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Az eredeti feladat

Amíg az áramkör tápfeszültsé-
get kap, egy jelfogót kell vezérel-
nie 0 és legalább 60 perc között
1 perc felbontással beállítható,
ciklikusan ismétlődő be- és ki-
kapcsolt idővel. Beállításkor az
aktív és a passzív idő egyszerre
legyen látható egy alkalmas ki-
jelzőn. Az aktív idő legyen elöl
(a bal oldalon). A beállítás egy-
szerű legyen. A tápfeszültség
megjöttekor az utolsó érvényes
időzítés szerint, a passzív szakasz
elejével kell indulni. A beállítás
utáni újraindulás a passzív sza-
kasz elejével kezdődjön. Ha va-
lamelyik idő nulla, a szakasza
maradjon ki. Ha mindkettő nul-
la, az stabil passzív állapotot je-
lentsen. Indulás után 1 perccel a
kjelző aludjon ki, csak egy 5 má-
sodpercenként 0,5 másodpercre

felvillanó tizedespont jelezze,
hogy melyik idő fut éppen. Le-
gyen egy nyomógomb, ami a ki-
jelzőt egy újabb percre bekap-
csolhatja. 

A kezelő felület

A szerző erre a célra olcsósága
miatt az 1. ábrán látható kész
egységet használta. A HAM-ba-
zárban még kapható, 22 hét-
szegmenses kijelzőt és 22 nyo-
mógombot tartalmazó szerelt
kártya „lelke” két 8 bites lépte-
tőregiszter (74HC595). Ide lép-
tetjük be bitenként a vezérlő in-
formációt, majd egy közös adat -
érvényesítő jellel, párhuzamo-
san kitesszük azt az áramkörök
kimenetére. Az órajelek felfutó
éle aktív. A HC595 kimenetei
mindig engedélyezettek. A bit-
sorrend a legmagasabbtól a le-

galacsonyabbig (az először ki-
vitt a legmagasabb): 4 nem
használt bit, az aktuális szám-
jegy szegmensei A-tól G-ig (az
adatlapok szokásos jelölései-
vel), tizedespont, 4 számjegyki-
jelölő (multiplexer) bit. Ezek
egyben a gombokat is multiple-
xelik. Így egy közös bemenet
elegendő a négy gomb számára,
de a teljes beolvasáshoz a mul-
tiplexer négy ütemére van szük-
ség. A használaton kívüli bitek
esetleges hasznosításra a felső
léptető regiszter 4-7. kivezetésein
érhetők el. Az egység hatpólusú
csatlakozójának bekötése: (a 6-os
láb van a kártya szélén): 1. +5 V,
2. multiplex (gomb) kimenet,
3. adat bemenet, 4. GND, 5. bit
(léptető) órajel-bemenet, 6. át-
író órajel-bemenet. A két
HC595 kimenetei bekapcsolás
után általában mind magasak, az
összes számjegy összes szegmen-
se és az összes tizedespont vilá-
gít. Ezt az állapotot a 140 mA kö-
rüli áramfelvétele miatt (kb.
16,6 mA/szegmens, a többi szin-
te elhanyagolható), mielőbb
meg kell szüntetni. Ugyanebből
az okból nem elegendő stabilizá-
torként a 78L05. Mivel a kezelő
egység kijelzője a 0-99 tarto-
mányban működik, a beállítható
időtartományt is ehhez igazítjuk.

Az egység négy nyomógomb-
ja 8 mm átmérőjű kör kereszt-
metszettel indul, ami 6 mm
után 14,514,5 mm-es négyzet
keresztmetszetben folytatódik.
A gombok lökete rövid (ütközé-
sig kb. 1,5 mm), ezért a négyze-
tes részt az előlap semmiképp
sem nyomhatja, vagyis a precíz
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1. ábra

Periodikus időzítő mikrokontrollerrel
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Áramkörünk egy jelfogót vezérel ciklikusan ismétlődő aktív (meghúzott) és passzív (ejtett) időtartammal.
Az időtartamok programozhatók 0 és 99 egység között. Az egység esetünkben 1 perc, de a program mó-
dosításával lehet akár 1 óra vagy 1 másodperc is, és lehet eltérő is az aktív illetve a passzív idő számára. Ha
pl. 10 percre növeljük az egységet a programban (a  kijelzőn megjelenő szám mögé pedig képzelünk egy
nullát), akkor 990 perc, vagyis 16,5 óra lesz a felső határ, de már csak 10 perc felbontással. A határok és
a felbontás a kijelző 0-99 tartományából adódnak.
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távolságtartás érdekében a pa-
nelt a gombok vízszintes közép-
vonalában található furatokon
keresztül két jól méretezett
(12,5...13 mm hosszúságú), le-
hetőleg műanyag távtartóval az
időzítő előlapjához célszerű
rögzíteni. 

