Nixie clock

Development kit
Инструкция за запояване
(c) 2014-2021, София

Поздравления!
Вие държите в ръцете си един продукт на LVA Ltd., създаден с много внимание към
детайлите и любов към ретро-усещането на газоразрядните лампи от 60те години на
миналия век, същевременно оборудван с всички функции, които бихте очаквали от един
модерен часовник.
Ако сте поръчали комплекта за запояване, продължете нататък с настоящата секция.
Ако сте взели полуготовия комплект, прескочете следващата секция и продължете от
“Инструкция за сглобяване” на стр. 10.

Инструкция за запояване
Вашият часовник се състои от две платки – горна и долна. След като бъдат наситени с
елементи, двете платки следва да се съединят и с това часовникът е готов за употреба.
Долната платка изглежда по този начин (ще я разпознаете по надписа „BOTTOM“):

Тук е показана платката на v1.03. По-новата ревизия, v1.04, е съвсем леко различна.
Тази платка се състои от следните елементи:
Брой Символ(и)

Описание

1

Печатна платка

3

Цокли DIP8

1

Цокъл DIP28

2

C1,C8

Кондензатор керамичен 0.1µF 50V (жълт, с надпис “104”)

1

C2

Кондензатор електролитен 100µF 10V
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Брой Символ(и)

Описание

1

C3

Кондензатор електролитен 470µF 25V

1

C4

Кондензатор керамичен 2.2nF 500V (голям, син, с надпис “222K”)

1

C5

Кондензатор керамичен 100pF 1kV (малък, син, с надпис “101” или “n 10”)

1

C6

Кондензатор електролитен 4.7µF 400V

1

C7

Кондензатор керамичен 1µF 50V (жълт, с надпис “105”)

1

D1

Високоскоростен диод HER105 UF

1

D2

Шотки диод 1N5818 или 1N5819

1

DHT22

Сензор DHT-22/RHT03 (четирикрак бял елемент с пластмасова решетка)

1

G1

Държач за батерия CR2032 (самата батерия също е включена в комплекта)

2

HP1, HP11

Рейка гнездова 1х10

1

IC1

NE555 таймер (DIP8 с надпис “NE555N”)

1

IC2

DS1307 часовникарски чип (DIP8)

1

IC3

PIC16F1783 или PIC16F1786 микроконтролер (28-краков SPDIP)

1

IC4

5V регулатор линеен (TO92 с надпис “2931A Z-5.0” или “LM 78L05”)

1

IC5

Операционен усилвател MCP601 (DIP8)

1

J1

Букса захранваща DC ф2.0mm

1

L1

Индуктор 100µH 0.12 ома 2.2А (черен цилиндър с надпис “101K”)

1

LED1

Светодиод оранжев 3мм

1

М1

Електретен микрофон капсула (сребрист с два крака)

1

Q1

Транзистор полеви SPA07N60C3 (изолиран TO220, с надпис “07N60C3”)

1

Q2

Кварцов резонатор 32.768 kHz

3

R1, R14, R17

Резистор 1k 5% ⅛W (кафяво-черно-червено-златно)

4

R2, R8, R11, R12 Резистор 10k 5% ⅛W (или ¼W1) (кафяво-черно-оранжево-златно)

1

R3

Резистор 56k 5% ⅛W (зелено-синьо-оранжево-златно)

1

R4

Резистор 2.2k 5% ⅛W (червено-червено-червено-златно)

2

R5, R15

Резистор 220k 5% ⅛W (червено-червено-жълто-златно)

2

R6, R13

Резистор 470 ома 5% ⅛W (жълто-виолетово-кафяво-златно)

1

R7

Потенциометър 1k (кръгъл, черен с надпис “1K442M”)

1

R9

Резистор 10k 1% ¼W (кафяво-черно-черно-червено-кафяво, син корпус)

1

R10

Термистор 10k (черна капка с два извода в синя изолация)

1

R16

Тример-потенциометър 20k (трикрак син паралелепипед)

3

S1, S2, S3

Тактилен бутон

1

Т1

Транзистор NPN BC547C (ТО92 с надпис “BC 547C”)

1

Във версия 1.04 всички 10К резистори са ¼W
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Приготовления
За направата на вашия часовник са необходими следните инструменти и материали:
•

Поялник и припой;

•

„Трета ръка“ (силно препоръчително);

•

Секачки;

•

Адаптер за постоянно напрежение 9-12V, минимум 200 mA;

•

Мултицет;

•

Плоски отвертки: нормална (5мм) и фина (2мм);

•

Запалка.

Газоразрядните лампи на часовника се захранват с високо постояннотоково
напрежение със стойност 180V. В долната платка се намира частта, която
генерира това напрежение. Допир с крака или проводници под високо
напрежение причинява силна болка, електрически шок и може да бъде
смъртоносен!
Не се отнасяйте пренебрежително към тази заплаха – високоволтовото захранване на
долната платка с радост ще ви убие, ако му дадете възможност! За да не стане това,
съблюдавайте следните съвети за безопасност:
•

Когато е включен, винаги дръжте часовника легнал върху лист хартия, картон или
друг надежден изолатор;

•

При включено захранване никога не докосвайте долната част на платката с ръце!
Ако се налага да преместите часовника по време на работа, хванете го отстрани
за долната или горната платка;

•

Не промушвайте пръсти, отвертки и други проводящи инструменти между двете
платки;

•

Ако се притеснявате от работа с високо напрежение, най-добре оставете
запояването и сглобяването на професионалист;

•

Не докосвайте елементите на часовника 1-2 секунди след изключване на
захранването, докато се разредят кондензаторите;

•

Не оставяйте включен часовник в обсега на малки деца!

