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 wystarcza zwykle kwadrans. Mogą to być
układy stosunkowo skomplikowane funkcjonalnie, niemniej proste w montażu i uruchamianiu, gdyż
ich złożoność i inteligencja jest zawarta w układach scalonych. Wszystkie projekty opisywane w
tej rubryce są wykonywane i badane w laboratorium AVT. Większość z nich wchodzi do oferty
kitów AVT jako wyodrębniona seria “Miniprojekty” o numeracji zaczynającej się od 1000.

Inteligentny regulator oświetlenia
Opisany w†artykule
regulator oúwietlenia
doskonale spe³nia
wymagania stawiane
ìrasowymî
miniprojektom - potrafi
bardzo duøo, jest
prosty w†montaøu
i†uruchomieniu,
niewiele kosztuje i†jest
bardzo przydatny
zarÛwno w†domu, jak
i†w†warsztacie.

Rys. 1.
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Konstrukcja prezentowanego urz¹dzenia jest
oparta na specjalizowanym
uk³adzie scalonym, ktÛry
nosi oznaczenie HT7700A.
Jest to uk³ad produkowany
przez tajwaÒsk¹ firmÍ Holtek, dotychczas praktycznie
nie znan¹ w†naszym kraju.
Schemat blokowy wnÍtrza uk³adu przedstawiono
na rys.1. Jest on doúÊ z³oøony, co jest efektem mi.in:
- moøliwoúci pracy z†czÍstotliwoúciami sieci zasilaj¹cej 50 lub 60Hz;
- moøliwoúci
wykorzystania jako sensora umoøliwiaj¹cego sterowanie natÍøeniem oúwietlenia standardowego
prze³¹cznika
lub p³ytki dotykowej.
Poniewaø uk³ad HT7700
jest montowany w†obudowie DIP8, liczba dostÍpnych wyprowadzeÒ jest
zbyt ma³a, aby umoøliwiÊ
wyprowadzenie wszystkich
sygna³Ûw konfiguruj¹cych
strukturÍ na zewn¹trz. Wynikiem tego ograniczenia
jest wprowadzenie przez
Holtek do produkcji czterech
typÛw
uk³adÛw
HT7700. S¹ to wersje oznaczone prefiksami A..D.
Uk³ad HT7700A jest
przystosowany do pracy
z†sieci¹ energetyczn¹ 50Hz
i†prze³¹cznikiem mechanicznym. Wersja oznaczo-

na HT7700B jest odpowiednikiem wersji ìAî dla sieci
o†czÍstotliwoúci 60Hz. Kolejne uk³ady - HT7700C
i†HT7700D wspÛ³pracuj¹
z†czujnikiem dotykowym
i†sieci¹
energetyczn¹
o†czÍstotliwoúci odpowiednio 50Hz i†60Hz. W†jednym
z†kolejnych numerÛw EP
przedstawimy projekt regulatora nie wymagaj¹cego
stosowania prze³¹cznika,
ktÛrego konstrukcja bÍdzie
oparta
na
uk³adzie
HT7700C.
W†tytule artyku³u znalaz³o siÍ s³owo ìinteligentnyî - co to oznacza w†praktyce? OtÛø regulator wykonany na uk³adzie HT7700
spe³nia rolÍ 96-stopniowego regulatora jasnoúci i†wy³¹cznika jednoczeúnie. ìInteligencjaî wbudowana w†strukturÍ
uk³adu przez jego
konstruktorÛw pozwala na proste
sterowanie obydwoma funkcjami
przy pomocy jednego przycisku. Na
rys.2 przedstawiono algorytm pracy
uk³adu. Jak widaÊ
bardzo istotnym
kryterium decyzyjnym dla uk³adu jest
czas
wciúniÍcia
przycisku,
lecz
konstrukcja algorytmu jest niezwykle intuicyjna,
dziÍki czemu pos³ugiwanie siÍ regulatorem jest naprawdÍ proste.
Schemat proponowanego przez
nas rozwi¹zania
znajduje siÍ na
rys.3. Uk³ad US1
jest ìmÛzgiemî regulatora. Rezystor
R3 ustala czÍstotliwoúÊ pracy wewnÍtrznego oscylatora uk³adu. Dioda

D1 prostuje napiÍcie zasilaj¹ce uk³ad US1. Rezystor R2
ogranicza pr¹d p³yn¹cy
przez diodÍ Zenera D2
i†US1. Ze wzglÍdu na duøe
napiÍcie, jakie siÍ na nim
odk³ada, musi to byÊ rezystor o†mocy min. 2W. Kondensator C1 filtruje napiÍcie
zasilaj¹ce. Rezystor R1 ogranicza pr¹d wp³ywaj¹cy do

Rys. 2.
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Rys. 4.

