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Przedstawiony w†artykule
bardzo prosty uk³ad elektro-
niczny pozwala na zbudowa-
nie modelu ulicznego sygna-
lizatora úwietlnego. Moøe on
stanowiÊ ciekaw¹ zabawkÍ
lub nawet pomoc dydaktycz-
n¹. P³ytka drukowana zosta³a
zaprojektowana tak, aby mo-
del sygnalizatora mia³ postaÊ
odrÍbnego, autonomicznego
urz¹dzenia sygna³owego na-
daj¹cego w†czterech kierun-
kach (za pomoc¹ zestawÛw
diod LED) odpowiednie syg-
na³y úwietlne. Tak wykonany
sygnalizator umieszczany jest
na úrodku skrzyøowania na
maszcie lub zawieszany nad
jezdni¹.

Dzia³anie uk³adu, ktÛrego
schemat elektryczny pokaza-
no na rys. 1, opiera siÍ na
wykorzystaniu zaleønoúci po-
miÍdzy przebiegami wystÍpu-
j¹cymi na wyjúciach zastoso-
wanych przerzutnikÛw. Prze-
biegi te, pokazane na rys. 3,
steruj¹ úwieceniem zestawÛw
diod LED. Uzyskuje siÍ w†ten

Uliczny sygnalizator świetlny

Projekt

062
Uk³ad z†gatunku

zabawkowych, ale sprytnie
wykonany. Idealne

opracowanie dla modelarzy
i†pocz¹tkuj¹cych

elektronikÛw.

wyznaczaj¹ elementy R3
i†C2 (czas trwania sygna³u
øÛ³tego) oraz R2 i†C1 (czas
trwania sygna³u zielonego
i†czerwonego). Na wyj-
úc iach przerzutnika
US1b, dzia³aj¹cego ja-
ko dwÛjka licz¹ca,
otrzymywany jest
przebieg o†wype³-
nieniu 50%. TrÛj-
pozycyjny prze³¹cz-
nik PK1 s³uøy do
za³¹czania urz¹dze-

nia oraz zmiany jego trybu
pracy. W†úrodkowym (neutral-
nym) po³oøeniu prze³¹cznika
uk³ad jest wy³¹czony. W†po-
³oøeniu ìPRACAî przechodzi
w†tryb sekwencyjnego nada-
wania poszczegÛlnych sygna-
³Ûw úwietlnych, a†w†po³oøe-
niu ìPULSOWANIEî nadaje
we wszystkich kierunkach
sygna³ øÛ³ty pulsuj¹cy. W†tym
po³oøeniu prze³¹cznika zablo-
kowane jest wyúwietlanie syg-
na³Ûw przez diody LED zie-
lone i†czerwone, a wskutek
rÛwnoleg³ego do³¹czenia re-
zystora R1 ulegaj¹ zmianie pa-
rametry czasowe uk³adu
(wspÛ³czynnik wype³nienia
sygna³u z†generatora ok.
50%).

Modelowe urz¹dzenie
zmontowa³em na jednostron-
nej p³ytce drukowanej. Za
pomoc¹ przewodÛw trzeba
wykonaÊ po³¹czenie prze-
³¹cznika PK1 do punktÛw lu-

Rys. 1.

sposÛb odpowiednie kombina-
cje obrazÛw úwietlnych, na-
dawanych przez sygnalizator
w†poszczegÛlnych kierun-
kach. Przerzutnik US1a pra-
cuje jako generator astabilny,
ktÛrego parametry czasowe

Rys. 2.
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WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R3: 27kΩ
R2: 240kΩ
R4..R7: 750Ω
Kondensatory
C1: 22µF/16V
C2: 22µF/16V
C3: 0,1µF/16V
Półprzewodniki
D1, D2, D3: 1N4148
D4..D7: LED ŻÓŁTA
D8..D11: LED ZIELONA
D12..D15: LED CZERWONA
US1: MCY74013

t owniczych A, B , C ,
D†i†E†oraz ürÛd³a zasilania:
minus - do punktu O, plus
- zgodnie ze schematem do
odpowiedniej koÒcÛwki PK1.
D³ugoúÊ przewodÛw zaleøna
jest od rodzaju i†wielkoúci
przewidywanej obudowy,
ktÛrej sposÛb wykonania za-
leøy od indywidualnych po-
trzeb.

Rys. 3.

Uwagi koÒcowe
Przy wartoúciach elemen-

tÛw jak na schemacie uzyska-
no nastÍpuj¹ce parametry
uk³adu:
- pobÛr pr¹du (przy Uz = 9V)
nie wiÍkszy niø 13mA,

- czas trwania sygna³Ûw zie-
lonego i†czerwonego ok.
6†sekund,

- czas trwania sygna³u øÛ³te-

go ok. 1†sekunda (pulsowa-
nie: 1/1s).
W†zwi¹zku z†tym, øe urz¹-

dzenie jest zasilane z†baterii,
wskazane jest uøycie diod
LED o†tzw. zmniejszonym po-
borze energii oraz takie dob-
ranie wartoúci rezystorÛw
rezystancji R4, R5, R6 i†R7,
aby uzyskaÊ rozs¹dny kom-
promis pomiÍdzy jasnoúci¹
úwiecenia a†zminimalizowa-
niem poboru pr¹du.

Poniewaø wymiary p³ytki
modelowej uniemoøliwi³y
wykonanie modelu, ktÛrego
proporcje wymiarÛw (stosu-
nek szerokoúÊ-wysokoúÊ) od-
zwierc ied la ³yby wygl¹d
prawdziwego sygnalizatora
ulicznego, moøna pokusiÊ siÍ
o†pewn¹ modyfikacjÍ p³ytki
polegaj¹c¹ na zmniejszeniu
jej szerokoúci. Moøna to
osi¹gn¹Ê poprzez rezygnacjÍ
z†miejsca przeznaczonego na
umieszczenie na p³ytce rezys-
torÛw R2 i†R3 i†przylutowa-
nie ich od strony druku do
diod odpowiednio D1 i†D2.
Podobnie moøna post¹piÊ
z†rezystorem R1 rezygnuj¹c
z†umieszczenia na p³ytce

punktu lutowniczego ìAî.
Ponadto moøliwe jest jeszcze
zmniejszenie odstÍpÛw po-
miÍdzy punktami lutowni-
czymi poszczegÛlnych, rÛw-
nolegle do siebie umieszczo-
nych elementÛw. Wszystkie
wyøej wymienione zmiany
zmuszaj¹ oczywiúcie do prze-
projektowania p³ytki oraz do
bardzo starannego i†trochÍ
nietypowego montaøu.
Krzysztof Markowski


