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Rozdziaï 5

TañczÈce Ăwiateïka
W tym rozdziale:
Ź przeanalizujesz schemat obwodu,
Ź skompletujesz niezbÚdne komponenty,
Ź wykonasz obwód na pïytce prototypowej,
Ź skalibrujesz czÚstotliwoĂÊ pracy ukïadu,
Ź stworzysz ukïad reagujÈcy na odtwarzanÈ muzykÚ za pomocÈ Ăwiatïa.

M

uzyka ïagodzi obyczaje, a przynajmniej tak twierdzi przysïowie. Chyba kaĝdy lubi
sïuchaÊ jakiegoĂ gatunku muzyki, a jeĝeli i Ty lubisz sïuchaÊ muzyki, to niniejszy
projekt z pewnoĂciÈ przypadnie Ci do gustu. BÚdziesz pracowaÊ nad ciekawÈ mieszaninÈ
Ăwiatïa i děwiÚku. Pokaĝemy Ci, jak stworzyÊ dwa rzÚdy Ăwiateïek reagujÈce na děwiÚki
o róĝnych czÚstotliwoĂciach. ¥wiateïka bÚdÈ tañczyÊ w rytm haïaĂliwej muzyki takiej
jak np. reggae lub swing. W zaleĝnoĂci od gatunku muzycznego projekt bÚdzie dziaïaï
w rozmaity sposób.
ChcieliĂmy, aby nasze Ăwiateïka wyglÈdaïy jak nuty na piÚciolinii, ale moĝesz dowolnie
zmodyfikowaÊ wyglÈd tego projektu. Podczas pracy nad tym zabawnym projektem
zdobÚdziesz wiedzÚ na temat filtrów sygnaïów o róĝnych czÚstotliwoĂciach i wzmacniaczach
operacyjnych. Dowiesz siÚ, jak moĝna sterowaÊ pracÈ diod LED za pomocÈ muzyki.

Ogólny zarys projektu
Po ukoñczeniu pracy nad tym projektem bÚdziesz dysponowaï wyĂwietlaczem wykonanym
z diod LED, który reaguje na děwiÚki o wysokiej i niskiej czÚstotliwoĂci. Zestaw diod,
które wyglÈdajÈ jak nuty umieszczone na piÚciolinii, pokazano na rysunku 5.1.
Podczas pracy nad tym projektem:

9 Zbudujesz ukïad elektroniczny migoczÈcy diodami LED w odpowiedzi
na dopïywajÈce do niego sygnaïy děwiÚkowe.

Poïowa diod bÚdzie reagowaïa na děwiÚki o wysokiej czÚstotliwoĂci, a pozostaïe
diody bÚdÈ reagowaïy na děwiÚki o niskiej czÚstotliwoĂci.

9 Stworzysz arkusz majÈcy formÚ piÚciolinii z nutami. Arkusz ten umieĂcisz
na górnej pokrywie obudowy projektu i wywiercisz w niej otwory,
w których zainstalujesz diody LED.
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CzÚĂÊ II: DěwiÚk

Rysunek 5.1.
Ukoñczony
projekt skïadajÈcy siÚ z diod
LED migoczÈcych w rytm
muzyki

9 Wykonasz obwód, w którego skïad bÚdÈ wchodziÊ dwa zestawy diod
LED i rezystorów.

9 Wïoĝysz do zasobnika baterie, za pomocÈ przeïÈcznika wïÈczysz

samodzielnie wykonany gadĝet i puĂcisz swojÈ ulubionÈ muzykÚ.
Obwód bÚdzie zasilaï dwa zestawy diod LED, reagujÈc na czÚstotliwoĂci
skïadowe muzyki.

9 Sam zaczniesz tañczyÊ.
To jest zaraěliwe!

Analiza schematu
PoïÈczenie muzyki i Ăwiatïa nie moĝe byÊ przypadkowe. Musimy mieÊ jakiĂ plan
— tym razem bÚdzie to schemat obwodu. Podczas pracy nad tym projektem zbudujesz
schemat i dwie matryce z diodami LED.
Przyjrzyj siÚ schematowi obwodu, który wykonasz na pïytce prototypowej
(zobacz rysunek 5.2).
W kolejnych podrozdziaïach znajdziesz szczegóïowy opis wszystkich elementów
schematu.
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Rysunek 5.2.
Schemat obwodu projektu
tañczÈcego
w rytm muzyki

Szalone podrygi: analiza budowy obwodu
migajÈcego w rytm muzyki
W celu wykonania gadĝetu, który bÚdzie reagowaï na odtwarzanÈ muzykÚ, musisz
zbudowaÊ obwód skïadajÈcy siÚ z mikrofonu, dwóch wzmacniaczy operacyjnych,
a takĝe kilku rezystorów, kondensatorów i tranzystorów. Ukïad skïadajÈcy siÚ z tych
komponentów steruje pracÈ lampek LED zapalajÈcych siÚ pod wpïywem děwiÚków
o okreĂlonej czÚstotliwoĂci.
Omówmy schemat obwodu sterujÈcego projektem:

9 Na poczÈtku obwodu znajduje siÚ mikrofon elektretowy przeksztaïcajÈcy děwiÚk
na sygnaï elektryczny.

9 Rezystor R1 ïÈczy mikrofon z dodatnim biegunem ěródïa zasilajÈcego obwód.
DziÚki niemu mikrofon jest zasilany prÈdem o napiÚciu okoïo 4,5 V.

9 Kondensatory C1 i C2 blokujÈ przepïyw prÈdu staïego, ale przepuszczajÈ sygnaï
o napiÚciu przemiennym.

9 Dochodzimy do punktu, w którym ukïad rozdziela siÚ na dwie czÚĂci. Sygnaï

przetwarzany przez górnÈ czÚĂÊ obwodu steruje pracÈ diod LED migajÈcych
w rytm děwiÚków o wysokiej czÚstotliwoĂci, a dolna czÚĂÊ obwodu przetwarza
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sygnaï, który steruje pracÈ diod LED migajÈcych w rytm děwiÚków o niskiej
czÚstotliwoĂci.

9 Ukïad scalony IC1 jest wzmacniaczem operacyjnym, który wzmacnia sygnaï

generowany przez mikrofon. Ukïad ten skïada siÚ z dwóch wzmacniaczy
operacyjnych. Jeden z nich jest uĝywany przez górnÈ czÚĂÊ obwodu, a z drugiego
korzysta dolna czÚĂÊ obwodu.

