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Potencjalne zagro enia, zasady BHP
Przy wykonywaniu wielu wicze konieczne jest zachowanie szczególnej ostro no ci i
przestrzeganie zasad bezpiecze stwa. Przy pos ugiwaniu si ród ami zasilania sieciowego,
atwopalnymi materia ami (np. denaturat lub nafta), grza kami, gor cymi cieczami wyst puje
zagro enie dla zdrowia, a nawet ycia. Przy wykonywaniu wicze w pracowniach nale y
przestrzega obowi zuj cego w nich regulaminu BHP. Wykonywanie niektórych do wiadcze
w domu jest mo liwe, ale tylko po konsultacji z nauczycielem i pod nadzorem osoby doros ej.
W zwi zku z powy szym zaleca si przestrzeganie nast puj cych zasad:
1)
Nie wolno w cza zasilania sieciowego ani uruchamia przyrz dów do wiadczalnych
bez zgody prowadz cego zaj cia.
2)
Elementy zestawów wiczeniowych nale y czy zgodnie ze schematami podanymi w
instrukcjach, szczególn uwag zwracaj c na poprawno po cze obwodów elektrycznych.
3)
Wszystkie przyrz dy i urz dzenia nale y stosowa zgodnie z ich przeznaczeniem
i zasadami ich stosowania (podanymi w instrukcjach obs ugi). W razie potrzeby stosowa
kawice, odzie ochronn lub inne niezb dne rodki ochrony osobistej.
4)
Nale y zachowa szczególn ostro no podczas pracy z:
a)
zasilaczami i urz dzeniami zasilanymi napi ciem 230V,
b)
zastosowanym akumulatorem jako ród o napi cia,
c)
grzejnikami i cia ami podgrzanymi do wysokiej temperatury,
d)
odczynnikami chemicznymi, roztworami wodnymi CuSO4 i cieczami atwopalnymi
e)
ostrymi narz dziami lub przedmiotami, opi kami elaza - w miar potrzeby stosowa
kawice ochronne,
f)
przedmiotami ci kimi, kruchymi albo atwo t uk cymi si ,
5)
Do wiadczenia nale y wykonywa w pomieszczeniach, w których jest zapewniona
ciwa wentylacja.
6)
O powsta ych w czasie wykonywania wicze w tpliwo ciach nale y informowa
prowadz cego zaj cia.
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Zestaw
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Jak dzia

detektor wiat a

Cel wiczenia
...............................................................................................................................
Niezb dne przedmioty i materia y
Modu zasilania, fotorezystor RP, dioda wiec ca LED, tranzystor polowy
TR, opornik R=100k , buzzer BUZZ
Przebieg wiczenia
1. Do wiadczenie I.
Zestawi uk ad zgodnie ze schematem.

Pod czy modu zasilania w miejsca oznaczone na schemacie
(+), (–).
wietl fotorezystor, ustawiaj c go w kierunku, z którego pada
wiat o.
Zas
fotorezystor, zmniejszaj c jego o wietlenie.

Obserwacje
Opisz zasad dzia ania detektora wiat a.
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Jak dzia

detektor zmierzchu

Cel wiczenia
...............................................................................................................................
Niezb dne przedmioty i materia y
Modu zasilania, fotorezystor RP, dioda wiec ca LED, tranzystor polowy
TR, opornik R=100k , buzzer BUZZ

Przebieg wiczenia
1. Do wiadczenie I.
Zestawi uk ad zgodnie ze schematem.

Pod czy modu zasilania w miejsca oznaczone na schemacie
(+), (–).
Zas oni fotorezystor, zmniejszaj c jego o wietlenie.
Powoli ods aniaj c fotorezystor zaobserwowa zachowanie
odbiornika.

Obserwacje
Opisz zasad dzia ania detektora zmierzchu.
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Jak dzia

czujnik odbiciowy

Cel wiczenia
...............................................................................................................................
Niezb dne przedmioty i materia y
Fototranzystor, dioda nadawcza podczerwona 3mm, TL084 lub TL274,
rezystor 5,2M, rezystor 4,7K (4K7), rezystor 330, rezystor 10K, rezystor
nastawny 20K, kondensator ceramiczny 100nF, troch rurek
termokurczliwych, przewody
Przebieg wiczenia
1. Do wiadczenie I.
Zestawi uk ad zgodnie ze schematem.

Na kartce papieru namalowa plansz do gry w statki.
Nanie na przygotowan matryce po enia statków (poprzez
ca kowite zamalowanie kratek).
Przesuwaj c czujnik „kratka po kratce” sprawdzi jego zachowanie.

Obserwacje
Opisz zachowanie czujnika.
Znajd praktyczne zastosowanie wykonanego uk adu.
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Zestaw II
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Jak dzia

wy cznik dotykowy?

Cel wiczenia
...............................................................................................................................
Niezb dne przedmioty i materia y
Modu zasilania, sensor dotykowy SWT, dioda wiec ca LED, tranzystor
polowy TR, buzzer BUZZ

Przebieg wiczenia
1. Do wiadczenie I.
Zestawi uk ad zgodnie ze schematem.