Rys. 3.

wejúcia detektora zera, ktÛry odpowiada za wyznaczanie odpowiednich chwil za³¹czania triaka Tr1. Uk³ad
rÛøniczkuj¹cy C2, R4 kszta³tuje impuls wyzwalaj¹cy
triak - szpilka napiÍciowa
powstaj¹ca na rezystorze R4
po pojawieniu siÍ impulsu
wyzwalaj¹cego na wyjúciu
TRIG US1 powoduje zasilenie bramki triaka pr¹dem
o†wartoúci wystarczaj¹cej do
jego wyzwolenia.
Regulator
zalecamy
zmontowaÊ na p³ytce drukowanej wykonanej wed³ug
wzoru znajduj¹cego siÍ na
wk³adce. Rozmieszczenie
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elementÛw przedstawiono
na rys.4.
Montaø uk³adu jest nieco odmienny od wiÍkszoúci kitÛw z†oferty AVT. NajwiÍksza rÛønica polega na
pionowym montowaniu rezystorÛw (z wyj¹tkiem R2),
dziÍki czemu wymiary
p³ytki drukowanej s¹ bardzo ma³e. Poniewaø regulator pracuje na potencjale
sieci, zalecamy zachowanie
duøej ostroønoúci, zarÛwno
podczas uruchamiania, jak
i†codziennej eksploatacji.
Bardzo bezpiecznym rozwi¹zaniem jest zastosowanie jako prze³¹cznika Sw1

standardowego w³¹cznika
oúwietlenia, ³atwo dostÍpnego w†sklepach z†artyku³ami elektrycznymi.
W przypadku uøycia radiatora, triak naleøy wlutowaÊ od strony úcieøek i w
razie potrzeby zgi¹Ê jego
wyprowadzenia pod k¹tem
prostym. Naleøy przy tym
pamiÍtaÊ o zachowaniu kolejnoúci wyprowadzeÒ przy montaøu Tr1 od strony druku, metalowy ko³nierz triaka bÍdzie od strony krawÍdzi p³ytki (inaczej
niø na rys. 4).
Procedura uruchomienia ogranicza siÍ do sprawdzenia napiÍcia pomiÍdzy
wyprowadzeniami Vss i†Vdd
uk³adu US1 (powinno ono
wynosiÊ ok. 9V) i†nastÍpnie weryfikacji dzia³ania
uk³adu.
Obci¹øenie do³¹czone
do zaciskÛw wyjúciowych
powinno mieÊ charakter re-

Rezystory
R1: 2MΩ/0,5W
R2: 47kΩ/2W
R3: 62kΩ
R4: 10kΩ
Kondensatory
C1: 100µF/16V
C2: 47nF
Półprzewodniki
US1: HT7700A
Tr1: BTA06−600, TLC336 lub
podobne
D1: 1N4005 lub podobna
Różne
ARK2: 2 szt. (3,5 mm)

Kompletny uk³ad i p³ytk i
d r uko w a n e s ¹ d o s t Í pn e
w†AVT pod oznaczeniem
AVT-1133.

zystancyjny (lampy z†w³Ûknem øarowym), a†ich moc
naleøy dostosowaÊ do moøliwoúci zastosowanego triaka. W†egzemplarzu modelowym zastosowano triak
firmy
SGS-Thomson
BTA06/600, ktÛry umoøliwia sterowanie zespo³ami
øarÛwek o†mocy do 500W
(lub wiÍkszymi, po zastosowaniu radiatora). Popularne triaki TLC336 mog¹
sterowaÊ øarÛwkami o†mocy maksymalnej ok. 400W.
Piotr Zbysiński, AVT
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