
Jeden popularny układ scalony zapewnia nie-
typową sekwencję sygnałów świetlnych
i dźwiękowych. Dwukolorowa dioda LED
wytwarza impulsy świetlne w trzech kolo-
rach. Brzęczyk piezo dodaje intrygujący sy-
gnał akustyczny. Dokładny opis działania uła-
twia zmianę sekwencji przez użytkownika.
Zasilanie: 7…18V. Średni pobór prądu: około
4mA przy 12V.

W samochodowych i domowych syste-
mach alarmowych zazwyczaj występuje kon-
trolka-sygnalizator włączenia alarmu. Zwykle
jest to migająca, zwykła dioda. Opisywany
układ może stanowić atrakcyjniejszą świetl-
no-akustyczną kontrolkę pracy systemu alar-
mowego, ale także może pełnić rolę symula-
tora alarmu tam, gdzie alarmu… nie ma. 

Elementy warto montować w kolejności
podanej w wykazie na końcu artykułu. Szereg
cennych wskazówek praktycznych dotyczą-
cych identyfikacji elementów oraz ich luto-
wania zawartych jest w artykułach, które uka-
zały się w EdW 5…7/2004 oraz w broszurze
Elektronika dla nieelektroników – Elementarz
elektronika, wydanej przez AVT na początku
roku 2006. 

Układ zmontowany ze sprawnych elemen-
tów powinien od razu pracować. Układ może
być zasilany napięciem w szerokim zakresie,
zarówno 9V, jak też 12…15V z akumulatora
samochodowego. Przy zasilaniu 9V przecięt-
ny pobór prądu wynosi około 4mA, dzięki
czemu układ śmiało można zasilać nawet ze
zwykłej 9-woltowej baterii 6F22. 

Możliwości zmian
We własnym zakresie użytkownik może we-
dług upodobań zmieniać pojemności konden-

satorów i rezystancje rezystorów
wyznaczających stałe czasowe.
W obwodach czasowych przewi-
dziane są kondensatory stałe, jed-
nak jeśli układ nie będzie praco-
wał w warunkach ekstremalnych
(np. zimą w samochodzie), wtedy
śmiało można zastąpić kondensa-
tory stałe zwykłymi „elektrolita-
mi”. Zwiększając pojemności, na-
leży odpowiednio zmniejszyć
wartości współpracujących rezy-
storów. 

W wersji podstawowej katoda
diody D1 jest dołączona do nóżki
6 kostki U1. Jeśli ktoś chce, może
katodę D1 wlutować w punkt
oznaczony C, co zaznaczone jest
szarym kolorem na schemacie i co
zmieni sekwencję generowanych
impulsów. Jasność świecenia
można zmieniać, dobierając R7.
Głośność brzęczyka piezo jest
dość duża. Można ją zredukować,
zmniejszając pojemność C8, ale
być może lepszym sposobem oka-
że się zaklejenie otworu brzęczyka
kawałkiem taśmy samoprzylepnej. 

Jeśli układ miałby pracować
w samochodzie, należy zmonto-
waną płytkę dobrze zabezpieczyć
przed wilgocią lakierem izolacyj-
nym lub silikonem. 

Piotr Górecki
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Wykaz elementów
(w kolejności lutowania)

Komplet podzespołów z płytką jest dostępny 
w sieci handlowej AVT jako kit szkolny AVT-758.

zwora obok U1
D3 –1N4148
D4 –1N4148
R1 – 1MΩ (brąz-czar.-ziel.-złoty) 
R3 – 1MΩ (brąz-czar.-ziel.-złoty) 
R6 – 1MΩ (brąz-czar.-ziel.-złoty) 
R9 – 1MΩ (brąz-czar.-ziel.-złoty) 
R2 – 470kΩ (żółty.-fiolet.-żółty-złoty) 
R5 – 470kΩ (żółty.-fiolet.-żółty-złoty) 
R8 – 470kΩ (żółty.-fiolet.-żółty-złoty) 
R4 – 220kΩ (czerw.-czerw.-żółty-złoty) 
R7 – 470Ω (żółty.-fiolet.-brąz.-złoty) 
podstawka pod układ scalony U1
D1 –1N4148
D2 –1N4148
C7 – 470nF (może być oznaczony 474) 
C3 – 1uF (może być oznaczony 105) 
C5 – 1uF (może być oznaczony 105) 
C8 – 4,7uF/25V
C2 – 100uF/25V
C1 – 2,2uF (może być oznaczony 225) 
C2 – 2,2uF (może być oznaczony 225) 
C4 – 2,2uF (może być oznaczony 225) 
C6 – 2,2uF (może być oznaczony 225) 
D5 – LED dwukolorowa (czerw. + ziel.) 
G1 – brzęczyk piezo 12V
dołączyć złączkę baterii (kijankę) 
U1 40106 – włożyć układ do podstawki
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