Високоволтовото захранване се намира в предната лява четвъртина на долната платка
(бутоните S1-S3 са отпред по средата). Изходният високоволтов кондензатор е с
обозначение C6 – внимавайте най-много с него.
Всички инструкции за запояване приемат, че гледате платката отгоре, предната част на
часовника е към вас. Така логото LVA ще е отдясно и към вас (това важи и за горната
платка).
Стандартният съвет за запояване на елементи е да започнете с най-ниските по
височина. За начало разположете всички резистори. Ориентацията им е без значение.
Можете да поставите първо R9 – това е единственият 1% резистор, неговият цвят е
светло-син. Останалите резистори са жълти. Засега не запоявайте термистора (R10) и
потенциометрите (R7, R16).
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Ако желаете, можете да запоите цокли под интегралните схеми. В комплекта са
включени 3 малки 8-кракови цокъла (за IC1, IC2 и IC5) и един 28-краков (за IC3).
Използването им не е задължително необходимо. Ако се чувствате уверени с поялника и
смятате, че няма да повредите (чрез висока температура при неправилно запояване)
никой от чиповете, можете да запоите интегралните схеми директно на платката.
По-нататък редът на запояване е по функционални блокове. Започнете със
захранващите елементи – буксата (намира се от задната страна на платката и може да се
разположи само по един начин), диодите D1 и D2 (бялата им лента трябва да е отдясно).
Внимавайте с разположението на диодите, те са несъвместими! D2 e в лявата част на
платката, D1 e отпред. Следват двата малки кондензатора, C4 и C5 (ориентацията им е
без значение). Ако не използвате цоклите, запоете IC1 на мястото му. Внимавайте много
с ориентацията – точката-маркер се намира отляво. Запоете транзисторите: Т1
(плоската му страна сочи напред) и Q1 (големият изолиран транзистор, плоската му
страна е също напред). Следва потенциометърът R7 (може да се постави само по един
начин). Настройте стрелката му да се намира по средата. Запоете индуктора L1
(ориентацията е без значение) и кондензаторите C3 (по-големият, плюсът му сочи
напред) и C6 (плюсът му сочи назад). Ако сте запоили цокъл – монтирайте IC1.
С това високоволтовото захранване е готово и следва да бъде тествано за
работоспособност. Използвайте адаптер за постоянно напрежение от 9V до 12V, с
мъжки жак, който е съвместим със захранващата букса. Плюсът трябва да е в средата. С
волтметър (при обхват 20V DC) проверете напрежението между дясната страна на D2 и
земя (за земя можете да ползвате първия пин на предната рейка, т.е. отворът до HP1).
Тук трябва да измерите захранващото напрежение минус пада върху шотки диода (т.е.
8.6-8.8V, ако захранващото ви напрежение е точно 9V). След това измерете
напрежението между тестовата точка TP1 и земя (при обхват 200V DC). Ако всичко
работи правилно, ще измерите напрежение 150-200V. С отвертка нагласете
потенциометъра R7, докато напрежението стане 160V. По-нататък напрежението ще
настроите според лампите, които имате. Повечето газоразрядни лампи работят добре
на 160V, но ако срещате проблеми (трептене, недостатъчна яркост, забавяне в
паленето), напрежението следва да се увеличи.
Имайте предвид, че при по-високо напрежение лампите ще светят по-ярко, но това ще
скъси живота им! Препоръчваме да използвате най-ниското напрежение, при което не се
наблюдават проблеми с работата на лампите.

Следва да запоите останалата част от платката. Изключете захранването. С цел
безопасност може временно да махнете чипа IC1 и да дадете накъсо с проводник пинове
1 и 3 на цокъла му, така захранването ще бъде деактивирано.
Запоете IC4 (малък регулатор в TO92 корпус), кондензаторите C1 и C2 (плюсът на C2
трябва да е отдясно). Включете захранването и проверете, че напрежението между пин
20 на IC3 и земя е 5 волта. Същото напрежение трябва да виждате и на пин 6 от предната
рейка (HP1-10).
Запоете бутоните (S1-S3), кондензатора C7 и малкото диодче LED1 (по-дългият му крак е
анод и се намира откъм микроконтролера). Държачът за батерията (G1) трябва да се
постави така, че плюсът му да гледа напред, т.е. батерията да може да се вкара в него
откъм задната страна. Запоете и него.
Запоете (или поставете в цокъла) микроконтролера IC3. Точката трябва да е отляво.
Включете захранването и проверите дали LED1 мига - това е знак, че контролерът
работи ОК, но не може да намери часовникарския чип IC2.
Време е да поставите и него. Запоете кварцовия резонатор Q2. Препоръчително е
резонаторът да легне хоризонтално към платката след запояването. Запоете (или
вкарайте в цокъла) IC2, точката е трябва да е отляво. Сложете батерията CR2032 в G1.
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Включете захранването, за да проверите има ли вече връзка. Диодчето LED1 трябва да
мигне за кратко. Ако остане светнато или мига, значи има проблем с комуникацията.
Следва да запоите сензорите. Първият е 4-краковият DHT-22/RHT03. Той е голям бял
пластмасов елемент с решетка: тази решетка трябва да гледа навън от уреда (надясно).
След това е R10, термистор. Той отговаря за измерването на външната температура и
има смисъл да го разположите далеч от часовника – най-добре извън жилището.
Връзката между тях трябва да е с кабел, двупроводников (не е включен в комплекта),
чиято дължина и дебелина следва да определите сами. Кабелът може да е много дълъг
(над 10 метра), стига сумарното съпротивление в двете посоки да не надминава 10 ома,
например:
Размер кабел
Максимална дължина на кабела

