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Mówiący zegar z DCF77,
część 3
kit AVT−322

Jak wspomniano wczeúniej, ma-
³y g³oúnik moøna zamocowaÊ na
p³ytce klawiatury. Do tego celu
s³uøy otwÛr o úrednicy magnesu
g³oúnika. Dodatkowe punkty lu-
townicze wokÛ³ niego umoøliwia-
j¹ przylutowanie koÒcÛwek SP1.
G³oúnik moøna pod³¹czyÊ dwoja-
ko: wykorzystuj¹c otwory ozna-
czone jako ìSP1î lub po³oøone po
przeciwnej stronie otworu na mag-
nes. Te ostatnie po³¹czone s¹ ze
z³¹czem klawiatury JP2, ktÛre do-
prowadza sygna³ akustyczny do
g³oúnika. DziÍki takiemu rozwi¹-
zaniu nie jest konieczne uøycie
przewodu do zamocowania g³oú-
nika. G³oúnik, po zamontowaniu
na p³ytce, warto usztywniÊ po-
przez zalanie czÍúci magnesu kle-
jem silikonowym na gor¹co.

Po zmontowaniu wszystkich
p³ytek moøna przyst¹piÊ do po-
³¹czenia p³ytek: bazowej i†wy-
úwietlacza. Czytelnicy poprzed-
nich moich projektÛw z†pewnoú-
ci¹ bÍd¹ wiedzieli jak najproúciej
to zrobiÊ, pozosta³ym naleøy siÍ
kilka wskazÛwek.

Do po³¹czenia s³uø¹ jednakowo
rozmieszczone na obu p³ytkach
pola lutownicze. Obie p³ytki naleøy
ustawiÊ prostopadle, tak aby miejsca
po³¹czenia pokrywa³y siÍ, a†nastÍp-
nie uøywaj¹c sporo lutowia (cyny)
po³¹czyÊ wszystkie pola p³ytki ba-
zowej i†wyúwietlacza (rys.8). Aby
zachowaÊ rÛwn¹ odleg³oúÊ, p³ytkÍ
wyúwietlacza naleøy oprzeÊ na
przewleczonych przez dodatkowe
otwory kawa³kach srebrzanki.

Na pocz¹tku lutujemy tylko
jedno pole np. úrodkowe, a†po
upewnieniu siÍ, øe p³ytki s¹
ustawione prostopadle, wyko-
nujemy dalsze po³¹czenia.

Wreszcie moøna przyst¹piÊ do
wstÍpnego uruchomienia naszego
zegara. W†tym celu musimy za-
opatrzyÊ siÍ w†zasilacz +12V (nie-
koniecznie stabilizowany) lub
transformator o†napiÍciu wtÛrnym
9VAC (przy I=250mA). Przed w³o-
øeniem uk³adÛw scalonych w†pod-
stawki oraz zamocowaniu baterii
BT1 naleøy zmierzyÊ napiÍcia na
koÒcÛwkach zasilania uk³adÛw:
U1 (pin 40), U2 (pin 28) oraz na
wyjúciu stabilizatorÛw: U3 i U5.
Powinno ono wynosiÊ 5V ±0,25V.
Dodatkowo naleøy sprawdziÊ

napiÍcie na wejúciu U3 (katoda
D2 lub D3) - powinno byÊ wiÍk-
sze od 9,8V (najlepiej 10...10,5V).
Jeøeli tak nie jest, to znaczy, øe
nasz zasilacz lub zastosowany
transformator ma za niskie napiÍ-
cie. WartoúÊ tego napiÍcia jest
istotna ze†wzglÍdu na zastosowa-
n¹ bateriÍ do podtrzymania pracy
zegara w†przypadku zaniku napiÍ-
cia na z³¹czu GN1. Zbyt niskie
napiÍcie zasilaj¹ce spowoduje bo-
wiem szybkie, czÍúciowe roz³ado-
wanie baterii.
W†celu upewnienia siÍ o†pra-

wid³owym zasilaniu uk³adu zega-
ra, moøna dodatkowo zmierzyÊ
pr¹d pobierany z†baterii. Dlatego
naleøy w†jej obwÛd w³¹czyÊ am-
peromierz na zakres 20/200mA
i†sprawdziÊ pobÛr pr¹du. Przy
zasilaniu z†zasilacza 12V pobÛr
pr¹du z†BT1 wynosi 0, zaú po
od³¹czeniu zasilania g³Ûwnego
wzrasta do oko³o 10mA.
Po skontrolowaniu uk³adu za-

silaj¹cego zegar naleøy od³¹czyÊ
zasilanie, wyj¹Ê bateriÍ BT1 oraz,
co bardzo waøne (!!!), upewniÊ
siÍ, øe zwarliúmy zworÍ JP3 (jum-
per). Teraz trzeba umieúciÊ uk³a-

