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מודול  RTCעם DS3231
א .תיאור כללי של הרכיב DS3231
ה DS3231 -הוא שעון זמן אמת  RTC – Real Time Clockשל חברת

TM

 , MAXIM Integratedהמתחבר את מיקרו

בקר בתקשורת טורית  . I2Cהעלות שלו נמוכה והוא מדויק יותר מרכיבים קודמים בגלל מתנד הגביש שלו המשולב עם פיצוי
טמפרטורה  . (TCXO) - Temperature-compensated crystal Oscillator -אפשר לחבר אל הרכיב סוללה חיצונית
ואז ניתן לשמור על שמירת זמן מדויקת גם כאשר מנתקים את במתח של הספק אל הרכיב .הוא עובד בטווחי טמפרטורות
מסחריים ותעשייתיים ,ומוצע באריזה של  16פינים.
ברכיב ה  DS3231יש מעגלי אלקטרוניקה היוצרים זמן  -שניות ,דקות ,שעות ותאריך – היום בשבוע )מיום ראשון עד שבת( ,
יום בחודש  ,חודש ושנה .התאריך מותאם אוטומטית לחודשים עם פחות מ 31-ימים ,כולל תיקונים לשנה מעוברת .השעון פועל
במתכונת של  24שעות או  12שעות עם מחוון  .AM/PMאפשר לכוון שתי השכמות ביממה של שעון מעורר וכמו כן לקבל
באחד מההדקים של הרכיב גל מרובע הניתנת לתכנות לאחד מ  4תדרים רצויים.
הרכיב מתחבר בתקשורת טורית אל מיקרו בקר באמצעות אפיק דו-כיווני בתקשורת I2C - Inter Intergrated Circuit
שנקראת גם  .IICכתובת הרכיב היא .68H
ברכיב יש מעגל משווה המקבל מצד אחד מתח ייחוס מדויק )שלא משתנה גם כאשר יש שינויי טמפרטורה ( ומהצד השני הוא
מקבל את מתח הספק .אם מתח הספק יורד מערך מסוים המשווה דואג שהסוללה החיצונית תתחבר למעגלי האלקטרוניקה
ותמשיך לבנות את הזמן והתאריך.

ב .יתרונות ותכונות
.1

מעגלי  RTCמדויקים ביותר לניהול כל פונקציות הזמן והתאריך עם פיצוי של שנה מעוברת בתוקף עד שנת . 2100

.2

דיוק  ±2ppmמ 0°C-ל . + 40°C+ -המושג  PPMהוא )  – PPM - Parts Per Millionחלקים ממיליון( .

.3

דיוק  ±3.5ppmמ 40°C-ל. 85°C+-

.4

יציאה של חיישן טמפרטורה דיגיטלי  :עם דיוק ±3°C

.5

רגיסטר לפיצוי על הזדקנות  - Register for Aging Trim -עם השנים הגביש מאבד מעט מהדיוק שלו וניתן לבצע
השוואה עם מתנדים סופר מדויקים כמו שעונים אטומיים או מתנדי  GPSמדויקים ולבצע תיקון עם רגיסטר זה ) לא
נסביר את התהליך כי הוא איננו נחוץ ולא השתמשתי בו אף פעם( .

.6

הדק איפוס  Resetהיכול לקבל איפוס ממפסק חיצוני ) עם התגברות על ניתור מגעות –  Debounceבתוך הרכיב(
וגם להוציא איפוס דרך ההדק הזה לרכיבים אחרים.

.7

שתי אזעקות/השכמות/צלצולים ביום .

.8

אות יציאה של גל מרובע ניתן לתכנות לאחד מ  4תדרים רצויים.

.9

ממשק טורי  I2Cהמתחבר לרוב המיקרו-בקרים במהירות ) . (400kHzכתובת הרכיב בממשק היא . 68H

.10

גיבוי סוללה עבור פעולת צריכת חשמל נמוכה של זמן רציף מאריך את זמן הריצה של גיבוי הסוללה

.11

מתח הפעלה 3.3V

.12

טווחי טמפרטורות הפעלה :מסחרי ) 0°Cעד  (70°C+ותעשייתי ) - 40°Cעד ( +85°C
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ג .יישומים
•

שרתים – . Servers

•

טלמטיקה  -שילוב תעשייתי של מחשבים עם מערכות טלקומוניקציה )טכנולוגיה לתקשורת אלקטרונית למרחקים(

ד .ערכים חשמליים
הטבלה הבאה מתארת את ערכי המתח המומלצים לעבודה עם הרכיב.

טבלה  : 1ערכי מתח עבודה מומלצים
השורה הראשונה מתארת ערכים מומלצים למתח הספק  ) Vccמ  2.3עד  5.5וולט( ולמתח סוללת הגיבוי .
השורה השנייה מתארת את מתח הכניסה בהדקי  SDA SCLבמצב של ' '1שנקרא  .VIHרואים ש ' '1מינימום בכניסה
הוא  . Vcc*0.7עבור מתח ספק של  5וולט  ,מתח  VINHminהוא  3.5וולט.
השורה השלישית היא מתח הכניסה במצב נמוך  . VILרואים ש
בטבלה הבאה

טבלה  : 2ערכים חשמליים
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 VILmaxהוא  . Vcc*0.3עבור  5וולט זה  1.5וולט .
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מהטבלה נזכיר את השורה הרביעית המציינת מהו מתח המעבר ממצב של ספק חיצוני למצב של סוללת הגיבוי.
הטבלה הבאה מתוארת כיצד הדיוק משתנה עם הטמפרטורה ועם הזמן.

טבלה  : 3שינוי הדיוק כאשר משתנה הטמפרטורה והשינוי עם הזמן.
כדאי להסתכל בשורה האחרונה שבה רואים שבסיום השנה הראשונה יכול היות שינוי  ±ppm 1וב  10שנים יכול להיות שינוי
של

 ±5ppmאו במילים פשוטות  -יכולה להיות סטייה בזמן של מספר בודד של שניות בשנה.

