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MINIPROJEKTY
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AVT-1614 w ofercie AVT:
AVT-1614A – p!ytka drukowana
AVT-1614B – p!ytka drukowana + elementy 

Dodatkowe materia y na CD/FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 14039, pass: 4p80b5b5

• wzory p!ytek PCB
• karty katalogowe i noty aplikacyjne 

elementów oznaczonych w Wykazie 
elementów kolorem czerwonym

Wykaz elementów:
Rezystory:
R1, R2: 470 V (0805)
Kondensatory:
C1, C2: 100 nF (0805)
Pó przewodniki:
U1: LM1117-3V3
PWR: dioda LED zielona (1206)
LED1...LED6: dioda LED "ó!ta (1206)
Inne:
CON1: Gniazdo USB-B
JP1: goldpin 1×3+zworka
Master, 8PIN...40PIN: listwa goldpin 2×5 pinów
L1: Koralik ferrytowy 
ICSP: listwa goldpin k#towe 1×6 pinów
ZIF: Podstawka TEXTOOL40
Przewód ta$mowy 10-"y!owy, dwa wtyki 
zaciskane typu Z-FC10

AVT
1614

Dodatkowe materia y 
na CD/FTP

Adapter ma wszystko, co potrzebne do 

zapewnienia odpowiednich warunków pra-

cy procesora podczas programowania. Wy-

posa ono go w!uniwersaln" podstawk# ZIF, 

co zapewnia $atw" wymian# uk$adów i!nie-

zawodne ich po$"czenie. Rekomendujemy 

ten miniprojekt fanom mikrokontrolerów 

PIC, którzy potrzebuj" wygodnego rozsze-

rzenia programatora mikrokontrolerów z! tej 

rodziny, umo liwiaj"cego programowanie 

przed zamontowaniem w!docelowym urz"-

dzeniu.

Schemat elektryczny przystawki po-

kazano na rysunku 1, natomiast schemat 

monta owy na rysunku 2. Adapter wypo-

sa ono w!  gniazdo ICSP 6-pinowe, zgodne 

Uniwersalny adapter dla programatora PIC

Adapter pe ni rol! przystawki 

do programatorów PIC ICSP 

(np. PICkit-2) umo"liwiaj#cej 

programowanie poza systemem 

wi!kszo$ci najbardziej 

popularnych mikrokontrolerów 

PIC w% obudowach DIP od 8 do 

40 wyprowadze&. 

Tabela 1. Sposób do !czenia sygna ów ze z !cza ICSP do podstawek

Sygna  
ICSP

8PIN 14PIN 18PIN 20PIN 28PIN 40PIN

numer wyprowadzenia mikrokontrolera, do którego doprowadzono sygna  ICSP 

MCLR 4 4 3 4 1 1

VCC 1 1 15 1 20 11,32

GND 8 14 4 20 19 12,31

PGD 7 13 12 19 28 40

PGC 6 12 11 18 27 39

Rysunek 1. Schemat ideowy adaptera dla mikrokontrolerów PIC
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Rysunek 2. Schemat monta!owy adaptera dla mikrokontrolerów PIC

ze standardem PICkit, przeznaczone do 

wspó$pracy z!programatorem AVT5272, PIC-

kit-2 lub PICkit-3 itp. Programowany uk$ad 

mo e by% zasilany poprzez z$"cze ICSP za 

po&rednictwem programatora lub z! interfej-

su USB. Wyboru 'ród$a zasilania dokonuje 

si# za pomoc" zworki J1. Zwork" J2 mo na 

wybra% poziom napi#cia zasilania 3,3!V lub 

5!V. Dioda LED oznaczona jako PWR infor-

muje o!za$"czeniu napi#cia zasilania. Diody 

LED D1...D6 wskazuj" aktywn" podstawk#. 