9 Rezystory R2 i R5 znajdujÈce siÚ w górnej czÚĂci obwodu, a takĝe rezystory R19
i R22 znajdujÈce siÚ w dolnej czÚĂci obwodu decydujÈ o stopniu wzmocnienia
wzmacniaczy operacyjnych. Rezystancja R5 jest 50 razy wiÚksza od rezystancji
R2, a wiÚc sygnaï jest wzmacniany okoïo piÚÊdziesiÚciokrotnie.

Stopieñ wzmocnienia jest ilorazem amplitudy napiÚcia wyjĂciowego i amplitudy
napiÚcia wejĂciowego — okreĂla, ile razy sygnaï wyjĂciowy jest mocniejszy od
sygnaïu wejĂciowego.

9 Rezystory R3, R4 i R6 znajdujÈce siÚ w górnej czÚĂci obwodu, a takĝe rezystory

R20, R21 i R23 dostarczajÈ bias pozwalajÈcy na przetwarzanie sygnaïu przemiennego
przez wzmacniacze. Bez tych rezystorów wzmacniacze operacyjne nie wzmacniaïyby
czÚĂci sygnaïu o napiÚciu niĝszym niĝ 0 V.
Bias jest napiÚciem wyĝszym od potencjaïu masy. Pozwala ono obwodowi na
wzmacnianie sygnaïów o napiÚciu dodatnim i ujemnym. Wzmacniacz operacyjny
bez biasu nie przetwarzaïby czÚĂci sygnaïu kierowanego do jego wejĂcia.

9 Kondensatory C2 i C5 usuwajÈ bias (prÈd staïy) z sygnaïów wyjĂciowych
wzmacniaczy operacyjnych.

9 Elementy R7 i R24 sÈ potencjometrami pozwalajÈcymi na regulacjÚ czuïoĂci
obwodu w zaleĝnoĂci od gïoĂnoĂci muzyki.

9 Rezystor R8 i kondensator C3 tworzÈ filtr górnoprzepustowy, a rezystor R25

i kondensator C6 tworzÈ filtr dolnoprzepustowy. DziÚki tym filtrom diody LED
oznaczone numerami od 1 do 8 reagujÈ na děwiÚki o wysokiej czÚstotliwoĂci,
a diody LED oznaczone numerami od 9 do 16 reagujÈ na děwiÚki o niskiej
czÚstotliwoĂci.

Filtry
Kondensator C3 i rezystor R8 tworzÈ filtr górnoprzepustowy. DziÚki sparowaniu ze sobÈ odpowiedniej
rezystancji i pojemnoĂci otrzymujemy ukïad, który
stosunkowo ïatwo przepuszcza sygnaïy o czÚstotliwoĂci wyĝszej od czÚstotliwoĂci dziaïania filtru,
a sygnaïy o niĝszych czÚstotliwoĂciach sÈ blokowane — ich amplituda jest tïumiona. Filtr tego typu
skïada siÚ z kondensatora wïÈczonego szeregowo
w liniÚ sygnaïu oraz rezystora ïÈczÈcego masÚ
z sygnaïem wychodzÈcym z kondensatora.

stosunkowo ïatwo przepuszcza sygnaïy o czÚstotliwoĂci niĝszej od czÚstotliwoĂci dziaïania filtru,
jednoczeĂnie blokujÈc sygnaïy o wyĝszej czÚstotliwoĂci. Filtr tego typu skïada siÚ z rezystora wïÈczonego szeregowo w liniÚ sygnaïu oraz kondensatora ïÈczÈcego masÚ z sygnaïem wychodzÈcym
z rezystora.

W przypadku obu filtrów zwiÚkszenie wartoĂci
znamionowej rezystora lub kondensatora obniĝa
czÚstotliwoĂÊ pracy filtra. Zmniejszenie wartoĂci
Rezystor R25 i kondensator C6 tworzÈ filtr dolno- znamionowej rezystora lub kondensatora zwiÚksza
przepustowy. DziÚki sparowaniu ze sobÈ odpowied- czÚstotliwoĂÊ pracy kaĝdego z wymienionych filtrów.
niej rezystancji i pojemnoĂci otrzymujemy ukïad, który
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9 Ukïad IC2 jest wzmacniaczem operacyjnym wzmacniajÈcym sygnaï pïynÈcy

przez filtr. Ukïad ten skïada siÚ z dwóch wzmacniaczy operacyjnych. Jeden
z nich jest uĝywany przez górnÈ czÚĂÊ obwodu, a z drugiego korzysta dolna czÚĂÊ
obwodu.

9 Rezystory R9 i R10 znajdujÈce siÚ w górnej czÚĂci obwodu, a takĝe rezystory R26
i R27 znajdujÈce siÚ w dolnej czÚĂci obwodu decydujÈ o stopniu wzmocnienia
wzmacniaczy operacyjnych. Rezystancja R10 jest 200 razy wiÚksza od rezystancji
R9, a wiÚc sygnaï jest wzmacniany okoïo dwustukrotnie.

9 Elementy Q1, Q2, Q3 i Q4 znajdujÈce siÚ w górnej czÚĂci obwodu oraz Q5, Q6,

Q7 i Q8 znajdujÈce siÚ w dolnej czÚĂci obwodu sÈ tranzystorami 2N3904. Ich
bazy sÈ podïÈczone do wyjĂÊ wzmacniaczy operacyjnych znajdujÈcych siÚ w ukïadzie
scalonym IC2. Gdy na wyjĂciu wzmacniacza operacyjnego pojawi siÚ prÈd
o napiÚciu okoïo 0,7 V, wówczas tranzystory zostajÈ wïÈczone, co umoĝliwia
przepïyw prÈdu przez diody LED.
Dziaïanie obwodu nie bÚdzie miaïo sensu, o ile nie podïÈczysz do niego dwóch
zestawów diod LED i rezystorów:
x

Diody LED1 – LED8 sÈ podïÈczone do czÚĂci obwodu, która reaguje na děwiÚki
o wysokiej czÚstotliwoĂci, a diody LED9 – LED16 sÈ podïÈczone do czÚĂci
obwodu, która reaguje na děwiÚki o niskiej czÚstotliwoĂci.

x

Do diod znajdujÈcych siÚ w górnej czÚĂci obwodu podïÈczono rezystory R11
– R18, a do diod znajdujÈcych siÚ w dolnej czÚĂci obwodu podïÈczono
rezystory R28 – R35. Rezystory te ograniczajÈ natÚĝenie prÈdu pïynÈcego
przez diody LED do okoïo 10 mA.

