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Montaø i†uruchomienie
Ca³y uk³ad elektryczny zegara

umieszczono na trzech p³ytkach
drukowanych: p³ytce bazowej, wy-
úwietlacza oraz klawiatury. Dwie
pierwsze wykonano w†wersji dwu-
stronnej z†metalizacj¹ otworÛw,
ostatnia p³ytka jest jednostronna.
Widoki tych p³ytek przedstawiono
na wk³adce wewn¹trz numeru.

Zanim przyst¹pimy do monta-
øu dla pewnoúci naleøy zeszlifo-
waÊ delikatnie krawÍdzie p³ytek:
bazowej i†wyúwietlacza uøywaj¹c
do tego celu drobnego pilnika lub
papieru úciernego. SzczegÛln¹
uwagÍ naleøy zwrÛciÊ na krawÍ-
dzie styku obu p³ytek, w†miejscu,
w†ktÛrym pola lutownicze sygna-
³Ûw wyúwietlacza pokrywaj¹ siÍ.
Wszelkie wystÍpuj¹ce w³oski mie-
dzi, ktÛre mog¹ powstaÊ w†pro-
cesie technologicznym naleøy bez-
wzglÍdnie usun¹Ê tak, aby miÍdzy
s¹siednimi polami nie wystÍpo-
wa³y zwarcia.

Montaø elementÛw naleøy roz-
pocz¹Ê od p³ytki bazowej. Roz-
mieszczenie na niej elementÛw
przedstawia rys.5.

Stosuj¹c siÍ do ogÛlnie przy-
jÍtych zasad montujemy najpierw
niskoprofilowe elementy bierne.
Autor proponuje rozpocz¹Ê mon-
taø od wlutowania rezystorÛw R1,
R2, R8 i†R22, ktÛre umieszczone
s¹ pod uk³adami scalonymi U1
i†U2. DziÍki zastosowaniu podsta-
wek pod te uk³ady, nie jest
konieczne wlutowywanie tych ele-
mentÛw od strony dolnej p³ytki,
ale ìwe wnÍtrzu podstawek. Na-
stÍpnie montujemy pozosta³e re-
zystory oprÛcz tych, ktÛre zosta³y
umieszczone pionowo.
W†tym miejscu drobna uwaga

- nie naleøy montowaÊ rezystora
R7 (³¹czy pin 22-U1 z†baz¹ T5),
zamiast niego naleøy wlutowaÊ
zworÍ.
Teraz moøna wlutowaÊ pod-

stawki pod uk³ady scalone oraz
zamontowaÊ drabinkÍ rezystorow¹
RP1, diody, kondensatory, tran-
zystory oraz pozosta³e elementy.
W†przypadku uøycia jako C5 kon-
densatora typu MKT na napiÍcie
63V moøna go bÍdzie zamontowaÊ
podobnie jak rezystor R22, tzn.
w†podstawce U2, w†przypadku
gdy siÍ tam nie mieúci, naleøy go
wlutowaÊ poziomo od strony dol-
nej p³ytki drukowanej. Na koÒcu
naleøy zamontowaÊ kondensatory
elektrolityczne, tranzystory, stabi-
lizator napiÍcia U5 oraz przekaü-
nik RL1. Jako ten ostatni moøna
zastosowaÊ dowolny przekaünik
na napiÍcie 12V ze stykami typu
NO lub NC. Ze wzglÍdu na
odpowiednie po³¹czenia na p³ytce
drukowanej moøna zastosowaÊ
typ: RM-81, lub RM-83 lub po-
dobne zachodnie wersje na takie
napiÍcie.
W†wolne punkty znajduj¹ce siÍ

na obwodzie obrysu baterii 9V
(6F22) warto wlutowaÊ typowe
srebrzone ko³ki uøywane niegdyú
w†polskich telewizorach do ³¹cze-
nia modu³Ûw odbiornika. DziÍki
temu bateria BT1 bÍdzie umoco-Rys. 5. Rozmieszczenie elementów na płytce głównej.

