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Do czego to służy?
Proponowany układ jest drugim z kolei

urządzeniem z serii „sportowej”, także
wykorzystującym opisane niedawno
w EdW wyświetlacze siedmiosegmento−
we JUMBO. Zbudowaliśmy już zegar
meczowy, który może posłużyć do obra−
zowania upływu czasu w grach sporto−
wych, takich jak koszykówka, siatkówka
czy inne. Tym razem przyszła pora na roz−
wiązanie problemu przekazania kibicom
informacji o aktualnym stanie gry. Mamy
do dyspozycji wyświetlacze, które powin−
ny być doskonale widoczne nawet
z większej odległości, tak więc nasze
urządzenie może być zainstalowane na−
wet na małym boisku piłkarskim.

Zaprojektowany układ wysterowuje
cztery wyświetlacze, czyli że możemy
wyświetlać wyniki spotkania dwóch dru−
żyn do stanu 99:99 włącznie. I tu właśnie
zaczyna się problem: taki wyświetlacz
całkowicie wystarcza do prezentacji wy−
ników meczu piłki nożnej czy siatkówki,
natomiast może mieć za mało cyfr
w przypadku meczu koszykówki. W przy−
padku spotkania dwóch drużyn koszyka−
rzy grających na wysokim poziomie wy−
nik spotkania może wyrażać się niejedno−
krotnie liczbą trzycyfrową. I co teraz zro−
bimy? Najprostsze rozwiązanie to po
prostu zapamiętywanie faktu przejścia
jednego lub obydwóch liczników przez
zero. Mało to eleganckie, ale proste. Dru−
gim rozwiązaniem jest resetowanie licz−
ników po każdej tercji meczu. Rozwiąza−
niem optymalnym jest zbudowanie kolej−
nego układu liczników, mogących obsłu−
giwać sześć wyświetlaczy, ale zwiększy
to znacznie koszt wykonania całego urzą−
dzenia (wyświetlacze są dość drogie)
i zmniejszy jego uniwersalność. Wszyst−
kie bowiem układy przeznaczone do
współpracy z wyświetlaczami JUMBO są
ze sobą kompatybilne i posiadają iden−
tyczne złącza. Raz zmontowany panel
z czterema wyświetlaczami może praco−
wać jako zegar meczowy, licznik do pre−
zentacji wyników spotkania lub jako
zwykły zegar pokazujący godziny i minuty
(układ w opracowaniu). Prawdę mówiąc,
autor znalazł się w przysłowiowej kropce
i zmuszony jest prosić o radę Czytelni−
ków. Na razie przekazujemy Wam opis
układu licznika wykorzystującego cztery
wyświetlacze. Jeżeli jednak większość
z Was zdecyduje, że warto zaprojekto−
wać kolejną płytkę licznika współpracują−
cego z sześcioma wyświetlaczami, to
projekt taki natychmiast zostanie wyko−
nany i opisany w EdW.

Nasz licznik meczowy jest układem
trywialnie prostym, łatwym do zbudowa−
nia i bardzo tanim. Zawiera jedynie czte−
ry tanie i powszechnie dostępne układy
scalone.

Jak to działa?
Schemat elektryczny proponowanego

układu pokazano na rryyssuunnkkuu  11. Od razu
widać, że informacja o prostocie urządze−
nia nie była przesadą. Umieszenie deko−
derów wyświetlaczy siedmiosegmento−
wych na płytkach wyświetlaczy JUMBO
umożliwiło maksymalne zredukowanie
ilości elementów wchodzących w skład
modułów sterujących. 

Układ składa się z dwóch głównych
bloków funkcjonalnych: liczników dzie−
siętnych modulo 99 i sterujących nimi
przerzutników R−S. Ponieważ obydwa
bloki są całkowicie identyczne, omówmy
tylko jeden z nich.

Połączone ze sobą kaskadowo liczniki
IC2A i IC2B obsługują dwa wyświetlacze
obrazujące wyniki „Gospodarzy”. Na we−
jście tych liczników podawane są w mia−
rę postępu gry impulsy, np. w momencie
strzelenia gola przez „gospodarzy”. Im−
pulsy wprowadzane są ręcznie, przez po−
mocnika sędziego. Gdyby jednak impulsy
te doprowadzane były wprost ze styków