Uwagi dla konstruktorów
— potencjalne problemy
Na obudowie projektu narysujesz piÚcioliniÚ, a zainstalowane na niej diody LED
oraz rezystory ograniczajÈce pïynÈcy przez nie prÈd bÚdziesz musiaï ze sobÈ zlutowaÊ.
ZïÈcza tych komponentów naleĝy zabezpieczyÊ przed przypadkowym zwarciem.
Dlatego zamiast zwyczajnej taĂmy izolacyjnej woleliĂmy korzystaÊ z taĂmy w pïynie.
Diody znajdujÈce siÚ w górnej pokrywie obudowy projektu naleĝy poïÈczyÊ z pïytkÈ
leĝÈcÈ na jej dnie za pomocÈ przewodów. Przewody te muszÈ byÊ na tyle dïugie, aby
po zdjÚciu pokrywy z diodami moĝna byïo jÈ odïoĝyÊ na bok bez wyrywania przewodów
z komponentów. PamiÚtaj o tym, ĝe obudowa musi byÊ na tyle duĝa, aby po zaïoĝeniu
na niÈ pokrywy zmieĂciïy siÚ w niej przewody. Zadbaj o to, aby przewody nie wystawaïy
za mocno na boki ani nie zostaïy przytrzaĂniÚte. O wiele lepiej od pojedynczych drutów
sprawdzÈ siÚ tutaj przewody plecione — sÈ one bardziej giÚtkie.
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Poszukiwanie niezbÚdnych komponentów
Czas, abyĂ udaï siÚ do najbliĝszego sklepu z podzespoïami elektronicznymi albo zajrzaï
na stronÚ internetowÈ jakiegoĂ dystrybutora w celu zakupu komponentów niezbÚdnych
do zbudowania obwodu i wykonania obudowy na te wszystkie diody LED.
Obwód migajÈcy diodami LED w rytm muzyki skïada siÚ z komponentów wymienionych
na poniĝszej liĂcie. CzÚĂÊ z nich pokazano na rysunku 5.3.

9 1 rezystor 2,2 k: (R1)
9 8 rezystorów 220 : (R11 – R14, R28 – R31)
9 8 rezystorów 100 : (R15 – R18, R32 – R35)
9 2 potencjometry 10 k: (R7, R24)
9 4 rezystory 47 k: (R3, R4, R20, R21)
9 2 rezystory 100 k: (R5, R22)
9 2 rezystory 2 k: (R2, R19)
9 3 rezystory 5 k: (R6, R8, R23)
9 2 rezystory 1 k: (R9, R26)
9 1 rezystor 10 k: (R25)
9 2 rezystory 220 k: (R10, R27)
9 1 kondensator ceramiczny o pojemnoĂci 0,001 PF (C3)
9 3 kondensatory ceramiczne o pojemnoĂci 0,1 PF (C1, C4, C6)
9 2 kondensatory elektrolityczne o pojemnoĂci 10 PF (C2, C5)
9 8 zielonych diod LED o Ărednicy 5 mm (T-1¾) (LED1 – LED8)
9 8 czerwonych lub pomarañczowych diod LED o Ărednicy 5 mm (T-1¾)
(LED9 – LED16)

9 2 wzmacniacze operacyjne LM358 (IC1 i IC2)
9 1 mikrofon elektretowy

Korzystamy z mikrofonu elektretowego Horn EM9745-38, poniewaĝ
charakteryzuje siÚ on dobrÈ czuïoĂciÈ, a jego rozmiar pozwala na ïatwy montaĝ.
WiÚcej informacji na temat kryteriów, jakimi naleĝy siÚ kierowaÊ, wybierajÈc
mikrofon elektretowy, znajdziesz w rozdziale 3.

9 2 pïytki prototypowe posiadajÈce 830 otworów
9 1 zasobnik na 4 baterie AA wraz z klipsem
9 11 dwustykowych zacisków
9 2 gaïki (do potencjometrów)
9 8 tranzystorów 2N3904 (Q1 – Q8)
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Rysunek 5.3.
Gïówne komponenty obwodu tañczÈcego
w rytm muzyki

9 1 drewniane pudeïko

Pojemnik, który zdoïaï pomieĂciÊ caïÈ elektronikÚ niezbÚdnÈ do pracy nad
niniejszym projektem, kupiliĂmy w lokalnym sklepie rzemieĂlniczym.

9 korzystaj z zestawu gotowych przewodów poïÈczeniowych o Ărednicy
0,6 mm

9 okoïo 2 metry czarnego przewodu o Ărednicy 0,8 mm
9 okoïo 2 metry czerwonego przewodu o Ărednicy 0,8 mm

Budowa projektu krok po kroku
Aby diody zaczÚïy migaÊ w rytm muzyki, musisz wykonaÊ kilka zadañ:
1. ZbudowaÊ obwód sterujÈcy pracÈ diod LED.
2. ZainstalowaÊ diody LED w pokrywie pudeïka, w którym umieĂcisz obwód.
3. PrzymocowaÊ do obudowy gaïki, wïÈcznik, mikrofon, potencjometry i gïoĂnik,
wïoĝyÊ do Ărodka pïytkÚ obwodu, a nastÚpnie poïÈczyÊ ze sobÈ wszystkie
komponenty.
Wszystkie te zadania opiszemy w kolejnych sekcjach tego podrozdziaïu.
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Budowa obwodu
Czas zmierzyÊ siÚ z pïytkÈ prototypowÈ. Weě schemat, powieĂ go na Ăcianie i zaczynaj
pracÚ.
Aby zbudowaÊ obwód, musisz wykonaÊ nastÚpujÈce czynnoĂci:
1. UmieĂÊ 2 ukïady scalone LM385 (IC1 i IC2) oraz 11 zacisków na pïytce
prototypowej, tak jak to pokazano na rysunku 5.4.

Rysunek 5.4.
Pïytka, na której zainstalowano ukïady
scalone LM385,
tranzystory
2N3904 i listwy
zaciskowe

Jak widzisz, do kaĝdego z zacisków moĝna podïÈczyÊ po dwa przewody.
Przewody podïÈczone do zacisków poïÈczÈ pïytkÚ z róĝnymi komponentami:
x Przewody podïÈczone do pierwszej pary zacisków widocznych po prawej
stronie rysunku bÚdÈ biegïy do baterii.
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Przewody podïÈczone do drugiej pary zacisków widocznych po prawej
stronie rysunku bÚdÈ biegïy do mikrofonu.

x

Przewody podïÈczone do zacisków widocznych na Ărodku bÚdÈ biegïy
do potencjometrów.

x

Przewody podïÈczone do zacisków widocznych po lewej stronie pïytki bÚdÈ
biegïy do diod LED.
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2. UmieĂÊ 8 tranzystorów 2N3904 (Q1 – Q8) na pïytce prototypowej,
tak jak to pokazano na rysunku 5.4.
KaĝdÈ nóĝkÚ tranzystora umieĂÊ w oddzielnym rzÚdzie otworów pïytki
prototypowej. Tranzystory powinny byÊ zwrócone kolektorem w lewÈ stronÚ
(zobacz rysunek 5.4), na Ărodku powinna znajdowaÊ siÚ baza, a po prawej
stronie zïÈcze emitera. Oznaczenia zïÈczy tranzystora 2N3904 przedstawiono
na rysunku 5.5.

