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که با زمان به  دیدار ی ک یدستگاه الکترون کی به داشتن  ازیاگر شما هم ن
 نیا حضور ست؟ یچ RTC که دی بدان دیکار کند با ی و واقع  قیصورت دق

عملکرد  تمی شود تا ر ی قطعه در مدارها و لوازم مورد استفاده باعث م 
 .میکن میتنظ ی واقع  یایدن یرا براساس لحظه ها ستمیس

و به   میقطعه پرکاربرد بپرداز نیا قیدق ی تا به بررس دیما همراه باش با
 .میسواالت شما درباره آن پاسخ ده

 

1# RTC ست؟ی چ 

RTC ها که مخفف Real Time Clock ی ساعت زمان واقع ی و به معن  
روز را حفظ   قیزمان دق دیکه با ی ک یدر هر دستگاه الکترون با  یتقر هستند،

ماه، روز   ه،یثان  قه،یساعت، دق ،یعی آن ها به طور طب در کند، وجود دارند و
  ست،یچ RTC سوال که نیجواب به ا در .شود ی سال شمارش م ی و حت

 ی به دقت زمان خود را حفظ کند، حت  دیبا است که یگفت قطعه ا دیبا
  یبرا ی اغلب از آن به عنوان محرک رایز که دستگاه خاموش است؛ ی زمان 

زنگ دار   یمانند ساعت ها  یی دستگاه ها  جادیا ایروشن کردن دستگاه 
 .شود ی استفاده م 

IC یها RTC کنند و ی م میتنظ  ی ستالیسان ساز کرزمان را با استفاده از نو  
 ستندین ی ساعت متک یها گنالیبه س یسخت افزار  یاکثر ساعت ها  مانند

 و ساعت آن را بر عهده دارند، ستمیس  یزمان بند فهیکه وظ نی بر ا عالوه و
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به طور   ستمی رخ داده در س یندهایکنند که تمام فرآ ی حاصل م  نانیمطا
استدالل کنند    ی ممکن است برخ اگرچه  .شوند ی م یمناسب همگام ساز 

 RTC در واقع به ستمیساعت س اما است، ستمیساعت س یکار برا نیکه ا
 ی م یمسئول هماهنگ ساز  میرمستقیرا به طور غ RTC وابسته است و

 .اوردیدوام ب شتریب ا یسه تا پنج سال  دی با RTC یباتر  .کند

RTC یبرا  ،یباتر  ی درصورت خراب لی دل نیهستند؛ به هم یر ها ضرو 
را  یتوان سالمت باتر  ی م .شود ض یتعو   دیبا یاز ادامه کار، باتر  نانیاطم

 ای ساعت کاربر که صیتشخ ایخطا و  غامیبا پ یدر هنگام راه انداز 
 علت .داد صی هستند، تشخ بی عج ایخراب، پوسته پوسته  مات یتنظ

  ی از سردرگم  یر یجلوگ ،ی ساعت در زمان واقع  ای RTC استفاده از اصطالح
  یی ها گنالیاصل س در است که ی معمول  یسخت افزار  یبا ساعت ها

خالف  بر .حاکم هستند تالیجید  کیالکترون یها ستمیهستند که بر س
حساب   ی انسان  یزمان را در واحدها RTC ،یسخت افزار  یساعت ها نیا
 .کند ی نم
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 ست؟ یچ RTC هدف 2#

 RTC که هدف  میکن ی بررس دیقطعه با نیا ی از شناخت مفهوم کل بعد
است که  قیدق خیارائه زمان و تار  ،یساعت واقع ای RTC هدف  .ستیچ
دستگاه    کی  RTC .مختلف استفاده شود یبرنامه ها یتواند برا  ی م

 یها یبسته بند در است که (IC) به شکل تراشه مجتمع  ی ک یالکترون
 .مختلف موجود است

قطع  ستمیاگر برق س ی حت جهینت در .کند ی م  هیتغذ ی داخل ومیتیل یباتر  از
  ی مهم اریدستگاه نقش بس نیا .کند  ی همچنان کار م  RTC باشد، ساعت

حضور و  ستمیس تال،ی جیمانند ساعت د ی زمان واقع یها ستمیدر س
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که به زمان  ییبرنامه ها در .کند ی م  فای ا رهیو غ تالی جید  نیدورب اب،یغ
 .است ی مناسب نهی گز RTCدارند،  ازین

بوده   ی انتخاب خوب شهی هم یبرنامه ا نی چن ی طراح یبرا  RTC از استفاده
هر   ی طراح نگامه .دشوار باشد ی ممکن است ابتدا کم  اگرچه است،

  تی ریمد ی که با زمان سر و کار دارد، دو روش برا یزمان واقع ستمیس
است که با  ی زمان به صورت داخل جادیا ی کی .عامل زمان وجود دارد

 استفاده از ی گر ید شود و ی کنترل کننده انجام م یمرها یتا  یز یبرنامه ر
RTC است. 
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 ست؟یچ  RTC در یمنبع انرژ  3#

  .ستیچ RTC در یکه منبع انرژ  م یکن ی بررس میخواه  ی قسمت م نیا در
IC یها RTC  ی کنند که به آن اجازه م ی متناوب کار م  هیمنبع تغذ  یبر رو  

خاموش است    وتریکه کامپ ی زمان یحت ایمداوم با قدرت کم  طور دهند به
  کی  نیگزیجا ،یم یقد یها ستمیمعموال  در س هیمنبع تغذ نیا .کار کند

ابرخازن  کیاز  دیجد یها ستمیاز س ی برخ اما  است؛ ومیتیل یباتر 
 .کنند ی استفاده م 

IC یها RTC تیکنند قابل شارژ بوده و قابل ی که از ابرخازن ها استفاده م 
مورد استفاده کاربران،  جیرا یدستگاه ها شتریدر ب اما دارند؛ یکار  میلح

RTC  یباتر  نیخارج کردن ا  با کند که ی م  هیتغذ یباتر  کیاز، RTC  به
 .گردد ی نقطه شروع خود باز م
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 چگونه است؟  RTC در یزمان سنج 4#

از  ی برخ اما کنند؛  ی استفاده م  ی ستال ینوسان ساز کر ک یها از  RTC اکثر
 .آن ها امکان استفاده از فرکانس خط برق را دارند

که در  ی فرکانس همان است، لوهرتزیک 32.768معموال   ستالیکر فرکانس
ها از  RTC از ی برخ .شود ی کوارتز استفاده م یساعت ها و ساعت ها

 نی ا .کنند ی استفاده م RTC کونیلیتراشه س یرو ی کی کرومکانیرزوناتور م
 دیتشد  .شود یآن م نهی، اندازه و هز RTC امر باعث کاهش تعداد قطعات 

 اریکوارتز به دما بس ینسبت به رزوناتورها  ی کیکرومکانیم یکننده ها
دما با استفاده از  رات ییقطعات تغ نیدر ا ن،یبنابرا حساس تر هستند؛

 .شود ی جبران م یک یدماسنج الکترون
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 RTC یای مزا 5#

در  گرید نکته .کند  ی و چگونه عمل م  ستیچ RTC که می دیجا فهم نیا تا
 است، ریامکان پذ RTC است که اگرچه حفظ زمان بدون نیا RTC مورد
 .انتخاب کرد دیدارد که بنا به کاربرد با یی ایاستفاده از آن مزا اما

 :عبارتند از ایمزا نیاز ا ی برخ

هنگام استفاده از برق متناوب   ی ژگیو  نیدارد که ا ی برق کم  مصرف  •
 .دارد یی باال تیاهم

 .کند ی آزاد م  ی مهم زمان  یکارها یرا برا  ی اصل ستمیس •
 .کند ی عمل م گرید یتر از روش ها قیدق ی گاه •
مانند   گر،ی د یتر از روش ها ق یدق RTC یها IC شده است که ثابت •

 .کنترلر، هستند  مری تا  ی سی برنامه نو
 .بخشد یم  یی رها  ی مهم زمان یکارهارا از  ی اصل  ستمیساعت س نیا •
• RTC  را کاهش دهند  بانیمدار پشت  کیو اندازه  نهیتوانند هز ی ها م

نسبت به  یکمتر  اریو ولتاژ بس انیشده اند که با جر ی طراح  یو طور 
 .مدار نگهدارنده زمان کار کنند

 .نرم افزار در آن ها آسان است توسعه •
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