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ARM na DIP–ie

Wspólną cechą układów opisywanych w dziale „Miniprojekty” jest łatwość ich praktycznej realizacji. Zmontowanie 
układu nie zabiera zwykle więcej niż dwa, trzy kwadranse, a można go uruchomić w ciągu kilkunastu minut.
Układy z „Miniprojektów” mogą być skomplikowane funkcjonalnie, lecz łatwe w montażu i uruchamianiu, gdyż ich 
złożoność i inteligencja jest zawarta w układach scalonych. Wszystkie układy opisywane w tym dziale są wykony-
wane i baane w laboratorium AVT. Większość z nich znajduje się w ofercie kitów AVT, w wyodrębnionej serii „Mini-
projekty” o numeracji zaczynającej się od 1000.

Z jednej strony – ze względu na 
małą złożoność – projekcik ten do-
skonale pasuje do Miniprojektów, z 
drugiej – biorąc pod uwagę moc ob-
liczeniową zastosowanego w nim mi-
krokontrolera – równie uzasadnione 
byłoby opublikowanie opisu modułu 
w „mega” projektach.

Idea przyświecająca autorowi była 
następująca: przygotować rodzaj prze-
lotki umożliwiającej stosowanie mi-
krokontrolerów montowanych w obu-
dowach LQFP48 z rastrem rozmiesz-
czenia wyprowadzeń 0,5 mm na pły-
tach wykonywanych w warunkach 
domowych. Ze względu na walory 
praktyczne jak „obudowę docelową” 
wybrano DIP40. Ponieważ na płytce 
zintegrowano także stabilizatory LDO 
(o napięciach wyjściowych 1,8 V – do 
zasilania rdzenia i 3,3 V – do zasila-
nia linii I/O) oraz programator IAP (In 
Application Programming), jej wymiary 
powiększono w jednej osi, pozostawia-
jąc typową dla DIP40 szerokość.

Schemat elektryczny modułu po-
kazano na rys. 1. Wszystkie wypro-
wadzenia mikrokontrolera U3 dołączo-
no do styków złącz JP1 i JP2, które 
rozmieszczono na płytce drukowanej 
w taki sposób, że tworzą podstawkę 
DIP40. Do prawidłowej pracy mikro-
kontrolera wystarczą stabilizatory U1 i 
U2, kwarc X1 oraz elementy pasywne: 
C1…C6, R7. W przypadku, gdy użyt-
kownik zamierza programować pamięć 
Flash mikrokontrolera w systemie (apli-
kacji), warto wlutować na płytce także 
pozostałe elementy pokazane na sche-
macie. Układ U4 można wykorzystać 
także podczas normalnej pracy mikro-
kontrolera, jako interfejs napięciowy dla 
portów COM0 i COM1. W takim przy-
padku do linii TxCOM0/1 i RxCOM0/1 
należy dołączyć złącza DB9M (lub F, 
w zależności od planowanej konfigura-
cji połączenia) – można je umieścić na 

Mikrokontrolery ARM cenowo 
stały się dostępne dla większości 

elektroników. Bez większych 
trudności można także 

znaleźć narzędzia służące do 
realizacji projektów na tych 

układach, poważnym problemem 
jest natomiast zdobycie 

odpowiednich stabilizatorów LDO 
i przylutowanie wyprowadzeń 
rozmieszczonych co 0,5 mm. 

Wszystkie te problemy rozwiązuje 
moduł prezentowany w artykule.

Rekomendacje:
układ z pewnością będzie 
przydatny dla aktualnych 

i przyszłych użytkowników 
mikrokontrolerów ARM. 

Zwiększenie wygody 
stosowania mikrokontrolera 

na pewno zachęci do prób i 
eksperymentowania z ARM-ami.

Z jednej strony  ze wzgl du na płytce drukowanej urządzenia, w któ-
rym zastosowano opisywany moduł.

Schemat montażowy płytki druko-
wanej pokazano na rys. 2. Zastosowa-
no dwustronny montaż elementów, co 
znacznie uprościło projekt druku, z ko-
nieczności dość gęstego. Mozaiki ścieżek 
obydwu warstw płytki drukowanej po-
kazano na wkładce wewnątrz numeru.

Jako U3 można zastosować jeden 
z trzech mikrokontrolerów firmy Phi-
lips: LPC2104, 2105 lub 2106. Wszyst-
kie wymienione mikrokontrolery mają 
128 kB pamięci Flash i identyczne 
peryferia, różnią się tylko pojemnością 
wbudowanej pamięci SRAM (odpo-
wiednio: 16/32/64 kB).
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WYKAZ ELEMENTÓW
(rezystory i kondensatory

w obudowach 0805)
Rezystory
R1: usunąć w przypadku nie ko-
rzystania z programatora IAP
R2, R4: 33 kV
R3: 22 kV
R5: usunąć w przypadku nie ko-
rzystania z programatora IAP
R6, R7: 10 kV
Kondensatory
C1, C3, C4: 10 mF/16 V
C2, C7, C8, C9, C10, C11, 
C12: 100 nF
C5, C6: 33 pF
Półprzewodniki
U1: SPX1117–1,8
U2: SPX1117–3,3
U3: LPC2106
U4: MAX232
T1, T2: BC850 w SOT–23
D1, D2, D3: LL4148
Inne
X1: 12 MHz
JP1, JP2: gold–piny 1x20

Płytka o wymiarach 92 x 20 mm
Zasilanie +5 V
Format złącza DIP40
Możliwość zastosowania mikrokontrolerów ARM 
LPC2104/06/06
Wszystkie nóżki mikrokontrolera są 
wyprowadzone na złącze DIP40
Konwersja na płytce napięć zasilających 
5 V/3,3 V oraz 5 V/1,8 V
Wbudowany na płytce kwarc 12 MHz, 
opcjonalnie – programator IAP

PODSTAWOWE PARAMETRY
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Rys. 1. Schemat elektryczny

Rys. 2. Płytka drukowana a) strona 
elementów, b) strona lutowania

a) b)

W ofercie handlowej AVT są dostępne:
- [AVT-1411A] płytka drukowana


