 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.

SzczÍúliwi posiada-
cze ìmieszkankaî
dla swoich samo-
chodÛw dobrze
wiedz¹, jak k³opot-
liwe bywa porusza-
nie siÍ w†nocy po
tym pomieszczeniu.
Wjeødøamy do garaøu
z†zapalonymi úwiat³ami, wy-
³¹czamy stacyjkÍ, úwiat³¹ sa-
mochodu gasn¹, a†my albo
szukamy po omacku w³¹czni-
ka oúwietlenia, albo wycho-
dzimy z†garaøu, potykaj¹c siÍ
o†jego wyposaøenie. Propono-
wany uk³ad rozwi¹zuje ten
problem, w³¹czaj¹c oúwietle-
nie garaøu natychmiast po
zgaszeniu úwiate³ samochodu
i†pozostawiaj¹c je w³¹czone
przez kilka minut. Po up³y-
wie tego czasu lampa oúwiet-
laj¹ca garaø zostaje samo-
czynnie wy³¹czona.

Uk³ad w³¹cznika sk³ada
siÍ zaledwie z†dwÛch tanich
uk³adÛw scalonych z†rodziny
CMOS4000 i†moøe byÊ wyko-

nany nawet przez zupe³nie
pocz¹tkuj¹cego elektronika.

Schemat elektryczny au-
tomatycznego w³¹cznika
oúwietlenia garaøu pokazano
na rys. 1. Przeúledzimy dzia-

Automatyczny włącznik oświetlenia garażu
Urz¹dzenie,

z†ktÛrego budow¹
chcia³bym zapoznaÊ

CzytelnikÛw Elektroniki
Praktycznej jest banalnie
proste, ale mimo tego

moøe w†znacz¹cy
sposÛb zwiÍkszyÊ

komfort korzystania
z†garaøu.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
PR1: 100kΩ
R1: fotorezystor
R2..R5: 100kΩ
R6: 1kΩ
Kondensatory
C1: 47nF(*)
C2: 10nF
C3: 220µF/16V
C4: 100nF
Półprzewodniki
D1: 1N4001
D2: 1N4148
IC1: 4093
IC2: 4060
T1: BC548
Różne
CON1: ARK2 (3,5mm)
CON2: ARK3
RL1: RM96/12V

P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1302.

Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem: http:/
/www.ep.com.pl/?pdf/kwie-
cien01.htm oraz na p³ycie CD-
EP04/2001 w katalogu PCB.

³anie uk³adu, rozpoczynaj¹c
od jego stanu spoczynkowe-
go, w†ktÛrym przerzutnik
R-S zbudowany z†bramek
IC1B i†IC1C jest wyzerowany.

Rys. 1.
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Oúwietlenie fotorezystora
R1 przez úwiat³a samochodu
spowoduje wzrost napiÍcia na
wejúciach bramki Schmitta
(z†histerez¹) IC1A i†wyst¹pie-
nie poziomu niskiego na jej
wyjúciu. KrÛtki impuls ujem-
ny, przekazany za poúrednic-
twem kondensatora C2 na
wejúcie ustawiaj¹ce przerzut-
nika R-S, spowoduje jego usta-
wienie, a†w†konsekwencji:
- RozpoczÍcie zliczania im-
pulsÛw przez licznik z†ge-
neratorem RC (IC2). Do
momentu zmiany stanu
przerzutnika R-S licznik
ten by³ permanentnie zero-
wany poziomem wysokim
na jego wejúciu RST.
CzÍstotliwoúÊ zliczanych im-

pulsÛw okreúlona jest po-
jemnoúci¹ C1 i†rezystancja-
mi R2 i†R3.

- Poziom wysoki z†wyjúcia
bramki IC1B (wyjúcia Q
przerzutnika) spowoduje spo-
laryzowanie bazy tranzys-
tora T1 i†w³¹czenie prze-
kaünika RL1, zwieraj¹cego
obwÛd zasilania oúwietle-
nia garaøu.
Od tego momentu licznik

IC2 rozpoczyna zliczanie im-
pulsÛw, ktÛre koÒczy siÍ
w†momencie wyst¹pienia sta-
nu wysokiego na wyjúciu Q14
licznika. Stan ten, po zanego-
waniu przez bramkÍ IC1D,
zostaje doprowadzony do
wejúcia zeruj¹cego przerzut-
nika R-S, powoduj¹c jego wy-

zerowanie i przejúcie uk³adu
w†stan oczekiwania.

RegulacjÍ czu³oúci uk³adu
na padaj¹ce na fotorezystor
úwiat³o moøemy dokonaÊ za
pomoc¹ potencjometru mon-
taøowego PR1.

Z†wartoúciami elementÛw
R2, R3, C1, podanymi na
schemacie, czas w³¹czenia
przekaünika wynosi ok. 2†mi-
nut. Moøemy go ³atwo zmie-
niÊ, dobieraj¹c wartoúÊ kon-
densatora C1.

Na rys. 2 zosta³o pokaza-
ne rozmieszczenie elementÛw
na powierzchni p³ytki obwo-
du drukowanego wykonane-
go na laminacie jednostron-
nym. Montaø w³¹cznika wy-
konujemy typowo, rozpoczy-

naj¹c od wlutowania w†p³yt-
kÍ rezystorÛw, a†koÒcz¹c na
zamontowaniu kondensato-
rÛw elektrolitycznych i†prze-
kaünika RL1. Uk³ad zmonto-
wany ze sprawdzonych ele-
mentÛw nie wymaga jakiej-
kolwiek regulacji i†dzia³a na-
tychmiast poprawnie. W³¹cz-
nik powinien byÊ zasilany
napiÍciem sta³ym stabilizo-
wanym o†wartoúci +12VDC,
najlepiej z†tzw. zasilacza
ìwtyczkowegoî.

Montuj¹c uk³ad w†garaøu,
naleøy umieúciÊ go tak, aby
úwiat³o reflektorÛw wjeødøa-
j¹cego do pomieszczenia sa-
mochodu pada³o na fotore-
zystor.
AG


