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Na pomysł zaprojektowania testera autor wpadł podczas kupowania żarówek w
sklepie elektrycznym. Podgl ądaj ąc prac ę sprzedawcy podczas kontroli
kupowanych żarówek, zauwa żyłem że do tego celu u żywa on prostego układu
składaj ącego si ę z zestawu oprawek podł ączonych do sieci poprzez wył ącznik.
Taki układ wydał mi si ę nieco przestarzały aczkolwiek do ść skuteczny do
przeprowadzenia prostego testu. Du żą wad ą takiego układu jest to, że
obsługuj ący mo że przez nieuwag ę zosta ć pora żony pr ądem z sieci co jest mało
przyjemne no i bardzo niebezpieczne.
Konstrukcj ę testera oparto na popularnym i znanym wszystkim czytelnikom EP
mikrokontrolerze ST62T20C. Wielk ą zalet ą układu jest to że zawiera on w
swojej strukturze przetwornik analogowo cyfrowy.
Program na mikrokontroler stworzony został przy u życiu znanego pakietu
programowego ST6-Realizer.
Budowa układu:
Z konstrukcji testera mo żemy wyodr ębni ć trzy bloki rys 1 :

- mikrokontrolera

- pomiarowy

- sygnalizacji

Mikrokontroler jest najwa żniejsz ą cz ęści ą układu i z odpowiednio napisanym
programem jest odpowiedzialny za prac ę całego urz ądzenia.
Część pomiarowa umo żliwia  przył ączenie testowanej żarówki do zł ącza
pomiarowego i dokonania pomiaru. Wynik pomiaru wy świetlony jest za pomoc ą
linijki świetlnej zło żonej z o śmiu diod LED.
Porty mikrokontrolera zostały wykorzystane w nast ępuj ący sposób linie PA0-
PB3 steruj ące prac ą poszczególnych diod LED zostały skonfigurowane jako
wyj ścia cyfrowe typu push-pull. Równie ż wyprowadzenie PB4 steruj ące prac ą
tranzystora T1 zostało skonfigurowane tak samo jak poprzednie wyj ścia.
Wyprowadzenia PB5 zostało skonfigurowane jako wej ście przetwornika
analogowo cyfrowego. Na rysunku 2 przedstawiony jest schemat elektryczny
całego urz ądzenia, jasno z niego wynika że nie jest to konstrukcja zbyt
skomplikowana co pozwala na sprawne wykonanie układu przez mniej
zaawansowanych elektroników hobbystów.
Zasada działania testera:  oparto na wykorzystaniu fizycznych wła ściwo ści
włókien wolframowych wchodz ących skład ka żdej żarówki i jednocze śnie
będących jej zasadniczym elementem. Podstawowymi parametrami ka żdej żarówki
są znamionowe napi ęcie zasilania, oraz jej moc. Nas najbardziej b ędzie
interesowała moc żarówki i wynikaj ąca z niej rezystancja włókna w stanie
zimnym. Ka żdy kto kiedykolwiek obliczał jakiekolwiek obwody elektryczne i
korzystał z prawa Ohma od razu zauwa ży że podane w tabelce Rys.3
rezystancje s ą bardzo niskie w stosunku do napi ęcia zasilania żarówki.
Prze śled źmy co si ę dzieje? W momencie wł ączenia żarówki 100W do sieci o
napi ęciu 230V przy rezystancji 36 Ω popłynie przez ni ą pr ąd o warto ści ponad
6 amperów co trwa bardzo krótko gdy ż włókno wolframowe rozgrzewaj ąc si ę pod
wpływem tak du żego pr ądu zwi ększa swoj ą rezystancj ę jednocze śnie powoduj ąc
zmniejszenie przeze ń płyn ącego pr ądu do warto ści odpowiadaj ącej znamionowej
mocy żarówki. Zjawisko to zachodzi praktycznie w ka żdej żarówce niezale żnie
czy jest to żarówka przeznaczona do zasilania z sieci czy te ż zwykła



żaróweczka do latarki. Przy eksploatacji żarówek nale ży pami ęta ć, że cz ęste
wł ącznie i wył ączanie skraca ich żywotno ść.
W tabelce podano rezystancje włókien wolframowych w zale żności od mocy
żarówki zawarto równie ż napi ęcia wyst ępuj ące na wej ściu przetwornika
analogowo cyfrowego (wyprowadzenie PB5 mikrokontrolera) podczas testu.

