
 6-1 

การทดลองที่ 8 
การใช�งานไมโครคอนโทรลเลอร� PSoC กับ Real-time clock  

(Using the DS1302 real-time clock with PSoC microcontroller.) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วัตถุประสงค�    

1. เพ่ือให�เข�าใจถึงวิธีการอินเตอร�เฟสแบบ 3 Wire   
2. เพ่ือให�เข�าใจการทํางานของ Real-time clock  
3. สามารถใช�งานไมโครคอนโทรลเลอร� PSoC  ทํางานร9วมกับ Real-time clockโดยผ9านการ

อินเตอร�เฟสแบบ 3-Wire ได�  
 

บทนํา 
 การทดลองนี้  ได�แสดงวิธีการใช�งานไอซี Real-time clock เบอร� DS1302 ซ่ึงมีการอินเตอร�เฟสแบบ
3-Wire   โดยผ9านการควบคุมของไมโครคอนโทรลเลอร� PSoC        
 รูปท่ี 8.1 เปFนโลจิกไดอะแกรมของวงจรท่ีใช�ทดลอง  โดยมี DS1302 ทําหน�าท่ีเปFนตัวสร�างค9าเวลาและ
วันเดือนปH   LCD ใช�สําหรับการแสดงผล  ส9วนสวชิท้ัง 3 ตัวใช�สําหรับการต้ังเวลาและวันท่ี  รายละเอียดของ  
DS1302 และ ไลบรารี่ สําหรับ DS1302  ds1302.h ดาวน�โหล�ได�จาก http://narong.ece.engr.tu.ac.th/ 
microlab/doc/rtc/   หรือท่ี https://sites.google.com/site/eplearn/microcontroller/ds1302-with-

psoc  และการใช� API ให�ศึกษาจากไฟล� ds1302.h   ในหน�าเว็บดังกล9าว 

 
รูปท่ี 8.1 การเชื่อมต9อ PSoC กับ Real-time clock DS1302 และ LCD   

 

การทดลองท่ี 8.1  แสดงการใช�งาน DS1302 ผ9านไลบรารี่ DS1302.h  
1. ให�รันโปรแกรม PSoC Designer   แล�วทําการสร�างโปรเจคใหม9  โดยใช�ไมโครคอนโทรลเลอร�เบอร� 

CY8C29466-24PXI ส9วน Main file ให�เลือกเปFนภาษา C    
2. เม่ือเข�าสู9 PSoC designer ในหน�าแรกจะเปFน User Module Selection View  ในหน�าต9างนี้ให�

เลือกใช�โมดูล แอลซีดี (LCD)   
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3. หลังจากเลือกโมดูลต9างๆแล�ว  ให�คลิก  (Interconnect View)  เพ่ือทําการกําหนดค9าพารามิเตอร�  
ของพอร�ทต9างๆ   ให�กับหนดดังนี้ 

Port_0_3   P0[3]   StdCPU    Strong   DisableInt 
Port_0_4   P0[4]   StdCPU  Pull Up  DisableInt 
Port_0_5   P0[5]   StdCPU    Strong   DisableInt  
 
Port_1_0   P1[0]   StdCPU    Pull Down  DisableInt 
Port_1_1   P1[1]   StdCPU    Pull Down  DisableInt 
Port_1_2   P1[2]   StdCPU    Pull Down  DisableInt 

 
ส9วน Grobal Resource ไม9ต�องเปลี่ยนแปลงใดๆ 

4. เม่ือเสร็จแล�วให�กด   (Generate Application)  เพ่ือสร�างซอร�ไฟล�ต9างๆ 

5. ให�คลิกท่ีปุlม   (Application Editor) เพ่ือเปnดหน�าต9าง Application  เพ่ือเขียน Source file  ให�
แก�ไขโปรแกรม main.c  เปFน  ดังนี้ 

 

โปรแกรมท่ี 8.1 
//------------------------------------------------------------------------- 
// Using the DS1302 real-time clock with PSoC microcontroller. 
// setup Hours minutes Seconds Year Month Date and Day of week 
// Display Time and Date 
//------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <m8c.h>        // part specific constants and macros 
#include "PSoCAPI.h"    // PSoC API definitions for all User Modules 
 
BYTE Time_date[7]={0x12,0x34,0x05,  // Seconds and minutes in BCD 8:34:12am  
           0x12,0x03,  // Date-Month 
                   0x01,       // Day of Week, Monday  
                   0x12};     // year  2012   
 
#define sec Time_date[0] 
#define min Time_date[1] 
#define hrs Time_date[2] 
#define dte Time_date[3] 
#define mon Time_date[4] 
#define day Time_date[5] 
#define yr  Time_date[6] 
   
