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W ofercie AVT*
AVT-1751 A
Dodatkowe materia y na CD lub FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 62828, pass: 18ofqn10
• wzory p ytek PCB
• karty katalogowe i noty aplikacyjne elemen-

tów oznaczonych w Wykazie elementów 
kolorem czerwonym

Wykaz elementów:
R1…R4: 47 kV (SMD 0805)
R5: 100 V (SMD 0805)
RV: 22 kV (potencjometr monta owy)
C1, C3: 0,1 mF (SMD 0805)
C2: 1 nF (SMD 0805)
C4, C5: 12 pF (SMD 0805, opcjonalnie)
CE1: 22 mF/6 V (SMB)
DS3: S1J (dioda uniwersalna SMD)
MSP430G2553 (DIP20, opcjonalny)
BAT: z cze ARK/5 mm
CF: listwa SIL 2×2×2,54
LCD: z cze IDC2×5 proste
LCD1: wy wietlacz LCD Nokia 5110
MSPJ1, MSPJ2: listwa e ska SIL10×2,54
P13, P25: listwa SIL 3×2,54
P14, P15, I2C: listwa SIL 4×2,54
SW1…SW3, RES: mikroprze cznik 6×3 mm
UART: z cze EH4, k towe
XT: 16 MHz (opcjonalny rezonator kwarcowy)

* Uwaga:
Zestawy AVT mog  wyst powa  w nast puj cych wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany uk ad. Tylko i wy cznie. Bez 

elementów dodatkowych.
AVT xxxx A p ytka drukowana PCB (lub p ytki drukowane, je li 

w opisie wyra nie zaznaczono), bez elementów 
dodatkowych.

AVT xxxx A+ p ytka drukowana i zaprogramowany uk ad (czyli 
po czenie wersji A i wersji UK) bez elementów 
dodatkowych.

AVT xxxx B p ytka drukowana (lub p ytki) oraz komplet 
elementów wymieniony w za czniku pdf

AVT xxxx C to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli 
elementy wlutowane w PCB. Nale y mie  na 
uwadze, e o ile nie zaznaczono wyra nie w opi-
sie, zestaw ten nie ma obudowy ani elementów 
dodatkowych, które nie zosta y wymienione 
w za czniku pdf

AVT xxxx CD oprogramowanie (niecz sto spotykana wersja, lecz 
je li wyst puje, to niezb dne oprogramowanie 
mo na ci gn , klikaj c w link umieszczony 
w opisie kitu)

Nie ka dy zestaw AVT wyst puje we wszystkich wersjach! Ka -
da wersja ma za czony ten sam plik pdf! Podczas sk adania 
zamówienia upewnij si , któr  wersj  zamawiasz! (UK, A, A+, 
B lub C). http://sklep.avt.pl

Schemat nak adki pokazano na rysun-

ku 1. Wyprowadzenie nak adki przyporz d-

kowane s  zgodnie z deÞ nicjami obs ugiwa-

nych urz dze  umo liwiaj c atwe u ycie 

bibliotek Energii. Nak adka mo e by  zasi-

lana bezpo rednio z Launchpada poprzez 

z cza MSPJ1 i MSPJ2 lub napi ciem 3 V, po-

przez z cze BAT z zestawu baterii 2×LR6. 

Kondensatory CE1 i CE3 Þ ltruj  zasilanie, 

dioda D1 zabezpiecza przed odwrotnym do-

czeniem baterii. 

Podstawowym wy wietlaczem, któ-

ry mo e by  u ywany z modu em jest wy-

wietlacz znakowy, zgodny z HD44780. Do 

do czenia wy wietlacza s u y z cze LCD, 

potencjometr RV umo liwia ustawienie 

kontrastu. Niestety, ze wzgl du na niedost p-

no  wy wietlaczy sterowanych napi cie 

LCD Booster Pack dla Launchpada AVT
1751

Prezentowany Booster Pack umo liwia rozszerzenie funkcjonalno ci 

LaunchPada MSP430G2 o wy wietlacz graficzny, zgodny z Nokia 

5110 lub wy wietlacz znakowy zgodny z HD44780 (3 V) oraz 

3-przyciskow  klawiatur  analogow . Nietypow  cech  nak adki jest 

mo liwo  pracy samodzielnej, niezale nej od Launchpada.

3 V mieszcz cych si  na p ytce, konieczne 

jest wykonanie ta my po czeniowej pomi -

dzy z czem LCD, a modu em wy wietlacza. 

Schemat po cze  pokazano na rysunku 2. 

Wy wietlacz jest obs ugiwany przez bibliote-

k  LiquidCrystal.h.

Je eli nie korzystamy z wy wietlacza 

HD, jest mo liwe u ycie potencjometru RV 

jako nastawnika analogowego do czonego 

do portu P15 (A5). W tym celu jest konieczne 

za o enie zwory na wyprowadzenie wypro-

wadzenia 3-4 z cza P15.

Drugim typem obs ugiwanego wy wiet-

lacza jest wy wietlacz graÞ czny zgodny 

z Nokia 5110, ze sterownikiem PCF8544. 

Jest to popularny modu  dost pny na au-

kcjach internetowych. Modu  sk ada si  

z wy wietlacza oraz elementów pod wietle-

Rysunek 1. Schemat modu u LCD Booster Pack

Rysunek 2. Schemat do czenia 

wy wietlacza zgodnego z HD44780

nia, a wszystkie sygna y steruj ce dost pne 

s  na typowym z czu SIL. Niestety, aby nie 

by o zbyt atwo, modu y dost pne s  z ró -

nym przypisaniem funkcji wyprowadze . 

Ró nice pokazano na fotograÞ i 3. Aby mo -

051-079_mini.indd   55 2013-07-25   12:03:59



56 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 8/2013

MINIPROJEKTY

czenie elementów przedstawiono na ry-

sunku 4. Sposób monta u jest typowy i nie 

wymaga opisu. Z cza, procesor i elementy 

opcjonalne montowane s  w zale no ci od 

posiadanego LCD i sposobu u ycia p ytki. 

W modelu wlutowano oba z cza pod wy-

wietlacz LCD5110 z opisanym wcze niej 

sposobem rozró nienia typów, poprzez lu-

towanie z cza po „odpowiedniej” stronie 

ekranu.

Adam Tatu , EP

korzysta  z wej cia analogowego dla 

innych celów. Niewykorzystane wy-

prowadzenia Launchpada wyprowa-

dzone s  na z cza zgodne z Arduino 

Sensor. Do dyspozycji jest port analo-

gowy P13(A3), cyfrowy P25 (13), ma-

gistrala I2C oraz interfejs szeregowy 

UART z mo liwo ci  zmiany sygna-

ów RX na TX i TX na RX za pomoc  

zworek CF (ró nice wynikaj  z reali-

zacji programowej/sprz towej UART 

w procesorach G2).

Jak wspomina em, p ytka mo e 

pracowa  samodzielnie. W tym celu 

umieszczono na niej gniazdo DIP20 

(U1). Dla poprawnej pracy konieczne 

jest uzupe nienie uk adu o obwód RESET 

C2/R4/RES oraz o opcjonalny generator ze-

garowy z o ony z kondensatorów C4 i C5 

oraz rezonatora XT1. Polecam w tym wypad-

ku monta  e skich z cz MSPJ1 i MSPJ2. 

Wtedy po w o eniu procesora do p ytki LCD 

jest mo liwe u ycie Launchpada tylko w roli 

programatora. Po zaprogramowaniu mo na 

p ytk  wyj  i u ywa  samodzielnie, oczy-

wi cie po zapewnieniu zasilania.

LCD BoosterPack zmontowany jest na 

dwustronnej p ytce drukowanej, rozmiesz-

FotograÞ a 3. Ró nice wyprowadze  

modu u LCD5110

Rysunek 4. Rozmieszczenie elementów LCD 

Booster Pack

liwe by o wykorzystanie obu wersji, p ytka 

ma powielone z cze wy wietlacza. Je eli 

u ywamy modu u z wyprowadzeniami z le-

wej strony, wlutowujemy z cze SIL u do u 

ekranu, je eli z prawej, wlutowujemy z cze 

ponad ekranem. Modu  jest obs ugiwany 

przez bibliotek  LCD_5110.h. W wypadku 

wy wietlacza z lewej strony, jest zmieniona 

polaryzacja pod wietlenia, nale y o tym pa-

mi ta  przy programowaniu.

Klawiatur  wykonano jako analogow , 

czyli sterowany przyciskami SW1…SW3 

rezystorowy dzielnik napi cia (R1, R2, R3). 

Do odczytu warto ci napi cia u ywany port 

P14 (A4), aby umo liwi  odczyt jest koniecz-

ne za o enie zwory na wyprowadzenia 3-4 

z cza P14. Je eli nie korzystamy z klawia-

tury, zwora mo e by  zdj ta. Mo na wtedy 

to za sztuk ), ma e wymiary i atwo  monta u 

(obudowa SOT23-6), ma a liczba wymaganych 

elementów dodatkowych (kondensatory, d a-

wik i rezystory w p tli sprz enia zwrotnego). 

Co wa ne, strat przetwornicy nast puje ju  od 

0,65 V – oznacza mo liwo  zasilania nawet 

z bardzo roz adowanej baterii.

D ugowieczna latarka

Kilka lat temu na rynku 

pojawi y si  latarki zasilane 

jednym ogniwem 1,5 V, 

zawieraj ce wewn trz diod  LED 

oraz niewielk  przetwornic . 

Niestety, sprawno  tych 

uk adów, jak i ich trwa o , 

pozostawiaj  niekiedy wiele do 

yczenia. Prezentowany uk ad 

stanowi niedrog  i trwa  

alternatyw  dla wyrobów 

fabrycznych.

Rysunek 1. Schemat ideowy latarki LED

potrzebuj  napi cia ok. 3,5 V, a si a elektromo-

toryczna ogniwa wynosi ok. 1,5 V, konieczne 

by o zastosowanie niewielkiej przetwornicy. 

Zosta a ona zrealizowana w oparciu o uk ad 

scalony MCP1640 Þ rmy Microchip. G ównymi 

jego zaletami s : dost pno  w handlu deta-

licznym, stosunkowo niska cena (ok. 4 z  brut-

Schemat latarki pokazano na rysunku 1. 

Poniewa  diody wiec ce w kolorze bia ym 

AVT
1753
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