ה .מעגל לדוגמה
באיור הבא מתואר חיבור מעגל אופייני בין הרכיב ובין מיקרו בקר

איור  : 1דוגמה למעגל אופייני
שני הנגדים בצד ימין של האיור הם נגדי עומס כי היציאות  INT/SQWו  32KHzהן יציאות עם  ) Open Drainכמו
 Open Cpllectorבטרנזיסטור רגיל(.
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שני הנגדים בצד שמאל הם נגדי משיכה למעלה  Pull Up Resistorsהנדרשים בתקשורת  .IIC /I2Cראה הסברים
בקישור http://www.arikporat.com/projects/I2C%20comunication.pdf

בנושא תקשורת . IIC

ו .תיאור ההדקים
הטבלה הבאה מתארת את תפקיד ההדקים של הרכיב

תפקיד

הדק

שם

1

32KHz

2

Vcc

3

 INT/SQWפסיקה פעילה בנמוך או יציאת גל מרובע .הדק  Open Drainויש לחבר נגד משיכה למעלה חיצוני המתחבר

יציאת  .32KHzהדק  Open Drainויש להוסיף נגד משיכה למעלה חיצוני .היציאה פועלת גם בעבודה עם
ספק הכוח וגם מהסוללה .אם לא משתמשים בהדק ניתן להשאיר את ההדק ללא חיבור נגד.
מתח ספק הכוח .יש לשים בהדק זה קבל צימוד של  0.1Ufעד . 1.0Uf
למתח של  5.5וולט או פחות .להדק מספר תפקידים שנקבעים על ידי מצב ביט  INTCNברגיסטר הבקרה
הנמצא בכתובת  . 0EHאם נשים בביט  0יצא גל מרובע בתדר שקבענו בביטים RS1

 . RS2אם נשים

בביט  1אז כאש ר יש התאמה בין הרגיסטרים של הזמן ובין רגיסטרי השעון המעורר  -ההדק מופעל ) אם
מאפשרים שעון מעורר( .בגלל שביט  INTCNעולה ל  1בהפעלת חשמל אז ההדק עובר לברירת מחדל של
יציאת פסיקה עם חסימת שעון מעורר .ניתן לחבר את הנגד החיצוני ל  5.5וולט ללא תלות במתח ה  . VCCאם
לא משתמשים בהדק ניתן להשאיר אותו לא מחובר.
4

RST

 Resetפעיל בנמוך .הדק כניסה/יציאה זה של  Open Drainהוא מציין את מצב ה  VCCיחסית למתח . VPF
אם  Vccיורד מתחת  VPFהדק ה  RSTיורד לנמוך .כאשר  Vccעובר את  VPFלזמן  tRSRהדק ה  RSTנמשך
למעלה על ידי נגד משיכה למעלה פנימי .יציאת ה  Open Drainמשולבת עם פעולת ביטול ניתור מגעות
 debounceפנימית .ההדק יכול להיות מופעל על ידי לחיצת מפסק ל  . RESETיש לו נגד משיכה למעלה
של  50KΩפנימי .אין לחבר נגד משיכה חיצוני  .אם המתנד לא מאופשר אז עוקפים את  tRECו  RSTעולה
מיידית לגבוה.

 5עד NC 12

 . No Connectionהדקים אלו ללא חיבור ויש לחבר אותם לאדמה.

13

GND

 – Groundאדמה.

14

VBAT

כניסת מתח ספק גיבוי .כאשר משתמשים ברכיב עם כניסת  VBATככניסה ראשית יש לחבר קבל צימוד של

15

SDA

16

SCL

 0.1Ufעד  . 1.0Ufאם כניסה זו משמשת לגיבוי אין צורך בקבל הצימוד .אם לא משתמשים ב  VBATיש
לחבר את הכניסה לאדמה .הרכיב מוכר  ULשמבטיח שלא תהיה טעינה הפוכה כאשר משתמשים עם סוללת
ליתיום ראשית.
כניסה/יציאה של הנתון הטורי –  Serial DAtaבתקשורת ה  .I2Cניתן לחבר את נגד המשיכה למעלה ל 5.5
וולט ללא חשיבות מהו מתח ספק הכוח.
כניסת השעון  Serial Clockבתקשורת  I2Cמהמסטר .ההדק משמש לסנכרון הנתון הטורי לתוך הרכיב .ניתן
לחבר את נגד המשיכה למעלה  pullup resistorשבהדק ל  5.5וולט ללא חשיבות מהו מתח ספק הכוח.
טבלה  : 4תפקיד ההדקים של הרכיב
4
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ז .סכמה מלבנית
האיור הבא מתאר את המבנה הפנימי של הרכיב

איור  : 2סכמה מלבנית
 - OSCILLATOR AND CAPACITOR ARRAYמתנד ומערך הקבלים – המלבן שנמצא בצד שמאל למעלה ביחד
עם הגביש שמצד שמאל שלו הם מעגל יצירת תדר שעון בתדר של  32768הרץ  .מהתדר הבסיסי הזה יוצרים את הזמן והתאריך.
שני הקבלים בכניסה וביציאה של המגבר נותנים לנו את תנאי המופע ) משוב חיובי( של ברקהאוזן כדי לקבל תנודות.
 – CONTROL LOGIC/DIVIDERלוגיקת בקרת וחלוקה – למעלה במרכז  -במעגל זה מתבצעות  2פעולות שתוצאתן
מועבר אל המעגל מימין למעגל זה .א .מחלקים את התדר ב  32768כדי לקבל תדר של  1הרץ שהוא הבסיס לבניית השניות ושאר
הזמן והתאריך .ב .כאן מתבצעות  2פעולות  :העברת התדר של  32768הרץ למעגל שמימין וכמו כן העברת גל מרובע בתדר
שהמשתמש קובע .

