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Yampp−7
Kieszonkowy odtwarzacz MP3,

część 1

Odtwarzacz ma wymiary jedy-
nie 80 x 56 x 25 mm i jako ürÛd³o
plikÛw MP3 wykorzystuje kartÍ
pamiÍci Compact Flash lub Mul-
tiMedia Card. W†kaødym megabaj-
cie pojemnoúci karty moøna ìupa-
kowaÊî minutÍ muzyki (przy stru-
mieniu danych 128 kbd). Oznacza
to, øe na karcie o†pojemnoúci 64
MB moøemy zmieúciÊ oko³o go-
dziny muzyki. Odtwarzacz obs³u-
guje praktycznie wszystkie do-
stÍpne na rynku karty, pocz¹wszy
od ma³ych - 16-megabajtowych,
a†skoÒczywszy na najwiÍkszych
obecnie dostÍpnych kartach CF
o†pojemnoúci 512 MB, na ktÛrych
moøna zapisaÊ 8†godzin muzyki
skompresowanej w†dobrej jakoúci!
Do sterowania odtwarzaczem

s³uø¹ cztery przyciski, a†informa-
cje wyúwietlane s¹ na graficznym
wyúwietlaczu LCD. Wyjúcie audio
zastosowanego dekodera MP3 -
VS1001 jest przystosowane do
bezpoúredniego sterowania s³u-
chawkami. Ca³oúÊ jest zasilana
z†wbudowanego akumulatora lito-
wo-jonowego (lub Ni-Mh) o†napiÍ-
ciu 3,6 V, ktÛry pozwala (przy
pojemnoúci wynosz¹cej oko³o 1000
mAh) na ponad 15 godzin ci¹g-
³ego s³uchania muzyki. Do za-
rz¹dzania zawartoúci¹ karty pa-

Przedstawiamy kolejny
odtwarzacz MP3, tym razem

zaprojektowany jako
przenoúny. W Yamppie-7

zastosowano do pamiÍtania
nagraÒ karty pamiÍciowe

Compact Flash lub
MultiMedia Card, co
powoduje, øe jest to
urz¹dzenie na wskroú

nowoczesne.
Rekomendacje:

prezentowany w artykule
odtwarzacz to kolejny krok

w miniaturyzacji odtwarzaczy
MP3, wiÍc polecamy jego

opis przede wszystkim fanom
empetrÛjkowych nagraÒ, ktÛrzy

nie lubi¹ siÍ rozstawaÊ ze
swoimi nagraniami.

miÍci Flash s³uøy interfejs USB
umoøliwiaj¹cy ³atw¹ i†szybk¹ wy-
mianÍ zgromadzonych utworÛw
oraz ³atwe i†szybkie uaktualnianie
oprogramowania bez koniecznoúci
otwierania obudowy odtwarzacza.
Jednoczeúnie, poprzez z³¹cze USB
odbywa siÍ ³adowanie wbudowa-
nego w†odtwarzacz akumulatora -
wystarczy pod³¹czyÊ kabel USB
i†po oko³o 2†godzinach akumula-
tor zostanie na³adowany. Ca³oúÊ
przeznaczona jest do zamkniÍcia
w†obudowie typu ìma³a mydel-
niczkaî, produkowanej przez
w³osk¹ firmÍ Teko S.p.A, o†ozna-
czeniu katalogowym 10007.9
(http://www.teko.it/ENCLOSURES/
soap1.html), dostÍpnej miÍdzy in-
nymi w†Elfie.

Moøliwoúci i†obs³uga
yamppa-7
Yamppa-7 moøemy wykonaÊ

w†dwÛch wersjach: wyposaøonej
w†wyúwietlacz LCD lub w†wersji
bez wyúwietlacza. Do uproszczo-
nej wersji zawsze moøemy do³o-
øyÊ wyúwietlacz LCD, co wymaga
jedynie wykonania odpowiednie-
go otworu w†obudowie, przymo-
cowania wyúwietlacza, pod³¹cze-
nia go do odpowiedniego z³¹cza
na p³ytce drukowanej yamppa
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oraz wymiany oprogramowania
systemowego. Podczas odtwarza-
nia wyúwietlane s¹ informacje
o†bieø¹cej playliúcie, nazwie i†wy-
konawcy utworu, linijka ukazuj¹-
ca postÍp w†odtwarzaniu danego
utworu, ogÛlny i†aktualny czas
trwania utworu (lub czas do jego
zakoÒczenia), bieø¹cy numer oraz
liczba utworÛw w†aktualnej play-
liúcie, a takøe status odtwarzacza.
W†linii statusu wyúwietlane s¹
ikony informuj¹ce o†aktualnych
ustawieniach trybu Random, Re-
peat, Loudness, o†blokadzie kla-
wiszy, stanie akumulatora oraz
o†ustawionym poziomie g³oúnoúci.
Liczba dostÍpnych funkcji ste-

