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Mini iluminofonia na diodach LED
Do zaprojektowania
ìkieszonkowejî
iluminofonii zosta³em
zainspirowany
w†momencie
przegl¹dania
najnowszego katalogu
firmy KINGBRIGHT.
Znalaz³em tam bardzo
ciekawe i†interesuj¹co
wygl¹daj¹ce elementy:
ma³e reflektorki
zbudowane z†diod LED
ó†BLO-104. W†kaødym
takim reflektorku,
elegancko obudowanym
i†wyposaøonym
w†uchwyty
przeznaczone do
zamontowania go na
jakiejú p³askiej
powierzchni, producent
umieúci³ zestaw diod
LED z³oøony z†diod
o†trzech barwach
podstawowych RGB.
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Mamy tam zatem cztery
diody czerwone, osiem diod
zielnych i†aø dziewiÍÊ diod
niebieskich. Takie zrÛønicowanie iloúci zastosowanych
elementÛw úwiec¹cych spowodowane jest rÛøn¹ intensywnoúci¹ emisji diod
w†kaødym z†kolorÛw, a†takøe nierÛwnomiern¹ charakterystyk¹ oka ludzkiego, reaguj¹cego z†rÛøn¹ czu³oúci¹ na
rÛøne barwy. Reflektorek wygl¹da³ wyj¹tkowo efektownie, szczegÛlnie po w³¹czeniu wszystkich diod, ale pocz¹tkowo nie bardzo wiedzia³em jakie znaleüÊ dla
niego zastosowanie. Dopiero
po pewnym czasie wpad³em
na pomys³ zbudowania interesuj¹cej zabaweczki: subminiaturowego urz¹dzenia iluminofonicznego, mog¹cego
byÊ np. ciekawym dodatkiem
do komputerowego systemu
g³oúnikÛw.

Opis dzia³ania uk³adu
Schemat elektryczny iluminofonii pokazano na rys.
1. Aby zrÛwnowaøyÊ relatywnie wysoki koszt zakupu
ìledowegoî reflektorka,
uk³ad steruj¹cej nim elektroniki zosta³ zaprojektowany
wyj¹tkowo oszczÍdnie, z†wykorzystaniem zaledwie jednego uk³adu scalonego: po-

czwÛrnego wzmacniacza
operacyjnego typu LM324.
Urz¹dzenie jest uk³adem ca³kowicie autonomicznym, posiada bowiem wbudowany
mikrofon i†nie wymaga do³¹czania jakichkolwiek przewodÛw do instalacji nag³aúniaj¹cej.
Pierwszy
z†czterech
wzmacniaczy operacyjnych
zawartych w†strukturze uk³adu LM324 pracuje jako
wstÍpny wzmacniacz mikrofonowy. Z†elementami, ktÛrych wartoúÊ zosta³a podana
na schemacie czu³oúÊ tego
wzmacniacza jest rewelacyjnie wysoka. Uk³ad reaguje nawet na bardzo s³abe düwiÍki,
a†nawet w†tej chwili, kiedy
piszÍ te s³owa, diody LED migaj¹ w†takt uderzeÒ w†klawisze.

Sygna³
akustyczny
wzmocniony w†uk³adzie
IC1B zostaje nastÍpnie skierowany do trzech filtrÛw
zbudowanych w†oparciu
o†wzmacniacze IC1A, IC1C
i†IC1D. W†filtrach tych sygna³ zostaje rozdzielony na
czÍstotliwoúci niskie (filtr
z†IC1D), wysokie (filtr
z†IC1C) i†úrednie. Do wyjúÊ
filtrÛw do³¹czone s¹ proste
uk³ady detekcyjne, kaødy
zbudowany na dwÛch diodach i†kondensatorze.
Elementami wykonawczymi uk³adu s¹ trzy tranzystory typu BC548, steruj¹ce bezpoúrednio diodami
LED do³¹czonymi do z³¹cza
CON2.

Montaø i†uruchomienie
Na rys. 2 pokazano rozmieszczenie elementÛw na
p³ytce drukowanej, wykonanej na laminacie jednostron-
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Jest oczywiste, øe opisany
uk³ad moøe takøe wspÛ³pracowaÊ z†dowolnym zestawem
diod LED, a†nie tylko ze stosunkowo kosztownym modu³em BLO104.
Andrzej Gawryluk, AVT

WYKAZ ELEMENTÓW

Rys. 1.

nym. Montaø wykonujemy
typowo, rozpoczynaj¹c od
wlutowania w†p³ytkÍ rezystorÛw i†podstawki pod
uk³ad scalony, a†koÒcz¹c na
tranzystorach i†kondensatorach elektrolitycznych. Mikrofon pojemnoúciowy moøemy przylutowaÊ bezpoúrednio do p³ytki, wykorzystuj¹c w†tym celu odcinki srebrzanki, lub zamocowaÊ
w†pewnej odleg³oúci od
reszty uk³adu, ³¹cz¹c go za
pomoc¹ odcinka ekranowanego przewodu. Jako ³¹cze
CON2 najlepiej zastosowaÊ
szereg 4†goldpinÛw, idealnie
pasuj¹cy do wtyku w†jaki
jest wyposaøony reflektorek
z†diod LED.
Uk³ad zmontowany ze
sprawdzonych elementÛw nie
wymaga jakiejkolwiek regula-
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cji i†powinien dzia³aÊ od razu poprawnie.
Jak juø wspomnia³em,
uk³ad charakteryzuje siÍ bardzo wysok¹ czu³oúci¹, ktÛra
podczas s³uchania g³oúnej
muzyki czasami przestaje byÊ

zalet¹. Czu³oúÊ uk³adu moøemy zmniejszyÊ na rozmaite
sposoby, zmieniaj¹c wartoúÊ
sprzÍøenia zwrotnego wzmacniacza IC1B lub wstawiaj¹c
potencjometry przed kaødym
z†filtrÛw.

Rezystory
R1: 220kΩ
R2, R4, R7, R10, R12, R15,
R16, R18, R19, R21, R22:
10kΩ
R3, R9, R11, R24: 1kΩ
R5, R6, R8: 100kΩ
R13: 22kΩ
R17, R20, R23: 220Ω
Kondensatory
C1..C3: 220nF
C4, C9..C11: 470nF
C5, C7: 100µF/16V
C6, C8: 100nF
C12, C15: 3,3nF
C13: 330pF
C14: 1µF/16V
C16, C17: 33nF
C18: 330nF
Półprzewodniki
D1..D6: 1N4148
IC1: LM324
T1..T3: BC548
Różne
CON1: ARK2 (3,5mm)
CON2: 4 x goldpin
M1: mikrofon elektretowy
Moduł BLO−104 nie wchodzi
w skład kitu i należy nabyć
go osobno.

P³ytka drukowana wraz z kompletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1294.

Rys. 2.

Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Internecie pod adresem: http://www.ep.com.pl/pcb.html oraz na p³ycie
CD-EP01/2001 w katalogu PCB.
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