KoÒczymy opis  konstrukcji
mÛwi¹cego zegara szczegÛ³ow¹

instrukcj¹ jego obs³ugi. Jak
siÍ przekonaj¹ uwaøni

Czytelnicy tego artyku³u,
pomimo rozbudowanego menu,

obs³uga zagara jest
stosunkowo prosta.
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dy scalone w†podstawkach i†po-
nownie w³¹czyÊ tylko zasilanie
g³Ûwne. Po chwili powinny za-
cz¹Ê migotaÊ wszystkie poziome
segmenty, co úwiadczy o†prawid-
³owej pracy uk³adu procesora
i†wyúwietlania. Wy³¹czamy zasila-
nie, do³¹czamy klawiaturÍ i†po-
nownie w³¹czamy zegar. NaciúniÍ-
cie dowolnego klawisza spowodu-
je ustawienie i†wyúwietlenie godz.
ì12:00î, nastÍpnie rozpocznie siÍ
normalna praca zegara. Teraz,
przy pracuj¹cym zegarze, naleøy
zamontowaÊ bateriÍ BT1, a†na-
stÍpnie wy³¹czyÊ na chwilÍ zasi-
lanie g³Ûwne. Wyúwietlacz powi-
nien zgasn¹Ê, a†z†buzzera BZ1 co
oko³o 10 sekund powinno wydo-
bywaÊ siÍ potrÛjne pikniÍcie, co
úwiadczy o†pracy na zasilaniu
rezerwowym. Ponowne w³¹czenie
zasilania powinno przywrÛciÊ po-
przedni stan zegara, czyli np.
godz. 12:01 (jeøeli od³¹czyliúmy
zasilanie na minutÍ).

Drobna uwaga dotycz¹ca spo-
sobu pracy dwukropka. Wzoruj¹c
siÍ na fabrycznym sprzÍcie pow-
szechnego uøytku, autor postano-
wi³, øe dwukropek naszego zegara
oprÛcz typowego migotania bÍdzie
wskazywa³ aktualn¹ po³ÛwkÍ mi-
nuty. Tak wiÍc, jeøeli zliczane
sekundy zawieraj¹ siÍ w†przedzia-
le 0...29, to miga dioda dolna
(gÛrna pozostaje zapalona), a†w†za-
kresie 30...59 jest odwrotnie.

Ta operacja koÒczy procedurÍ
uruchomienia zegara dla tych,
ktÛrzy wybrali wersjÍ bez uk³adu
mÛwi¹cego ISD (U2). SposÛb usta-
wienia i†uøytkowania zegara jest

przedstawiony w†punkcie ìObs³u-
ga zegaraî.
Mi³oúnikom mÛwi¹cych zega-

rÛw udzielimy teraz kilku dodat-
kowych wskazÛwek dotycz¹cych
dalszej procedury uruchomienio-
wej, czyli nauki mÛwienia.
Od³¹czamy bateriÍ BT1 oraz

wy³¹czamy zasilanie zegara. Usu-
wamy zworÍ JP3 (waøne !!!).
NastÍpnie wciskamy jednoczeúnie
klawisze: ì↑↑↑↑↑î, ì↓↓↓↓↓î oraz ìSETî
i†ponownie w³¹czamy zasilanie.
Kiedy wyúwietlacz pokaøe komu-
nikat ìrECî (ìrecordî- nagrywa-
nie) - patrz rys.9 - puszczamy
wszystkie klawisze. Zegar znajdu-
je siÍ teraz w†trybie nagrywania
s³Ûw. NiezbÍdne do nagrania s³o-
wa znajduj¹ siÍ w†tabeli 3†(w
pierwszej czÍúci artyku³u). Zanim
rozpoczniemy nagrywanie, warto
usadowiÊ siÍ w†miarÍ cichym po-
mieszczeniu, a†mikrofon MIC
umieúciÊ niedaleko swoich ust,
tak aby jednoczeúnie widzieÊ wy-
úwietlacz oraz tabelÍ ze†s³owami.
Pal¹cy siÍ na 4†wyúwietlaczu ìmi-
nusî informuje, øe uk³ad czeka na
nagranie kolejnego s³owa.
Aby nagraÊ s³owo naleøy:
a) wcisn¹Ê i†przytrzymaÊ klawisz
ì↑↑↑↑↑î (4-ty wyúwietlacz pokaøe ìoî);

b) natychmiast po tym wyraünie
wypowiedzieÊ s³owo z†tabeli
(pierwsze: ìzeroî);

c) nastÍpnie od razu po zakoÒcze-
niu s³owa puúciÊ klawisz.

Wyraz zosta³ zapisany.
Tak samo naleøy post¹piÊ przy

wgrywaniu pozosta³ych s³Ûw, pa-
miÍtaj¹c o†zachowaniu kolejnoúci
jak w†tab. 3. Przy zwolnionym
klawiszu ì↑↑↑↑↑î uk³ad czeka, a wiÍc
co kilka wyrazÛw moøna zrobiÊ
sobie przerwÍ.
Przed wgraniem 59 s³owa -

komunikatu budzenia - warto
chwilÍ zastanowiÊ siÍ, po czym
wgraÊ najlepiej dowcipny komu-
nikat w†stylu: ìWake-up or I'll
kill you!î (wersja dla poliglotÛw)
lub ìYaa-baa-daa-baa-doooo !î (dla
mi³oúnikÛw kreskÛwek). Wszyst-
kim mniej dowcipnym czytelni-
kom autor proponuje zwyczajne:
ìAlarm, pobudka leniu...!î.
Po zakoÒczeniu nagrywania

wyúwietlacz pokaøe komunikat
ìPLAYî - odtwarzanie (rys.9),
a†nastÍpnie rozpocznie kolejne od-
twarzanie wszystkich 59 nagra-
nych s³Ûw. Moøna wtedy spraw-
dziÊ jakoúÊ nagrania oraz zgod-
noúÊ s³Ûw z†tabelk¹. PamiÍtajmy
wszakøe, øe niezachowanie kolej-
noúci spowoduje b³Ídny komuni-
kat o†godzinie lub dacie.
Podczas odtwarzania moøe zda-

rzyÊ siÍ, øe düwiÍk bÍdzie znie-
kszta³cony. Powodem tego jest
najczÍúciej przesterowanie wzmac-
niacza U6. Naleøy wtedy poten-
cjometrem PR1 wyregulowaÊ od-
powiednio poziom sygna³u tak,
aby zniekszta³cenia zniknÍ³y.

