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MINIPROJEKTY

W ofercie AVT*
AVT-1742 A
AVT-1742 B

Dodatkowe materia y na CD/FTP:

ftp://ep.com.pl, user: 63241, pass: 741obq51
• wzory p ytek PCB
• karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów 

oznaczonych w Wykazie elementów kolorem 
czerwonym

Projekty pokrewne na CD/FTP:
(wymienione artyku y s  w ca o ci dost pne na CD)
AVT-5363 Termostat z regulowan  p tl  histerezy 

(EP 9/2012)
AVT-1699 Regulator temperatury (EP 8/2012)
AVT-5354 Termostat (EP 7/2012)
AVT-5305 Dobowy, grzejnikowy regulator temperatury 

(EP 9/2011)
AVT-5178 Termostat dwustrefowy z interfejsem 

RS485 (EP 3/2009)
AVT-5152 Termostat dobowy (EP 10/2008)
AVT-5113 Mikroprocesorowy regulator temperatury 

PID z interfejsem MODBUS (EP 10-12/2007)
* Uwaga:
Zestawy AVT mog  wyst powa  w nast puj cych wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany uk ad. Tylko i wy cznie. Bez elementów 

dodatkowych.
AVT xxxx A p ytka drukowana PCB (lub p ytki drukowane, je li w opisie 

wyra nie zaznaczono), bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx A+ p ytka drukowana i zaprogramowany uk ad (czyli po czenie 

wersji A i wersji UK) bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx B p ytka drukowana (lub p ytki) oraz komplet elementów wymie-

niony w za czniku pdf
AVT xxxx C to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli elementy 

wlutowane w PCB. Nale y mie  na uwadze, e o ile nie 
zaznaczono wyra nie w opisie, zestaw ten nie ma obudowy 
ani elementów dodatkowych, które nie zosta y wymienione 
w za czniku pdf

AVT xxxx CD oprogramowanie (niecz sto spotykana wersja, lecz je li wyst -
puje, to niezb dne oprogramowanie mo na ci gn , klikaj c 
w link umieszczony w opisie kitu)

Nie ka dy zestaw AVT wyst puje we wszystkich wersjach! Ka da wersja ma 
za czony ten sam plik pdf! Podczas sk adania zamówienia upewnij si , któr  
wersj  zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C). http://sklep.avt.pl

Schemat ideowy termostatu pokazano 

na rysunku 1. Opisywane urz dzenie ma 

trzy wyj cia typu open collector: pierwsze 

zwierane jest z mas  w sytuacji, kiedy zare-

jestrowana temperatura jest za niska, drugie, 

gdy za wysoka i trzecie, kiedy znajduje si  

w przedziale ustalonym przez potencjometry 

P1 i P2. Stan wyj  jest równie  sygnalizowa-

ny ró nokolorowymi diodami LED.

W roli elementu porównuj cego u yty 

zosta  komparator LM393. Rezystory R1…

R3 tworz  dzielniki napi ciowe jednocze nie 

ograniczaj c pr d, który mo e si  przedosta  

na wej cia. Jako czujnik temperatury pracu-

je termistor typu NTC przy czany do z cza 

J1. Rezystory R4 i R5 wprowadzaj  niewielk  

histerez  w dzia aniu komparatorów – dzi -

ki temu, niemo liwe jest zaistnienie sytuacji, 

w której za czone b d  dwa wyj cia z powodu 

ustalenia si  napi cia na termistorze na grani-

cy prze czenia. Wprowadzaj  one wprawdzie 

pewne zafa szowanie w szeroko ci rodkowe-

Rozbudowany termostat

Typowe uk ady termostatów 

monituj  jedynie fakt 

przekroczenia temperatury 

powy ej zadanego progu. 