ruj¹cych prac¹ tego odtwarzacza
jest zbliøona do dostÍpnych u†je-
go wiÍkszego ìbrataî, czyli yam-
ppa-3/usb. Ze wzglÍdu na to, øe
sterowanie prac¹ odtwarzacza od-
bywa siÍ jedynie za pomoc¹ czte-
rech przyciskÛw, naleøa³o im
przypisaÊ po kilka rÛønych fun-
kcji, w†zaleønoúci od stanu urz¹-
dzenia, jak rÛwnieø od tego czy
dany klawisz zostanie przyciúniÍ-
ty na krÛtko, czy przytrzymany
d³uøej. W†oprogramowaniu dla
wersji bez wyúwietlacza LCD zde-
finiowano nieco odmienny uk³ad
funkcji na poszczegÛlnych klawi-
szach, co w†tym przypadku u³at-
wia jego obs³ugÍ. WyrÛøniamy
trzy tryby, w†ktÛrych moøe siÍ
znajdowaÊ odtwarzacz. Tryb Stop
- czyli gotowoúci, tryb Play - czyli
podczas odtwarzania utworu oraz
tryb obs³ugi Menu, ktÛry wystÍ-
puje jedynie w†odtwarzaczach wy-
posaøonych w†wyúwietlacz LCD.
DostÍpne w†nim funkcje i†sposÛb
poruszania siÍ po menu s¹ jed-
nakowe, niezaleønie od tego czy

menu wywo³ano podczas odtwa-
rzania utworu, czy teø gdy odtwa-
rzanie jest zatrzymane.
Podczas odtwarzania dwa gÛrne

przyciski znajduj¹ce siÍ w†s¹siedz-
twie gniazdka s³uchawkowego s³u-
ø¹ do zmiany utworu na poprzed-
ni lub nastÍpny, a†w†przypadku
ich d³uøszego przytrzymania - do
regulacji poziomu g³oúnoúci od-
twarzania. W†dalszej czÍúci opisu
bÍd¹ one nazwane klawiszami Up-
Down, przy czym Down znajduje
siÍ bliøej gniazdka s³uchawkowe-
go. Dodatkowo, jednoczesne przy-
ciúniÍcie klawiszy Up i†Down na
czas oko³o†1†sekundy powoduje za-
blokowanie lub odblokowanie kla-
wiatury, co zapobiega przypadko-
wym zmianom ustawieÒ w†przy-
padku noszenia odtwarzacza w†kie-
szeni. Z†boku odtwarzacza, poniøej
gniazda USB, znajduje siÍ klawisz
Play, ktÛry przyciúniÍty na krÛtko
podczas odtwarzania w³¹cza i†wy-
³¹cza funkcjÍ Pause, a†przyciúniÍty
d³uøej s³uøy do szybkiego przewi-
jania utworu do przodu. Poniøej
klawisza Play mamy ostatni z†do-
stÍpnych przyciskÛw, czyli przy-
cisk Stop, ktÛry po d³uøszym
przyciúniÍciu pozwala na uaktyw-
nienie trybu Menu w†odtwarza-
czach wyposaøonych w†wyúwiet-
lacz LCD. W†wersji bez LCD d³uø-
sze przyciúniÍcie klawisza Stop
podczas odtwarzania utworu po-
woduje przejúcie do nastÍpnej
playlisty. Dla u³atwienia orientacji,
zmianie playlisty towarzyszy s³y-
szalny w†s³uchawkach krÛtki
düwiÍk, ktÛry w†przypadku przej-
úcia na playlistÍ Total - zawiera-
j¹c¹ wszystkie utwory zawarte na
karcie - ma inn¹ wysokoúÊ niø
w†pozosta³ych przypadkach.