Rys. 8. Sposób połączenia płytki
bazowej z płytką wyświetlaczy.

Rys. 9. Komunikaty wyświetlane na wskaźniku zegara.
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Jak wynika z†praktyki, moøe
okazaÊ siÍ konieczne powtÛrzenie
sesji nagraniowej, a†to z†powodu
np. obcinania koÒcÛwek wyrazÛw
(zbyt szybko puszczony klawisz ì↑↑↑↑↑î).
W†tym przypadku w†trakcie na-

grywania, kiedy pamiÍÊ uk³adu
nagrywaj¹cego ISD (U2) zostanie
przedwczeúnie przepe³niona, wy-
úwietlacz wskaøe komunikat: ìErrî
- b³¹d (rys.9). Aby powtÛrzyÊ
nagranie jeszcze raz, naleøy wy-
³¹czyÊ zasilanie zegara i†wykonaÊ
wszystkie czynnoúci od pocz¹tku,
jak opisano wczeúniej.
Ca³a tajemnica uczenia zegara

polega na takim zsynchronizowa-
niu naciskania klawisza ì↑↑↑↑↑î z†wy-
powiadaniem s³Ûw, aby po pier-
wsze: nie obcinaÊ pocz¹tku ani
koÒca wyrazu, po drugie: wypo-
wiadaÊ s³owa wyraünie i†czysto
i†wreszcie po trzecie: wymawiaÊ
wyrazy na tyle szybko, aby zmieú-
ciÊ siÍ w†60 sekundach - bo tyle
moøna maksymalnie zapisaÊ w†za-
stosowanym uk³adzie ISD.
Ostatni punkt jest ³atwy do

spe³nienia, chociaø mamy ìaøî 59
wyrazÛw i†zdawaÊ by siÍ mog³o,
øe úrednio 1†sekunda na s³owo to
za ma³o. B¹dücie pewni drodzy
Czytelnicy, øe to aø za duøo,
dlatego na ostatni komunikat bu-
dzenia, czÍsto zostaje kilka se-
kund, co pozwala na nagranie
d³uøszego tekstu.
Jeøeli stwierdzimy podczas

ìPLAYî odtwarzania nagranych
s³Ûw, øe wszystko jest w†porz¹d-
ku, procedurÍ uczenia moøna
uznaÊ za zakoÒczon¹.
Na koniec naleøy umieúciÊ ze-

gar w†obudowie. Najlepiej do tego
celu nadaje siÍ KM-50 z†czerwonym
filtrem zamiast przedniej úcianki.
Nabywcy kitu AVT-322 (obie wer-
sje) otrzymaj¹ tak¹ obudowÍ.

Zanim jednak to nast¹-
pi, naleøy przy uøyciu
czterech úrub M3x35 oraz
kilku nakrÍtek lub tulejek
dystansowych po³¹czyÊ
p³ytkÍ klawiatury z†reszt¹.
W†tym celu naleøy wyko-
rzystaÊ cztery otwory na
p³ytce bazowej i†klawiatu-
ry. P³ytka ta powinna byÊ
umieszczona na wysokoúci
gÛrnej krawÍdzi p³ytki wy-
úwietlacza.
Kolejn¹ czynnoúci¹ jest

wyciÍcie niezbÍdnych otwo-
rÛw na gÛrnej úciance obu-

dowy. NiezbÍdny w†tym miejscu
bÍdzie szablon, ktÛrego wzÛr zamieú-
ciliúmy na wk³adce w EP4/97.

Po wykonaniu otworÛw i†dopa-
sowaniu klawiszy, naleøy wstÍp-
nie bez przykrÍcania, umieúciÊ
p³ytki zegara w†zamkniÍtej obudo-
wie na takiej wysokoúci, aby
klawisze wystawa³y na oko³o 2mm
ponad powierzchniÍ gÛrnej úcian-
ki. NastÍpnie naleøy ostroønie
zdj¹Ê pokrywÍ obudowy, tak aby
nie przesun¹Ê samego zegara. Te-
raz moøna zaznaczyÊ na dolnej
úciance (podstawie) flamastrem
miejsca przybliøonego wywierce-
nia czterech otworÛw mocuj¹cych,
bior¹c za wzorzec cztery otwory
w†naroønikach p³ytki bazowej ze-
gara. Po wywierceniu otworÛw
moøemy przykrÍciÊ zegar do pod-
stawy obudowy. Pozostaje jeszcze
tylko wykonanie otworÛw wg
uznania: na gniazdo odbiornika
DCF (GN2), gniazdo zasilaj¹ce,
otwÛr na mikrofon (wtedy mikro-
fon trzeba przykleiÊ do úcianki
obudowy), oraz otwÛr na przewÛd
z†przekaünika RL1.

Do za³¹czania urz¹dzeÒ ze-
wnÍtrznych naleøy uøyÊ dostÍpnej
w†handlu obudowy lub kostki
zawieraj¹cej jednoczeúnie gniazdo
sieciowe i†wtyczkÍ. Autor stanow-
czo odradza umieszczanie tych
elementÛw w†obudowie zegara,
nie mÛwi¹c o†zasilaczu.

Przyk³adowy sposÛb pod³¹cze-
nia przedstawia rys.10.