W†drugiej czÍúci artyku³u
przedstawiamy sposÛb

montaøu zegara cyfrowego.
Za miesi¹c pokaøemy w
jaki sposÛb zegar moøna

nauczyÊ mÛwienia, co jest
czynnoúci¹ sprawiaj¹c¹ wiele

radoúci.

Mówiący zegar z DCF77,
część 2
kit AVT−322
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wana ìna wciskî bez potrzeby
wykonywania dodatkowych obejm
lub klamer. Do do³¹czenia BT1
moøna wykorzystaÊ specjaln¹
z³¹czkÍ, lub co radzi autor, lepiej
jest wykorzystaÊ styki ze starej
zuøytej baterii 9V. Takie styki
umieszczone s¹ zwykle na sztyw-
nej p³ytce bakelitowej lub ze
sztucznego tworzywa. Do nich to
naleøy przylutowaÊ 2†kawa³ki
srebrzanki o†úrednicy co najmniej
1mm, zwracaj¹c uwagÍ na odpo-
wiedni kierunek (polaryzacjÍ ba-
terii). Tak powsta³e ìw¹syî naleøy
wlutowaÊ do odpowiednich otwo-
rÛw z³¹cza baterii BT1. Warto
przed tym do³¹czyÊ sam¹ bateriÍ
tak aby ca³oúÊ pasowa³a, a†bateriÍ
w†razie potrzeby moøna by³o ³at-
wo wyj¹Ê.

Nie naleøy zapomnieÊ o†mon-
taøu zwory JP3, na ktÛr¹ warto
od razu za³oøyÊ jumper. Do wy-
konania po³¹czenia z†p³ytka kla-
wiatury - z³¹cze JP2 moøna wy-
korzystaÊ kawa³ki przewodu
w†izolacji. Autor radzi jednak za-
stosowanie typowego 1-rzÍdowego
gniazda (typu ìgoldpinî) co umoø-
liwi pÛüniejsze od³¹czanie klawia-
tury w†razie potrzeby.

Z³¹cze oznaczone na schema-
cie elektrycznym jako JP1 nie jest
wykorzystywane, dlatego nie na-
leøy montowaÊ w†nim øadnych
elementÛw.

Elementy BZ1 oraz GN2
umieszczone s¹ poza p³ytk¹ ba-
zowa i†niezbÍdne po³¹czenia naleøy
wykonaÊ przewodem. W†przypadku
wykorzystania jako SP1, ma³ego
g³oúnika 0,25W/8Ω o†úrednicy
max. 57mm (wchodzi on w†sk³ad
zestawu AVT-322) nie naleøy go
na tym etapie montaøu do³¹czaÊ
do z³¹cza SP1 na p³ytce bazowej.

Dla CzytelnikÛw
ktÛrzy zrezygnuj¹
z†opcji synchronizacji
zegara z†wzorcem cza-
su DCF77, na p³ytce
drukowanej przezna-
c zono doda t kowe
miejsce na kondensa-
tor zmienny, trymer
CT. DziÍki niemu
moøliwe bÍdzie odpo-
wiednie kalibrowanie

wskazaÒ zegara. WartoúÊ konden-
satora CT naleøy dobraÊ w†zaleø-
noúci od b³Ídu wskazaÒ lub od-
chy³ki czÍstotliwoúci wewnÍtrzne-
go generatora uk³adu U1. CzÍstot-
liwoúÊ ta powinna wynosiÊ
6.000.000 Hz (6MHz). W†razie
potrzeby moøna j¹ zmierzyÊ na
koÒcÛwce 18 mikroprocesora U1
(X2). W†przypadku instalacji try-
mera CT naleøy w†razie potrzeby
zmieniÊ wartoúÊ kondensatora C2
tak, aby sumaryczna wartoúÊ by³
zbliøona do 33pF w†úrodkowym po-
³oøeniu osi trymera. U³atwi to
pÛüniejsz¹ korekcjÍ b³Ídu wska-
zaÒ, ktÛra z†regu³y nie przekracza
1†sekundy na dzieÒ.
Kondensator CT jest dobierany

