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Samochody niektórych 
marek (np. Fiat) mają tak 
skonstruowaną insta-
lację elektryczną że 
wyłączenie zapłonu 
(czyli popularnej 
stacyjki) powodu-
je automatyczne 
zgaszenie świateł. 
Zabezpiecza to 
kierowców przed 
pozostawieniem 
samochodu na 
parkingu z włączonymi światłami. Jeśli 
chodzi o jazdę w dzień z włączonymi 
światłami, to wystarczy tylko zapamię-
tać sobie dobrze datę 1 października i 
w tym dniu włączyć światła na stałe i 
pozostawić je włączone aż do marca a 
przy każdym uruchomieniu samochodu 
włączą się same. Istnieje jednak możli-
wość przełączenia świateł z mijania na 
pozycyjne i wtedy jedziemy nieświado-
mi tego faktu (większość samochodów 
nie ma kontrolki załączonych świateł 
mijania).

Większość samochodów posia-
da niezależne podłączenie świateł w 
stosunku do wyłącznika zapłonu. W 
takim przypadku często można zoba-
czyć stojący na parkingu samochód 
bez kierowcy, który grzecznie świeci 
światłami w krzaki. Również często, 
szczególnie w słoneczne dni (a takich 
nie brakuje w miesiącach zimowych 
również) można zobaczyć jadący sa-
mochód bez włączonych świateł.

W związku z tymi faktami postano-
wiłem zaprojektować i zrobić wyłącznik 
który całkowicie samodzielnie będzie 
pilnował załączenia i wyłączenia świa-
teł. Istnieje wiele wersji takiego wy-
łącznika lecz w każdym przypadku jest 
to tylko rozwiązanie połowiczne. Mia-
nowicie wszystkie te wyłączniki speł-
niają funkcję sygnalizatora lub nawet 
załączają automatycznie światła lecz 
tylko w cyklu półrocznym. Oznacza 
to, że należy taki wyłącznik uaktywnić 
w okresie zimowym i gdy przyjdzie 
wiosna dezaktywować. Odbywa się to 

Projekt ten powstał
w związku z chęcią ułatwienia 
sobie życia. Od kilku lat każdy 

zmotoryzowany musi pamiętać 
o obowiązku załączania świateł 
w okresie jesienno – zimowym. 

Może ktoś stwierdzić,
że to żaden problem i po 
pierwszym tygodniu jazdy 

z włączonymi światłami 
przyzwyczajamy się do tego 

załączając je automatycznie. 
Zgoda, to prawda, lecz druga 

strona medalu wygląda tak, 
że każdy z nas chociaż raz 

zapomniał włączyć światła
i jechał sobie spokojnie niczego 

nieświadomy. W większości 
przypadków nic się nie stało a 

życzliwy kierowca
z przeciwka „mrugnął” nam 
światłami ostrzegając że coś 
jest nie tak. Lecz nie każdy 

ma tyle szczęścia a spotkanie 
z policjantem może być miłe 
ale nie koniecznie dla naszej 

kieszeni.
Rekomendacje:

projekt polecamy tym 
wszystkim użytkownikom 

samochodów, którzy nie zawsze 
pamiętają o włączeniu świateł 

mijania w okresie zimowym.

najczęściej 
p o p r z e z 
s t a r o w a -
nie małym 
przełączni-
kiem „lato 
– zima”.

Opis działania urządzenia
Urządzenie zasilane jest z instala-

cji samochodowej z 12 V poprzez sta-
bilizator 7805 (rys. 1). „Sercem” ukła-
du jest mikroprocesor Atmel 89C2051, 
który poprzez magistralę I2C komuni-
kuje się z drugim ważnym układem, 
czyli z układem kalendarza–zegara 
PCF 8563. Układ ten jest łatwym w 
zastosowaniu RTC (Real Time Cock), 
który do poprawnej pracy potrzebu-
je tylko zewnętrznego miniaturowego 
kwarcu typu „zegarkowego”, czyli o 
częstotliwości 32768 kHz. Praca tego 
układu przy braku zasilania z 12 V 
jest podtrzymywana bateryjnie, dzięki 
czemu nie „gubi” zaprogramowanych 
wartości. Trzy grupy elementów SMD 
tworzą trzy wejścia procesora czyli 
rozpoznawanie włączonego zapłonu, 
rozpoznawanie załączonych świateł 
mijania lub drogowych oraz dodat-
kowe wejście z alarmu. Procesor po-
siada dwa wyjścia, jednym sterowany 
jest buzzerek a drugim przekaźnik. 
Reszta portów procesora jest wyko-
rzystana do podłączenia zewnętrznego 
programatora.
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Opis działania urządzenia

Dział „Projekty Czytelników” zawiera opisy projektów nadesłanych do redakcji EP przez Czytelników. Redakcja nie bierze 
odpowiedzialności za prawidłowe działanie opisywanych układów, gdyż nie testujemy ich laboratoryjnie, chociaż 
sprawdzamy poprawność konstrukcji.