W†trybie Stop krÛtkie przyciú-
niÍcie klawisza Up s³uøy do wy-
boru funkcji Loudness, a†klawisza
Down do w³¹czenia/wy³¹czenia
trybu Random. D³uøsze przyciú-
niÍcie klawisza Up umoøliwia
w³¹czenie lub wy³¹czenie automa-
tycznego blokowania klawiatury
po okreúlonym czasie bezczyn-
noúci klawiszy podczas odtwarza-
nia. Jeúli w odtwarzaczu jest
wyúwietlacz LCD, to aktualny stan
funkcji tych klawiszy jest wy-
úwie t l any w† l in i i s t a tusu ,
a†w†przypadku braku wyúwietla-
cza potwierdzany krÛtkim düwiÍ-
kiem, przy czym wyøszy düwiÍk
oznacza za³¹czenie danej funkcji.
W†odtwarzaczu posiadaj¹cym LCD,
d³uøsze naciúniÍcie klawisza Down
uruchamia procedurÍ regulacji
kontrastu wyúwietlacza. Reguluje-
my go za pomoc¹ klawiszy Up-
Down i†zapamiÍtujemy, naciskaj¹c
klawisz Stop. Klawisz Play naciú-
niÍty na krÛtko w†trybie gotowoú-
ci uruchamia odtwarzanie, a†na-
ciúniÍty d³uøej w†wersji wyposa-
øonej w†LCD powoduje wy³¹cze-
nie zas i lania odtwarzacza ,
a†w†wersji bez wyúwietlacza zmia-
nÍ trybu Repeat, ktÛry ma cztery
programy dzia³ania: odtworzenie
pojedynczej playlisty,  odtwarza-
nie kolejno wszystkich playlist,
powtarzanie ìw†kÛ³koî jednej
playlisty lub powtarzanie jednego
utworu. Numer programu sygna-
lizowany jest na wyúwietlaczu
odpowiedni¹ ikonk¹, a†w†wersji
bez wyúwietlacza potwierdzany
seri¹ od 1†do 4†düwiÍkÛw. Osta-
tecznie, d³uøsze przytrzymanie
klawisza Stop wy³¹cza odtwarzacz
bez LCD lub wywo³uje menu
w†wersji z†wyúwietlaczem.
Po uaktywnieniu trybu Menu

dostajemy spis wszystkich dostÍp-
nych funkcji. Klawiszami Up-Down
wybieramy interesuj¹c¹ nas funkcjÍ
i†potwierdzamy klawiszem Play lub
wychodzimy z†menu bez dokony-
wania zmian, naciskaj¹c klawisz
Stop. Jeúli zatwierdzimy dan¹ fun-
kcjÍ klawiszem Play, to dopÛki na

Rys. 1. Schemat blokowy odtwarzacza
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wyúwietlaczu widoczne jest menu
lub nie jest widoczny pasek postÍpu
odtwarzania moøemy spowodowaÊ
kolejn¹ zmianÍ wybranej funkcji,
czyli np. trzykrotne zatwierdzenie
przejúcia do nastÍpnej playlisty.
Ca³a ta ìklawiszologiaî wydaje

siÍ byÊ doúÊ skomplikowana, lecz
po krÛtkim okresie uøytkowania
yamppa okazuje siÍ, øe wcale tak
nie jest, a†liczba dostÍpnych
funkcji rekompensuje pocz¹t-
kowe k³opoty. Oczywiúcie,
zastosowanie wyúwietlacza LCD
znacznie u³atwia obs³ugÍ, ponie-
waø wiÍkszoúÊ funkcji jest dostÍp-
nych z†poziomu menu. Dla u³at-
wienia obs³ugi odtwarzacza po-
cz¹tkuj¹cym uøytkownikom,
w†tab. 1 i†2 podano zestawienie
funkcji poszczegÛlnych klawiszy.
Podobnie jak jego wiÍkszy brat,

yampp-7 obs³uguje, stworzony spe-
cjalnie dla potrzeb yamppÛw, nowy
format dysku nazwany YADL -
Yampp Advanced Disk Layout, ktÛ-
rego zalety przedstawi³em w†artyku-
le poúwiÍconym yamppowi-3/usb.

