TWINHEX 101W
Макетна плата TWINHEX 101W допоможе легко, швидко і якісно створити свій
пристрій в корпусі формату DIN 6 з можливістю
кріплення на DIN рейку або до будь-якої плоскої
поверхні.
На платі реалізовано кілька рішень, які стануть
в нагоді при створенні переважної більшості
пристроїв:
●

●

●
●

стандартні рішення для живлення
логічної та аналогової частини проекту місця під два лінійних стабілізатори
напруги;
місця під реле або силові транзистори
суттєво спростять керування потужним
навантаженням;
місце для встановлення бездротового
модуля формату ESP-07 або ESP-12;
місця
під
встановлення
SMD
компонентів у різноманітних корпусах.

Через особливості корпусу, кріплення плати і
розміщення
конекторів
не
симетричне.
Розташувавши нижню частину корпусу замком
праворуч,
плата
має
стати
простором
живлення згори і простором силових ключів
ліворуч.
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Складові плати
Макетну плату TWINHEX 101W умовно можна поділити на декілька частин:
1. простір для макетування,
2. простір для живлення,
3. простір для SMD компонентів,
4. місце під модуль WIFI,
5. простір для силових ключів,
6. простір конекторів.
Також на платі є перемички для зручного і швидкого з’єднання між собою
частин, які часто використовуються разом.

1. Простір для макетування
Простір для макетування виконано у вигляді сітки з отворів та контактних
площадок з кроком 2.54 мм, як по вертикалі, так і по горизонталі. Діаметр
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отворів - 0.9 мм. Це дозволяє зручно використовувати більшість популярних
елементів, призначених для монтажу крізь отвори (Through Hole).
Всі отвори мають металізацію, оскільки вона покращує механічне кріплення
компонентів на платі, а також дозволяє використовувати контактні площадки
в якості перехідних отворів.

Контактні площадки в просторі для макетування мають прямокутну форму.
На верхньому шарі між контактними площадками присутні горизонтальні
доріжки, на нижньому шарі - вертикальні. Наявність доріжок між
контактними площадками дозволяє
з’єднати дві площадки не
використовуючи додаткових монтажних проводів.
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Оскільки відстань між доріжками і контактними площадками мінімальна,
для зміни конфігурації з’єднань бажано використовувати додаткові засоби
для зняття припою і достатню кількість флюсу.

2. Простір для живлення
Для живлення низьковольтної частини через конектор DC IN на платі
передбачені посадочні місця під лінійні стабілізатори V1 та V2 в корпусі
SOT-223 (серії 1117 або аналогічні).

По замовчуванню, передбачено встановлення стабілізаторів з фіксованою
вихідною напругою. Для встановлення стабілізатора із налаштуванням
вихідної напруги, необхідно від’єднати пін зворотнього зв’язку від землі і
встановити відповідні резистори.
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Замість стабілізатора V1 також можна встановити регулятор в корпусі TO-220
(серії 78хх або аналогічний). Для цього треба замкнути перемичку PWR.

Стабілізована напруга виводиться на лінії V1 та V2 відповідно. Лінії V1, V2 та
GND легко з’єднуються із вертикальними доріжками простору макетування, а
в отвори на цих лініях, за необхідності, встановлюються конденсатори або
провідники для макетування.
Також є можливість заживити плату використовуючи AC-DC модулі серії
HLK-PM (наприклад, HLK-PM01). Для нього передбачене посадочне місце в
просторі макетування з круглою формою площадок, до якого підключається
220 В AC на конектор VIN Земля постійного струму з’єднана з землею простору
живлення, а вихідна напруга з’єднана з лінією живлення VCC від конектора
живлення DC IN.
При встановлення модуля зверніть увагу, який пін
підключений до землі.

7

TWINHEX
3. Простір для SMD компонентів
На макетній платі передбачені комбіновані місця для встановлення
компонентів в корпусах типу SOIC із відстанню між виводами 1.3 мм (20
виводів), 0.65 мм (20 виводів) та посадочне місце під компоненти з кроком 1
мм (24 виводи) або 0.5 мм (48 виводів). До посадочних місць з кроком 1.3 мм
під’єднано по два отвори для монтажних проводів, або додаткових
компонентів.

Для посадочного місця з кроком 1.3 мм розмір отворів - 0.5 мм. Для
посадочного місця з кроком 1 мм розмір отворів - 0.5 мм та 0.3 мм. Посадочне
місце з кроком 0.5 мм під’єднане до отворів з діаметром 0.3 мм. Додатково на
платі присутній простір для встановлення компонентів розміру 0805 і менше.
Цей простір виконаний без отворів.
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4. Місце під модуль WIFI
На макетній платі передбачене місце для встановлення WiFi модуля ESP8266
ESP-07 або ESP8266 ESP-12. Модуль перекриває простір для встановлення SMD
компонентів.

