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Prezentowany uk³ad
dozownika moøe byÊ
zastosowany wszÍdzie tam,
gdzie chcemy oszczÍdziÊ
trochÍ wody. Jest to wiÍc
urz¹dzenie proekologiczne
przyczyniaj¹ce siÍ, co prawda
w†niewielkim stopniu, do
ochrony naszego úrodowiska
naturalnego i†- co nie mniej
waøne - do poprawienia
kondycji naszego portfela.

Gdzie taki uk³ad dozownika
moøna zastosowaÊ? Na przyk³ad
moøe to byÊ automatyczny kran,
dozuj¹cy okreúlon¹ iloúÊ wody po
przeciÍciu bariery podczerwieni.
Moøna go zastosowaÊ takøe do
automatycznego nape³niania zbiornika na wodÍ na dzia³ce lub
w†rÍcznych myjniach samochodowych.
Oczywiúcie, dozownik moøna
wykorzystaÊ do sterowania przep³ywem rÛwnieø innych cieczy.
DziÍki prostej budowie nie powinien on stwarzaÊ k³opotÛw przy
montaøu i†uruchamianiu. W†egzemplarzu modelowym zastosowano jako element regulacyjny
elektromagnetyczny zawÛr wyjÍty
ze starej pralki automatycznej.
Zamiast niego moøna zastosowaÊ
dowolny inny element wykonawczy o†podobnych w³asnoúciach.

Opis uk³adu

Rys. 1. Schemat blokowy
dozownika cieczy.
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W†dozowniku moøemy wyodrÍbniÊ nastÍpuj¹ce bloki funkcjonalne (schemat blokowy pokazano
na rys. 1):
- mikrokontroler,
- element wykonawczy (zawÛr),
- czujnik do pomiaru poziomu
cieczy (opcjonalny),
- sterownik elementu wykonawczego,
- nastawnik czasu dzia³ania.
Schemat elektryczny dozownika przedstawiono na rys. 2. Dozownikiem lub przep³ywem cie-

czy ìzarz¹dzaî mikrokontroler
ST62T10/20, bÍd¹cy ìsercemî
urz¹dzenia.
Uøyty w†uk³adzie zawÛr elektromagnetyczny typu 319 jest zasilany z†sieci energetycznej 220V/
50Hz. Moøe on pracowaÊ przy
ciúnieniu wody od 0,02 do 1MPa.
Taki zawÛr moøna bez wiÍkszego
trudu nabyÊ w†sklepach z†artyku³ami serwisowymi AGD.
Sterowanie zaworem odbywa
siÍ z†wyprowadzenia PA2 skonfigurowanego jako wyjúcie Push-pull
Output. W†dozowniku mamy moøliwoúÊ opcjonalnego zastosowania
dodatkowego zabezpieczenia w†postaci p³ywaka sprzÍgniÍtego z†mikrowy³¹cznikiem do³¹czonym do
wejúcia PB4 Input with pull-up.
Dozowanie jest inicjowane
w†wyniku przerwania wi¹zki promieniowania podczerwonego (bariery podczerwieni) lub przez naciúniÍcie przycisku P1, ktÛry jest
do³¹czony do wyprowadzenia PB6
Input with pull-up.
Uk³ad bariery podczerwieni
sk³ada siÍ z dwÛch czÍúci: toru
nadawczego i†odbiorczego. Tor nadawczy wykonano w†oparciu
o†uk³ad NE555 pracuj¹cy jako generator astabilny (wyzwalany
przez procesor wyprowadzenie
PB7 mikrokontrolera) steruj¹cy

27

Dozownik cieczy

Rys. 2. Schemat elektryczny dozownika cieczy.

tranzystorem T1 i†diod¹ nadawcz¹
D3. W torze odbiorczym zastosowano wzmacniacz na trzech tranzystorach. Wyjúcie wzmacniacza
jest do³¹czone do wejúcia PB5
Input no pull-up mikrokontrolera.
Do zerowania mikrokontrolera za-
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stosowano specjalizowany uk³ad
DS1813 wytwarzaj¹cy (poziom
niski) impuls zeruj¹cy po w³¹czeniu zasilania i†zawsze wtedy, gdy
napiÍcie zasilaj¹ce jest za niskie.
W†uk³adzie zastosowano dozowanie czasowe polegaj¹ce na tym,

