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MINIPROJEKTY

pojawiaj ce si  na wej ciach IN1 i IN2 z cza 

CON1. Dioda LED PWR sygnalizuje obec-

no  napi cia zasilania przeka ników.

Modu  mo na zmontowa  na p ytce dru-

kowanej, której schemat monta owy poka-

zano na rysunku 2. W egzemplarzu modelo-

wym zastosowano przeka niki o dopuszczal-

nym pr dzie obci enia 10 A przy napi ciu 

230 V AC.

EB

W ofercie AVT*
AVT-1733 A
AVT-1733 B

Wykaz elementów:

Rezystory:
R1...R5: 2,2 kV
Pó przewodniki:
D1, D2: 1N4148
T1, T2: BC548
OP1, OP2: PC814
LED1, LED2, PWR: dioda LED
Inne:
PK1, PK2: JQC3FF/012-1ZS lub podobny
OUT1, OUT2: Z cze ARK3/5 mm
VCC: Z cze ARK2/3,5 mm
CON1: Z cze ARK3/3,5 mm
Dodatkowe materia y na CD/FTP:

ftp://ep.com.pl, user: 75282, pass: 852sjb64

• 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-5379 RadioRelay system sterowania 

bezprzewodowego (EP 2/2013)
AVT-5368 Programowalny modu  przeka ników  

(EP 11/2012)
AVT-5353 Modu  przeka ników z interfejsem USB  

(EP 7/2012)
AVT-5350 Modu  wykonawczy z interfejsem Ethernet 

(EP 6/2012)
AVT-1659 8-kana owy, miniaturowy modu  

przeka ników (EP 1/2012)
AVT-1656 Uniwersalny modu  wykonawczy  

(EP 12/2011)
AVT-5295 Modu  przeka ników sterowanych przez 

Bluetooth (EP 6/2011)
AVT-925 Karta przeka ników na USB (EP 4/2006)
AVT-531 Karta przeka ników (EP 7/2003)
* 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

Rysunek 1. Schemat ideowy modu u wykonawczego

Rysunek 2. Schemat monta owy modu u 

wykonawczego

Modu  jest uniwersalny i umo liwia roz-

budow  pola wy wietlania do 16 cyfr. Dosko-

nale nadaje si  do rozszerzania mo liwo ci 

Arduino przy wykorzystaniu biblioteki I2C 

„Wire” rodowiska Arduino oraz przyk adów 

programów dost pnych w sieci.

Schemat modu u pokazano na rysun-

ku 1. Nie odbiega on od typowej aplikacji 

SAA1064. Uk ad U1 steruje segmentami po-

przez porty P1…P16, które maj  wbudowa-

LED7_Expander dla Arduino

Modu  oparty jest 

o specjalizowany sterownik 

wy wietlacza SAA1064. 

W u ytej konÞ guracji umo liwia 

sterowanie 4-cyfrowym, 

7-segmentowym wy wietlaczem 

LED z kontrol  jasno ci jego 

wiecenia. Komunikacja odbywa 

si  za pomoc  interfejsu I2C.

AVT
1736

ne, sterowane programowo ród a pr dowe 

o wydajno ci 3, 6 lub 12 mA, co umo liwia 

regulowanie jasno ci wy wietlacza. Tran-

zystory Q1 i Q2 s  kluczami za czaj cymi 

wy wietlacze, cz stotliwo  wybierania jest 

okre lana ustalana za pomoc  kondensatora 

C1 o pojemno ci 2,2…3,3 nF.

Aby mo na by o zestawia  „d u sze” uk a-

dy wy wietlaj ce wykorzystano mo liwo  

adresacji uk adu U1. Zale nie od warto ci na-

pi cia doprowadzonego do wej cia ADR jest 

mo liwy wybór adresu zgodnie z tabel 1.

Modu  jest zgodny ze standardem Ardu-

ino I2C. Sygna y interfejsowe i zasilanie s  do-
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46 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 4/2013

MINIPROJEKTY

W ofercie AVT*
AVT-1736 A

Wykaz elementów:

Rezystory: 
R1: 10 kV (SMD 0805, opis w tek cie)
R2: 16 kV (SMD 0805)
Kondensatory:
C1: 2,7 nF (SMD 0805)
C2: 0,1 mF SMD 0805)
CE1: 10 mF (SMB)
Pó przewodniki:
DISP1, DISP2: wy wietlacz TOD2281
Q1, Q2: BC817 (SOT23)
U1: SAA1064 (DIP24)
Inne:
I2C: Z cze EH4 k towe
J1, J2: Z cze SIP (30…40 mm)
Dodatkowe materia y na CD/FTP:

ftp://ep.com.pl, user: 75282, pass: 852sjb64

• 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-1672 Modu  do budowy wy wietlacza tekstowego 

