
53ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 9/2013

MINIPROJEKTY

ci  i mo e korzysta  z ka dego ze zintegro-

wanych peryferiów – w cznie z zegarem 

czasu rzeczywistego i interfejsem komunika-

cyjnym USB). Pozwala to na wyeliminowa-

nie kwarców zewn trznych.

Na p ytce sygna y z gniazda USB s  bez-

po rednio pod czone do wyprowadze  mi-

krokontrolera.  Kompletny interfejs USB 2.0 

Full Speed (PHY, obwód terminuj cy, rezy-

stor do czony do linii USB D+) eliminuje 

potrzeb  do czenia do mikrokontrolera ja-

kichkolwiek komponentów, potrzebnych do 

komunikacji USB.

Dodatkowo w niektórych aplikacjach 

docelowych u ytkownik mo e wykorzysta  

inne zasoby wewn trzne mikrokontrolera, 

które w przypadku zastosowania innych mi-

krokontrolerów przewa nie musia yby mie  

posta  oddzielnych uk adów scalonych:

Regulator napi cia EXTVREG0 pozwala 

wyeliminowa  zewn trzny regulator napi -

cia i zasila  zewn trzne uk ady scalone bez-

po rednio z mikrokontrolera (mo liwe jest 

ustawienie napi cia wyj ciowego o warto ci 

z przedzia u 1.8...3.6 V z krokiem 100 mV, 

wydajno  pr dowa regulatora wynosi 1 A).

6 wysokopr dowych linii I/O (ka da 

o maksymalnej warto ci pr du wyj ciowego 

300 mA) pozwala na bezpo rednie sterowa-

nie z mikrokontrolera np. diod LED du ej 

mocy, buzzerów itp., eliminuj c potrzeb  

stosowania zewn trznych tranzystorów ste-

ruj cych.

Przetwornik pojemno ciowo-cyfrowy 

pozwala na bezpo redni odczyt przez mikro-

kontroler stanów przycisków pojemno cio-

wych, eliminuj c konieczno  stosowania 

zewn trznego kontrolera lub przycisków me-

chanicznych.
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Wydzia  Elektroniki

Politechnika Wroc awska

szymon.panecki@pwr.wroc.pl

Oferta Þ rmy Digi w zakresie modu ów 

komunikacji bezprzewodowej stale si  roz-

szerza, dost pne s  modu y OEM, uwalnia-

j ce projektanta od konieczno ci mudnego 

projektowania cz ci radiowej i aplikacji 

wybranego protoko u komunikacyjnego, co 

znacz co skraca czas opracowania projektu. 

Xbee, ZigBee oraz najnowszy Wi-Fi daj  wy-

bór w sposobie realizacji transmisji bezprze-

wodowej. W zale no ci od wersji modu u, 

mo liwa jest komunikacja na odleg o  od 

kilku metrów do kilku kilometrów. Modu y 

Xbee i Zigbee, oprócz realizacji czno ci 

punkt-punkt, umo liwiaj  budow  z o onej, 

wielopunktowej sieci radiowej wraz z ca  

infrastruktur  komunikacyjn , tak  jak rou-

tery, koordynatory itp. Wszystkie modu y 

radiowe maj  identyczny rozk ad wyprowa-

dze , co zdecydowanie u atwia rozbudow  

Uk ady FTDI przenios y komunikacj  szeregow  z portów RS na 

USB, natomiast modu y Digi uwalniaj  komunikacj  od kabli 

i przenosz  j  na fale radiowe.

Xbee  Mini – czno  bezprzewodowa

AVT
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Rysunek 1. Schemat ideowy p ytki XBee Mini

Rysunek 2. Schemat monta owy p ytki 

XBee Mini

lub zmian  standardu komunikacji bez prze-

projektowywanie urz dzenia.

Wyprowadzenia i konstrukcja mecha-

niczna sta a si  nieformalnym standardem 

i dost pne s  tak e modu y innych produ-

centów zgodne mechanicznie np. bardzo po-

pularny HC06 z interfejsem Bluetooth oraz 

zamienniki modu ów Digi uproszczonych 

funkcjonalnie i nieco ta szych Þ rmy Maxst-

ream. 

