
Schemat ideowy gry Snake pokazano na rysunku 1. 

Nieskomplikowany system mikroprocesorowy, 

którego „sercem” jest mikrokontroler ATmega88 

odpowiedzialny jest za realizację całej założonej 

funkcjonalności, czyli obsługę wyświetlacza 

graficznego o rozdzielczości 128×64 piksele, 

wyposażonego w sterownik ekranu ST7565R oraz 

obsługę pięciu przycisków funkcyjnych: UP, DOWN, 

LEFT, RIGHT i ON/OFF stanowiących element 

interfejsu użytkownika. Warto zauważyć, że w 

układzie, jako wyłącznik zasilania zastosowano 

zwykły mikroprzełącznik monostabilny, w związku z 

czym sterowanie zasilaniem odbywa się wyłącznie na 

drodze programowej. W momencie wyłączania 

urządzenia wykonywane są następujące kroki:

• zostaje wyłączony wyświetlacz graficzny

• zostaje wyłączone podświetlenie wyświetlacza 

graficznego sterowane tranzystorem T1. 

• mikrokontroler przechodzi w tryb PowerDown, z 

którego może zostać wybudzony między innymi 

dzięki przerwaniu zewnętrznemu INT0, 

przypisanemu do wyprowadzenia, do którego 

podłączono przycisk ON/ OFF (PD2). 

W momencie włączania urządzenia wykonywana jest 

sekwencja odwrotna. Ten mechanizm pozwala na 

zastosowanie programowego sterowania 

załączaniem/wyłączaniem urządzenia. Jako źródło 

zasilania posłużyć może zestaw 2 baterii AA, tzw. „pa-

luszków", gdyż wyświetlacz graficzny akceptuje 

napięcia zasilania do 3,3 V. 

Wiele osób pamięta czasy początków telefonii 

komórkowej GSM i co się z nimi wiąże pierwsze 

nowoczesne telefony, które wyposażone były w gry, w 

tym w kultowego Snake’a. I właśnie to wspomnienie 

było przyczyną do powstania niniejszego projektu, 

jakim jest znana chyba wszystkim, niezależnie od 

wieku, gra Snake. Gra SNAKE to świetny gadżet dla 

wszystkich małych i dużych dzieci.

Właściwości
• wyświetlacz graficzny 128×64 piksele

• zbudowany wyłącznie z elementów THT 

 (brak trudniejszych w montażu elementów SMD)

• zasilanie 3 VDC (2 baterie AA)

• interfejs użytkownika: wyświetlacz oraz 5 przycisków 

 w tym 4 kierunkowe i 1 funkcyjny

• wymiary płytki 120×57 mm

Opis układu
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Rys. 1 Schemat ideowy gry Snake
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Schemat montażowy gry „Snake" pokazano na 

rysunku 2. Montaż urządzenia rozpocząć należy od 

przylutowania mikrokontrolera, następnie tranzystora 

T1, elementów biernych, zaś na samym końcu 

mikroprzełączników. Ostatnim krokiem jest montaż 

podświetlenia wyświetlacza LCD, które to należy 

umiejscowić w taki sposób by znalazło się w pra-

widłowym położeniu w stosunku do bryły modułu 

tegoż wyświetlacza ( jeśli występuje jako oddzielny 

element). Na samym końcu przylutowujemy sam 

moduł wyświetlacza, mocując go w taki sposób, by 

górna płaszczyzna jego obudowy (szkła) znalazła się 

w odległości 10 mm od płaszczyzny obwodu 

drukowanego. Poprawnie zmontowany układ nie 

wymaga żadnych regulacji i powinien działać tuż po 

włączeniu zasilania.  
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Wykaz elementów

Rezystory:

R1: ................22 kΩ

R2: ................47 Ω

R3: ................4,7 kΩ

Kondensatory:

C1: ................100 nF (oznaczony 104)

C2-C10: .......1 uF (oznaczony 105)

Półprzewodniki:

U1: ................ATmega88 

T1:.................BC557 (lub podobny) 

Inne:

LCD: ........wyświetlacz graficzny LCD-AG-C128064CF-DIW W/KK-E6 

PBF z podświetleniem (sterownik ST7565R) 

UP, DOWN, LEFT, RIGHT, ON/OFF:..... mikroprzełącznik TACT 6mm
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Rys. 2. Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej
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AVT SPV zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania. 
Montaż i podłączenie urządzenia niezgodny z instrukcją, samowolna zmiana części składowych oraz jakiekolwiek przeróbki konstrukcyjne mogą spowodować uszkodzenie urządzenia oraz 
narazić na szkodę osoby z niego korzystające. W takim przypadku producent i jego autoryzowani przedstawiciele nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe 
bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użycia lub nieprawidłowego działania produktu. 
Zestawy do samodzielnego montażu są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych i demonstracyjnych. Nie są przeznaczone do użytku w zastosowaniach komercyjnych. Jeśli są one 
używane w takich zastosowaniach, nabywca przyjmuje całą odpowiedzialność za zapewnienie zgodności ze wszystkimi przepisami. 
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