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Анотація 
У даній роботі розглядаються індивідуальний інформаційний пристрій типу електронний бейдж. Пристрій 

виводить статичний, динамічний текст, псевдографіку, що дозволяє ідентифікувати особу, яка його носить.   
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Abstract 
This paper deals with the individual device information such electronic badge. The device displays a static, dynamic 

text, graphics identification of the person who wears it.  
Keywords: Badge, LED, microcontroller, shift register. 

У даний час ми звикли бачити людей з різноманітними бейдж (знаки відмінності, що розміщені на 
одязі), які використовують щоб ідентифікувати себе. Бейдж використовуються компаніями для іден-
тифікації своїх співробітників. Також бейдж використовують громадські організації, такі як універси-
тети, банки та інші компанії, де співробітники не носять уніформу. Різноманітні об'єднання людей, 
які збираються для проведення конференцій та інших заходів використовують також бейдж. 

 Електронні бейджи різних типів використовують LED екран (найбільш поширені) або LCD-екран 
для виводу необхідної інформації [1]. 

LED бейджи маленькі і можуть мати різні функції, такі як відтворення тексту або невеликий гра-
фічний елемент, відтворення на різних швидкостях, з різними кольорами, з різними розмірами. 

Такі пристрої, як правило, зроблені з масиву світлодіодів, підключених до мікроконтролера. Для 
розширення функціональних можливостей мікроконтролера використовують регістри зсуву або інші 
елементи для взаємодії з великою кількістю світлодіодів [2]. 

Електронний бедж складається з 320 світлодіодів, які об'єднані в матрицю – 8×40, мікроконтроле-
ра PIC16F876,  транзисторних ключів для управління рядка, 8 бітних регістрів зсуву TB62705. У мік-
роконтролері закладений знакогенератор в 256 символів по 6 байт. Інформація для виведення зберіга-
ється у вигляді ASCII символів у власній EEPROM мікрокотролера і відповідно для PIC16F876 може 
становити 255 символів. Байт в EEPROM зі значенням 0x00 вказує на кінець повідомлення. 

З подачею живлення відбувається читання нульової комірки EEPROM. За значенням її  знакогене-
ратор вибирає перший байт символу та заноситься в буфер розміром 40 байтам (за кількістю стовп-
ців). Буфер по рядково виводиться на світлодіодний дисплей. Після закінчення виведення з знакоге-
нератора зчитується другий байт символу, перший байт в буфері зміщується на одну позицію, а на 
його місце заноситься другий. Процес виведення нового буфера на дисплей повторюється. Коли ви-
ведені шість байт символу, з EEPROM зчитується наступна комірка й весь процес повторюється. Ко-
ли в EEPROM виявляється байт із значенням 0x00 відбувається перехід на нульову комірку, тобто 
інформація починає виводитися повторно. Відключення пристрою виконується кнопкою, яка перево-
дить мікроконтролер у SLEEP режим. Нова інформація для виведення на LED дисплей заноситься в 
EEPROM контролера при програмуванні [3, 4]. 
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