Moc żarówki Rezystancja Wej ście przetwornika A/C
15W 336Ω 3,08V 154
25W 150Ω 1,45V 72
40W 95Ω 0,92V 46
60W 58,5 Ω 0,62V 31
75W 49Ω 0,48V 24

100W 36Ω 0,35V 18

Działanie układu  i programu mikrokontrolera prze śledzimy wykorzystuj ąc
schemat programu stworzony za pomoc ą ST6Realizera Rys4.

Jak widzimy sam program jest bardzo prosty i wykorzystuje niewielk ą cz ęść
pami ęci procesora. Cała idea programu opiera si ę na wykorzystaniu
przetwornika A/C i zastosowaniu tabel.
Po wł ączeniu zasilania układu mikrokontroler przechodzi standardowy proces
zerowania. Po zerowaniu program znajduje si ę w stanie pocz ątkowym START. Po
wej ściu w stan pracy START automatycznie zostaje spełniony warunek WLACZ i
program przechodzi do stanu PRACA w którym znajdowa ć si ę b ędzie do chwili
wył ączenia zasilania całego układu.
Po przej ściu w stan PRACA na wyj ściu cyfrowym steruj ącym tranzystorem T1
pojawia si ę wysoki stan uaktywniaj ący zewn ętrzn ą cz ęść pomiarow ą testera.
Zapali si ę równie ż dioda D1 informuj ąca o wolnym wej ściu pomiarowym, dioda
gaśnie w chwili doł ączenia do wej ścia pomiarowego testowanej żarówki.
Jeżeli wej ście pomiarowe zewrzemy lub przył ączymy żarówk ę o wi ększej mocy
ni ż 100W to natychmiast zapali si ę dioda D2.
Tak jak ju ż wspomniałem program mikrokontrolera bazuje przede wszystkim na
przetworniku analogowo cyfrowym z którego dane po przetworzeniu w postaci
słowa o śmiobitowego podane s ą na wej ścia tabel lookuptable typu BIT.
Każda z tabel ma oczywi ście inn ą zawarto ść a zale ży ona od mocy żarówki dla
jakiej dana tabela została skonfigurowana. Je żeli na wej ściu tabelki
pojawi ą si ę dane, które s ą w niej zawarte to na wyj ściu tej że tabeli pojawi
si ę stan wysoki. Spowoduje to zapalanie si ę na zewn ątrz układu diody
sygnalizacyjnej LED odpowiadaj ącej mocy żarówki jaka została przył ączona do
wej ścia pomiarowego.
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Dobieranie zawarto ści tabel:
Na rysunku 5 przedstawiona jest zawarto ść tabeli dla żarówki o mocy 75W.

