
Zegar szkolny sterowany pilotem

   31Elektronika Praktyczna 10/2000

P   R   O  J   E   K   T   Y

Zegar szkolny
sterowany pilotem
kit AVT−894

Pierwsz¹ cech¹ jaka mia³a od-
rÛøniaÊ mÛj zegar od innych tego
typu uk³adÛw elektronicznych
mia³y byÊ jego wymiary. Postano-
wi³em zbudowaÊ zegar o†maksy-
malnie duøym polu odczytowym,
oczywiúcie w†granicach zdrowego
rozs¹dku i†poczucia estetyki. Zde-
cydowa³em siÍ wiÍc zastosowaÊ
wyúwietlacze siedmiosegmentowe
o†wysokoúci 57mm, ktÛrych cena
mieúci siÍ w†granicach zdrowego
rozs¹dku. Z†pozoru 57mm to nie
tak duøo, ale nawet te wyúwiet-
lacze widoczne s¹ doskonale z†od-
leg³oúci 50m!
Wielki zegar najczÍúciej nie

zostanie postawiony na biurku,
ani na nocnym stoliczku. Naj-
prawdopodobniej bÍdzie ozdob¹
duøego pokoju mieszkalnego,
a†moøe nawet sali szkolnej czy
pokoju konferencyjnego w†jakiejú

firmie. A†zatem zostanie
umieszczony
raczej wys-
oko, byÊ moøe
nawet poza
zasiÍgiem rÍki
stoj¹cego poni-
øej cz³owieka.
A†przecieø na-
wet najlepszy
zegar wymaga
czasami regula-
c j i ,  ø e n i e
wspomnÍ o†ko-

niecznoúci ustawiania budzika czy
timerÛw. Wizja uøytkownikÛw mo-
jego zegara przystawiaj¹cych sobie
drabinkÍ do úciany w†celu usta-
wienia jakiejú funkcji zegara by³a
na tyle przeraøaj¹ca, øe postano-
wi³em wymyúliÊ jakiú sposÛb zdal-
nej obs³ugi projektowanego uk³a-
du. S¹dzÍ, øe dokona³em trafnego
wyboru decyduj¹c siÍ na zastoso-
wanie sterowania kodem RC5
i†konstruuj¹c specjalnego pilota,
przeznaczonego do obs³ugi  nasze-
go zegara. Od razu jednak wyjaú-
nijmy sobie pewn¹ sprawÍ: nikt
nie bÍdzie zmuszony do budowy
tego pilota, poniewaø do obs³ugi
zegara moøna w†ostatecznoúci za-
stosowaÊ takøe dowolnego pilota
od sprzÍtu RTV, posiadaj¹cego
klawiaturÍ numeryczn¹, a†takøe
uniwersalnego pilota AVT-849.

Opis dzia³ania
Schemat elektryczny zegara po-

kazano na rys. 1, a†na rys. 2
przedstawiono schemat uk³adu pi-
lota RC5, wspÛ³pracuj¹cego z†ze-
garem. O†prawie wszystkich ele-
mentach wchodz¹cych w†sk³ad
konstrukcji zegara juø wspomina-
liúmy, ale na schemacie dosz³y
jeszcze dwa dodatkowe: ekspan-
dery I2C typu PCF8574.
Cztery wielkie wyúwietlacze

siedmiosegmentowe LED sterowa-

PrzystÍpuj¹c do
projektowania nowego, nieco

nietypowego zegara nie
stawia³em sobie øadnych

szczytnych celÛw. Nie mia³em
zamiaru zaprojektowaÊ uk³adu

o†ìwysokich walorach
edukacyjnychî ani czegoú,

czego jeszcze nikt nigdy nie
wykona³. Nie mia³em teø

najmniejszego zamiaru
stosowaÊ najnowoczeúniejszych

uk³adÛw i†technologii,
procesorÛw najnowszych

generacji ani innych
ìcudeniekî. Moje za³oøenia

projektowe by³y bardzo proste
i†sprowadza³y siÍ do jednej

idei: zbudowaÊ zegar jak
najbardziej efektowny, a†takøe

wygodny w†obs³udze, ale
niekoniecznie wyposaøony
w†skomplikowane funkcje.
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Rys. 1. Schemat elektryczny zegara.
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nione jest od wartoúci zmiennej
pomocniczej FLAG1, a†takøe od
ewentualnego nadania zmiennej
COMMAND wartoúci 41. Sk¹d
bior¹ siÍ te wartoúci i†w†jaki
sposÛb siÍ zmieniaj¹?
OtÛø uzaleønione one s¹ od

