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Niebieski „policyjny” kogut

1 R1 – 4,7kΩ (żółty.-fiolet.-czerw.-złoty)

2 R2 – 100kΩ (brąz-czar.-żółty-złoty)

3 zwora zamiast PR1

4 R3 – 10Ω (brąz-czar.-czar.-złoty)

5 T1 – BC548B

6 T2 – BC548B

7 D1 – LED biała 5mm ultrajasna

8 D2 – BAT43

9 D3 – BAT43

10 przycisk (microswitch)

11 dołączyć koszyk na 3 baterie AAA

12 umocować płytkę 2 wkrętami 

i nakrętkami M3

Wykaz elementów

(w kolejności lutowania) – kit AVT-760

✔

M iesięcznik Elektronika dla Wszy-
stkich (EdW) wywołał wielki en-
tuzjazm artykułami serii „Ele-

ktronika dla Nieelektroników” (EdE–). 
Nasze opisy są skróconymi wer-

sjami artykułów z EdW – wystarczają
do zmontowania działającego układu.

Dużym ułatwieniem jest możli-
wość zakupu kompletów podzespołów
z płytką drukowaną i kserokopią orygi-
nalnego artykułu – sprzedaż wysył-
kową prowadzi Wydawnictwo AVT –
zamówienia są przyjmowane pod 
telefonem: (22) 257 84 50, a także w
sklepie internetowym:
www.sklep.avt.com.pl.

Komplet podzespołów z płytką jest dostępny w sieci handlowej AVT jako kit szkolny AVT-760. 

Zamówienia można składać pod numerem telefonu: 22 257 84 50 lub w sklepie internetowym AVT: www.sklep.avt.pl.

Schemat montażowy2

Niebieski „policyjny” kogut

Schemat ideowy1

Układ wytwarza silne

błyski światła. Choć

nie są to diody lasero-

we, należy unikać pa-

trzenia na diody z ma-

łej odległości, ponie-

waż może to spowo-

dować zmęczenie

wzroku (tzw. mroczki

przed oczami), mdło-

ści, a w skrajnych

przypadkach nawet

uszkodzenie wzroku.

E lementy warto montować w kolejności podanej w wyka-
zie na końcu artykułu, zwracając szczególną uwagę na
zaznaczony na płytce kierunek (biegunowość) lutowania

diod LED. 
Szereg cennych wskazówek praktycznych dotyczących

identyfikacji elementów oraz ich lutowania zawartych jest w
broszurze Elektronika dla nieelektroników – Elementarz elek-
tronika, wydanej przez AVT na początku roku 2006 oraz arty-
kułach, które ukazały się w Elektronice dla Wszystkich
5...7/2004. Tempo pracy, a właściwie prędkość „obrotową”
można ustawić według upodobania za pomocą  potencjome-
tru PR1. Układ pracuje już przy napięciu zasilania 7V, ale
optymalne rezultaty uzyskuje się przy zasilaniu napięciem
9...12V. Nabywcy zestawu AVT-760 otrzymają w komplecie
kserokopię oryginalnego artykułu z Elektroniki dla Wszyst-
kich, gdzie zawarte są dodatkowe wskazówki i informacje.

Uwaga! Zabronione jest umieszczane na pojazdach
świateł, przypominających oznakowanie pojazdów uprzywi-
lejowanych. Dotyczy to także opisywanego urządzenia, wy-
twarzającego efekt obrotowej niebieskiej lampy.

Efekt obracającej się, niebieskiej lampy uzyskany dzię-

ki zastosowaniu włączanych sekwencyjnie nowocze-

snych ultrajasnych niebieskich diody LED. „Prędkość

obrotowa” dowolnie ustawiana przez użytkownnika za

pomocą potencjometru. Możliwość zastosowania diod

o innych kolorach. Nieduży pobór energii ummożliwia

zasilanie bateryjne. Zalecane napięcie zasilania:

9...12 V. Średni pobór prądu: około 50...555 mA.
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