Wszystkie sygna$y niezb#dne do zaprogra-

mowania mikrokontrolera zosta$y doprowa-

dzone do z$"cza J1 (oznaczonego na p$ytce 

drukowanej jako MASTER). Wyboru progra-

mowanego uk$adu dokonujemy za pomoc" 

10- y$owego przewodu zako(czonego wty-

kami Z-FC10, do$"czonego z!jednej strony do 

z$"cza MASTER, a!z!drugiej (w!zale no&ci od 

typu programowanego uk$adu) do z$"cz od 

8PIN do 40PIN. W!tabeli 1 umieszczono spo-

sób do$"czenia sygna$ów ze z$"cza ICSP do 

podstawek.                                                 EB

Modu$ jest do$"czany do p$ytki bazowej 

projektu Arduino tworz"c „kanapk#”. Oprócz 

wy&wietlacza LCD, przycisku RESET czy z$"-

cza programowania ISP, wyposa ono go w!do-

datkowe peryferia, dzi#ki którym wykonanie 

prototypu urz"dzenia (m.in. za pomoc" zgod-

nego z!Arduino zestawu AVT5272) stanie si# 

niezwykle proste.

Schemat ideowy modu$u pokazano na ry-

sunku!1, natomiast monta owy na rysunku!2. 

Linie danych wy&wietlacza LCD s" do$"czo-

ne do portów PD4...PD7. Regulacj# kontrastu 

umo liwia potencjometr PR1, natomiast rezy-

stor R6 ogranicza pr"d pod&wietlenia wy&wiet-

lacza. Na p$ytce modu$u umieszczono 4 diody 

LED (LED1...LED4) z!rezystorami ograniczaj"-

cymi ich pr"d (R1...R4). Anody diod s" do$"-

czone do + 5!V, a!katody do portów PB2...PB5.

Na potrzeby wykonania interfejsu u yt-

kownika lub wprowadzenia nastaw, p$ytk# wy-

posa ono w!4 przyciski oznaczone jako SW1...

SW4. Sygna$y z!przycisków s" doprowadzone 

do portów D0...D3. Poziomem aktywnym jest 

0!V (zwarcie do masy).

AVTduino LCD
Wy wietlacz LCD dla Arduino

Du a popularno!" i# elastyczno!" 

platformy Arduino sprzyjaj$ 

powstawaniu coraz to nowych 

rozwi$za% sprz&towych. 

Proponujemy p'ytk& 

z# wy!wietlaczem i# klawiszami, 

dzi&ki której 'atwo zbudowa" 

miernik czy zegar.
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AVT-1615 w ofercie AVT:
AVT-1615A – p!ytka drukowana
AVT-1615B – p!ytka drukowana + elementy 

Dodatkowe materia y na CD/FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 14039, pass: 4p80b5b5

• wzory p!ytek PCB
• karty katalogowe i noty aplikacyjne 

elementów oznaczonych w Wykazie 
elementów kolorem czerwonym

Wykaz elementów:
R1...R5: 1 kV (0805)
R6: 680 V (0805)
R7...R10: 10 kV (0805)
LED1...LED4, PWR: diody LED (1206)
U1: czujnik temperatury LM35
Q1: przetwornik piezo z generatorem 5 V
PR1: 10 kV potencjometr monta"owy RM63
PR2: 10 kV potencjometr monta"owy PT10
S1...S4: przycisk miniaturowy 10 mm
RESET: przycisk miniaturowy 1 mm
LCD: wy#wietlacz LCD 2×16 znaków
J1...J3, POWER: listwa goldpin

P ytk! wzbogacono o"czujnik temperatury 

U1 typu LM35 z"wyj#ciowym sygna em ana-

logowym. Sygna  ten doprowadzono do portu 

PC1, to jest wej#cia ADC1 przetwornika A/C. 

Potencjometrem PR2 mo$na w" zakresie 0...5 

V regulowa% napi!cie podawane na wej#cie 

ADC0 przetwornika. Taki regulator mo$e po-

s u$y% chocia$by do zmiany wspó czynnika 

wype niania czy cz!stotliwo#ci generowanego 

sygna u.

Kolejnym elementem modu u jest prze-

twornik piezoelektryczny z" wbudowanym 

generatorem Q1. Brz!czyk jest uruchamiany 

poziomem niskim portu PC5. Dioda LED PWR 

informuje o"obecno#ci napi!cia zasilania p ytki 

modu u.

EB

Dodatkowe materia y 
na CD/FTP

AVT
1615


