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W³aúciwie nie wymyúli-
³em tego urz¹dzenia. Jest to
uk³ad znany od dawna, bu-
dowany w†wielu wersjach
i†odmianach oraz publikowa-
ny w†wielu pismach i†ksi¹ø-
kach dla elektronikÛw. Jego
wersje rÛøni³y siÍ jedynie
liczb¹ tranzystorÛw i†diod
úwiec¹cych, a†zasada dzia-
³ania pozostawa³a zawsze ta-
ka sama.

Moj¹ jedyn¹ zas³ug¹ jest
wiÍc zaprojektowanie cieka-
wej (mam nadziejÍ, øe Czy-
telnicy to potwierdz¹) p³yt-
ki, na ktÛrej zmontujemy
nasz wskaünik. Tego chyba
jeszcze nie by³o: wskaünik
wysterowania do wzmacnia-
cza duøej mocy w†formie
tarczy prÍdkoúciomierza sa-
mochodowego!

Proponowany uk³ad wy-
rÛønia siÍ wielk¹ prostot¹,
a†koszt zastosowanych do je-
go budowy elementÛw z†pew-
noúci¹ nie nadszarpnie niczy-
jego budøetu domowego.

Dodatkowym atutem prze-
mawiaj¹cym za wykonaniem
wskaünika jest fakt, øe nie po-
trzebuje on do dzia³ania od-
dzielnego ürÛd³a zasilania.

Schemat elektryczny
uk³adu wskaünika wystero-
wania zosta³ pokazany na
rys. 1. Uk³ad zasilany jest
z†prostownika zbudowanego
z†diod D1..D4 i†do³¹czonego
bezpoúrednio do wyjúcia
wzmacniacza mocy, rÛwno-
legle do kolumny g³oúniko-
wej. Wyprostowane napiÍcie
wyg³adzane jest przez kon-
densator C2 i†nastÍpnie sta-
bilizowane w†uk³adzie
z†tranzystorem T20. Zada-
niem stabilizatora jest nie
tylko dodatkowe wyg³adze-
nia napiÍcia, ale ochrona
uk³adu przed uszkodzeniem
w†przypadku do³¹czenia do
wzmacniacza o†zbyt duøej
mocy wyjúciowej.

DziewiÍtnaúcie diod LED
D29..D48 jest zasilanych przez
tranzystory T1..19, ktÛrych ba-
zy s¹ polaryzowane przez sze-
regowo po³¹czone diody
D6..28. £atwo zauwaøyÊ, øe
do wysterowania kaødego ko-
lejnego tranzystora, i†co za
tym idzie zaúwiecenia kolej-
nej diody, potrzebne jest na-
piÍcie o†ok. 0,5..0,6V wyøsze
niø poprzednie. W†ten sposÛb
otrzymujemy úwiec¹cy s³upek,
o†wysokoúci proporcjonalnej
do mocy aktualnie oddawanej
przez wzmacniacz.

Montaø i†uruchomienie
Na rys. 2 pokazano roz-

mieszczenie elementÛw na
p³ytce drukowanej uk³adu
(widok p³ytki znajduje siÍ na
wk³adce wewn¹trz numeru).

