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M  I  N  I  P  R  O  J  E  K  T  Y

Schemat ideowy uk³adu
przedstawiono na rys. 1. Jest
to typowa aplikacja mikro-
kontrolera, wzbogacona
o†3†diody LED, brzÍczyk
i†przycisk steruj¹cy P1, ktÛry
zosta³ w³¹czony pomiÍdzy
masÍ a†wyprowadzenie PB0.
Jest ono wewnÍtrznie ìpod-
wieszoneî do plusa zasilania.

Program steruj¹cy prac¹
mikrokontrolera zosta³ ìnapi-
sanyî za pomoc¹ ST6-Reali-
zera. Jego posatÊ ürÛd³owa
jest dostÍpna na p³ycie CD-
EP8/2001B, a†takøe w†Inter-
necie, na naszej stronie
WWW w†dziale ìDownloadî.

Program rozpoczyna dzia-
³anie po naciúniÍciu przycis-
ku P1, co jest spe³nieniem
warunku ODLICZANIA CZA-
SU. Dioda sygnalizacyjna D3
zaczyna pulsowaÊ. Dioda ta

Timer do jajek
Prawid³owe okreúlenie
czasu gotowania jajka

na twardo lub na
miÍkko nie jest ³atwe.
Do rÛønego rodzaju
istniej¹cych uk³adÛw

s³uø¹cych do tego celu
do³¹czamy kolejny,

wykonany w†oparciu
o†mikrokontroler

ST62T10.

informuje o†rozpoczÍciu
odmierzania cza-
su. Po up³y-
niÍciu czasu
r Û w n e m u
g o t ow a n i u
jajka na miÍk-
ko zapala siÍ
dioda D1 oraz
zostaje w³¹czony
na oko³o 1†minu-
tÍ sygnalizator
piezo. Kolejna dio-
da zapali siÍ po czasie po-
trzebnym na ugotowanie jaj-
ka na twardo. Po tym czasie
zostaje zapalona dioda D2
i†w³¹czony generator akus-
tyczny (piezo), ktÛry moøe
byÊ wy³¹czony dopiero po
naciúniÍciu przycisku P1.

Na rys. 2 pokazano sche-
mat montaøowy p³ytki, ktÛrej
mozaikÍ úcieøek prezentuje-
my na wk³adce wewn¹trz nu-
meru. Montaø nie wymaga
øadnych specjalnych wskazÛ-
wek. Po zmontowaniu i†w³¹-
czeniu zasilania timer rozpo-
czyna dzia³anie. Podczas prac

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1..R3: 3,9kΩ
R4..R6: 820Ω
Kondensatory
C1: 1µF/16V
C2, C3: 30pF
Półprzewodniki
D1..D3: LED
U1: ST62T10 zaprogramowany
Różne
Buzzer piezo
P1: przycisk miniaturowy
X: 8MHz

P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1324.

Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
http:/ /www.ep.com.pl/?pdf/
sierpien01.htm oraz na p³ycie
CD-EP08/2001 w katalogu PCB.Rys. 1. Rys. 2.

nad uk³adem prÛbo-
wa³em ustaliÊ ile ìstan-
dardoweî jajko ma siÍ goto-
waÊ na miÍkko, a†ile na twa-
rdo. W†wyniku szeregu prÛb
ustali³em, øe na miÍkko gotu-
je siÍ trzy minuty, a†na twa-
rdo co najmniej szeúÊ minut.
Nic jednak nie stoi na prze-
szkodzie, øeby zmieniÊ te
czasy, dokonuj¹c odpowied-
nich zmian w†programie.
Krzysztof Górski, AVT


