MINIPROJEKTY

Iluminofonia RGB

AVT
1688

Prezentowany ukïad jest
gadĝetem, mogÈcym wb efektowny
ib zarazem prosty sposób
uatrakcyjniÊ sïuchanie muzyki.
Efektem jego dziaïania
jest dioda LED bïyskajÈca
wb róĝnych kolorach. Nie
wymaga jakichkolwiek czynnoĂci
uruchomieniowych, ponadto
jest zasilany niskim napiÚciem,
przez co moĝe byÊ zbudowany
nawet przez poczÈtkujÈcych
elektroników.
Schemat ideowy miniaturowej iluminofonii zbdiodÈ ĂwiecÈcÈ RGB pokazano na rysunkub1. Sygnaï wejĂciowy obmaïej czÚstotliwoĂci
jest podawany na zaciski potencjometru P1.
NastÚpnie, odpowiednio zmniejszony, przechodzi on przez kondensator C1. Jego rolÈ
jest odseparowanie skïadowej staïej ib umoĝliwienie tym samym implementacji ukïadu
„sztucznej masy” dla wzmacniacza operacyjnego US1, którego funkcjÈ jest wzmacnianie
podawanego nañ sygnaïu zbwejĂcia. Poniewaĝ
do prawidïowego funkcjonowania ukïadu
TL081 jest wymagane zasilanie go napiÚciem
symetrycznym, zostaï on „oszukany” poprzez
podanie na jego wejĂcie nieodwracajÈce napiÚcia bÚdÈcego poïowÈ napiÚcia zasilajÈcego ukïad. Jest ono otrzymywane zb dzielnika
oporowego, wykonanego zbrezystorów R1 ibR2
ob jednakowych wartoĂciach. DziÚki niemu
zb niesymetrycznego napiÚcia 9b V uzyskuje
siÚ symetryczne ±4,5bV. Rezystor R3 realizuje
pÚtlÚ ujemnego sprzÚĝenia zwrotnego, ograniczajÈc wzmocnienie wzmacniacza. JednoczeĂnie polaryzuje wejĂcie odwracajÈce. Kondensator C3 separuje wyjĂcie US1 od zespoïu
Þltrów poprzez wyeliminowanie skïadowej

staïej ze wzmocnionego juĝ sygnaïu akustycznego.
Sygnaï ów traÞa zespóï trzech Þltrów: dolnoprzepustowego, Ărodkowoprzepustowego
ib górnoprzepustowego. Dodanie szeregowo
zbnimi rezystorów R4…R6 zmniejsza wzajemne oddziaïywanie Þltrów. Tuĝ za Þltrami znajdujÈ siÚ ukïady wykonawcze oparte na tranzystorach, które sterujÈ poszczególnymi sekcjami diody RGB za poĂrednictwem rezystorów
R7….R9 ograniczajÈcych ich prÈd.
Pierwszy Þltr – dolnoprzepustowy – jest
zbudowany zb rezystora R4, kondensatora C4,
diody D1 ib tranzystora T1. Dla maïych czÚstotliwoĂci reaktancja kondensatora C4 jest
wielokrotnie wiÚksza od rezystancji R4. Dioda
D1 zwiera ujemne fragmenty sygnaïu, przez
co na bazÚ tranzystora przedostajÈ siÚ jedynie
dodatnie, mogÈce go otworzyÊ. Teoretyczna
czÚstotliwoĂÊ graniczna wynosi ok. 250 Hz;
wb praktyce jest zaleĝna od wielu czynników,
takich jak tolerancja elementów, impedancja
obciÈĝenia Þltru itd. Steruje sekcjÈ czerwonÈ
diody LED1.
Drugi Þltr – górnoprzepustowy – wykonano zb rezystora R6, kondensatora C7, diody

D3 ib tranzystora
T3. Dla maïych
czÚstotliwoĂci
reaktancja kondensatora
C7
jest na tyle duĝa,
ĝe
przechodzÈcy przezeñ
sygnaï nie jest
wb stanie wprowadziÊ
tranzystora wb stan
przewodzenia.
Staje siÚ to moĝliwe dopiero dla
duĝych czÚstotliwoĂci. Dioda
D3, jak poprzed- Rysunek 2. Schemat
nio,
obcina montaĝowy iluminofoujemne poïówki nii RGB
sygnaïu. Ten obwód steruje niebieskÈ sekcjÈ diody LED1.
Trzeci Þltr – Ărodkowoprzepustowy –
wb swojej istocie jest kombinacjÈ dwóch poprzednich. Skïada siÚ zbrezystora R5, kondensatorów C5 ibC6, diody D2 ibtranzystora T2. Dla