Interfejs USB
Do przesy³ania plikÛw MP3 do

pamiÍci yamppa-7 uøyto coraz
bardziej popularnego interfejsu
szeregowego USB. W†przypadku
yamppa-7 pozwala on na przesy-
³an ie danych z†prÍdkoúc i¹
250...300 kilobajtÛw na sekundÍ.
Jest ona ograniczona szybkoúci¹
dzia³ania mikrokontrolera i†cza-
sem zapisu do pamiÍci Flash.
Dodatkowo, dziÍki moøliwoúci sa-
moprogramowania siÍ procesora
ATmega161, moøliwa jest wymia-
na g³Ûwnego oprogramowania od-
twarzacza poprzez ³¹cze USB bez
koniecznoúci otwierania obudowy
i†pod³¹czania interfejsu programu-
j¹cego. Do tego celu potrzebny
jest jedynie krÛtki program boot-
loadera umieszczony pod koniec
dostÍpnej pamiÍci programu pro-
cesora (jednorazowo podczas uru-
chamiania yamppa).
Zastosowany w†roli interfejsu-

konwertera uk³ad FT8U245BM jest
kompletnym i†prostym w†uøyciu
sprzÍgiem pomiÍdzy magistral¹
mikrokontrolera a z³¹czem USB
i†posiada wewn¹trz wszystkie blo-
ki potrzebne do nawi¹zania, syn-
chronizacji i†kontroli komunikacji
z†komputerem PC oraz dwa od-
dzielne bufory FIFO na wysy³ane
i†odbierane dane. Po zainstalowa-

niu w komputerze PC dostarczo-
nych przez producenta - firmÍ
FTDI - sterownikÛw, uk³ad
FT8U245 jest widziany jako szyb-
ki wirtualny port komunikacyjny
COM. Takie podejúcie wymaga
uøycia dedykowanej aplikacji uru-
chomionej na komputerze i†s³uø¹-
cej do przygotowania i†transmisji
poprzez port COM wszelkich da-

nych maj¹cych trafiÊ do karty
pamiÍci odtwarzacza. RolÍ tej ap-
likacji pe³ni yamppLink opisany
dok³adniej w†artykule poúwiÍco-
nym yamppowi-3/USB (EP1/2003).

Budowa i†dzia³anie
yamppa-7
Schemat blokowy odtwarzacza

pokazano na rys. 1, a†schemat
elektryczny na rys. 2. ìSercemî
uk³adu jest mikrokontroler jedno-
uk³adowy IC1 - ATmega161L fir-
my Atmel. Jest on odpowiedzial-
ny za odczyt i†zapis danych na
kartÍ pamiÍci Flash, przekazywa-
nie strumienia MPEG do dekodera
IC2 - VS1001, za obs³ugÍ klawi-
szy, wyúwietlacza LCD oraz inter-
fejsu USB w†postaci uk³adu IC6,
wraz z†dekoderem adresowym IC4
- 74HC00D. Interfejs USB jest
widziany przez procesor jako ko-
mÛrka zewnÍtrznej pamiÍci RAM
o†adresie 8000h. Ca³oúÊ zasilana
jest napiÍciem 3,6†V otrzymywa-
nym z†akumulatorka pod³¹czone-
go do zaciskÛw BAT. Ze wzglÍdu

na zasilanie ca³oúci napiÍciem
3,6†V, nie jest wymagany øaden
konwerter poziomÛw dla sygna-
³Ûw podawanych do uk³adu IC2.
Konieczne jest natomiast zastoso-
wanie niskonapiÍciowej wersji
mikrokontrolera IC1 oznaczonej
sufiksem  ìLî. NapiÍcie wymaga-
ne do ³adowania akumulatora jest
pobierane ze z³¹cza USB, a†proces

³adowania ogniwa Li-Ion jest
kontrolowany przez specja-
lizowan¹ ³adowarkÍ†IC5 -

MAX1811. Jeúli zamiast akumula-
tora Li-Ion zastosujemy trzy aku-
mulatorki Ni-Mh, to rolÍ ³adowar-
ki pe³ni uk³ad z³oøony z†diody D1
i†rezystorÛw R2 i†R3. Wyjaúnienia
moøe wymagaÊ rola rezysto-
rÛw†R11, R13 i†R16. Rezystor R11
umoøliwia podwÛjne wykorzysta-
nie linii portu PD0 mikrokontro-
lera, jako wejúcia dla sygna³u
DREQ (ø¹danie danych) z†uk³adu
VS1001 oraz jako wyjúcia sygna³u
D/C dla wyúwietlacza LCD. Dziel-
nik napiÍcia z³oøony z†rezystorÛw
R13 i†R16 s³uøy do kontroli stanu
roz³adowania akumulatora. Podaje
on napiÍcie proporcjonalne do
napiÍcia zasilania na jedno
z†wejúÊ komparatora analogowego
zawartego wewn¹trz mikrokontro-
lera IC1, ktÛre porÛwnywane jest
z†wewnÍtrznym napiÍciem odnie-
sienia. Podczas obs³ugi uk³adu
dekodera IC2 to samo wyprowa-
dzenie mikrokontrolera s³uøy jako
wyjúcie sygna³u Chip Select dla
uk³adu IC2, a†obecnoúÊ rezysto-
rÛw R13 i†R16 nie ma wp³ywu