Obs³uga zegara
Jak wspomniano w†pierwszej

czÍúci artyku³u, podczas uøytko-
wania zegara nie bÍdzie potrzebna
øadna instrukcja czy tabelka, bo-
wiem komunikacja z†urz¹dzeniem
odbywa siÍ poprzez wyúwietlanie
odpowiedniego komunikatu lub

Rys. 10. Sposób podłączenia obciążenia
sieciowego do zegara.

skrÛtu na wyúwietlaczu w†odpo-
wiedzi na naciskanie klawiszy
K1...K4 (komunikaty przedstawio-
no na rys.9).
Obs³uga zegara w†czasie nor-

malnej pracy jest prosta. NaukÍ
warto rozpocz¹Ê od poznania fun-
kcji klawiszy K1...K4.
W†czasie normalnej pracy ze-

gara, chwilowe naciúniÍcie klawi-
sza ìSETî spowoduje prze³¹cze-
nie wyúwietlania godzin i†minut
na wyúwietlanie sekund (i od-
wrotnie po ponownym wciúniÍciu
tego klawisza).
WciúniÍcie klawisza ì↑↑↑↑↑î powo-

duje wyúwietlenie ustawionego
czasu budzenia (alarmu) na oko³o
6†sekund i†powrÛt do wyúwietla-
nia czasu (lub sekund).
NaciúniÍcie zaú klawisza ì↓↓↓↓↓î

powoduje podanie aktualnej daty
w†kolejnoúci: dzieÒ.miesi¹c, na
oko³o 6†sekund i†powrÛt, jak po-
przednio.
NaciúniÍcie klawisza ìSAYî

powoduje wypowiedzenie aktual-
nej godziny, jeøeli na wyúwietla-
czu wskazywana jest godzina (lub
sekundy), a†jeøeli wskazywany jest
alarm, to zegar wypowie jego czas
(jeøeli alarm jest aktywny),
w†przeciwnym przypadku wypo-
wie tylko komunikat budzenia bez
podania czasu. Jeøeli zaú wyúwiet-
lacz pokazuje datÍ, to zostanie
ona wypowiedziana podobnie jak
czas w†formacie: miesi¹c-dzieÒ.
D³uøsze przytrzymanie klawi-

sza ì↑↑↑↑↑î (do pikniÍcia BZ1) powo-
duje w³¹czenie/wy³¹czenie alar-
mu, co jednoczeúnie potwierdzane
jest zapaleniem lub zgaszeniem
diody LED - alarm. Tak samo
przytrzymanie klawisza ì↓↓↓↓↓î po-
woduje za³¹czenie przekaünika
RL1, b¹dü jego wy³¹czenie, wraz
z†potwierdzeniem tego faktu po-
przez zapalenie lub zgaszenie dio-
dy LED timer.
DziÍki tym dwÛm funkcjom

moøliwe jest szybkie uaktywnie-
nie budzika lub w³¹czenie urz¹dze-
nia sterowanego poprzez RL1, bez
potrzeby wchodzenia w†menu.
Do ustawienia wszystkich funk-

cji zegara, a†wiÍc czasu, daty,
czasu alarmu, nastaw tajmera,
dimmera, brzÍczka, w³¹czenia ku-
ku³ki, czy wreszcie pozycjonowa-
nia odbiornika DCF77 s³uøy pros-
te ìmenuî uøytkownika. Jego
strukturÍ najlepiej przeúledziÊ na
rys.11. Zanim przejdziemy do



Elektronika Praktyczna 5/9756

Mówiący zegar z DCF77

omÛwienia opcji menu, zapoznaj-
my siÍ z†zasadami ìklawiszologiiî,
czyli poruszania siÍ po menu za
pomoc¹ klawiszy.

Znaczenie klawiszy w†trybie
menu z†punktu widzenia logiki
jest oczywiste, i†nastÍpuj¹ce:
ì↑↑↑↑↑î klawisz ìgÛraî

(lub do przodu);
ì↓↓↓↓↓î klawisz ìdÛ³î

(lub do ty³u);
ìSETî klawisz ìustawî

(zatwierdü, wybÛr);
ìSAYî w†niektÛrych opcjach -

powrÛÊ o†poziom wyøej.
Aby wejúÊ do menu naleøy

podczas wyúwietlania czasu lub
sekund, nacisn¹Ê d³uøej klawisz
ìSETî.

Ustawianie czasu
Zegar pokaøe pierwsz¹ opcjÍ

menu - ustawianie czasu poprzez
wyúwietlenie napisu ìCZASî. Te-
raz naciúniÍcie klawisza ìSETî
powoduje wybranie tej opcji
i†przejúcie do ustawienia aktual-
nego czasu. Wyúwietlacz pokaøe
godziny i†minuty z†migocz¹c¹ po-
zycj¹ godzin. Naleøy, uøywaj¹c
klawiszy ì↑↑↑↑↑î, ustawiÊ odpowied-
ni¹ godzinÍ i†potwierdziÊ to na-
ciúniÍciem klawisza ìSETî. Teraz
zacznie migaÊ pozycja minut, po-
stÍpujemy podobnie jak w†przy-
padku godzin i†potwierdzamy
ustawienie klawiszem ìSETî.
W†tym momencie automatycznie
zostaj¹ wyzerowane sekundy, ze-
gar rozpoczyna odliczanie czasu
i†przechodzi z†powrotem do menu
g³Ûwnego wyúwietlaj¹c napis
ìCZASî.

Ustawianie daty
Przechodzimy do nastÍpnej op-

cji z†menu (patrz rys.11) - np.
ustawianie daty - poprzez naciú-
niÍcie klawisza ì↑↑↑↑↑î. Wyúwietlony
zostaje komunikat ìDATAî

Przyciskamy ìSETî i†wchodzi-
my do ustawiania daty. Tutaj
najpierw wybieramy miesi¹c -
migaj¹ca pozycja miesiÍcy (drugi
wyúwietlacz). Podobnie jak po-
przednio uøywamy klawisza ì↑↑↑↑↑î
i†zatwierdzamy naciskaj¹c ìSETî.
Teraz zegar odpowiednio do wy-
branego miesi¹ca wyúwietli na
pozycji dni ostatni dzieÒ, np. 31
dla stycznia. Ustawiamy dzieÒ
i†akceptujemy klawiszem ìSETî.

