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Tlačítka: 
 Button1 - Při stisknutí se zvýší rychlost blikání nebo frekvence (podle toho kde v menu stojíme) 
 Button2 - Při stisknutí se sníží rychlost blikání nebo frekvence (podle toho kde v menu stojíme) 

 Button3 - Tlačítkem 3 se přepínáme v menu. Menu je složeno ze 3 částí LED, BMP280, BUZZER. Při dlouhém 
stisknutí se zobrazí „HELP“ kde jsou informace o verzi atd.  

Módy: 
 1)Mód LED 

 Všechny 2 Ledky blikají podle nastavené rychlosti v ms. Frekvence se nastavuje pomocí button1 a button2. 

 2)Mód BMP280 
 Každých 10 vteřin se pomocí čidla BMP280 změří teplota a tlak.  

 3)Mód BUZZER 
 Buzzer(Sluchátko) nám hraje nastavenou frekvencí. Frekvence se nastavuje pomocí button1 a button2.  

 

  
Poznatky: 

 Ledky blikají na módech LED a BMP280. Na módu BMP280 však není 
tak přesný čas blikání(to hlavně během měření z čidla).  

 Když jste v menu LED a stisknete jakékoliv tlačítko spustí se měření BMP280. 
 Při dlouhém stisknutí tlačítka 1|2 dochází k rychlému zvyšování/snižování času blikání nebo frekvenci buzzeru 

(sluchátka). 
 Během programování nastaly problémy v displeji OLED který má omezenou paměť(1024KB) a je na něj tudíž možné 

zapsat pouze omezené množství ANSI znaků. 

Frantoměr je komerční projekt vyvinut společností Holub s.r.o. Dle business plánu 
ho lidé budou využívat v roce 2022 v každé 5. domácnosti. Frantoměr je také skvělí 
dárek k Vánocům nebo jako hračka pro vaše děti. 
Frantoměr slouží pro měření lidského zraku, teploty, tlaku a dokáže vytvářet 
frekvence zvuku.  
Frantoměr využívá desku Arduino Uno, která je složena z mikrokontroléru 
AtMega328P. Tlačítka, led a buzzer komunikují po digitálních pinech Arduina. Čidlo 
BMP280 a Oled display komunikují na stejné sběrnici I2C, která je složena pouze ze 
dvou vodičů. Frantoměr se ovládá pouze 3 tlačítky. 
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