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Liczba sprzedawanych
rowerÛw stale wzrasta
i†w†zwi¹zku z†tym roúnie
popyt na rowerowe gadøety.
Jednym z†waøniejszych,
obowi¹zkowych elementÛw
wyposaøenia roweru jest tylne
úwiat³o sygnalizacyjne koloru
czerwonego. Do jazdy
w†dzieÒ wystarczy úwiat³o
odblaskowe, aby jeüdziÊ po
zmroku, naleøy wyposaøyÊ
rower w†odpowiedni¹ lampkÍ.

Nic tak nie cieszy elektronika
jak w³asnorÍcznie wykonane urz¹dzenie. Wychodz¹c naprzeciw zapotrzebowaniu, zaprojektowano
uk³ad oparty na mikrokontrolerze
ST62T10/20, ktÛry steruje dziesiÍÊ
diod LED. Zastosowanie mikrokontrolera pozwoli³o ograniczyÊ liczbÍ
uøytych elementÛw do minimum,
w†znacznym stopniu usprawni³o
dzia³anie uk³adu, zwiÍkszy³o takøe
jego moøliwoúci funkcjonalne.
Niewielkie wymiary, stosunkowo nieduøy koszt wykonania oraz
prostota uk³adu i†jego nieskomplikowana obs³uga mog¹ zachÍciÊ do
wykonania lampki. Program dla
mikrokontrolera zosta³ przygotowany przy uøyciu opisywanego
na ³amach EP programu ST6Realizer, a†mikrokontroler zaprogramowano za pomoc¹ multiprogramatora AVT-993. Osoby úledz¹ce kurs mog¹ projektowanie lampy rowerowej traktowaÊ jako Êwiczenie doskonal¹ce. Pliki ürÛd³owe projektu znajduj¹ siÍ na p³ycie
CD-EP6/2001B (plik lampa.exe
w†katalogu \noty katalogowe...).

Opis uk³adu

Rys. 1. Schemat blokowy lampy
rowerowej.
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Uk³ad moøemy podzieliÊ na
dwa bloki funkcjonalne, ktÛre pokazano na rys. 1:
- blok steruj¹cy z†mikrokontrolerem ST62T10/20,

- blok wyúwietlacza, ktÛry sk³ada
siÍ z†10 diod LED rozmieszczonych w†dwÛch rzÍdach oraz
przycisk steruj¹cy.
Schemat elektryczny uk³adu
przedstawiono na rys. 2. W†mikrokontrolerze wykorzystano 11 spoúrÛd 12 dostÍpnych wyprowadzeÒ
I/O. Linie PA0..PA3, PB0..PB4
i†PB7 skonfigurowano jako wyjúcia
typu Open Drain. Natomiast wyprowadzenie PB6 zosta³o skonfigurowane jako wejúcie cyfrowe z†podci¹ganiem do plusa zasilania. Pod³¹czony jest do niego przycisk
steruj¹cy prac¹ lampy P1.
Mikrokontroler realizuje prosty
algorytm, ktÛry przedstawiono na
rys. 3. Po w³¹czeniu zasilania
mikrokontroler jest zerowany, do
czego wykorzystano uk³ad DS1813.
Uk³ad ten spe³nia takøe rolÍ ìnadzorcyî napiÍcia zasilaj¹cego.
W†przypadku zasilania lampki z
baterii lub akumulatora nastÍpuje
stopniowe obniøanie siÍ jego napiÍcia w†trakcie pracy. Zastosowanie
uk³adu DS1813 powoduje, øe po
osi¹gniÍciu przez bateriÍ okreúlonego napiÍcia jest generowany sygna³
zeruj¹cy, ktÛry blokuje mikrokontroler, zapobiegaj¹c ca³kowitemu
roz³adowaniu ürÛd³a zasilania.
DziÍki mikroprocesorowemu
sterowaniu urz¹dzenie zapewnia
aø szeúÊ wariantÛw sygnalizacji:
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Rys. 2. Schemat elektryczny lampy rowerowej.

- wszystkie diody úwiec¹ úwiat³em ci¹g³ym,
- wszystkie diody zapalaj¹ siÍ
i†gasn¹,
- diody zapalaj¹ siÍ kolejno jedna
po drugiej, pocz¹wszy od diody
D1 do D10,
- diody zapalaj¹ siÍ kolejno jedna
po drugiej, pocz¹wszy od diody
D10 do D1,
- diody zapalaj¹ siÍ po dwie,
pocz¹wszy od diody D10 do D1,
- diody zapalaj¹ siÍ po dwie,
pocz¹wszy od diody D1 do D10.
Po w³¹czeniu zasilania i†wyzerowaniu mikrokontrolera program
wchodzi w†pierwszy stan pracy
UKL1 (rys. 3), w†ktÛrym na wyúwietlaczu zostaje wyúwietlony
pierwszy wariant sygnalizacji. Kolejne naciúniÍcie przycisku P1 jest
spe³nieniem warunku UKLAD2, co
powoduje przejúcie do kolejnego
stanu UKL2. Na wyúwietlaczu zo-