USB dostępne jak nigdy dotychczas

Tab. 1. Funkcje przycisków w odtwarzaczu bez wyświetlacza LCD
Tryb Czas SW1 SW2 SW3 SW4
pracy przyciśnięcia

PLAY Krótko Play/Pauza Stop Następny Poprzedni
utwór utwór

Długo Szybkie Następna Głośniej Ciszej
przewijanie Playlista

STOP Krótko Play −− Loudness Random
Długo Tryb Repeat Wyłączenie Autoblokada −−

yamppa klaw.

Tab. 2. Funkcje przycisków w odtwarzaczu z wyświetlaczem LCD
Tryb Czas SW1 SW2 SW3 SW4
pracy przyciśnięcia

PLAY Krótko Play/Pauza Stop Następny Poprzedni
utwór utwór

Długo Szybkie Menu Głośniej Ciszej
przewijanie

STOP Krótko Play −− Loudness * Random *
Długo Wyłączenie Menu Autoblokada Kontrast

yamppa klaw.* LCD *
* − dostępne również z poziomu Menu
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Rys. 2. Schemat elektryczny yamppa−7
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WYKAZ ELEMENTÓW

Rezystory (SMD rozmiar 0805)
R1, R6: 10kΩ
R2, R3: 100Ω*
R4: 1MΩ
R5, R11: 4,7kΩ
R7: 1,5kΩ
R10: 2,2kΩ
R12: 470Ω
R13: 33kΩ
R14, R15: 27Ω
R16: 51kΩ
Kondensatory
C1, C6, C7: 100nF/C0805
C9...C11: 100nF/C0805
C2...C5: 33pF/C0805
C8: 10µF/16V ELNA_RV2_4
C14: 10µF/16V tantal C6032
C15: 1µF/16V tantal C3528
C12, C13: 100µF/10V ELNA_RV2_63
Półprzewodniki
D1: BAS32 SOD80*
T2: BC817 SOT23
IC1: ATmega161L TQFP44
IC2: VS1001K SOIC−28
IC4: 74HC00D SO14
IC5: MAX1811 SO8**
IC6: FT8U245BM QFP32
Różne
Q1: 4,000MHz HC49U−V
niskoprofilowy
Q2: 12,288MHz HC49U−V
niskoprofilowy
Q3: 6,00MHz 3−końcówkowy
rezonator ceramiczny
J1: gniazdo karty Compact Flash
J2: szpilkowe, kątowe 2*5pin,
rozstaw 2mm
X1: gniazdo mini−jack 3,5mm
X2: złącze USB−B (787780)
X3: gniazdo karty MultiMedia
Card
SW1...SW4: kątowy przycisk ALPS
typu SKHHLQ
* Montować w przypadku użycia
akumulatora Ni−Mh
** Montować w przypadku użycia
akumulatora Li−Ion

na jego poziomy. Z³¹cze J2 s³uøy
do pod³¹czenia graficznego
wyúwietlacza LCD stosowanego
w†wiÍkszoúci telefonÛw komÛrko-
wych firmy Nokia. SposÛb pod-
³¹czenia podany bÍdzie w†dalszej
czÍúci artyku³u. Jednoczeúnie z³¹-
cze J2 s³uøy do pod³¹czenia kabla
wymaganego do zaprogramowania
mikrokontrolera programem boot-
loadera.