Nie obs uguj  sytuacji, 

w których wymagana jest 

konieczno  sprawdzenia, 

czy temperatura znajduje si  

w zadanym przedziale oraz 

sygnalizowania nadmiernego 

jej spadku lub wzrostu, celem 

np. w czenia grza ek lub 

ch odnic. Prezentowany uk ad 

w nieskomplikowany sposób 

rozwi zuje ten problem.

go przedzia u, lecz i tak zostanie ono skorygo-

wane podczas regulacji. Kondensatory C1, C4 

i C5 zapobiegaj  wzbudzeniu si  uk adu oraz 

reagowaniu na zak ócenia. Poniewa  wyj cia 

komparatorów nie posiadaj  wewn trznych 

rezystorów podci gaj cych, role te pe ni  R6 

i R7 utrzymuj c na nich, w stanie wysokim, 

napi cie zbli one do zasilaj cego.

Zadaniem prostego uk adu kombinacyj-

nego, zbudowanego na czterech bramkach 

NAND wykonanych w technologii CMOS za-

wartych w uk adzie CD4011, jest sygnalizo-

wanie na swym wyj ciu, czy obydwa wyj cia 

komparatorów znajduj  si  w stanie niskim, 

co jest równoznaczne z ustaleniem si  tem-

peratury wewn trz „wide ek”. Wprawdzie 

powinna zosta  tutaj u yta jedna bramka 

AND i dwie NOT, lecz by yby to dwa uk ady 

scalone, dlatego zdecydowano si  na u ycie 

jednego, za to z trzema bramkami skonÞ gu-

rowanymi jako negatory – efekt dzia ania jest 

identyczny.

Rysunek 1. Schemat ideowy termostatu

AVT
1742
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ymWykaz elementów
Rezystory: (wszystkie 0,25 W)
R1…R3: 10 kV

R4, R5: 1 MV

R6, R7: 2,2 kV

R8…R10: 15 kV

R11…R13: 1 kV

P1, P2: 22 kV (pot. monta owy, le cy)
Kondensatory:
C1, C2, C4, C5: 100 nF
C3: 470 mF/25 V
Pó przewodniki:
D1…D3: 1N4148
LED1: czerwona 5 mm
LED2: zielona 5 mm
LED3: ó ta 5 mm
T1…T3: BC546
US1: LM393
US2: CD4011
NTC1: termistor NTC 22 kV

Pozosta e:
J1, J3: ARK2/5 mm
J2: goldpin 4-pin
Podstawka DIL-8
Podstawka DIL-14

Rysunek 2. Schemat monta owy 

termostatu

Tranzystory T1…T3 z rezystorami R8…

R10 ograniczaj cymi pr d p yn cy przez ich 

bazy stanowi  wtórniki wyj ciowe, steruj ce 

przy okazji diodami LED. Bezpo rednio do 

wyj  mo na do czy  cewki przeka ników, 

a to z tego wzgl du, e zosta y dodane diody 

D1-D3, chroni ce tranzystory przed przebi-

ciem na wskutek indukowania si  napi cia 

podczas od czania cewek.

Po zmontowaniu uk adu zgodnie z rysun-

kiem 2, nale y po wi ci  kilka minut na jego 

regulacj . Dolna granica ustalanego przedzia u 

reguluje si  potencjometrem P2 (prze czanie 

mi dzy ó t  a zielon  diod ), za  górn  po-

tencjometrem P1 (prze czanie mi dzy diod  

zielon  za czerwon ). W sytuacji, kiedy górny 

próg znajdzie si  ni ej ni  dolny (spowodowa-

ne niew a ciwym wyregulowaniem), wieci  

b dzie dioda ó ta i czerwona. Najpewniej-

szym sposobem na poprawn  kalibracj  jest 

ogrzanie termistora do danej temperatury 

i ustawienie odpowiedniego potencjometru na 

granicy prze czenia mi dzy diodami.

Termistor najlepiej jest po czy  z p yt-

k  za po rednictwem przewodu ekranowa-

nego. Wyj cia mo na obci a  pr dem nie 

wi kszym ni  ok. 80 mA. Je eli zachodzi po-

trzeba sterowania odbiorników o wi kszym 

poborze pr du, wówczas mo na wymieni  

tranzystory na np. BC337 (I
C
 = 500 mA) 

i odpowiednio zmniejszy  warto  R8…R10 

np. do 4,7 kV. Zasilanie napi ciem ok. 12 V, 

niekoniecznie stabilizowanym, za to dobrze 

Þ ltrowanym. Pobór pr du (bez obci onych 

wyj ) wynosi ok. 20 mA.