Pod czy modu zasilania w miejsca oznaczone na schemacie
(+), (–).
Dotknij palcem jednego z dwóch pól czujnika SWT.
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2. Do wiadczenie II.
Zestawi uk ad zgodnie ze schematem.

Pod czy modu zasilania w miejsca oznaczone na schemacie
(+), (–).
Dotknij palcem jednego z dwóch pól czujnika SWT.

Obserwacje
Opisz jak dzia a prze cznik dotykowy.
Jak zmian w dzia aniu wy cznika dotykowego powoduje
wmontowanie kondensatora
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Jak dzia

wy cznik czasowy

Cel wiczenia
...............................................................................................................................
Niezb dne przedmioty i materia y
Modu zasilania, kondensator elektrolityczny CE=1µF, dioda wiec ca
LED, tranzystor polowy TR, opornik R=1M

Przebieg wiczenia
1. Do wiadczenie I.
Zestawi uk ad zgodnie ze schematem.

Pod czy modu zasilania w miejsca oznaczone na schemacie
(+), (–).
Wci nij na chwil przycisk SW.

Obserwacje
Które elementy uk adu wp ywaj na czas wiecenia lampki.
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Jak dzia

fotokomóka

Cel wiczenia
...............................................................................................................................
Niezb dne przedmioty i materia y
2 diody LED , tranzystor polowy, modu zasilaj cy, kondensator
elektrolityczny, czujnik dotykowy oporniki przewody, mierniki, - 1
fotorezystor (RP)1opornik (R: 100 k) - 1 fotorezystor (RP), 1 buzzer (BUZZ)
1 kondensator (np. 1µF),-1 mikroprze cznik (SW)

Przebieg wiczenia
1. Do wiadczenie I.
Zestawi uk ad zgodnie ze schematem.

Pod czy modu zasilania w miejsca oznaczone na schemacie
(+), (–).
Fotorezystor zabudowa nieprzezroczystym „pude kiem”
z niewielkim otworem.
Skierowa siln wi zk wiat a w kierunku otworu.
Uruchomi uk ad poprzez naci ni cie przyciski SW.
Umie ci dowolny przedmiot na drodze wi zki wiat a.
Zaobserwowa zachowanie diody LED.
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Obserwacje
Opisz zachowanie diody.

Jak mo na zwi kszy czu
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fotokomórki.

Zestaw III
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Jak dzia

generator cz stotliwo ci sterowany wiat em

Cel wiczenia
...............................................................................................................................
Niezb dne przedmioty i materia y
Modu zasilania, fotorezystor RP, kondensator C=10nF, CE=1µF, dwie
diody wiec ce LED, dwa tranzystory polowe TR, TL, g nik SP

Przebieg wiczenia
1. Do wiadczenie I.
Zestawi uk ad zgodnie ze schematem.

Pod czy modu zasilania w miejsca oznaczone na schemacie
(+), (–).
Zas aniaj c i ods aniaj c fotorezystor zmieniaj jego o wietlenie i
obserwuj jak zachowuje si zbudowany uk ad.
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2. Do wiadczenie II.
Do poprzedniego uk adu wprowad zmiany zgodnie ze schematem.

Pod czy modu zasilania w miejsca oznaczone na schemacie
(+), (–).
Zas aniaj c i ods aniaj c fotorezystor zmieniaj jego o wietlenie i
obserwuj jak zachowuje si zbudowany uk ad.

Obserwacje
Opisz jak dzia aj zbudowane generatory.
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Jak dzia

generator optyczno-d wi kowy

Cel wiczenia
...............................................................................................................................
Niezb dne przedmioty i materia y
Modu zasilania, fotorezystor RP, kondensator C=10nF, dioda wiec ca
LED, dwa tranzystory polowe TR, TL, g nik SP

Przebieg wiczenia
1. Do wiadczenie I.
Zestawi uk ad zgodnie ze schematem.

Pod czy modu zasilania w miejsca oznaczone na schemacie
(+), (–).
Dobieraj c odpowiednie warto ci kondensatora i rezystora oraz
zapewniaj c du zmian o wietlenia fotorezystora obserwuj
diod LED oraz zachowanie g nika.

Obserwacje
Obserwuj c dzia anie uk adu wyt umacz poj cia cz stotliwo ci s yszalnej
oraz cz stotliwo ci zwi zanej z bezw adno ci oka ludzkiego.
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Dlaczego „nocny dr czyciel”
Cel wiczenia
...............................................................................................................................
Niezb dne przedmioty i materia y
Modu zasilania, fotorezystor RP, kondensator elektrolityczny CE=1µF,
dioda D, tranzystor polowy TR, oporniki R=1M , R=100k , buzzer BUZZ

Przebieg wiczenia
1. Do wiadczenie I.
Zestawi uk ad zgodnie ze schematem.

Pod czy modu zasilania w miejsca oznaczone na schemacie
(+), (–).
Zas
fotorezystor i odczekaj pewn chwil .

Obserwacje
Opisz zasad dzia ania „nocnego dr czyciela”.
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