Prosimy o nadsyłanie własnych projektów z modelami (do zwrotu). Do artykułu należy dołączyć podpisane oświadczenie, 
że artykuł jest własnym opracowaniem autora i nie był dotychczas nigdzie publikowany. Honorarium za publikację 
w tym dziale wynosi 250,- zł (brutto) za 1 stronę w EP. Przysyłanych tekstów nie zwracamy. Redakcja zastrzega sobie 
prawo do dokonywania skrótów.

Automatyczny sterownik świateł 
samochodowych Projekt
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Dużym problem była sprawa pro-
gramowania zegara. Wiadomo, że do 
takiego celu potrzeba zazwyczaj kilku 
klawiszy oraz jakiegoś wyświetlacza 
jako kontroli wprowadzonych danych. 
Nie chciałem umieszczać w urządze-
niu tylu przycisków oraz wyświe-
tlacza, ponieważ znacząco podniosło 
by to koszt całego urządzenia oraz 
zwiększyło by jego rozmiary. Ostatecz-
nie postanowiłem zrobić zewnętrzny 
programator, który podłączany jest do 
urządzenia tylko raz, podczas uru-
chamiania wyłącznika, a później jest 
odłączany od układu. Wewnętrzny ze-
gar raz ustawiony, podtrzymywany jest 
baterią, a w samochodzie zasilany jest 
instalacji samochodowej więc nie wy-
maga już dalszego programowania.

Programator (rys. 2) jest podłą-
czany do głównej płytki wyłącznika 
tasiemką ze złączami wtykanymi na 
szpilki. Składa się z pięciu diod LED, 
pięciu zworek oraz trzech klawiszy. 
Klawisze służą do programowania 
oraz odczytywania godziny/dnia/mie-
siąca/roku. Obydwie płytki zaprojek-
towałem w technologii jednostronnej 
ze względu na koszt produkcji obwo-
du drukowanego oraz ze względu na 
prostotę połączeń.

Przy pierwszym podłączeniu urzą-
dzenia do zasilania 12 V oraz przy 
każdym włączeniu zapłonu w samo-
chodzie, procesor sprawdza stan bitu 
kontrolnego zegara informującego o 
zaniku zasilania. Jeśli taki wystąpił 
(a przy pierwszym podłączeniu oczy-
wiście był), jest to sygnalizowane 
sześcioma krótkimi piskami i auto-
matycznie ustawia godzinę 
12:00 i datę 1/1/2001. Do-
datkowo przy każdym pod-
łączeniu do 12 V lub przy 
każdym włączeniu zapłonu 
sprawdzany jest rok i je-
śli pokrywa się z 2001, 
to oznacza że bateria jest 
w porządku lecz zegar nie 
był zaprogramowany i taki 
stan sygnalizowany jest 
czterema długimi piskami.

Na tym etapie należy 
podłączyć zewnętrzny pro-
gramator do wyłącznika i 
zaprogramować właściwy 
czas i datę. Programator 
ma trzy klawisze: „1–godzi-
na/dzień”, „2–miesiąc/rok” 
i ”3–shift” oraz pięć diod 
LED. Krótkie (ok. 0,5 s) 
naciśnięcie klawisza „1” 

jest potwierdzone krótkim piskiem i 
powoduje wyświetlenie na diodach 
aktualnej dla zegara godziny (pozycja 
minut jest pomijana) w kodzie binar-
nym (rys. 3). Krótkie naciśnięcie kla-
wisza „2” wyświetla w analogiczny 
sposób nr miesiąca. Po naciśnięciu i 
przytrzymaniu klawisza „3” i krótkim 
naciśnięciu klawisza „1” wyświetlany 

Rys. 1.

Rys. 2.
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Rys. 4.

Rys. 3.