Rys. 3. Graf przejść programu
sterującego pracą mikrokontrolera.
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staje zaprezentowany drugi wariant sygnalizacji. Kolejne przyciúniÍcia P1 powoduj¹ przechodzenie
przez kolejne stany i†wyúwietlanie
na wyúwietlaczu zwi¹zanych z†nimi wariantÛw sygnalizacji. Kiedy
program mikrokontrolera znajduje
siÍ w†ostatnim stanie UKL6, naciúniÍcie przycisku P1 jest spe³nieniem warunku KONIEC i†nastÍpuje
przejúcie w†stan START, diody
zostaj¹ zgaszone.
SpÛjrzmy teraz na schemat opisuj¹cy program dzia³ania mikrokontrolera, przedstawiony na rys. 4.
G³Ûwnym elementem ìnapÍdzaj¹cymî jest licznik countf KODY oraz
generator oscf GEN. Impulsy z†generatora s¹ zliczane przez licznik do
wartoúci zaleønej od liczby wpisanej
w†tabeli Lookup RESET. Po jej
osi¹gniÍciu licznik zostaje wyzerowany. WartoúÊ z†wyjúcia Val licznika zostaje podana na wejúcia
szeúciu tabel Lookup UKLAD1.. UKLAD6. Wyjúcia tych tablic s¹ po³¹czone z†wejúciami 1 multiplekserÛw mux1. Wyjúcia mux1 oznaczone OUT s¹ po³¹czone z†wejúciami
0 kolejnych multiplekserÛw. Stan
na wejúciach selekcyjnych 0/1 jest
zaleøny od stanu pracy programu
(UKL1..UKL2). Powoduje to podanie
zmieniaj¹cych siÍ wartoúci z†przy³¹czonej tabeli UKLAD1..10 na wej-

úcia tabel DIODA1..DIODA10. Wyjúcia z†tych tabel do³¹czone s¹ poprzez inwertery do wyjúÊ cyfrowych
steruj¹cych na zewn¹trz mikrokontrolera diodami LED D1..D10. To,
w†jaki sposÛb diody LED bÍd¹
sterowane, zaleøy od zawartoúci
obydwu tabel UKLAD1..10 i†DIODA1..10. Zastosowano dwupoziomowe zestawianie danych potrzebnych
do sterowania diodami. Takie rozwi¹zanie pozwala w†prosty sposÛb
sterowaÊ diodami.
Pe³na zawartoúÊ tabeli UKLAD4
przedstawiona jest na rys. 5.
Wszystkie tabele DIODA1..10 posiadaj¹ bardzo prost¹ budowÍ. ZaWYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R2: 3,9kΩ
R3..R12: 560Ω
Kondensatory
C1: 47µF/25V
C2, C3: 30pF
C4: 1µF/25V
Półprzewodniki
D1..D10: LED czerwone, najlepiej
o podwyższonej jasności świecenia
US1: ST62T10 zaprogramowany
US2: DS1813
X1: 8MHz
Goldpin 1x16 + złącze szufladkowe
P1: przycisk µswitch
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Rys. 4. Schemat programu w ST6−Realizer.

wieraj¹ one tylko po jednej pozycji, w†ktÛrej wpisana wartoúÊ s³owa wejúciowego odpowiada numerowi diody. Pojawienie siÍ na
wejúciu tabeli tego s³owa powoduje pojawienie siÍ wysokiego stanu
na wyjúciu tabeli, a†co za tym
idzie, zapalenie siÍ diody LED.

Montaø i†uruchomienie
Rozmieszczenie elementÛw na
p³ytkach drukowanych pokazano
na rys. 6. Mozaika úcieøek znajduje siÍ na wk³adce wewn¹trz
numeru, jest dostÍpna takøe w†Internecie i†na p³ycie CD-EP6/2001B.
Gromadz¹c elementy przed montaøem, naleøy dobieraÊ je tak,
øeby przy montaøu p³ytki z†diodami nad p³ytk¹ z†mikrokontrolerem (konstrukcja ìkanapkowaî)
nie by³o zbyt duøej przerwy.
WielkoúÊ tej przerwy zaleøy od
d³ugoúci úrub i†tulei dystansowych ³¹cz¹cych p³ytki drukowane. Naleøy zwrÛciÊ rÛwnieø uwagÍ na wielkoúÊ obudowy rezonatora kwarcowego oraz kondensatora, aby nie zwiera³y punktÛw
lutowniczych na p³ytce znajduj¹cej siÍ wyøej. Dobrym rozwi¹zaniem jest dodatkowe zastosowanie
podk³adki izolacyjnej zabezpieczaj¹cej przed zwarciami.
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Po zmontowaniu oraz uruchomieniu powinniúmy zdecydowaÊ,
w†jakiej obudowie umieúciÊ
uk³ad. Polecam do wykorzystania
stare lampy rowerowe, moøna teø
umieúciÊ uk³ad w†mocowanym do
roweru pojemniku na narzÍdzia.
OprÛcz zasilania akumulatorowego (napiÍcie zasilania nie moøe
byÊ wyøsze niø 6V!) moøemy
dodatkowo zastosowaÊ buforo-

wane zasilanie z†pr¹dnicy rowerowej. Przy zastosowaniu takiego
rozwi¹zania naleøy wykonaÊ odpowiedni¹ instalacjÍ elektryczn¹
roweru.
Mamy nadziejÍ, øe w³asnorÍczne wykonanie lampki i†jej uøywanie bÍdzie ürÛd³em satysfakcji
kaødego elektronika-rowerzysty.
Krzysztof Górski, AVT
krzysztof.gorski@ep.com.pl
Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/
?pdf/czerwiec01.htm oraz na p³ycie
CD-EP06/2001B w katalogu PCB.

Rys. 5. Przykład zawartości tablicy
prawdy UKLAD4.

Rys. 6. Rozmieszczenie elementów
na płytce drukowanej.
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