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Uniwersalne moduły I2C
Moduł wyświetlacza LCD 31/2 cyfry

kit AVT−809

Jakoú tak siÍ przyjÍ³o, øe jeúli
wyúwietlacz LCD 31/2 to koniecznie
z†ICL 7106. Natomiast uk³ad mikro-
procesorowy to nieúmiertelne multi-
pleksowane 7-segmentowce LED albo
od razu wyúwietlacz alfanumeryczny.
S¹ to rozwi¹zania dobre i†sprawdzo-
ne, ale w†pewnych okolicznoúciach
31/2 cyfry (to rzecz jasna okreúlenie
umowne - moøe byÊ 4†lub 41/2 lub
jeszcze inny) jest korzystniejsze:
- w†urz¹dzeniach bateryjnych, gdzie
zaleøy nam na rzeczywiúcie zniko-
mym poborze pr¹du, a†przy tym na
minimalnych wymiarach i†ciÍøarze;

- w†z³ych warunkach oúwietlenia
i†widocznoúci - LED jest s³abo
widoczny przy silnym oúwietleniu
(nas³onecznieniu), natomiast czytel-
noúÊ wartoúci liczbowych na typo-
wym alfanumeryku jest zbyt ma³a
z†duøej odleg³oúci, z†racji niewiel-
kich wymiarÛw znakÛw (pomijam
drogie wyúwietlacze specjalizowa-
ne).
Na potrzeby prezentowanego w†ar-

tykule zestawu I2C opracowano kilka
uk³adÛw steruj¹cych wyúwietlaczami
LCD. Do prototypowego modu³u
wyúwietlacza (rys. 1) zastosowano
uk³ad PCF8576T w†obudowie VSO56
(w DIL nie wystÍpuje). Wymaga on
znacznej precyzji w†lutowaniu (raster
0,75 mm), ale w†zamian dostajemy

ìeleganckiî p³aski zespÛ³ o†gruboúci
niewiele wiÍkszej niø wysokoúÊ wy-
úwietlacza.
Uk³ad praktycznie nie potrzebuje

elementÛw dodatkowych - jedynym
koniecznym jest R1 ustalaj¹cy czÍs-
totliwoúÊ wewnÍtrznego oscylatora.
Dodatkowe elementy R2 i†R3 s³uø¹
do t³umienia zak³ÛceÒ na I2C, a†C1
do t³umienia zak³ÛceÒ zasilania.
Adres sprzÍtowy uk³adu jest sta³y

i†nie przewidziano (z racji planowa-
nych zastosowaÒ) jego zmiany: A0,
A1, A2 oraz SA0=Low.
Na wyprowadzenie VLCD poda-

jemy napiÍcie zasilania wyúwietlacza
(podobnie jak w†wyúwietlaczach al-
fanumerycznych, napiÍcie przemien-
ne zasilania segmentÛw jest formo-
wane z†rÛønicy VDD-VLCD). Do ty-
powego wyúwietlacza 31/2 cyfry za-
stosowa³em VLCD=0V, co daje w†try-
bie (static) pracy statycznej uk³adu
(o trybach za chwilÍ) amplitudÍ
zasilania ok. 10V - kontrastowoúÊ jest
bardzo dobra.
Wyprowadzenia BP0-BP3, to za-

silania maks. 4†elektrod tylnych (back-
planes), natomiast S0-S39 - zasilania
40 segmentÛw. Przy trybie statycz-
nym wykorzystujemy jeden sygna³
BP i†³¹cznie moøemy wyúwietliÊ 40
segmentÛw. Przy maksymalnym mul-
tipleksowaniu: 4*40=160 segmentÛw.

Prezentujemy ostatni
z†modu³Ûw systemu I2C -
numeryczny wskaünik 31/2

cyfry z†wyúwietlaczem LCD.
DziÍki zastosowaniu

specjalizowanego sterownika
firmy Philips programowanie

tego modu³u w†systemie
uøytkownika bÍdzie bardzo

proste.
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Rys. 1. Schemat elektryczny modułu klawiatury.