WYKAZ ELEMENTÓW
Sterownik

Rezystory
R1: 6,8 kV
R2...R5, R7, R8, R15: 10 kV
R6: 4,7 kV
R9, R11, R13: 1,6 kV
R10, R12, R14: 1 kV
Kondensatory
C1: 10 mF/10 V
C2, C3: 30 pF
C4, C7: 47 mF/16 V
C5, C6: 1 mF
C8...C13: 100 nF
Półprzewodniki
U1: 89C2051
U2: PCF8563T
U4: 7805
D1, D2: 1N4007
D3...D5: C5V1
D6, D7: SS14
T1: BC557
T2, T3: BC547
Inne
X1: 4,000 MHz
X2: 32,768 kHz
B1: CR2032 bateria litowa
B2: CFG–06 buzzer
P1: JQX115F 2x8A przekaźnik
podstawka baterii SN2032
szpilki złocone PHD 10 szt.
obudowa typ Z70

Programator
Rezystory
R1...R5: 1,2 kV
Półprzewodniki
D1: 2 mA/3 mm green
D2...D5: 2 mA/3 mm red
Inne
SW1...SW3: micro switch
szpilki złocone PHD 20 szt.
tasiemka 10 żył
złącza Multiflex 10 pinów 2 szt.
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jest numer dnia, a klawisza „3” i „2” 
jest wyświetlany rok. Rok 2001 wy-
świetla się jako 01, a np. 2011 jako 
11. Do odczytu wartości nastaw zega-
ra wszystkie zworki w programatorze 
muszą być zdjęte. Programowanie jest 
bardzo podobne do odczytu. Zworka-
mi ustawiamy żądaną wartość w ko-
dzie binarnym (przy programowaniu 
stan LED jest nieistotny) i naciskamy 
długo (ok. 2 s) klawisz lub kombina-
cję klawiszy (shift + klawisz). Każdo-
razowe zaprogramowanie zegara po-
twierdzane jest długim piskiem. W ra-
zie wprowadzenia błędnego kodu (np. 
numer miesiąca 14) programowanie 
jest anulowane, co urządzenie sygnali-
zuje jednym długim i trzema krótkimi 
piskami. Pewnym ograniczeniem jest 
to, że programowanie godziny można 
zrobić z dokładnością do pełnej godzi-
ny. Nie jest to jednak bardzo ważne 
ze względu na to, że sprawdzany jest 
tylko dzień i miesiąc a jeśli powstaną 
drobne nieścisłości ze zmianą nume-
ru dnia, to wystąpią one zawsze oko-
ło północy, kiedy i tak jest ciemno i 
światła w samochodzie podczas jazdy 

są zawsze zapalone. Po ustawieniu ze-
gara odłączamy programator i wyłącz-
nik jest gotowy do pracy.

Są trzy przypadki w których pro-
cesor reaguje na zmianę stanu wejść:

– gdy zapłon jest wyłączony a świa-
tła samochodu się świecą,

– gdy zapłon jest włączony, jest 
zima i światła się nie świecą,

– gdy zapłon wyłączony i podany 
jest krótki impuls z alarmu.
Stan pierwszy ma miejsce podczas 

postoju auta. Procesor na bieżąco kon-
troluje stan wejścia podłączonego do 
świateł sprawdzając czy światła świe-
cą. Jeśli są zapalone automatycznie 
wewnętrznym przekaźnikiem to wyłą-
cza ten przekaźnik, a jeśli były załą-
czone przez kierowcę przełącznikiem 
świateł to co 3 s sygnalizuje ten stan 
trzema krótkimi piskami. Trwa to do 
momentu zgaszenia świateł.

Stan drugi – procesor sprawdza 
również stan wyłącznika zapłonu i po 
jego włączeniu odczytuje aktualną datę 
z zegara, analizuje czy to jest okres 
jesienno–zimowy i jeśli tak to włącza 
przekaźnik świateł po 15 s od chwili 

włączenia zapłonu. Ta zwłoka jest przy-
datna ze względu na rozruch silnika. 

Stan trzeci – procesor sprawdza 
również wejście z alarmu i jeśli zapłon 
jest wyłączony i na tym wyjściu poja-
wi się krótki impuls dodatni (+12 V), 
to urządzenie załącza światła na okres 
30 s. Jest to tzw. odprowadzanie świa-
tłami, które ma zastosowanie w tere-
nie słabo oświetlonym. Można zastą-
pić alarm zwykłym przyciskiem, który 
naciskamy wychodząc z auta i w ten 
sposób również oświetlamy sobie drogę 
do domu na ok. 30 s.

Jest możliwość podłączenia wy-
łącznika w prostszym układzie. Moż-
na nie podłączać przewodów biegną-
cych od przekaźnika i alarmu, a wte-
dy układ będzie tylko pełnił funkcję 
sygnalizatora. Przy pozostawieniu włą-
czonych świateł na postoju sygnalizu-
je trzema pisami co 3 sek. ten stan 
a przy jeździe w okresie jesienno–zi-
mowym bez świateł wysyła dwa pi-
ski co 5 sek. Funkcji odprowadzania 
światłami oczywiście wtedy nie ma.
Eugeniusz Woźniczok
ewoznicz@poczta.onet.pl


