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MINIPROJEKTY

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

AVT
1771

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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sowa  do w asnych potrzeb, je eli wyko-

rzystujemy do zasilania przetwornicy 2 lub 

3 akumulatory NIMH lub baterie R6. Uk ad 

zmontowano na niewielkiej jednostronnej 

p ytce drukowanej. Jej schemat monta owy 

pokazano na rysunku 2.

Monta  uk adu nie wymaga opisu, zasto-

sowany uk ad U1 ma obudow  SON z wk ad-

k  radiatorow , nale y zwróci  uwag  na 

poprawne przylutowanie wk adki do masy 

uk adu. Prawid owo zmontowany uk ad nie 

wymaga uruchamiania. Warto sprawdzi  

jedynie zgodno  progu wy czenia z obli-

czonym, gdy  wewn trzne odniesienie Ulvo 

dla komparatora ma spory rozrzut. Uwaga: 

podczas u ytkowania ogniwa Li-Po nale y 

zachowa  odpowiednie warunki eksplo-

atacji: zabezpieczy  ogniwo przed uszko-

dzeniem mechanicznym, zwarciem, prze-

ci eniem, prze adowaniem, przegrzaniem 

– w adnym przypadku nie demontowa  

wbudowanego uk adu nadzoruj cego ogni-

wo. Nieprzestrzeganie warunków bezpiecz-

nej eksploatacji mo e spowodowa  eksplo-

zj  ogniwa i po ar oraz zagro enia dla zdro-

wia u ytkownika.

Adam Tatu , EP

Rysunek 2. Schemat monta owy 

przetwornicy

W ofercie AVT*
AVT-1771 A
Wykaz elementów:
R1: 270 kV (SMD 0805)
R2: 2,7 MV (SMD 0805)
R3: 2,2 kV (SMD 0805)
C1, C3: 10 mF (SMD 0805)
C2: 0,1 mF (SMD 0805)
U1: TPS61202DCRT (SON10)
LD1: dioda LED SMD
BAT: z cze EH4
DC5V: z cze ARK2/200
L1: 2, 2 mH/0,5 A (d awik np. DLJ4018)
PWR: prze cznik MSS-2235
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

* 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

PWR umo liwia wy czenie przetwornicy 

na czas manipulacji w zasilanym uk adzie, 

natomiast dioda LD1 sygnalizuje obecno  

+5 V. Napi cie wyj ciowe jest dost pne na 

gniazdach ARK-DC5V oraz z czach SIL 5 V/

GND u atwiaj cych stosowanie w p ytkach 

prototypowych. Kondensatory C1, C2, C3 

odsprz gaj , odpowiednio: bateryjne, we-

wn trzne i wyj ciowe napi cia uk adu. Re-

zystory R1, R2 s  dzielnikiem uk adu kom-

paratora zabezpieczenia podnapi ciowego. 

Próg dla wy czenia przetwornicy ustalono 

na 250 mV z histerez  100 mV dla ponowne-

go za czenia. Zalecana warto  R1 to oko o 

250 kV, warto  R2 mo na obliczy  ze wzoru

R2=R1((Vinmin / Vlvo) -1),

gdzie Vlvo =250+/-15 [mV]

W modelu rzeczywiste warto ci wynosz  

3,85 V/2,75 V, próg mo na oczywi cie dosto-

REKLAMA
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