komendy wys³anej z†pilota RC5.
Popatrzmy jeszcze raz na schemat
zegara. Wyjúcie odbiornika pod-
czerwieni TFMS5360 jest do³¹czo-
ne do wejúcia przerwania zewnÍt-
rznego INT0 procesora. Jeøeli do
odbiornika dotrze wi¹zka podczer-
wieni o†czÍstotliwoúci zbliøonej do
36kHz, to jego wejúcie przyjmuje
stan niski, inicjuj¹c w†ten sposÛb
obs³ugÍ przerwania INT0. NastÍpu-
je wtedy skok do podprogramu:

On Int0 Receiverc5

.........................

Receiverc5:

Getrc5(subaddress, Command)

Select Case Command

Case 13 : Flag1 = 0

Case 12 : Flag1 = 1

Case 11 : Flag1 = 3

Case 14 : Flag1 = 4

Case 10 : Flag1 = 2

End Select

Return

Tak wiÍc, zmienna FLAG1
przybiera wartoúci od 0†do 4†w†za-
leønoúci od numeru odebranej
komendy. Informacje o†aktualnym
czasie i†dacie pobierane s¹ z†uk³a-
du RTC za pomoc¹ nastÍpuj¹cego,
krÛtkiego podprogramu:

Sub Gettime

I2cstart 'inicjalizacja

'magistrali I2C

I2cwbyte &HA0 'podanie adresu

'podstawowego PCF8583

I2cwbyte 2 'wybranie drugiego

'rejestru

I2cstart 'start transmisji

I2cwbyte &HA1 'zgłoszenie

'zamiaru odczytu informacji

I2crbyte S,Ack 'odczyt rejestru

'sekund (z potwierdzeniem

'- Ack)

I2crbyte M,Ack 'odczyt rejestru

'minut (z potwierdzeniem

'- Ack)

I2crbyte H,Ack 'odczyt rejestru

'godzin (tryb 24h)

'(z potwierdzeniem - Ack)

I2crbyte Yd,Ack

'odczyt dnia miesiąca

'(z potwierdzeniem - Ack)

I2crbyte Wm,Nack

ne s¹ z†wyjúÊ dekoderÛw BCD na
kod wyúwietlacza siedmiosegmen-
towego typu 74LS247. S¹ to de-
kodery z†wyjúciem typu otwarty
kolektor o†wytrzyma³oúci napiÍ-
ciowej do 30V, a†wiÍc doskonale
nadaj¹ce siÍ do wspÛ³pracy z†wy-
úwietlaczami zasilanymi napiÍ-
ciem rzÍdu 12V. Jednak aby wy-
úwietliÊ jak¹kolwiek czteropozy-
cyjn¹ liczbÍ, naleøy podaÊ jej
wartoúÊ w†kodzie BCD na w†su-
mie szesnaúcie wejúÊ dekoderÛw,
co jest liczb¹ przekraczaj¹c¹ ca³-
kowit¹ liczbÍ aktywnych wypro-
wadzeÒ procesora, jakie mamy do
dyspozycji. St¹d powsta³a koniecz-
noúÊ zastosowania ekspanderÛw
I2C, pracuj¹cych na i†tak juø za-
instalowanej w†systemie magistra-
li I2C, przeznaczonej pocz¹tkowo
tylko do obs³ugi zegara RTC. Za
chwilÍ zreszt¹ okaøe siÍ, jak bar-
dzo zas tosowanie uk³adÛw
PCF8574 u³atwi³o pracÍ progra-
miúcie. ZasadÍ dzia³ania uk³adu
zegara omÛwimy pos³uguj¹c siÍ
wybranymi fragmentami obs³ugu-
j¹cego go programu, napisanego
w†jÍzyku MCS BASIC.
Po w³¹czeniu zasilania program