36 AWG 32 AWG 0.05mm² 28 AWG 0.1mm² 24 AWG
5m

10m

20m

30m

40m

80m

0.25mm²
>100m

Запоете термистора за единия край на кабела. Изолирайте спойките с изолирбанд или
най-добре с термосвиваем шлаух. Другия край на кабела запоете на платката (посоката
няма значение). Ако някъде връзката е прекъсната, измерваната температура ще е -45°C
(-49°F). Ако има късо съединение, температурата ще е 62°C (144°F, показвана като 99°F).
Не е задължително да запоявате сензора сега — особено ако не сте сигурни къде ще
разположите часовника и колко дълъг кабел ще ви трябва. Може само да запоите два
водещи проводника от R10 и да ги оставите несвързани; кабелът и сензорът могат да
бъдат добавени след това.
Последният сензор е този за звук. Запоете C8, IC5 (маркерната точка трябва да сочи
назад) и микрофона M1. Посоката на запояване на M1 е от значение: той има два
извода, единият от които е видимо свързан с капсулата. Последният е земя – трябва да е
ориентиран към предната част от часовника (M1 може да изисква малко повече усилие,
за да влезе в отворите). Запоете тример-потенциометъра R16 (възможно е пиновете му
да са на зиг-заг, а не в редичка – изправете ги в редичка чрез пинцета преди запояване).
Ориентацията тук също е съществена – винтът за регулиране се пада от задната страна.
Запоете го така, че да стърчи малко над платката. Така ще може да се огъне и да легне
надясно впоследствие, за лесна настройка на чувствителността на звуковия датчик:
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Нито един от сензорите не е задължителен за работата на часовника. Ако желаете, можете
да ги пропуснете изцяло, но тогава ще бъде активна само часовникарската функция на
уреда.

Близо до DHT-22 на платката има предвиден хедър за програмиране (ICP1-ICP5), който не
е необходимо да запоявате.
Последно запоете женските рейки HP1-10 и HP11-20.
С това долната платка е готова.

Горна платка
Следва горната платка, която е идентична като размер:

Върху нея се запояват газоразрядните лампи, глим-лампите за точки между цифрите и
някои допълнителни елементи.
Списък с елементи на горната платка:
Брой

Символ(и)

Описание

1

Печатна платка

3

Цокъл DIP16

2

HP1, HP11

Рейка мъжка 1х10

3

IC1, IC2, IC3

SN74141 или К155ИД1 високоволтов десетичен дешифратор

6

N1-N6

Цифров газоразряден индикатор (Nixie tube)

4

N7-N10

Глим-лампа

2

Q1, Q3

Транзистор PNP MPSA92 високоволтов (TO92 с надпис “MPSA92L”)

4

Q2, Q4, Q5, Q6

Транзистор полеви BS1081 високоволтов NMOS (ТО92 с надпис “BS 108”)

6

R1-R6

Резистор 10k 5% ¼W (кафяво-черно-оранжево-златно)

6

R7-R10,R12,R13 Резистор 360k 5% ⅛W (оранжево-синьо-жълто-златно)

2

R11, R14

Резистор 4.7k 5% ⅛W (жълто-виолетово-червено-златно)

В зависимост от това кои лампи са включени в комплекта, също така може да имате
следните допълнителни елементи:
1

Или BS107 – ТО92 с надпис “BS 107A”.
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Брой

Символ(и)

3

Описание
Печатна платка адаптерна (слоткет)

3

JP1, JP2, JP3

Рейка мъжка 2х6

3

JP1, JP2, JP3

Рейка женска 2х6 90°

Това е така, тъй като се поддържат няколко разновидности газоразрядни лампи:
1. Британските ZM1080; немските Z570M, Z573M, Z574M; руските ИН-14.
2. Руските ИН-12А, ИН-12Б.
Лампите от група 1 са с цилиндрична форма, цифрите стоят изправени в цилиндрите,
изводите за запояване са откъм дъното и са разположени в окръжност. Тези лампи се
запояват директно върху горната платка, в кръглите серии отвори с надписи N1-N6. Във
финалния продукт стоят вертикално изправени.
Лампите от група 2 са със заоблено-правоъгълна форма, цифрите
лежат в ампулите, а изводите за запояване са под тях и са
разположени в елипса. Лампите следва да се гледат отгоре, вместо
отстрани. Затова, при този вид лампи, те се извеждат на малки
адаптерни платки, които се монтират перпендикулярно на горната
платка – това са т.нар. слоткети. На всеки слоткет има по две лампи
и свързването с основната платка се извършва чрез мъжка и
женска рейка, като женската е с 90-градусов ъгъл (виж снимката).
Преди да започнете с монтажа на лампите, запоете допълнителните
елементи по горната платка. Запоете първо всички резистори. Запоете PNP
транзисторите – Q1 и Q3 – намират се отзад до рейката, плоската им страна трябва да
сочи напред. След това запоете останалите транзистори – Q2, Q4, Q5, Q6 – плоската им
страна трябва да сочи назад (за модел BS108). Ако моделът на вашите транзистори е
BS107A, то тогава внимавайте за точния корпус, защото някои от тях са с алтернативна
форма на пластмасовата част, която може да ви подведе коя е правилната ориентация.
Правилото тук е, че плоската част на сервизния печат винаги съвпада със страната на
транзистора, която е надписана. За яснота, вижте картинките по-долу:

Фиг 1: BS108 (стандартен ТО-92)

Фиг 2: BS107A (корпус E-Line)

Фиг 3: BS107A (изглед откъм
задната страна на платката)

Ако използвате цокъл, запоете го на мястото на IC1, маркираната част трябва да сочи
напред. Запоете IC1 за платката или го поставете в цокъла. Следва да запоите първите
две лампи (N1, N2), за да може да се тества целият уред. Това става в зависимост от вида
на лампите:
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Запояване на лампи от група 1
Това са лампите с цилиндрична форма, като всяка
лампа има между 11 и 13 извода, в зависимост от
конкретния модел и дали всички изводи са налични.
Описанието на изводите за конкретния модел лампи
можете да намерите в Интернет. Тук за пример ще
дадем британските ZM1080:
Схемата отляво предполага, че
гледате
лампата
отдолу
и
виждате дъното със стърчащите
изводи. Пин 13 ('а') е анодът, а
пиновете с означения k0-k9 са
катодите на десетте цифри.
Също можете да видите, че пинове 4 и 10 са с други функции, които
в случая може да игнорираме (например на други подобни лампи
пин 10 е катодът на знака за десетична точка. Часовникът не се
нуждае от десетична точка, така че този извод се пропуска и не се
свързва изобщо).
Разположението на отворите по платката е много подобно, но не
съвсем идентично. Показаната схема е при поглед отгоре. Тъй като
поставянето на лампата се извършва от горната страна на
платката, то схемата на изводите следва да се гледа обърната
обратно по вертикала – така виждате как повечето изводи попадат
директно в респективните си отвори, а k0 и k9 попадат в първите
три отвора (по часовниковата стрелка от 12 часа). Пин 10 трябва да
се пропусне, ако съществува на лампите или не е отрязан. Пин 9
трябва да попадне в 4-тия отвор. Следващият отвор на платката
съществува, но не е опроводен и следва да се пропусне: пинове k7k4 от лампата попадат в отвори 6, 7, 8 и 9. Пропуска се извод 4 ('h'). Пинове k3-k1
попадат в отвори 10, 11 и 12.
Запояването на този вид лампи изисква повишено внимание и усилия. Полезно е
предварително да оформите краката във формата на отворите по платката. Преди да
започнете се уверете, че изводите на 6-те лампи са подрязани на равна височина.

Запояване на лампи от група 2
Лампите ИН-12А/ИН-12Б са много по-удобни за работа, независимо от изискването за
допълнителните платки. Вземете една адаптерна платка. Лицевата ѝ страна е
отбелязана с надпис “IN-12 adapter”. Поставете две лампи от тази страна. Лампите
трябва да са ориентирани така, че отворите за рейката да се намират отдолу на
цифрите (за правилната ориентация се водете по цифрите 4 или 7 в лампата). Запоете
женската 2x6 рейка (виж снимката вдясно). Тя трябва да стърчи отпред, откъм страната
на лампите. Запоете мъжката 2x6 рейка на горната платка. Сега можете да съедините
двете рейки и сглобяването е готово.
Възможно е в комплекта да имате лампи и от двата подвида (ИН-12А и ИН-12Б). Това не е
причина за притеснение, за целите на часовника са функционално и визуално идентични.

След като сте готови с първата двойка лампи, следва да тествате уреда.
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Запоете мъжките рейки (тези елементи трябва да
запоите на обратната страна на горната платка – така
че да стърчат надолу, към съответните женски рейки
отдолу). Ако вашият комплект е v1.03 (или е с крепежи
v1.03), трябва да модифицирате малко рейките. Те
имат два пластмасови ограничителя (спойките съм
откъм по-късата страна на рейките). Модификацията
(виж снимките вдясно) изисква чрез пинцети да
избутате ограничителя нагоре по рейката, като
скъсите стърченето на краката с 2мм. Версия 1.04 е с
по-къси втулки и тази модификация не е необходима.
Съединете горната и долната платка и включете уреда
в захранването. На двете лампи трябва да се изброят
цифрите от 0 до 9. Показанията са едновременни на
двете лампи. Ако някое от показанията липсва,
можете да прецените по-точно кое като държите
бутон “+” при включване на захранването – това ще
забави скоростта на изброяване на цифрите до 2
секунди на цифра. Така можете по-лесно да
диагностицирате липсващи или лоши спойки, както и
разместване на свръзките.

оригинална

След това запоете по аналогичен начин останалите 4
лампи.
Запоете двете двойки глим-лампи. Те служат за
двоеточия между цифрите и можете да ги запоите
както на местата, означени с N7-N10, така и на
алтернативните им отвори (ALTA1/2, ALTG1/2 и т.н.).
Разполагането им става чрез огъване на краката им в
подходящата форма за да заприличат на двоеточия.
Преценете внимателно колко високо трябва да стои
всяка лампа. Например при ИН-12 индикатори, повисоката точка изисква или да ѝ се удължат краката,
или да се монтира на цангови цокли (включени в
комплекта, виж снимката вдясно). В комплекта има
парче термосвиваем шлаух – с него е добре да
изолирате изводите на глим-лампите, тъй като те са
под високо напрежение.

Модифицирана (само за v1.3!)

При желание вместо глим-лампи можете да използвате оранжеви светодиоди.

