M I N I P R O J E K T Y
Wspólną cechą układów opisywanych w dziale "Miniprojekty" jest łatwość ich praktycznej
realizacji. Na zmontowanie i uruchomienie układu w typowym przypadku wystarcza kwadrans.
Mogą to być układy stosunkowo skomplikowane funkcjonalnie, niemniej proste w montażu i uru−
chamianiu, gdyż ich złożoność i inteligencja jest zwykle zawarta w układach scalonych.
Wszystkie projekty opisywane w tej rubryce są praktycznie wykonane w laboratorium AVT.
Większość z nich wchodzi do oferty kitów AVT jako wyodrębniona seria “Miniprojekty” o nume−
racji zaczynającej się od 1000.

Miniaturowy zegar − timer
Uk³ad przedstawiony
w†niniejszym artykule to
najprostszy z†dotychczas
opisywanych, uniwersalny
24-godzinny zegarek
z†ca³odobowym timerem.
Bardzo prosta obs³uga,
niewielkie rozmiary oraz
za³¹czany przekaünik
o†duøej obci¹øalnoúci
umoøliwiaj¹ zastosowanie
tego urz¹dzenia
praktycznie wszÍdzie, od
sterowania oúwietleniem
akwariowym do wbudowania
np. w†zwyczajny ekspres
do kawy.

Jak widaÊ na zdjÍciu, nasze urz¹dzenie dorÛwnuje
rozmiarami pude³ku od zapa³ek, no moøe jest od niego
nieco grubsze. Wszystko to
dziÍki zastosowaniu nowoczesnego uk³adu scalonego
oraz miniaturowych siedmiosegmentowych wyúwietlaczy
LED. Wbudowany przekaünik
ma obci¹øalnoúÊ 16A, przy
zasilaniu napiÍciem sieci
250VAC, dziÍki czemu moøna w³¹czaÊ urz¹dzenia
o†mocy do 4kW. W†praktyce
nie zaleca siÍ przekraczaÊ 2/
3 tej wartoúci. Do ustawiania
godzin minut oraz w³¹czenia wystarczaj¹ tylko 3†przyciski, ktÛrych znaczenie oraz
funkcje opiszemy pod koniec
artyku³u.

Opis

uk³adu

Schemat elektryczny mini zegara przedstawia rys.1.
Jak widaÊ, oprÛcz jednego
uk³adu scalonego, czterech
wyúwietlaczy LED oraz kilkunastu elementÛw dyskretnych nie ma nic wiÍcej.
Wyspecjalizowany uk³ad U1
zosta³ opracowany w†laboratorium AVT.
Poniøej opiszemy znaczenie poszczegÛlnych wyprowadzeÒ uk³adu U1:
- SA...SG (piny 13...19) wyjúcia sterowania segmentami wyúwietlaczy (wsp.
anoda);
- COM1...4 (piny 2,3,6,7)
wyjúcia steruj¹ce anodami
wyúwietlaczy;
- R E L ( p i n 1 2 ) wy j úc i e
sterowania przekaünikiem;
- HOUR (pin 8) wejúcie do
do³¹czenia klawisza ustawiania godzin;
- MIN (pin 9) jw lecz do
ustawiania minut;
- TIMER (pin 11) jw
lecz do obs³ugi
timera;
- X1, X2 (piny
4,5) koÒcÛwki
do do³¹czenia
zewnÍtrznego
obwodu oscylatora;
- RST (pin 1)
koÒcÛwka zew-
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nÍtrznego obwodu resetowania;
- VCC, GND (piny 20, 10)
zasilanie uk³adu (5V-TTL).
Uk³ad U1 moøna zastosowaÊ takøe do sterowania
wiÍkszymi wyúwietlaczami.
Naleøy jednak pamiÍtaÊ, aby
wspÛlne elektrody takich
wyúwietlaczy zasilane by³y
z napiÍcia VCC, a wartoúÊ
rezystorÛw R8...R14 nie by³a
mniejsza niø 68Ω. W praktyce czÍsto wystarczaj¹ typowe, 13-mm wyúwietlacze,
np. firmy Kingbright, lecz
moøliwe jest sterowanie
takøe wiÍkszych, np. superjasnych.
W uk³adzie wykorzystano tani, 8-bitowy mikroprocesor, ktÛry dziÍki zapisanemu w†pamiÍci programowi
spe³nia wszystkie opisane
funkcje, a†wiÍc mierzy czas
w†systemie 24-godzinnym
oraz steruje za³¹czaniem
i†wy³¹czaniem elementu wykonawczego, w†tym przypadku przekaünika.
DL1...DL4 s¹ sterowane
z†multipleksowaniem, czyli
w†danej chwili w³¹czona jest
tylko jedna cyfra wyúwietlacza. Aktywnym stanem wystÍpuj¹cym na wyprowadzeniach COM1...4 jest stan niski, dziÍki temu, przy zastosowaniu tranzystorÛw PNP
(T1...T4) anody s¹ za³¹czane
ze ürÛd³a zasilania (VCC).
Rezystory R8...R14 ograniczaj¹ pr¹d p³yn¹cy przez poszczegÛlne segmenty wyúwietlaczy. Dodatkowy re-