ustala swoje parametry konfigura-
cyjne i†rozpoczyna pracÍ w†nie-
koÒcz¹cej siÍ pÍtli. Przez ca³y czas
z†uk³adu PCF8574 odczytywana
jest informacja o†aktualnym czasie
i†dacie, a†w†zaleønoúci od wartoúci
zmiennych pomocniczych FLAG1
i†COMMAND program wykonuje
rÛøne, odmienne czynnoúci:

Sub Mainloop

Do

Call Gettime 'odczytaj dane

'z układu PCF8574

If Flag1 = 0 Then

'jeżeli zmienna

'pomocnicza FLAG1

'równa 0, to:

Call Displaytime

'wyświetl aktualną

'godzinę i minutę

End If 'koniec warunku

If Flag1 = 1 Then

'jeżeli zmienna

'pomocnicza FLAG1

'równa jest 1, to:

Call Displayseconds

'wyświetl upływające

'minuty i sekundy

End If 'koniec warunku

If Flag1 = 3 Then

'jeżeli zmienna

'FLAG1 równa

'jest 3, to:

Call Displaydate

'wyświetl aktualny dzień

'miesiąca i miesiąc

End If 'koniec warunku

If Flag1 = 2 Then

'jeżeli zmienna

'FLAG1 równa

'jest 2, to:

Call Displayalarm

'wyświetl ustawiony

'czas alarmu

End If 'koniec warunku

If Command = 41 Then

'jeżeli odebrana

'została komenda

'41 kodu RC5, to:

If Flag1 = 0 Then

'jeżeli zmienna

'pomocnicza FLAG1

'równa 0, to:

Call Changetime

'wezwij podprogram

'zmiany czasu

End If 'koniec warunku

If Flag1 = 3 Then

'jeżeli zmienna

'pomocnicza FLAG1

'równa 3, to:

Call Changedate

'wezwij podprogram

'zmiany daty

End If 'koniec warunku

If Flag1 = 2 Then

'jeżeli zmienna

'pomocnicza FLAG1

'równa 2, to:

Call Changealarm

'wezwij podprogram

'ustawiania alarmu

End If : End If

'koniec warunków

Loop

End Sub

£atwo zauwaøyÊ, øe dzia³anie
tego fragmentu programu uzaleø-

Zegar realizuje następujące funkcje:
✓ Wyświetlanie aktualnej godziny i minut
✓ Wyświetlanie minut i sekund
✓ Wyświetlanie ustawionego czasu alarmu
✓ Ustawianie aktualnego czasu
✓ Ustawianie aktualnej daty
✓ Programowanie alarmu
✓ Programowanie timera o zakresie do 99 minut

59 sekund
✓ Wyświetlanie upływu czasu timera
✓ Sygnalizacja alarmu i zakończenia zliczania

przez timer
✓ Automatyczna regulacja natężenia świecenia

wyświetlaczy
✓ Programowanie do 30 różnych czasów, w któ−

rych układ wykonawczy będzie włączany na 10
sekund. Jest to uproszczona funkcja “zegara
szkolnego”, obsługującego dzwonki lekcyjne
w szkole.
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SIC: GETRC [pin], s³uø¹ce do
pomiaru rezystancji przy znanej
pojemnoúci lub pojemnoúci przy
znanej rezystancji w†obwodzie sze-
regowym RC. Wydanie polecenia:
Light = Getrc p1.0

zwraca nam wartoúÊ zmiennej
LIGHT, proporcjonaln¹ do rezys-
tancji fotoopornika FR1. WartoúÊ
ta s³uøy do zaprogramowania ti-
merÛw procesora i†odpowiedniego
sterowania wspÛ³czynnikiem wy-
pe³nienia impulsÛw na wyjúciu
P3.0 procesora.
Program steruj¹cy prac¹ zegara