Rysunek 5.5.
Konfiguracja
zïÈczy tranzystora 2N3904

3. W odpowiednie otwory pïytki wïóĝ druty ïÈczÈce zbiorczÈ szynÚ masy
z ukïadami scalonymi, zaciskami baterii, mikrofonu i potencjometru.
NastÚpnie za pomocÈ kolejnych drucików zewrzyj ze sobÈ szyny masy,
tak jak to pokazano na rysunku 5.6.
Na uĝywanej przez nas pïytce prototypowej szyny masy oznaczono znakiem
odejmowania (–).
4. W odpowiednie otwory pïytki wïóĝ druty ïÈczÈce zbiorczÈ szynÚ zasilajÈcÈ
z ukïadami scalonymi i zaciskami. Do szyny zasilajÈcej podïÈcz równieĝ
jeden z zacisków przeznaczonych dla przewodów przylutowanych do
diod LED. NastÚpnie za pomocÈ kolejnych drucików zewrzyj ze sobÈ
szyny zasilajÈce, tak jak to pokazano na rysunku 5.7.
Na uĝywanej przez nas pïytce prototypowej szyny zasilajÈce oznaczono znakiem
dodawania (+).
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Rysunek 5.6.
Krótsze przewody ïÈczÈ
komponenty
z szynÈ masy,
a dwa dïuĝsze
przewody widoczne po prawej stronie
zwierajÈ ze sobÈ szyny masy

Rysunek 5.7.
PodïÈcz komponenty do dodatniej szyny
zasilajÈcej
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5. Zainstaluj przewody ïÈczÈce ukïady scalone, listwy zaciskowe
i komponenty dyskretne (zobacz rysunek 5.8).

Rysunek 5.8.
Zainstaluj
na pïytce przewody ïÈczÈce
ukïady scalone,
zaciski oraz
komponenty
dyskretne
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6. Zainstaluj przewody ïÈczÈce ukïad IC2 i tranzystory.
PoïÈcz ze sobÈ bazy tranzystorów (zobacz rysunek 5.9).

Rysunek 5.9.
PodïÈcz ukïad
IC2 do tranzystorów

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdziaï 5: TañczÈce Ăwiateïka
7. Zainstaluj kondensatory o pojemnoĂci 0,1 PF (C1, C4 i C6), 2 kondensatory
o pojemnoĂci 10 PF (C2 i C5) i 1 kondensator o pojemnoĂci 0,001 PF (C3)
(zobacz rysunek 5.10).
InstalujÈc komponenty na pïytce prototypowej, korzystaj zarówno ze schematów,
jak i z fotografii. Na przykïad schemat informuje CiÚ, ĝe dodatni biegun
kondensatora C2 naleĝy podïÈczyÊ do pinu numer 1 ukïadu IC1, a drugi biegun
kondensatora C2 powinieneĂ podïÈczyÊ do potencjometru R7, a wiÚc wïóĝ
dïuĝszÈ nóĝkÚ kondensatora C2 do otworu znajdujÈcego siÚ w tym samym
rzÚdzie, co otwór, do którego podïÈczono pin numer 1 ukïadu IC1, a krótszÈ
nóĝkÚ kondensatora podïÈcz do otworu znajdujÈcego siÚ w tym samym rzÚdzie,
co otwór listwy zaciskowej, do której podïÈczysz potencjometr R7.

Rysunek 5.10.
Zainstaluj kondensatory
na pïytce
prototypowej
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8. Za pomocÈ oĂmiu rezystorów 100 : (R15 – R18, R32 – R35) poïÈcz emitery
wszystkich tranzystorów ze zbiorczÈ szynÈ masy w taki sposób,
jak pokazano na rysunku 5.11.

Rysunek 5.11.
Na pïytce prototypowej zainstaluj rezystory
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9. KorzystajÈc z rysunku 5.12, zainstaluj na pïytce prototypowej 1 rezystor
2,2 k: (R1), 1 rezystor 2 k: (R2), 2 rezystory 47 k: (R3 i R4), 1 rezystor
1 k: (R9), 1 rezystor 5 k: (R6) i 1 rezystor 220 k: (R10).

Rysunek 5.12.
Zainstaluj kolejne rezystory na
pïytce prototypowej
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10. KorzystajÈc z rysunku 5.13, zainstaluj na pïytce prototypowej 1 rezystor
2 k: (R19), 2 rezystory 47 k: (R20 i R21), 1 rezystor 100 k: (R22), 1 rezystor
5 k: (R23), 1 rezystor 10 k: (R25), 1 rezystor 1 k: (R26) i 1 rezystor 220 k:
(R27).

Rysunek 5.13.
Zainstaluj pozostaïe rezystory
na pïytce prototypowej
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11. Zainstaluj przewody ïÈczÈce kolektory tranzystorów z zaciskami
(zobacz rysunek 5.14).

Rysunek 5.14.
PoïÈcz kolektory tranzystorów
z zaciskami

Aby staïa siÚ jasnoĂÊ
Obwód opisany w poprzedniej sekcji ma sterowaÊ pracÈ zespoïu diod LED.
W tej sekcji znajdziesz dokïadny opis budowy tego zespoïu.
Poniĝsza lista kroków przeprowadzi CiÚ przez proces budowy zespoïu diod LED
migajÈcych w rytm muzyki.
1. WymyĂl sekwencjÚ nut skïadajÈcÈ siÚ z oĂmiu wysokich děwiÚków i oĂmiu
niskich děwiÚków.
2. Narysuj oïówkiem piÚcioliniÚ na górnej pokrywie drewnianego pudeïka,
w którym chcesz umieĂciÊ projekt. NastÚpnie oznacz kropkami miejsca,
w których chcesz umieĂciÊ diody LED.
3. WiercÈc próbne otwory w jakimĂ zbÚdnym kawaïku drewna, okreĂl
ĂrednicÚ wiertïa pozwalajÈcego na wykonanie otworów, w które zostanÈ
wciĂniÚte diody LED.
Podczas pracy nad naszÈ wersjÈ tego gadĝetu korzystaliĂmy z wiertïa o Ărednicy 5 mm.
4. WywierÊ otwory na diody LED w miejscach, które wyznaczyïeĂ,
wykonujÈc 3. punkt niniejszej listy kroków.
5. Za pomocÈ mazaka lub pÚdzla narysuj piÚcioliniÚ i nuty na pokrywie
drewnianego pudeïka.
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6. W wywiercone otwory wïóĝ diody LED.
Na rysunku 5.15 pokazano pokrywÚ pudeïka projektu po wykonaniu powyĝszych
kroków.

