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Vánoèní hvìzdy
Jan Horký

Tøíbarevná hvìzda
Tato blikající hvìzda vytváøí efekt

postupnì se zvìt�ující hvìzdy ve tøech
barvách, následnì se tento efekt za
nìkolik sekund pøepne na inverzní. Po
nìkolika sekundách se opìt pøepne
zpìt, èím� vzniká zajímavý svìtelný efekt.

Hradla IO1a, IO1b zapojená jako
invertory v obvodu astabilního gene-
rátoru vyrábìjí impulsy pro IO5 (John-
sonùv èítaè) 4017, který má zkrácený
cyklus na aktivní tøi výstupy jako deko-
dér 1 ze 3. Tím vzniká efekt postupnì
se zvìt�ující hvìzdy. Logické úrovnì
z tìchto tøí výstupù jsou souèasnì ne-
govány tøemi invertory IO2. Ze dvou

Obr. 1. Schéma
zapojení tøíbarevné

hvìzdy

Obr. 2. Deska s plo�nými spoji tøíbarevné hvìzdy



Praktická elektronika A Radio - 12/2001

analogových spínaèù 4066 jsou zapo-
jeny tøi dvouvstupové pøepínaèe, které
jsou øízeny pomalubì�ným astabilním
generátorem IO1c, IO1d, IO2. Tyto
pøepínaèe propou�tìjí støídavì pohy-
bující se logické úrovnì tøí výstupù
IO5, po pøeklopení úrovnì invertoru
IO2 pomalubì�ného generátoru spí-
naèe vypnou a souèasnì se zapnou
spínaèe zapojené na výstupy inverto-
rù IO2. Tím vzniká na nìkolik sekund
druhý efekt - pohybující se zhasnutý
okruh hvìzdy.

Spojené výstupy spínaèù jsou za-
pojeny na báze tranzistorù T1 a� T3,
které spínají jednotlivé barevné okru-
hy hvìzdy.

Konstrukce
Nejprve zapájíme na desce hvìzdy

12 drátových propojek, na desce øídicí
elektroniky 10 propojek. Pozor! - jed-
na propojka je pod IO3. Nejvy��í po-

zornost a vìt�í dávku trpìlivosti je tøe-
ba vìnovat pájení LED. Vyplatí se do-
dr�et tento postup: Nejprve zapájet
�est èervených LED ve v�ech �esti cí-
pech hvìzdy, èím� máme definova-
nou vzdálenost diod od podlo�ky, na
které pracujeme. Dále se zapájejí
v�echny èervené diody. Je témìø nut-
né pomocí regulovatelného napájecí-
ho zdroje nebo jiným zdrojem kontrol-
nì rozsvítit zapájené diody. Je zde
velká pravdìpodobnost vlastní chyby.
Vìt�inou se najde opaènì zapájená
dioda. Stejným zpùsobem pøekontro-
lujeme zelené LED. Pozor pøi pájení
�lutých diod, oproti ostatním jsou v�dy
dvì a dvì zapojené sériovì. Pøi pájení
integrovaných obvodù CMOS na malé
desce musíme dodr�et pravidla anti-
statické montá�e. Osazené desky se
spájejí k sobì v úhlu asi 70 ° a ètyø-
mi lanky se desky propojí. K napájení
pou�ijeme stabilizovaný zdroj 12 V,
odbìr proudu je 120 a� 450 mA. Hvìz-

da slou�í jako velmi efektní svìtelná
dekorace.

Seznam souèástek
R1, R3 100 kΩ

R2, R4 15 kΩ

R5, R6, R7 10 kΩ

R8 22 Ω
R9, R10 27 Ω
C1 10 µF, radiální
C2 220 µF/25 V, rad.
C3 100 nF, keram.
C4 100 µF/25 V, rad.
IO1, IO2 4001
IO3, IO4 4066
IO5 4017
T1, T2, T3 BC337
D1 a� D24 LED 2,5 x 5 mm

�lutá (24 ks)
D25 a� D60 LED 2,5 x 5 mm

zelená (36 ks)
D60 a� D96 LED 2,5 x 5 mm

èervená (36 ks)

Pìtiramenná
hvìzda

Pìtiramenná hvìzda vytváøí efekt
postupným rozsvìcováním diod od
støedu na konce ramen. A� svítí v�ech-
ny diody, zaènou se opìt od støedu
postupnì zhasínat. Tento dìj se ne-
ustále opakuje.

Hradla IO1a, IO1b, IO1c zapojená
jako invertory pracují jako astabilní
generátor pomalých impulsù pro re-
gistr 7496. Rychlost generátoru urèuje
rychlost rozsvìcování a zhasínání

diod, lze ji pøípadnì ovlivnit zmìnou
R2 a C2. Registr spolupracující s po-
sledním hradlem obvodu 7400 vytváøí
vý�e popsaný efekt. Z pìti výstupù re-
gistru spíná pìt tranzistorù sériovì
zapojené okruhy LED ve tvaru hvìzdy.
Tranzistor T1 se Zenerovou diodou
D1 a rezistorem R1 stabilizuje napájecí
napìtí 5 V pro oba IO TTL.