zystor R3 zapala ìna sta³eî
punkt dziesiÍtny na drugim
wyúwietlaczu, separuj¹c tym
samym pozycje godzin od
minut. DO wejúÊ 8, 9 i†11
uk³adu U1 do³¹czono mikroprze³¹czniki, ktÛre steruj¹
prac¹ zegara. Stosowanie zewnÍtrznych rezystorÛw polaryzuj¹cych te koÒcÛwki jest
zbÍdne, poniewaø zawarto je
w†strukturze uk³adu U1. Podczas pracy uk³adu, kiedy
czas bieø¹cy zrÛwna siÍ z
czasem za³¹czenia timera,
na koÒcÛwce REL (U1) pojawia siÍ stan wysoki, dziÍki
czemu poprzez tranzystor T5
zostaje za³¹czony przekaünik
RL1.
W†uk³adzie zastosowano
ma³y stabilizator 5V (uk³ad
U2), poprzedzony prostownikiem, zbudowanym z†mostka
M1 oraz kondensatorÛw filtruj¹cych C5 i†C6. DziÍki temu, nasz mini-timer moøe
byÊ zasilany z†napiÍcia sta³ego w†zakresie 8...12V lub
zmiennego 7...11V (np.
z†transformatorka dzwonkowego). PobÛr pr¹du przy zasilaniu napiÍciem 9VDC nie
przekracza 60mA i†wzrasta
do ok. 100mA przy za³¹czonym przekaüniku RL1.

Montaø

uk³adu

Ca³y uk³ad elektryczny
umieszczono na trzech jednostronnych p³ytkach drukowanych, kaøda o†wymiarach:
47 x†33 mm. Rozmieszczenie
elementÛw pokazano na
rys.2.
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Rys. 1.

Przed
rozpoczÍciem
montaøu p³ytki naleøy roz³amaÊ, a†nastÍpnie ich krawÍdzie wyrÛwnaÊ drobnym pilnikiem. Uk³ad jest montowany w typow¹, podwÛjn¹ ìkanapkÍî.
Montaø najlepiej rozpocz¹Ê od p³ytki z†mikroprocesorem U1 oraz p³ytki wyúwietlaczy. Na pocz¹tki naleøy wlutowaÊ kilka zwor
oznaczonych liter¹ J. W†dalszej kolejnoúci montujemy
elementy bierne, kondensatory, podstawkÍ pod uk³ad
U1, wyúwietlacze oraz mikroprze³¹czniki K1...K3. Te
ostatnie powinny mieÊ wysokoúÊ co najmniej 9†mm,
aby ich czo³o wystawa³o ponad powierzchniÍ wyúwietlaczy. Rezonator kwarcowy
X1 naleøy zamontowaÊ w†pozycji poziomej, od spodniej
strony p³ytki, oklejaj¹c
wczeúniej jego obudowÍ taúm¹ izolacyjn¹.
Pozostaje do zmontowania p³ytka przekaünika z†zasilaczem. Po jej zmontowaniu warto jest do³¹czyÊ kontrolnie zasilanie do z³¹cza
J1 w†celu sprawdzenia napiÍcia na wyjúciu stabilizatora U2. Powinno ono wynosiÊ 5V ±0,25V. Do³¹czenie
(np. pincet¹) rezystora R15
od strony U1 do plusa zasilania powinno za³¹czyÊ
przekaünik RL1.
Po wstÍpnej kontroli tej
czÍúci uk³adu sprawdzamy
poprawnoúÊ montaøu p³ytek
wyúwietlacza i†procesora,
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a†nastÍpnie moøemy przyst¹piÊ do ich po³¹czenia. Do
tego celu s³uø¹ punkty lutownicze na obrzeøach kaødej z†p³ytek, przez ktÛre naleøy przewlec kawa³ki srebrzanki (np. pozosta³ej po

