Èeské slovní hodiny
Milo Zajíc

Hodiny jsou velmi èastým námìtem pro amatérské konstrukce.
Slovní hodiny jsou jedny ze zajímavých øeení, která jsou velmi
oblíbená v zahranièí. Existuje mnoho variant. Protoe se mi líbily
svou neobvyklostí, pokusil jsem se tedy vytvoøit jednoduchou
èeskou variantu.
Základní technické údaje
Hodiny:
12hodinový cyklus s minutami.
Poèet diod LED:
210 RGB.
Øízení jasu:
automatické.
Osazení:
Arduino nano, RTC.
Napájení:
5 V; 0,2 a 0,8 A;
závisí na jasu a zobrazeném èasu.

Popis zapojení
V první variantì návrhu jsem uvaoval o pouití jednobarevných LED
a jejich spojení pro jednotlivá slova.
Tato varianta by se sice vyznaèovala
malou spotøebou, ale bylo by v ní
hodnì drátování nebo sloitý ploný spoj. Postupem èasu a vzhledem
ke snadnìjí realizaci jsem pouil
pásky s programovatelnými RGB diodami LED WS2812B. Díky tomu se
zapojení velmi zjednoduilo a v podstatì je vhodné i pro zaèáteèníky.
Problém u tìchto hodin je spíe mechanická stránka vìci. Základ tvoøí
Arduino, pouil jsem kvùli velikosti
verzi nano. Na zobrazení slov je pouit pásek s diodami WS2812B, a to
v poètu 14 øádkù po 15 LED. Ty jsou
propojeny tak, jako by byly vechny
za sebou. Pro vlastní realizaci èasu
slouí modul RTC s obvodem DS1307
(DS3321) zálohovaný lithiovým èlánkem CR2032. Dále jsou zde jen dvì
tlaèítka pro nastavení èasu a barev.
A nakonec jetì fotorezistor, který
slouí k automatické regulaci jasu
podle vnìjího osvìtlení. Zapojení je

na obr. 1 a je nakresleno velmi názornì v obrázkovém programu pro zaèáteèníky Fritzing. Tento program mì
bohuel vak dosti zklamal. Je opravdu jen pro velmi jednoduché nákresy
a vlastní tvorba a její editace není
dobrá. Zapojení je tak jednoduché, e
nepotøebuje v podstatì ádné dalí
komentáøe a ani klasická verze schématu není nutná.

K tomu slouí dvì tlaèítka Inc a Mod
pøipojená na vývody D5 a D6. U èasu
s RTC obvodem se nenastavuje datum, protoe není potøeba. Také není
øeen letní èas, bude s nejvìtí pravdìpodobností brzy zruen. Poslední
èástí je realizace automatické regulace jasu. Fotorezistor je pøipojen na
analogový vstup A0 a zde se mìøí napìtí. Hodnota je programem pøepoètena a upravena na rozsah 0- 255,
které vyaduje knihovna FastLED.
Rychlost zmìny je sníena na nìkolik
sekund, take nedochází k prudkým
zmìnám jasu. Celý program neobsahuje ádné SW záludnosti, aby si ho
uivatelé v pøípadì potøeby mohli
upravit sami.

Program
Celý program je napsán v jazyce
Wiring (C++) a programovém prostøedí Arduino IDE. Základem programu je knihovna pro ovládání páskových LED s názvem FastLED. Je velmi
univerzální a umoòuje ovládat vechny LED, jak je potøeba. Èelní panel
jsem navrhoval jako první. Existují
zahranièní varianty 12hodinové, 24hodinové, èvrthodinové a jiné. Já jsem
zvolil 12hodinový cyklus s 60 minutami.
Tak se mi to nejvíce líbilo a podobalo
se to hovorovému oznámení èasu
a také klasickým ruèkovým hodinám.
Kombinací vech potøebných slov jsem
se snail vytvoøit rozloení, které je
zde pouito. Je klidnì moné, e se
to nìkomu podaøí lépe, zejména za
pouití nìjakého programu napsaného pro tento úèel.
Znaènou èást programu tvoøí definice pro jednotlivá slova a podmínky pro jejich zobrazení. Díky øeení
s páskem programovatelných LED je
moné toto libovolnì mìnit a upravovat jen programem bez pájení. Druhou èástí programu je ovládání. Je
nutné pro nastavení èasu a barev.