5
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 - SQWARE-WAVE BUFFER INT/SQW CONTROLחוצץ גל מרובע ובקרת פסיקה/גל מרובע – מלבן זה מוציא
אל שני הטרנזיסטורים מסוג  FETשבצד ימין שלו גל מרובע בתדר  32768הרץ וגל מרובע בתדר שהוא חלוקה של התדר 32768
במספר שנקבע על ידי המשתמש  .יש לשים לב שהטרנזיסטורים הם  Open Drainויש לחבר נגד עומס ביציאת כל טרנזיסטור.
ביציאה  INT/SQWמקבלים גל מרובע בתדר שהוא חלוקה של  32768הרץ במספר שנקבע על ידי המשתמש  .הדק זה יכול
לשמש גם לפסיקה לרכיב מיקרו כל תקופת זמן רצויה.
 - POWER CONTROLבקרת הספק – מלבן זה הנמצא בצד שמאל במרכז מקבל את מתח ספק הכוח ואת מתח סוללת
הגיבוי .הוא מוציא את מתח הספק לשאר מעגלי האלקטרוניקה וכאשר מתח הספק נופל מתחת לערך שנקרא – VPF ( Power Fail
נפילת מתח( הוא מעביר את מתח סוללת הגיבוי למעגלי האלקטרוניקה כדי להמשיך ליצור את הזמן והתאריך.
כדי לשמר את הסוללה ,בפעם הראשונה ש VBAT -מחובר אל הרכיב ,המתנד לא יופעל עד שה VCC -יעלה על  ,VPFאו עד
שכתובת  I2Cחוקית תיכתב לרכיב .זמן ההפעלה האופייני של המתנד קטן משנייה אחת .כ 2-שניות לאחר חיבור ה  ,VCCאו
שכתובת  I2Cחוקית נכתבת לרכיב .ההתקן מבצע מדידת טמפרטורה ומחיל את התיקון המחושב על המתנד ) יוסבר בפרק הבא על
ה  . ( TCXOברגע שהמתנד פועל ,הוא ממשיך לפעול כל עוד מקור כוח חוקי זמין ) VCCאו  ,(VBATוהמכשיר ממשיך למדוד
את הטמפרטורה ולתקן את תדר המתנד כל  64שניות .
כאשר מפעילים מאת הרכיב בפעם הראשונה )לאחר שמגיע מהיצרן( או כאשר כתובת  I2Cחוקית נכתבת  ,אוגרי השעה והתאריך
מאופסים ל – DOW – Day Of Week ) .(DD/MM/YY DOW HH:MM:SS) 00:00:00 01 01/01/00 -יום בשבוע(.
 – TEMPERATURE SENSORחיישן טמפרטורה  .החיישן ביחד המתנד והבקרה הלוגית יוצרים מערכת  . TCXOמערכת
 TCXOמורכת מחיישן הטמפרטורה  ,המתנד והבקרה הלוגית .הבקרה הלוגית קוראת את הטמפרטורה הפנימית בעזרת חיישן
הטמפרטורה ובעזרת טבלת  ) lookupטבלה שבה עבור כל טמפרטורה רשום מתח תיקון (  ,קובעת את הקיבול הנדרש בתוספת תיקון
ההזדקנות  aging correction -שברגיסטר ה  AGEואז רושמת את התוצאה ברגיסטרים בחירת הקיבול .ערכים חדשים  ,כולל
שינויים ברגיסטר ה  AGEנטענים רק כאשר יש שינוי בטמפרטורה או כאשר המשתמש מבצע המרת טמפרטורה  .המרת טמפרטורה
מתבצעת בהתחלת העבודה עם חיבור ה  Vccוכל  64שניות לאחר מכן.
על מערכת ה  TCXOנרחיב בפרק הבא.
 - ALARM STATUS and CONTROL REGISTERSרגיסטרי השעון המעורר ,הסטטוס והבקרה – ברכיב 19
רגיסטרים שבהם יש את הזמן והתאריך  ,רגיסטרי שעון מעורר  ,רגיסטרי סטטוס ורגיסטרי בקרה .נרחיב עליהם בהמשך.
 - I2C INTERFACE AND ADDRESS REGISTER DECODEממשק  I2Cורגיסטר פענוח הכתובת – כאן מתבצע
הממשק עם המיקרו בקר .הממשק הוא בתקשורת  I2Cכאשר הרכיב הוא העבד .הוא מתחבר בכתובת  68Hבמרחב כתובות ה . I2C
תפקיד מפענח הכתובת לקרא את הכתובת הנשלחת על קווי ה  I2Cולהפעיל את התקשורת כאשר פונים לכתובת . 68H
 – CLOCK and CALENDER REGISTERSרגיסטרי השעון והתאריך  -רגיסטרים שבהם נמצאים נתוני הזמן ) שניות
דקות ושעות ( ונתוני התאריך ) יום בשבוע  ,יום בחודש ,חודש ושנה (.
6
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) – BUFFER USER (7 Bytesחוצץ המשתמש  7 -בתים משניים המשמשים לקריאת הזמן  .ברכיב יש רגיסטרים ראשיים
לשמירת הזמן והתאריך )ועוד רגיסטרים ל  2זמנים של שעון מעורר ,רגיסטרי בקרה וסטטוס ורגיסטרי המרת טמפרטורה( .רגיסטרי
הזמן והתאריך הראשיים מתעדכנים באופן קבוע על ידי מעגלי האלקטרוניקה .כדי שלא נקרא מרגיסטרים אלו בזמן עדכון ונקבל
שגיאות ,יש  7רגיסטרים שמקבלים את הזמן והתאריך כשיש  STARTבתקשורת הטורית או כשמצביע הכתובות מגיע לכתובת 0
שבו נמצאות השניות ) הסבר נוסף בסכמה המלבנית(.
 -VOLTAGE REFERNCE; DEBOUNCE CIRCUIT; PUSHBUTTON RESETמתח ייחוס  ,מעגל התגברות על
ניתור מגעות ,מפסק לחצן - RESET

ניתן לחבר מתג לחצן להדק הפלט  .RSTכאשר הרכיב אינו נמצא במחזור איפוס ,הוא

מנטר ברציפות את אות  RSTעבור ירידת מתח .אם מזוהה ירידה ל  , 0מתבצע ביטול של ניתור מגעות –  DEBOUNCEשל המפסק
על-ידי הורדת קו ה  RSTלנמוך על ידי הכנסת ה  FETשמימין למטה לרוויה .לאחר שהסתיים זמן הטיימר הפנימי ) ,(PBDBה-
 DS3231ממשיך לבדוק את הדק  .RSTאם הקו עדיין נמוך ,הרכיב ממשיך לבדוק את הקו ומחפש קצה עולה – עליית מתח .בעת
זיהוי שחרור הלחצן ה  DS3231ממשיך להחזיק את הדק  RSTנמוך לזמן שנקרא  tRSTכדי לסיים פעולות פנימיות .
 RSTמשמש גם לציון מצב של נפילת חשמל .כאשר  VCCנמוך מ ,VPF -נוצר אות נפילת חשמל פנימי ,מה שמאלץ את פין RST
נמוך .כאשר  VCCחוזר לרמה מעל  ,VPFהדק  RSTמוחזק בנמוך עבור ) 250ms (tRECכדי לאפשר לאספקת החשמל
להתייצב .אם המתנד אינו פועל בעת החלת  VCC, tRECנעקף ו RST -מיד עולה גבוה .קביעת פלט  ,RSTבין אם על-ידי לחצן
או זיהוי כשל בצריכת חשמל ,אינה משפיעה על הפעולה הפנימית של ה.DS3231 -

ח - TCXO .מתנד קריסטל עם פיצוי טמפרטורה
ח 1.האותיות  TCXOמייצגות את מתנד  Xtalפיצוי טמפרטורה  Xtal -הוא קיצור  Crystalוהוא מרמז על גביש קריסטל מקוורץ.
מתנד גביש עם פיצוי טמפרטורה נדרש במקום שיש צורך ברמה גבוהה יותר של דיוק ויציבות ממה שאפשר עם מתנד קריסטל
)גביש( סטנדרטי .מערכת כזו מספקת אמצעי לנטרל את שינוי התדר שנגרם על ידי שינוי הטמפרטורה במתנד גביש.
מתנד גביש הוא מתנד אליו מחברים גביש  .הגביש הוא חצי מוליך שנחתך במדויק מתוך מוט ארוך יותר והממדים הפיזיים שלו
קובעים את תדר התנודות .הגביש מדמה מעגל תהודה  -סליל וקבל  ) -גם מקבילי וגם טורי ( והוא מדויק בצורה משמעותית מקבל
וסליל חיצוניים  .בגלל שהוא עשוי מחצי מוליך הוא מושפע מטמפרטורה וערכי הסליל והקבל יכולים להשתנות וכתוצאה מכך
ישתנה תדר התהודה של הגביש.
מודול  TCXOמסוגל לספק ביצועים משופרים במידה ניכרת על פני זה של מתנד קריסטל סטנדרטי ,במיוחד במונחים של יציבות
תדרים על פני טווח טמפרטורות  .התיקון מתבצע על ידי מדידת הטמפרטורה והחלת מתח תיקון הנקרא  VCXOומגיעים ליציבות
תדר על טווח שינוי טמפרטורה גדול ) בדרך כלל בין  0ל  70מעלות צלסיוס( .
ח 2.אופיין שינוי ה  PPMכפונקציה של הטמפרטורה
באיור הבא מתואר אופיין של שינוי ב  PPMשל תדר גביש קריסטל כפונקציה של הטמפרטורה והתיקון בעזרת .TCXO
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איור  : 3אופיין שינוי  PPMכפונקציה של הטמפרטורה והתיקון המתבצע
החלק האדום באיור הוא שינוי ה  PPMכפונקציה של הטמפרטורה של גביש קוורץ .החלק המקווקו בצבע כחול-אפור הוא אופיין
התיקון/פיצוי שיש לבצע כדי לקבל את התוצאה שנראית בצבע הירוק.
באיור הבא נראה התיקון עם ציון של הטמפרטורות :

איור  : 4שינוי ה  PPMכפונקציה של הטמפרטורה במתנדי גביש לאחר הפיצוי במתנדי . TCXO
ח 3.סכמה מלבנית של עיקרון הפיצוי
באיור הבא מתוארת סכמה מלבנים של  - TCXOפיצוי כנגד שינויי הטמפרטורה.
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איור  : 5סכמה מלבנית לעיקרון הפיצוי כנגד שינויי טמפרטורה.
 TCXOמתאים את תדירות המתנד כדי לפצות על השינויים שיתרחשו כתוצאה משינויי טמפרטורה .האלמנט העיקרי
בתוך  TCXOהוא מתנד קריסטל מבוקר מתח  - VCXO - Voltage Controlled Crystal Oscillator -המחובר
לחיישן טמפרטורה המודד את שינוי הטמפרטורה ומחיל מתח תיקון קטן על המתנד כפי שמוצג להלן.
ישנם מספר אלמנטים שונים המרכיבים את המתנד מבוקר הטמפרטורה הכולל:
•

 : Compesation look upטבלת פיצוי  -שהיא המפתח לפעולת המערכת כולה .העקומה לתגובת תדר
הטמפרטורה של המתנד נראית בצבע כחול באיור  . 4העקומה בפועל יכולה לבוא לידי ביטוי בערך בצורה של
ביטוי פולינומי מסדר שלישי ,אם כי ייצוג מדויק יותר לוקח בחשבון כמה לא ליניאריות ומתברר להיות קרוב
לפולינום מסדר  .5טבלת הפיצוי צריכה לחוש את הטמפרטורה ולייצר מתח שהוא ההופכי של זה.

•

מעגלים אלקטרוניים מוקדמים עבור  TCXOsהשתמשו במעגלים אנלוגיים ולעתים קרובות השתמשו ישירות ברשת של
רכיבים אלקטרוניים כולל קבלים ,נגדים ות רמיסטורים ) נגדים שמשנים התנגדות עם הטמפרטורה( כדי לשלוט ישירות
בתדירות התנודות.

•

כיום מעגלי האלקטרוניקה מאמצים בדרך כלל גישה עקיפה שבה שינוי הטמפרטורה והפיצוי המתאים נמצאת בטבלה look
 upשמשמשת כרשת הפיצוי שנקראת  . Compensation look upעבור כל שינוי טמפרטורה נוצר מתח המספק שינוי
תדר שהוא ההופכי של עקומת הטמפרטורה .הטבלה נמצאת בזיכרון בלתי נדיף עם עקומת הטמפרטורה ההפוכה לזה של
הגביש .פעולה זו מאפשרת לכל חלקי העקומה להיות מסודרים כראוי.

•

באופן כללי עקומות הגביש דומות יחסית מגביש אחד לגביש אחר וכל שיש לעשות הוא לשנות את טבלת ה  look upעבור
הגביש המסוים.

•

 - CRYSTAL PULLING DRIVERדוחף משיכת גביש – מקבל את גודל מתח הפיצוי מהטבלה  look upומפעיל
מתח פיצוי מתאים על המתנד במעגל  OSCILLATOR CRYSTALשבדרך כלל מכיל דיודת קיבול משתנה לפי מתח מעגל
 ) VARACTOR -במקביל לגביש (  +מסננות לתדר נמוך  ,וכך "מתקנים" את התדר של מתנד הגביש.

•

 - CRYSTAL OSCILLATORמתנד גביש  -מעגל המתנד הוא בדרך כלל מעגל  RFסטנדרטי ,אך כזה שנועד לתת
את תנאי ההפעלה עבור הגביש עם האפשרות לקבל מתח פיצוי ולתקן את התנודות בהתאמה.
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•

 – VOLTAGE REGULATORמייצב מתח  -על מנת למנוע שינויי מתח חיצוניים מלהכניס הזזות תדר לא רצויות,
 TCXOהכולל צריך לשלב מייצב מתח אשר לא מושפע משינויי טמפרטורה .בנוסף לכך ,היציאה של מייצב המתח צריכה
להיות עם רעש נמוך מאוד .הסיבה לכך היא שכל רעש או קפיצות מתח נוטים להופיע על הפלט כרעש פאזה.

•

 – BUFFER AMPLIFIERמגבר חוצץ  -נותן אפשרות לדחוף עומסים המתחברים להדק ה  OUTPUTוחוצץ בין
המעגלים של ה  TCXOוהמעגלים המתחברים להדק ה  . OUTPUTהחוצץ מספק בידוד של מתנד הגביש עצמו מכל שינוי
עומס חיצוני שניתן לחבר להדק היציאה .הדבר משפר במידה ניכרת את היציבות ,וימנע מהעומס בפועל למשוך את התדר
בכל דרך שהיא.

•

בנוסף במעגלי  TCXOsיש בדרך כלל אפשרות כיול חיצונית כדי לאפשר  resetלתדירות כל זמן מסוים .הדבר מאפשר
להסיר את ההשפעות של הזדקנות הגביש  . Aging -התקופה שבין התאמות הכיול תהיה תלויה בדיוק הנדרש ,אך עשויה
להיות בדרך כלל שישה חודשים או שנה .ניתן להשתמש בתקופות קצרות יותר אם נדרשות רמות דיוק גבוהות מאוד.

ט .מפת הרגיסטרים ברכיב
ט 1.האיור הבא מתאר את הרגיסטרים שברכיב:

איור  – 6מפת הרגיסטרים ברכיב
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האיור מתאר את הרגיסטרים השונים שברכיב .רואים שיש רגיסטרים מכתובת  0ועד כתובת  . 12Hברכיב קיים מצביע כתובות
וכאשר מבצעים גישה למספר בתים כמו לדוגמה קריאה של הזמן והתאריך אז כאשר קוראים בית בכתובת מסוימת  ,באופן
אוטומט המצביע מתקדם ב  . 1כאשר מגיעים לתא  12Hהוא יחזור ל  . 0כאשר מבצעים  STARTשל תקשורת  I2Cאו
כאשר מצביע הכתובות חוזר מ  12Hל  0מועברים תאי הזמן הנוכחיים לרגיסטרים משניים שמהם מבצעים את הקריאה .כך
ניתן לקרוא את הזמן מבלי להפריע לרגיסטרי הזמן הראשיים להמשיך לרוץ ולהתעדכן בזמנים הנכונים .הדבר מונע קריאה של
הזמן בדיוק כאשר תאי הזמן הראשיים מתעדכנים.
רגיסטרי הזמן והתאריך מיוצגים בפורמט  – Binary Coded Decimal - BCDעשרוני בקידוד בינארית .כלומר כל 4
ביטים מייצגים מספר בין  0000ל  1001שהוא  . 9מספרים מעל  9אינם מופיעים בקוד . BCD
הרגיסטרים בכתובות  0עד  2הם בהתאמה תאי השניות ,דקות  ,שעות.
הרגיסטרים בכתובות  3עד  6הם בהתאמה :היום בשבוע ,היום בחודש ,החודש והשנה.
הרגיסטרים בכתובות  7עד  0DHהם תאי השעון המעורר .ניתן לרשום  2זמנים שונים להשכמה בעזרת השעון המעורר.
הרגיסטר בכתובת  0EHהוא רגיסטר הבקרה.
הרגיסטר בכתובת  0FHהוא בחלקו רגיסטר בקרה ובחלקו רגיסטר סטטוס.
הרגיסטר בכתובת  10Hהוא רגיסטר היסט ההזדקנות –  Agingשאותו הזכרנו בסעיפים קודמים .
הרגיסטרים בכתובות  11Hו  12Hהם הרגיסטרים של הטמפרטורה כאשר ב  11Hיש את החלק הגבוה של ההמרה וב 12H
יש את  2הביטים הגבוהים .סה"כ יש  10ביטים עבור האמפרטורה כאשר יש יישור שמאלי – . LEFT JUSTIFICATION
ט 2.רגיסטרי הזמן והתאריך
ניתן להפעיל את ה DS3231 -במצב של  12שעות או  24שעות .סיבית  6של אוגר השעות ) כתובת  ( 2מוגדרת כביט הבחירה
של מצב  12או  24שעות .כאשר הוא גבוה ,המצב של  12שעות נבחר .במצב של  12שעות ,סיבית  5היא סיבית  .AM/PMאם
יש בביט  1המצב הוא  .PMבמצב של  24שעות ,סיבית  5היא סיבית של  20שעות ) 20-23שעות(.
סיבית המאה ) centuryסיבית  7של רגיסטר החודש – בכתובת  (5עוברת למצב  1כשהשנה עוברת גלישה מ 99 -ל.00 -
רגיסטר היום בשבוע ) כתובת  ( 3מתקדם ב  1בחצות  .אם נכניס לרגיסטר זה יום לא חוקי )  0או מספר גדול מ ( 7
יגרום לפעולות לא מוגדרות.

ט 3.רגיסטרי השעון המעורר/התראה
ה DS3231 -מכיל שתי אזעקות שעה/תאריך .שעון מעורר  1ניתן להגדיר על ידי כתיבה לרגיסטרים  07hעד  .0Ahשעון מעורר
 2ניתן להגדיר על ידי כתיבה לרגיסטרים  0Bhעד  .0Dhניתן לתכנת את השעון המעורר )על-ידי ביט אפשור השעון המעורר
 A21Eאו  1IEוביט  INTCNשל אוגר הבקרה( כדי להפעיל את פלט  INT/SQWבתנאי התאמת השכמה .סיבית  7מכל אחד
מהרגיסטרים של התראות שעה/תאריך הן סיביות מסכה )טבלה  .( 2כאשר כל סיביות המסכה עבור כל התראה הן ב  ,0השכמה
מתרחשת רק כאשר הערכים באוגרי שמירת הזמן תואמים את הערכים המתאימים המאוחסנים באוגרי אזעקת השעה/תאריך .ניתן
גם לתכנת את האזעקות לחזור על עצמן בכל שנייה ,דקה ,שעה ,יום או תאריך .טבלה  2מציגה את ההגדרות האפשריות .תצורות
שאינן מפורטות בטבלה יביאו לפעולה לא הגיונית.
לדוגמה  :אם נכניס את המצב הראשון בטבלה  2שבו  A1M4=A1M3=A1M2=A1M1=1אז נקבל התראה פעם בשנייה
ללא תלות בביט .DY/DT
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במצב השישי שבטבלה נקבל התראה כאשר השניות שוות .במצב של  A1M4=A1M3=A1M2=A1M1=0וגם DT/DT
שווה  0נקבל התראה כאשר התאריך ,השעות  ,הדקות והשניות תואמות לזמן והתאריך ברגיסטרי השעון.
המצב השביעי שבו  DY/DT=1נקבל התראה רק כאשר היום בשבוע  ,השעות ,דקות ושניות תואמות לרגיסטרי השעון.

טבלה  : 5הביטים של המסכה של שעון מעורר
ניעזר באיור הבא המתאר את את השעון המעורר מספר  . 1הכתובות של הרגיסטרים שלו הן מ  7עד  0AHהמכילות בהתאמה
את השניות  ,הדקות  ,השעה  ,היום בשבוע והתאריך של השעון המעורר  .הרגיסטרים בכתובות  0BHעד  0DHהם הזמן
והתאריך של השעון המעורר השני.

איור  : 7הרגיסטרים של הזמן והתאריך בשעון מעורר מספר .1
סיביות ) DY/DTסיבית  6של אוגרי יום/תאריך של ההתראה/שעון מעורר( קובעות אם ערך ההתראה המאוחסן בביטים  0עד 5
של אוגר זה משקף את היום בשבוע או את תאריך החודש .אם  DY/DTב  0האזעקה תהיה תוצאה של התאמה לתאריך החודש.
אם ב  DY/DTנשים  1ההתראה תהיה כאשר תהיה התאמה עם היום בשבוע.

ט 4.רגיסטר הבקרה
רגיסטר הבקרה נמצא בכתובת  0EHונראה באיור הבא:

איור  : 8רגיסטר הבקרה
12
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ביט :7

) - Enable OSCillator - (EOSCאפשר מתנד .כאשר נשים בביט  - 0המתנד מופעל .כאשר נשים - 1

המתנד מופסק כאשר ה DS3231 -עובר ל .VBAT -סיבית זו ב  0בעת הפעלת החשמל לראשונה .כאשר הרכיב מופעל על-ידי
 - VCCהמתנד מופעל תמיד ללא קשר למצב הסיבית  .EOSCכאשר נשים  1בביט  EOSCואין מתח  Vccהמתנד איננו עובד
וכל נתוני הרגיסטרים נשמרים .מצב זה טוב כשיודעים שמפסיקים לעבוד עם הרכיב לתקופת זמן ורוצים לחסוך בחיי הסוללה.
ביט  - (BBSQW) Battery-Backed Sqware-Wave Enable :6הפעלה של גל מרובע מגובה סוללה .כאשר נשים
בביט  1עם ביט מספר  2שנקרא  INTCN = 0ו  VCC < VPF -סיבית זו מאפשרת את הגל המרובע .כאשר  BBSQWב ,0
ההדק  INT/SQWעובר לעכבה גבוהה כאשר  .VCC < VPFסיבית זו נמצאת ב  0בעת הפעלת החשמל לראשונה.
ביט  - Convert Temperature (CONV) :5המר טמפרטורה .
אם נשים בביט  1נכריח את חיישן הטמפרטורה להמיר את הטמפרטורה לקוד דיגיטלי ולבצע את אלגוריתם  TCXOכדי לעדכן
את מערך הקיבול למתנד .לפני ששמים  1יש לבדוק את סיבית המצב  BSYולראות שלא מתבצעת כבר המרה בזמן הזה לפני
שיאלץ את הבקר להתחיל ביצוע  TCXOחדש .המרת טמפרטורה ביוזמת המשתמש אינה משפיעה על מחזור העדכון הפנימי של
 64שניות.
המרת טמפרטורה ביוזמת המשתמש אינה משפיעה על סיבית  BSYבמשך כ 2 -אלפיות השנייה .הסיבית  CONVנשארת ב1 -
מרגע שכתבנו  1עד לסיום ההמרה ,ואז הביטים  CONVו  BSYעוברים ל .0 -יש להשתמש ב CONV -בעת ניטור המצב של
המרה ביוזמת המשתמש.
ביטים  4ו RS2) : 3 -ו - Rate Select (RS1 -בחירת קצב  -סיביות אלה שולטות בתדר הגל המרובע שיוצא בהדק
 INT/SQWכאשר הגל המרובע מאופשר  .הטבלה הבאה מציגה את תדרי הגל המרובע שניתן לבחור באמצעות סיביות .RS
סיביות אלה מוגדרות ל  1בעת הפעלת החשמל הראשונה כלומר לתדר ). (8.192kHz

טבלה  : 6התדר בהדק  INT/SQWכתלות בביטים RS2 RS1

ביט  - INTerrupt ConTrol – (INTCN) :2בקרת פסיקה  .סיבית זו שולטת באות  .INT/SQWכאשר נשים בביט
 INTCN = 0נקבל גל מרובע בהדק  INT/SQWבתדר שקבענו עם הסיביות  .RS2 RS1כאשר נשים בסיבית INTCN = 1
תתבצע התאמה בין אוגרי שמירת הזמן לבין אוגרי האתראה/שעון מעורר שתפעיל את ההדק ) INT/SQWאם בביטים  1ו  0של
13
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הרגיסטר  -ההתראה/שעון מעורר מופעלים ( .דגל ההתראה /שעון מעורר המתאים בסטטוס רגיסטר יעלה ל  1ללא קשר למצב
הסיבית  .INTCNהסיבית  INTCNמקבלת  1בהפעלת חשמל .
ביט :1

) - Alarm 2 Interrupt Enable - (A2IEאפשור פסיקה  2של התראה/שעון מעורר .כאשר נשים בביט - 1

מאפשרים לביט  alarm 2 flag (A2F) -באוגר הסטטוס להפעיל את הדק ) INT/SQWכאשר  .(INTCN = 1כאשר נשים
בביט  A2IE = 0או נשים  INTCN = 0הביט  A2Fאינה מפעילה את אות הפסיקה בהדק .הסיבית  A2IEמקבלת  0בעת
הפעלת החשמל הראשונה.
ביט  - Alarm 1 Interrupt Enable - (A1IE) :0אפשור פסיקה  1של התראה/שעון מעורר – אותו תפקיד כמו
הביט הקודם אבל לגבי התראה/שעון מעורר . 1

ט 5.רגיסטר הסטטוס
רגיסטר הסטטוס מורכב מביט של בקרה ו  4ביטים שמשמים כדגלים  .הוא נמצא בכתובת  0FHונראה באיור הבא:

איור  : 9רגיסטר הסטטוס
ביט  - Oscillator Stop Flag - (OSF) :7דגל עצירת מתנד  1 -בביט זה מציין שהמתנד נעצר או הופסק לתקופה מסוימת
ועשוי לשמש כדי לדעת האם נתוני שמירת הזמן תקפים )  .( validסיבית זו מקבלת  1בכל פעם שהמתנד מפסיק.
להלן דוגמאות לתנאים שיכולים לגרום להגדרת הסיבית :OSF
 (1בפעם הראשונה שספק הכוח מופעל .
 (2המתחים הקיימים הן ב VCC -והן ב VBAT -אינם מספיקים ליצירת תנודות.
 (3הסיבית  EOSCכבויה במצב מגובה סוללה.
 ( 4השפעות חיצוניות על הקריסטל )כלומר ,רעש ,דליפה וכו '(.
סיבית זו נשארת ב  1עד שנכתוב לה .0
סיבית  - Enable 32KHz Output - (EN32kHz) :3אפשר יציאה של  - 32kHzסיבית זו משולטת על הדק היציאה
 .32kHzכאשר נשים בביט  - 1הדק  32kHzמופעל ומפיק אות גל מרובע של  .32.768kHzכאשר נשים בביט  0הדק היציאה
של  32kHzעובר למצב עכבה גבוהה .מצב ההפעלה ההתחלתי של סיבית זו הוא  ,1ואות גל מרובע של  32.768kHzמופיע בהדק
 32kHzלאחר החלת מקור מתח על ) DS3231אם המתנד פועל(.
ביט  - (BSY) :2עסוק  .סיבית זו מציינת שההתקן עסוק בביצוע פעולת  .TCXOבביט יהיה  1כאשר מתבצעת המרה של
הטמפרטורה ולאחר מכן הוא יהיה ב  - 0מצב סרק של דקה אחת.
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ביט  - Alarm 2 Flag- (A2F) :1דגל התראה/שעון מעורר מספר  - 2כאשר יש  1בביט זה מציין כי הזמן מתאים
לרגיסטרי ההתראה/שעון מעורר מספר  . 2אם הסיבית  A2IEהיא ב  1וגם בביט  INTCNשמנו  1ההדק  INT/SQWמופעל .
 A2Fמתאפס כאשר נכתוב לו  . 0סיבית זו יכולה להיכתב רק ל  ! 0ניסיון לכתוב ללוגיקה  1משאיר את הערך ללא שינוי.
ביט  - Alarm 1 Flag- (A1F) : 0דגל התראה/שעון מעורר מספר  – 1מתנהג כמו הביט  A2Fאבל לגבי
התראה/שעון מעורר מספר . 1

ט 6.רגיסטר היסט הזדקנות – Aging offset register
תפקיד הרגיסטר לבצע תיקון בגלל שינויי PPצ כתוצאה מהזדקנות המתנד  .הרגיסטר נראה באיור הבא :

איור  : 10רגיסטר היסט הזדקנות
רגיסטר היסט ההזדקנות מקבל ערך שהמשתמש רשם .ערך זה מתחבר או מחוסר מהקודים ברגיסטרי מערך הקיבולים )שרשומים
בטבלת ה  ( look upשהרכיב מחשב עבור כל פיצוי טמפרטורה .האוגר מתחבר או מחוסר בכל המרת טמפרטורה אם הטמפרטורה
משתנה מההמרה הקודמת ,או במהלך המרת משתמש ידנית )הגדרת סיבית  .(CONVאפשר לראות את ההשפעות של אוגר
ההזדקנות על התדר בהדק  32kHzשל הרכיב  .יש להתחיל המרה ידנית לאחר כל שינוי אוגר הזדקנות.
ערכי הזדקנות חיוביים מוסיפים קיבוליות למערך ומאטים את תדירות המתנד .ערכים שליליים מסירים קיבוליות מהמערך ,ומגדילים
את תדירות המתנד.
השינוי ב ppm-לכל  LSBשונה בטמפרטורות שונות .עקומת התדירות לעומת הטמפרטורה משתנה על-ידי הערכים המשמשים
ברגיסטר זה .ב  25°Cערך  LSBאחד מספק בדרך כלל כ 0.1ppm -שינוי בתדירות.
אין צורך בשימוש ברגיסטר היסט המזדקנת כדי להשיג את הדיוק כפי שהוגדר בטבלאות אך ניתן להשתמש בו כדי לסייע בפיצוי
על הזדקנות בטמפרטורה נתונה .ניתן לעייןבדפי הנתונים של הרכיב בסעיף  - Typical Operating Characteristicsמאפייני
הפעלה אופייניים  -בגרף המציג את השפעת הרגיסטר על דיוק על הטמפרטורה.

ט 7.רגיסטרי הטמפרטורה
 2רגיסטרי הטמפרטורה נמצאים בכתובות  11Hו  . 12Hהם מראים את הטמפרטורה של חיישן הטמפרטורה ברכיב.
הטמפרטורה מיוצגת כקוד של  10סיביות ברזולוציה של  . 0.25°Cהטמפרטורה מיוצגת בשיטת המשלים ל  8 . 2הסיביות
העליונות ,החלק השלם של הטמפרטורה נמצא בכתובת  11hו  2 -הסיביות של השבר נמצאות ב  2הסיביות העליונות ברגיסטר
שבכתובת  .12hלדוגמה  :בכתובת  11Hיש את הערך  00011000שהוא  24°Cובכתובת  12יש בסיביות  6ו  7את הערך
 01bשאומר  1*0.25ומכאן שהטמפרטורה היא . 24.25°C :
בזמן  ,Resetהרגיסטרים מוגדרים לטמפרטורת ברירת מחדל של  0°Cוהבקר מתחיל המרת טמפרטורה .הטמפרטורה נקראת
בהפעלת חשמל ראשונה של  VCCאו בקריאה בתקשורת  I2Cכשעובדים עם  VBATופעם ב  64שניות לאחר מכן .אוגרי
הטמפרטורה מתעדכנים לאחר כל המרה ביוזמת המשתמש ובכל המרה של  64שניות .אוגרי הטמפרטורה הם לקריאה בלבד.
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 .10מודול  RTCעם ) DS323עם או בלי זיכרון (AT24C02 EEPROM
ישנם  2סוגים של מודולים עם  . RTCיש מודולים שיש בהם רק את רכיב השעון  DS3231ויש מודולים שיש בהם את רכיב
ה  DS3231ועוד רכיב  AT24c02שהוא  EEPROMבנפח  2קילו ביטים המסודר ב  256כתובות בכל כתובת  8ביטים )ביית
אחד( .זהו רכיב לא נדיף למטרת שמירת נתונים  2 .המודולים זולים ) שקלים בודדים( .
האיור הבא מתאר את  2סוגי המודולים .

MINI RTC DS3231

סוללת
גיבוי

בית עבור סוללת
גיבוי מסוג מטבע

3231 Module + AT24C02

איור  : 11מודול  MINI RTC DS3231משני הצדדים.
בצד ימין באיור ,בצבע צהוב וגם בתמונה מתחתיו  ,יש את המיני ) - mini RTC DS3231 -שאין בו את הזיכרון הטורי( .
בצד שמאל מתואר מודול עם  DS3231וזיכרון ) 24C02במודולים חדשים ניתן למצוא במקום  24C02גם . ( 24C32
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מודול ה  MINI RTCשמימין בתמונה הוא קטן עם מידות של  1.34ס"מ על  1.34ס"מ .יש לו קונקטור נקבה של  5הדקים :
+

כניסת מתח  3.3וולט.