Uwaga: nie zapomnijmy
przed tym w³oøyÊ w†podstawkÍ uk³ad scalony U1. Do
po³¹czenia wszystkich 3†p³ytek najlepiej jest wykorzystaÊ
cztery úruby M3 o†d³ugoúci
35 mm wraz z†nakrÍtkami.

montaøu rezystorÛw). P³ytkÍ
wyúwietlaczy oraz mikroprocesora montujemy stronami
lutowania do siebie, jak pokazano na rys.3, dystansuj¹c
je tulejkami o†d³ugoúci ok.
6†mm, co zostawi wystarczaj¹co duøo miejsca na rezonator X1. Po³¹czenie masy
(GND) naleøy wykonaÊ
przed³uøonym odcinkiem
srebrzanki tak, aby przechodzi³ on potem przez trzeci¹
p³ytkÍ - przekaünika. Podobnie ³¹czymy tÍ ostatni¹, wykorzystuj¹c trzy otwory na jej
krawÍdzi. W†tym przypadku
tulejki dystansowe powinny
mieÊ d³ugoúÊ ok. 10 mm.

Po zmontowaniu g³ÍbokoúÊ pakietu mini zegara nie
powinna przekraczaÊ 22 mm
(miÍdzy skrajnymi p³ytkami).
W†celu przes³onienia pola
odczytowego wyúwietlaczy
warto jest poúwiÍciÊ nieco
wiÍcej czasu i†wykonaÊ maskownicÍ z†otworami pod klawisze K1...K3, wykorzystuj¹c
w†tym celu prostok¹tny kawa³ek barwionej na czerwono
(lub w†innym kolorze, zaleønym od rodzaju wyúwietlaczy) plexi. Moøna do tego celu uøyÊ np. filtra od handlowej obudowy KM-35 lub KM48, odcinaj¹c pi³¹ w³osow¹
wymagany fragment o†wy-

miarach
rÛwnych rozmiarom p³ytki drukowanej. Otwory na osie
K1...K2 oraz cztery naroøne
úruby M3 najlepiej jest wywierciÊ wolnoobrotow¹ wiertark¹, korzystaj¹c z†rysunku
2, na ktÛrym moøna zaznaczyÊ úrodki potrzebnych otworÛw.
Przy do³¹czaniu przewodÛw obwodu przekaünika za³¹czaj¹cego naleøy pamiÍtaÊ
o ich úrednicy, zaleønej od
planowanego obci¹øenia.
Z†regu³y dla urz¹dzeÒ zasilanych z†sieci 220V nie powinna ona byÊ mniejsza niø
1†mm. ObwÛd za³¹czaj¹cy
przekaünika moøna dodatkowo zbocznikowaÊ zwyk³ym
w³¹cznikiem sieciowym, co
umoøliwi rÍczne w³¹czenie
urz¹dzenia. Nie jest to jednak niezbÍdne, bowiem
przekaünik moøna w³¹czyÊ
lub wy³¹czyÊ zdalnie niezaleønie od nastawy timera.