zosta³ napisany w†dwÛch wers-
jach: standardowej i†specjalnej,
przeznaczonej do obs³ugi dzwon-
kÛw lekcyjnych w†szko³ach. Pro-
gramy i†sposÛb ich obs³ugi rÛøni¹
siÍ minimalnie od siebie. Zasad-
nicza rÛøni¹ca polega na tym, øe
w†wersji specjalnej moøna zapro-
gramowaÊ do 40 alarmÛw, kaødy
o†czasie trwania 10 sekund. Do
kitÛw bÍd¹ do³¹czane do wyboru
dwie wersje zaprogramowanych
procesorÛw, a†kody ürÛd³owe i†pli-
ki binarne zostan¹ umieszczone
na stronie www.ep.com.pl w†dzia-
le Download.

'odczyt miesiąca (bez

'potwierdzenia - Nack)

I2cstop 'zatrzymanie

'transmisji

End Sub

Naleøy tu zwrÛciÊ uwagÍ na
fakt, øe wszystkie informacje prze-
chowywane w†uk³adzie PCF8574,
zapisywane s¹ w†rozszerzonym ko-
dzie BCD. Jest to fakt bardzo
wygodny, poniewaø przed wys³a-
niem pobranych z†RTC danych do
wyúwietlaczy, nie musimy podda-
waÊ ich konwersji na postaÊ dzie-
siÍtn¹. Dla przyk³adu, nastÍpuj¹cy
podprogram realizuje funkcje wy-
úwietlania aktualnego czasu:

Sub Displaytime

 I2csend 112,M

 I2csend 114,H

End Sub

W†przypadku odebrania komen-
dy o†wartoúci 41 program przecho-
dzi do podprogramu ustawiania
aktualnie wyúwietlanych danych.
Nowe wartoúci podawane s¹ z†kla-
wiatury numerycznej pilota, a†pro-
gram posiada zabezpieczenia przed

zarejestrowaniem nielegalnych da-
nych (np. godzina 26).
Nasz zegar wyposaøony jest

w†dwa wyjúcia steruj¹ce - tranzys-
tory NPN z†otwartym kolektorem
T1 i†T2. Do tych wyjúÊ moøna
do³¹czyÊ dowolne odbiorniki pr¹-
du sta³ego o†niewielkim poborze
mocy. Mog¹ to byÊ przekaüniki,
generatory piezo lub inne elemen-
ty sygnalizacyjne. Tranzystor T1
steruje uk³adami wykonawczymi
timera, a†tranzystor T2 moøe za-
silaÊ uk³ad, ktÛrego zadaniem jest
sygnalizacja alarmu.
Podczas testowania pierwszego

prototypu zegara okaza³o siÍ, øe
si³a úwiat³a wyúwietlaczy jest tak
duøa, øe w†ciemnym pomieszcze-
niu by³a dokuczliwa i†przykra dla
oczu. Dlatego teø zegar zosta³
wyposaøony w†uk³ad automatycz-
nego dostosowywania jasnoúci wy-
úwietlaczy do warunkÛw panuj¹-
cych w†pomieszczeniu. Jako czuj-
nik si³y úwiat³a w†otoczeniu za-
stosowany zosta³ fotorezystor FR1.
Interesuj¹ce jest, w†jaki sposÛb

procesor dokonuje pomiaru rezys-
tancji czujnika. Umoøliwia to spe-
cjalne polecenie jÍzyka MCS BA-

Rys. 2. Schemat elektryczny nadajnika zdalnego sterowania.
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Minipilot zosta³ zbudowany
z†wykorzystaniem popularnej (sto-
sowanej takøe w†uniwersalnym pi-
locie AVT-849) i,†co bardzo waø-
ne, relatywnie taniej kostki typu
HT6230 produkcji firmy Holtek.
Kostki Holteka maj¹ liczne zalety,
ale i†jedn¹ wadÍ: s¹ niekiedy
trudno dostÍpne. Na szczÍúcie
HT6230 posiada liczne zamienni-
ki, o†niewiele wiÍkszej cenie za-
kupu.

