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Schemat ideowy miniaturowej iluminofo-

nii z diod  wiec c  RGB pokazano na rysun-

ku 1. Sygna  wej ciowy o ma ej cz stotliwo ci 

jest podawany na zaciski potencjometru P1. 

Nast pnie, odpowiednio zmniejszony, prze-

chodzi on przez kondensator C1. Jego rol  

jest odseparowanie sk adowej sta ej i umo -

liwienie tym samym implementacji uk adu 

„sztucznej masy” dla wzmacniacza operacyj-

nego US1, którego funkcj  jest wzmacnianie 

podawanego na  sygna u z wej cia. Poniewa  

do prawid owego funkcjonowania uk adu 

TL081 jest wymagane zasilanie go napi ciem 

symetrycznym, zosta  on „oszukany” poprzez 

podanie na jego wej cie nieodwracaj ce na-

pi cia b d cego po ow  napi cia zasilaj ce-

go uk ad. Jest ono otrzymywane z dzielnika 

oporowego, wykonanego z rezystorów R1 i R2 

o jednakowych warto ciach. Dzi ki niemu 

z niesymetrycznego napi cia 9 V uzyskuje 

si  symetryczne ±4,5 V. Rezystor R3 realizuje 

p tl  ujemnego sprz enia zwrotnego, ogra-

niczaj c wzmocnienie wzmacniacza. Jedno-

cze nie polaryzuje wej cie odwracaj ce. Kon-

densator C3 separuje wyj cie US1 od zespo u 

Þ ltrów poprzez wyeliminowanie sk adowej 

Iluminofonia RGB

Prezentowany uk ad jest 

gad etem, mog cym w efektowny 

i zarazem prosty sposób 

uatrakcyjni  s uchanie muzyki. 

Efektem jego dzia ania 

jest dioda LED b yskaj ca 

w ró nych kolorach. Nie 

wymaga jakichkolwiek czynno ci 

uruchomieniowych, ponadto 

jest zasilany niskim napi ciem, 

przez co mo e by  zbudowany 

nawet przez pocz tkuj cych 

elektroników.

sta ej ze wzmocnionego ju  sygna u akustycz-

nego.

Sygna  ów traÞ a zespó  trzech Þ ltrów: dol-

noprzepustowego, rodkowoprzepustowego 

i górnoprzepustowego. Dodanie szeregowo 

z nimi rezystorów R4…R6 zmniejsza wzajem-

ne oddzia ywanie Þ ltrów. Tu  za Þ ltrami znaj-

duj  si  uk ady wykonawcze oparte na tranzy-

storach, które steruj  poszczególnymi sekcja-

mi diody RGB za po rednictwem rezystorów 

R7….R9 ograniczaj cych ich pr d.

Pierwszy Þ ltr – dolnoprzepustowy – jest 

zbudowany z rezystora R4, kondensatora C4, 

diody D1 i tranzystora T1. Dla ma ych cz -

stotliwo ci reaktancja kondensatora C4 jest 

wielokrotnie wi ksza od rezystancji R4. Dioda 

D1 zwiera ujemne fragmenty sygna u, przez 

co na baz  tranzystora przedostaj  si  jedynie 

dodatnie, mog ce go otworzy . Teoretyczna 

cz stotliwo  graniczna wynosi ok. 250 Hz; 

w praktyce jest zale na od wielu czynników, 

takich jak tolerancja elementów, impedancja 

obci enia Þ ltru itd. Steruje sekcj  czerwon  

diody LED1.

Drugi Þ ltr – górnoprzepustowy – wyko-

nano z rezystora R6, kondensatora C7, diody 

Rysunek 2. Schemat 

monta owy iluminofo-

nii RGB

D3 i tranzystora 

T3. Dla ma ych 

cz stotliwo ci 

reaktancja kon-

densatora C7 

jest na tyle du a, 

e przecho-

dz cy przeze  

sygna  nie jest 

w stanie wpro-

wadzi  tran-

zystora w stan 

przewodzenia. 

Staje si  to mo -

liwe dopiero dla 

du ych cz sto-

tliwo ci. Dioda 

D3, jak poprzed-

nio, obcina 

ujemne po ówki 

sygna u. Ten ob-

wód steruje niebiesk  sekcj  diody LED1.