Tu uwaga dotycz¹ca lat prze-
stÍpnych. OtÛø za kaødym razem

kiedy wchodzimy do opcji usta-
wienia daty, pozycja miesiÍcy
wskazuje na miesi¹c w†roku ko-
lejnym po przestÍpnym a†wiÍc
np. 1997. Aby wiÍc ustawiÊ np.
miesi¹c ìmarzecî w†roku 1999
naleøy dwukrotnie min¹Ê (uøywa-
j¹c klawisza ì↑↑↑↑↑î) grudzieÒ. W†tym
przypadku klawisz ten trzeba na-
cisn¹Ê 26 razy, aby dojúÊ do
koÒca bieø¹cego roku, min¹Ê na-
stÍpny i†dojúÊ do roku 1999.

Ustawianie alarmu
Kolejn¹ opcj¹ z†menu jest usta-

wianie alarmu - budzenia. Na
wyúwietlaczu pojawia siÍ napis
ìALArî- alarm . PostÍpujemy po-
dobnie jak przy ustawianiu czasu,
czyli wybieramy godzinÍ alarmu,
potem minuty, a†potem, i†tu nie-
spodzianka: zegar po ustawieniu
minut pyta nas o†w³¹czenie lub
wy³¹czenie alarmu wyúwietlaj¹c
napis ìOFFî, gdy aktualnie alarm
jest wy³¹czony lub ìONî, gdy
w³¹czony. Klawiszem ì↑↑↑↑↑î moøna
uaktywniÊ budzenie (napis ìONî),
zaú klawiszem ì↓↓↓↓↓î wy³¹czyÊ (na-
pis ìOFFî). W†przypadku uøyt-
kownikÛw zegara bez uk³adu mÛ-
wi¹cego, sygna³ budzenia jest ge-
nerowany przez buzzer BZ1,
w†przeciwnym przypadku przez

g³oúnik, co oko³o 10 sekund,
wypowiadany jest komunikat o†ak-
tualnej godzinie, a†nastÍpnie ìko-
munikat budzeniaî. Skasowanie
sygna³u budzenia nastÍpuje po-
przez naciúniÍcie dowolnego kla-
wisza.

Ustawianie timera
Nieco ciekawsze jest wprowa-

dzanie nastaw timera - opcja
ìTAJMî na wyúwietlaczu. Jak
wspomniano wczeúniej, dziÍki tej
opcji moøemy zaprogramowaÊ 10
niezaleønych czasÛw (godzina, mi-
nuta, dzieÒ, miesi¹c lub codzien-
nie) w³¹czenia lub wy³¹czenia
przekaünika RL1. Daje to ogromne
moøliwoúci do sterowania wielo-
ma domowymi urz¹dzeniami po-
wszechnego uøytku.
Wszystkie nastawy timera, zwa-

ne dalej pozycjami s¹ numerowa-
ne od ì0î do ì9î. Z†punktu
widzenia zegara, wszystkie pozy-
cje s¹ traktowane jednoznacznie,
tzn. øe kaøda moøe tylko za³¹czaÊ
lub wy³¹czaÊ sterowane urz¹dze-
nie. Toteø, jeøeli przyjmiemy sytu-
acjÍ, øe planujemy kolejne w³¹cza-
nie, a nastÍpnie wy³¹czanie urz¹dze-
nia w†ci¹gu np. miesi¹ca, to moøna
to zrobiÊ 5-krotnie (5-krotnie w³¹-
czyÊ i†5-krotnie wy³¹czyÊ).

Rys. 11. Struktura logiczna menu zegara.
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Jeøeli chodzi o†priorytet kolej-
nych pozycji, to zegar realizuje
nastawy poczynaj¹c od ostatniej: nr
9, aø do pozycji nr 0. Wynika st¹d,
øe najbardziej uprzywilejowana jest
pozycja o†najmniejszym numerze.
I†tak, jeøeli ustawimy w³¹cze-

nie urz¹dzenia na godz. 12:00
(codziennie) - pozycja 0, a†wy³¹-
czenie takøe na godzinÍ 12:00
(codziennie) - pozycja 1, to w†efek-
cie zegar po nadejúciu godziny 12:00
zrealizuje pozycje 1: wy³¹czy prze-
kaünik RL1, a†nastÍpnie go w³¹-
czy - realizuj¹c pozycjÍ 0. Gdyby
nastawy zamieniÊ miejscami, to
przekaünik pozosta³by nie w³¹czo-
ny. Sytuacja taka jest jednak
sporadyczna, aczkolwiek powin-
niúmy o†tym pamiÍtaÊ.
Tu uwaga dotycz¹ca realizacji

fizycznego za³¹czania/wy³¹czania
przekaünika.
W†rzeczywistoúci zegar podczas

kaødej kontroli nastaw timera naj-
pierw realizuje ìna suchoî operacje
ìw³¹czî...îwy³¹czî (jak w†naszym
przyk³adzie), a†potem po sprawdze-
niu ostatniej nastawy nr 0†pode-
jmuje decyzje o†fizycznym za³¹cze-
niu b¹dü wy³¹czeniu przekaünika.
Przejdümy teraz do sposobu

