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Miniaturowy sygnalizator włączonych świateł
ZdajÍ sobie sprawÍ
z tego, øe byÊ moøe

opisujÍ 1753 uk³ad do
sygnalizowania
pozostawienia

w³¹czonych úwiate³
w†samochodzie,
opublikowany

w†pismach dla
elektronikÛw. Na swoje
usprawiedliwienie mam
tylko jedno: opracowany

przeze mnie
ìsygnalizatorî

charakteryzuje siÍ
wyj¹tkowo prostym

sposobem pod³¹czania
do instalacji elektrycznej

samochodu.

Nie s¹ wymagane jakie-
kolwiek dodatkowe przewo-
dy zasilaj¹ce, a†jedyne dwa
kable wychodz¹ce z†p³ytki
naszego uk³adu musimy do-
³¹czyÊ do skrzynki z†bez-
piecznikami: jeden do pun-
ktu, w†ktÛrym napiÍcie
utrzymuje siÍ po wy³¹cze-
niu stacyjki, a†drugi do ob-
wodu úwiate³ mijania. Nie
muszÍ chyba dodawaÊ, øe
proponowany uk³ad moøe
zbudowaÊ kaødy, nawet zu-
pe³nie pocz¹tkuj¹cy elektro-
nik, a†montaø nie powinien
mu zaj¹Ê wiÍcej niø kilka
minut.

Opis dzia³ania
Schemat elektryczny syg-

nalizatora pokazano na rys.
1. Uk³ad zrealizowany zosta³
z†wykorzystaniem czterech
bramek NAND zawartych
w†uk³adzie scalonym CMOS
typu 4093. Zawiera dwa ge-
neratory: pierwszy, z†bram-
k¹ IC1A wytwarza przebieg
prostok¹tny o†czÍstotliwoúci
ok. 0,5Hz i†kluczuje nim
drugi generator, zbudowany
na bramce IC1B. CzÍstotli-
woúÊ pracy drugiego genera-
tora wynosi ok. 2000Hz.
Przetwornik piezoelek-
tryczny jest wiÍc zasilany
krÛtkimi ìpaczkamiî impul-
sÛw, generuj¹c krÛtkie, doúÊ
intensywne sygna³y akus-
tyczne. Waønym elementem
uk³adu jest dioda D1, zabez-
pieczaj¹ca go przed uszko-
dzeniem na skutek odwrot-
nego pod³¹czenia napiÍcia
zasilania (co jest normalne
podczas pracy sygnalizato-
ra).

SposÛb do³¹czenia sygna-
lizatora do instalacji samo-
chodu zosta³ pokazany w†dol-
nej czÍúci rys. 1. Podczas ko-
rzystania z†samochodu mog¹
zdarzyÊ siÍ przypadki poka-
zane w tab. 1.

Rys. 1.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 1,5MΩ
R2: 150kΩ
Kondensatory
C1: 470nF
C2: 10nF
C3: 100nF
Półprzewodniki
D1: 1N4148
IC1: 4093
Różne
Q1: przetwornik piezo
w obudowie

P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1293.

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-EP12/2000 w katalogu PCB.Rys. 2.

Tab. 1.
Napięcie Napięcie

w instalacji na bezpiecz− Efekt
po stacyjce nikach świateł

Brak Brak Brak różnicy potencjałów

Jest Brak Dioda D1 spolaryzowana zaporowo

Brak Jest Dioda D1 przewodzi, sygnalizator działa

Jest Jest Brak różnicy potencjałów

Jak z niej wynika, nasz
sygnalizator bÍdzie dzia³a³
wtedy i†tylko wtedy, kiedy
kierowca pozostawi w³¹czo-
ne úwiat³a mijania z†jedno-
czesnym wy³¹czeniem za-
p³onu - stacyjki. I†w³aúnie
o†to nam chodzi³o!
Montaø i†uruchomienie

Rozmieszczenie elemen-
tÛw na p³ytce drukowanej
przedstawiamy na rys. 2. Prze-
biegu montaøu tak prostego
uk³adu nie musimy chyba ko-
mentowaÊ, moøe z†wyj¹tkiem
wzmianki, øe tym razem po-
winniúmy zrezygnowaÊ ze sto-
sowania podstawki pod uk³ad
scalony. Do wyjúcia uk³adu do-
³¹czamy przetwornik piezoce-
ramiczny. Nie moøe to byÊ jed-
nak zwyk³a ìblaszkaî piezo,
poniewaø uzyskiwany z†niej

sygna³ by³by za s³aby i†nies³y-
szalny np. w†warunkach ruchu
miejskiego.

Po zmontowaniu uk³adu
zabezpieczamy go przed
wp³ywami atmosferycznymi
za pomoc¹ lakieru poliureta-
nowego i†umieszczamy w†ja-
kiejú niewielkiej obudowie.
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