indywidualnie, toteø nie wchodzi on
w†sk³ad zestawu AVT-322/1 i†/2,
a†w†przypadku korzystania z†auto-
synchronizacji (DCF77) jest zbÍdny.
Mikrofon MIC warto zamoco-

waÊ na kawa³ku 3-øy³owego prze-
wodu. W†przypadku uøycia mik-
rofonu elektretowego w†wersji 2-
koÒcÛwkowej naleøy zewrzeÊ wy-
prowadzenia 2†i†3†z³¹cza MIC na
p³ytce drukowanej. Na sche-
macie elektrycznym z†rys.1
(w pierwszej czÍúci artyku³u)
oznaczono to lini¹ przerywa-
n¹. Naleøy uøyÊ mikrofonu
dobrej jakoúci. Autor przy-
padkowo natkn¹³ siÍ na stary
egzemplarz z†Tonsilu, ktÛry
mia³ bardzo ma³¹ czu³oúÊ
a†dodatkowo wprowadza³ du-
øe zniekszta³cenia. Wymiana
na dwukoÒcÛwkow¹ wersjÍ
innego producenta da³a dos-
kona³e efekty.
Jak wynika z†praktyki uru-

chomieniowej kilku egzemp-
larzy zegarÛw, warto od stro-
ny dolnej p³ytki, przyluto-
waÊ, bezpoúrednio do wypro-
wadzeÒ 6†i†4†uk³adu wzmac-
niacza U6 (LM386) dodat-
kowy kondensator 47nF,
co ca³kowicie wyelimi-

nuje nieduøy, aczkolwiek przykry
przydüwiÍk podczas odtwarzania
komunikatÛw.
Montaø p³ytki wyúwietlaczy

jest prosty. Rozmieszczenie ele-
mentÛw przedstawia rys.6. Naleøy
uwaøaÊ, aby wyúwietlacze oraz
diody úwiec¹ce LED by³y wluto-
wane na tej samej wysokoúci.
Dwukropek powinien byÊ w†kolo-
rze wyúwietlaczy (czerwone), zaú
diody ìALARMî i†ìTIMERî w†eg-
zemplarzu modelowym by³y w†ko-
lorze øÛ³tym, co przy zastoso-
waniu czerwonego filtru (wcho-
dz¹cego w†sk³ad obudowy KM-
50) w†efekcie daje kolor poma-
raÒczowy i†uatrakcyjnia wy-
úwietlan¹ przez zegar informacjÍ.
Pozostaje jeszcze montaø p³ytki

klawiatury. Jako klawiszy K1...K4
uøyto przyciskÛw chwilowych. Ich
wysokoúÊ zapewnia odpowiednie
zamontowanie ca³ego urz¹dzenia
w†standardowej obudowie ze
sztucznego tworzywa o†handlowej
nazwie KM-50. Przed wlutowa-
niem w†p³ytkÍ klawiszy naleøy
sprawdziÊ kierunek montaøu zgod-
nie z†rys.7.
Sławomir Surowiński, AVT

Opracowanie oprogramowania
steruj¹cego przedstawionym urz¹-
dzeniem by³o wspomagane
ìEmulatorem procesora 87C51î ktÛ-
ry jest dostÍpny jako kit AVT-288.
Uk³ady U1 w†wersji handlowej

programowano ìProgramatorem
procesorÛw MCS-51î - kit AVT-
320.

Rys. 7. Rozmieszczenie elementów na
płytce pomocniczej.

Rys. 6. Rozmieszczenie elementów na płytce
wyświetlaczy.
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