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Obr. 1 - Mechanická sestava, pohled z boku

Popis zařízení
Rozsah nastavení časového intervalu je od 1 vteřiny do 19

hodin, 59 minut, 59 vteřin. Pro konstrukci byla zvolena varianta
ovládaná mikropočítačem. Časové intervaly jsou pak odvozo-
vány od kmitočtu oscilátoru řízeného krystalem. Toto řešení
umožňuje jednoduše opakované nastavování stejného inter-
valu, a absolutní přesnost trvání intervalu je pak dána pouze
parametry krystalu, tzn. dle katalogových údajů je v nejhorším
případě absolutní chyba rovna ±3,6 vteřiny z maximálního in-
tervalu (71999 vteřin), tj. relativní chyba ±0,005 % (taková přes-
nost není např. s obvodem 555 vůbec myslitelná). Kmitočet krys-
talu [Q1] je zvolen 12 MHz pro jednoduchost výpočtu času
(jeden strojový cykl. = 1 µs). Po změně hodnot registrů TH0,
TL0, TH1 a TL1 lze samozřejmě použít i krystaly jiných kmito-
čtů. Kondenzátory [C2], [C3] zajišťují stabilitu vnitřního oscilá-
toru mikropočítače. Obvod [C1]+[R2] generuje resetovací sig-
nál po připojení napájecího napětí. Odporová síť [R1] definuje
logickou 1 na portu P1 mikropočítače (zejména na P1.0 a P1.1,
které mají otevřený kolektor). Registr [IC2] je použit pouze jako
výkonový oddělovač portu P1 mikropočítače a katod segmen-
tovek displeje (i když jsou výstupy mikropočítače určeny pro
přímé buzení LED, byly by vzhledem k multiplexnímu způsobu
provozu proudově přetěžovány). Jeho výstupy jsou trvale při-
pojeny (pin/OE = L) a sledují stav vstupů (pin LE = H). Proud
segmentovkami displeje omezují odpory [R3] až [R10]. Střední
proud jedním segmentem je nastaven na asi 5 mA. Při tomto
proudu již LED svítí dostatečně. Displej pracuje v multiplexním
režimu. Anody segmentovek [VD1] až [VD6]jsou cyklicky po-
stupně připojovány na Ucc pomocí tranzistorových spínačů
[T1]+[R11] až [T6]+[R16]. Adresa aktivní anody je vysílána na
bity 0 až 2 portu P3 a je pomocí obvodu [IC3] převedena na
kód “1 ze 6“. Na výstupy Q0, Q1, Q4, Q5 jsou současně připo-
jena ovládací tlačítka [SW1] – [SW4], jejichž stav je (cyklicky
spolu s anodami displeje) vzorkován portem P3.5 mikropočíta-
če. Odpor [R18] definuje logickou 1 na P3.5. Diody [D1] až [D4]
zajišťují korektní čtení stavu tlačítek i při současném stisku více
z nich. Miniaturní piezosirénka [Q2] je aktivována portem P3.4
mikropočítače přes spínač [T7]+[R17]. Relé [RE] je aktivováno
portem P3.7 mikropočítače přes spínač [T8]+[T9]+[R19]+[R20]+
[R21]. Dioda [D5] eliminuje napěťové špičky vznikající při vypí-
nání relé. Odpor [R22] omezuje nadměrné oteplení cívky relé.
Síťové napájecí napětí je sníženo bezpečnostním transformá-
torem [TR]. Napětí sekundáru je usměrněno diodovým můst-
kem [D6] a pomocí stabilizátoru [IC4] upraveno na 5 voltů. Kon-
denzátor [C4] eliminuje krátké rušivé impulzy, kondenzátory [C5]
až [C11] jsou filtrační. Filtrační kapacita před stabilizátorem je

složena ze dvou kondenzátorů ([C5], [C6]) z rozměrových dů-
vodů. Dioda [D7] je ochranná – zajišťuje, že stabilizátor nemů-
že být nikdy přepólován.

Součástky [X4], [D8] – [D11], [R23] až [R25] a [SW5] tvoří
doplňující obvody pro komunikaci mezi více časovači, jejichž
propojením lze pak vytvářet i složitější sekvenční funkce, nebo
pro připojení přípravku pro měření času. Publikovaná verze pro-

gramu 1.2 komunikační rozhraní neobsluhuje, proto není třeba
uvedené součástky osazovat. (Verze programu 2.0 využívající
všechny možnosti tohoto rozhraní zatím nebyla uvolněna pro
volné použití.)

Funkce a obsluha zařízení

Po resetu mikropočítače je kontrolována RAM. Nelze-li do
ní zapisovat nebo z ní číst, program se dostane do nekonečné

Obr. 8 - Příklad popisu krycího štítku

Obr. 9 - Horní panel časového spínače



Obr. 2 - Schéma zapojení

smyčky a na displeji svítí symbol “E“. Je-li RAM v pořádku, je
přednastaven čas 10 s, který je současně indikován na disple-
ji, tečky mezi jednotlivými řády displeje svítí trvale a symboly
“+“ a “-“ nesvítí. Zařízení je v pohotovostním stavu.

