
42 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 12/2011

MINIPROJEKTY

AVT
1653

Gwiazdka
Wielkimi krokami zbliżają się 

Święta Bożego Narodzenia, 
a  lada moment na ulicach 

pojawią się świecące ozdoby 
witryn sklepowych. Prezentujemy 
łatwy do wykonania, a  zarazem 
ciekawy efekt LED, który imituje 

rozbłyskującą gwiazdę. Można 
ją zawiesić na choince lub 

w  oknie czy nawet dla ozdoby 
postawić na półce.

Na rysunku  1 
pokazano schemat 
ideowy gwiazdki. 
Układ U1 to 14-bi-
towy licznik binar-
ny typu 4060. Jest 
on bardzo wygodny 
w użyciu w aplika-
cjach, które wyma-
gają licznika i  ge-
neratora, ponieważ 
w  jego strukturze 
umieszczono ob-
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ymAVT-1653 w ofercie AVT:

AVT-1653A – płytka drukowana
AVT-1653B – płytka drukowana + elementy 

Dodatkowe materiały na CD/FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 17692, pass: 4yv87ftn

• wzory płytek PCB
• karty katalogowe i  noty aplikacyjne 

elementów oznaczonych w  Wykazie 
elementów kolorem czerwonym

Wykaz elementów:
R1...R4: 330 V
R5: 910 kV
R6: 1 kV
PR1: 500 kV
C1: 100 nF
C2: 47...100 mF
C3: 47 nF
U1: 4060
D1...D13: LED 3 mm
D14: 1N4007
ARK2 3,5 mm – 1 szt. 

wody generatora, którego czę-
stotliwość może być ustalana 
za pomocą rezonatora kwarco-
wego lub elementów RC.

Na zewnątrz układu do-
stępne są jedynie wyjścia Q4…
Q14 licznika. Nie przeszkadza 
to w  konstrukcji gwiazdy, po-
nieważ do sterowania świe-
ceniem diod LED użyto tylko 
wyjść Q5...Q8.

Rezystancje R5, R6, PR1 
i kondensator C3 ustalają czę-
stotliwość pracy generatora 
zbudowanego na wewnętrz-
nych bramkach układu U1. Jak można domy-
ślić się, szybkość migotania diod LED można 
regulować za pomocą potencjometru PR1.

Schemat montażowy gwiazdy zamiesz-
czono na rysunku 2. Wykonano ją na lami-
nacie jednostronnym. Urządzenie jest łatwe 
w montażu, ponieważ zastosowano elemen-
ty przewlekane, które nie wymagają żadnych 
nastaw czy zaprogramowania. Po prawidło-
wo wykonanym montażu należy dołączyć 
zasilanie 5...12 VDC i wyregulować częstotli-
wość potencjometrem PR1 według własnych 
upodobań. Dioda D14 zabezpiecza układ 
przed odwrotną polaryzacją napięcia zasila-
nia. Od strony lutowania można przykręcić 
za pomocą dwóch śrub koszyk na baterię 9 V 
(6F22).

AW

Rysunek 1. Schemat ideowy elektronicznej gwiazdy

Rysunek 2. Schemat montażowy elektro-
nicznej gwiazdy




