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KIT EKG-01  
Elektroniczna kostka do gry  

 
Zestaw do samodzielnego montaŜu 

 

 
 

1) Monta Ŝ płytki górnej  
 

      
rys. 1    rys. 2    rys. 3 

 
MontaŜ elementów na tej płytce naleŜy zacząć od wlutowania rezystorów 
(R1…R7=240Ω). Rezystory o takiej wartości oznaczone są następującym kodem 
paskowym: trzy paski blisko siebie oznaczają wartość rezystancji (w tym przypadku 
czerwony, Ŝółty, brązowy), natomiast czwarty pasek bardziej oddalony 
od pozostałych oznacza tolerancję.  
 

 
 
Kolejnym krokiem będzie wlutowanie diod. Uwaga!!! Prawidłowy montaŜ diod: ścięcie 
diody oraz obrysu na płytce muszą się pokrywać!!! 
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2) Monta Ŝ płytki dolnej  
 

    
rys. 4    rys. 5    rys. 6 

 
MontaŜ płyty dolnej rozpoczynamy podobnie jak poprzednio lutując w pierwszej 
kolejności rezystory R8 i R9 o wartości 10kΩ. Rezystory o takiej wartości oznaczone 
są następującym kodem paskowym: brązowy, czarny, pomarańczowy. 
 

 
 
Kolejnym krokiem będzie wlutowanie układu scalonego U1. Uwaga!!! NaleŜy zwrócić 
uwagę na jego prawidłowy montaŜ!!! PIN1 oznaczony jest kropką!!! Patrz rysunek 6!!! 

    
rys. 7    rys. 8    rys. 9 

 
Następnie naleŜy wlutować podstawkę pod baterię (BT1) oraz przycisk (S1). 
Ostatnim etapem będzie montaŜ metalowych tulejek dystansowych i skręcenie obu 
płytek ze sobą. Tulejki wykonano z metalu z uwagi na fakt, Ŝe stanowią połączenie 
sygnałów między płytkami. Prawidłowo zmontowany układ działa od razu i powinien 
wyglądać tak jak na rysunku poniŜej. 
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3) Opis układu i schemat ideowy  
 
Urządzenie to słuŜy do losowania liczb z określonego przedziału (1 - 6). MoŜe ono zastąpić 
zwykłą kostkę do gry. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje miganie wszystkich 
diod (pozwala to sprawdzić m.in. prawidłowość montaŜu oraz działania diod), natomiast 
po jego puszczeniu następuje wylosowanie liczby i jej wyświetlenie. Liczba ta wyświetlana 
jest przez ok. 8 sekund, po czym następuje przejście układu w tryb oszczędzania energii. 
Zaletą opisywanej kostki jest prosta konstrukcja oraz bardzo mały pobór energii ze źródła 
zasilania.  
 
Główne cechy układu  

• Sygnalizacja liczby oczek za pomocą diod LED 
• Sterowanie za pomocą 1 przycisku 
• Atrakcyjny kształt (forma) 
• Zasilanie bateryjne (3V) 
• Tryb oszczędzania energii (automatyczny wyłącznik zasilania) 
• Wymiary 36x36x32 mm 
• W zestawie płytka drukowana, komplet elementów (w tym 

zaprogramowany mikrokontroler), dokumentacja 
 
Schemat ideowy  
 

 
 
 
 
 



                                                                                                4      
 

Płytki drukowane  
 
 Strona elementów: 
 

   
 

  
 Strona lutowania: 
 

   
 
 
Wykaz elementów zestawu  

 
U1…………...ATTINY13-20PU BT1……….Bateria 3V CR2032 
S1…………...Przycisk impulsowy kątowy Podstawka pod baterię CR2032 
R1-R7……….240R, 0.25W Tuleje dystansowe (30mm,M3)  
R8-R9……….10k, 0.25W Śrubki M3 
D1-D7………..LED czerwone 5mm Płytki drukowane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