Symbolické názvy uvedené v dalším textu korespondují
s jednotlivými tlačítky takto (tlačítka SW3 a SW4 mají dvě funk-
ce):
SW1 = VIEW
SW2 = SET TIME
SW3 = START + VALUE UP
SW4 = STOP / CONTINUE + VALUE DOWN

Režim nastavování:
Po stisku tlačítka “SET TIME“ se rozbliká údaj hodin, a lze

jej pomocí tlačítka “VALUE UP“ inkrementovat nebo pomocí

tlačítka “VALUE DOWN“ dekrementovat. Ihned po stisku “VA-
LUE x“ se hodnota změní o jedna, je-li “VALUE x“ stisknuto
déle než cca 0,5 s, údaj se začne měnit plynule. Opakovaným
stiskem “SET TIME“ se nastavený údaj uloží a rozbliká se ná-
sledující údaj, který se nastavuje analogicky. Po nastavení ho-
din, minut a vteřin se nastavují dvě dvoustavové veličiny – pře-
pínače. První povoluje nebo zakazuje akustické návěští po
doběhnutí časového intervalu. Na displeji je zobrazen symbol
“BEEP“, před kterým bliká znaménko “+“ nebo “-“ indikující za-
pnutí nebo vypnutí akustického návěští. Stiskem “VALUE
DOWN“ se akustické návěští vypíná, stiskem “VALUE UP“ se
návěští zapíná. Stiskem “SET TIME“ se opět zvolený stav ulo-
ží. Další přepínač povoluje nebo zakazuje funkci šetřiče (viz
dále). Na displeji je zobrazen symbol “SAVER“, nastavení je
analogické jako u “BEEP“. Následným stiskem “SET TIME“ se



Obr. 6 - Osazení displeje

Obr. 3 - Spoje A displeje

Obr. 4 - Spoje B displeje

režim nastavování ukončí a zařízení se
vrací do pohotovostního stavu. Volba re-
žimu nastavování je zablokována v době
aktivního běhu časovače.

Běh časovače:
Po stisknutí tlačítka “START“ je spuš-

těno odpočítávání nastaveného času
vždy od začátku. Displej zobrazuje uply-
nulý, resp. zbývající čas, což indikuje
současně svítící znaménko “+“ resp. “-“.
Volba způsobu zobrazení (připočítávání
nebo odpočítávání) se provádí stiskem
tlačítka “VIEW“. V době běhu časovače
blikají tečky mezi jednotlivými řády dis-
pleje s periodou 1 s. Je-li za běhu časo-
vače stisknuto tlačítko “STOP / CONTI-
NUE“, běh se přeruší. Tečky mezi řády
displeje se rozsvítí trvale a začne blikat
znaménko “+“ resp. “-“. Displej stále zob-
razuje uplynulý, resp. zbývající čas. Opa-
kovaným stiskem tlačítka “STOP / CON-
TINUE“ se časovač opět rozběhne
a pokračuje v činnosti od místa, kde byl
běh přerušen. Stiskem tlačítka “START“
se časovač také rozběhne, avšak ne od
místa přerušení, ale od začátku. Je tedy
znovu odpočítáván celý interval.

Stiskem tlačítka “SET TIME“ je režim
běhu úplně zrušen a zařízení přechází
do režimu nastavení.

Po doběhnutí nastaveného času (do-
počítáním celého intervalu) přechází za-
řízení automaticky do pohotovostního
stavu. Je-li zapnuto akustické návěští, je
ukončení intervalu indikováno i přerušo-
vaným pípáním.

Každý platný stisk kteréhokoliv tlačít-
ka je indikován krátkým pípnutím piezo-
sirénky – tato indikace není nastavením
“BEEP“ vypínatelná!

Funkce šetřiče:
Aby byla co nejmenší energetická

spotřeba zařízení, a tím i tepelné ztráty
(především síťového transformátoru), je
implementována funkce, která po jedné
minutě od posledního stisknutí platného
tlačítka zhasíná číslice a na displeji zů-
stávají svítit pouze desetinné tečky. To
platí v pohotovostním stavu a v režimu
běhu časovače, je-li zapnut přepínač
“SAVER“. Zpětně se plné zobrazení úda-
jů na displeji vyvolává stiskem tlačítka
“VIEW“. V režimu nastavování je šetřič
vždy neaktivní.