W zale no ci od oczekiwanego zasi gu 

komunikacji w ofercie Digi dost pne s  mo-

du y serii Pro o zwi kszonej mocy nadajnika. 

Ka dy z modu ów produkowany z mo li-

wo ci  wyboru typu anteny, od wbudowa-

nej (drutowej lub paskowej bardzo wygod-

nej w zastosowaniach, ale o najmniejszym 

zasi gu i narzucaj cej pewne ograniczenia 

na konstrukcj  urz dzenia) po zewn trzne 

z dost pnymi kilkoma rodzajami 

typowych z cz antenowych (UFl, 

RPSMA). Mo liwy w zale no ci 

od warunków rodowiskowych 

jest te  dobór pasma radiowego: 

868MHz, 900MHz, 2.4GHz. Wi k-

szo  z modu ów ma wbudowane 

i konÞ gurowane wej cia/wyj cia 

analogowe oraz cyfrowe umo li-

wiaj ce budowanie sieci monito-

ringu bez dodatkowego sprz tu. 

Aby u atwi  zastosowanie z mo-

du ów Digi opracowano niewielki 

interfejs sprz towy, którego sche-

mat pokazano na rysunku 1.

Modu y ze wzgl du na roz-

staw wyprowadze  w rastrze 

2mm s  nieco uci liwe przy 

szybkim prototypowaniu uk a-

dów, nie nadaj  si  niestety ani 

do p ytek prototypowych, ani stykowych, 

lutowanie przewodów do delikatnych z cz 

modu u tak e nie jest najlepszym rozwi za-

niem. Lepiej wyda  te kilka PLN i zastoso-

wa  przej ciówk  Xbee_Mini, a przy okazji 

uchroni  drogi modu  przed przypadkowym 

uszkodzeniem. 

Zaprojektowana p ytka ma z cza dla 

modu ów Digi o rozstawie 2 mm, umo li-

wia stosowanie nieco wi kszych gabarytami 

wersji Pro o zwi kszonej mocy wyj ciowej. 

Wszystkie wyprowadzenia modu ów s  do -
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W ofercie AVT*
AVT-1773 A
Wykaz elementów:
R1, R2: 470 V (SMD 0805)
C1: 0,1 mF (SMD 0805)
CE1: 22 mF/6 V (SMD „B”) 
CF: z cze IDC4 2,54 mm+ zwory
J1, J2: z cze SIP10 2,54 mm (w zale no ci 
od zastosowa )
LD1, LD2: dioda LED SMD
RES: mikroprzycisk 6×3 mm
RM: z cza e skie SIP10 2 mm
RS: z cze EH 4 pin
Dodatkowe materia y na CD lub FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 41650, pass: 742qofb6
• wzory p ytek PCB
• karty katalogowe i noty aplikacyjne elemen-

tów oznaczonych w Wykazie elementów 
kolorem czerwonym

Projekty pokrewne na CD/FTP:
(wymienione artyku y s  w ca o ci dost pne na CD)

AVT-5332 ZigT system kontrolno-pomiarowy  
 pracuj cy z u yciem czno ci   
 ZigBee EP 3/2012
AVT-5313 IntelliDom – System sterowania  
 inteligentnego budynku   
 z interfejsem ZigBee EP 10-11/2011

* 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
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ta sze i w wi kszo ci zastosowa  wystarcza-

j ce.

Interfejs Xbee_Mini zmontowany jest na 

dwustronnej p ytce drukowanej, rozmieszcze-

nie elementów przedstawia rysunek 2. Monta  

z czy J1/2 zale y od zastosowania modu u, 

przy realizacji tylko funkcji komunikacji mo -

na je pomin  i poprzesta  na z czu RS.

Modu y XBee s  fabrycznie skonÞ guro-

wane do transmisji szeregowej 9600, 8, N, 1. 

Wystarczy tylko do czy  zasilanie i interfejs 

RXD/TXD, aby zestawi  cze szeregowe. Dla 

szybkiego sprawdzenie poprawno ci dzia a-

nia wystarcz  dwa konwertery USB/RS232 

3,3V lub np. karta Multiport opisywana 

w EP1/12 oraz program Terminal. Po inicjacji 

po cze  powinna by  mo liwa transmisja 

pomi dzy modu ami. Je eli modu y by y ju  

wcze niej przekonÞ gurowane lub chcemy 

zapozna  si  z wszystkimi ich funkcjami, 

jest koniecznie pobranie ze strony http://

www.digi.com/ oprogramowania XTCU. 