Pøi pájení je tøeba vìnovat zvý�e-
nou pozornost polaritì LED, rovná
plo�ka u krat�ího drátového vývodu je
katoda. Pokud by nesvítil nìkterý ba-
revný okruh hvìzdy, je pravdìpodobnì
nìkterá z diod tohoto okruhu pøepólo-
vaná nebo vadná. Nejjednodu��í zpù-

Obr. 3. Deska s plo�nými spoji elektroniky
tøíbarevné hvìzdy

Obr. 1. Schéma zapojení pìtiramenné hvìzdy

sob, jak tuto závadu odhalit, je pomocí
ploché baterie a k ní sériovì zapojeného
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rezistoru 220 Ω �prosvítit� se správnou
polaritou �podezøelé� nesvítící LED.

Napájet hvìzdu je mo�né z baterií,
co� ov�em nevydr�í dlouho (12 V, 20
a� 250 mA), nejlep�í je pou�ít stabili-
zovaný adaptér 300 mA, pøípadnì vy-
robit napájeè z vhodného transformá-
toru a stabilizátoru 7812. Je normální,
�e se za provozu mírnì zahøívá T1 a
IO2. Sestavenou hvìzdu není nutné
montovat do nìjaké krabièky, praktic-
ky je vyzkou�eno, �e ji staèí povìsit za
tenkou napájecí dvoulinku napø. do
okna, na vánoèní stromek, nebo volnì
opøít o stìnu, v autì za zadním sklem.

Seznam souèástek
R1 1,8 kΩ

R2 1 kΩ

R3, R4, R5, R6, R7 12 kΩ

R8 a� R12 12 Ω
C1 47 µF/10 V, rad.
C2 100 µ/25 V, rad.
T1 BC337
T2, T3, T4, T5, T6 BC546
D1 5V6/0,5 W
D2 a� D6, D17,
D18 a� D21 LED 5 mm, zel.
D7, D8, D9, D10,
D11, D22, D23,
D24, D25, D26 LED 5 mm, èerv.
D12, D13, D14,
D15, D16 LED 5 mm, �luté
IO1 MH7400
IO2 MH7496

Obr. 2. Deska s plo�nými spoji pìtiramenné hvìzdy

Stavebnici tøíbarevné hvìzdy (350 Kè
- vèetnì DPH) a pìtiramenné hvìz-
dy (135 Kè) si lze objednat u firmy
Hobby elektro; K Haltýøi 6, 594 01 Vel-
ké Meziøíèí. Tel./fax: 0619/ 522076,
0603 853 856; e-mail: hobbyel@iol.cz

Hájek, J.: Zvuky s èasovaèem
555. Vydala spoleènì naklada-
telství AA Praha a BEN - technic-
ká literatura, 144 stran B5, obj.
èíslo 121036, 129 Kè.
Hájek, J.: Zvuky se dvìma èaso-
vaèi 555. Vydala spoleènì nakla-
datelství AA Praha a BEN - tech-
nická literatura, 128 stran B5,
obj. èíslo 121070, 129 Kè.

Opìt dal�í sbírky zapojení s èasovaèi555. Volnì navazují na pøedchozí ètyøi díly(�Èasovaè 555�, �2× Èasovaè 555�, �3×Èasovaè 555�, �Spínané zdroje èasovaèem555�).Pøíruèky popisují zapojení s èasova-èem 555 generující zvuky. Z mno�ství na-shromá�dìných zapojení z dostupnýchpramenù byla vzhledem k rozsahu publika-ce vybrána zajímavá a vyzkou�ená jedno-duchá zapojení, jejich� základem je v�dyjeden nebo dva èasovaèe 555.V�echna pøedkládaná zapojení jsoukrátce, av�ak dostateènì vysvìtlena a po-pøípadì doplnìna prùbìhy napìtí.Náplò pøíruèek je opìt uspoøádána dotøí hlavních èástí. První èást se v�eobecnìzmiòuje o generátorech zvuku a elektro-akustických mìnièích, popisuje funkci èaso-vaèe 555, jeho základní zapojení a výstupníobvody vyskytující se v pøíkladech pou�itív druhé èásti. Tøetí èást obsahuje technickádata èasovaèe, seznam literatury a rejstøík.V knize o dvou èasovaèích jsou té� po-drobnì rozebrány druhy vzájemných vazebmezi dvìma èasovaèi, u�ívané zejménau zvukových generátorù. Pøehled tìchtovazeb se systematickým rozdìlením je no-vinkou a nebyl v uvedeném rozsahu dosudpublikován v �ádné literatuøe.
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Knihy si mù�ete zakoupit nebo objednat na dobír-ku v prodejnì technické literatury BEN, Vì�ínova 5,100 00 Praha 10, tel. (02) 7482 0411, 7481 6162, fax7482 2775. Dal�í prodejní místa: Jindøi�ská 29, Praha1, sady Pìtatøicátníkù 33, Plzeò; Cejl 51, Brno; Èes-kobratrská 17, Ostrava,  e-mail: knihy@ben.cz, adresana Internetu: http://www.ben.cz. Zásielková slu�bana Slovensku: Anima, anima@dodo.sk, Tyr�ovo nábr. 1(hotel Hutník), 040 01 Ko�ice, tel./fax (055) 6003225.