øe zawÛr lub pompa dzia³a
w†okreúlonym przedziale czasu.
Czas dzia³ania zaworu dobierany
jest skokowo przez odpowiednie
ustawienie zworek regulacyjnych
ZW1...ZW3. Podczas pisania programu przyjÍto, øe czas dzia³ania
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Rys. 3. Schemat działania programu.

bÍdzie wynosi³ dla zworki ZW1 5s, ZW2 - 10s, ZW3 - 15s.
Oczywiúcie, nic nie stoi na przeszkodzie aby dokonaÊ w†programie
zmiany tych czasÛw stosownie do
potrzeb. Praca dozownika sygnalizowana jest za pomoc¹ diod LED
(D1 - PRACA i†D2 - NAPE£NIANIE), do³¹czonych do wyprowadzeÒ PA0 i†PA2 skonfigurowanych
jako wyjúcia Push-pull Output.
Zworki do³¹czane s¹ miÍdzy
masÍ uk³adu a†wyprowadzenia
PB1, PB2, PB3 skonfigurowane
jako wejúcia Input with pull-up.
Na naszej stronie internetowej (w
dziale Download>Dokumentacje)
znajduje siÍ plik ürÛd³owy kompletnego programu, ktÛry zosta³
napisany za pomoc¹ znanego czytelnikom Realizera.
Na rys. 3 przedstawiony jest
schemat blokowy programu, w†oparciu o†ktÛry przeanalizujemy dzia³anie uk³adu. RozpoczÍcie pracy uk³adu jest úciúle powi¹zane z†prac¹
mikrokontrolera i†rozpoczyna siÍ
od restartu procesora w†chwilÍ po
w³¹czeniu zasilania. Po tej operacji
program mikrokontrolera wchodzi
w†stan OCZEKIWANIE. W†tym stanie úwieci dioda PRACA, na wyj-
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úciu PB7 pojawia siÍ wysoki
poziom napiÍcia uruchamiaj¹cy nadajnik podczerwieni.
Wyprowadzenie mikrokontrolera ze stanu OCZEKIWANIE moøe
nast¹piÊ dwoma sposobami: za
pomoc¹ przycisku P1 lub przez
przy³oøenie rÍki do uk³adu wyzwalania podczerwieni¹. Promieniowanie podczerwone, emitowane
przez diodÍ D3, po odbiciu od
zbliøaj¹cego siÍ obiektu (w tym
przypadku rÍki) oúwietla diodÍ
odbiorcz¹ D4. Powoduje to pojawienie siÍ wysokiego poziomu
napiÍcia na wyjúciu toru odbiorczego, a†wiÍc i†na wejúcie PB5
mikrokontrolera. Wysoki poziom
na wejúciu PB5 lub PB6 umoøliwia
spe³nienie jednego z†warunkÛw:
NAPELNIANIE_5s, NAPELNIANIE_10s lub NAPELNIANIE_15s.
Aby jednak mÛg³ zostaÊ spe³niony
jeden z†powyøszych warunkÛw naleøy zewrzeÊ jedn¹ ze zworek
ZW1...ZW3 do masy. Zworki s¹
do³¹czone do wejúÊ steruj¹cych (1/
0) multiplekserÛw MUX1.
Spe³nienie jednego z†warunkÛw: NAPELNIANIE_5s, NAPELNIANIE_10s lub NAPELNIANIE_15s powoduje przejúcie mik-