LED (EP 4/2012)
AVT-1616 AVTduino LED. Wy wietlacz LED dla 

Arduino (EP 5/2011)
AVT-5285 Wy wietlacz LED z interfejsem 1-Wire  

(EP 4/2011)
AVT-5226 GraÞ czny, modu owy wy wietlacz LED  

(EP 3/2010)
AVT-5147 Modu  wy wietlacza LED sterowany 

magistrala I2C (EP 9/2008)
AVT-934 8-cyfrowy wy wietlacz LED z interfejsem 

SPI (EP 6/2006)
AVT-537 Modu  terminala z wy wietlaczem LED  

(EP 10/2003)
AVT-859 Podwójny wy wietlacz siedmiosegmentowy 

sterowany I2C (EP 8/2000)
* 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

Tabela 1. Adresacja uk adu SAA1064

ADR Uadr Z1 Z2

70 0 0 -

72 0,375 Vcc 12 kV 20 kV

74 0,625 Vcc 20 kV 12 kV

76 Vcc - 0 sator C2, w nast pnej kolejno ci wy wietlacze 

i z cza. Jako ostatnie montujemy rezystory R1 

i R2 (wybieraj c odpowiedni adres modu u), 

kondensatory C1 i CE1 oraz uk ad U1.

Konstrukcja mechaniczna modu u umo -

liwia bezproblemow  wspó prac  z p ytkami 

stykowymi lub prototypowymi. Zalecam stoso-

wanie d ugich (30…40 mm) z cz SIP wlutowa-

nych w taki sposób, aby wyprowadzenia wysta-

wa y po obu stronach p ytki drukowanej. Ten 

sposób monta u umo liwia wygodne stosowa-

nie modu u w p ytkach stykowych oraz u atwia 

wyprowadzenie sygna ów czy rozszerzanie ma-

gistrali I2C. Modu  nie ma rezystorowo podci -

gaj cych linie interfejsu, nale y je zamontowa  

w razie potrzeby w uk adzie steruj cym magi-

stral . Na listingu 1 zamieszczono krótki pro-

gram testowy dla rodowiska Arduino.

Adam Tatu , EP

Rysunek 1. Schemat ideowy modu u LED7_Expander

Rysunek 2. Schemat monta owy modu u 

LED7_Expander

Listing 1. Program testowy dla rodowiska Arduino
/**********************************************************
 * TEST SAA1064 LED7_Expander ADR=70(38)
 **********************************************************/
#include <Wire.h> 

void setup() 
{ 
  Wire.begin();        // inicjacja I2C
  delay(100);
} 

void loop() 
{ 
  const int LED7[11] = {
    0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,
    0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x00}; //kszta ty znaków {0,1..9, ,}
  int i, T, S, D, J;
  Wire.beginTransmission(0x38); //start transmisji
  Wire.send(0);
  Wire.send(B00010111);         //konÞ guracja SAA1064
  Wire.endTransmission();
  for (i=0;i<=9999;i++)
  {
    // konwersja BCD
    T = i/1000;
    S = (i-(T*1000))/100;
    D = (i-((T*1000)+(S*100)))/10;
    J = i-((T*1000)+(S*100)+(D*10));
    // zapis SAA1064
    Wire.beginTransmission(0x38);
    Wire.send(1);
    Wire.send(LED7[J]);
    Wire.send(LED7[D]); 
    Wire.send(LED7[S]);
    Wire.send(LED7[T]);
    Wire.endTransmission();
    delay(150);
  }
}

Z cza J1 i J2 wyprowadzaj  sygna y I/O eks-

pandera oraz powielaj  magistral  I2C, aby 

mo na by o j  prowadzi  pomi dzy modu ami 

typowym kabl em SIP4 1:1. Uwaga: niektóre 

fabryczne kable maja przeplot 1-4,2-3, aby je 

wykorzysta  nale y zamieni  kolejno  wypro-

wadze  w jednym z czu EH.

LED7_Expander zmontowano na dwu-

stronnej p ytce drukowanej. Rozmieszczenie 

elementów przedstawia rysunek 2. Ze wzgl du 

na upakowanie w pierwszej kolejno ci nale y 

zamontowa  tranzystory Q1 i Q2 oraz konden-

prowadzone s  do 4-pinowego z cza typu EH 

– I2C. Modu  jest zasilany napi ciem 5 V, kon-

densatory C1 i CE1 Þ ltruj  napi cie zasilania. 
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