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MINIPROJEKTY

Schemat modu u LCD_

Expander pokazano na ry-

sunku 1. Zajmuj cy sporo 

wyprowadze  mikrokontrole-

ra wy wietlacz LCD jest do -

czony za pomoc  ekspandera 

I/O z interfejsem I2C – PCF8574 

U1). Wy wietlacz pracuje w try-

bie 4-bitowym, dodatkowo jest 

mo liwe sterowanie pod wie-

tleniem ekranu. Aplikacja uk a-

du U1 jest typowa, uzupe niaj  

j  zwory ADR konÞ guruj ce ad-

res, co umo liwia wspó prac  

kilku modu ów wy wietlaczy 

na wspólnej magistrali. Zwory 

PU umo liwiaj  za czenie za-

silania linii I2C. Potencjometr 

RV1 s u y do ustawienia kontrastu LCD. 

Modu  jest zgodny ze standardem ARDu-

ino I2C. Sygna y magistrali i zasilanie doprowa-

dzone s  do 4-pinowego z cza typu EH – I2C. 

Modu  jest zasilany napi ciem 5 V, kondensa-

tory C2 i CE1 Þ ltruj  napi cie zasilaj ce. Z -

cze J1 powiela magistral  I2C, by mo na by o 

j  prowadzi  pomi dzy modu ami typowym 

kablem SIP4 1:1. Uwaga: niektóre fabryczne 

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

nale y zamieni  kolejno  wyprowadze  w jed-

nym z czu EH. Stosuj c wy wietlacz LCD na 

napi cie 3,3 V mo na uk ad zasila  z ni szym 

napi ciem.

LCD_Expander dla Arduino

Ekspander wy wietlacza 

LCD doskonale nadaje si  

do rozszerzania mo liwo ci 

AVTDuino przy u yciu bogato 

wspieranej biblioteki I2C „Wire” 

rodowiska Arduino oraz 

biblioteki LiquidCrystal_I2C V1.0, 

dost pnej na stronie projektu 

Arduino.
AVT
1737

LCD_Expander jest zmontowany na 

dwustronnej p ytce drukowanej. Rozmiesz-

czenie elementów pokazano na rysunku 2. 

Monta  jest typowy i nie wymaga opisu. Do 

po czenia z wy wietlaczem mo na u y  li-

stwy i gniazda SIP. Wtedy staje si  mo liwe 

atwe roz czenie i wymiana wspó pracuj -

cego wy wietlacza. W modelu zastosowano 

typowy, najcz ciej u ywany wy wietlacz 

2×16 (5 V) wlutowany za pomoc  listwy SIP 

bezpo rednio do p ytki ekspandera. Na  li-

stingu 1 zamieszczono program, który umo -

liwia atwe przetestowanie modu u.

Adam Tatu , EP

Rysunek 1. Schemat ideowy modu u LCD_Expander

W ofercie AVT*
AVT-1737 A

Wykaz elementów:

Rezystory: 
R1…R3, R5…R7: 10 kV (SMD 0805)
R8: 100 V (SMD 0805)
RV1: 10 kV (pot. Monta owy)
Kondensatory:
C1, C2: 0,1 mF (SMD 0805)
CE1: 10 mF (SMB)
Pó przewodniki:
Q1: BC807 (SOT-23)
U1: PCF8574P
Inne:
ADR, PU: Z cze IDC10
DISP: Z cze SIP16
I2C: Z cze EH4 k towe
J1: Z cze SIP
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-1722 AVTduino miniLCD – miniaturowy panel 

operatora dla Arduino (EP 1/2013)
AVT-1715 AVTduinoGraphLCD (EP 11/2012)
AVT-1615 AVTduino LCD. Wy wietlacz LCD dla 

Arduino (EP 4/2011)
* 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

Listing 1. Program testowy dla Arduino
/*****************************
 * TEST LCD_Expander PCDF8574
 ****************************/
#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x38,16,2);  
// wy wietlacz 16 x 2
// ustawienie 0x38 dla PCF8574A wszystkie adresy 0=GND
// ustawienie 0x20 dla PCF8574 wszystkie adresy 0=GND

void setup()
{
  lcd.init() 
  lcd.backlight();
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);  lcd.print(“LCD_Expander”);
  lcd.setCursor(0, 1);  lcd.print(«AVTDuino»);  
}

void loop()
{
} Rysunek 2. Schemat monta owy modu u LCD_Expander
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