Obs³uga

urz¹dzenia

Jak siÍ za chwilÍ przekonamy obs³uga jest bardzo
prosta. I†tak, po w³¹czeniu
zasilania na wyúwietlaczach
pojawi siÍ godzina ì12.00î.
Godziny ustawiamy wciskaj¹c klawisz K1 (HOUR) godziny, lub klawisz K2
(MIN) - minuty. Po ustawieniu ø¹danego czasu bieø¹cego moøna sprawdziÊ godzinÍ
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Rys. 2.

i†minutÍ w³¹czenia przekaünika. W†tym celu wciskamy
klawisz K3 (TIMER). Jak d³ugo przytrzymujemy K3, tak
d³ugo czas ten jest wskazywany na wyúwietlaczu. Po
zaniku zasilania czas ten
jest ustalany na godzinÍ
7.00. Puszczenie K3 przywraca wskazania czasu bieø¹cego. Ustawianie godz:min
w³¹czenia timera odbywa siÍ

Rys. 3.
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tak samo jak w†przypadku
czasu bieø¹cego, lecz tym
razem naleøy przytrzymywaÊ
klawisz K3 (TIMER).
W³¹czenie przekaünika
to nie wszystko. Naleøy go
jeszcze po zadanym czasie
wy³¹czyÊ. Czas ten moøemy
takøe ustawiÊ. W†tym celu
naleøy wcisn¹Ê i†przytrzymaÊ przez oko³o 4†sekundy
klawisz K3 (TIMER). Wy-

úwietlacz wskaøe
czas przez jaki
w³¹czony bÍdzie
przekaünik
od
momentu za³¹czenia. Domyúln¹
wartoúci¹ po zani ku
z a si l a ni a
j e st 15 mi nut .
Czas ten moøna
zwiÍkszaÊ
lub
zmniejszaÊ w†zakresie od 0 godzin 0 minut
(brak za³¹czenia
RL1) do maksymalnie 23h i†59
minut. Dokonuje siÍ tego, jak
w† prz ypa dk u ust a wi a ni a
czasu bieø¹cego lub w³¹czenia, za pomoc¹ klawiszy
ìHOURî (K1) i†ìMINî (K2).
Po ustawieniu tego czasu
wciskamy na chwilÍ klawisz
ìTIMERî, na wyúwietlaczu
pojawi siÍ napis ìOFFî (gdy
RL1 jest wy³¹czony) lub napis ìONî (gdy RL1 wy³¹czony). Teraz moøna wcisn¹Ê
jeszcze raz klawisz ìTIMERî
i†zakoÒczyÊ ustawianie timera albo za pomoc¹ klawisza K1 - w³¹czyÊ lub K2 wy³¹czyÊ rÍcznie przekaünik
RL1. W†przypadku niedokoÒczenia ktÛrejú z†operacji
ustawiania, po oko³o 10 sekundach od ostatniego wciúniÍcia dowolnego klawisza,
uk³ad samoczynnie przejdzie do wskazywania bieø¹cego czasu, zapamiÍtuj¹c
jednoczeúnie zmodyfikowane wszystkie nastawy.
Sławomir Surowiński, AVT

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 8,2kΩ (8,2..10kΩ)
R2: 4,7kΩ
R3, R8...R14: 82Ω (75..82Ω)
R4...R7: 2kΩ (1,8k..2,4kΩ)
R15: 1kΩ
Kondensatory
C1: 10µF/6,3...16V
miniaturowy
C2: 33pF (30...36pF)
C3: trymer 33pF (np.
15...40pF)
C4: 100nF
C5: 220µF/16V
C6: 100µF/6,3V
Półprzewodniki
U1: 89C1051 zaprogramowa−
ny AVT−1150
U2: 78L05
D1: 1N4148
T1...T4: BC557 lub podobny
PNP
T5: BC547 lub podobny NPN
M1: 1A/50V mostek
prostowniczy
DL1...DL4: LED 7−segm.
wsp.anoda h=7mm
Różne
X1: 6 MHz rezonator
kwarcowy
RL1: RM82P−5V lub podobny
5V
K1...K3: mikrowłącznik
J1: złącze ARK2
J2: dwa złącza ARK2
podstawka DIL−20
płytka drukowana AVT−1150

Kompletny uk³ad i p³ytk i
d r u ko w a n e s ¹ d o st Í p n e
w†ofercie AVT pod oznaczeniem AVT-1150.
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