Karty pamiÍci
Karta pamiÍciowa Compact

Flash w³oøona do z³¹cza J1 ko-
munikuje siÍ z†mikrokontrolerem
w†trybie bardzo podobnym jak
w†interfejsie ATA stosowanym
miÍdzy innymi w†twardych dys-
kach, lecz moøe pracowaÊ w†try-
bie 8-bitowym, co znacznie upra-
szcza jej pod³¹czenie do mikro-
kontrolera. Z†tego powodu rejestry
karty mog¹ byÊ widziane przez
procesor jako fragment zewnÍt-
rznej pamiÍci RAM adresowanej
sygna³ami linii A8...A11 i†uaktyw-
nianej niskim poziomem na linii
A15 - czyli o†adresach pomiÍdzy
1000h a†1F00h. Jeúli zamiast karty
CF jest zastosowana karta Multi-
Media Card, to zamiast z³¹cza J1
wykorzystywane jest z³¹cze X3,
a†karta MMC komunikuje siÍ
z†procesorem, wykorzystuj¹c ma-
gistralÍ SPI oraz sygna³ A14 bÍ-
d¹cy sygna³em zezwolenia na ko-
munikacjÍ dla pamiÍci MMC.

Wy³¹cznik zasilania
W†yamppie-7 nie zastosowano

w³¹cznika w†jego klasycznej posta-
ci. Wykorzystano natomiast moø-
liwoúÊ przejúcia w†stan uúpienia
wiÍkszoúci elementÛw wchodz¹-
cych w†sk³ad yamppa - czyli de-

kodera VS1001, interfejsu USB,
karty pamiÍci i†wreszcie g³Ûwnego
mikrokontrolera ATmega161L.
W†stanie uúpienia yampp pobiera
z†akumulatora pr¹d o†natÍøeniu
oko³o 1,5 mA, a†po wyjÍciu karty
pamiÍci - kilkadziesi¹t mikroampe-
rÛw. Umoøliwia to czuwanie ìwy-
³¹czonegoî yamppa przez okres
oko³o miesi¹ca bez wyjmowania
karty pamiÍci. Przy d³uøszych
przerwach w†uøytkowaniu odtwa-
rzacza zalecane jest wyjÍcie karty.
Przejúcie z†trybu uúpienia w†tryb
pracy nastÍpuje po naciúniÍciu
i†dwusekundowym przytrzymaniu
klawisza Play, co powoduje poda-
nie na nÛøkÍ ICP procesora
poziomu niskiego oraz wygenero-
wanie przerwania ìwybudzaj¹ce-
goî procesor z†trybu sleep.
Wy³¹czenie odtwarzacza, czyli

przejúcie w†stan uúpienia nastÍpu-
je automatycznie po 2†minutach
bezczynnoúci, czyli pozostawania
w†stanie Stop lub - w†zaleønoúci
od wersji programu - po d³uøszym
naciúniÍciu klawisza Play lub Stop
w†czasie, gdy odtwarzacz pozosta-
je w†trybie gotowoúci. Jeúli pod-
czas pracy odtwarzacza napiÍcie
na akumulatorze osi¹gnie mini-
maln¹ dopuszczaln¹†wartoúÊ (oko-
³o 3†V), zostanie to zasygnalizo-
wane krÛtkim düwiÍkiem, wy-
úwietleniem ikonki przekreúlonej
baterii, a†po up³ywie 10 minut
odtwarzacz sam siÍ wy³¹czy. Pod-
czas tych 10 minut bÍdzie s³yszal-
ny co minutÍ krÛtki düwiÍk in-
formuj¹cy o†krytycznym stanie
akumulatora zasilaj¹cego. PrÛba
ponownego za³¹czenia odtwarza-
cza z†roz³adowanym akumulato-
rem koÒczy siÍ komunikatem Low
Battery!, potrÛjnym düwiÍkiem

oraz natychmiastowym wy³¹cze-
niem. Ostatecznie, jeúli pozosta-
wimy odtwarzacz w†stanie pauzy
na 15 minut, to teø nast¹pi jego
automatyczne wy³¹czenie.

Akumulator
Do zasilania yamppa-7 moøna

wykorzystaÊ kilka typÛw akumu-
latorÛw ³atwo dostÍpnych, ponie-
waø s¹ one wykorzystywane do
zasilania telefonÛw komÛrkowych.