Rysunek 5.15.
Nasza ulubiona
melodia zapisana za pomocÈ
markera i
diod LED

Jeĝeli nie znasz siÚ na muzyce, to podczas malowania nut korzystaj z rysunku 5.15.
7. KorzystajÈc z rysunku 5.16, poïÈcz pary diod LED za pomocÈ rezystorów.

Rysunek 5.16.
ZïÈcza diod
skrócone po
przylutowaniu
rezystorów

Kaĝdy rezystor powinien ïÈczyÊ krótsze zïÈcze jednej diody LED z dïuĝszym
zïÈczem drugiej diody LED. W ten sposób poïÈczysz cztery pary diod LED
kaĝdego koloru.
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8. Przylutuj rezystory do diod LED. Utnij zbÚdne fragmenty zïÈczy diod
LED, które wystajÈ poza lut.
Ucinaj tylko te druty, do których przylutowaïeĂ rezystory. Prawidïowo wykonane
poïÈczenia pomiÚdzy rezystorami i diodami pokazano na rysunku 5.16. Na rysunku
5.17 pokazano poïÈczenia lutownicze widziane z bliska.

Rysunek 5.17.
PoïÈczenia lutownicze widziane z bliska

Stosuj siÚ do wszystkich zaleceñ dotyczÈcych bezpiecznego wykonywania
poïÈczeñ lutowniczych, które przedstawiliĂmy w rozdziale 2. WyïÈczaj lutownicÚ,
gdy na przykïad na chwilÚ opuszczasz stanowisko pracy, aby odebraÊ pizzÚ z rÈk
dostawcy dzwoniÈcego do drzwi. Nakïadaj okulary ochronne zawsze wtedy, gdy
ucinasz druciki i wykonujesz poïÈczenia lutownicze (w spoiwie lutowniczym
niekiedy bywa poduszka powietrzna, która moĝe wywoïaÊ pryĂniÚcie spoiwa
lutowniczego w kierunku Twojego oka).
9. Pozostaïe dïuĝsze zïÈcza diod LED poïÈcz za pomocÈ czerwonego
przewodu o gruboĂci 0,8 mm. Do pozostaïego dïuĝszego zïÈcza pierwszej
pary diod LED przylutuj czerwony przewód o dïugoĂci okoïo 30 cm
(zobacz rysunek 5.18).
Przylutowane przez Ciebie przewody tworzÈ dodatniÈ szynÚ zasilajÈcÈ zespoïu
diod LED. NapiÚcie do tej szyny zostanie doprowadzone za pomocÈ kabla
o dïugoĂci okoïo 30 cm podïÈczonego do zacisku znajdujÈcego siÚ na pïytce.
10. Po wykonaniu poïÈczeñ lutowniczych utnij zbÚdne fragmenty zïÈczy
diod LED.
SkróÊ tylko te zïÈcza, do których przylutowaïeĂ czerwone przewody. Do pozostaïych
zïÈcz bÚdziesz za chwilÚ lutowaÊ kolejne przewody.
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Rysunek 5.18.
Dodatnia szyna
zasilajÈca zespóï diod LED

11. KorzystajÈc z rysunku 5.19, do kaĝdego wolnego, krótszego zïÈcza diod
LED przylutuj czarny przewód o Ărednicy 0,8 mm.

Rysunek 5.19.
Czarne przewody poïÈczÈ kaĝdÈ parÚ diod
LED z odpowiednimi
zaciskami

Kaĝdy z tych czarnych przewodów zostanie podïÈczony do odpowiedniego zacisku.
Zbliĝenie na wykonane poïÈczenia lutownicze pokazano na rysunku 5.20.
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Rysunek 5.20.
PoïÈczenia lutownicze widziane z bliska

12. Po wykonaniu poïÈczeñ lutowniczych utnij zbÚdne fragmenty zïÈczy
diod LED.
Upewnij siÚ, ĝe zïÈcza diod LED nie stykajÈ siÚ ze sobÈ. Pokryj je pïynnÈ taĂmÈ
izolacyjnÈ w celu zabezpieczenia ich przed ewentualnym zwarciem powstaïym
w wyniku ich zgiÚcia.

Instalowanie pozostaïych komponentów
Po wykonaniu obwodu i zespoïu diod LED powinieneĂ zajÈÊ siÚ jeszcze wieloma innymi
rzeczami. MiÚdzy innymi musisz podïÈczyÊ mikrofon, potencjometry i przeïÈcznik.
Gadĝet nie bÚdzie dziaïaï, dopóki nie poïÈczysz ze sobÈ wszystkich tych rzeczy.
Wykonaj poniĝsze kroki, aby przygotowaÊ wszystkie pozostaïe elementy gadĝetu
migajÈcego w rytm muzyki.
1. Do masy mikrofonu przylutuj czarny kabel o dïugoĂci 30 cm, a nastÚpnie
do drugiego styku mikrofonu przylutuj czerwony przewód o takiej samej
dïugoĂci.
Styki mikrofonu opisano na rysunku 5.21.
2. W miejscach, w których chcesz zainstalowaÊ mikrofon i wïÈcznik,
wywierÊ w pudeïku otwory.
UmieĂciliĂmy oba potencjometry i wïÈcznik po tej samej stronie obudowy,
a mikrofon po stronie przeciwnej, ale komponenty te moĝesz umieĂciÊ
w dowolnym miejscu. Wybierz wiertïo pozwalajÈce na wykonanie otworu,
w którym moĝna unieruchomiÊ mikrofon. Na rysunku 5.22 pokazaliĂmy
umiejscowienie komponentów w obudowie naszego projektu.
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Rysunek 5.21.
Przylutuj przewody do mikrofonu