Rysunek 1. Schemat ideowy iluminofonii RGB
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MINIPROJEKTY
W ofercie AVT*
AVT-1688 A
AVT-1688 B
Wykaz elementów:
Rezystory: (wszystkie o mocy 0,25 W)
R1, R2: 47 kV
R3: 180 kV
R4…R6: 6,2 kV
R7…R9: 820 V
P1: 47 kV (pot. montaĳowy, leĳĎcy)
Kondensatory: (ceramiczne)
C1, C4, C8: 100 nF/50 V
C2, C3, C9: 10 mF/25 V (elektrolityczny)
C5: 33 nF/50 V
C6: 15 nF/50 V
C7: 6,8 nF/50 V
Póïprzewodniki:
D1…D3: 1N4148
LED1: dioda LED RGB, 5 mm, wspólna anoda
T1…T3: BC546 (opis w tekħcie)
US1: TL081
Inne:
J1, J3: goldpin mēski 2 pin
J2: goldpin mēski 4 pin
podstawka DIL8
Dodatkowe materiaãy na CD/FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 19891, pass: 428jbr30
• wzory pãytek PCB
• karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów
oznaczonych w Wykazie elementów kolorem
czerwonym
Projekty pokrewne na CD/FTP:
(wymienione artykuãy sĎ w caãoħci dostēpne na CD)

AVT-5331 Iluminofonia 4-kanaãowa (EP 2/2012)
AVT-2980 Kolorofon – Sterownik RGB
(EdW 6/2011)
AVT-2742 Uniwersalna iluminofonia – kolorofon
(EdW 2/2005)
AVT-2497 Niezwykãa iluminofonia (EdW 8/2001)
AVT-2157 UrzĎdzenie iluminofoniczne 4-kanaãowe
(EdW 9/1997)
* Uwaga:
Zestawy AVT mogĎ wystēpowaĄ w nastēpujĎcych wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany ukãad. Tylko i wyãĎcznie. Bez
elementów dodatkowych.
AVT xxxx A pãytka drukowana PCB (lub pãytki drukowane, jeħli
w opisie wyraınie zaznaczono), bez elementów
dodatkowych.
AVT xxxx A+ pãytka drukowana i zaprogramowany ukãad (czyli
poãĎczenie wersji A i wersji UK) bez elementów
dodatkowych.
AVT xxxx B pãytka drukowana (lub pãytki) oraz komplet
elementów wymieniony w zaãĎczniku pdf
AVT xxxx C to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli
elementy wlutowane w PCB. Naleĳy mieĄ na uwadze, ĳe o ile nie zaznaczono wyraınie w opisie,
zestaw ten nie posiada obudowy ani elementów
dodatkowych, które nie zostaãy wymienione w zaãĎczniku pdf
AVT xxxx CD oprogramowanie (nie czēsto spotykana wersja,
lecz jeħli wystēpuje, to niezbēdne oprogramowanie moĳna ħciĎgnĎĄ klikajĎc w link umieszczony
w opisie kitu)
Nie kaĳdy zestaw AVT wystēpuje we wszystkich wersjach! Kaĳda
wersja posiada zaãĎczony ten sam plik pdf! Podczas skãadania
zamówienia upewnij siē którĎ wersjē zamawiasz! (UK, A, A+,
B lub C)
http://sklep.avt.pl

