
 

. 

 

Neljakohalise elektroonilise kella 
YSZ-4 kasutusjuhend 
„4-bitine kella komplekt C51“ 

 

 
Neljakohaline elektrooniline kell YSZ-4, mille tuumaks on AT89C2051, tekitab 16 elektroonilise 
komponendi abil tunni/minuti- või minuti/sekundinäiduga kella, millel on kaks üksteisest sõltumatut 
alarmi, täistunni signaal (8:00–20:00), võimalus täpselt kellaaega seadistada ja hulk muid 
funktsioone. 

 
1> Tööpõhimõte 
Kogu süsteemi juhib minimaalne mikrokontrolleri süsteem, see sisaldab klahvistikusisestusahelat, 
ekraaniahelat, sumistiahelat ja toiteosi. 

 
1. Minimaalse mikrokontrolleri süsteemi kuuluvad U1 (AT89C2051), C1, R1 lähtestusahela 

toiteks. Kellaahela moodustavad C2, C3 ja Y1. 

2. Vajutatud klahvi sisendahela moodustavad S1, S2; sumisti heliseb lühikese nupulevajutuse 
puhul korra, pika nupulevajutuse puhul kaks korda. 

3. Ekraaniahel: 4-bitine ühine katood ja üks takistiplokk PR1. 

4. Sumistiahela moodustavad Q1, R2 ja LS1; sumisti heliseb lühikese nupulevajutuse puhul 
korra, pika nupulevajutuse puhul kaks korda. 

5. J1 on 5 V toite sisendterminal, C4 filtreerimine. 
 
 
2> Kasutusjuhised 
Toite sisselülitamisel kuvatakse 12:59, esitades selle tavakuval („tunnid:minutid“). Avatakse äratuskella 
mõlemad kanalid. Samal ajal on esimeseks alarmiks seadistatud 13:01. Teiseks alarmiks on 
seadistatud 13:02 

Pärast toite sisselülitamist vajutage lühidalt S2. Digitaalekraanil vahetuvad „tunnid:minutid“ ja 
„minutid:sekundid“. 
Süsteemi seadistuste menüüsse sisenemiseks vajutage S1. Esitatud on alammenüüd A, 
8, C, 0, E, F, G, H, I. Vajutage alammenüüde läbikäimiseks ja lõpuks tavakuvani 
jõudmiseks lühidalt klahvile S1. 



 
 

Alammenüü A: tunninäidu muutmine 
 
 
 

Ekraaninäit suureneb ühe võrra iga S2-e vajutusega. Kui olete lõpetanud alammenüü A muutmise, 
vajutage seadistuse salvestamiseks lühidalt S1, sulgege alammenüü A ja sisenege alammenüüsse B. 

 
Alammenüü B: minutinäidu muutmine 

 
 
 

Ekraaninäit suureneb ühe võrra iga S2-e vajutusega. Kui olete lõpetanud alammenüü B muutmise, 
vajutage seadistuse salvestamiseks lühidalt S1, sulgege alammenüü B ja sisenege alammenüüsse C. 

 
Alammenüü C: täistunni signaali sisse-/väljalülitamine 

 
 
 

Vaikimisi olek on sees (ON) (signaal kõlab kell 8:00–20:00). 
Täistunni signaal lülitub sisse (ON) või välja (OFF) iga S2-e vajutusega. Vajutage seadistuse 
salvestamiseks lühidalt S1, sulgege alammenüü C ja sisenege alammenüüsse D. 

 
Alammenüü D: esimese alarmi sisse-/väljalülitamine 

 
 
 

Vaikimisi olek on ON (esimene alarm on sisse lülitatud). 
Esimene alarm lülitub sisse (ON) või välja (OFF), kui vajutate S2-e. Kui valitud 
on ON (sees), siis vajutage lühidalt S1, et salvestada ja alammenüüst väljuda, 
seejärel sisenege alammenüüsse E. 
Kui valitud on OFF (väljas), siis vajutage lühidalt S1, et salvestada ja alammenüüst väljuda, seejärel 
sisenege alammenüüsse G. 

 
Alammenüü E: esimese alarmi tundide seadistamine 

 
 
 

Ekraaninäit suureneb ühe võrra iga S2-e vajutusega. Kui olete lõpetanud alammenüü E muutmise, 
vajutage seadistuse salvestamiseks lühidalt S1, sulgege alammenüü E ja sisenege alammenüüsse 
F. 

 
Alammenüü F: esimese alarmi minutite seadistamine 

 
 
 

Ekraaninäit suureneb ühe võrra iga S2-e vajutusega. Kui olete lõpetanud alammenüü F muutmise, 
vajutage seadistuse salvestamiseks lühidalt S1, sulgege alammenüü F ja sisenege alammenüüsse G. 

 
Alammenüü G: teise alarmi sisse-/väljalülitamine 

 

 

Vaikimisi olek on ON (teine alarm on sisse lülitatud). 
Teine alarm lülitub sisse (ON) või välja (OFF) iga S2-e vajutusega. Kui valitud on ON 
(sees), siis vajutage lühidalt S1, et salvestada ja alammenüüst väljuda, seejärel 
sisenege alammenüüsse H. 
Kui valitud on OFF (väljas), siis vajutage lühidalt S1, et salvestada ja alammenüüst väljuda, seejärel 
sisenete tavakuvasse. 
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Alammenüü H: teise alarmi tundide seadistamine 
 
 
 

Ekraaninäit suureneb ühe võrra iga S2-e vajutusega. Kui olete lõpetanud alammenüü H muutmise, 
vajutage seadistuse salvestamiseks lühidalt S1, sulgege alammenüü H ja sisenege alammenüüsse I. 

 
Alammenüü I: teise alarmi minutite seadistamine 

 
 
 

Ekraaninäit suureneb ühe võrra iga S2-e vajutusega. Kui olete lõpetanud alammenüü I muutmise, 
vajutage seadistuse salvestamiseks lühidalt S1, et salvestada ja alammenüüst väljuda, seejärel 
sisenete tavakuvasse. 

 
Sekundinäidu muutmine 

Vajutage tavakuvas lühidalt nuppu S2, et tuua esile kuva „minutid:sekundid“. Pikk vajutus nupule S2 
nullib sekundid ja peatab kella. Kaks lühikest vajutust nupule S2 käivitavad kella ja toovad ekraanile 
tavakuva. 

 
3>Elektriskeem 

Märkus: takistiplokk PR1 on suunaline, skeemil on üks ruuduga ümbritsetud plokk, mis märgib 
pinni 1. Takistiplokil on ühe pinni juures punkt, mis märgib, et see on pinn 1. 

 



 

4> Osade loetelu 
 

 NIMI Tüüp/spetsifikatsi
oon 

Tunnus Kindel 
suunatus? 

01 Takisti 10 K R1 Ei 
02 Takisti 10 K R2 Ei 
03 Keraamiline 

kondensaator 
30 pF C2 Ei 

04 Keraamiline 
kondensaator 

30 pF C3 Ei 

05 Keraamiline 
kondensaator 

104 pF C4 Ei 

06 Elektrolüütiline 
kondensaator 

10 uF / 25 V C1 JAH 

07 Takistiplokk 1 K PR1 JAH 
08 Kristall 12 MHz Y1 Ei 
09 Transistor 8550 Q1 JAH 
10 Tact-lüliti 6*6*5 S1 JAH 
11 Tact-lüliti 6*6*5 S2 JAH 
12 Kiibi pesa 20 pinni U1 JAH 
13 Mikrokontroller AT89C2051 U1 JAH 
14 Sumisti 5 V aktiiv LSI JAH 
15 Digitaalne ekraan 4-kohaline, 7-

segmendiline 
moodul 

DS1 JAH 

16 Alalisvoolu pistik 2-osaline, 3,5 
mm 
klemmiplokk 
 

J1 JAH 

17 Trükiplaat 52*42 mm   
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