przycisku mechanicznego, to z pewnoś−
cią układ nie działałby prawidłowo. Prze−
kłamywanie spowodowane by było drga−
niem styków przełącznika. Jeżeli na przy−
kład włączamy światło w mieszkaniu, to
wydaje się nam, ze zapaliło się ono na−
tychmiast. W rzeczywistości przed osta−
tecznym zapalaniem się żarówki został
do niej doprowadzony ciąg impulsów, cał−
kowicie niewidocznych dla oka, ale gene−
rujących zakłócenia radioelektryczne. Ża−
den styk mechaniczny nie zwiera obwo−
du natychmiast, ale wykonuje serię
drgań. Najczęściej nie ma to wielkiego
znaczenia, natomiast w przypadku szy−
bko pracujących układów cyfrowych pro−
wadzi do kompletnej katastrofy. Możecie
to zjawisko sprawdzić doświadczalnie:
przetnijcie w zmontowanym już układzie
ścieżkę prowadzącą do wejścia licznika
IC2A (pin 2) i do tego wejścia dołączcie
przełącznik zwierający je do masy i rezys−
tor (dowolny) „podciągający” je do plusa
zasilania. Po kilku naciśnięciach na przy−
cisk zobaczycie, dlaczego w układzie za−
stosowano prosty przerzutnik R−S, całko−
wicie likwidujący efekt drgania styków
(po doświadczeniu nie zapomnijcie połą−
czyć z powrotem przerwanej ścieżki!). 

Każde naciśnięcie przycisku S3 (lub S2
w przypadku drugiego bloku liczników)

Meczowy licznik zdobytych punktów
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powoduje zwiększenie stanu liczników
o 1. Przed rozpoczęciem meczu oraz po
zakończeniu spotkania liczniki możemy
wyzerować za pomocą przycisku S1. Na−
ciśnięcie tego przycisku spowoduje po−
danie stanu wysokiego na wejścia RST
wszystkich czterech liczników i w kon−
sekwencji natychmiastowe ich wyzero−
wanie.

Pozostała część układu to typowo
skonstruowany zasilacz zbudowany z wy−
korzystaniem monolitycznego stabilizato−
ra typu 7805. 

Montaż i uruchomienie
Mozaika ścieżek płytki drukowanej

i rozmieszczenie na niej elementów po−
kazane zostało na rryyssuunnkkuu  22. Montaż wy−
konujemy w typowy sposób, rozpoczyna−
jąc od elementów najmniejszych, a koń−
cząc na kondensatorach elektrolitycznych

i stabilizatorze napięcia. Na fotografi−
i widać wyraźnie, że przyciski sterujące
możemy wlutować na dwa sposoby: od
strony elementów lub od strony druku.

Wlutowanie tych elementów od strony
druku może w wielu przypadkach ułatwić
umieszczenie płytki w obudowie. W oby−
dwóch przypadkach układ będzie praco−

Rys. 1. Schemat ideowy licznika

Rys. 2. Schemat montażowy
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wał dobrze, ale w trochę różny sposób.
Autor pozostawia Czytelnikom odpo−
wiedź na pytanie, czym będą się różnić
obydwa rodzaje pracy. 

Zmontowany układ nie wymaga żadnej
regulacji i ostatnią czynnością jaka nam
pozostała do wykonania będzie montaż
kabla łączącego płytkę z wyświetlaczami
i okablowanie płytek wyświetlaczy. Czy−
telnicy którzy czytali opis konstrukcji zega−
ra meczowego lub nawet wykonali ten
układ, mogą z całkowitym spokojem

opuścić dalszą cześć arty−
kułu. Dla pozostałych po−
wtarzamy opis wykonania
dołączenia przewodu taś−
mowego do płytki i okablo−
wania wyświetlaczy.

Złącze zaciskowe zacis−
kamy na jednym końcu
przewodu, a drugi koniec
rozdzielamy na cztery gru−
py : cztery pierwsze prze−
wody do dekodera wy−
świetlacza jednostek, czte−
ry następne do dekodera
wyświetlacza dziesiątek,
kolejne cztery do drugiego
dekodera wyświetlacza
jednostek i ostatnie osiem

przewodów do drugiego wyświetlacza
dziesiątek.  