Montaø i†uruchomienie
(modu³ zegara)
Na rys. 3 pokazano rozmiesz-

czenie elementÛw na p³ytce ob-
wodu drukowanego zegara, wyko-
nanej na laminacie dwustronnym
z†metalizacj¹. Nie mogÍ tym ra-
zem lakonicznie stwierdziÊ, øe
montaø uk³adu wykonujemy typo-
wo, poniewaø montaø zegara bÍ-
dzie przeprowadzany w†sposÛb
znacznie odbiegaj¹cy od przyjÍ-
tych regu³. PamiÍtajmy, øe wy-
úwietlacz LED, odbiornik pod-
czerwieni i†fotorezystor lutujemy
w†ostatniej fazie montaøu, od
strony (umownie) úcieøek!
Najpierw wlutowujemy w†p³yt-

kÍ elementy o†najmniejszych ga-
barytach, a†nastÍpnie podstawki
pod uk³ady scalone, tranzystory,
kwarce i†inne drobne elementy.
Po zakoÒczeniu tego etapu mon-
taøu kilkukrotnie sprawdzamy je-
go poprawnoúÊ, pamiÍtaj¹c, øe po
wlutowaniu wyúwietlaczy jaka-
kolwiek korekta montaøu po-
przednio wlutowanych elemen-
tÛw bÍdzie praktycznie niemoøli-
wa. NastÍpnie lutujemy wyúwiet-
lacze i†pozosta³e elementy moco-
wane od umownej strony úcieøek.
Bateryjka awaryjnego zasilania

RTC powinna zostaÊ zamocowana
na p³ytce za pomoc¹ sprÍøystych
stykÛw, bÍd¹cych jednoczeúnie
uchwytami mocuj¹cymi. Jednak
jeøeli zastosujemy bateriÍ alkalicz-
n¹ dobrej jakoúci, ktÛra powinna
wystarczyÊ na kilka lat eksploa-
tacji zegara, to moøemy j¹ po
prostu przylutowaÊ do p³ytki za
pomoc¹ dwÛch krÛtkich odcinkÛw
srebrzanki.
Zegar powinien byÊ zasilany

napiÍciem sta³ym o†wartoúci ok.
12VDC. Ze wzglÍdu na znaczny
pobÛr pr¹du przez wyúwietlacze,
wydajnoúÊ pr¹dowa zasilacza nie
powinna byÊ mniejsza niø
500mA.

Montaø pilota
Na rys. 4 zosta³o po-

kazane rozmieszczenie
elementÛw pilota na p³yt-
ce obwodu drukowanego
wykonanego na laminacie
dwustronnym z†metaliza-
cj¹. Na tym samym rysun-
ku widoczne s¹ jeszcze
dwie p³ytki, ktÛre mog¹
pos³uøyÊ jako czÍúci sk³a-
dowe prostej, ale w†miarÍ
estetycznej obudowy.
Montaø rozpoczniemy

od najtrudniejszej jego
czÍúci: wlutowania uk³adu
SMD i†jest to jedyna czyn-
noúÊ, ktÛra moøe sprawiÊ
pewne trudnoúci pocz¹t-
kuj¹cym konstruktorom.
Absolutnie nieodzownym
warunkiem jej prawid³o-
wego wykonania jest po-
siadanie lutownicy wyso-
kiej klasy, najlepiej spe-
cjalnie przeznaczonej do
lutowania elementÛw
SMD. Uk³ad scalony nale-
øy najpierw przykleiÊ do
powierzchni p³ytki, uk³a-
daj¹c go tak, aby wszys-
tkie wyprowadzenia zna-
laz³y siÍ dok³adnie po-
úrodku przeznaczonych dla
nich pÛl lutowniczych. Do
klejenia nie naleøy uøy-
waÊ kleju szybkoschn¹ce-
go w†rodzaju SUPER
GLUE, ale wy³¹cznie kleje
wolno wi¹ø¹ce, nawet
zwyczajny klej biurowy
lub ma³¹ kropelkÍ kleju
DISTAL lub POXIPOL. Po
zaschniÍciu kleju dobrze
oczyszczon¹ lutownic¹ lu-
tujemy wyprowadzenia
uk³adu, stosuj¹c minimal-
ne, úladowe iloúci cyny.
Z†doúwiadczenia wiem
jednak, øe nie wszystkim
z†Was uda siÍ wlutowaÊ
uk³ad SMD za ìpierwszym
podejúciemî. Co zrobiÊ, je-
øeli w†pewnym momencie
zbyt wielka kropelka cyny
po³¹czy ze sob¹ dwa wy-
prowadzenia uk³adu scalo-
nego? Po pierwsze, nie
naleøy wpadaÊ w†panikÍ
i†nie starÊ siÍ usun¹Ê nad-
miaru cyny ìgrzebi¹cî w†p³ytce
lutownic¹. Takie postÍpowanie je-
dynie moøe pogorszyÊ sytuacjÍ,
a†nawet doprowadziÊ do powsta-