С това целият часовник е завършен! Съединете отново двете платки и го включете. След
изброяването на цифрите от 0 до 9 на лампите, на дисплея ще се появи мигащо
показание 00:00:00. Това подсказва, че часът не е настроен. Натиснете два пъти бутона
SET/MODE, за да влезнете във функция “датчици” и вижте показанията им. Ако първите
4 цифри останат празни, това значи, че контролерът няма връзка с датчика DHT-22 –
проверете неговото захранване и свързване. В противен случай на първата двойка
цифри ще се покаже относителната влажност в помещението, а на втората двойка
съответно температурата. Последните две цифри са от датчика за външна температура.
Ако все още не сте го извели навън, би следвало това да е стайната температура (ще е
същата или почти същата като измерената от DHT-22). Ако някой от проводниците към
термистора е прекъснат, показваната температура ще е -45° (т.е. на последните двете
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цифри ще виждате “45”). Ако има късо съединение между изводите на термистора,
температурата ще е 62°.
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Инструкция за сглобяване (примерна)
Комплектът се продава в няколко варианта на цветовете и
вида на крепежните елементи, като различните модели са
описани в следната таблица:
Модел

Описание

v1.3

v1.4 - черен v1.4 - бял

Плексигласова плоскост долна

1

1

1

Плексигласова плоскост горна

1

1

1

Гумени крачета

4

4

4

Шпилка М3

4×57mm

4×54mm

4×54mm

Втулка къса

4×11mm

4×11mm 12×12mm

Втулка дълга

4×27mm

4×24mm

-

16

12

12

-

4

4

Гайка М3
Глуха гайка М3

Долната плоскост има само 4 отвора по краищата, за разлика от нея горната има отвори
за лампите и глим-точките.
Сглобяването става по следния начин (всяка точка се прилага идентично за четирите
края):
1. Завийте двойката гайки (#2 и #3) на шпилката по местата им.
2. Прекарайте шпилката през долния плексиглас и я стегнете от другата страна с
гайка (#1).
3. Прекарайте шпилката през долната платка и поставете дългата втулка, или две
12мм втулки, ако моделът е „v1.4 – бял“.
4. Прекарайте шпилката през горната платка, като същевременно трябва да
съедините правилно мъжката и женската рейки за връзка между платките.
5. Добавете късите втулки.
6. Ако лампите са ИН-12 — разкачете ги от горната платка.
7. Прекарайте горния плексиглас, като същевременно внимателно прекарате глимлампите през предвидените отвори.
8. Стегнете с гайка (#4) – тук се ползват глухите гайки, ако вашият комплект е с
такива.
9. Ако лампите са ИН-12 — поставете ги обратно на горната платка.
10. Залепете гумените крачета отдолу на долния плексиглас. Така часовникът ще има
стабилна опора върху твърди повърхности.
11. Часовникът ви е готов за употреба! Поставете го на подходящо място и изведете
датчика за външна температура на желаното за вас място (на балкон, извън
прозорците, през отвори за външни кабели и т.н.).
Ако лампите са ИН-12, в комплекта ще намерите и 3 плексигласови гърба, по един за
[Nixie Clock Development Kit]

-11-

всяка адаптерна платка. Можете да ги залепите зад всяка от тях, например чрез
пистолет с горещ силикон. Така се скриват изводите на лампите, които са потенциално
под високо напрежение и се подобрява външният вид на уреда.
При желание можете да почерните допълнително гайките (#4) и краищата на шпилките
чрез течност за оксидация (търсете в оръжейните магазини, например „Наталия-2“). За
целта първо обезмаслете повърхностите чрез спирт или специализиран обезмаслител,
след което намажете с оксидиращия препарат.
Описаната в ръководството сглобка е примерна и показва как часовникът може да се
изпълни в минималистично-индустриален стил (който на нас, проектантите, ни допада
най-много). Не се чувствайте ограничени по никакъв начин от това и развихрете
свободно въображението си! Часовникът може да се изпълни в кутии и с орнаменти от
дърво, стомана, месинг или композитни материали, и да бъде украсяван по ваше
усмотрение. Архитектурата на часовника е достатъчно гъвкава и позволява свобода в
пространствената му подредба и неговия външен вид.
Примерна модификация – „дървен“ часовник:
Часовникът се поставя вътре в кутия от дърво. Рейките между двете платки се заменят с
лентови кабели, което позволява платките да не са една под друга и да се ползва по-ниска
кутия. В горния капак на кутията се изрязват отвори за лампите и глим-точките. Горната
платка се монтира чрез винтове от вътрешната страна на горния капак. Така от кутията ще
се подават само лампите. Ключовете S1-S3 се заменят с механични ключета, които се
извеждат от предната страна на кутията и се украсяват като клавиши на пишеща машина.

Ще се радваме да видим вашите идеи за най-оригинален часовник – можете да ги
публикувате в темата във форума на продукта :).
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Nixie clock

Ръководство на потребителя
(c) 2014-2021, София

Вашият часовник представлява една умела комбинация от винтидж технологията за
цифрова индикация с Nixie tubes - газоразрядни лампи и модерно микропроцесорно
управление, сензори и памет. В този продукт на LVA Ltd. сме вложили много внимание,
усет към детайла и предвидливост, които да ви гарантират, че ще имате един не само
уникален уред, но и ще можете да му се наслаждавате дълго време!
Какво прави този часовник толкова специален?
•

Часовникарска функция
–

атрактивна индикация с часове, минути и секунди

–

дисплей без трептене, поради високата честота на опресняване - 500 Hz

–

прецизен кварцов генератор с точност 20ppm - грешка под 45 секунди на месец

–

астрономическото време се запазва при отпадане на захранването

–

поддръжка на 12/24 часов формат

•

Функция дата (ден/месец/година)

