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M  I  N  I  P  R  O  J  E  K  T  Y

Prezentowany uk³ad, po-
dobnie jak regulator z†EP12/
97, zosta³ wykonany w†opar-
ciu o†specjalizowany uk³ad
scalony firmy Holtek. Zasto-
sowanie uk³adu HT7700C
uproúci³o w†znacznym stop-
niu z³oøonoúÊ konstrukcji, co
doskonale widaÊ na schema-
cie z†rys. 1.

Dioda prostownicza D1,
rezystor R2 i†dioda stabili-
zuj¹c¹ D2 spe³niaj¹ rolÍ za-
silacza uk³adu US1. Konden-
sator C1 filtruje wyprostowa-
ne jednopo³Ûwkowo napiÍcie
zasilania. Impulsy z†wyjúcia
TRIG (pin 5†US1), ktÛre wy-
zwalaj¹ triak steruj¹cy obci¹-
øeniem, s¹ rÛøniczkowane
w†uk³adzie C2, R4. Sta³a cza-
sowa tego uk³adu zosta³a
dobrana w†taki sposÛb, aby
wyzwolenie triaka nast¹pi³o
jednokrotnie w†czasie trwa-
nia kaødej po³Ûwki sinusoi-
dy napiÍcia sieciowego.

Uk³ad steruj¹cy w³¹cza-
niem øarÛwek obci¹øaj¹cych
triak wykonano w†taki spo-
sÛb, aby zminimalizowaÊ za-
k³Ûcenia generowane do oto-

czenia (wy³¹czanie obci¹øe-
nia w†îzerzeî sieci). Rezys-
tor R1 ogranicza pr¹d
wejúciowy wbudowanego
w†strukturÍ uk³adu HT7700C
czujnika napiÍcia sieciowe-
go (detektora zera), ktÛry
wspÛ³pracuje z†modu³em
wyzwalania triaka.

Jak wspomniano na po-
cz¹tku artyku³u, sterowanie
w³¹czaniem, wy³¹czaniem
i†jasnoúci¹ úwiecenia øarÛw-
ki odbywa siÍ przy pomocy
czujnika dotykowego. RolÍ
takiego czujnika moøe spe³-
niaÊ metalowa p³ytka lub na-
wet kawa³ek odizolowanego
przewodu. Kondensator C4
separuje galwanicznie czuj-
nik od potencja³u sieci ener-
getycznej (musi to byÊ kon-
densator o†napiÍciu izolacji
minimum 1000V), a†rezystor
R6 ogranicza pr¹d wp³ywaj¹-
cy do wejúcia SENSE uk³adu
HT7700C. Diody D3 i†D4 za-
pobiegaj¹ uszkodzeniu ob-
wodu wejúciowego napiÍcia-
mi o†amplitudzie wiÍkszej
od napiÍcia zasilania uk³a-
du.

Poniewaø wszystkie na-
stawy s¹ dokonywane przy
pomocy jednego czujnika,
niezbÍdne jest jego odpo-
wiednie dekodowanie. Na
rys. 2 przedstawiono algo-
rytm obrazuj¹cy sposÛb pra-
cy regulatora. Za sterowanie
prac¹ uk³adu zgodnie z†tym
algorytmem odpowiada kil-
kustanowy automat wbudo-

wany w†jego struk-
turÍ. Jest on takto-
wany sygna³em
przebiegu prosto-
k¹tnego, ktÛrego
czÍstotliwoúÊ jest
ustalana przy po-
mocy rezystora R3.

Na rys. 3 przed-
stawiono rozmiesz-
czenie elementÛw
na p³ytce drukowa-
nej, widok úcieøek
znajduje siÍ na
wk³adce wewn¹trz
numeru.

Kondensator C4
ze wzglÍdu na doúÊ
duøe rozmiary nie

Regulator oświetlenia z czujnikiem dotykowym
W†grudniowych
ìMiniprojektachî

opisaliúmy konstrukcjÍ
inteligentnego úciemniacza

oúwietlenia, w†ktÛrym
wszelkich regulacji

dokonywa³o siÍ przy
pomocy jednego przycisku.

W†úciemniaczu
opisanym w†tym artykule

przycisk ten zosta³
zast¹piony czujnikiem

dotykowym, ktÛry
znacznie podnosi walory

uøytkowe regulatora.

Rys. 2.

Rys. 1. Rys. 3.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 2MΩ/0,5W
R2: 47kΩ/2W
R3: 62kΩ
R4: 10kΩ
R5: 2MΩ
R6: 1kΩ
Kondensatory
C1: 100µF/16V
C2: 47nF
C3: 10µF/16V
C4: 1nF/1000V (montowany
poza płytką drukowaną)
Półprzewodniki
US1: HT7700C (Holtek)
D1: 1N4005
D2: BZW55 9V1
D3, D4: 1N4148
Tr1: TLC336, BTA06−600 lub
podobny

Kompletny uk³ad i p³ytki
drukowane s¹ dostÍpne
w†AVT pod oznaczeniem
AVT-1174.

Podstawowe parametry układu
HT7700C
− napięcie zasilania: 9..12V,
− prąd zasilania: 1..2mA,
− prąd wyjściowy wyjścia TRIG:

14mA,
− częstotliwość taktowania auto−

matu: 320kHz.

jest montowany na p³ytce
drukowanej. Naleøy zwracaÊ
baczn¹ uwagÍ na to, aby jego
koÒcÛwka dochodz¹ca do
p³ytki czujnika nie zetknÍ³a
siÍ z†jakimkolwiek punktem
na p³ytce drukowanej. Grozi
to bowiem niebezpieczeÒs-
twem poraøenia uøytkowni-
ka! W†egzemplarzu modelo-
wym kondensator ten zosta³
przyklejony ìgor¹cymî kle-
jem silikonowym od spodu
p³ytki.
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