A vezérlő egység

Ez az egység a kezelő felülettel
egy (ugyanott kapható) hateres
szalagkábelen keresztül tartja a
kapcsolatot. A 2. ábra kapcsolá-
si rajza nagyjából az alkatrészek
elrendezését követi. Hatlábú
mikrovezérlő is elegendő len-
ne, ha nem kellene az időzítő-
vel egy relét működtetni. Bár el-
vileg felhasználhatnánk a vezér-
lésre a kezelő egység egyik sza-
bad bitjét is, ezt két okból nem
tesszük. A súlyosabb az, hogy a
74HC595 kimenetei, ha a kikap-
csolás óta elegendő idő telt el,
mindig magas szinttel indulnak,
ami legkorábban a program in-
dulása után két megszakítással
múlhat el. Valamivel gyengébb
az, hogy IC lábra forrasztott el-
menő vezetékre lenne szükség.
Így marad a nyolclábú. Ez még
mindig csak a belső RC oszcillá-
tor használatához elegendő. Ha
kvarcpontosságra van igény, ak-
kor sajnos mégis a HC595 sza-
bad bitjeit kell kimenetként
használni. Az időzítőt 12 V táp-
feszültségről működtetjük, a re-
lé is 12 V-os, típusát az alkalma-
zás jellege határozza meg. Kell
tehát még egy 5 V-os stabilizátor
(pl. a HAM-bazárban is kapható
7805CT), két 100 uF-os elkó,
két 100 nF-os kondenzátor, egy
tranzisztor (pl. a HAM-bazár-
ban is kapható 2N2218A) a bá-
zisellenállásával, a relé tekercsé-
vel párhuzamosan a szokásos vé-
dődióda és a gomb bemenetre
egy lehúzó ellenállás. Az ilyen
jellegű időzítők általában háló-
zati fogyasztókat kapcsolnak
(lámpákat, fűtőtesteket, szivaty-
tyúkat, mágnesszelepeket). Ki-
menetükön erre alkalmas jelfo-
gó található. A konkrét eset any-
nyiban volt kivétel, hogy a 230
V-os fogyasztót kapcsoló jelfogó
egy távoli helyiségben műkö-

dött, egy átalakított kínai rádiós
„hálószobai világításkapcsoló”
vevőegységében, így az adóolda-
lon törpefeszültséget kellett
kapcsolni, szerény áramterhelés
mellett. Így került az áramkörbe
a Takamisawa RY12W-K típusú
jelfogó, ami a HAM-bazárban
kapható KY12WK-val helyette-
síthető. 230 V kapcsolására pl. a
HAM-bazárban szintén kapható
OMRON G5LE-1 jöhet számí-
tásba, de ehhez a nyáktervet
módosítani kell.

A vezérlő egység – bár pazar-
lás – a kezelő egységgel meg-
egyező méretben készült, és
rögzítése is ahhoz történt. A két
nyáklemez között 5 mm magas-
ságú, 3,5 mm furatátmérőjű
műanyag távtartó helyezkedik
el. Az átmenő csavart a kezelő
egység menetes távtartójába csa-
varjuk be. A kb. 57x93 méretű,
egyoldalas nyomtatott áramkör
fóliarajzát a 3., beültetését a 4.
ábra mutatja. A T tranzisztor és
a D védődióda kellő tartalékkal
rendelkezik nagyobb áramot
igénylő jelfogók számára is. Ez
az elrendezés nem kötelező, a
vezérlő egység jóval kisebb mé-
retben is elkészíthető, és kábe-
les csatlakozása révén a kezelő
egység dobozában, vagy akár
egy szomszédos másikban bár-
hol elhelyezhető.

A mikrovezérlő és programja

A feladat könnyen megoldható
bármelyik nyolclábú PIC mikro-
vezérlővel, aminek van timer2
perifériája, a feladatokat ugyanis
legegyszerűbben a timer2 meg-
szakításával ütemezhetjük. Vá-
lasszuk közülük az egyik legol-
csóbbat, a PIC12F1501-et! En-
nek az 1 Kszó program- és 64
bájt adatmemóriája bőven ele-
gendő.  

A multiplex kijelzés miatt  a
perces időtartamokhoz képest
feltűnően gyors, 4 MHz-es oszcil-
látorfrekvenciát választunk, ami
1 MHz-es utasításfrekvenciát
eredményez. A belső oszcillátort
használjuk. Nincs szükség külön-
leges pontosságra, az ilyen alkal-
mazásokban elsősorban az arány
megtartása a fontos, bár általá-
ban az időtartamokra is vannak
korlátozó feltételek. Például egy
nagy tehetetlenségű rendszernél
egy rövid, néhány perces bekap-
csolt időtartam értelmetlen le-
het. A timer2 megszakítás a 4
MHz-et 500 Hz-re osztja le, ez
lesz a multiplexer ütemfrekven-
ciája. A teljes multiplex periódus
így 125 Hz frekvenciával zajlik le.
Ebből következik az is, hogy 8 ms
alatt tudjuk beolvasni a négy
gomb állapotát. Két megszakítás
közé 2000 utasítás végrehajtása
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2. ábra
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