Rysunek 5.22.
Pudeïko, w którym zainstalowano wïÈcznik,
potencjometry
i mikrofon
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WiÚcej informacji na temat doboru rozmiaru wiertïa do poszczególnych
komponentów znajdziesz w rozdziale 4. W rozdziale tym znajdziesz równieĝ
wiele innych przydatnych informacji dotyczÈcych pracy nad obudowami
projektów. Przed przystÈpieniem do wykonania otworów zaïóĝ okulary ochronne
i przykrÚÊ pudeïko do stoïu za pomocÈ Ăcisku!
3. Wïóĝ wïÈcznik w wywiercony wczeĂniej otwór i przykrÚÊ go za pomocÈ
doïÈczonej nakrÚtki.
4. Do kolejnych wywierconych otworów wïóĝ potencjometry i przykrÚÊ je
za pomocÈ doïÈczonych nakrÚtek.
5. Na waïki obu potencjometrów zaïóĝ gaïki i przykrÚÊ je za pomocÈ
znajdujÈcych siÚ na nich Ărub.
Gwint potencjometru ma okoïo 6 mm dïugoĂci, a wiÚc jeĝeli Ăcianka Twojego
pudeïka jest grubsza niĝ 6 mm, to nie bÚdziesz w stanie przykrÚciÊ potencjometrów
za pomocÈ nakrÚtki. W takim przypadku sprawdě, czy pokrÚtïo potencjometru
wystaje za obudowÚ na tyle, ĝe moĝna do niego przykrÚciÊ gaïkÚ. Jeĝeli tak,
to przyklej do obudowy przedniÈ czÚĂÊ potencjometru, uwaĝajÈc na to, aby klej
nie dostaï siÚ do waïka obrotowego. Jeĝeli pokrÚtïo potencjometru nie wystaje
z obudowy na tyle, ĝe moĝna do niego przykrÚciÊ gaïkÚ, to uĝyj dïuta w celu
zeskrobania czÚĂci drewna z wnÚtrza obudowy, tak aby pokrÚtïo potencjometru
wystawaïo z obudowy nieco dalej.
6. WciĂnij mikrofon w wywiercony wczeĂniej otwór. Otwór ten powinien
byÊ na tyle wÈski, aby mikrofon zostaï w nim unieruchomiony.
Na rysunku 5.22 pokazano pudeïko, w którym zainstalowano wïÈcznik,
potencjometry i mikrofon.
7. Przylutuj czarne przewody do trzech zïÈczy kaĝdego z potencjometrów
w taki sposób, jak pokazano na rysunku 5.23.
8. Przylutuj czarny przewód biegnÈcy od zasobnika baterii do jednego
ze zïÈczy wïÈcznika. Do drugiego zïÈcza wïÈcznika przylutuj czarny
przewód o dïugoĂci 30 cm.
Na rysunku 5.23 pokazano przeïÈcznik z przylutowanymi kablami.
9. Przyczep rzepy do pïytki i pudeïka, a nastÚpnie zainstaluj pïytkÚ na dnie
pudeïka.
10. Przyczep rzepy do zasobnika baterii oraz pudeïka, a nastÚpnie umieĂÊ
zasobnik baterii w pudeïku.
11. PodïÈcz do zacisków przewody diod LED, zasobnika baterii i wïÈcznika
w taki sposób, jak pokazano na rysunku 5.24.
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Rysunek 5.23.
Przewody
przylutowane
do wïÈcznika
i potencjometrów

Rysunek 5.24.
Pïytka prototypowa, do której
podïÈczono
diody LED, zasobnik baterii
i wïÈcznik
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Na wspomnianym rysunku poszczególne przewody oznaczono za pomocÈ
nastÚpujÈcych liczb:
1 — czerwony przewód dodatniej szyny zasilajÈcej diody LED,
2 – 5 — przewody czerwonych, sparowanych diod LED,
6 – 9 — przewody zielonych, sparowanych diod LED,
10 — czerwony przewód zasobnika baterii,
11 — czarny przewód wïÈcznika,
12 — czerwony przewód mikrofonu,
13 — czarny przewód mikrofonu,
14 i 17 — przewody podïÈczone do prawego zïÈcza potencjometru,
15 i 18 — przewody podïÈczone do Ărodkowego zïÈcza potencjometru,
16 i 19 — przewody podïÈczone do lewego zïÈcza potencjometru.
12. Przewody podïÈczane do zacisków moĝesz skróciÊ na tyle, aby siÚgaïy
do odpowiednich zacisków. Usuñ izolacjÚ z koñca przewodu przed
wïoĝeniem go do zacisku.
13. Pospinaj przewody za pomocÈ klipsów.

Sprawdzanie dziaïania projektu
No dobra, uwierzyïeĂ nam, ĝe efekt dziaïania projektu bÚdzie ciekawy. Doceniamy to.
Teraz czas, abyĂ sam sprawdziï, czy dostarczy Ci on tyle radoĂci co nam.
Projekt moĝe migaÊ diodami w rytm dowolnej muzyki, ale doszliĂmy do wniosku, ĝe
najlepiej dziaïa z gatunkami takimi jak np. swing, w których gra wiele instrumentów
dÚtych blaszanych. Dobrze sprawdzajÈ siÚ równieĝ szybsze utwory, przy których diody
LED migoczÈ szybciej. Jaki jest nasz ulubiony utwór? Ella Fitzgerald ĂpiewajÈca Take
the A Train Billego Strayhorna. Zapytaj swoich rodziców — mogÈ znaÊ tÚ piosenkÚ.
Aby uruchomiÊ projekt, musisz wykonaÊ kilka prostych czynnoĂci:
1. Wïóĝ baterie do zasobnika.
2. WïÈcz urzÈdzenie za pomocÈ przeïÈcznika znajdujÈcego siÚ na
obudowie.
3. PuĂÊ jakÈĂ muzykÚ.
To wszystko! Moĝesz teraz podziwiaÊ diody LED migoczÈce w rytm děwiÚków
o niskich i wysokich czÚstotliwoĂciach. CzuïoĂÊ diod LED moĝesz dostroiÊ za
pomocÈ potencjometrów.
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Oto lista rzeczy, które naleĝy sprawdziÊ w razie jakichĂ problemów:

9 Sprawdě, czy wszystkie baterie znajdujÈce siÚ w zasobniku sÈ nowe. Upewnij siÚ,
ĝe wszystkie sÈ zwrócone we wïaĂciwym kierunku.

9 Jeĝeli jedna lub dwie diody LED nie ĂwiecÈ, to wymieñ je.
9 Powodem nieĂwiecenia dwóch diod LED poïÈczonych szeregowo moĝe byÊ

odwrotne podïÈczenie którejĂ z nich. W takiej sytuacji najïatwiej jest wymieniÊ
te diody.

9 Jeĝeli sïuchasz Koïysanki Johannesa Brahmsa, to nie dziw siÚ, ĝe wszystkie diody
LED sÈ wyïÈczone. PuĂÊ coĂ Snoop Doggy Dogga lub zespoïu Motorhead.

