Digitální èasovaè
pro øízení osvitu DPS
se spínáním v nule
Petr Filák
Pøi výrobì desek ploných spojù fotocestou je velmi dùleité
dodret správnou expozièní dobu. Ta se dá samozøejmì sledovat
napøíklad na hodinách èi stopkách, ale èasto se stává, e je èlovìk
zrovna zaneprázdnìn jinou èinností a UV lampu vypne pozdì, èím
je deska znehodnocena. Níe uvedené zaøízení øeí tento problém
velmi jednodue.
Èasovaè je navren jako adaptér
s pøipojením pøímo do zásuvky 230 V.
Hned na úvod chci poznamenat, e
se jedná o zaøízení, které není galvanicky oddìlené od elektrické sítì, tudí je potøeba dbát pøi výrobì a oivování zvýené opatrnosti a zachovávat
vechna pravidla bezpeènosti. Doporuèuji pøi oivování pouít oddìlovací
transformátor! Ovládání èasovaèe je
velmi jednoduché. Tlaèítky + a 
se nastaví potøebný èas v sekundách
v rozsahu 1 a 999 s. Stiskem tlaèítka START/STOP se sepne zásuvka,
rozsvítí se èervená LED a na horním
øádku displeje se objeví navolený èas,
zatímco dolní øádek zobrazuje právì
odeèítaný aktuální èas. Po uplynutí
nastavené doby se zásuvka vypne,
èervená LED se rozbliká a displej vypíe HOTOVO. Poslední navolený
údaj se ukládá do pamìti EEPROM,
take èas pøi pøítím zapnutí ji nemusíme nastavovat.

Popis zapojení
Schéma zapojení je na obr. 1. Jeliko v pøístroji není pouitý napájecí
transformátor, je pro zdroj napájecího napìtí pouito celkem známé zapojení sestávající z pojistky F1, rezistorù R7 a R13, kondenzátorù C1, C2,
C3, usmìròovacího mùstku U1 a Ze-

nerovy diody D2. Tento zdroj napìtí
je pomìrnì mìkký, a proto je potøeba
pouít displej buï nepodsvícený, nebo
u podsvíceného zvìtit omezovací
rezistor. Ale o tom se zmíníme pozdìji. Vechny potøebné funkce obstarává mikrokontrolér PIC16F628A, který je taktován vnitøním oscilátorem
4 MHz. S dvouøádkovým displejem
komunikuje po ètyøbitové sbìrnici, take se nejdøíve vylou 4 vyí bity
a potom 4 nií. Rezistor R6 spolu
s trimrem slouí k nastavení kontrastu displeje, R1, R3, R4, R8, R9, R10
a R11 jsou pull-up rezistory pro nastavení úrovnì log. 1 na vstupech mikrokontroléru. Stiskem tlaèítka SP3
(START/STOP) se výstupy mikrokontroléru RA6 (OSC2) a RB7 nastaví do
log. 1, èím se pøes R3 rozsvítí LED
D1 a pøes omezovací rezistor R5 se
otevøe tranzistor T1. Ten sepne pøes
rezistor R12 optotriak U2 a na výstupu L OUT se objeví napìtí 230 V. Tento stav trvá po celou nastavenou dobu.
Po jejím uplynutí se tranzistor T1 zavøe, U2 vypne a D1 se rozbliká.
Zapojení silové èásti je na obr. 2.