Stavba
Jak jsem ji psal, je realizace hodin
podstatnì sloitìjí po mechanické
stránce ne elektrické. Pøesto vak
nevyaduje ádné speciální postupy
a je moné ji realizovat bez pouití
nìjakých obrábìcích strojù i v bìné
dílnì (domácnosti).
Velkým problémem vech konstrukcí je krabièka. Zde jsem problém vyøeil jednodue, pouil jsem hotovou

Obr. 1. Schéma zapojení
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Obr. 5.
Stínicí rám
pro diody
Obr. 4. Sloení vrstev v rámu - øez
Po zapojení mùeme ve vyzkouet se zkuebním programem pro
LED, a pokud je ve v poøádku, zapojíme zbytek.
Dalím dùleitým mechanickým
dílem je rám s komùrkami pro jednotlivé LED (obr. 5). Pùvodnì jsem ho
plánoval vyrobit z kartonu nebo pøekliky. Nakonec jsem vak pouil modernìjí metodu, a to tisk na 3D tiskárnì. Rám je vytitìn z èerného PLA
a kryje i vlnky od zúených páskù
LED. Èerné PLA je pøi tlouce stìny
0,5 mm trochu prùsvitné, ale ukázalo
se, e to nevadí. V pøípadì potøeby je
moné rám nastøíkat èernou barvou.
Vlastním 3D tiskárnu s malou tiskovou
plochou 100 x 100 mm, proto jsem
musel díly rozdìlit, vytisknout èásti
a potom slepit sekundovým lepidlem.
Jedním z nejdùleitìjích dílù je
èelní maska s písmeny. Urèuje celkový vzhled hodin. Zde jsem také plánoval rùzné postupy výroby, napø.
frézování do plexiskla nebo vyøezání
na plotru. Oboje bych musel ale zadat nìkde vyrobit. Take nakonec
jsem skonèil u masky vytitìné na laserové tiskárnì na prùhlednou fólii.

Obr. 2. Náhled èelní masky
(tiskne se negativ stranovì obrácený)
z obchodu Ikea typ Ribba 23 cm. Je
pìknì provedena, s èelním sklem
a levná. Velikost hodin je bohuel
kompromis. Je zde nìkolik vìcí, které
to ovlivòují. V mém pøípadì to bylo
napøíklad to, e èelní maska s písmeny (obr. 2) musí být ve velikosti max.
A4, aby ji bylo moné vytisknout na
laserové tiskárnì.
Dalí vìc je rozteè diod na pásku.
Ta je pro 60 ks na metr 16,6 mm
a do této krabièky se nevejde. Musela
by být vìtí, ale takovou hotovou jsem
nesehnal. A navíc ta z Ikea se mi líbila vzhledem i velikostí. Take jsem
musel provést zmìnu rozteèe diod na
pásku. Aby ve vycházelo, zvolil jsem
rozteè matice diod 13 x 13 mm. Po
nastøíhání 14 ks pásku po 15 diodách
jsem mezi diodami pomocí úzkých
kletièek nebo silnìjí pinzetou vytvoøil vlnky o velikosti asi 3 mm, které
upraví rozteè na potøebných 13 mm.
Pro dodrení pøesné rozteèe jsem
si vytiskl na 3D tiskárnì pøípravek
(obr. 3), který potøebnou rozteè zaruèuje. Pouijeme ho hlavnì pøi lepení
na základní desku. Pøi lepení je tøeba
dávat pozor, u páskù se støídá orientace! Datový vodiè je tak nejkratí.
Na desku si narýsujeme pomocné
èáry a pomocí pøípravku lepíme. Sice
na pøesném umístìní diody v komùrce 13 x 13 mm tolik nezáleí, ale
s pøípravkem je to rychlé a pøesné.
Nyní ji mùeme namontovat moduly
Arduina a RTC. Pro tlaèítka jsem pouil odøezek univerzální desky s plonými spoji, který je dvìma sloupky
M3 pøipevnìn na základní desku. Slouí té pro upevnìní fotorezistoru, pro
který je v masce pøipraven otvor.
Nyní mùeme zaèít zapojovat.
Nejprve zapojíme pásky a Arduino.
Napájení páskù jsem propojil holým
vodièem o prùmìru 0,5 mm. Pøívod
napájení k celku je lankem o prùøezu
0,5 mm2. Ostatní je propojeno bìnými kablíky 0,15 mm2.

Obr. 3.
Pøípravek
pro montá diod

12

Obr. 6.
Osazená
deska hodin
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To bylo rychlé, pøesné a bez problémù hned hotové doma. A také levné.
I kdy jsem nastavil u tiskárny nejsilnìjí tisk, byla èerná jetì trochu prùsvitná. Proto jsem nakonec pouil
dva výtisky na sobì a to je ji perfektní. Aby mìla písmena ostré hrany, je
tisk proveden zrcadlovì a fólie umístìna tonerem smìrem k LED. Posledním dílem je èelní maska, která
slouí k zakrytí èásti mezi rámem
a fólií s texty, protoe ta je uí. Kdo
by mìl A3 tiskárnu a fólii, mùe tento
díl vypustit. Maska je vyrobena buï
z èerného papíru (patnì se shání),
nebo z klasické ètvrtky A3 a nastøíkána èernou barvou. To je mùj pøípad.