My wykorzystujemy tryb statyczny
(jest on ustalany programowo).
Ta nadmiarowoúÊ nie jest wad¹,

bo multipleksowanie moøe prowadziÊ
(w zaleønoúci od typu wyúwietlacza)
do znacznego spadku kontrastu (o
tym wiedz¹ uøytkownicy niektÛrych
modeli miernikÛw Metex). W†tym
trybie sygna³y na wszystkich wypro-
wadzeniach BP s¹ wspÛ³bieøne
i†moøna je po³¹czyÊ dla zwiÍkszenia
wydajnoúci wyjúcia - tutaj nie jest to
potrzebne i†BP1-BP3 pozosta³y wolne.
Wyprowadzenie BP0 ³¹czymy z†poje-
dyncz¹ elektrod¹ wspÛln¹ BP wy-
úwietlacza. Naleøy tylko pamiÍtaÊ, øe
niektÛre wyúwietlacze 31/2 cyfry maj¹
elektrodÍ BP do³¹czan¹ do pinÛw
1†i†40 (wewnÍtrzne po³¹czenie rzÍdu
kilku kΩ) - úcieøkÍ do pinu 40 naleøy
wtedy przeci¹Ê. Wyprowadzenie elek-
trody BP na pin 1 jest w†zasadzie
jedynym warunkiem, jaki musi spe³-
niÊ wyúwietlacz montowany na tej
p³ytce. Wyprowadzenia segmentÛw
mog¹ byÊ dowolne, bo i†tak sterujemy
nimi programowo.
Montaø, jak zaznaczono, wymaga

precyzji oraz odpowiednich narzÍdzi.
Po wlutowaniu elementÛw SMD ko-
niecznie (!) kontrolujmy jakoúÊ eta-
powego montaøu (przejúcia i†zwarcia).
Wyúwietlacz osadzamy moøliwie nis-
ko, ale tak, øeby nie by³ dociúniÍty
do 8576, moøe to byÊ widoczne.
Sprawdzamy teø na wszelki wypadek
czy pozycja wyúwietlacza jest dobra
(na ogÛ³ pod pewnym k¹tem pod
úwiat³o moøna dostrzec zarysy seg-
mentÛw).
Lutujemy delikatnie od strony

druku i†odcinamy wystaj¹ce koÒ-
cÛwki wyprowadzeÒ rÛwno z†p³ytk¹.
Dobrze jest na odwrocie opisaÊ pun-
kty lutownicze - zaoszczÍdzi to pÛü-
niej szperania w†dokumentacji pod-
czas montaøu modu³u budowanego
urz¹dzenia.
Przy zastosowaniu p³ytki jedno-

warstwowej, jak w†prototypie, musi-
my jeszcze w†pierwszym etapie mon-
taøu okreúliÊ czÍstotliwoúÊ oscylatora,
czyli wartoúÊ R1. W†wiÍkszoúci typo-
wych zastosowaÒ R1=180kΩ. Wtedy
czÍstotliwoúÊ taktowania wynosi ok.
200kHz, a†pobÛr pr¹du jest rzÍdu 0,2
mA.
Przewidziany jest teø tryb oszczÍd-

ny (R1=1,2MΩ): czÍstotliwoúÊ takto-
wania jest 6 razy mniejsza, a†pr¹d
zasilania ok. 3-krotnie mniejszy.
W†trybie oszczÍdnym zachowana

jest (poprzez zmniejszenie podzielni-
ka) czÍstotliwoúÊ zasilania segmentÛw
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WYKAZ ELEMENTÓW

Rezystory
R1: 180kΩ lub 1,2MΩ SMD1206
(wg opisu w tekście)
R2, R3: 330Ω SMD1206
Kondensatory
C1: 100nF ceramiczny SMD1206
Półprzewodniki
U1: PCF8576T
DIS1: wyświetlacz LCD 31/2 cyfry
(BP na pinie 1)

Rys. 2. Rozmieszczenie elementów
na płytce drukowanej modułu
minisygnalizatora LED.