rokontrolera w†jeden z†trzech stanÛw NAPE£NIANIE_5s/10s/15s.
Pojawienie siÍ impulsu steruj¹cego na Stateout danego stanu
pracy powoduje wygenerowanie
przez Deloff CZAS_5_10_15s impulsu o†czasie trwania odpowiednio 5s, 10s, 15s. Impuls ten jest
skierowany na wyjúcia cyfrowe
(wyprowadzenia mikrokontrolera
PA1, PA2) steruj¹ce prac¹ diody
sygnalizacyjnej (LED_Nape³nianie)
oraz optotriaka (OPT1). Z†chwil¹
zaniku generowanego przez Deloff
wysokiego poziomu napiÍcia zostaje spe³niony warunek KONIEC powoduj¹cy przejúcie programu
w†stan pocz¹tkowy OCZEKIWANIE.
ZakoÒczenie pracy programu
moøliwe jest rÛwnieø w†przypadku zadzia³ania opcjonalnego zabezpieczenia przed przelaniem pojemnika.
Pojawienie siÍ wysokiego poziomu na wejúciu cyfrowym P2 POZIOM_PLYNU (w wyniku zadzia³ania czujnika poziomu) - rys. 3
- jest traktowane jak spe³nienie
warunku KONIEC i†przejúcie programu w†stan OCZEKIWANIE.
åwiec¹ca úwiat³em ci¹g³ym dioda
PRACA zaczyna pulsowaÊ - jest
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dioda nadawcza moøe zak³ÛcaÊ
(w†stanie spoczynku) pracÍ odbiornika. Moøe to powodowaÊ
niekontrolowane zainicjowanie
pracy mikrokontrolera i†w³¹czanie zaworu. Aby temu
zapobiec naleøy boczne czÍúci
obudowy diody nadawczej zamalowaÊ farb¹ zostawiaj¹c ods³oniÍt¹ tylko soczewkÍ. Dodatkowo moøemy przes³oniÊ diody filtrem wyjÍtym ze starego
pilota telewizyjnego.
W†zwi¹zku z†tym, øe uk³ad
moøe zostaÊ wykorzystany
w†warunkach duøej wilgotnoúci, p³ytkÍ warto zabezpieczyÊ
przed kontaktem z†wilgoci¹.
Najlepiej zastosowaÊ wodoszczelne obudowy, a†przede
wszystkim zabezpieczyÊ úcieøki
i†punkty lutownicze stosuj¹c
specjalny lakier bezbarwny, doRys. 4. Rozmieszczenie elementów na
stÍpny w†postaci aerozolu.
płytkach drukowanych.
Uruchomienie uk³adu dozowto informacja o†nape³nieniu zbiornika wymaga odpowiedniego ustanika. DopÛki na wejúciu POwienia czu³oúci uk³adu wyzwalaZIOM_PLYNU jest wysoki poziom
nia podczerwieni¹ tak, aby zblinapiÍcia, ponowne uruchomienie øenie rÍki powodowa³o zadzia³azaworu jest niemoøliwe.
nie dozownika. Nie naleøy uk³adu
wyzwalania podczerwieni¹ oúwietMontaø i†uruchomienie
laÊ bezpoúrednio úwiat³em, bo
Dozownik zmontowano na
moøe to spowodowaÊ zak³Ûcenia
dwÛch p³ytkach drukowanych,
w†pracy dozownika. Uk³ad wyz†ktÛrych jedna jest dwustronna,
zwalania dobrze jest zainstalowaÊ
druga jednostronna. Na rys. 4 diodami podczerwieni skierowapokazano ich schematy montaøonymi ku do³owi. Takie ustawienie
we, a†wzÛr mozaiki úcieøek znaj- zapewnia doúÊ dobre warunki
duje siÍ na wk³adce wewn¹trz
pracy odbiornika podczerwieni.
numeru oraz na naszej stronie
Zwracamy uwagÍ na zachowainternetowej w†dziale PCB.
nie szczegÛlnej ostroønoúci przy
SzczegÛln¹ uwagÍ podczas monuruchamianiu urz¹dzenia ze
taøu naleøy zwrÛciÊ na diody podwzglÍdu na zasilanie elektrozaczerwieni: nadawcz¹ i†odbiorcz¹.
woru napiÍciem z†sieci 220V.
W†zwi¹zku z†tym, øe pracuj¹ one
Krzysztof Górski, AVT
w†niewielkiej odleg³oúci od siebie,
krzysztof.gorski@ep.com.pl
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WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R2, R11, R14, R15: 3,9kΩ
R3...R5, R12: 820Ω
R6, R7: 120Ω
R8: 22kΩ
R9, R10: 100kΩ
R13, R17: 1kΩ
R16: 5,1kΩ
R18: 15kΩ
R19: 300kΩ
Kondensatory
C1, C5: 100µF/25V
C2, C6: 47µF/16V
C3, C4: 30pF
C7: 10nF
C8: 47nF
C9...C11: 220nF
Półprzewodniki
T1: BD135
T2, T3: BC548
T4: BC556
D1, D2: LED
D3: LED nad.
D4: LED odb.
TR1: BTA16−600B
M1: mostek
OPT1: MOC3020
US1: ST62T20/10
US2: DS1813
US3, US4: 78L05
US5: NE555
Różne
B1: bezpiecznik 0,5A + oprawka
ARK2/500 3 szt.
Listwa goldpin 1x18
Przycisk reset φ5

Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/
?pdf/grudzien01.htm.
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