Micha  Kurzela, EP

Funkcja niezwykle wygodna na auto-

stradzie, drodze szybkiego ruchu, kiedy 

lekkie dotkni cie d wigni kierunkowskazu 

uruchamia go na trzy b yski, a nast pnie 

oczekuje nast pnego poruszenia d wigni  

kierunkowskazów. Kontroler nie b y nie trzy 

razy kierunkowskazem, je eli w trakcie od-

liczania trzech b y ni  zostanie w czony 

drugi kierunkowskaz (np. kierowca pomyli  

si  i postanowi  skr ci  w przeciwn  stron ) 

lub zosta y w czone wiat a awaryjne. Je e-

li kierunkowskaz zosta  w czony na wi cej 

ni  trzy b y ni cia sterownik przechodzi do 

stanu oczekiwania na nast pne zadanie.

Na rysunku 1 pokazano schemat ste-

rownika kierunkowskazów. Zbudowany go 

w oparciu o mikrokontroler PIC12F675. Na 

wej cia GP4 (3) i GP2 (2) podane s  sygna-

y z dodatnich zacisków kierunkowskazów 

przednich. Po restarcie (przekr cenie stacyj-

ki – podanie +12 V na sterownik) mikrokon-

troler obserwuje te wej cia. Je li na jednej 

z arówek kierunkowskazu pojawi si  dodat-

Modu  sterownika komfortowych kierunkowskazów

Sterownik umo liwia wzbogacenie wyposa enia samochodu o funkcj  

podtrzymania pracy kierunkowskazów. Jego praca polega na tym, 

e po w czeniu kierunkowskazu cho by na u amek sekundy 

odpowiednia strona mrugnie trzy razy. Je li w czymy kierunkowskaz 

na jedno, lub dwa „migni cia”, sterownik uzupe ni dzia anie 

wybranego kierunkowskazu do pe nych trzech mrugni .

nie napi cie zasilania, to przez dzielnik R1/

R2 (lub R5/R6) zostaje doprowadzone do mi-

krokontrolera. Mikrokontroler testuje czy na 

drugim kierunkowskazie równie  jest +12 V, 

co oznacza oby, e zosta y w czone wiat a 

awaryjne. Nast pnie mierzy czas trwania po-

ziomu wysokiego na wej ciu. Je li jest krót-

szy ni  trwa b y ni cie kierunkowskazu lub 

nie naliczy  3 b yski, za cza par  tranzysto-

rów T1 i T2 wyj ciem PG0 (T3 i T4 wyj ciem 

PG1) oraz uzupe nia sygna  kierunkowskazu 

do 3 b y ni  pod warunkiem, e nie zosta  

uruchomiony w mi dzyczasie drugi kierun-

kowskaz.

Mikrokontroler zasilany jest ze stabili-

zatora szeregowego IC2 LM78L05. Obwód 

tranzystorów mocy T2, T3 chroniony jest 

bezpiecznikiem F1 5A.

W wi kszo ci aut czas wiecenia kierun-

kowskazu trwa 400 ms. Mo e si  on jednak 

ró ni  w poszczególnych modelach, dlatego 

modu  zapami tuje ten czas przy pierwszym 

uruchomieniu.

Procedura programowania czasu 
dzia ania kierunkowskazów

Jest ona konieczna, aby sterownik dzia-

a  poprawnie. W celu uruchomienia funk-

cji programowania nale y za o y  zwor  

na wolne piny wewn trz modu u (wej cie 

PROG – PIN 2 pod czone do masy). Nast -

pnie nale y post powa  wed ug nast puj ce-

go algorytmu:

1. Przekr ci  kluczyk w czaj c zasilanie 

instalacji.

2. Odczeka  10 sekund.

3. Wy czy  lewy kierunkowskaz (lub wia-

t a awaryjne).

4. Kiedy sterownik zapisze ustawienia, zosta-

nie to potwierdzone w czeniem wszyst-

kich kierunkowskazów na 3 sekundy.
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