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Schemat elektryczny gene-
ratora zosta³ pokazany na rys.
1. Do budowy uk³adu zastoso-
wano dwa popularne wzmac-
niacze operacyjne typu TL082.
Darujcie mi opisywanie dzia-
³ania tak prostego uk³adu.

OmÛwienie wymaga jedy-
nie prawa czÍúÊ schematu, na
ktÛrej pokazano dwa alterna-
tywne sposoby jego wykorzys-
tania. W†wersji podstawowej
elementem wykonawczym jest
dwukolorowa dioda LED, ktÛ-
rej wspÛlna katoda do³¹czona
jest do masy zasilania poprzez
rezystor R7. ìZielonaî czÍúÊ
struktury diody, ktÛrej anoda
do³¹czona jest do plusa zasi-
lania, jest stale w³¹czona, a†do
struktury ìczerwonejî pr¹d za-
silania doprowadzany jest po-

Generator “płynnych” impulsów świetlnych
Prezentowany uk³ad

jest efektownym
i†nietypowym
sygnalizatorem

úwietlnym, realizuj¹cym
efekt p³ynnego
rozjaúniania

i†úciemniania diody
LED lub p³ynnej zmiany

jej koloru úwiecenia
z†czerwonego na

zielony.

Rys. 1.

WYKAZ ELEMENTÓW
Kondensatory
C1: 100µF/16V
C2: 100nF
C3: 22µF/16V
Rezystory
R1, R2, R3, R6: 47kΩ
R4: 100kΩ
R7, R5: 150Ω
Półprzewodniki
D1: dwukolorowa dioda LED
IC1: TL082 lub odpowiednik
T1: BC548 lub odpowiednik
Różne
CON1: złącze ARK2 (3,5mm)

P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1276.

Wzory p³ytek drukowanych w for-
macie PDF s¹ dostÍpne w Interne-
cie pod adresem: http://www.ep.-
com.pl/pcb.html oraz na p³ycie
CD-EP08/2000 w katalogu PCB.

przez tranzystor T1. Przewo-
dzenie tranzystora T1 spowo-
duje zasilenie takøe czerwonej
diody. Poniewaø napiÍcie od-
k³adaj¹ce siÍ na czerwonej dio-
dzie LED jest znacznie niøsze
niø na diodzie zielonej, zewrze
ona zielon¹ diodÍ i†spowoduje
jej stopniowe wy³¹czenie.

Na rys. 2 pokazano roz-
mieszczenie elementÛw na
p³ytce drukowanej. Nie s¹-
dzÍ, aby ktokolwiek mia³ k³o-
poty z†montaøem i†urucha-
mianiem tak prostego uk³adu
i†przypuszczam, øe moje
wskazÛwki s¹ absolutnie
zbÍdne. MogÍ jedynie wspo-
mnieÊ, øe uk³ad wymaga za-
silania napiÍciem sta³ym
5..9V i†zachÍciÊ CzytelnikÛw
do eksperymentowania z†do-
borem wartoúci pojemnoúci
kondensatora C3.
AG

Rys. 2.