•

Датчици

•

•

–

температура и относителна влажност на помещението

–

датчик за външна температура – вижте какво е времето навън, без да вярвате
на обсерватория, намираща се неизвестно къде

Настройки
–

лесно и удобно настройване на часа и датата

–

настройване на яркостта на лампите

–

температурата може да се визуализира в °C или °F

Приложени техники против износването на лампите
–

лампите не работят постоянно – максимум 50% работен цикъл

–

яркостта им се регулира от 6 до 50%

–

автоматично намаляване на интензитета през нощта

–

противоизносваща анимация на цифрите

–

възможност за самоизключване на дисплея при неактивност и “събуждане”
чрез звуков сигнал

•

Поддръжка на различни видове лампи, чрез адаптерни платки (“слоткети”)

•

Непретенциозно захранване с постоянно напрежение между 9V и 12V, със защита
срещу подаване на обратен поляритет

•

Hackability
–

възможност да добавяте още I²C сензори

–

добре документиран C сорс-код, хедър за програмиране, дебъг диод
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Включване на часовника
Часовникът работи с постоянен ток при напрежение между 9 и 12
волта. Буксата, която следва да използвате, трябва да е с поляритет
„минус“ по външния пръстен.

Интерфейс
Часовникът има три бутона: MODE/SET, MINUS и PLUS, разположени в предната страна
на долната платка. Различните настройки на часовника се извикват с кратки или дълги
натискания на тези бутони.

Функции
Уредът има три отделни функции, както и една комбинирана:
1. Час.
2. Дата.
3. Сензори (температура и влажност).
4. Смесена (извъртат се функции 1-3, всяка за по 5 секунди).
Смяната на текущата функция става чрез бутона MODE/SET.

Настройване на часовника
Докато сте в режим 1 или 2, задръжте бутона MODE/SET натиснат поне 3 секунди. Така
ще влезете в режим на настройка. Той се състои от два екрана – час (ЧЧ:ММ:СС) и дата
(ГГ ММ ДД), като текущото поле за настройване ще е маркирано с по-ярки цифри (т.е. в
началото ще настройвате часовете, дисплея ще показва ЧЧ:ММ:СС). Стойностите се
сменят с бутоните + и -, за потвърждаване и минаване на следващото поле – натиснете
(кратко) MODE/SET. Полето “секунди” не може да се променя директно, но при всяка
смяна на минутите, секундите се нулират.
При първоначално пускане на часовника или при комбинация от отпаднало захранване
към уреда с дефектна или изчерпана батерия, часовникът няма да бъде настроен. Той
ще показва това чрез мигаща индикация 00:00:00.

Функция – часовник
Часовникът показва часове, минути и секунди. Часовете могат да се показват, както в
12-часов, така и в 24-часов режим. Показването на водещи нули (т.е. дали 7 часа да се
показва като “07” или “ 7”) също може да се променя. За повече информация вижте
секцията “системно меню”.
Като мярка за намаляване на износването на лампите, нощно време (от 21:00 до 7:00ч.)
те светят с по-нисък интензитет.
Яркостта на лампите, както в дневния, така и в нощния режим, може да се контролира
чрез бутоните + и -. След промяна яркостта се запомня и се прилага за в бъдеще за
текущия режим.
Друга функция против износване е анимация на цифрите на дисплея. Анимацията
представлява кратко просветване на всички възможни цифри на всяка лампа. Тя се
осъществява за период от 0.4 секунди, преди смяната към следващата секунда.
Анимацията може да бъде изключвана изцяло, да работи само частично, или изцяло:
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–

Напълно изключена: идентично на обикновен часовник с часове, минути и
секунди;

–

Частична: всяка секунда се анимират само лампите за секундите. Точно преди
смяна на минутите се анимират всички лампи;

–

Пълна: всяка секунда се анимират всички лампи.

По подразбиране се използва частична анимация.

Функция – дата
Часовникът показва датата в един от няколко формата. По подразбиране показанието е
със смисъл “ДД
ММ“. За повече информация за форматите и сменянето им, вижте
секция “системно меню”.

Функция – сензори
Показанието е от вида “ВВ ТТ1 ТТ2”, където:
–

ВВ е относителната влажност в %, от 0 до 99;

–

ТТ1 е вътрешната температура (измерена при белия сензор, DHT-22);

–

ТТ2 е външната температура (измерена от термистора, който можете да
разположите и извън стаята/сградата, ако желаете).

Показанията на температурите следва да се интерпретират по следния начин:
–

Ако температурата е отрицателна, то глим-лампите пред съответната двойка ще
светят, т.е. -5° се изобразява като “:05”;

–

Ако температурата е над 100° (може да се случи само ако избраната температурна
скала е Фаренхайт), то се показват само двата младши разряда: 108° се
изобразява като “08”.

Пример: ако показанието от сензорите е “34 18:03”, значи относителната влажност в
помещението е 34%, температурата е 18°, а при сензора е -3°.
100% влажност ще се показва като 99%. Не препоръчваме да държите часовника при
такава висока влажност, особено при кондензираща влага.
Стойността TT2 се осъвременява всяка секунда. ВВ и TT 1 се осъвременяват на всеки 5
секунди. През този интервал, ако показанията не се променят, може да забележите едно
съвсем леко трепване, което е нормално и не е причина за притеснения.
Изборът на температурна скала (°C/°F) става от системното меню.
За подробности относно обхвата и точността на сензорите,
спецификациите на продукта, намиращи се в края на това ръководство.

