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Konkurs

Na rysunku przedstawiony jest układ z czte-
rema diodami.

Jak zwykle
zadanie kon-
kursowe pole-
ga na rozszy-
frowaniu

Jak działa i do czego służy taki układ?

Odpowiedzi, koniecznie oznaczone dopi-
skiem Jak10, należy nadsyłać w terminie 45
dni od ukazania się tego numeru EdW. Nagro-
dami w konkursie będą kity AVT lub książki.

Rozwiązanie zadania z EdW
6/2003
P r z e d s t a w i o n y
układ z dwoma
tranzystorami jest
sterownikiem ża-
rówki – układem
opóźniającym, za-

pewniającym płynne gaśniecie lampki
oświetlającej wnętrze kabiny samochodu.

Oryginalny układ pochodzący z czechosło-
wackiego oryginału pokazany jest na rysun-
ku poniżej. 

Nie trzeba szukać ścisłych odpowiedników
tranzystorów: T1 może być dowolnym tran-
zystorem mocy PNP o prądzie kolektora co
najmniej 1A. T2 może być dowolnym ma-
łym tranzystorem NPN, np. BC548. Zamiast
potencjometru warto zastosować dobrany
eksperymentalnie rezystor stały. Zależnie od
czasu gaśnięcia, w tranzystorze T1 będzie
się wydzielać różna ilość ciepła – w razie
potrzeby należy dodać niewielki radiatorek
z małego kawałka blaszki. Ze względu na
fakt, że układ pozostaje przez większość
czasu pod napięciem, kondensator może być
zwykłym aluminiowym „elektrolitem”.
W spoczynku jest on naładowany, zaformo-
wany i zawsze gotowy do pracy. Ewentualne
zmiany pojemności pod wpływem zmian

temperatury mogą wpłynąć na czas gaśnię-
cia żarówki.

Kilku Czytelników nie mając pewności
zmontowało ten układ i wypróbowało go
praktycznie. Przekonali się, że istotnie jest to
układ opóźniający. Jeden z nich napisał na-
wet: Pierwszy raz biorę udział w konkursie
„Jak to działa?”, a to dlatego, że w końcu za-
interesował mnie schemat przedstawiony
w zadaniu nr 6.

Większość uczestników trafnie określiła
działanie i przeznaczenie układu. Ale były też
odpowiedzi ewidentnie chybione. Jeden
z uczestników chce w roli obciążenia zastoso-
wać głośnik, bo w jego opinii układ jest pro-
stym generatorem relaksacyjnym.

Inny stwierdził, że jest to układ całkujący,
ale jakby nie do końca. Ma reagować na stro-
mość zboczy i pełnić rolę filtru dolnoprzepu-
stowego dla przebiegów sinusoidalnych.

Jeszcze inny Kolega napisał, iż jest to
układ ogranicznika prądu.

Nagrody za najlepsze odpowiedzi otrzy-
mują:
Rafał Dolatta - Trzciano,
Tomasz Jadasch - Kęty,
Stanisław Urban - Sośnica.


