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Prezentowany w†artykule
zegar jest kolejnym naszym
pomys³em ìdla domuî,
u³atwiaj¹cym nasze
ìcodzienne" øycie. Jest ono
bowiem zaleøne od
biegn¹cego czasu, ktÛry
naleøy nieustannie
kontrolowaÊ. Waøna teø jest
temperatura, ktÛra moøe
negatywnie wp³ywaÊ na
samopoczucie wiÍkszoúci
z†nas?
Rekomendacje: ze wzglÍdu
na duø¹ funkcjonalnoúÊ
i†przydatnoúÊ, zegar polecamy
wszystkim Czytelnikom.
Dobrych przyrz¹dÛw do
kontroli up³ywaj¹cego czasu i
zmian temperatury nigdy nie
jest za duøo.
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Montaø i†uruchomienie
Zegar zmontowano na dwustronnej p³ytce drukowanej, rozmiarem dopasowanej do wielkoúci
wyúwietlacza. Widok rozmieszczenia elementÛw na p³ytce przedstawiony na rys. 4. Montaø naleøy
rozpocz¹Ê od wlutowania rezystorÛw, nastÍpnie diod D1 i†D2 oraz
podstawki pod mikrokontroler.
NastÍpnie naleøy zamontowaÊ
kondensatory, stabilizator napiÍcia i†z³¹cza oraz tranzystor. Przyciski S1...S4 oraz wyúwietlacz
naleøy†zamontowaÊ od strony elementÛw. Otwory do mocowania
p³ytki oraz umieszczenia z³¹cza
wyúwietlacza (wykonane w†p³ytce) umoøliwiaj¹ bezpoúrednie
przymocowanie wyúwietlacza do
p³ytki zegara.
Po prawid³owym zmontowaniu
uk³adu naleøy do³¹czyÊ czujniki
temperatury. Czujniki naleøy do³¹czyÊ odpowiednio do z³¹cza
CON3 dla czujnika pierwszego
i†do z³¹cza CON4 dla drugiego
czujnika. Chociaø czujniki typu
DS1820 mog¹ pracowaÊ bez
zewnÍtrznego zasilania (zasilane
s¹ z†linii transmisyjnej), to

w†przypadku znacznego oddalenia
czujnika od p³ytki zaleca siÍ
do³¹czenie plusa napiÍcia zasilania do czujnika. NapiÍcie 5V jest
dostÍpne na z³¹czach CON3
i†CON4.
Czujniki mog¹ byÊ oddalone
od p³ytki zegara na odleg³oúÊ
oko³o 30 metrÛw. Jako linia transmisyjna moøe byÊ wykorzystana
skrÍtka telefoniczna.
Jeúli czujniki zostan¹ pod³¹czone, to moøna rozpocz¹Ê uruchamianie zegara. W†tym celu do
z³¹cza CON1 naleøy do³¹czyÊ
ürÛd³o napiÍcia o†wartoúci 11...12
V†i†wydajnoúci pr¹dowej minimum 200 mA. NapiÍcie zasilaj¹ce
nie moøe mieÊ†wiÍkszej wartoúci,
gdyø moøe to spowodowaÊ uszkodzenie diod podúwietlaj¹cych wyúwietlacz. Najlepiej zastosowaÊ zasilacz AC o†napiÍciu znamionowym 9†V. W†wyniku prostowania
i†filtrowania na wyjúciu otrzymuje
siÍ napiÍcie o†wartoúci oko³o 11,5
V. NapiÍcie zasilania nie moøe
byÊ niøsze od napiÍcia baterii
podtrzymuj¹ce pracÍ, gdyø†powodowa³oby to jej roz³adowania.
Jako ürÛd³o napiÍcia rezerwowego

51

Zegar ze 100−letnim kalendarzem i dwukanałowym termometrem
zywany czas bÍdzie znacz¹co odbiega³ od czasu wzorcowego, naleøy doúwiadczalnie skorygowaÊ
czÍstotliwoúÊ generatora poprzez
regulacjÍ kondensatorem C5, aø
do uzyskania jak najwiÍkszej stabilnoúci odmierzanego czasu. Zastosowany trymer umoøliwia
znaczn¹ zmianÍ czÍstotliwoúci generatora, co pozwala na dok³adne
jego dostrojenie do wymaganej
czÍstotliwoúci.

