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Jednoliniowy interfejs alfanumerycznego wyświetlacza LCD
Czasami zdarza siÍ, øe

dodanie standardowego wy-
úwietlacza do systemu nie
jest moøliwe ze wzglÍdu na
niewystarczaj¹c¹ liczbÍ wol-
nych wyprowadzeÒ mikro-
kontrolera. Ale jedno wolne
wyjúcie zawsze siÍ zna-
jdzie...

Na rys. 1 przedstawiono
schemat konwertera RS232
->LCD. Urz¹dzenie odbiera
dane z†dowolnego z³¹cza
zgodnego ze standardem
RS232 (2,4 lub 9,6kb/s) i†kon-
wertuje je do postaci rÛwno-
leg³ej, akceptowanej przez

kontroler wyúwietlacza LCD
zgodny z†HD44870.

Uk³ady serii EDE700/701/
702 s¹ znane Czytelnikom
z†artyku³u opublikowanego
w†zesz³orocznym, listopado-
wym wydaniu EP. Elektro-
niczna wersja tego artyku³u
znajduje siÍ takøe na p³ycie
CD-EP1/2000. Uk³ady te do-
starczaj¹ dane do kontrolera
wyúwietlacza 4-bitow¹ magi-
stral¹ i†generuj¹ odpowiednie
sygna³y steruj¹ce: ENA, RW
i†RS.

Firma e-lab oferuje trzy
podobne do siebie uk³ady ro-
dziny EDE70x: EDE700/701

Prezentowany
w†artykule interfejs
doskonale mieúci siÍ

w formule Miniprojektu:
jeden uk³ad scalony

realizuje z³oøon¹
funkcjÍ, zwalniaj¹c

uøytkownika
z†koniecznoúci

szczegÛlnego zg³Íbiania
tajnikÛw obs³ugi

wyúwietlacza LCD.

i†702. S¹ one ze sob¹ kom-
patybilne pod wzglÍdem roz-
k³adu wyprowadzeÒ i ,
w†znacznym stopniu, pod
wzglÍdem sposobu konfigu-
rowania i†obs³ugi kontrolera
LCD. Podstawowa rÛønica
pomiÍdzy tymi uk³adami po-
lega na zastosowaniu
w†EDE700 rezonatora o†czÍs-
tot l iwoúci rezonansowej
20MHz, a†4MHz w†uk³adach
EDE701/702.

Na rys. 2 znajduje siÍ wi-
dok rozmieszczenia elemen-
tÛw na p³ytce drukowanej in-
terfejsu. Jej projekt opracowa-

no pod k¹tem maksymalnego
ograniczenia zajmowanego
miejsca i†moøliwoúci monta-
øu bezpoúrednio pod p³ytk¹
wyúwietlacza.
RK

Karty katalogowe uk³adÛw
EDE700/701/702 znajduj¹ siÍ
na p³ycie CD-EP1/2000,
w†katalogu Nowe Podzespo-
³y\ede70x\, a†takøe w†Inter-
necie pod adresem: www.ep.-
com.pl/ftp/ede700.pdf, ../ftp/
ede701.pdf, ../ftp/ede702.pdf.

Na p³ycie CD-EP1/2000
znajduje siÍ takøe elektronicz-
na wersja artyku³u o†uk³a-
dach EDE700/701, ktÛry zo-
sta³ opublikowany w†EP11/
99 w†dziale ìNowe Podze-
spo³yî.
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WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 33kΩ
P1: 10kΩ (miniaturowy
potencjometr do druku)
Kondensatory
C1, C2: 100nF
C3: 47µF/10V
Półprzewodniki
US1: EDE700, 701 lub 702
Różne
X1: kwarc 4 lub 20MHz (dla
EDE700)

P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1259.

Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
http://www.ep.com.pl/pcb.-
html oraz na p³ycie CD-EP01/
2000 w katalogu PCB.