nia kolejnych zwarÊ. Polecam w³as-
n¹, wyprÛbowan¹ metodÍ usuwa-
nia zwarÊ z†elementÛw SMD, ktÛr¹
na szczÍúcie muszÍ stosowaÊ doúÊ

Rys. 3. Rozmieszczenie elementów na
płytce drukowanej zegara.
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rzadko. Potrzebne nam bÍd¹ ma-
leÒkie (ale naprawdÍ maleÒkie!)
kawa³eczki kalafonii. Taki okru-
szek k³adziemy w†miejscu, w†ktÛ-
rym powsta³o zwarcie i†ca³oúÊ pod-
grzewamy lutownic¹. W†momencie
kiedy cyna stopi siÍ i†nabierze
po³ysku, strz¹samy j¹ energicznym
ruchem z†p³ytki. Szybkie wykona-
nie tych czynnoúci zawsze pozwa-
la³o mi na pozbycie siÍ nadmiaru
lutowia i†usuniÍcie zwarcia.
Po wlutowaniu w†p³ytkÍ pilota

uk³adu SMD i†nielicznych elemen-

tÛw dyskretnych, musimy przyst¹-
piÊ do montaøu klawiatury. RÛwne
wlutowanie w†p³ytkÍ szesnastu kla-
wiszy nie zawsze bÍdzie spraw¹
prost¹ i†dlatego warto najpierw
powk³adaÊ koÒcÛwki wszystkich
przyciskÛw w†przeznaczone na nie
otwory w†punktach lutowniczych
i†prowizorycznie z³oøyÊ ze sob¹
p³ytkÍ z†elementami elektroniczny-
mi i†p³ytÍ czo³ow¹ obudowy. Ca-
³oúÊ zabezpieczamy przed przesu-
niÍciem za pomoc¹ kawa³ka taúmy
izolacyjnej i†lutujemy przyciski,
maj¹c ca³kowit¹ pewnoúÊ, øe zo-
stan¹ one zamocowane idealnie
rÛwno.

Obs³uga zegara
Bezpoúrednio po pierwszym

w³¹czeniu zasilania uk³ad RTC
rozpoczyna zliczanie czasu od
zera tak, øe na wyúwietlaczach
ukaø¹ siÍ prawdopodobnie: go-
dzina 00, minuta 00. Zatem
pierwsz¹ czynnoúci¹, jak¹ bÍ-
dziemy musieli wykonaÊ bÍdzie
ustawienie czasu i†daty. Naciska-
my zatem przycisk SET, co spo-
woduje wygaszenie wyúwietlaczy
i†przejúcie uk³adu do oczekiwa-
nia na podanie godziny i†minuty
aktualnego czasu. Dane wprowa-
dzamy z†klawiatury numerycznej
pilota, najpierw podaj¹c godzinÍ,
a†nastÍpnie minutÍ aktualnego
czasu. Wprowadzenie b³Ídnych
danych (np. godzina 25) sygna-
lizowane jest piÍcioma b³yskami
wszystkich segmentÛw wyúwiet-
laczy, po czym dane musimy
wprowadziÊ powtÛrnie. Po wpro-
wadzeniu poprawnej wartoúci
minut licznik sekund jest zero-
wany, a†zegar powraca do nor-
malnej pracy. W†zwi¹zku z†tym
wartoúÊ minut najlepiej podaÊ ìz
wyprzedzeniemî wprowadzaj¹c
wartoúÊ pojedynczych minut do-
k³adnie w†momencie osi¹gniÍcia
przez zegar wzorcowy ustawio-
nej na naszym zegarze godziny
i†minuty.
W†identyczny sposÛb jak czas