D

הוא קיצור של . SDA

 Cקיצור של SCLK
 - No Connection NCללא חיבור .
– של הספק ) האדמה – .(GND
איור  : 12הדקי המיני RTC
בצד שמאל של האיור גם למעלה וגם למטה יש את המודול עם הזיכרון  .בחלק
העליון יש את הבית של סוללת הגיבוי ומתחתיו יש את הצד השני של המודול ובו המעגל עם הרכיבים שעליו .הוא קצת יותר
גדול ויש לו קונקטור זכר בן  6פינים ובו יש את האדמה  ,את מתח ה  Vccאת הדק ה ) SDAהנתון הטורי( ואת רגל ה ) SCL
השעון הטורי( .ההדק  SQWהוא יציאה של גל מרובע בתדר רצוי מרכיב השעון .ההדק  32Kהוא יציאת תדר מהדק  32Kשל
הרכיב ומאפשרת לנו לבצע בדיקת תדר ) לדוגמה עם מד תדר או משקף תנודות דיגיטאלי(.

 .11שרטוטים חשמליים
האיור הבא מתאר את הסכמה החשמלית של . MINI RTC DS3231

איור  : 13סכמה חשמלית של MINI RTC DS3231
האיור דומה לאיור שבסעיף ה'  .הקבל בהדק  14של הרכיב  C23הוא בגודל של  104כלומר  10ועוד  4אפסים  ,כלומר של
 100000pfשהוא  . 0.1Ufזהו קבל סינון רעש ומבחינת  ACהוא נותן אדמה בהדק מתח סוללת הגיבוי . Vbat
גם לקבל בצד שמאל של האיור  C22תפקיד דומה של סינון רעש על קו ה . Vcc
17
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 R21 R22הם נגדי המשיכה למעלה  Pull Up Resistorsהנדרשים בתקשורת טורית . I2C
 R21הוא נגד עומס של טרנזיסטור ה  FETשבתוך הרכיב המחובר ב  Open Drainלהדק .INT/SQW
האיור הבא מתאר את הסכמה החשמלית של מודול  RTCהכולל רכיב זיכרון  ) AT24C02יש מודולים המגיעים עם .( 24C32

איור  : 14מודול  DS3231 RTCעם זיכרון  EEPROMטורי AT24C02

איור  : 15סכמה חשמלית נוספת של המודול  DS3231 RTCעם זיכרון  EEPROMטורי AT24C02
18
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ההבדל העיקרי בין  2השרטוטים הוא שבשרטוט התחתון יש לד מצד ימין עם נגד העבודה של  . 1KΩהלד המראה שחובר מתח
 . Vccהבדל נוסף הוא הדיודה  D2עם הנגד הטורי של  200אוהם המאפשרת לטעון את סוללת הגיבוי .
ה  DS3231מחובר בכתובת  68Hבממשק התקשורת . I2C
הרכיב  AT24C02מתחבר במרחב הכתובות  50Hעד  57Hשל תקשורת  . I2Cיש לו הדקים  A2 A1 A0שבעזרתם ניתן
לחבר עד  8רכיבים בממשק ה  . I2Cבאיור רואים שההדקים האלו מחוברים לרשת נגדי  Pull upהמושכים את המתח ל  5וולט.
משמאל לכל הדק יש נגדחם המסומנים  R2 R3 R4ולידם רשום  - SHORT -קצר .במקום הנגדים האלו יש במעגל קצר כך
שהרכיב מחובר בכל הדק לאדמה .אם ננתק בעזרת מלחם את הקצר לאדמה יהיה בהדק  5וולט ואז כתובת הרכיב תשתנה בין
 50Hעד  . 57Hלדוגמה  :ניתוק הקצר בהדק  A0יחבר את הרכיב לכתובת . 51H
דפי נתונים של רכיב ה  EEPROMניתן למצוא בקישור :
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc0180.pdf

 .13הסבר על PPM
יציבות התדר במתנד קריסטל מיוצגת בדרך כלל ב ) ppm -חלקים למיליון( .עם זאת ,קל יותר להבין זאת מבחינת התדירות .נסביר
את הקשר בין ה  PPMוהתדר .
הנוסחה המקשרת בין שינוי התדר בהרץ לשינוי ה  PPMהיא:
השינוי בהרץ:
 - fהתדר המרכזי ) אצלנו  32768הרץ(
 - PPMשינוי התדר ב PPM
בפסקה  2בעמוד הראשון נאמר שתדר השעון הוא  ±2ppmבין  0°C-ל  . + 40°C+בתדירות מדובר על :
Variation = 32768 * 2 / 106 = 0.065536 Hz
כלומר תדר הגביש יכול להשתנות בין  32768.065536Hz :עבור  PPMחיובי או  32,767.934464Hzעבור  PPMשלילי.
נחשב את דיוק השעון עבור  PPMחיובי .

.13א חישוב הסטייה מבחינת זמן.
ניקח לדוגמה את השינוי החיובי בתדר של  2ppmבמקרה זה קיבלנו שגיאה והתדר גדל ל  . 32768.065536 Hzהיות ומחלקי
התדר ברכיב מבצעים חלוקה ב  32768כדי לקבל את בסיס הזמן של השנייה אז בכל שנייה יש לנו טעות של :
שנייה 32768.065536 / 32768 = 1.000002
כלומר במקום שנייה קיבלנו  1ו  2מיליוניות שניה .
כמות השניות ביממה היא  24 :שעות כפול  60דקות כפול  60שניות :
24 * 60 * 60 = 86400
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בגלל סטיית התדר נקבל במקום  86400שניות :
שניות 86400 * 1.000002 = 86,400.1728
כלומר ביממה יש לנו טעות של  0.1728של שנייה  ,כל עשרה ימים הזמן מתקדם ב  1.728שניות .ב  100יום הזמן יתקדם ב 17
שניות ובשנה תהיה טעות של

365 * 0.1728 = 63.072

שניות שהם דקה ו  3שניות .

 . 14הבדלים בין  DS1307ל DS3231
ההבדל העיקרי בין שני רכיבי ה  RTCהוא דיוק שמירת הזמן.
ב  DS1307יש גביש חיצוני בקובע את תדר התנודות והוא מושפע בקלות משינויי טמפרטורה חיצוניים .שעון עם DS1307
יכול להגיע לטעות של כ  5דקות בחודש !
ה  DS3231הוא מדויק יותר .ה גביש נמצא בתוך הרכיב ויש לו מעגלי פיצוי טמפרטורה פנימיים –  TCXOוהדיוק שלו מגיע
לדקות בודדות בשנה.
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