разгледайте

Живот на лампите
Вече разгледахме част от мерките, които са взети за удължаване на живота на
газоразрядните лампи. Кое поражда нуждата от такова внимание?
Този вид лампи са със сложна и деликатна механична конструкция от частичен вакуум с
остатъчен благороден газ, обикновено неон. При светването на дадена цифра, тя е
подложена на напрежение с нисък потенциал, сравнен с този на решетката (анода),
който е със 150-200 волта по-висок. Това причинява емисия на електрони от тялото на
цифрата към околната среда, при което се отделя малко количество материал във вид
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на фин прах. Прахът полепва по стъклената обвивка на лампата и също така се
депозира върху останалите катоди/цифри. Тъй като цифрите са разположени много
близо една зад друга, натрупването на такъв материал от една цифра върху съседните ѝ
може да стане бързо, значително преди лампата да стане неизползваема заради
помътнена вътрешност на стъклото. Това може да се случи ако дадена цифра свети
постоянно много дълго време. Засегнатите области ще са най-близките части от
съседните цифри, като натрупваният с времето материал увеличава драматично
съпротивлението на катода на тези места, т.е. получава се изолационна обвивка. Когато
индикацията в лампата все пак се смени и някой от другите катоди трябва да свети,
неравномерното натрупване на “изолацията” ще доведе до различна яркост, като
засегнатите му части ще са по-тъмни или направо неизлъчващи – катодът е отровен.
При достатъчно силно отравяне, може да спре да свети целият катод.
Съществуват методи за елиминация на отравянето. Един от най-простите е да се осигури
някакво ограничаване на продължителността на светене на единична цифра, както и да
не се оставят останалите цифри прекалено дълго неактивни, а да се упражняват
периодично. Това разпръсква материала отново, което позволява по-равномерното му
разпределение и гарантира в крайна сметка натрупването му само върху стъклото,
което така или иначе е неизбежно. Така се осигурява лампата да издържи пълния си
разчетен живот, който за някои видове е 200 000 часа.
В настоящия часовник се прилагат мерки, както за удължаване на разчетния живот, така
и за предотвратяване на “отравянето”. Ето какви са те:
•

Лампите никога не светят повече от 50% от времето, тъй като дисплеят е
мултиплексиран. Функцията за яркост е реализирана чрез ШИМ (широчинноимпулсна модулация), като на най-ниска яркост ефективният работен цикъл на
всяка лампа е едва 6%. Средно за денонощието лампите натрупват по този начин
по-малко от 30% светене, което удължава разчетния им живот поне трикратно;

•

При работа в “смесена функция” дисплеят се сменя периодично за различните
функции, което противодейства на катодното отравяне;

•

Частичната или пълната анимация гарантират, че никоя цифра не остава
прекалено дълго неактивна, а това тушира отравянето;

•

Настройваемото напрежение на лампите позволява да се избере оптималното за
тях (най-ниското възможно), което намалява разпрашаването и удължава живота
им.

•

Съществува и възможност часовникът да има “скрийн-сейвър”, който да изключва
лампите, когато няма човек наоколо. Тази функция е описана по-долу.

Системно меню
Системното меню ви дава възможност да промените някои аспекти от работата на
часовника, така че да съвпадат с вашите предпочитания. Поради ограниченията на този
вид индикатори (те могат да показват само цифри), всички настройки са кодирани с
различни числа, чието значение е описано в таблицата по-долу.
Влизането в системното меню става по следния начин:
1. Изключете захранването на часовника.
2. Натиснете бутона SET/MODE и, държейки го, включете обратно захранването.
Пуснете бутона.
3. На дисплея ще се появи показание от вида “ 1:
00”, което ви показва, че в
момента задавате настройка №1, а текущата стойност на тази настройка е 0.
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4. С бутоните +/- настройте желаната стойност за тази настройка, а със SET/MODE
потвърдете избора си, за да преминете към следващата. След потвърждаване на
настройка №6, часовникът продължава в основния си режим, а вашият избор се
запомня в постоянната памет.
Номер
настройка
1
2

Описание

Възможни стойности (със зелена стрелка (←) е указана
стойността по подразбиране)

Формат на часа 0: 24-часов (0-23) ←
1: 12-часов (0, 1, …, 11, 12, 1, 2, …, 10, 11)
Температурна скала 0: °C ←
1: °F

3

Формат на датата 0: “ДД
ММ” ←
1: “ММ
ДД”
2: “ММ ДД ГГ”
3: “ДД ММ ГГ”
4: “ГГ ММ ДД”

4

Вид на анимацията 1: без анимация
2: частична ←
3: пълна

5

Водещи нули в час, дата и 0: със (например “07:32:05”) ←
показанията на сензорите 1: без (например “ 7:32:05”)

6

Скрийн-сейвър 0: неактивен ←
1: активен, събуждане само чрез бутон
2: активен, събуждане с бутон или звук

Настройка №4 (анимация) може да се смени извън системното меню по следния начин:
докато активната функция е “часовник”, натиснете и задръжте бутона “+” за 3 секунди.
Това ще увеличи стойността на настройката с единица, т.е. от “без анимация” на
“частична” или от “частична” на “пълна”. Бутонът “-”, по аналогичен начин, намалява тази
стойност.