(ok. 64 Hz), natomiast ulega spowol-
nieniu transmisja I2C (z tym, øe jeúli
uk³ad nie nad¹øa z†odbiorem, przy-
trzymuje na chwilÍ magistralÍ usta-
wiaj¹c SCL w†stan niski - dane s¹
przes³ane wolniej, ale nie s¹ tracone).
Sterowanie programowe modu³u

nie jest juø rzecz jasna takie proste,
jak w†poprzednich uk³adach. Zacznij-
my od rÛønic w†wywo³aniu uk³adu.
Dla 8576 przewidziano dwa adresy
bazowe rÛøni¹ce siÍ stanem wejúcia
SA0:
0†1†1†1†0†0†SA0 R/W(0)
Po takim wywo³aniu zg³aszaj¹

ACK wszystkie pod³¹czone uk³ady ze
zgodnym SA0. WybÛr konkretnego
uk³adu (na podstawie bitÛw A0, A1,
A2) odbywa siÍ w†ramach nastÍpu-
j¹cych po wywo³aniu komend.
Bajty komend maj¹ nastÍpuj¹c¹

strukturÍ: siedem m³odszych bitÛw
okreúla treúÊ komendy, natomiast bit
najstarszy informuje, czy bÍd¹ dalsze
komendy (MSB=1), czy teø komenda
jest ostatnia i†dalej bÍd¹ juø dane do
wyúwietlenia (MSB=0). Uk³ad 8576
rozpoznaje nastÍpuj¹ce komendy:

1.Ustawienie trybu pracy:
MSB 1†0†LP E†B†M1 M0

Znaczenie bitÛw jest nastÍpuj¹ce:
LP: 0†- praca z†normaln¹ czÍstotliwoú-
ci¹, 1†- praca oszczÍdna ze zmniej-
szon¹ czÍstotliwoúci¹.

E: 0†- wyúwietlacz wygaszony, 1†-
normalne wyúwietlanie.

B: 0†- dodatkowy podzia³ napiÍcia 1/
3, 1†- dodatkowy podzia³ napiÍcia
1/2 (uk³ad posiada wewnÍtrzny
prze³¹czany dzielnik, ktÛry pozwala
jak najlepiej dopasowaÊ poziomy
napiÍÊ w†trybach multipleksowa-
nych, w†trybie statycznym nie jest
to istotne).

M1, M0: 01 - tryb statyczny
10 - multipleksowanie 1:2
11 - multipleksowanie 1:3
00 - multipleksowanie 1:4

W†naszym przypadku wysy³amy
MSB 1†0†0†1†0†0†1.

2.£adowanie wskaünika danych (po-
danie adresu wewnÍtrznego RAM,
od ktÛrego zacznie siÍ zapis prze-
kazanych danych, wartoúÊ 6-bitowej
liczby P5-P0 z†zakresu 0-39):
MSB 0†P5 P4 P3 P2 P1 P0
Wysy³amy MSB 0†0†0†0†0†0†0.

3.WybÛr uk³adu, ktÛry ma przyj¹Ê
przes³ane do wyúwietlenia dane.
MSB 1†1†0†0†A2 A1 A0
Wysy³amy MSB 1†1†0†0†0†0†0.

4.WybÛr banku pamiÍci RAM. We-
wnÍtrzny RAM jest skonfigurowany
jako 40*4 bity wykorzystywane
i†³adowane zaleønie od wybranego
trybu pracy. W†trybie statycznym
moøemy oddzielnie za³adowaÊ i†wy-
úwietliÊ 2†komplety danych.
MSB 1†1†1†1†0†BI BO

BI: wybÛr banku wejúciowego (do
za³adowania danych)