Dalsze rozwijanie projektu
Prawdopodobnie potañczyïeĂ i poskakaïeĂ juĝ w rytm migoczÈcych diod LED przy
kaĝdej pïycie CD znajdujÈcej siÚ w Twojej kolekcji. Chcesz czegoĂ wiÚcej? IstniejÈ
pewne rzeczy, które moĝesz zmodyfikowaÊ:

9 OczywiĂcie rezygnujÈc z piÚciolinii i nut, diody LED moĝesz umieĂciÊ na tle np.
dwóch gwiazd lub sïoñca i ksiÚĝyca. W zasadzie na pokrywie obudowy projektu
moĝesz umieĂciÊ dowolny rysunek.

9 Pasmo děwiÚku przetwarzane przez ukïad moĝe zostaÊ podzielone na wiÚkszÈ

iloĂÊ zakresów czÚstotliwoĂci za pomocÈ filtrów Ărodkowoprzepustowych.
Do filtra górnoprzepustowego i dolnoprzepustowego moĝesz dodaÊ np. dwa
filtry Ărodkowoprzepustowe. Takie rozwiÈzanie pozwoli na reagowanie na dwa
poĂrednie zakresy czÚstotliwoĂci. W ten sposób bÚdziesz mógï uzyskaÊ cztery
zestawy diod LED migajÈcych w rytm muzyki.

9 Moĝesz zminiaturyzowaÊ ten obwód tak, aby moĝna go byïo przypiÈÊ do koszuli

lub zabraÊ na imprezÚ. Obwód moĝna zmniejszyÊ na kilka sposobów. Po
pierwsze zastosuj mniejsze diody. UĝyliĂmy diod LED T-13/4 (o Ărednicy 5 mm),
ale moĝesz zastosowaÊ diody T1 (o Ărednicy 3 mm). Zmieñ konstrukcjÚ obwodu
— zbuduj go „na pajÈka”. Wyobraě sobie ukïad scalony leĝÈcy do góry nogami.
Diody LED moĝna wtedy podïÈczyÊ bezpoĂrednio do jego zïÈczy bez potrzeby
korzystania z pïytki prototypowej. Przykïady obwodów wykonanych tÈ metodÈ
(po angielsku nazywanÈ dead bug) znajdziesz na stronie internetowej
amerykañskiego zrzeszenia krótkofalowców American Radio Relay League
(http://www.arrl.org/).
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Skorowidz
A
ABS, 62
AC, Patrz: prÈd staïy
AM, Patrz: modulacja amplitudy

B
bateria, 24, 25, 31
AA, 32, 33
bezpieczeñstwo, 18, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 42
lutowanie, 37
narzÚdzia, 39
ubranie, 40
wyïadowanie elektrostatyczne, 35
bias, 98, Patrz teĝ: prÈd staïy
bramka NOT, 245
brzÚczyk, 62

C
cewka, 277
indukcyjna, 168, 170
czÚstotliwoĂÊ, 170
nawijanie, 181
nastawna, 73
pole elektromagnetyczne, 273
transformatorowa, 170
czÚstotliwoĂÊ rezonansowa, 169, 170
czip, Patrz: ukïad scalony
czujnik, 50
drgañ, 59
děwiÚku, 58
odchyïu, Patrz: czujnik ruchu
podczerwieni, 58, 59, 187, 191, 194, 238,
241, 245
zakïócenia, 188
ruchu, 325, 327, 328
Ăwiatïa, 58
zbliĝeniowy, 276
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D
DC, Patrz: prÈd przemienny
dekoder, 239, 241, 245, 269, 298
dioda, 50
emitujÈca Ăwiatïo podczerwone, 193
LED, Patrz: LED
polaryzacja, 60, 72
symbol, 71
T-1¾, 60
drut montaĝowy, 66

E
elektronarzÚdzia, 39
elektrycznoĂÊ, 33

F
fala
děwiÚkowa, 121
kwadratowa, 188, 190, 216, 294
czÚstotliwoĂÊ, 218
radiowa, 290, 291
farad, 51
filtr
dolnoprzepustowy, 98, 146
górnoprzepustowy, 98
Ărodkowoprzepustowy, 120
FM, Patrz: modulacja czÚstotliwoĂci
fotodioda, 241
fototranzystor, 290

G
gÈbka do czyszczenia grotów, 45, 84
gïoĂnik, 61, 327
budowa, 61
impedancja, 61
moc, 61
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Projekty elektroniczne dla bystrzaków

I
izolator, 35

koñcówka, 44
regulator mocy, 44
stojak, 44



K
klej kontaktowy, 64
knot rozlutowniczy, 45, 84
koder, 239, 269, 291
modulacja, 291
podczerwieni, 243
kombinerki, 47
komponent, 50
dyskretny, 50, 54
nota aplikacyjna, 72
polaryzacja, 72
kondensator, 50, 51, 74, 75
ceramiczny, 51, 80
elektrolityczny, 51, 80
osiowy, 51
polaryzacja, 52, 147
radialny, 51
nastawny, 73, 169
pojemnoĂÊ, 51
kod, 52
staïa, 52
zmienna, 52
polaryzacja, 72
pompujÈcy ïadunek, 146
symbol, 71
tantalowy, 51
polaryzacja, 52, 147
konwerter, 146
koszulka termokurczliwa, 67
krótkofalarstwo, 184, 351, 352, 353
krysztaï piezoelektryczny, 62

L
lampa próĝniowa, 52
LED, 60, 111, 189, 215
biaïa, 60
emitujÈca Ăwiatïo podczerwone, 290
niebieska, 60
polaryzacja, 112
licznik
dekadowy, Patrz: licznik dziesiÚtny
dziesiÚtny, 215, 216, 218, 220
listwa zaciskowa, 67
lutowanie, 43, 80, 81, 82, 83, 84
lutownica, 29, 38, 44, 80
czujnik temperatury grotu, 44
czyszczenie, 45
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ïadunek
elektryczny, 34, 51
statyczny, 35

M
masa, 70
maska ochronna z filtrem, 42
mata antystatyczna, 36, 37
mikrofon, 115, 327
czuïoĂÊ, 60
elektretowy, 59, 60, 74, 97, 122, 123, 124, 328
WM61A, 126
membrana, 59
paraboliczny, 60, 121
montaĝ, 130, 133, 136, 138
pojemnoĂciowy, 59
pojemnoĂÊ, 59
zmostkowanie styków, 124
mikrokontroler, 24
modulacja
amplitudy, 167
czÚstotliwoĂci, 167
montaĝ powierzchniowy, 54
mostek H, 241, 242, 245, 295, 298
multimetr, 28, 34, 49, 85
analogowy, 49
cyfrowy, 49
próbnik, 49, 85