Oivení, sestavení
Pøi prvním zapojení je vhodné pouít stabilizovaný zdroj. Nastavíme
5 V a proudové omezení asi 0,5 A.
Poèítaè není pøipojen. Pokud je odbìr
proudu do asi 150 mA, je ve v poøádku a mùeme pokraèovat. Pokud
je odbìr velký, signalizuje to, e je
vìtinou nìkde pøepólované napájení. Okamitì odpojíme a hledáme
chybu. Jak ji bylo popsáno, je vhodné po zapojení páskù je vyzkouet

nosti a také na tom, jaké chceme mít
pozadí panelu; zda mají být nesvítící
písmena vidìt. Na kouøovou fólii poloíme vytitìnou masku s písmeny
a na ni list z pauzovacího papíru, který slouí jako matnice. Písmena potom pìknì svítí celou plochou. Na
papír pøijde ji rám s komùrkami a na nìj
poslední díl - základní deska. Nakonec zkontrolujeme, zda masky správnì sedí vùèi rámu a také zda fotorezistor je správnì proti otvoru v masce.
Tím jsou hodiny hotovy.

Napájení
Pro napájení je tøeba zdroj 5 V,
minimálnì 2 A. Prùmìrný odbìr je
mení, záleí na tom, kolik svítí LED
a jakými barvami. Zde je øeení s páskem trochu v nevýhodì; pouité LED
odebírají asi 100 mA, i kdy nesvítí
(asi 0,5 mA kadá). Napájeè, napø.
USB pouijeme nìjaký velmi kvalitní,
protoe bude v provozu nepøetritì!

Ovládání
Obr. 7. Rozloení souèástek

Ovládání je velmi jednoduché, tzv.
klasické. Tlaèítko Mod pøepíná, co se
bude nastavovat: hodiny, minuty, barvy
a zápis - ukonèení. Tlaèítko Inc mìní
nastavované hodnoty. Nastavovaná
hodnota vdy bliká. V módu nastavení
barev v pravém horním rohu svítí tøi
písmena barvami RGB. Do reimu
nastavení se dostaneme dlouhým stiskem tlaèítka Inc a oputìní nastavovacího reimu v módu, kdy blikají hodiny i minuty, je také dlouhým stiskem
Inc. Pokud nezmìníme hodiny nebo
minuty, nic se nezapíe a zùstává pùvodní èas. Mùeme tak mìnit barvy
a nastavený èas zùstává.

Závìr
Uvedená konstrukce mùe pro
zkuenìjí uivatele slouit jako základ nebo námìt pro dalí rozíøení
a vylepení. Není problém doplnit
hodiny napø. GPS pøesným èasem,
Wifi nebo Bluetoth ovládáním.
Dalí informace o konstrukci hodin mùete získat na www.zajic.cz.
Programy a podklady pro 3D tisk
najdete na www.aradio.cz.

Obr. 8. Èelní maska

Rozpiska souèástek

zkuebním programem, který je pøiloen. Pøipojíme poèítaè a nahrajeme
ho. Postupnì rozsvítí vechny LED
a barvy. Není vùbec na kodu LED
v pásku pøed montáí zahoøet. Já
jsem pouil LED, které u pár hodin
svítily o vánocích. V mém pásku se
300 diodami asi po hodinì provozu
pøestala u jedné diody svítit modrá.
Tak jsem tuto èást pásku vyøadil, pro-

toe mìnit diodu na pásku se mi nechtìlo. Nyní ji nahrajeme do Arduina
program pro hodiny a vyzkouíme ho.
Pokud je ve v poøádku, mùeme uskuteènit koneènou montá. Do krabièky
postupnì vloíme èelní masku a na
ni poloíme kouøovou fólii na desky
z kroukové vazby. Pouijeme tøeba
i dvì fólie, záleí na jejich prùhled-
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Rezistory: 220 Ω a 4,7 kΩ
Fotorezistor LDR5516 (asi 10 kΩ svìtlo)
Arduino nano
Deska RTC s DS1307
LED WS2812B, 210 ks, pásek hustota 60 diod/m
Tlaèítko, 2 ks
Rámeèek Ikea Ribba 23 cm
Èirá fólie pro laser. tiskárny, 2 ks
Kouøová fólie pro krouk. vazbu, 2 ks
Ètvrtka A3
Rám - 3D tisk, èerný PLA
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