
Návod na Smart

Osvetlenie 
Elektro-Mozgáči: -Matúš Budoš

(maľovanie, strihanie a písanie textu do prezentácie)

-Matej Smieško
(spajkovanie, cvakanie a odblaňovanie káblov, meranie)

-Stanislav Barčák 
( maľovanie, fotenie, kamera a video-prezentácia)



Pomôcky:
Elektronické súčiastky: 6 Rezistorov, 6 Tranzistor, 3 LDR, 9 LED 

diód, Kábliky, Baterku, Nadstavec na baterku

Spájkovačka, cín a kolofónia

Polystyrén ako podložka

Nožnice, cvikacie kliešte a odizolovacie kliešte na káble

Lepidlo, páska, lepiaca pištoľ,....

Temperové farby a štetce

Špajdle a slamky

Krabičky na domy a obrázky(na značky...)

Fixky, ceruzky a meter 



Krok č.1

Urobíme si na podložku (v našom 

pripadáte polystyrén) náčrt, kde presne 

odmeriame a vyznačíme polohy lámp, 

LDR, a cesty. 



Krok č.2
Na zadnej strane si urobíme trikrát 

pomocnú schému (jedna schéma má 3 

LED-ky), kde sa nachádzajú presne polohy 

všetkých súčiastok a farba káblov(+ -).



Krok č.3
Odmeriame pomocou schémy a našej 

vizualizácie lámp presnú dĺžku káblov,

ktoré si nachystáme pomocou cvikacích 

a odizolovacích klieští  (9 červených a 

9 modrých).



Krok č.4

Nafarbíme podložku, ale predtým je 

vhodné urobiť si dierky na LDR a lampy.



Krok č.5

Pretiahneme cez podložku modelu 

vo vyznačených bodoch deväťkrát 

po dva káble na lampy, kde neskôr 

pripevníme LED diódy.



Krok č.6

Podobne ako v 5. kroku pretiahneme LDR 

snímače, ale len tri razy cez vopred 

vyznačené body.



Krok č.7

Nachystáme si spájkovačku (na spájanie 

súčiastok a káblikov) s cínom 

a kolofóniou, ktoré budeme potrebovať. 

POZOR ďalšie kroky robíme pod dozorom 

dospelej osoby.



Krok č.8

Prilepíme podľa schémy dva tranzistory,

ktoré spolu zospájkujeme vo vývode č.3 

prvého tranzistora a vo vývode č.1 

druhého tranzistora.



Krok č.9

K druhému tranzistoru prispájkujeme

vo vývodoch č.2 a č.3 rezistory.



Krok č.10

Rezistory pomocou dvoch kratších 

káblov prepojíme s LDR.



Krok č.11
Prepojíme pomocou káblu vývod 

číslo 2 u prvého tranzistora s vývodom 

číslo 3 u druhého tranzistora.



Krok č.12
Všetky tri vychádzajúce červené kábliky 

(kladne kábliky) na LED-ky spojíme 

do jedného spoju. Postup zopakujeme 

aj pre modré kábliky (záporne kábliky).



Krok č.13
K urobenému spoju červených káblikov 

pripevníme ešte jeden červený káblik, 

rovnako postupujeme aj pri modrých

káblikoch.



Krok č.14
Druhý koniec nového modrého káblika

pripojíme k vývodu číslo 1 prvého

tranzistora.



Krok č.15
Druhý koniec červeného káblika pripojíme 

do spoju fotorezistora a rezistora 

vychádzajúceho z vývodu tranzistora číslo 3.



Krok č.16
Do toho istého spoja z predchádzajúceho 

kroku pripojíme ešte jeden červený káblik, 

ktorý bude vchádzať neskôr do zdroja.



Krok č.17

Pripojíme k spoju tranzistoru jeden modrý 

káblik, ktorý bude vchádzať neskôr 

do zdroja.



Krok č.18

Podľa krokov 8 až 17  do schémy 

zhotovíme rovnakým postupom druhé 

zapojenie.



Krok č.19
Celý postup zopakujeme aj pre trerie 

zapojenie v schéme.



Krok č.20
Červené kábliky, ktoré budú vchádzať do 

zdroja spojíme do jedného spoja a to isté 

urobíme aj pre modré kábliky, ktoré budú 

vchádzať do zdroja.



Krok č.21

Podľa schémy z boku podložky nalepíme 

nadstavec na baterku.



Krok č.22
Červený káblik (kladný káblik)  vychádzajúci 

z nadstavca prispájkujeme k spoju červených

káblikov a čierny káblik (záporný káblik) 

vychádzajúci z nadstavca prispájkujeme 

k spoju modrých káblikov. Oba spoje sme si 

pripravili v kroku číslo 20.



Krok č.23
K vyčnievajúcim káblikom z prednej strany 

prispájkujeme LED-ky a to tak, že k červené 

káblu prispájkujeme dlhšiu stranu LED-ky

a k modrému kábliku kratšiu stranu LED-ky.



Krok č.24
K vyčnievajúcim káblikom vsunieme a 

pripevníme pomocou lepidla  9 špajdlí.



Krok č.25
Nastriháme a odmeriame 9 dlhých, 

9 stredných a 9 krátkych slamiek, ktoré 

budú slúžiť na orámovanie vyčnievajúcich 

káblikov z podložky.



Krok č.26
Nastrihané  slamky nasadíme na kábliky 

vyčnievajúce z prednej časti podložky 

(na jednej lampe je jedna kratšia, jedna 

dlhšia a jedna stredná slamka).



Krok č.27

Medzi ohyby na lampe dáme lepidlo, 
aby lampy boli pevné.



Krok č.28

Nafarbíme domy (domy sú z krabičiek).



Krok č.29

Urobíme dopravné značky. Vytlačené 

obrázky vystrihneme a nalepíme na špajdle.



Krok č.30

Domy a značky pripevníme na podložku.



Fotky z funkčného smart

osvetlenia na ulici



Dôkaz!!!!

(kliknite)



Vyrobili:


