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• zegar z sekundnikiem

• kalendarz z dniem tygodnia

• stoper

• budzik z planem tygodniowym

• wyświetlacz OLED o organizacji 128×32 piksele

• zasilanie: 3…5V / 10mA

WłaściwościZegar to w portfolio każdego elektronika 

konstruktora przysłowiowe „must have″. Nie ma w 

tym nic dziwnego, wszak są to urządzenia dość 

proste, lecz dające dużo satysfakcji podczas 

własnoręcznej implementacji. Jako układu RTC 

użyto zewnętrznego układu firmy Microchip typu 

MCP-79410, który obsługuje dokładny zegar czasu 

rzeczywistego RTC oraz kalendarz do roku 2399.
• wymiary płytki: 57×28mm

Schemat zegara pokazano na rysunku 1. Sercem 

systemu jest niewielki mikrokontroler ATtiny84A. 

Realizuje on kilka kluczowych zadań w ramach 

programu obsługi aplikacji, a mianowicie: steruje 

pracą wbudowanego wyświetlacza OLED o organizacji 

128×32 piksele stanowiącego element interfejsu 

użytkownika, angażując w tym celu interfejs I2C, 

zarządza współpracą ze scalonym układem RTC typu 

MCP79410 wykorzystuje, jak poprzednio, ten sam 

sprzęg I2C oraz obsługuje dwa przyciski funkcyjne S1 

(+) i S2 (-) oraz buzzer piezoelektryczny BZ1, będące 

elementami interfejsu użytkownika. 

Kolejnym peryferium, jakie wykorzystuje program 

obsługi aplikacji, jest układ czasowo-licznikowy 

Timer0 pracujący w trybie CTC. Jest on 

odpowiedzialny za generowanie przebiegu 

prostokątnego o częstotliwości 4 kHz na wyjściu 

OC0B (PA7) mikrokontrolera, który zasila buzzer 

piezoelektryczny odpowiedzialny za efekty dźwiękowe 

(w funkcji budzika). Ostatnim elementem 

mikrokontrolera, z którego dobrodziejstw korzysta 

program obsługi aplikacji, jest przerwanie zewnętrzne 

INT0 wyzwalane opadającym zboczem na 

wyprowadzeniu PB2 mikrokontrolera. Do tego 

wyprowadzenia mikrokontrolera podłączono 

wielofunkcyjne wyprowadzenie MFP układu RTC 

MCP79410, na którym, po odpowiednim 

skonfigurowaniu, pojawia się bardzo dokładny sygnał 

1Hz niezbędny w programie obsługi aplikacji. Po 

pierwsze, służy do cyklicznego odświeżania ekranu 

interfejsu użytkownika, zaś pod drugie, obsługuje 

mechanizm programowego stopera będącego jedną z 

funkcji urządzenia.

Opis układu
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Rys. 1. Schemat ideowy
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Schemat montażowy zegara został pokazany na 

rysunku 2. Montaż należy rozpocząć od warstwy TOP, 

gdzie w pierwszej kolejności montujemy wszelkiego 

rodzaju półprzewodniki. Następnie przylutowujemy 

elementy bierne (w tym rezonator kwarcowy) a na 

końcu przyciski S1 i S2 oraz szpilki goldpin PWR 5V.  

Dalej przechodzimy na warstwę BOTTOM, gdzie 

montujemy koszyk baterii podtrzymującej zasilanie 

BAT1 oraz buzzer piezoelektryczny BZ1 . Następnie 

wracamy na warstwę TOP, gdzie montujemy moduł 

wyświetlacza OLED, lutując jego wyprowadzenia typu 

goldpin do stosownych otworów na obwodzie 

drukowanym, co jednocześnie zapewnia mu 

wystarczająco stabilny montaż mechaniczny. 

Wykonując to zadanie, musimy jednak zwrócić uwagę 

na wzajemne położenie płaszczyzny wyświetlacza w 

stosunku do zamontowanych wcześniej przycisków 

funkcyjnych. Zasilanie urządzenia podłączamy do 

złącza PWR 5V. Należy pamiętać, by nie przekroczyć 

dopuszczalnej wartości napięcia zasilającego (5 V), 

gdyż mogłoby to uszkodzić nasze urządzenie. 

Poprawnie zmontowany układ nie wymaga żadnych 

regulacji i powinien działać tuż po włączeniu zasilania.

Montaż i uruchomienie
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Rys. 2 Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej
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• budzika z planem tygodniowym.

Wszystkie te funkcjonalności obsługuje się w bardzo 

intuicyjny sposób za pomocą wyłącznie dwóch 

klawiszy funkcyjnych, reagujących na krótkie i długie 

wciśnięcie. Klawisze przyjmują różne funkcjonalności 

zależne od trybu pracy, w jakim urządzenie się 

znajduje. Sposób obsługi wraz z zaznaczeniem funkcji 

każdego z klawiszy (PLUS i MINUS) pokazano na 

rysunku 3. 

Zegar dysponuje czterema, w pełni konfigurowalnymi, 

funkcjonalnościami:

• zegara z sekundnikiem,

• kalendarza z dniem tygodnia,

• stopera,
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Rys. 3. Diagram obrazujący sposób obsługi zegarka (w tym funkcjonalność przyciskow funkcyjnych)



Notatki

AVT SPV zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania. 

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. 

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. 
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Wykaz elementów

PWR 5V : ........................listwa goldpin kątowa 1×2

BAT1: ...............................gniazdo baterii CR2032

BZ1: .................................przetwornik piezoelektryczny

R2, R3: ....................................4,7kΩ [1206]

Rezystory:

C3: ............................................100pF [1206]

U1: ...........................................MCP79410-I/SN [SO8]

C4-C6: .....................................100nF [1206]

Półprzewodniki:

R1: ............................................1kΩ [1206]

Kondensatory:

C1, C2: ....................................12pF [1206]

U2: ...........................................ATtiny84A [SO14]

OLED: ......................................wyświetlacz OLED 128×32

D1: ...........................................BAS85 [MINIMELF]

D2:.............................................1N4007 [SMA]

Pozostałe:

Q1: ...................................rezonator kwarcowy 32768Hz

S1, S2: .............................mikroswitch 6.0mm