Kolejność przewodów najlepiej ilustru−
je rryyssuunneekk  33. Kolejno lutujemy przewody
prowadzące do wejść dekoderów wy−
świetlaczy. Do ostatniego wyświetlacza
doprowadzone są także przewody zasila−
jące: jeden z napięciem ok. 15 ... 17V do
zasilania segmentów wyświetlaczy, drugi
z napięciem stabilizowanym +5VDC do
zasilania dekodera i trzeci – przewód ma−
sy. Jak więc widać, tylko jeden wyświet−

lacz został zasilony, a pozostałe nie mogą
jeszcze pracować. Należy wykonać do−
datkową instalację, łącząc trzema prze−
wodami zasilanie do pozostałych trzech
wyświetlaczy

Pozostała jeszcze sprawa mechanicz−
nego połączenia wyświetlaczy i modułu
licznika w jedną całość. Tu autor może je−
dynie doradzać Czytelnikom pewne
sprawdzone rozwiązania. Najlepiej byłoby
umieścić całość w pudełku odpowiedniej
wielkości i przykryć filtrem wykonanym
z barwionego na czerwono plexi. Filtr ta−
ki jest jednak trudny do zdobycia i w osta−
teczności można zastąpić go kawałkiem
odpowiednio przyciętego szkła. Jeżeli
nasz licznik ma być używany wyłącznie
w pomieszczeniu zamkniętym, np. na sa−
li gimnastycznej, to można zrezygnować
z przysłaniania wyświetlaczy i zbudować
coś w rodzaju konstrukcji pokazanej na
rryyssuunnkkuu  44.

ZZbbiiggnniieeww  RRaaaabbee

Rys. 3. Kolejność przewodów

Rys. 4.

WWyykkaazz  eelleemmeennttóóww
RReezzyyssttoorryy

R1, R2, R3, R4, R5: 8,2k

KKoonnddeennssaattoorryy
C1 100µF/10V
C2, C4 100nF
C3 470µF/25V

PPóółłpprrzzeewwooddnniikkii
IC2, IC1 4518 
IC3 4011 
IC4 7805...7812

PPoozzoossttaałłee
S1 przycisk typu RESET
S3, S2 przyciski typu monostabilne 
DIGITAST
Z2 ARK2 
Z1 goldpin 10X2
Odcinek przewodu taśmowego 20 żyłowego
ok. 40 cm
Złącze zaciskowe AFC−20

KKoommpplleett  ppooddzzeessppoołłóóww  zz  ppłłyyttkkąą  jjeesstt
ddoossttęęppnnyy  ww  ssiieeccii  hhaannddlloowweejj  AAVVTT  jjaakkoo

„„kkiitt  sszzkkoollnnyy””  AAVVTT−−22222299..

c.d. ze str. 57
Syrenki z własnym akumulatorkiem

rezerwowym powinny być stale pod na−
pięciem. Mają one dwa wejścia sterują−
ce, umożliwiające uruchamianie ich przez
podanie plusa zasilania albo masy. Syreny
takie dostępne są w ofercie AVT (reklama
na ostatniej stronie okładki).

Montaż i uruchomienie
Układ można zmontować na płytce po−

kazanej na rryyssuunnkkuu  44.
Montaż jest klasyczny, nie sprawi trud−

ności. Układ scalony warto wlutować na
końcu i raczej nie należy stosować pod
niego podstawki.

Jeśli układ miałby pracować w piwnicy
lub innym wilgotnym pomieszczeniu,
zmontowaną płytkę należy zabezpieczyć
izolacyjnym lakierem ochronnym. W ta−
kim wypadku prawdopodobnie trzeba też
będzie zmniejszyć wartość R5 (nawet do
10...22kΩ), aby prądy upływu między
przewodami pętli nie zakłóciły działania
centralki. 

Układ nie wymaga uruchamiania, ale
po pierwszym włączeniu napięcia zasila−
jącego należy do pozostawić pod napię−
ciem przynajmniej na godzinę, aby zafor−
mować wszystkie kondensatory elektroli−
tyczne (punkty D, E powinny być ze sobą

zwarte, trzeba też kilkukrotnie nacisnąć
przycisk WYŁ).

Przy ostatecznej instalacji systemu
trzeba starannie przemyśleć co zastoso−
wać w roli przycisku WYŁ i jak go ukryć.
Ważną sprawą jest też ukrycie centralki,
źródła zasilania i takie umieszczenie syre−
ny, żeby nie można jej było zniszczyć przez
uderzenie lub wyrwanie przewodów.

PPiioottrr  GGóórreecckkii
ZZbbiiggnniieeww  OOrrłłoowwsskkii

KKoommpplleett  ppooddzzeessppoołłóóww  zz  ppłłyyttkkąą  jjeesstt
ddoossttęęppnnyy  ww  ssiieeccii  hhaannddlloowweejj  AAVVTT  jjaakkoo

„„kkiitt  sszzkkoollnnyy””  AAVVTT−−22115544..