Скрийн-сейвър
За допълнително удължаване на живота на лампите можете да използвате тази
възможност, след като я активирате от системното меню. Функцията работи по следния
начин - ако за 10 минути часовникът не засече натискане на бутон, той преминава в
“спящо” състояние: изключва индикаторните лампи и глим-точките. Електрониката
остава активна, времето продължава да се отмерва – единствено дисплеят се изключва.
Събуждането от това състояние става или с натискане на бутон, или чрез звуков сигнал.
На долната платка има разположен малък звуков сензор, който при достатъчно силен
шум (плясване с ръце, потупване по масата, върху която часовникът стои, отваряне на
врата и други) се регистрира и събужда часовника за нови 10 минути.
Използването на скрийн-сейвъра намалява драстично работния цикъл на часовника,
като вместо 24 часа, той свети средно 1-2 часа в денонощие. Това е най-ефективният
метод за удължаване на разчетния живот на лампите и в комбинация с анимацията на
цифрите, ги прави практически вечни.
При събуждане от скрийн-сейвъра, лампите може да не светнат едновременно. Това не е
причина за притеснение и не показва проблем с лампите.

Събуждането чрез звук изисква да бъде калибриран праг, над който часовникът да
регистрира сигнала. Ето защо в дясната част на долната платка, до звуковия сензор, има
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един тример-потенциометър, който е завъртян да бъде лесно достъпен отстрани чрез
мъничка отвертка, както часовникът е включен. За целта влезте в системното меню, и
от настройка №6 (скрийн-сейвър) изберете стойност “2”. При този режим, двете глимлампи непосредствено преди “2”-ката ще мигват, когато има регистриран звуков сигнал.
Чрез отвертката задайте желания праг. Въртене в посока на часовниковата стрелка
увеличава чувствителността на датчика. Целта е глим-лампите да не светят, освен при
силен звук, например плясване с ръце, когато трябва да примигнат за кратко.
След като сте настроили чувствителността, излезте от системното меню със SET/MODE
и функцията за звуково събуждане ще бъде вече активна.
Можете да тествате скрийн-сейвъра и без да чакате 10 минути. За целта, докато
часовникът работи в нормален режим, натиснете и задръжте SET/MODE, и докато все още
го държите натиснете за кратко “-”. Отпуснете после и SET/MODE - дисплеят ще се изключи
веднага, все едно са минали 10 минути неактивност.

Hackability
В хардуера и софтуера има предвидени възможности за разширяване на функциите на
уреда. I2C шината е изведена (обозначение SCL/SDA), има дебъг диод, може да се запои
хедър за програмиране със стандартни програматори от типа на PicKit2/3.
Програмното осигуряване работи върху MCU PIC16F1783/6, написано е като чист и добре
документиран C код, разчитащ на безплатния компилатор на Microchip XC8. Сорс-кодът и
проектните файлове ще бъдат качени в близко време в github – за подробности, вижте
сайта на проекта.
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Спецификации
Характеристика

Мин.

Работна температура

Типично

-40

Захранващо напрежение

Макс.

Мерна
единица

+85 °C

9

12 V

Абсолютни граници на захранващото напрежение

5.2

15 V

Допустимо обратно напрежение

-30

V

Консумация

135
1.3

в спящ режим
Точност на часовника
отклонение
Работно напрежение на лампите

150

Обхват на датчиците за температура

-40
-40

Точност на вътрешния датчик за температура

200
2

350 mA
3.8 W

115
1

120 mA
W

20

ppm

45

s/месец

160

60 °C
1401 °F
±0.2
±0.4

Точност на външния датчик за температура

°C
°F

±0.5
±1.0

±1.02 °C
±2.0 °F

0

99 %

Обхват на датчика за влажност
Точност на датчика за влажност

2

Живот на батерията (CR2032)

200 V

10

%
години

Очакван живот на лампите (ИН-12, без скрийн-сейвър,
без анимация, максимална мощност)

10 000

40 000

h

Очакван живот (без скрийн-сейвър, анимация, частична
яркост, смесен режим)

200 000

400 000

h

Очакван живот (със скрийн-сейвър, смесен режим)

1 000 000

Размер (Д×Ш×В)

h
19×7×10

Тегло

320

cm
g

Версия / ChangeLog
Версия 1.1.2 (01.02.2015г): първо издание на ръководството за версия 1.03 на хардуера.
Версия 1.1.3 (20.02.2015г): леки стилистични и синтактични поправки.
Версия 1.1.3.1 (06.01.2016г): в системно меню, настройка №3: размяна на значението на
стойности 2 и 3.
Версия 1.2.1 (23.01.2016г): включва версия 1.04 на хардуера с промени по компонентите
и сглобката. Съществените разлики са на страници 8 и 10, свързани с различните
крепежни елементи и модификациите на рейките.
Версия 1.2.2 (01.11.2016г): в системното меню, настройка №1: размяна на значението
на стойности 0 и 1.
1
2

Максималната изобразима температура във Фаренхайт е 127°F
Най-добрата точност е постижима в обхвата (-10÷40°C / 14÷100°F)
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Версия 1.5.0 (12.01.2019г):
•

Добавени инструкции за трите модела комплекти към инструкцията за сглобяване
(v1.3, v1.4 – черен и v1.4 – бял)

•

Добавени инструкции за разликите между корпусите на транзистори BS108 и
BS107A (TO-92 vs E-Line), в описанието на запояването на горните платки

Версия 1.5.1 (16.12.2021г):
•

Допълнено как IC4 на долната платка (LM2931) може да бъде заменено с LM78L05

•

Допълнителни указания за запояването на R16 (синият тример) на долната платка
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