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Wielkimi krokami zbli¿a siê dzieñ, w którym
trzeba ubraæ œwi¹teczn¹ choinkê. Mo¿na do
tego wybraæ jedynie ozdoby tradycyjne lub
uzupe³niæ je elektronicznymi gad¿etami.
Prezentujemy jeden z nich – œwiec¹c¹ bombkê.
Uk³ad jest bardzo prosty – diody LED
sterowane s¹ z licznika z tzw. ‘kr¹¿¹c¹
jedynk¹’. Ze wzglêdu na szybkoœæ taktowania
mamy z³udzenie migotania wszystkich diod.
Impulsowy sposób pracy gwarantuje d³ugie
dzia³anie zabawki, – jeœli zasilaæ bêdziemy j¹ z
baterii.
Urz¹dzenie szczególnie polecane jako ozdoba
œwi¹tecznej choinki

W³aœciwoœci
• Ÿród³o œwiat³a – diody LED
• dwa wzory p³ytek ró¿ni¹ce siê wyœwietlanym wzorem
• mo¿liwoœæ zmiany czêstotliwoœci pracy generatora taktuj¹cego
• niewielkie wymiary p³ytki, elementy SMD
• mo¿liwoœæ pracy z zasilaniem bateryjnym lub z zewnêtrznego zasilacza
• zasilanie: 5...12VDC

Opis uk³adu
Schemat ideowy bombki pokazano na rysunku 1. Z tranzystorów T1 i T2, rezystorów R2…R5 oraz kondensatorów
C1 i C2 zbudowano multiwibrator astabilny generuj¹cy przebieg prostok¹tny, który jest sygna³em taktuj¹cym uk³ad
licznika pierœcieniowego U1 (4017). To licznik Johnson'a maj¹cy 10 wyjœæ, na których w takt sygna³u zegarowego
doprowadzonego do nó¿ki 14 kr¹¿y jedynka logiczna. Wyjœcia licznika zasilaj¹ diody LED. £atwo domyœliæ siê, ¿e w
danym momencie œwieci tylko jedna dioda, jednak multiwibrator astabilny generuje sygna³ taktuj¹cy o tak du¿ej
czêstotliwoœci, i¿ obserwator ma z³udzenie jednoczesnego migotania wszystkich diod jednoczeœnie. Wybrano taki
sposób zasilania diod, poniewa¿ uk³ad mo¿e byæ zasilany z baterii i dziêki temu osi¹gniêto znaczn¹ oszczêdnoœæ
energii, a tym samym – wyd³u¿ono do maksimum czas jej funkcjonowania. Czêstotliwoœæ generatora mo¿na
regulowaæ zmieniaj¹c pojemnoœæ kondensatorów C1 i C2 (10 nF...1 mF). Trzeba przy tym mieæ na uwadze, ¿e wy¿sza
czêstotliwoœæ pracy i d³u¿szy czas œwiecenia powoduj¹ wzrost zapotrzebowania na energiê zasilaj¹c¹.
Na rysunku 2 pokazano schemat monta¿owy bombki. Zastosowane elementy s¹ w obudowach SMD.
Prawid³owo zmontowana bombka dzia³a od razu po do³¹czeniu zasilania. Powinno ono mieœciæ siê w zakresie
5...12 V DC. Jasnoœæ œwiecenia diod bêdzie ró¿na dla ró¿nych napiêæ zasilania. Korygowaæ j¹ mo¿na zmieniaj¹c
wartoœæ rezystora R1. Przewody zasilaj¹ce nale¿y dolutowaæ do nieocynowanych pól przy kondensatorze C3.
Doskona³y efekt tworzy kilka lub kilkanaœcie bombek. Ich zasilania mo¿na po³¹czyæ równolegle i zasiliæ z jednego
zasilacza wtyczkowego. Otwór przy kondensatorze C3 jest przeznaczony dla zawieszki wykonanej z kolorowej
wst¹¿eczki, dziêki której bombki bêd¹ jeszcze lepiej wygl¹da³y na choince.
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Rys. 1 Schemat elektryczny

Rys. 2 Rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej

Wykaz elementów
Rezystory:
R1: ......................................470 W (SMD, 0805)
R2, R5:...................................1 kW (SMD, 0805)
R3, R4:.................................56 kW (SMD, 0805)
Kondensatory:
C1, C2: ...............................100 nF (SMD, 1206)
C3: ..........................................10 mF (SMD, „A”)

