
Dzisiaj zaprezentuję projekt, który jest programowalnym sterownikiem oświetlenia. Działanie 

całego układu oparte jest na module czasowym DS1302. Sercem układu jest Atmega 328, która 

została zaprogramowana w środowisku Arduino IDE. Do komunikacji z użytkownikiem służy 

klawiatura membranowa, oraz wyświetlacz LCD 2x16. Elementem wykonawczym układu jest moduł 

przekaźnikowy, który odpowiedzialny jest za załączanie oraz rozłączanie obwodu z odbiornikiem. Tak 

po krótce zbudowany jest cały układ. 

 

 

 

  Teraz natomiast przybliżę działanie samego programu. Jak wspominałem wcześniej do 

napisania programu zostało wykorzystane bardzo popularne środowisko Arduino IDE. Na samym 

początku potrzebne są biblioteki do obsługi poszczególnych modułów, tj. do obsługi wyświetlacza, 

klawiatury oraz modułu czasowego.  

 



 

 

Po skonfigurowaniu wszystkich elementów i ustawieniu pinów odpowiedzialnych m. in. za 

sterowanie przekaźnikiem, obsługę modułu czasowego oraz klawiatury. Mikrokontroler przechodzi 

do „void loop()’a”, czy pętli która wykonuje się nieprzerwanie.  Domyślnie przekaźnik jest wyłączony, 

co można zmienić ręcznie – naciskając przycisk z numerem 3 (ten sam przycisk służy również do 

ręcznego wyłączania przekaźnika), bądź w trybie automatycznym. Aby układ działał automatycznie, 

konieczne jest ustawienie poprawnej daty oraz godziny, żeby to zrobić naciskamy przycisk z literą ‘A’.  

 



Teraz na wyświetlaczu pojawia nam się komunikat, aby wpisać rok, po wpisaniu czterech cyfr 

przejdziemy do podania miesiąca, dnia, godziny oraz minut. Po skończonym podaniu daty na 

wyświetlaczu w dalszym ciągu będzie wyświetlana naprzemiennie aktualna data i godzina, godzina 

włączenia oraz godzina wyłączenia. 

 

 

 Do zmiany godziny włączenia służy przycisk ‘B’. Po jego naciśnięciu na wyświetlaczu pojawia się 

komunikat mówiący o tym, aby podać godzinę włączenia. Po podaniu godziny, poproszeni zostajemy 

o podanie minut. Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie na wyświetlaczu zostanie pokazana nowa 

godzina włączenia. Analogicznie działa ustawianie godziny wyłączenia, z tą różnicą, że musimy 

nacisnąć przycisk z literą ‘C’. Poniżej pokazane jest w jaki sposób odbywa się ustawienie godziny 

włączenia. 

 

 

 



Po dwóch minutach braku aktywności ze strony użytkownika wyświetlacz zostaje wyłączony 

w celu oszczędzania energii. Jego ponowne podświetlenie następuje po naciśnięciu przycisku z 

numerem ‘5’, który tylko włącza podświetlenie, bądź przycisków ‘A’, ‘B’ lub ‘C’, które przekierowują 

nas do wcześniej opisanych ustawień. 

 

 

Poniżej znajduje się pętla if która porównuje godziny włączenia i wyłączenia z danymi z modułu 

czasowego i w zależności od wyniku przekaźnik jest załączany bądź wyłączany. 

 

 

 

 

 

 



 

Na poniższym schemacie jest pokazane, w jaki sposób należy połączyć elementy 

elektroniczne, żeby stworzyć układ, który będzie działał jak arduino. Po wykonaniu połączeń należy 

wgrać bootloader za pomocą programatora USB-asp, który jest do kupienia w każdym sklepie 

elektronicznym za parę złoty. Osoby, które nie chcą lutować własnoręcznie mogą wyposażyć się w 

arduino i przejść od razu do programowania. 

 

 

Poniżej zamieściłem wykaz elementów elektronicznych niezbędnych do wykonania sterownika: 

• Osoby, które wolą kupić gotowe arduino:  

• Arduino uno/nano/mini 

• Płytka uniwersalna 90x70mm 

• Złącze ARK 

• Przewody męsko-żeńskie 20 szt. 

• Zasilacz/ładowarka na napięcie 5V 

• Listwa pinów żeńskich  

• Moduł czasowy RTC DS1302 

• Wyświetlacz 16x2 z modułem I2C 

• Moduł przekaźnikowy 

 

• Osoby, które wolą lutować:  

• Atmega 328P 

• Stabilizator napięcia L7805 

• Kwarc przewlekany 16MHz 

• Dioda led przewlekana 

• Tact switch (przycisk) 

• Kondensator 22pF 2szt. 

• Kondensator 470 uF 



• Kondensator 47 uF 

• Kondensator 100 nF 2 szt. 

• Rezystor 4,7 kΩ 2 szt. 

• Rezystor 220 Ω  

• Rezystor 22  kΩ  

• Płytka uniwersalna  

• Złącze ARK 

• Przewody żeńsko-żeńskie 20 szt. 

• Zasilacz/ładowarka na napięcie 5V 

• Listwa pinów męskich 

• Moduł czasowy RTC DS1302 

• Wyświetlacz 16x2 z modułem I2C 

• Moduł przekaźnikowy 

 

 

 


