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Zakręcony migacz

Układ pracuje w jednym z pięciu 
programów świecenia, które wybie-
ramy przyciskami 1...5 z dedykowa-
nego pilota działającego w kodzie 
RC5. Możliwe do wyboru programy 
są następjące: 1 – wirujące dwa 
punkty „kogut”, 2 – wirujące czte-
ry punkty „karuzela”, 3 – punkty 
zbieżne „motyl” 4 – losowe kombi-
nacje „chaos”, 5 – wirujące strumie-
nie „latarnia”.
W każdym programie możemy 
ustalić szybkość zmian sekwen-
cji przyciskami <V, V> oraz czas 
świecenia diod LED przyciskami 

Prezentowany układ to proste i jednocześnie 
bardzo funkcjonalne urządzenie do tworzenia 

efektów świetlnych. Powstało z połączenia 
super jasnych diod LED i mikrokontrolera AVR, 
a zainspirowane było innym efektem – kogutem 

policyjnym AVT760.

P+ i P-, co w praktyce umożliwia 
regulację jasności lub wytworzenie 
efektu stroboskopowego. Ponieważ 
efekt „chaos” miał być z założenia 
losowy, pozostałe funkcje jego nie 
dotyczą. Przyciski < i > powodują 
zmianę kierunku sekwencji świe-
cenia. Przycisk MENU włącza tryb 
ciągły, czyli po ostatniej sekwencji 
następuje sekwencja pierwsza. Na-
tomiast przycisk P>P włącza tryb 
odbijany czyli po ostatniej sekwencji 
następuje sekwencja przedostatnia.
Kolejne funkcje dla wszystkich 
programów to zapamiętanie ak-

Rys. 1. Schemat zakręconego migacza

W ofercie AVT:
AVT–1495A – płytka drukowana • AVT–1495B – płytka + elementy

AVT-1495

PODSTAWOWE PARAMETRY

• Płytka o wymiarach 84x82 mm
• 5 programów świecenia
• Regulacja szybkości, jasności, kierunku i trybu dla każdego programu
• Zasilanie z baterii (3xAA) lub zasilacza 5 V/100 mA
• Sterowanie za pomocą pilota RC5

tualnych ustawień (program, tryb, 
kierunek i szybkość) w nieulotnej 
pamięci mikrokontrolera, urucha-
miane przyciskiem OK. Dzięki tej 
funkcji, po zaniku zasilania urzą-
dzenie zacznie pracować tak, jak 
zostało wcześniej ustawione. Ostat-
nią funkcją jest przerwanie wyświe-
tlania sekwencji, czyli stan uśpie-
nia, włączany przyciskiem MUTE 
(przekreślony głośnik). W tym sta-
nie wygaszone są wszystkie diody, 
a układ nie reaguje na żadne zmia-
ny ustawień, przywrócenie do pracy 
następuje po wciśnięciu ON/OFF 
(kółko z kreseczką).

Opis układu
Schemat migacza przedstawiono 
na rys. 1. Sercem układu jest mi-
krokontroler ATtiny2313 taktowa-
ny z wewnętrznego generatora 8 
MHz, dzięki czemu wyprowadzenia 
4 i 5 działają jako porty I/O. Ele-

menty R1 i C5 zapewniają właści-
we zerowanie procesora. R2 i C6 
stanowią obwód zasilania odbiorni-
ka podczerwieni TSOP1736, a ele-
menty R6, C3, C4 i D2 to obwód 
zasilania mikrokontrolera. Dioda D1 
zabezpiecza przed podłączeniem 
zasilacza o odwrotnej polaryzacji 
napięcia, a kondensatory C1 i C2 
filtrują to napięcie. Rezystory R3, R4 
i R5 połączone równolegle, ograni-
czają prąd diod LED. Diody powinny 
być super jasne, gdyż od ich jakości 
zależy efektywność urządzenia. Złą-
cze PROG służy do ewentualnego 
przeprogramowania mikrokontro-
lera (nic w to miejsce nie należy 
montować). Rezystor R1 należy za-
stosować, jeśli programator ma być 
zasilany ze złącza.

Montaż i uruchomienie
Płytka została zaprojektowana 
w taki sposób, by całość zakryć pły-
tą CD (rys. 2). Zatem na początku 
przykładamy płytkę migacza do pły-
ty CD i zaznaczamy cztery otwory 
na rogach.
Montaż rozpoczynamy od wlutowa-
nia US1, rezystorów i diod D1 i D2. 
Odbiornik podczerwieni lutujemy na 
wysokości około 1 cm i zaginamy 
tak, by przylegał płasko do układu 
US1. Kondensatory elektrolityczne 
najpierw ustawiamy tak, aby przy-
legały do płytki, a potem lutujemy. 
Z diodami LED postępujemy podob-
nie, ale ustawiamy je do zewnątrz 
płytki tak, aby tworzyły okrąg. 
Gniazdo zasilania i złącze do baterii 
lutujemy po stronie lutowania. Na 
koniec przykręcamy koszyk na ba-
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terie, również po stronie lutowania, 
i przykręcamy przewody do gniazda 

Rys. 2. Schemat montażowy

BAT. Jeśli układ działa prawidłowo, 
możena od strony elementów przy-

kręcić płytę CD. Nie wymaga to sto-
sowania tulejek dystansowych, płyta 
opiera sie na leżących kondensato-
rach, odbiornik podczerwieni wysta-
je w środkowym otworze.
Jeśli urządzenie będzie zasilane 
głównie z bateri i lutujemy R3, R4 
i R5. Pozwoli to na jaśniejsze świe-
cenie diod przy niskim napięciu. 
Jeśli natomiast będziemy korzystać 
z zasilacza 5 V, to lutujemy tylko 
R3 i R4 (nie lutujemy R5). Takie roz-
wiązanie zmniejszy prąd diod przy 
napięciu 5 V. Nie jest to konieczne, 
ale zwiększy żywotność diod LED 
kosztem minimalnej różnicy jasnoś-
ci, być może niezauważalnej.
Uwaga! Przy napięciu zasilania 
poniżej 4 V przestaje pracować od-
biornik podczerwieni (znamionowe 
napięcie pracy 5 V). Urządzenie bę-
dzie wtedy działało, ale nie będzie 
reakcji na komendy z pilota.
W czasie normalnej pracy pobór 
prądu zawiera się w granicach 

40...100 mA, a w stanie spo-
czynku 6...10 mA, co pozwala na 
wielogodzinną pracę przy zasilaniu 
bateryjnym.

Damian Sosnowski

WYKAZ ELENTÓW
Rezystory
R1: 10 kV SMD
R2...R6: 33 V SMD
R7: 1 V SMD
Kondensatory
C1...C4: 220 mF/16 V
C5, C6: 10 mF/63 V
Półprzewodniki
US1: ATtiny2313
US2: TSOP1736
LED1...LED16: super jasna dioda 
LED 5 mm
D1: 1N4007
D2: dioda Zenera 5V1
Inne
ZAS: gniazdo zasilania do druku 
5,5/2,1
BAT: ARK500/2
pilot RC5