Pó³przewodniki:
U1: ................................................4017 (SO-16)
T1, T2: ......................................BC847 (SOT-23)
D1...D10: ...............diody LED (SMD 0805 bia³e)
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Wielkimi krokami zbli¿a siê dzieñ, w którym
trzeba ubraæ œwi¹teczn¹ choinkê. Mo¿na do
tego wybraæ jedynie ozdoby tradycyjne lub
uzupe³niæ je elektronicznymi gad¿etami.
Prezentujemy jeden z nich – œwiec¹c¹ bombkê.
Uk³ad jest bardzo prosty – diody LED
sterowane s¹ z licznika z tzw. ‘kr¹¿¹c¹
jedynk¹’. Ze wzglêdu na szybkoœæ taktowania
mamy z³udzenie migotania wszystkich diod.
Impulsowy sposób pracy gwarantuje d³ugie
dzia³anie zabawki, – jeœli zasilaæ bêdziemy j¹ z
baterii.
Urz¹dzenie szczególnie polecane jako ozdoba
œwi¹tecznej choinki

W³aœciwoœci
• Ÿród³o œwiat³a – diody LED
• dwa wzory p³ytek ró¿ni¹ce siê wyœwietlanym wzorem
• mo¿liwoœæ zmiany czêstotliwoœci pracy generatora taktuj¹cego
• niewielkie wymiary p³ytki, elementy SMD
• mo¿liwoœæ pracy z zasilaniem bateryjnym lub z zewnêtrznego zasilacza
• zasilanie: 5...12VDC

Opis uk³adu
Schemat ideowy bombki pokazano na rysunku 1. Z tranzystorów T1 i T2, rezystorów R2…R5 oraz kondensatorów
C1 i C2 zbudowano multiwibrator astabilny generuj¹cy przebieg prostok¹tny, który jest sygna³em taktuj¹cym uk³ad
licznika pierœcieniowego U1 (4017). To licznik Johnson'a maj¹cy 10 wyjœæ, na których w takt sygna³u zegarowego
doprowadzonego do nó¿ki 14 kr¹¿y jedynka logiczna. Wyjœcia licznika zasilaj¹ diody LED. £atwo domyœliæ siê, ¿e w
danym momencie œwieci tylko jedna dioda, jednak multiwibrator astabilny generuje sygna³ taktuj¹cy o tak du¿ej
czêstotliwoœci, i¿ obserwator ma z³udzenie jednoczesnego migotania wszystkich diod jednoczeœnie. Wybrano taki
sposób zasilania diod, poniewa¿ uk³ad mo¿e byæ zasilany z baterii i dziêki temu osi¹gniêto znaczn¹ oszczêdnoœæ
energii, a tym samym – wyd³u¿ono do maksimum czas jej funkcjonowania. Czêstotliwoœæ generatora mo¿na
regulowaæ zmieniaj¹c pojemnoœæ kondensatorów C1 i C2 (10 nF...1 mF). Trzeba przy tym mieæ na uwadze, ¿e wy¿sza
czêstotliwoœæ pracy i d³u¿szy czas œwiecenia powoduj¹ wzrost zapotrzebowania na energiê zasilaj¹c¹.
Na rysunku 2 pokazano schemat monta¿owy bombki. Zastosowane elementy s¹ w obudowach SMD.
Prawid³owo zmontowana bombka dzia³a od razu po do³¹czeniu zasilania. Powinno ono mieœciæ siê w zakresie
5...12 V DC. Jasnoœæ œwiecenia diod bêdzie ró¿na dla ró¿nych napiêæ zasilania. Korygowaæ j¹ mo¿na zmieniaj¹c
wartoœæ rezystora R1. Przewody zasilaj¹ce nale¿y dolutowaæ do nieocynowanych pól przy kondensatorze C3.
Doskona³y efekt tworzy kilka lub kilkanaœcie bombek. Ich zasilania mo¿na po³¹czyæ równolegle i zasiliæ z jednego
zasilacza wtyczkowego. Otwór przy kondensatorze C3 jest przeznaczony dla zawieszki wykonanej z kolorowej
wst¹¿eczki, dziêki której bombki bêd¹ jeszcze lepiej wygl¹da³y na choince.
AVT1654/2 Elektroniczna bombka 2

1

Rys. 1 Schemat elektryczny

Rys. 2 Rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej

Wykaz elementów
Rezystory:
R1: ......................................470 W (SMD, 0805)
R2, R5:...................................1 kW (SMD, 0805)
R3, R4:.................................56 kW (SMD, 0805)
Kondensatory:
C1, C2: ...............................100 nF (SMD, 1206)
C3: ..........................................10 mF (SMD, „A”)

Pó³przewodniki:
U1: ................................................4017 (SO-16)
T1, T2: ......................................BC847 (SOT-23)
D1...D10: ...............diody LED (SMD 0805 bia³e)
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