
58 E l e k t ron i k a  d l a  Wszys t k i ch

Zegar, który chcę zaprezentować, pokazuje
nie tylko godzinę, ale również datę i jest do
tego nieźle „zakręcony”. Nie posiada dodat-
kowych funkcji, takich jak np. budzik, ale za
jego wygląd można mu to wybaczyć. Sama
idea tego zegara nie jest do końca moim po-
mysłem, ponieważ po raz pierwszy spotka-
łem się z nią w reklamie kitu Vellemana, ale
reszta, czyli rozwiązanie układowe, jak i pro-
gramowe jest całkowicie moim dziełem.

Opis układu
Schemat ideowy układu jest przedstawiony na
rysunku 1. Jak widać, jest on bardzo prosty,
a jego sercem jest procesor firmy Atmel
AT90S8515. Posiada on 8KB pamięci Flash
oraz 512B pamięci operacyjnej oraz EE-
PROM. Zawiera także dwa sprzętowe liczniki.

W układzie zastosowałem matrycę 8x5
dwukolorową. Odmierzaniem czasu w ukła-
dzie zajmuje się dobrze znany i nieraz opisy-
wany na łamach EdW zegar RTC - układ
PCF8583. Komunikuje się on ze światem ze-
wnętrznym za pomocą magistrali I2C. Try-
metr dołączony między kwarc „zegarkowy”,
a plus zasilania okazał się konieczny w celu
dostrojenia zegara. Prawdę mówiąc, na po-
czątku nie stosowałem układu PCF8583,
a zliczaniem czasu zajmował się Timer0.
Wskazania nie były zbyt dokładne, a że bra-
kło pamięci programu na jakieś programowe
korekty, zastosowałem zewnętrzny zegar
RTC. Jak się okazało, dokładność mojego ze-
gara nie polepszyła się, wręcz odwrotnie. Wy-
miana kwarcu na inny nie poprawiła sytuacji.
Zajrzałem więc do karty katalogowej i znala-

złem tam informacje o tym, że należy dołą-
czyć na wejście oscylatora trymer w celu jego
kalibracji. Dodanie trymera przyniosło pożą-
dane skutki. Bateria dołączona przez diodę do
układu PCF8583 podtrzymuje jego wskaza-
nia po zaniku zasilania. Port A poprzez tran-
zystory T1-T8 steruje katodami w matrycy,
natomiast Port B i Port C, poprzez bufory
złożone z dwóch tranzystorów, sterują ano-
dami, Port B - diod czerwonych, a Port C -
zielonych. Bufory te były konieczne. Na po-
czątku anody były bezpośrednio podłączone
do wyprowadzeń procesora, ale w stanie wy-
sokim diody słabo świeciły, mimo zmniej-
szania rezystorów ograniczających prąd diod.
Wydaje mi się, że wyjścia nie wytrzymywały
prądowo, chociaż w karcie katalogowej było
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z wyświetlaczem na matrycy punktowej

Rys. 1 Schemat ideowy



napisane, że wydajność prądowa wyjść to
20mA. Może miały na to wpływ też inne
czynniki. Próbując rozwiązać ten problem,
sprawdzałem również bufory CD4050 i o ile
w stanie wysokim wszystko było dobrze, to
w stanie niskim działy się trochę dziwne rze-
czy, i nie była to bynajmniej wina niepodłą-
czonych wejść. W końcu zdały rezultat 
zastosowane tu dwutranzystorowe bufory,
niestety zwiększając znacznie liczbę tranzy-
storów. 

Przyciski S1...S3 służą do sterowania
funkcjami zegara, ale to zostanie opisane nie-
co później. 

To tyle jeśli chodzi o sprawy sprzętowe.
Czas przejść do programu. 

Program
Zajmuje on prawie 8KB, dlatego omówię tyl-
ko główną zasadę jego działania. Tak
naprawdę w programie zawarte są cztery ta-
blice: - dwie bazowe i dwie wyświetlaczy
(dwie są dla koloru czerwonego, a dwie dla
zielonego). Mamy więc tablicę bazową. Zo-
stała ona tak nazwana, ponieważ to w niej
jest zapisana graficzna interpretacja danych,
które chcemy przedstawić, w tym przypadku
datę i godzinę. Każda cyfra ma przypisaną
sobie stałą pozycję w tablicy odpowiedniego
koloru i tak np. cyfra jedności minut ma po-
zycje 37, 38 i 39 w tablicy zielonej. Pozosta-
ła jeszcze do omówienia druga tablica (a ra-
czej, jak napisałem powyżej - dwie) tablica
wyświetlacza. Posiada ona tylko osiem ko-
mórek, ponieważ każda jest przypisana do
jednej kolumny (katody) w matrycy i w danej
komórce jest zapisana informacja o tym, co

ma wyświetlać dana kolumna. I tu dochodzi-
my do sedna sprawy, a mianowicie przewija-
nia się godziny na wyświetlaczu. Chcąc prze-
sunąć obraz na wyświetlaczu np. o jedną po-
zycję w prawo, zwiększmy pozycje zapisane
w tablicach wyświetlaczy o jeden. Musimy
to zrobić dla obu tablic jednocześnie, ponie-
waż obraz się „rozjedzie”. Osobne tablice dla
obu kolorów są potrzebne, ponieważ w ten
sposób łatwo uzyskać np. kolor pomarańczo-
wy, wpisując do tablic bazowych te same
wartości lub wpisując do jednej np. wartość 2
(01 w systemie dwójkowym), a do drugiej
dopełnienie do 31 (11111), czyli 29 (10111) -
uzyskamy tło dla danego znaku.

Obsługę wyświetlacza zapewnia Timer0
zliczający impulsy z wewnętrznego oscylato-
ra po wstępnym podzieleniu przez 64. Po
przepełnieniu wywołuje przerwanie. W cza-
sie przerwania jest załączana następna ko-
lumna matrycy i na porty B i C są przepisy-
wane odpowiednie dane z tablicy bazowej
wskazane przez tablice wyświetlaczy.
Zwiększana jest także zmienna odpowie-
dzialna za prędkość przesuwania danych na
wyświetlaczu. Polega to na tym, że zmienna
ta jest porównywana z wartością ustawioną
przez użytkownika i gdy są sobie równe, na-
stępuje skok do podprogramu odpowiedzial-
nego za zmianę pozycji w tablicach wyświe-
tlaczy, a tym samym przesunięcie obrazu wy-
świetlanego przez matrycę. 

Główna pętla programu odczytuje datę
i godzinę z układu PCF8583. Informacje te
są zapisane w kodzie BCD, co w tym przy-
padku okazało się bardzo przydatne. Ponie-
waż program wpisuje liczby do tablicy bazo-

wej jako poszczególne cyfry
(osobno jedności i dziesiątki), na-
leży liczby zapisać nie dość, że
dziesiętnie, to jeszcze rozdzielić na
poszczególne cyfry. Ponieważ
w BASCOM-ie bez problemów
można przepisywać poszczególne
bity z jednej liczby do drugiej, ca-
ła procedura jest bardzo prosta.
Uzyskane w ten sposób cyfry są
dalej przepisywane do tablicy ba-
zowej. 

Odczytane liczby i tak są następ-
nie przekształcane na typową postać
dziesiętną. 

Ciąg dalszy na stronie 61.
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