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 Wspólną cechą układów opisywanych w dziale "Miniprojekty" jest łatwość ich praktycznej realizacji.
Zmontowanie układu nie zabiera zwykle więcej niż dwa, trzy kwadranse, a z jego uruchomieniem można
poradzić sobie w ciągu kilkunastu minut. "Miniprojekty" mogą być układami stosunkowo skomplikowanymi
funkcjonalnie, lecz prostymi w montażu i uruchamianiu, gdyż ich złożoność i inteligencja jest zawarta
w układach scalonych. Wszystkie projekty opisywane w tej rubryce są wykonywane i badane
w laboratorium AVT. Większość z nich wchodzi do oferty kitów AVT jako wyodrębniona seria
“Miniprojekty” o numeracji zaczynającej się od 1000.

Najwaøniejsz¹ cech¹ ti-
mera jest wygoda jego ob-
s³ugi i†programowania.
Drug¹ cech¹, ktÛr¹ nie za-
wsze ³atwo jest pogodziÊ
z†pierwsz¹, mia³a byÊ
maksymalna prostota
i†niskie koszty wykona-
nia. Mam nadziejÍ, øe
uda³o siÍ to osi¹gn¹Ê.

Wszystkie potrawy, ja-
kie zwykle przyrz¹dza siÍ
w†domowej kuchni, moøna
pod wzglÍdem czasu gotowa-
nia lub pieczenia sklasyfi-
kowaÊ w†grupach. Takich
grup jest mniej wiÍcej dwa-
naúcie: jajka, makaron, ryø,
pieczeÒ, ciasto, frytki, zapie-
kanka, pizza, kurczak, warzy-
wa i†dwie grupy dodatkowe.

Kaødej z†wymienionych
grup moøna przyporz¹dko-
waÊ czas gotowania potrawy,
mieszcz¹cy siÍ w†przedziale
od 1†minuty do 255 minut,
czyli do ponad 4†godzin. Cza-
sy mog¹ byÊ dowolne zmie-
niane, a†nastÍpnie automa-
tycznie zapisywane w†pamiÍ-
ci EEPROM procesora.

Opis dzia³ania uk³adu
Schemat elektryczny ti-

mera przedstawiono na rys.
1. Sercem uk³adu jest proce-
sor typu AT90S2313 - ìpino-
wyî odpowiednik popularne-
go '2051. WybÛr tego w³aúnie
typu procesora zosta³ podyk-

towany chÍci¹ zminimalizo-
wania liczby elementÛw
w†uk³adzie. W†procesor '2313
wbudowano pamiÍÊ danych
EEPROM, co pozwala zrezyg-
nowaÊ ze stosowania pamiÍci
zewnÍtrznej, w†ktÛrej mogli-
byúmy przechowywaÊ infor-
macje o†zadanych czasach.

WewnÍtrzny oscylator
procesora stabilizowany jest
rezonatorem kwarcowym Q1
o†czÍstotliwoúci 8MHz. Kon-
densator C3 zapewnia pewny
start procesora po w³¹czeniu
zasilania. Do portu PB do³¹-
czony zosta³ typowy wy-
úwietlacz alfanumeryczny
LCD 16*1 znakÛw. Kontrast
wyúwietlacza moøemy regu-
lowaÊ za pomoc¹ potencjo-
metru montaøowego PR1. Pie-
zoceramiczny przetwornik
akustyczny zosta³ do³¹czony
do pinÛw 4†i†5†portu D†pro-
cesora. Podczas generacji syg-
na³u wyjúcia te s¹ sterowane
w†przeciwfazie.

