
41ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 11/2012

MINIPROJEKTY

AVTDuinoGraphLCD AVT
1715

W ofercie AVT*
AVT-1715 A

Wykaz elementów:

R1, R6: 330 V (SMD 1206)
R5: 2 kV (SMD 1206)
R7: 620 V (SMD 1206)
R8: 1 kV (SMD 1206)
R9: 3,3 kV (SMD 1206)
RV1: pot. monta owy 20 kV
C1, C2: 0,1 mF (SMD 1206)
CE1: 10 mF (SMB)
DI2, DI3, DI12, DI13: z cze EH3, k towe
JA, JDH, JPWR: z cze e skie 6×2,54 mm
JDL: z cze e skie 8×2,54
LCD: wy wietlacz LCD LCD-AG-128064B-FHE K/BG-E6 
EL602
SW1…SW6: mikroprze cznik 6 mm×3 mm
Dodatkowe materia y na CD/FTP:

ftp://ep.com.pl, user: 18231, pass: 5awm8742

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

oznaczonych w Wykazie elementów kolorem 
czerwonym

Projekty pokrewne na CD/FTP:
(wymienione artyku y s  w ca o ci dost pne na CD)
AVT-5362 AVTDuinoMEGA EP 9/2012
AVT-1707 DIO-Expander – modu  ekspandera portów 

dla AVTDuino EP 9/2012
* 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 wymie-

niony 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 opisie, 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

CS2. Potencjometr RV1 s u y do regulowania 

kontrastu. Kondensatory CE1 i C1 zapewniaj  

Þ ltrowanie zasilania. Rezystor R1 ogranicza 

pr d wbudowanego pod wietlenia. W wy-

padku u ycia wy wietlacza z wbudowanym 

pod wietleniem EL, nale y sprawdzi  sposób 

zasilania i ewentualnie zewrze  wyprowadze-

nia R1. Dodatkowo, na p ytce umieszczono 

klawiatur  analogow  z pi cioma przyciska-

mi oraz cztery gniazda w standardzie Arduino 

Sensor, do których doprowadzono nieu ywane 

przez wy wietlacz porty p yty bazowej.

AVTDuinoGraphLCD jest zmontowany 

na dwustronnej p ytce drukowanej, rozmiesz-

czenie elementów pokazano na rysunek 2. 

Prawid owo zmontowany modu  jest od razu 

gotowy do pracy, nale y tylko ustawi  kontrast. 

Dla szybkiego uruchomienia warto skorzysta  

z gotowej, dost pnej w Internecie biblioteki 

„GLCD Graphical LCD library” oraz do czo-

Przedstawiona p ytka umo liwia zastosowanie typowego wy wietlacza 

graÞ cznego ze sterownikiem zgodnym z KS0108 w aplikacjach 

z AVTDuino.

Rysunek 1. Schemat ideowy uk adu

Rysunek 2. Rozmieszczenie elementów

W aplikacji u yto wy wietlacza typu 

AG128064BFHEK/BG-E6 EL602 o niewiel-

kich wymiarach zewn trznych wynosz cych 

54 mm×50 mm, z wbudowanym generato-

rem napi cia kontrastu i pod wietleniem. 

Wy wietlacz ma stosunkowo niedu y pobór 

mocy, bo jedynie 50 mW (z pod wietleniem!) 

przy zasilaniu napi ciem 5 V. Schemat modu-

u pokazano na rysunku 1. Do komunikacji 

z wy wietlaczem jest u ywany interfejs rów-

noleg y zawieraj cy linie danych DB0…DB7 

oraz sygna y steruj ce RES, RS, RW, E, CS1, 

nych przyk adów. Nale y zwróci  uwag  na 

spotykane ró ne deÞ nicje dla sygna ów CS1 

i CS2 w tym wypadku w pliku nag ówkowym 

ks0108_Arduino.h trzeba zamieni  przypo-

rz dkowania z: 

#deÞ ne CSEL1  15  // CS1 Bit

#deÞ ne CSEL2  14  // CS2 Bit

na: 

#deÞ ne CSEL1  14  // CS1 Bit

#deÞ ne CSEL2  15  // CS2 Bit

oraz ponownie skompilowa  program. 

W przeciwnym wypadku b d  zamienione 

strony lewa i prawa wy wietlacza.

Adam Tatu , EP

REKLAMA
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