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Czy grozi Ci “Amnesia”?
Jeøeli stosujesz w†swoich
opracowaniach duøe iloúci
uk³adÛw programowalnych
w†wersji EPROM, na tytu³owe
pytanie z†pewnoúci¹ odpowiesz,
øe tak. Dlaczego?
OtÛø t¹ wdziÍczn¹ nazwÍ nosi
najnowsza propozycja firmy WGElectronics - miniaturowy,
przenoúny kasownik ultrafioletowy.
w†ktÛrym zastosowano niezwykle
modny w†ostatnich czasach 8koÒcÛwkowy mikrokontroler PIC.
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WiÍkszoúÊ dotychczas
dostÍpnych na rynku kasownikÛw UV charakteryzowa³a bardzo
solidna konstrukcja
mechaniczna, a†co
za tym idzie duøe
rozmiary i†masa.
Najpopularniejszym sposobem
zapalania úwietlÛwek by³y tradycyjne uk³ady
z†d³awikiem i†bimetalicznym starterem, co powodowa³o, øe by³y to rozwi¹zania zawodne
i†energoch³onne.
W†odczuciu wielu uøytkownikÛw by³y to najbardziej istotne wady tradycyjnych konstrukcji.
Okaza³o siÍ, øe wymienione wady zosta³y zauwaøone przez jednego
z†wiÍkszych w†kraju producenta kasownikÛw,
a†owocem prac konstrukcyjnych jest w³aúnie ìAmnesiaî.
W†miejsce solidnej i†ciÍøkiej
konstrukcji stalowej zastosowano
proste w†montaøu elementy aluminiowe.
W†dolnej czÍúci obudowy znajduje siÍ szuflada z†pojemnikiem na 5†uk³adÛw w†obudowach DIL28. Dno pojemnika wy³oøono antyelektrostatyczn¹ g¹bk¹, ktÛra s³uøy jako
elementy mocuj¹cy kasowane uk³ady (s¹ one
wpinane w†g¹bkÍ). Zastosowane rozwi¹zanie
zachwyca prostot¹, ale utrudnia nieco øycie
uøytkownikom stosuj¹cym uk³ady w†obudowach PLCC, poniewaø nie s¹ one w†øaden
sposÛb zabezpieczone przed wypadniÍciem.
Moøna oczywiúcie wyj¹Ê g¹bkÍ z†dna pojemnika i†w†to miejsce w³oøyÊ uk³ady, ale
nie jest to rozwi¹zanie eleganckie. Jest to
jedyna wada kasownika, zauwaøona podczas
kilkutygodniowej eksploatacji.
Na niewielkiej p³ycie czo³owej kasownika
znajduj¹ siÍ dwie diody LED sygnalizuj¹ce
fakt do³¹czenia zasilania (zielona) oraz w³¹czenia promiennika ultrafioletowego (czerwona). W³¹czenie promiennika inicjuje uøytkownik poprzez wciúniÍcie niewielkiego
przycisku, ktÛry jest ostatnim, trzecim, elementem zainstalowanym na p³ycie czo³owej.
Poniewaø promieniowanie ultrafioletowe
jest szkodliwe dla ludzkiego wzroku producent zastosowa³ proste zabezpieczenie mechaniczne, ktÛre uniemoøliwia w³¹czenie
promiennika UV bez uprzedniego zamkniÍcia szuflady.
O†nowoczesnoúci prezentowanej konstrukcji najdobitniej úwiadcz¹ zastosowane przez
konstruktorÛw rozwi¹zania elektroniczne.
Pierwsze z†nich to mikroprocesorowy timer,
ktÛry odmierza zadany czas kasowania i†steruje w³¹czaniem i†wy³¹czaniem promienni-

ka. ìSercemî timera jest mikrokontroler
z†serii PIC12C5xx w†8-koÒcÛwkowej obudowie. Czas kasowania ustala siÍ przy pomocy DIP-switcha, w†przedziale 2..30 minut
z†krokiem 2†min. DostÍp do DIP-switcha
moøliwy jest od spodu urz¹dzenia, po odsuniÍciu szufladki.
Drugie, niezwykle nowoczesne rozwi¹zanie, to przetwornica zasilaj¹ca promiennik.
DziÍki zastosowaniu przetwornicy impulsowej zap³on promiennika jest natychmiastowy. W†czasie testÛw nie stwierdzono wyd³uøania siÍ czasu zapalania úwietlÛwki podczas
intensywnej eksploatacji.
Kasownik zasilany jest z†zewnÍtrznego zasilacza ìkalkulatorowegoî o†mocy 6W, ktÛry wchodzi w†sk³ad zestawu. Takie rozwi¹zanie podnosi bezpieczeÒstwo pos³ugiwania
siÍ kasownikiem, co ma duøe znaczenie,
poniewaø jego obudowa jest wykonana z†metalu.
Bior¹c pod uwagÍ wysokie walory estetyczne (doskona³a jakoúÊ wykonania), jak
i†uøytkowe (kilkutygodniowe testy) naleøy
stwierdziÊ, øe ìAmnesiaî jest doskona³¹ propozycj¹ dla uøytkownikÛw ìdomowychî
i†dla firm prowadz¹cych badania. Stosunkowo niewielka pojemnoúÊ szufladki na uk³ady
powoduje, øe w†zastosowaniach przemys³owych prezentowany kasownik raczej siÍ nie
sprawdzi.
Piotr Zbysiński, AVT
Kasownik do testu udostÍpni³a redakcji
firma WG-Electronics.
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