#include "ds1302.h" 
 
void main(void) 
{ 
 LCD_1_Start();     // Initialize LCD    
 init_ds1302();   // Initialize DS1302   
      setup_time_date(); // Setup user time 
 
 while (1) 
 {  
  LCD_1_Position(0,0); 
  LCD_1_PrCString("Time: "); 
  read_time_date(); 
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  LCD_1_PrHexByte(hrs); 
  LCD_1_PrCString(":"); 
  LCD_1_PrHexByte(min); 
  LCD_1_PrCString(":"); 
  LCD_1_PrHexByte(sec); 
   
  LCD_1_Position(1,0); 
      LCD_1_PrCString("Date: ");   
  LCD_1_PrHexByte(dte); 
  LCD_1_PrCString("/"); 
  LCD_1_PrHexByte(mon); 
  LCD_1_PrCString("/"); 
  LCD_1_PrHexByte(yr); 
 }    
} 

 
6. ให�ทําการบันทึกและแปลโปรแกรม 
7. ประกอบวงจรตามรูปท่ี 8.1  (การทดลองท่ี 8.1 นี้ยังไม9ต�องใช�สวิชก็ได�) เสร็จแล�วดาว�นโหลดโปรแกรม

ลงชิพ 
8. ลองรันโปรแกรม  ตรวจสอบการทํางาน 
9. ให�แก�ไขโปรแกรมเปFนไปตาม โปรแกรมท่ี 8.2   สําหรับ ไลบรารี่ ioport.h และ delay.h ดาวน�โหล�ได�

จาก http://narong.ece.engr.tu.ac.th/microlab/doc/rtc/  หรือท่ี 
https://sites.google.com/site/eplearn/microcontroller/ds1302-with-psoc 

 
โปรแกรมท่ี 8.2 
#include <m8c.h>        // part specific constants and macros 
#include "PSoCAPI.h"    // PSoC API definitions for all User Modules 

#include <stdlib.h> 
#include "ioport.h" 

#include "delay.h" 
 

BYTE Time_date[7]={0x12,0x34,0x05,   // Seconds and minutes in BCD 8:34:12am  
                0x12,0x03,  // Date-Month 

                               0x01,           // Day of Week, Monday  
                               0x12};     // year  2012   

 
#define sec Time_date[0] 

#define min Time_date[1] 
#define hrs Time_date[2] 

#define dte Time_date[3] 
#define mon Time_date[4] 

#define day Time_date[5] 
#define yr  Time_date[6] 

   

#include "ds1302.h" 
 

unsigned char hex2bcd (unsigned char x) 
{ 

    unsigned char y,z; 
 z = x&0x0f; 

 if(z ==10) 
 { 

  y = (x&0xf0)+0x10; 
 } 

 else 

 { 
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  y = x; 
 } 

    return (y); 
} 

 
void main(void) 

{ 
 LCD_1_Start();     // Initialize LCD    

 init_ds1302();    // Initialize DS1302    
 setup_time_date();   // Setup user time 

 while (1) 
 {  

  LCD_1_Position(0,0); 
  LCD_1_PrCString("Time: "); 

 
  read_time_date(); 

  LCD_1_PrHexByte(hrs); 
  LCD_1_PrCString(":"); 

  LCD_1_PrHexByte(min); 

  LCD_1_PrCString(":"); 
  LCD_1_PrHexByte(sec); 

   
  LCD_1_Position(1,0); 

     LCD_1_PrCString("Date: ");   
  LCD_1_PrHexByte(dte); 

  LCD_1_PrCString("/"); 
  LCD_1_PrHexByte(mon); 

  LCD_1_PrCString("/"); 
  LCD_1_PrHexByte(yr); 

  if(Bit1_2==1) 
  { 

   hrs = hrs+1; 
   hrs = hex2bcd(hrs); 

   if(hrs>=0x12) hrs = 0; 
   setup_time_date();   // Setup user time 

  } 
  if(Bit1_1==1) 

  { 

   min = min+1; 
   min = hex2bcd(min); 

   if(min>=0x60) min = 0; 
   setup_time_date();   // Setup user time 

  }   
  if(Bit1_0==1) 

  { 
   sec = sec+1; 

   sec = hex2bcd(sec); 
   if(sec>=0x60) sec = 0; 

   setup_time_date();   // Setup user time 
  } 

  Delay1mS(300); 
 }    

} 

 
คําถาม 

1. ให�ทําความเข�าใจการทํางานของโปรแกรม ท่ี 8.1 c]t 8.2 
2. ให�เขียนโปรแกรมเพ่ือทําเปFนนาฬิกาท่ีบอกได�ท้ังเวลาและวันท่ี  และสามารถต้ังเวลาได�โดยใช� 

โปรแกรม Processing   
 