Trzeci Þ ltr – rodkowoprzepustowy – 

w swojej istocie jest kombinacj  dwóch po-

przednich. Sk ada si  z rezystora R5, konden-

satorów C5 i C6, diody D2 i tranzystora T2. Dla 

AVT
1688

Rysunek 1. Schemat ideowy iluminofonii RGB
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ma ych cz stotliwo ci, jest 

on Þ ltrem górnoprzepusto-

wym, gdy  reaktancja C5 jest 

bardzo du a. Z kolei dla du-

ych cz stotliwo ci, reaktan-

cja C6 powoduje t umienie 

sygna u poprzez zwieranie 

go do masy. Wynika z tego, 

e impulsy o najwi kszej amplitudzie pojawi  

si  na bazie T2 tylko w pewnym przedzia-

le cz stotliwo ci, co znajduje potwierdzenie 

w praktyce. Ten obwód zasila zielon  sekcj  

diody LED1.

Na z cze J2 wyprowadzone s  kolektory 

tranzystorów oraz dodatni biegun zasilania. 

Umo liwia to do czenie innych diod w roz-

maitych konÞ guracjach – zarówno zespolo-

nych RGB, jak i pojedynczych lub gotowych 

ta m. Pr d kolektora tranzystora BC546 mo e 

wynosi  do 100 mA, przy wi kszym zapotrze-

bowaniu konieczna mo e okaza  si  ich wy-

miana, przyk adowo na BC337. Jednocze nie 

trzeba mie  na uwadze, e wzrost pr du ob-

ci enia powoduje spadek czu o ci kana ów, 

ze wzgl du na wi kszy pr d potrzebny do wy-

sterowania baz tranzystorów. Dlatego te , ich 

wspó czynnik wzmocnienia pr dowego powi-

nien by  mo liwie najwi kszy. Ponadto, cie ki 

na p ytce, mog  okaza  si  nieprzystosowane 

do przenoszenia tak du ych pr dów, zatem ko-

nieczne stanie si  ich pogrubienie.

Na z cze J3 podawane jest zasilanie dla 

uk adu. Uk ad modelowy, przy zasilaniu 9 V 

i bez do czonych dodatkowych diod, pobiera 

przy w czonych wszystkich trzech sekcjach 

LED1 ok. 30 mA, przez co mo e by  zasilany 

np. z baterii 6F22. Nic jednak nie stoi na prze-

szkodzie, by zasilany by  napi ciem 12 V, co 

pozwoli do czy  do niego, na przyk ad, goto-

we ta my z diodami.

Uk ad zosta  zmontowany na jednostron-

nej p ytce o wymiarach 65 mm×32 mm, której 

schemat monta owy pokazano na rysunku 2. 

Monta  jest przeprowadzany typowo: od ele-

mentów najni szych, do najwy szych. Pod 

uk ad US1 warto zastosowa  podstawk . Pod 

kondensatory nieelektrolityczne przewidziano 

dwa rozstawy otworków, tak aby mo liwe by o 

eksperymentowanie z ich pojemno ciami.

Po przylutowaniu wszystkich elementów, 

podaniu zasilania oraz sygna u z wyj cia linio-

wego, uk ad jest gotowy do pracy. Potencjome-

trem P1 nale y tak dobra  amplitud  sygna u, 

by dynamika b ysków by a satysfakcjonuj ca.

Zaprezentowana iluminofonia jest monofo-

niczna, tj. obs uguje jeden kana , podczas gdy 

do dyspozycji z regu y s  dwa lub wi cej. Nic 

nie stoi na przeszkodzie, by zastosowa  dwa od-

dzielne uk ady, do dwóch oddzielnych kana ów. 

Mo liwe te  jest zsumowanie dwóch kana ów 

w jeden, co zosta o pokazane na rysunku 3. Wad  

tego rozwi zania jest powstawanie przes uchów 

mi dzy kana ami. Sumator pozbawiony tej 

wady, musia by zawiera  dwa odr bne wtórniki 

napi ciowe, za którymi dopiero odbywa oby si  

sumowanie – jeden kana  nie mia by wówczas 

mo liwo ci oddzia ywa  na drugi i odwrotnie.

