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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 
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wej na poziomie 8000 mAh (Wikipedia), po-

winno to wystarczy  na ok. 70 godzin pracy.

Uk ad latarki zmontowano na jedno-

stronnej p ytce drukowanej o wymiarach 

33 mm×39 mm, której schemat monta o-

wy pokazano na rysunku 2. Przyst puj c 

do monta u, w pierwszej kolejno ci nale y 

przylutowa  uk ad scalony US1, natomiast 

na ko cu diod  LED i wy cznik. Jako C2 

i C4 warto zastosowa  kondensatory tantalo-

we, ze wzgl du na mniejsze gabaryty i wi k-

sz  trwa o .

W ofercie AVT*
AVT-1753 A
AVT-1753 B
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: 47 kV
R2: 22 kV
C1, C3: 100 nF
C2, C4: 33 mF/10 V
LED1: 500 mW (bia a, neutralna)
US1: MCP1640
L1: d awik pionowy 470 VH/min. 0,7 A
S1: suwakowy, podwójny KBB70 – 2P2W
Koszyk na bateri  R20
* 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

Tabela 1. Parametry charakterystyczne

Napi cie wej ciowe 1,50 V

Pr d wej ciowy 110 mA

Napi cie na diodzie LED1 3,22 V

Pr d diody 40 mA

Sprawno 78%

Na drodze eksperymentalnej dobrano 

takie warto ci elementów, by uzyska  mo -

liwie du  wydajno  wietln  przy ma ym 

poborze pr du. Charakterystyczne pr dy 

i napi cia umieszczono w tabeli 1. Przy no-

minalnej pojemno ci baterii cynkowo-w glo-

Rysunek 2. Schemat monta owy latarki 

LED

W urz dzeniu modelowym p ytka zo-

sta a osadzona w obudowie widniej cej na 

zdj ciu: jest to odcinek proÞ lu aluminiowego 

o wymiarach zewn trznych 40 mm×40 mm 

i grubo ci cianki 2 mm, ci ty pod k tem 

na jednym ko cu. Umo liwia to ods oni -

cie diody przy jednoczesnej ochronie samej 

elektroniki przed uszkodzeniami mecha-

nicznymi. Struktura diody powinna mie  

zapewnione ch odzenie, co w tej obudowie 

jest realizowane przez doci ni cie jej metalo-

wej, posmarowanej past  termoprzewodz c  

wk adki do cianki proÞ lu rubami M3 mo-

cuj cymi p ytk . Wewn trz proÞ lu jest miej-

sce na koszyk pojedynczej baterii R20. Drugi 

koniec zosta  za lepiony plastikow  zatycz-

k , co pozwala na postawienie latarki w pio-

nie i o wietlanie np. ca ego pomieszczenia. 

Ten wariant obudowy mo na zmodyÞ kowa , 

poprzez dodanie np. przezroczystej klapki 

zakrywaj cej p ytk  – zach cam do wypró-

bowanie w asnych pomys ów.

Micha  Kurzela, EP

Schemat adowarki widnieje na rysun-

ku 1. Sk ada si  z dwóch identycznych blo-

ków, po jednym dla ka dego adowanego og-

niwa, zatem zostanie omówiony tylko jeden.

Komparator US1A porównuje napi cie 

na pod czonym ogniwie z wzorcem. Sze-

roko  p tli histerezy ustalono tak, e kom-

parator za cza adowanie, gdy napi cie jest 

ni sze ni  1,35 V, a od cza, gdy przekroczy 

1,45 V. Najbardziej obiektywn  informacj  

o stanie na adowania jest badanie pochod-

adowarka akumulatorków NiCd i NiMH

Dost pne w handlu tanie 

adowarki nie kontroluj  

parametrów adowanych ogniw, 

a jedynie wymuszaj  przep yw 

sta ego pr du. U ytkownik 

powinien samodzielnie pami ta  

o od czeniu jej od zasilania 

na czas, lecz cz sto zdarza si  

o tym zapomnie . Natomiast 

adowarki procesorowe s  drogie. 

Przedstawiony projekt stanowi 

kompromis pomi dzy tymi 

dwoma rozwi zaniami.

nej napi cia na ogniwie po czasie, lecz wy-

maga oby to zastosowania mikrokontrolera 

z przetwornikiem A/C o du ej rozdzielczo-

ci. Od czanie adowania po osi gni ciu 

odpowiedniego napi cia na pewno nie 

uszkodzi akumulatorów. S u y do tego tran-

zystor T1 typu PNP. Pr d adowania jest 

ustalony za pomoc  rezystorów, a nie ród-

a pr dowego. Nominalnie wynosi on oko o 

100 mA (maleje wraz ze wzrostem napi cia 

na akumulatorku), a do czenie równolegle 

drugiego rezystora spowoduje wzrost do ok. 

200 mA. wiecenie diody LED2 sygnalizuje 

proces adowania. Gdy dioda LED zga nie, 

ogniwo jest na adowane. Rezystor R6 jest ob-

ci eniem dla tranzystora znajduj cego si  
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