Ustawianie czasu
Regulacji wszelkich parametrÛw dokonuje siÍ za pomoc¹
czteroprzyciskowej, wielofunkcyjnej klawiatury. Jedynym parametrem wymagaj¹cym prze³¹czenie
procesora w†tryb programowania
jest ustawianie aktualnego czasu
i†daty. Aby przejúÊ w†tryb programowania naleøy nacisn¹Ê przycisk
S2 (OK) i†przytrzymaÊ przez
oko³o†4†sekundy. Po tym czasie
zostanie uruchomiony tryb ustawiania czasu, a†na wyúwietlaczu
pojawi siÍ nastÍpuj¹cy napis:
Ustawianie czasu
gg:mm:00 DD-MM-2000

Rys. 4. Rozmieszczenie elementów
na płytce zegara

naleøy zastosowaÊ bateriÍ typu
6F22 (9 V). BateriÍ naleøy do³¹czyÊ do z³¹cza CON2.
Po pod³¹czeniu napiÍcia zasilania naleøy ustawiÊ kontrast wyúwietlacza potencjometrem PR1.
Po ustawieniu kontrastu na wyúwietlaczu powinien pojawiÊ siÍ
czas i†temperatura w†formacie:
0:00:01
23.4°C

01-01-2000
23.6°C

Wartoúci temperatury bÍd¹ zapewne inne, ale wyúwietlenie jakiejkolwiek wartoúci bÍdzie úwiadczy³o o†prawid³owej pracy uk³adu. Zostanie takøe w³¹czone podúwietlanie o jasnoúci 50% wartoúci maksymalnej.
Po uruchomieniu zegara moøna
rozpocz¹Ê programowanie czasu
i†obs³ugi. Zegar ma moøliwoúÊ
korygowania dok³adnoúci odmierzanego czasu, dlatego jeúli wska-
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Jednoczeúnie zostan¹ podkreúlone jednostki roku, co sygnalizuje, øe ten parametr moøe byÊ
zmieniony. Po wprowadzeniu zegara w†tryb programowania odliczanie czasu jest nadal wykonywane, a†zmiana ustawieÒ jest dokonywana na pomocniczych komÛrkach pamiÍci, dlatego na†kaødym etapie ustawiania czasu programowanie moøna przerwaÊ naciskaj¹c przycisk S4 (ESC).
WÛwczas, bez wprowadzenia
zmian†nast¹pi powrÛt do wyúwietlania czasu i†temperatury.
Wprowadzanie czasu i†daty
rozpoczyna siÍ od roku, nastÍpnie
wprowadza siÍ miesiÍce, dni, godziny i†minuty. WartoúÊ sekund
jest automatycznie zerowana przy
wychodzeniu z†procedury programowania. Ustawianie daty rozpoczyna siÍ od roku, aby ustaliÊ
maksymaln¹ liczbÍ dni w†miesi¹cu. Przy ustawianiu roku moøna
zmieniaÊ tylko dwie ostatnie cyfry, co pozwala na ustawienie roku
w†zakresie 2000...2099. ZmianÍ
wartoúci roku wykonuje siÍ klawiszem S1 (UP) lub S3 (DOWN).
Po ustawieniu odpowiedniego roku naleøy nacisn¹Ê klawisz S2
(OK). Po jego naciúniÍciu nast¹pi
przejúcie do ustawiania miesi¹ca.

Numer miesi¹ca ustawia siÍ tak
samo jak w†przypadku roku. Po
ustawieniu w³aúciwego miesi¹ca
naleøy nacisn¹Ê klawisz S2 (OK)
i†nast¹pi przejúcie do ustawiania
dni miesi¹ca. O†ile zakres moøliwych zmian dla lat i†miesiÍcy
jest zawsze taki sam, to w†przypadku dni zakres zmian†zaleøy od
bieø¹cego roku i†miesi¹ca. Procedura ustawiania dnia miesi¹ca
zosta³a tak skonstruowana, øe†nie
ma moøliwoúci ustawienia wiÍkszego numeru dnia niø wynika to
z†maksymalnej liczby dni w†danym miesi¹cu i†roku. Dlatego nie
jest moøliwe ustawienia daty 31
lutego. Moøliwe jest natomiast
ustawienia daty 29 lutego, ale
tylko w†latach przestÍpnych. W
pozosta³ych latach luty moøe mieÊ
tylko 28 dni. Ustawienie odpowiedniego dnia miesi¹ca wykonuje
siÍ tak jak w†poprzednich przypadkach i zatwierdza klawiszem S2
(OK). NastÍpuje przejúcie do ustawiania godzin. Ustawianie godzin
wykonuje siÍ tak samo jak we
wczeúniejszych regulacjach, a klawiszem S2 przechodzi siÍ do ustawiania minut. Po ustawieniu minut
naciúniÍcie klawisza S2 (OK) spowoduje wprowadzenie nowych wartoúci czasu i†daty do w³aúciwego
licznika czasu i†nast¹pi powrÛt do
wyúwietlania czasu i†temperatury.
Od tej pory zegar bÍdzie pracowa³
z†nowymi nastawami.