N
nadajnik, 247, 254
podczerwieni, 237, 244
radiowy, 297
sygnaïu radiowego, 291
napiÚcie, 33, 49
pomiar, 86
regulator, 239, 291
narzÚdzia, 43, 45, 47, 49
elektryczne, Patrz: elektronarzÚdzia
rÚczne, 39
natÚĝenie, 33, 49, 50
noĝyce do kabli, 47
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O
obudowa, 87
ABS, 62
drewniana, 63, 88, 89, 173
kable, 64
metalowa, 173
montaĝ, 64, 88, 89
plastikowa, 88, 89
samodzielnie robiona, 63
obwód, 24, 25
odbiornik, 247, 256
sygnaïu radiowego, 293
odsysacz, 45
ogniwo, Patrz: bateria
Ohma prawo, Patrz: prawo Ohma
okulary ochronne, 29, 37, 39, 40, 41, 48, 175, 193
oïówek lutowniczy, Patrz: lutownica
om, 50
opaska antyelektrostatyczna, 54
opaska antystatyczna, 36
oscyloskop, 29, 188

P
pasta do czyszczenia grotu, 45, 84
piïa, 45, 46
pin, Patrz: zïÈcze
pïytka
drukowana, 44, 54, 64, 66
lutowana, 64
prototypowa, 27, 54, 64, 75, 80, 90
budowa, 75
polaryzacja, 76
rozmiary, 65, 75
zasady montaĝu, 78, 79
podzespóï elektroniczny, 23
potencjometr, 51, 73, 74
sterujÈcy gïoĂnoĂciÈ, 169
póïprzewodnik
bipolarny, 35
metal-tlenek, Patrz: póïprzewodnik MOS
MOS, 35
prawo Ohma, 33
prÈd
napiÚcie, Patrz: napiÚcie
natÚĝenie, Patrz: natÚĝenie
poraĝenie, 31
przemienny, 32, 34, 51
zagroĝenia, 32
staïy, 32, 51
zagroĝenia, 32
wirowy, 170
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projekt elektroniczny, 23, 24, 25, 343
budowa, 25
przedwzmacniacz, 59
przekaěnik, 58
DPDT, 299
przeïÈcznik, 50, 56, 72
dotykowy, 57, 147
DPDT, 56, 57, 72, 299
jednobiegunowy, 56, 72
otwarty, 56
przechylny, 57
przekaěnik, Patrz: przekaěnik
SPDT, 56, 72
SPST, 56, 72, 74
chwilowy, 72
suwakowy, 58
wciskany, 57
zamkniÚty, 56
przewody
gruboĂÊ, 67
izolacja, 67
poïÈczeniowe, 67
kolor, 77
optymalizacja, 77
plecione, 78, 90, 99

R
radioodbiornik
AM, 167, 170
FM, 167, 184
montaĝ, 174
reflektor paraboliczny, 124, 127
regulator napiÚcia, 245
rezonator, 241
ceramiczny, 239, 244, 246
rezystancja, 33, 49, 50
pomiar, 86
rezystor, 50, 74
nastawny, 51
symbol, 71
rÚkawice ochronne, 39, 193
rÚkawice robocze, 40
robotyka, 345, 354
równanie staïej czasowej RC, 190, 218

S
schemat, 25, 69, 71
analiza, 70
czujny Sam, 291, 292, 293
czytanie, 73
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schemat
gokart sterowany za poĂrednictwem
podczerwieni, 238, 240
mikrofon paraboliczny, 123
odstraszacz leniwca, 326
radioodbiornika, 168
straszne dynie, 188, 191
syntezator děwiÚku, 145
tañczÈce delfiny, 216, 220
tañczÈce Ăwiateïka, 96
wykrywacz metali, 274
silnik
prÈdu staïego, 241, 246
prÚdkoĂÊ obrotowa, 294
zakïócenie, 242
sterownik, 295
sklep elektroniczny, 343, 344, 345, 346
sïuchawki, 127
spoiwo lutownicze, 37, 45, 80, 81
staïa czasowa RC, 190, 218
syntezator děwiÚku, 143, 213
programowanie, 162, 164, 166
SpeakJet, 146, 162
szczypce, 47
szyna
masy, 76
zasilajÈca, 76

¥
ĂciÈgacz izolacji, 48
Ărodki ochronne, 39

T
taĂma izolacyjna, 67
w pïynie, 99
topnik, 45, 81
tranzystor, 50, 52, 103
baza, 53, 103
do montaĝu rÚcznego, 53
emiter, 53, 103
kolektor, 53, 103
konfiguracja zïÈczy, 53
npn, 53
obudowa, 53
pnp, 53
symbol, 71
tworzywo sztuczne, 62, 63
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U
ukïad
generujÈcy děwiÚk, Patrz: syntezator děwiÚku
indukcyjno-pojemnoĂciowy, Patrz: ukïad
równolegïy LC
modulacji szerokoĂci impulsu, Patrz: ukïad
PWM
PWM, 294
równolegïy LC, 275
scalony, 24, 50, 54
4017, 216, 218, 220
HT12A, 269
HT12D, 269
IR-DX8, 269
L293D, 245
LM324, 55
LM358, 55
LM385, 102
LM386, 56, 146, 151, 172
LM386N, 124, 127, 128
LM555, 190, 216, 218, 220, 294
LP2950, 243
MAX232, 146, 151
MC33171, 55
MC33172, 55
MC33174, 55
MC34119, 56
obudowa DIP, 54
obudowa SOIC, 54
PNA4602M, 245
programowalny, 24
RWS-434, 299
SN74F04, 245
SpeakJet, 151, 162, 164, 166, 236
TDA0161, 275, 276, 278
TEA5710N, 184
TWS-434, 297
zïÈcze, Patrz: zïÈcze
ZN416E, 173
zegarowy, 190, 215, 216, 218, 220, 294
urzÈdzenie programowalne, 23
uziemienie, 36

W
wiertarka, 45
wykrywacz metali, 273, 288
wyïadowanie elektrostatyczne, 35
zapobieganie, 35, 36
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wyprowadzenie, Patrz: zïÈcze
wyĂwietlacz LED, 95
wzbudnik, 275
wzmacniacz
audio, 55, 56, 74, 124
gitarowy, 354
lampowy, 354
operacyjny, 55, 74, 97, 99, 100
poczwórny, 55
podwójny, 55
stopieñ wzmocnienia, 98
zasilanie, 55
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Z
zacisk, 79
zïÈcze, 50, 77
DB9, 150, 155

½
ěródïo
napiÚcia, 70
prÈdu, 25

Poleć książkę

371

372

Projekty elektroniczne dla bystrzaków

Kup książkę

Poleć książkę