Umo liwia ono min. upgrade wewn trznego 

oprogramowania modu u oraz szczegó ow  

konÞ guracj  modu ów Xbee.

Niestety, w tym momencie konieczna 

jest szczegó owa analiza pod k tem w as-

nych zastosowa , dostarczonej do modu u 

dokumentacji, oczywi cie znacznie wykra-

czaj ca poza ramy artyku u. Polecam tak e 

ksi k : „Building_Wireless_Sensor_Net-

works” Roberta Faludi wyd. O’Reilly, w której 

„ opatologicznie” opisane jest wykorzystanie 

modu ów Xbee na przyk adach przy wspó -

pracy z Arduino pozwala to na w miar  bez-

bolesne zapoznanie si  z ich mo liwo cia-

czone do z cz J1/J2 ju  w typowym rastrze 

100 mils, o rozstawie 600 mils, umo liwia-

j cych wykorzystanie p ytek prototypowych. 

Kondensatory C1, CE2 Þ ltruj  zasilanie 

modu u, dioda LD1 sygnalizuje obecno  

zasilania, przycisk RES umo liwia restart 

procesora modu u, dioda RSSI domy lnie 

wskazuje „moc” sygna u radiowego (o ile 

nie zmieniona zosta a konÞ guracja modu u). 

Z cze RS umo liwia wykorzystanie pod-

stawowej funkcji modu u jak  jest radiowy 

„most” w standardzie portu szeregowego. Do 

z cza RS doprowadzone s  sygna y DOUT/

DIN (TXD/RXD) oraz zasilanie. Uwaga: mo-

du y zasilane s  napi ciem 3,3 V i w takim 

standardzie musz  by  sygna y RXD/TXD.

Dla u atwienia aplikacji istnieje mo li-

wo  prze czenia sygna ów RXD/TXD (po-

ziome lub pionowe po o enie zwór CF), aby 

nie by o konieczne niewygodne krzy owanie 

przewodów kabla SIP4.

Fabrycznie modu  Xbee skonÞ gurowa-

ny jest do transmisji szeregowej 9600, 8, N, 

1. Zestawienie dwóch modu ów umo liwia 

bezpo redni  transmisj  radiow  pomi -

dzy dwoma urz dzeniami. Podczas zakupu 

modu ów nale y zwróci  uwag , e modu-

y Xbee dost pne s  z ró nym oprogramo-

waniem: tzw. seria 1 umo liwiaj ca tylko 

i wy cznie zestawienie cza punkt-punkt, 

bez braku pó niejszej mo liwo ci zmiany na 

wersj  „sieciow ” oraz seria 2 umo liwiaj ca 

realizacj  dowolnej topologii sieci. Niestety, 

nie jest mo liwa wspó praca modu ów se-

rii 1 i 2 nawet podczas realizacji transmisji 

punkt-punkt. Oczywi cie modu y serii 1 s  

mi i sposobem wykorzystania we w asnych 

urz dzeniach.

Adam Tatu , EP

Schemat uk adu pokazano na rysunku 1. 

Jej sercem jest specjalizowany uk ad scalo-

ny U1 typu TPS61202 zawieraj cy w swej 

strukturze przetwornic  podwy szaj co-ob-

ni aj c  o sprawno ci przekraczaj cej 90% 

(dla Uwe>3 V), klucz odcinaj cy obci enie 

przy wy czonej przetwornicy, uk ad zabez-

piecze  przeciwzwarciowych, termicznych 

i nadnapi ciowych.

Przetwornica jest zasilana z ogniwa Li-

-Po poprzez typowe gniazdo EH4. Wy cznik 

LiPo PWR – mikroprzetwornica 3 V/5 V@500 mA

Akumulatory Li-Po coraz 

cz ciej staj  si  podstawowym 

ród em zasilania, zast puj c 

inne chemiczne ród a energii. 

Przestawiona przetwornica 

umo liwia wykorzystanie ogniwa 

Li-Po do zasilania uk adów 5 V 

(np. w modelarstwie).

Rysunek 1. Schemat ideowy przetwornicy
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