Dobieranie zawarto ści tabel nie jes
warto ści spadku napi ęcia mierzon
A/C. Na tabeli rys3 obok mocy i rezysta
napi ęć które zostały zmierzone w nast
podstawce).
W miejsce wej ścia przetwornika PB5
podstawki zwieramy do plusa zasilania,
wskazania miernika potencjometrem PO
obci ążenia). Nast ępnie zaopatrzyw
100W możemy przyst ąpi ć do wykon
nale ży podzieli ć przez 0,02 po czy
wpisania w tabel ę lookuptable.
napi ęcie na PB5 wyniesie 0,48V je
24. Wiadomo że poszczególne egzem
między sob ą wi ęc i my musimy przy
danej która wyszła nam z oblicze
24 jak i wi ększe Rys 5.
Monta ż i uruchamianie:
Przed przyst ąpieniem do monta ż
elementy, mikrokontroler mo żem
opisanym w EP1/2000 lub te ż na
Szczegółowa mozaika ście żek pły
elementów została przedstawiona na 
skomplikowany wzór wi ęc nie pow
będę tu opisywał całego procesu wykon
temat  napisano i ka żdy znajdzie
maj ących mało czasu polecam kupno g
całego zestawu. Specjalnych wskazówe
jedynie zwróci ć uwag ę przy wlutow
wysoko ści. Wa żne jest równie ż 
odpowiedni ą oprawk ę tak aby powie
przył ączenie żarówki do układu. Zły
wyniku pomiaru a co za tym idzie złe ws
Z uruchomieniem układu nie powinno by
zmontowaniu układu nale ży dokon
Oczywi ście uruchamiaj ąc układ ni
podstawowego przyrz ądu b ędąceg
elektronika amatora a  mowa jest oczyw
Jeżeli korzystamy z programu napisane
modyfikacji nale ży tylko reguluj
wej ściu pomiarowym, napi ęcie to 
dokonujemy przy wolnym wej ściu
Myśl ę że zaprezentowana konstrukcja
testowania żarówek oraz okre śl
Prosta konstrukcja pomimo zastosowan
młodsz ą i ambitniejsz ą cz ęść e
układu.
Krzysztof Górski AVT
t trudne a cały proces zale ży od
ego na badanej żarówce przez przetwornik
ncji włókna podano warto ści spadków

ępuj ący sposób (bez mikrokontrolera w

 doł ączamy miernik uniwersalny, pin 11
 wł ączamy zasilanie. Obserwuj ąc
T1 ustawiamy warto ść napi ęcia 4,00V(bez
szy si ę w cały szereg żarówek od 15W do

ania pomiarów. Po wykonania pomiarów wynik
m otrzymamy warto ść dziesi ętn ą gotow ą do
 Na przykład dla żarówki 75W zmierzone

żeli podzielimy przez 0,02 otrzymamy wynik
plarze żarówek tej samej mocy ró żni ą si ę

j ąć jak ąś tolerancj ę i tak w tabeli oprócz
ń musimy wpisa ć liczby mniejsze od wyniku

u nale ży zgromadzi ć wszystkie niezb ędne
y zaprogramowa ć Multiprogramatorem KIT AVT993

by ć zaprogramowany z oferty AVT.
tki drukowanej wraz z rozmieszczeniem

rys6 . Jak wida ć nie jest to
inno by ć kłopotów z wykonaniem płytki.  Nie
ania płytki, gdy ż ju ż wiele na ten
 dla siebie odpowiedni ą metod ę. Dla
otowej płytki z oferty AVT lub nawet
k co do monta żu układu nie ma nale ż
ywaniu diod LED tak aby były na jednej

to aby zastosowa ć jako gniazdo pomiarowe
rzchnie styku zapewniały odpowiednie
 styk mo że powodowa ć zafałszowanie
kazania.

ć żadnego problemu praktycznie po
a ć drobnej regulacji potencjometrem POT1.

e obejdzie si ę bez skorzystania z
o podstawowym elementem pracowni ka żdego
i ście o multimetrze.
go przez autora bez własnych

ąc potencjometrem ustawi ć napi ęcie na
powinno wynosi ć 4,00V. Oczywi ście regulacji
 pomiarowym.
 jest ciekawym rozwi ązaniem problemu
ania jej mocy po zatarciu opisu na ba ńce.
ia mikrokontrolera powinna zach ęci ć
lektroników do samodzielnego zbudowania



WYKAZ ELEMENTÓW
R1,R2,R11 3K9
R3-R10 820
R12 300
R13,R14 220
POT1 220
C1 1000uF
C2 470uF
C3 100nF
C4,C5 30pF
C6 1uF
X1 8Mhz
US1 ST62T20C
US2 7805
T1 BC550C
T2 BC557B
D1-D8 LED dowolne
M1 mostek 1,5A
Zł ącze ARK