ustawienia pozycji timera.
Po wyborze z†menu napisu

ìTAJMî naciskamy ìSETî i†na
wyúwietlaczu pokazuje siÍ pierw-
sza (nr 0) pozycja - program
timera. Jeøeli jest ona nieustawio-
na wyúwietlacz pokaøe napis:
ìPr0-î (patrz rys.9). Dwa pierwsze
znaki ìPrî to skrÛt s³owa ìpro-
gramî, 3. wyúwietlacz wskazuje
na aktualn¹ pozycjÍ timera - tu
ì0î, a†czwarty znak ì-î (minus)
oznacza, øe pozycja jest wolna.
Aby zaprogramowaÊ pozycjÍ na
np. w³¹czenie urz¹dzenia o†godzi-
nie 15:43, dnia 12 marca naleøy:
a) nacisn¹Ê ìSETî - wybieramy do
ustawiania pozycjÍ ì0î;

b) wyúwietlacz na chwilÍ pokaøe
napis ìCZASî, a†nastÍpnie wy-
úwietli aktualny czas w†godzi-
nach i†minutach z†migaj¹c¹ po-
zycj¹ godzin;

c) postÍpujemy podobnie jak w†przy-
padku ustawiania czasu i†potwier-
dzamy klawiszem ìSETî;

d) wyúwietlacz pokaøe napis
ìdATAî;

e) jeøeli chcemy wprowadziÊ kon-
kretn¹ datÍ (dzieÒ i†miesi¹c),
akceptujemy komunikat wciska-
j¹c ìSETî, jeøeli zaú chcemy

w³¹czaÊ urz¹dzenie codziennie,
wciskamy klawisz ì↓↓↓↓↓î, co spo-
woduje wyúwietlenie napisu
ìCodZî - codziennie (patrz
rys.9); naciúniÍcie klawisza ì↑↑↑↑↑î
spowoduje wybranie trybu
z †konk r e tn¹ da t ¹ (nap i s
ìdATAî);

f) wybieramy ìdATAî i†akceptuje-
my klawiszem ìSETî;

g) wybieramy datÍ podobnie jak
w†przypadku ustawiania daty
systemowej, z†t¹ rÛønic¹, øe
timer pracuje w†trybie ì365î
dni, toteø ominiÍcie miesi¹ca
grudnia nie zmienia roku na
nastÍpny;

h) po akceptacji daty musimy usta-
wiÊ w³¹czenie przekaünika (ìONî)
lub wy³¹czenie (ìOFFî), podob-
nie jak w†przypadku alarmu;

i) potwierdzamy ustawienie kla-
wiszem ìSETî i†wyúwietlacz
przechodzi do napisu jak na
pocz¹tku (ìPr0-î) z†t¹ rÛønic¹,
øe na czwartej pozycji zamiast
znaku ì-î widnieje ma³e ìuî,
co oznacza, øe pozycja jest
ustawiona (zajÍta).
Teraz moøemy klawiszem ì↑↑↑↑↑î

przejúÊ do nastÍpnej wolnej po-
zycji, np. ìPr1-î, i ustawiÊ czas
wy³¹czenia.

A†co trzeba zrobiÊ, gdy zapo-
mnieliúmy o†jakiejú nastawie
i†chcemy j¹ sprawdziÊ - odczytaÊ?
Nic prostszego, postÍpujemy po-
dobnie jak w†przypadku wejúcia
do opcji programowania, z†t¹ rÛø-
nic¹, øe teraz nie bÍdzie moøliwe
wybranie czasu i†daty, a†jedynie
wyúwietlenie nastaw: czasu
(ìSETî) daty (ìSETî) i†faktu w³¹-
cza (ìONî) lub wy³¹cz (ìOFFî),
ponowne naciúniÍcie ìSETî po-
woduje wyjúcie z†pozycji.

W†tym miejscu Czytelnik zapy-
ta, jak moøna zmodyfikowaÊ usta-
wion¹ pozycjÍ timera? Odpowiedü
brzmi: nie moøna. Najproúciej na-
leøy j¹ skasowaÊ i†ustawiÊ od
nowa. Skasowania pozycji moøna
dokonaÊ w†czasie, kiedy zegar
wyúwietla napis pozycji, tzn. np.
ìPr0uî (program 0†- ustawiony),
przez naciúniÍcie i†przytrzymanie
klawisza ìSETî. Po krÛtkim syg-
nale düwiÍkowym literka ìuî za-
mieni siÍ na ì-î (minus), co
úwiadczy, øe pozycja zosta³a ska-
sowana. Prawda øe proste?

I†jeszcze jedna uwaga dotycz¹-
ca timera. OtÛø realizacja kaødej
pozycji timera 0...9, w†ktÛrej usta-

wiono tryb z†podaniem daty, zo-
staje automatycznie wymazana
z†pamiÍci zegara, po jej wykona-
niu. W†przypadku zaú ustawienia
jakiejú pozycji w†trybie ìcodzien-
nymî pracy, nie zostaje ona ska-
sowana tak, aby mog³a byÊ po-
wtÛrzona za 24 godziny.

