M I N I P R O J E K T Y

Sterownik reklamy tekstowej
Zadaniem tego
prostego uk³adu jest
wyúwietlanie na
wyúwietlaczu
alfanumerycznym LCD
napisÛw o†dowolnej
treúci. S¹dzÍ, øe takie
urz¹dzenie moøe
znaleüÊ zastosowanie
w†reklamie ma³ych firm
lub sklepÛw. Na
wyúwietlaczu moøna
pokazywaÊ np.
promocyjne ceny
niektÛrych towarÛw,
skrÛcon¹ ofertÍ firmy
lub inne teksty
reklamowe.

TreúÊ napisÛw moøe byÊ
w†kaødej chwili zmieniona.
OpracowywaÊ moøemy kaødy napis niezaleønie, osobno
dla dolnej i†dla gÛrnej linii
wyúwietlacza. Oczywiúcie,
aby tak¹ operacjÍ wykonaÊ
niezbÍdna jest odpowiednia
klawiatura, umoøliwiaj¹ca
wprowadzenie wszystkich
potrzebnych do u³oøenia tekstu znakÛw. Uzna³em jednak,
øe konstruowanie klawiatury
przeznaczonej specjalnie do
tego uk³adu by³oby technicznym i†ekonomicznym nonsensem. Takie rozwi¹zanie
zwiÍkszy³oby znacznie koszt
wykonania uk³adu, nie
zwiÍkszaj¹c jego funkcjonalnoúci. Dlatego teø uk³ad zosta³ przystosowany do wspÛ³pracy z†klawiatur¹ komputerow¹ typu AT. S¹dzÍ, øe jest
to rozwi¹zanie optymalne: tak¹ klawiaturÍ najczÍúciej kaø-

dy ma w†domu, a†nawet gdyby zasz³a koniecznoúÊ jej kupienia, to nabyÊ tak¹ klawiaturÍ moøna na kaødej gie³dzie komputerowej za sumÍ
20..30PLN. KlawiaturÍ komputerow¹ wykorzystujemy jedynie podczas redagowania
nowych napisÛw, a†podczas
ich wyúwietlania moøe ona
byÊ od³¹czona od uk³adu.
Schemat
elektryczny
uk³adu zosta³ pokazany na
rys. 1. MÛzgiem uk³adu jest
popularny i†tani procesor typu AT89C2051. Procesor ten
ma niezliczone zalety, ale
i†jedn¹ wadÍ: nie posiada wewnÍtrznej nieulotnej pamiÍci
danych. Z†tego wzglÍdu do
uk³adu dodane zosta³y dwie
pamiÍci szeregowe EEPROM
typu AT24C04.
Klawiatura komputerowa
jest do³¹czana do z³¹cza CON1,
a†transmisja danych odbywa

siÍ przez piny 0 i†1 portu P1
(do³¹czono do nich rezystory
podci¹gaj¹ce). Przesy³anie danych do wyúwietlacza realizowane jest z†pozosta³ych pinÛw
portu P1 (zastosowano transmisjÍ 4-bitow¹). Przyciski S1
i†S2 s³uø¹ do regulacji tempa

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
PR1: miniaturowy
potencjometr montażowy
1kΩ
R1, R2: 4,7kΩ
R3: 560Ω
Kondensatory
C1, C2: 33pF
C3: 220µF/16V
C4, C6: 100nF
C5: 470µF/16V
C7: 4,7µF/16V
Półprzewodniki
D1: LED
IC1: zaprogramowany
procesor AT89C2051
IC2, IC3: AT24C04
IC4: 7805
Różne
CON1: złącze DIN5
CON2: 7*2 goldpin
CON3: ARK2 (3,5mm)
JP1, JP2: 2x goldpin +
jumper
Q1: rezonator kwarcowy
11,059MHz
2 wtyki zaciskane na kablu
+ odcinek przewodu
taśmowego 14 żył

P³ytka drukowana wraz z kompletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1274.

Rys. 1.
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Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Internecie pod adresem: http://www.ep.com.pl/pcb.html oraz na p³ycie
CD-EP08/2000 w katalogu PCB.
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wykonanego na laminacie
jednostronnym. Zmontowany
uk³ad do³¹czamy do zasilania, czyli do napiÍcia z†przedzia³u 7..16VDC, niekoniecznie stabilizowanego. Zanim
jednak to uczynimy, musimy
najpierw wprowadziÊ do pamiÍci teksty, chociaøby prÛbne, w†celu przetestowania
uk³adu. A†zatem, przed
w³¹czeniem napiÍcia zas i l a j¹ c e g o
zewrzyjmy jeden
z†jumperÛw, np.
JP1. Po w³¹czeniu
zasilania ekran wyú w i e t l a c z a z o s t a ni e
Rys. 2.

wyúwietlania napisÛw. NaciúniÍcie i†przytrzymanie S1 powoduje wzrost szybkoúci
ìprzewijaniaî napisÛw, a†S2 jej zmniejszenie.
Na rys. 2 pokazano rozmieszczenie elementÛw na
p³ytce obwodu drukowanego
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wyczyszczony i†od tego
momentu moøemy rozpocz¹Ê wprowadzanie tekstu.
Wprowadzanie napisu
nie rÛøni siÍ wiele od pisania jakiegokolwiek innego tekstu, a†kaøde naciúniÍcie klawisza sygnalizowane

jest b³yskiem diody LED.
Musimy jednak stale pamiÍtaÊ, øe maksymalna liczba
znakÛw, jakie moøemy podaÊ z†klawiatury wynosi
256 i†øe w†momencie przekroczenia tej liczby program automatycznie prze-

jdzie w†tryb wyúwietlania
wpisanego tekstu.
Wpisywanie linii tekstu
moøemy zakoÒczyÊ wczeúniej, przed zape³nieniem ca³ej pojemnoúci pamiÍci
AT24C04. Wystarczy po prostu nacisn¹Ê klawisz ENTER,
a†procesor zapisze dotychczas wprowadzony tekst
w†pamiÍci, dope³niaj¹c go do
256 znakÛw spacjami.
Po wprowadzeniu pierwszego tekstu i†obejrzeniu go
na wyúwietlaczu moøemy
przyst¹piÊ do wprowadzania
drugiego napisu. W†tym celu
wystarczy wy³¹czyÊ zasilanie, rozewrzeÊ jumper JP1,
zewrzeÊ JP2 i†ponownie w³¹czyÊ zasilanie. Wprowadzanie drugiej linii przebiega
identycznie, jak pierwszej.
Wprowadzone do pamiÍci uk³adu teksty wyúwietlane
s¹ jednoczeúnie w†obydwÛch
liniach wyúwietlacza.
ZR
Kod ürÛd³owy do tego projektu w jÍzyku BASCOM znajduje siÍ na p³ycie CD-EP08/
2000 w katalogu \Noty katalogowe do projektÛw oraz na naszej stronie www w dziale FTP.
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