Tab. 3. Zestawienie typów wyświetlaczy oraz modeli telefonów, które można
wykorzystać przy budowie yamppa−7
Typ Modele Liczba Komentarz
LCD telefonów wyprowadzeń

LPH−7366 lub N5110, N5150, N6110, 9 Wyprowadzenia na gumce przewo−
LPH−7666 N6150 dzącej, posiada plastikową matówkę

do podświetlania diodami LED
LPH−7677 lub N3210, N6210 8
LPH−7690
LPH−7779 N3310, N3330, N5510 8 Wyprowadzenia na złoconych

stykach. Najlepszy wybór
ECM−A−1091 N8210, N8250 9 Jak LPH−7366

Tab. 4. Rozkład wyprowadzeń wyświetlaczy
Numer styku: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dla 8−stykowych: VDD SCLK SDIN D/C SCE GND VOUT RES −
Dla 9−stykowych: VDD SCLK SDIN D/C SCE OSC GND VOUT RES
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Najlepiej jest uøyÊ akumulatora
litowo-jonowego o†pojemnoúci
w†zakresie od 600 do 1200 mAh,
stosowanych w†telefonach Nokia
3310 (950...1200 mAh), Motorola
V3688 (600 mAh) lub innych
Motorolach z†serii L, P†lub V.
Waøne jest, aby gruboúÊ zastoso-
wanego akumulatorka nie przekra-
cza³a 8,5 mm, poniewaø powstan¹
k³opoty ze zmieszczeniem go
w†obudowie yamppa. Jeúli nie znaj-
dziemy odpowiedniego akumulato-
ra typu Li-Ion, to moøemy zasto-
sowaÊ zestaw trzech akumulator-
kÛw Ni-Mh o†wielkoúci baterii R3.
Naleøy pamiÍtaÊ, øe stosuj¹c aku-
mulator Li-Ion, musimy zamonto-
waÊ uk³ad IC5 i†nie montowaÊ
elementÛw D1, R2, R3. Natomiast
przy zastosowaniu akumulatorkÛw
Ni-Mh nie montujemy uk³adu IC5,
a†wlutowujemy D1, R2 i†R3.

Wyúwietlacz LCD
Zestawienie typÛw wyúwietla-

czy oraz modeli telefonÛw, ktÛre
moøna wykorzystaÊ przy budowie

yamppa-7 podano w†tab. 3. Jeúli
chcemy, øeby wyúwietlacz by³ wi-
doczny w†ciemnoúci, moøemy go
podúwietliÊ. Dwa moøliwe do wy-
konania sposoby podúwietlenia opi-
szÍ pÛüniej, a†teraz zajmÍ siÍ pod-
³¹czeniem samego wyúwietlacza.
Jeøeli zastosujemy wyúwietlacz

typu LPH-7779, to pod³¹czenie do
niego przewodÛw nie stwarza øad-
nego problemu, poniewaø moøna
je przylutowaÊ wprost do z³oco-
nych stykÛw wyúwietlacza. Zasto-
sowanie wyúwietlacza z†wyprowa-
dzeniami w†postaci gumy przewo-
dz¹cej poci¹ga za sob¹ koniecz-
noúÊ wykonania p³ytki drukowa-
nej z†polami kontaktowymi lub
wykorzystania fragmentu p³ytki
z†uszkodzonego telefonu komÛrko-
wego - po odpowiednim przyciÍ-
ciu i†przylutowaniu przewodÛw
do istniej¹cych úcieøek b¹dü prze-
lotek. Wykonanie takiej p³ytki we
w³asnym zakresie wymaga trochÍ
precyzji i†cierpliwoúci, poniewaø
odleg³oúÊ pomiÍdzy poszczegÛlny-
mi stykami wyúwietlacza wynosi

1†mm, a†wymagana szerokoúÊ
úcieøki pola stykowego oko³o 0,4
mm. NastÍpnie przewody prowa-
dz¹ce od wyúwietlacza pod³¹cza-
my kolejno do pierwszych 8†sty-
kÛw z³¹cza J2. Jeúli stosujemy
wyúwietlacz o†9†wyprowadze-
niach, to styk numer 6†(OSC)
wyúwietlacza naleøy po³¹czyÊ ze
stykiem numer 1†(VDD), a†pozo-
sta³e styki pod³¹czyÊ tak samo jak
przy zastosowaniu wyúwietlacza
8-wyprowadzeniowego. Rozk³ad
wyprowadzeÒ poszczegÛlnych wy-
úwietlaczy podano w†tab. 4 przy
za³oøeniu, øe patrz¹c na wyúwiet-
lacz od strony wyprowadzeÒ i†ma-
j¹c†wyprowadzenia u†gÛry wy-
úwietlacza, styk numer 1†znajduje
siÍ po lewej stronie z³¹cza.
Romuald Bia³y
http://www.yamppsoft.prv.pl

Wzory p³ytek drukowanych w for-
macie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/
?pdf/marzec03.htm oraz na p³ycie
CD-EP3/2003B w katalogu PCB.