Montaø i†uruchomienie
Na rys. 2 pokazano roz-

mieszczenie elementÛw na
p³ytce obwodu drukowanego
wykonanego na laminacie
jednostronnym. Montaø p³yt-
ki z†elementami elektronicz-
nymi nie wymaga komenta-
rza, z†wyj¹tkiem jednej spra-
wy: szereg goldpinÛw, do
ktÛrych bÍdzie przymocowa-
ny wyúwietlacz LCD oraz
przyciski S1..S4 naleøy przy-
lutowaÊ do pÛl lutowniczych
OD STRONY åCIEØEK! Po
zmontowaniu p³ytki musimy
bardzo dok³adnie sprawdziÊ
wszystkie po³¹czenia, ponie-
waø po przylutowaniu wy-
úwietlacza nie bÍdziemy mie-

Timer kuchenny

WYKAZ ELEMENTÓW
Kondensatory
C1, C2: 27pF
C3: 4,7µF/16V
C4: 100µF/16V
C5: 100nF
Rezystory
PR1: 1kΩ
Półprzewodniki
IC1: zaprogramowany
procesor AT90S2313
Różne
DP1: goldpin 1x16 + złącze
szufladkowe
Q1: 8MHz
Q2: przetwornik piezo
S1..S4: microswitch

P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1300.

Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem: http:/
/www.ep . com.p l / ?pd f /ma -
rzec01.htm oraz na p³ycie CD-
EP03/2001 w katalogu PCB.

Proponujemy
wykonanie prostego

uk³adu, bÍd¹cego czymú
poúrednim pomiÍdzy

zabawk¹ a†przedmiotem
uøytkowym. BÍdzie to

kolejny ìtimer do jajekî.
W†pismach

przeznaczonych dla
elektronikÛw opisano
bardzo wiele takich
przyrz¹dÛw, ale ten
wyrÛønia siÍ kilkoma

cechami, niespotykanymi
w†innych

rozwi¹zaniach.

Rys. 1.
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li dostÍpu do punktÛw lutow-
niczych i†dokonanie jakich-
kolwiek poprawek bÍdzie
bardzo utrudnione.

Do dyspozycji mamy tak-
øe drug¹ p³ytkÍ wykonan¹
z†laminatu epoksydowo-
-szklanego, ktÛra jednak nie
jest p³ytk¹ obwodu drukowa-
nego. Jest to po prostu p³yta
czo³owa timera umoøliwiaj¹-
ca szybkie i†w†miarÍ estetycz-
ne obudowanie uk³adu. Oby-
dwie p³ytki ³¹czymy za po-
moc¹ czterech úrubek o†úred-
nicy 3mm z†nakrÍtkami. £eb-
ki úrub lutujemy do duøych
pÛl lutowniczych umieszczo-
nych na spodniej stronie p³y-
ty czo³owej.

Po w³¹czeniu zasilania na
ekranie wyúwietlacza ukaøe
siÍ komunikat powitalny,
a†nastÍpnie nazwa pierwszej
grupy potraw i†domyúlny,
przeznaczony dla niej czas
przyrz¹dzania. Wyboru gru-

Rys. 2.

py potraw dokonujemy za po-
moc¹ klawiszy oznaczonych
na p³ytce strza³kami. Po na-
ciúniÍciu przycisku SET ma-
my moøliwoúÊ zmiany war-
toúci ustawionego czasu, ktÛ-
r¹ moøemy przeprowadziÊ za
pomoc¹ przyciskÛw oznaczo-
nych strza³kami. Wejúcie
w†tryb ustawiania czasu jest
dodatkowo sygnalizowane
wyúwietleniem na ekranie li-
tery ìSî, umieszczonej na
ostatnim polu wyúwietlacza.
Ponowne naciúniÍcie przycis-
ku SET powoduje zapisanie
ustawionego czasu w†pamiÍ-
ci EEPROM i†powrÛt do me-
nu g³Ûwnego.

Timer uruchamiamy za
pomoc¹ przycisku START/
STOP i†tym samym przycis-
kiem moøemy w†dowolnym
momencie przerwaÊ jego
dzia³anie. Zliczanie up³ywa-
j¹cego czasu jest obrazowa-
ne na wyúwietlaczu, na ktÛ-

rym dodatkowo wyúwietla-
ny jest migaj¹cy prostok¹t.
ZakoÒczenie odmierzania
czasu sygnalizowane jest

przerywanym sygna³em
akustycznym, trwaj¹cym ok.
10 sekund.
Andrzej Gawryluk, AVT