Micha  Kurzela, EP

Uk ad mo e znale  zastosowanie przy 

podtrzymaniu otwierania rygla w zamkach 

drzwiowych lub furtkach, mo e równie  

okaza  si  pomocny przy czasowym stero-

waniu o wietleniem pe ni c rol   automa-

Przeka nikowy wy cznik czasowy

Nieskomplikowane urz dzenie 

s u ce do zamiany 

krótkotrwa ych impulsów na 

impulsy o zadanym, regulowanym 

czasie trwania. Impulsy takie 

mog  pochodzi  na przyk ad 

z dowolnych w czników, których 

naci niecie spowoduje zadzia anie 

przeka nika na ustalony 

wcze niej czas. Czas zadzia ania 

przeka nika mo na p ynnie 

regulowa  w zakresie od 1 do 

oko o 120 sekund.

tycznego wy cznika po up ywie nastawio-

nego czasu.

Schemat ideowy wy cznika czasowego 

pokazano na rysunku 1 natomiast monta owy 

na rysunku 2. Sercem uk adu jest nie miertel-

ny timer NE555, pracuj cy w jednym z najcz -

ciej stosowanych rozwi za , czyli w uk adzie 

generatora monostabilnego. Generuje on im-

pulsy o czasie trwania zale nym od pojemno-

ci kondensatora C4 oraz ustawienia suwaka 

Rysunek 3. Nieskomplikowany sumator dwóch kana ów

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. monta owy, le cy)
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
Pó przewodniki:
D1…D3: 1N4148
LED1: dioda LED RGB, 5 mm, wspólna anoda
T1…T3: BC546 (opis w tek cie)
US1: TL081
Inne:
J1, J3: goldpin m ski 2 pin
J2: goldpin m ski 4 pin
podstawka DIL8
Dodatkowe materia y na CD/FTP:

ftp://ep.com.pl, user: 19891, pass: 428jbr30
• wzory p ytek PCB
• karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów 

oznaczonych w Wykazie elementów kolorem 
czerwonym

Projekty pokrewne na CD/FTP:
(wymienione artyku y s  w ca o ci dost pne na CD)

AVT-5331 Iluminofonia 4-kana owa (EP 2/2012)
AVT-2980 Kolorofon – Sterownik RGB  

(EdW 6/2011)
AVT-2742 Uniwersalna iluminofonia – kolorofon 

(EdW 2/2005)
AVT-2497 Niezwyk a iluminofonia (EdW 8/2001)
AVT-2157 Urz dzenie iluminofoniczne 4-kana owe 

(EdW 9/1997)
* Uwaga:
Zestawy AVT mog  wyst powa  w nast puj cych wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany uk ad. Tylko i wy cznie. Bez 

elementów dodatkowych.
AVT xxxx A p ytka drukowana PCB (lub p ytki drukowane, je li 

w opisie wyra nie zaznaczono), bez elementów 
dodatkowych.

AVT xxxx A+ p ytka drukowana i zaprogramowany uk ad (czyli 
po czenie wersji A i wersji UK) bez elementów 
dodatkowych.

AVT xxxx B p ytka drukowana (lub p ytki) oraz komplet 
elementów wymieniony w za czniku pdf

AVT xxxx C to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli 
elementy wlutowane w PCB. Nale y mie  na uwa-
dze, e o ile nie zaznaczono wyra nie w opisie, 
zestaw ten nie posiada obudowy ani elementów 
dodatkowych, które nie zosta y wymienione w za-

czniku pdf
AVT xxxx CD oprogramowanie (nie cz sto spotykana wersja, 

lecz je li wyst puje, to niezb dne oprogramowa-
nie mo na ci gn  klikaj c w link umieszczony 
w opisie kitu)

Nie ka dy zestaw AVT wyst puje we wszystkich wersjach! Ka da 
wersja posiada za czony ten sam plik pdf! Podczas sk adania 
zamówienia upewnij si  któr  wersj  zamawiasz! (UK, A, A+, 
B lub C)
http://sklep.avt.pl
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