BO: wybÛr banku wyjúciowego (do
wyúwietlenia).
Podczas konfigurowania uk³adu

moøemy dla porz¹dku wys³aÊ MSB
1†1†1†1†0†0†0,†chociaø banki s¹ zero-
wane podczas resetu przy w³¹czeniu
zasilania.
5.Uruchamianie samoczynne (bez in-
gerencji programowej) migotania
wyúwietlacza:
MSB 1†1†1†0†A†BF1 BF0

BF1, BF0: 0 0 miganie wy³¹czone
0 1 2Hz
1 0 1Hz
1 1 0,5Hz

A: 0†- zwyk³e migotanie
1†- prze³¹czanie alternatyw-

nych bankÛw RAM.
Komendy s¹ przyjmowane i†po-

twierdzane przez wszystkie uk³ady ze
zgodnym bitem SA0, dlatego bÍd¹
one skonfigurowane jednakowo.
Dane do wyúwietlenia maj¹ w†try-

bie statycznym postaÊ 5†bajtÛw wy-
s³anych kolejno po ostatniej komen-
dzie (czyli komendzie z†wyzerowa-
nym MSB) i†³adowanych przez wy-
brany uk³ad do wybranego banku
RAM od wybranego adresu. Przypi-
sanie kolejnych bitÛw danych do
wyprowadzeÒ segmentowych jest
nastÍpuj¹ce:
Wysy³ane s¹ kolejno bajty da-

nych:
1, 2, 3, 4, 5 (od msb do lsb)

s¹ przypisane segmentom:
S0... 7 S8..............................S39
Natomiast sprzÍtowe znaczenie

kaødego bitu zaleøy od rodzaju wmon-
towanego wyúwietlacza i†od projektu

p³ytki drukowanej. Dla prezentowa-
nego prototypu kodowanie jest nastÍ-
puj¹ce:
Bajt: bit/segment

7 6 5 4 3 2 1 0
1†minus 1 nc nb 3e dp2 2c
2d
2 2e dp1 nc nc 3d 3c dp3 4e
3 4d 4c 4b nc 4a 4f 4g 3b
4 3a 3f3g dwukropek 2b 2a nc
plus
5†LoBatnc nc nc nc nc 2g 2f
(uwaga: wystÍpuj¹cych rozbieø-

noúci ze schematem ideowym, ryso-
wanym dla nieco innego wyúwietla-
cza i†p³ytki, nie aktualizowa³em, bo
nie ma to znaczenia dla pracy
modu³u).
SposÛb translacji liczby zapisanej

jako ³aÒcuch ASCII na sprzÍtowy kod
naszego wyúwietlacza jest przedsta-
wiony w†oprogramowaniu przyk³ado-
wego urz¹dzenia zbudowanego z†uøy-
ciem modu³u.
Uk³ad PCF8576 zosta³ powyøej

opisany skrÛtowo - pod k¹tem wy-
korzystania do naszych potrzeb. Po
wiÍcej informacji (np. dotycz¹cych
szczegÛ³Ûw multipleksowania, pracy
kaskadowej, zewnÍtrznego taktowania
itd.) naleøy siÍgn¹Ê do karty katalo-
gowej.
I†na koniec opisu modu³Ûw sk³a-

dowych zestawu jeszcze ogÛlna uwa-
ga: modu³y nie maj¹ øadnych zabez-
pieczeÒ przed b³Ídami montaøowymi
(nadmierne napiÍcie, odwrÛcenie po-
laryzacji, zamiana wyprowadzeÒ).
Sprawdzajmy wiÍc wszystkie po³¹-
czenia dok³adnie przed w³¹czeniem
zasilania!
Przed budow¹ docelowego urz¹-

dzenia dobrze jest teø sprawdziÊ
poprawnoúÊ pracy przygotowanych
modu³Ûw - np. przy pomocy ktÛregoú
z†prezentowanych w†EP testerÛw, aby
unikn¹Ê przykrych i†trudnych do
zlokalizowania niespodzianek w†trak-
cie uruchamiania oprogramowania.
Jerzy Szczesiul, AVT