Ustawianie úciemniacza -
dimmera
Kolejn¹ po tajmerze pozycj¹

jest ìdIMMî - dimmer. Nasz zegar
posiada poøyteczn¹ funkcjÍ przy-
ciemniania oraz rozjaúniania wy-
úwietlaczy o†zadanej godzinie
w†ci¹gu doby. Zastosowanie tej
opcji jest trywialne i†umoøliwia
np. przyciemnianie wyúwietlacza
w†godzinach snu domownikÛw,
np. miÍdzy 23:00 a†7:00 rano.
Tak wiÍc, po wybraniu opcji

ìdIMMî, klawiszem ìSETî wy-
úwietlacz pokaøe napis ìNOCî (co
oznacza ustawianie godziny przy-
ciemnienia wyúwietlaczy) i†po
chwili pokaøe godzinÍ ì0:00î
z†migaj¹c¹ pozycja godzin. Teraz
moøna ustawiÊ czas, ale tylko
godzinÍ, minuty dla uproszczenia
s¹ zawsze rÛwne ì00î. Po za-
twierdzeniu godziny wyúwietlacz
pokaøe napis ìdZIEî - dzieÒ,
czyli przejúcie do ustawiania go-
dziny rozjaúnienia. Podobnie moø-
na ustawiÊ tylko godzinÍ, minuty
pozostaj¹ wyzerowane.

Ustawianie buzzera
Kolejn¹ pozycj¹ menu jest moø-

liwoúÊ w³¹czenia lub wy³¹czenia
sygnalizacji naciúniÍcia kaødego
z†czterech klawiszy. MoøliwoúÊ
wejúcia do tej opcji sygnalizuje
napis ìbUZZî - buzzer. Naciska-
my klawisz ìSETî i†za pomoc¹
klawiszy ì↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓î moøna brzÍczyk
uaktywniÊ (ìONî) lub nie (ìOFFî).
W†tym miejscu uwaga dla uøyt-
kownikÛw wersji bez uk³adu mÛ-
wi¹cego ISD. OtÛø nawet jeøeli
wy³¹czyliúmy buzzer, to w†przypad-
ku stwierdzenia warunku alarmu
(pobudki) brzÍczyk bÍdzie generowa³
düwiÍk, dziÍki czemu zegar obu-
dzi nas o†wymaganej porze.

Ustawianie kuku³ki
W†wersji z†uk³adem ISD zegar

ma moøliwoúÊ s³ownego informo-
wania uøytkownika co godzinÍ,
podobnie jak mia³o to miejsce
w†starych, popularnych niegdyú
zegarach z†kuku³k¹. Opcja sygna-
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lizowana jest napisem ìINFOî -
informacja (kuku³ka)

Podobnie jak w†przypadku opcji
ìbUZZî moøna j¹ uaktywniÊ kla-
wiszem ì↑↑↑↑↑î, lub zdeaktywowaÊ
klawiszem ì↓↓↓↓↓î)

Pozycjonowanie DCF
I†wreszcie przechodzimy do

ostatniej opcji z†menu, bardzo uøy-
tecznej funkcji pozycjonowania od-
biornika sygna³u wzorca czasu
DCF77. Oczywiúcie, aby wykorzys-
taÊ tÍ opcjÍ, naleøy zakupiÊ odbior-
nik sygna³Ûw DCF77. Urz¹dzenie
takie moøna nabyÊ w†dziale obs³ugi
czytelnikÛw, a†nastÍpnie do³¹czyÊ
je poprzez za³¹czone w†kicie AVT-
322 gniazdo GN2.

Opcja pozycjonowania w†menu
jest sygnalizowana napisem ìdCFî
- DCF. Naciskamy klawisz ìSETî
i†wchodzimy do niej. Jeøeli odbior-
nik DCF nie jest pod³¹czony, wy-
úwietlony zostaje zapis ìOFFî. Kon-
strukcja odbiornika DCF oraz op-
rogramowanie naszego zegara po-
zwalaj¹ na do³¹czenie lub od³¹cze-
nie go w†dowolnej chwili, bez
koniecznoúci wy³¹czania zasilania
zegara. Sam odbiornik DCF jest
zasilany takøe z†naszego zegara.
Jeøeli do³¹czymy odbiornik, a†wy-
kryta zostanie choÊ jedn¹ popra-
wna transmisja, zegar zsynchroni-
zuje automatycznie wskazania
z†wzorcem DCF77.

Opisana poniøej opcja pozwala
na obserwacje jakoúci odbioru syg-
na³u, dziÍki czemu moøliwe jest
szybkie, optymalne umieszczenie
odbiornika w†pokoju.

Do³¹czenie odbiornika spowodu-
je jego aktywacjÍ i†odbiÛr transmis-
ji. Jeøeli sygna³ dociera do odbior-
nika, nasz zegar bÍdzie wydawa³
krÛtkie ìpikniÍciaî w†takt odbioru
kolejnych bitÛw informacji czaso-
wej. W†tym czasie nasz wyúwiet-
lacz prawdopodobnie nie bÍdzie
zmienia³ wskazaÒ (ca³y czas napis
ìOFFî). Jeøeli nadejdzie znacznik
koÒca transmisji (brak pikniÍcia),
kolejny bit informacji w†kolejnej
sekundzie spowoduje ustawienie
na czwartym wyúwietlaczu symbo-
lu ìoî (co oznacza nadejúcie bitu
ì0î). W†takt kolejnych bitÛw infor-
macji na tej pozycji wyúwietlacza
pojawi siÍ takøe symbol pionowej
kreski ìIî co sygnalizuje odbiÛr
poprawnego bitu ì1î. Jeøeli w†ktÛ-
rymú momencie odbioru informacji
pojawi siÍ symbol ì-î (minus)

oznacza to jeden z†przypadkÛw:
a) impuls DCF nie zawiera³ siÍ
w†przedziale czasowym logicznej
ì1î ani ì0î;

b) nadchodz¹cy bit parzystoúci nie
zgodzi³ siÍ z†danymi przekazany-
mi wczeúniej (patrz tab.1);

c) nadchodz¹cy bit by³ niezgodny
z†protoko³em DCF77 np. bit nr
10 = ì1î;