maïych czÚstotliwoĂci, jest
on Þltrem górnoprzepustowym, gdyĝ reaktancja C5 jest
bardzo duĝa. Zbkolei dla duĝych czÚstotliwoĂci, reaktancja C6 powoduje tïumienie Rysunek 3. Nieskomplikowany sumator dwóch kanaïów
sygnaïu poprzez zwieranie
go do masy. Wynika zb tego,
pozwoli doïÈczyÊ do niego, na przykïad, gotoĝe impulsy obnajwiÚkszej amplitudzie pojawiÈ
siÚ na bazie T2 tylko wb pewnym przedziawe taĂmy zbdiodami.
le czÚstotliwoĂci, co znajduje potwierdzenie
Ukïad zostaï zmontowany na jednostronwb praktyce. Ten obwód zasila zielonÈ sekcjÚ
nej pïytce obwymiarach 65bmm×32bmm, której
diody LED1.
schemat montaĝowy pokazano na rysunkub2.
Na zïÈcze J2 wyprowadzone sÈ kolektory
Montaĝ jest przeprowadzany typowo: od eletranzystorów oraz dodatni biegun zasilania.
mentów najniĝszych, do najwyĝszych. Pod
Umoĝliwia to doïÈczenie innych diod wb rozukïad US1 warto zastosowaÊ podstawkÚ. Pod
maitych konÞguracjach – zarówno zespolokondensatory nieelektrolityczne przewidziano
nych RGB, jak ib pojedynczych lub gotowych
dwa rozstawy otworków, tak aby moĝliwe byïo
taĂm. PrÈd kolektora tranzystora BC546 moĝe
eksperymentowanie zbich pojemnoĂciami.
wynosiÊ do 100bmA, przy wiÚkszym zapotrzePo przylutowaniu wszystkich elementów,
bowaniu konieczna moĝe okazaÊ siÚ ich wypodaniu zasilania oraz sygnaïu zbwyjĂcia liniomiana, przykïadowo na BC337. JednoczeĂnie
wego, ukïad jest gotowy do pracy. Potencjometrem P1 naleĝy tak dobraÊ amplitudÚ sygnaïu,
trzeba mieÊ na uwadze, ĝe wzrost prÈdu obby dynamika bïysków byïa satysfakcjonujÈca.
ciÈĝenia powoduje spadek czuïoĂci kanaïów,
Zaprezentowana iluminofonia jest monofoze wzglÚdu na wiÚkszy prÈd potrzebny do wyniczna, tj. obsïuguje jeden kanaï, podczas gdy
sterowania baz tranzystorów. Dlatego teĝ, ich
do dyspozycji zb reguïy sÈ dwa lub wiÚcej. Nic
wspóïczynnik wzmocnienia prÈdowego powinie stoi na przeszkodzie, by zastosowaÊ dwa odnien byÊ moĝliwie najwiÚkszy. Ponadto, Ăcieĝki
dzielne ukïady, do dwóch oddzielnych kanaïów.
na pïytce, mogÈ okazaÊ siÚ nieprzystosowane
Moĝliwe teĝ jest zsumowanie dwóch kanaïów
do przenoszenia tak duĝych prÈdów, zatem kowbjeden, co zostaïo pokazane na rysunkub3. WadÈ
nieczne stanie siÚ ich pogrubienie.
tego rozwiÈzania jest powstawanie przesïuchów
Na zïÈcze J3 podawane jest zasilanie dla
miÚdzy kanaïami. Sumator pozbawiony tej
ukïadu. Ukïad modelowy, przy zasilaniu 9b V
wady, musiaïby zawieraÊ dwa odrÚbne wtórniki
ibbez doïÈczonych dodatkowych diod, pobiera
napiÚciowe, za którymi dopiero odbywaïoby siÚ
przy wïÈczonych wszystkich trzech sekcjach
sumowanie – jeden kanaï nie miaïby wówczas
LED1 ok. 30bmA, przez co moĝe byÊ zasilany
moĝliwoĂci oddziaïywaÊ na drugi ibodwrotnie.
np. zbbaterii 6F22. Nic jednak nie stoi na przeMichaï Kurzela, EP
szkodzie, by zasilany byï napiÚciem 12b V, co

Przekaěnikowy wyïÈcznik czasowyy
Nieskomplikowane urzÈdzenie
sïuĝÈce do zamiany
krótkotrwaïych impulsów na
impulsy ob zadanym, regulowanym
czasie trwania. Impulsy takie
mogÈ pochodziÊ na przykïad
zb dowolnych wïÈczników, których
naciĂniecie spowoduje zadziaïanie
przekaěnika na ustalony
wczeĂniej czas. Czas zadziaïania
przekaěnika moĝna pïynnie
regulowaÊ wb zakresie od 1 do
okoïo 120 sekund.
Ukïad moĝe znaleěÊ zastosowanie przy
podtrzymaniu otwierania rygla wb zamkach
drzwiowych lub furtkach, moĝe równieĝ
okazaÊ siÚ pomocny przy czasowym sterowaniu oĂwietleniem peïniÈc rolÚ automa-
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tycznego wyïÈcznika po upïywie nastawionego czasu.
Schemat ideowy wyïÈcznika czasowego
pokazano na rysunku 1 natomiast montaĝowy
na rysunku 2. Sercem ukïadu jest nieĂmiertel-

ny timer NE555, pracujÈcy wbjednym zbnajczÚĂciej stosowanych rozwiÈzañ, czyli wbukïadzie
generatora monostabilnego. Generuje on impulsy obczasie trwania zaleĝnym od pojemnoĂci kondensatora C4 oraz ustawienia suwaka
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