Konstrukční pokyny
V zařízení jsou použity dvě desky plošných spojů dle obr. 3

a obr. 4 – deska displeje, a obr. 5 - hlavní deska. Deska displeje
je oboustranná, je však navržena tak, aby nebylo nutné použí-
vat prokovené otvory (průchody jsou vytvořeny přístupnými vý-
vody součástek nebo je lze zhotovit pomocí kousků drátu). Osa-
zení desek součástkami ukazují obr. 6, 7. Pro mikropočítač
doporučuji použít sokl, je tak umožněna jeho jednoduchá vý-
měna v případě potřeby (změna programu). Na hlavní desce
jsou dvě drátové propojky (u X2 a mezi C8 a R19). Stabilizátor
je k hlavní desce přišroubován naležato přes chladič DO1 (po-
řadí dílů zespodu: šroub M3×6, podložka, DPS, chladič, stabi-
lizátor, vějířovitá podložka, matice), styčné plochy IC4 a chladiče
je vhodné pokrýt silikonovou vazelínou pro lepší přestup tepla.
Krystal je rovněž montován naležato a je k desce připevněn

třmenem z drátu. Desky jsou elektricky propojeny pomocí ko-
nektorových kolíkových lišt a dutinek. Konektorové dutinky [X1A]
a [X2A] jsou na desku displeje připájeny ze strany spojů, tedy
z opačné strany než ostatní součástky! Síťový přívod
a výkonový přepínací kontakt relé (zvolený typ relé dovoluje
spínat odporovou zátěž až přes 2 kW při napětí 230 V) jsou
vyvedeny pomocí sestavy tří dvoudutinkových svorek s roztečí
10 mm; ve střední svorce je jedna dutinka odstraněna a druhá
je přesunuta na prostřední pozici. Uspořádání síťové části
a způsobu připojení ovládaného zařízení je ponecháno na uži-
vateli dle jeho potřeby. Příklad zapojení je na obr. 7, kde SW-
A je dvoupólový hlavní spínač a přepínač SW-B umožňuje volit
sepnutí nebo rozepnutí jako aktivní stav. Svorky U1, PE1 a N1
jsou přívodní (vidlice), svorky U2, PE2, N2 jsou výstupní (zá-
suvka). V každém případě je nutno v síťové části použít díly
určené pro síťové napětí a dimenzované na požadované prou-



Obr. 5 - Spoje A logiky

Obr. 7 - Osazení logiky

dy, dodržovat vzdálenosti mezi živými
částmi atd. dle bezpečnostních předpisů,
protože se jedná o obvody pracující
s napětím životu nebezpečným!

Mechanická sestava je na obr. 1.
Označení jednotlivých částí odpovídá pís-
menům v závorkách u mechanických dílů
v seznamu materiálu. Obě desky ploš-
ných spojů (A) a (B) jsou spojeny sešrou-
bováním přes čtyři distanční sloupky (D).
Podložky (I) vložené mezi hlavní desku
(A) a dist. sloupky (D) vyrovnávají délko-
vé rozdíly tak, aby obě desky plošných
spojů (A) a (B) i horní panel (C) byly rov-
noběžné. Horní panel z červeně tónova-
ného organického skla (C) je opatřen štít-
kem (J) (např. vytisknutým laserovou
tiskárnou na samolepicí fólii) vyříznutý-
mi otvory pro tlačítka a segmentovky dis-
pleje. Rozměry horního panelu jsou na
obr. 9, čárkovaně je vyznačen průhled pro
displej. Kompletní blok časového spína-
če lze zabudovat do samostatného pouz-
dra nebo jej použít jako součást většího
celku a podobně.

Závěrem
Výpis programu pro mikropočítač verze 1.2 je uveden

v příloze ve formátu IntelHex. V paměti mikropočítače zabírá
program 1325 byte.

Seznam součástek
Elektronické součástky:
R1 odp. síť RR 8× 10k, typ A
R2 10k
R3 – R10 100R
R11 – R16 3k3
R17, R20 3k9
R18, R19 10k
R21 33k
R22 22R
C1 E 10µ/16V
VD1 segm. ±1 HDSP 5507
VD2 – VD6 7seg. HDSP 5501
SW1 – SW4 P-DT6xx
TR 2,8VA/9V WL4809-1
RE relé Eichhof E3206L06V
X1, X2 konektorové kolíky lámací

ASS01038Z
X1A, X2A dutinková lišta BL810G
X3 3× svorka ARK500-10/2

sokl 20 pinů (pro IC1)
(označení podle katalogu GM Electronic)

Mechanické díly:
(A) hlavní deska plošných spojů
(B) deska plošných spojů displeje
(C) horní panel
(D) 4× distanční sloupek DI5M3X20
(E) 2× distanční sloupek DI5M3X30
(F) 6× distanční sloupek DA5M3X8
(G) 4× šroub M3x6 ČSN 02 1131
(H) 4× šroub M3x6 ČSN 02 1151
(I) 8× podložka î 3,2 ČSN 02 1703
(J) krycí štítek
chladič DO1 (pro IC4)
šroub M3×8 ČSN 021131 (pro přip. IC4)

matice M3 ČSN 021401 (pro přip. IC4)
podložka prům. 3,2 ČSN 021703 (pro připevnění IC4)
podl. vějíř. Æ 3,2 ČSN 021745 (pro IC4)
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