ustawiamy na zegarze datÍ, z†tym
øe tym razem sekundnik nie jest
zerowany. Niestety, prosty i†tani
RTC zastosowany w†naszym zega-
rze ìnie radziî sobie z†datami
powyøej roku 2000, traktuj¹c rok
2000 jako 1900. W†zwi¹zku z†tym
konieczne bÍdzie dokonywanie ko-
rekty dnia miesi¹ca w†latach prze-
stÍpnych.

WYKAZ ELEMENTÓW

Zegar
Rezystory
FR1: fotorezystor
R1, R4..R31: 330Ω
R2, R3: 4,7kΩ
Kondensatory
C1, C2: 27pF
C3, C11: 100µF
C4: 470µF
C5..C8, C12: 100nF
C9: 33pF
C10: 10µF
Półprzewodniki
DP1..DP4: wyświetlacz siedmioseg−
mentowy LED SEA−23 KINGBRIGHT
D1, D2: 1N4148
IC1: zaprogramowany procesor
AT89C4051
IC2: PCF8583
IC3, IC4: PCF8574A
IC5..IC8: 74LS247
IC9: TFMS5360
IC10: 7805
T1, T2: BC548
Różne
BT1: bateryjka 1,5V
CON1: ARK2
Q1: rezonator kwarcowy 32768Hz
Q2: rezonator kwarcowy
11,0592MHz

Pilot
Rezystory
R1: 6,8kΩ
R2: 560Ω
R3: 10Ω
Kondensatory
C1: 100nF
Półprzewodniki
D1: dioda IRED
IC1: HT6230 lub odpowiednik
T1: BC548
Różne
S1..S16: przycisk microswitch
Q1: rezonator ceramiczny 429kHz

Rys. 4. Rozmieszczenie elementów
na płytce drukowanej pilota.

Ustawianie alarmu, czyli bu-
dzika takøe nie rÛøni siÍ od
ustawiania godziny i†daty. Jednak
budzik ma dodatkow¹ opcjÍ: ak-
tywacjÍ i†dezaktywacjÍ alarmu.
W³¹czana jest ona naprzemiennie
za pomoc¹ kolejnych naciúniÍÊ
przycisku ALARM. Aktywacja bu-
dzika sygnalizowana jest dwoma
b³yskami wszystkich segmentÛw
wyúwietlaczy, a†dezaktywacja jed-
nym b³yskiem.
W†podobny sposÛb uaktywnia-

ny jest timer. Po ustawieniu ø¹-
danego czas z†zakresu do 99
minut 59 sekund, timer w³¹czany
jest ponownym naciúniÍciem przy-
cisku TIMER w†pilocie. Podczas
pracy timera moøemy obserwowaÊ
up³yw zadanego czasu na wy-
úwietlaczach lub powrÛciÊ do wy-
úwietlania czasu lub daty.
Nie wspomnia³em jeszcze o†ro-

li przycisku SEC w†pilocie. Jego
naciúniÍcie powoduje przejúcie ze-
gara w†tryb wyúwietlania minut
i†sekund.
Zbigniew Raabe, AVT
zbigniew.raabe@ep.com.pl

Kod ürÛd³owy do projektu szkol-
nego zegara jest dostÍpny w†Inter-
necie pod adresem www.ep.com.pl
oraz na p³ycie CD-EP10/2000.

Wzory p³ytek drukowanych w for-
macie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/
pcb.html oraz na p³ycie CD-EP10/
2000 w katalogu PCB.