Obs³uga zegara
Obs³uga zegara sprowadza siÍ
do wyboru parametrÛw, ktÛre maj¹ byÊ wyúwietlone. Funkcja pomiaru temperatury umoøliwia pomiar i†wyúwietlanie temperatury
w†dwÛch miejscach. Dla kaødego
z†czujnikÛw zapamiÍtywana jest
maksymalna i†minimalna wartoúÊ
temperatury. WartoúÊ temperatury
wyúwietlana po lewej stronie wyúwietlacza jest wynikiem pomiaru
z†czujnika do³¹czonego do z³¹cza
CON3 i†jest identyfikowana jako
ìT1î, natomiast wartoúÊ temperatury wyúwietlana z†prawej strony
jest wynikiem pomiaru czujnika
do³¹czonego do z³¹cza CON4 i†jest
identyfikowana jako ìT2î.
Do sprawdzenia maksymalnej
i†minimalnej wartoúci temperatury
zmierzonej przez czujnik ìT1î
naleøy nacisn¹Ê klawisz S1. Po
w³¹czeniu zasilania wyúwietlana
parametry bÍd¹ nastÍpuj¹ce:
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T1max=20.0°C
T1min=20.0°C

S¹ to pocz¹tkowe wartoúci
ustawiane przy w³¹czeniu zasilania. Wraz ze zmian¹ mierzonej
temperatury wskazywane wartoúci bÍd¹ ulega³y zmianie. Jednak
pomiar temperatury jest wykonywany tylko wtedy, gdy zegar jest
w†trybie wyúwietlania czasu.
W†celu wyzerowania wartoúci
minimalnej i†maksymalnej naleøy nacisn¹Ê klawisz S2 (OK),
a†jako wartoúÊ minimalna i†maksymalna zostanie wpisana ostatnio zmierzona wartoúÊ temperatury. Aby powrÛciÊ do wyúwietlania czasu naleøy nacisn¹Ê klawisz S4 (ESC).
Wyúwietlanie temperatury minimalnej i maksymalnej dla drugiego czujnika jest uruchamiane
poprzez naciúniÍcie klawisza S3.
Na wyúwietlaczu pojawi siÍ napis
o†przyk³adowych wartoúciach:
T2max=35.7°C
T2min=-4.3°C
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Kasowanie wartoúci maksymalnej i†minimalnej wykonuje siÍ
tak samo jak dla czujnika pierwszego klawiszem S2 (OK). PowrÛt do wyúwietlania czasu nastÍpuje rÛwnieø po naciúniÍciu
klawisza S4 (ESC).
W³¹czanie i†wy³¹czanie podúwietlania wyúwietlacza wykonuje
siÍ naciskaj¹c krÛtkotrwale klawisz S2 (OK). Kaødorazowe naciúniÍcie powoduje zmianÍ stanu
podúwietlania na przeciwny. Dla
stanu wy³¹czenia podúwietlanie
jest ca³kowicie wy³¹czone, a†dla
stanu w³¹czenia intensywnoúÊ
podúwietlania wynika z zaprogramowanej wczeúniej. Po w³¹czeniu
zasilania intensywnoúÊ jest ustawiana na po³owÍ†mocy. ZmianÍ
intensywnoúci podúwietlania wykonuje siÍ klawiszem S4 (ESC).
Regulacja intensywnoúci jest
przeprowadzana w†dziesiÍciu krokach, dlatego kaødorazowe naciúniÍcie klawisza S4 powoduje
zwiÍkszenie intensywnoúci o†10%.

Po dziesiÍciokrotnym naciúniÍciu klawisza S4 diody podúwietlaj¹ce wyúwietlacz zasilane s¹
maksymaln¹ moc¹. Kolejne naciúniÍcie klawisza S4 spowoduje
wy³¹czenie podúwietlania. Naciskaj¹c†ponownie klawisz S4 moc
podúwietlania bÍdzie zwiÍkszana. Jeúli intensywnoúÊ podúwietlania bÍdzie ustawiona na 0%,
to w³¹czanie podúwietlania klawiszem S2 (OK) nie przyniesie
efektu, gdyø podúwietlanie
bÍdzie prze³¹czane pomiÍdzy wy³¹czeniem i†wartoúci¹ 0%. WÛwczas diody podúwietlaj¹ce bÍd¹
wy³¹czone i†jedynym sposobem
w³¹czenia podúwietlania jest
zwiÍkszenie intensywnoúci klawiszem S4 (ESC).
Krzysztof P³awsiuk, AVT
krzysztof.plawsiuk@ep.com.pl
Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: pcb.ep.com.pl oraz na
p³ycie CD-EP11/2003B w katalogu PCB.
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