d) dwa kolejne bity informacji na-
desz³y w†odstÍpie rÛønym od
1†sekundy (zak³Ûcenie);

e) w†nieoczekiwanym momencie
transmisja zosta³a przerwana (za-
k³Ûcona).
Jeøeli zaú ca³e 59 bitÛw infor-

macji zosta³o odebrane poprawnie,
napis ìOFFî zostanie zast¹piony
komunikatem ìONî, co oznacza
zsynchronizowanie wskazaÒ czasu
i†daty ze wzorcem DCF77. Nie
naleøy siÍ przejmowaÊ sytuacj¹,
gdy przez kilka minut, pomimo
najlepszego ustawienia (najmniej
zak³ÛceÒ) odbiornika, synchroniza-
cja nie dochodzi do skutku. Sam
odbiornik jest bardzo czu³y na
zak³Ûcenia elektromagnetyczne, dla-
tego dziÍki kilkumetrowemu prze-
wodowi ³¹cz¹cemu, naleøy go
umieúciÊ z†dala od urz¹dzeÒ gene-
ruj¹cych takie zak³Ûcenia.
Jak wynika z†praktyki, na jakoúÊ

odbioru sygna³u maj¹ teø wp³yw
warunki pogodowe, a†nawet pora
roku. Toteø moøe siÍ zdarzyÊ (jak
w†przypadku autora), øe przy tzw.
ìdo³ku propagacyjnymî w†miesi¹-
cach zimowych, nasz zegar zsyn-
chronizuje siÍ kilka razy na dobÍ
i†to w†nocy, kiedy wszystkie od-
biorniki pr¹du takie jak TV, kom-
puter, czy radio s¹ wy³¹czone.
Nie naleøy siÍ martwiÊ tym

faktem, bowiem jak wspomnia³em
wczeúniej, dok³adnoúÊ wskazaÒ na-
szego zegara (bez synchronizacji DCF
oraz zastosowania dodatkowego try-
mera CT) jest lepsza niø 1..2 sekun-
dy na dobÍ. Toteø zsynchronizowa-
nie zegara z†wzorcem dwa razy na
dobÍ w†zupe³noúci wystarczy.
W†praktyce uk³ad modelowy tes-

towano w†Warszawie, w†mieszka-
niu po³oøonym na parterze 5-
piÍtrowego bloku (úciany z†ceg³y),
umieszczaj¹c odbiornik w†³azience,
po³oøonej w†centralnej czÍúci
mieszkania. Stwierdzono poprawn¹
synchronizacjÍ zegara kilkadziesi¹t
(niekiedy kilkaset) razy w†ci¹gu
doby, a†to dziÍki specjalnej wersji
programu zegara pokazuj¹cej auto-

rowi projektu iloúÊ poprawnych
transmisji DCF w†ci¹gu 24 godzin.
Poprawne umieszczenie odbior-

nika z†dala od urz¹dzeÒ zak³Ûca-
j¹cych gwarantuje synchronizacjÍ
wskazaÒ co minutÍ, a†wiÍc na
bieø¹co.
Na koniec uwaga dotycz¹ca in-

formacji pokazywanej na wyúwiet-
laczu naszego zegara. W†przypadku
nieodebrania waønej (poprawnej)
transmisji DCF przez ponad 1†go-
dzinÍ napis z†ìONî przechodzi na
ìOFFî, co úwiadczy o†z³ych warun-
kach odbioru. DziÍki temu kaødy
uøytkownik naszego zegara moøe
zaspokoiÊ ciekawoúÊ podgl¹daj¹c
status DCF, wchodz¹c do tej opcji
menu.
Na koniec waøna uwaga doty-

cz¹ca korzystania z†menu zegara.
OtÛø kaøda operacja wyboru lub
ustawienia czasu, daty, powinna
byÊ w†odpowiednim momencie po-
twierdzona klawiszem ìSETî. Nie-
wykonanie tego, np. pozostawienie
migaj¹cej pozycji minut podczas
ustawiania alarmu, powoduje po
oko³o 10 sekundach wyjúcie z†opcji
ustawiania i†przejúcie do wyøszego
poziomu menu bez zapamiÍtania
nowej nastawy. Ta sama uwaga
dotyczy opuszczenia menu i†prze-
júcia do wyúwietlania czasu. Moøna
to zrobiÊ klawiszem ìSAYî lub po
prostu zaczekaÊ, a†zegar sam po-
wrÛci do wskazaÒ bieø¹cej godziny.
Sytuacja ta nie dotyczy jedynie
menu pozycjonowania DCF. Tutaj
status transmisji pozostaje wyúwiet-
lony do momentu naciúniÍcia kla-
wisza ìSAYî . DziÍki temu mamy
moøliwoúÊ dowolnie d³ugiej obser-
wacji stanu transmisji i†doboru naj-
lepszej pozycji dla naszego odbior-
nika.
Jeøeli ktoú stwierdzi øe nie

zapamiÍta znaczenia klawiszy ob-
s³uguj¹cych nasz zegar moøe wy-
korzystaÊ pokazany na wk³adce w
EP4/97 szablon, ktÛry moøna wy-
ci¹Ê, zafoliowaÊ, a†nastÍpnie po
wyciÍciu otworÛw nakleiÊ na obu-
dowie zegara.
Sławomir Surowiński, AVT

Opracowanie oprogramowania
steruj¹cego przedstawionym urz¹-
dzeniem by³o wspomagane ìemu-
latorem procesora 87C51î, ktÛry
jest dostÍpny jako kit AVT-288.
Uk³ady U1 w†wersji handlowej

programowano Programatorem pro-
cesorÛw MCS-51 - kit AVT-320.