Живлення 3.3 В на модуль подається через вивід VCC ESP в просторі для
живлення. В залежності від конфігурації, вивід під’єднується до лінії V1 або V2.
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Усі виводи, окрім EN, під’єднані до контактних площадок простору для
макетування. Для піна 15 передбачена можливість підтяжки до землі. Пін EN
попередньо підтягнутий до живлення. Якщо потрібно змінювати стан EN,
необхідно розрізати доріжку і користуватись місцем для резистора.

Для піна RST передбачена можливість підтяжки до живлення, а також його
виведено на простір 2.54 мм, щоб можна було поставити перемичку і
підтягувати пін до землі.
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Додатково від модуля виведені піни для підключення UART і пін для входу в
режим програмування. Вони відрізняються від решти простору для
макетування круглою формою контактних площадок, піни Rx Tx додатково
позначені.

Оскільки WiFi модулі досить вибагливі до живлення, то в цій зоні передбачено
місця для встановлення конденсаторів.
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У випадку встановлення виробу в металеву шафу, бажано використовувати
модуль з можливістю встановлення додаткової виносної антени.

5. Простір для силових ключів
На платі передбачене місце під два релейних перемикачі або під три потужних
транзистори. Також є можливість включити одне реле і два транзистори.
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Для живлення обмоток реле, баз або затворів транзисторів необхідно замкнути
перемички VCCP та GNDP на необхідні контакти живлення.

Для керування обмотками реле, затворами або базами транзисторів
передбачені місця під проміжні ключі Q1, Q2 та Q3, сигнал на які потрапляє з
виводів CH1 CH2 та CH3 через обмежуючі резистори.

У першому та третьому каналі передбачена можливість підтяжки сигналу чи
встановлення захисного діоду до живлення (VCCP) або землі (GNDP), у другому
каналі - лише до живлення.
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Сигнал на затвори або бази транзисторів можна також подавати і повз
проміжні ключи,використавши контактні площадки GPQ1, GPQ2 та GPQ3.
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Важливо встановити всі необхідні перемички до встановлення масивних
силових компонентів, оскільки після їх встановлення, доступ до деяких
перемичок може бути ускладненим.

6. Простір конекторів
Плата може бути оснащена трьома різними типами виводів: клеми з кроком
5.08 мм, конектори з кроком 2.54 мм та конектор живлення 5.5 x 2.1 мм. В
останньому випадку для встановлення в корпус необхідні певні модифікації
корпусу.
Конектори з кроком 5.08 мм мають збільшений діаметр отворів - 1.3 мм - та
покращену форму контактної площадки для більшої механічної стійкості.
Вони можуть виконувати роль конекторів для входу живлення, конекторів
силових ключів або загального призначення.
Конектори для входу живлення позначені як DC IN та VIN. На конектор DC IN
передбачена можливість подавати постійну напругу, яка буде стабілізуватись
в просторі живлення. Конектор VIN призначений для входу напруги, яка в
подальшому буде комутуватись силовими ключами.

15

TWINHEX
Для використання транзисторних ключів в більшості випадків необхідно
замкнути перемичку PQ GND .

Між конекторами живлення DC IN та VIN знаходяться шість отворів, які можна
використовувати для під’єднання конекторів силових ключів. Кожен пін може
бути під’єднаний до контакту VIN+,VIN- або виводу відповідного силового
ключа шляхом встановлення відповідних перемичок, чи використовуватись
як будь-який інший вивід при підключенні монтажним дротом.
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Контакти з конекторів загального призначення для зручності виведені до
контактних площадок простору макетування.
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Частина виводів з кроком 2.54 мм виведена в простір макетування. Їх зручно
використовувати для встановлення кутових конекторів або індикаторних
світлодіодів.
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Безпека при роботі з платою
Більша частина плати розрахована для роботи з низькими напругами (до 36В).
При роботі з напругами, більшими за дане значення, варто уважно
пересвідчитись у правильності зібраної схеми та наявності достатніх
відстаней між доріжками з високою напругою та іншою частиною схеми.
Перші запуски зібраної схеми мають проводитись із використанням джерел
живлення, які гальванічно розв’язані з побутовою мережею ~220В і мають
захист від короткого замкнення.
Пайка має проводитись у приміщенні, що добре провітрюється із достатнім
освітленням.
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