Osazení a oivení
Na desce s plonými spoji (obr. 3
a 4) nejdøíve osaïte propojku, objímku pro mikrokontrolér, ostatní pasivní

Obr. 1.
Zapojení èasovaèe
pro osvit desek
s plonými spoji
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i aktivní souèástky a distanèní sloupky pro uchycení displeje. Vývody tlaèítek SP1, SP2, SP3 a LED D1 prodlute pøipájenými dráty tak, aby tyto
souèástky pøi zavøené krabièce mírnì
pøeènívaly. Jak jsem se u zmínil, je
potøeba provést malou úpravu podsvícení displeje DIS1. Ta spoèívá v tom,
e pùvodní rezistor R7 (6,8 Ω) nahradíme rezistorem s odporem 100 Ω,
dále odstraníme propojky J1 a J2
a propojíme propojky J3 a J4. Výsledné podsvícení bude sice slabí, ale
i tak bude displej dobøe èitelný.
Odporový trimr nastavte asi do
poloviny dráhy, osaïte naprogramovaný mikrokontrolér, pøiroubujte
displej a propojte s deskou devíti drátovými propojkami (viz schéma zapojení). Na displeji jetì spojte vývody
1, 5, 7, 8, 9 a 10. Jetì jednou vechno zkontrolujte. Pokud je ve v poøádku, pøipojte pøes oddìlovací transformátor na svorky L IN a N napìtí 230 V.
Po úvodní inicializaci se na displeji vypíe <125 s.> èekám..., viz obr. 5. Tlaèítky + a  nastavte potøebný èas,
stisknìte a pøidrte 1 sekundu tlaèít-
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Obr. 2. Zapojení silové èásti

Obr. 3 a 4.
Deska s plonými
spoji èasovaèe
a rozmístìní
souèástek na
desce
ko START/STOP (ochrana proti náhodnému stisku). Rozsvítí se èervená LED, horní øádek vypisuje nastavený èas v sekundách, pøièem øádek
dolní zobrazuje odeèítanou hodnotu.
Po uplynutí navoleného èasu displej
vypíe HOTOVO !! a èervená LED se
rozbliká. Stiskem tlaèítka START/
/STOP se zaøízení uvede do základního stavu. Poslední nastavený èas
je uloen do EEPROM pamìti mikrokontroléru. Pokud ve funguje, jak má,
odpojte oddìlovací transformátor,
desku umístìte do pøedem pøipravené krabièky s potøebnými otvory a propojte desku s vidlicí a zásuvkou lankovými vodièi (barvy dle ÈSN) podle
obr. 2. Po seroubování krabièky jetì pøipojte do výstupní zásuvky lampu a odzkouejte, zda správnì spíná
optotriak. Nalepený títek popisuje
jednotlivá tlaèítka a zároveò tvoøí krycí okno displeje. Vznikl potiskem fólie
na laserové tiskárnì. Zaøízení je jitìno rychlou pojistkou 1 A a je urèeno
ke spínání UV lampy. Jiný druh zátìe, napø. indukèní není odzkouen. Aèkoli se jedná o jednoduchou konstrukci, plnì nahradí profesionální výrobek.
Mnì slouí k plné spokojenosti u druhým rokem.

Soubor pro mikrokontrolér ve formátu hex je volnì ke staení na stránkách redakce. Pøi programování nastavte interní oscilátor - I/O naRA6,
zakate MCLR, WATCHDOG, povolte BOR a Power-up timer.

Seznam souèástek
R1, R4, R8,
R9, R10, R11
R2
R3, R5
R6
R7
R12
R13
C1
C2
C3
D1
D2
T1
F1
DIS1
IC1
U1
U2

10 kΩ
2,2 kΩ, trimr
2,2 kΩ
8,2 kΩ
68 Ω/2 W
680 Ω
1 MΩ
470 µF/25 V
100 nF
470 nF/275 V
LED èervená, 3 mm
Zenerova dioda
5V1/1,3 W
BC546B
pojistka PICO F/1 A
displej LCD MC0802A
(ATM0802A)
PIC16F628A, naprogramovaný
B250R (500 V)
S202S02
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Obr. 5. Úvodní výpis po zapnutí

Obr. 6. Hotový èasovaè v krabici
CON1, CON2 svorkovnice ARK 250/2
SP1, SP2,
SP3
tlaèítka P-B1720E
(výka 17 mm)
objímka
DIL18
krabièka
U-KPZ11/ABS
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