P³ytka zosta³a wykonana
na laminacie jednostronnym
i†szczÍúliwie uda³o siÍ unik-
n¹Ê stosowania zwÛr. Zanim
jednak wlutujemy jakiekol-
wiek elementy w†p³ytkÍ, za-
stanÛwmy siÍ, jak obudujemy
nasz wskaünik. W†uk³adzie
prototypowym jako p³ytÍ czo-
³ow¹ wskaünika wykorzysta-
no... uszkodzon¹ p³ytÍ CD-
ROM. Oczywiúcie, nie jest to
jedyne moøliwe rozwi¹zania
i†jako p³ytÍ czo³ow¹ moøemy
zastosowaÊ dowolny inny ma-
teria³, arkusik przezroczystego
tworzywa sztucznego, albo
w†ogÛle nie obudowywaÊ uk³a-
du. Jeøeli jednak zastosujemy
taki rodzaj p³yty czo³owej,
w†ktÛrym naleøy wykonaÊ ot-
wory na diody LED, to naj-
pierw musimy pos³uøyÊ siÍ
p³ytk¹ drukowan¹ jako matry-
c¹. Z†pewnoúci¹ zauwaøyliú-
cie, øe wewn¹trz obrysu kaø-
dej z†diod LED jest umiesz-
czony dodatkowy otworek, po-
zornie do niczego nie s³uø¹cy.
W³aúnie dziÍki tym otworkom
bÍdziemy mogli precyzyjnie
wywierciÊ otwory na diody.
P³ytkÍ drukowan¹ musimy
dok³adnie przykleiÊ za pomo-
c¹ taúmy samoprzylepnej do
przysz³ej p³yty czo³owej
wskaünika. NastÍpnie wier-
t³em o†ma³ej úrednicy
(0,6..0,8mm) lub ig³¹ krawiec-
k¹ punktujemy otwory na dio-
dy, ktÛre pÛüniej rozwiercimy
do wymaganej (5mm) úredni-
cy.

Pozosta³a czÍúÊ montaøu
przebiegnie juø w†ca³kowi-

Wskaźnik wysterowania
Chcia³bym

zaproponowaÊ
Czytelnikom budowÍ
kolejnego wskaünika
wysterowania. ZdajÍ

sobie sprawÍ, øe jest to
temat nieco

wyeksploatowany, ale
z†drugiej strony wiem

takøe, øe tego typu
uk³ady, spotykaj¹ siÍ

z†Waszym
zainteresowaniem.
Chcia³em takøe
doúwiadczalnie

sprawdziÊ, czy moøna
jeszcze zaprojektowaÊ

ciekawy uk³ad
wy³¹cznie na

tranzystorach. Okazuje
siÍ, øe moøna.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R2: 270Ω
R3, R4: 220Ω
R5: 200Ω
R6, R7: 180Ω
R8, R9: 150Ω
R10: 120Ω
R11, R12: 100Ω
R13: 75Ω
R14: 68Ω
R15: 47Ω
R16: 39Ω
R17: 27Ω
R18: 22Ω
R19: 18Ω
R20: 20Ω/2W
R21: 470Ω
R22: 1kΩ
Kondensatory
C1, C3: 220µF/25V
C2: 100µF/16V
Półprzewodniki
D1, D2, D3, D4: 1N4001 lub
odpowiednik
D5: dioda Zenera 11V
D6..D28: 1N4148 lub
odpowiednik
D29..D48: LED φ5mm,
2 żółte, 2 czerwone,
pozostałe zielone
T1..T19: BC548 lub
odpowiednik
T20: BD139 lub
odpowiednik
Różne
CON1: ARK2

Kompletny uk³ad i p³ytki
drukowane s¹ dostÍpne
w†AVT pod oznaczeniem
AVT-1190.
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Rys. 1.

Rys. 2.

cie typowy sposÛb. Diody
LED wlutujemy na samym
koÒcu, lutuj¹c najpierw po
jednej nÛøce kaødej diody.
NastÍpnie wyrÛwnujemy
okr¹g tworzony przez diody
i†lutujemy pozosta³e nÛøki.

Zmontowany ze sprawdzo-
nych elementÛw uk³ad wskaü-
nika nie wymaga uruchamia-
nia ani regulacji. Przeznaczo-
ny jest do wzmacniaczy akus-

tycznych o†mocy wyjúciowej
do 100W.

Uwaga: na p³ytce druko-
wanej, z†braku miejsca, nie
oznaczono numerÛw diod
D29..D48. Poniewaø jednak
wszystkie te diody s¹ tego
samego typu, to ich wluto-
wanie nie powinno nastrÍ-
czaÊ k³opotÛw.
SR


