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MINIPROJEKTY

W ofercie AVT*
AVT-1739 A
AVT-1739 B

Wykaz elementów:

R1: 2,2 kV (SMD 0805)
R2, R3: 10 kV (SMD 0805)
C1…C3: 0,1 mF (SMD 0805)
CE1…CE3: 10 mF (SMB)
LD: Dioda LED (SMD 0805)
UAD: MCP3221 (SOT-23-5)
UDA: MCP4725 (SOT-23-6)
AI, AO: Z cze EH2 k towe
I2C: Z cze EH4 k towe
J1, J2: Listwa SIL 1×6
J3: Listwa SIL 2×2
L1, L2: 1 mH (SMD, 0805)
Dodatkowe materia y na CD/FTP:

ftp://ep.com.pl, user: 20637, pass: 7430ukcs

• 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-1720 Cortexino Duo – p yta ewaluacyjna 

z LPC1343 (EP 1/2013)
AVT-5362 AVTDuinoMEGA (EP 9/2012)
AVT-1707 DIO-Expander – modu  ekspandera portów 

dla AVTDuino (EP 9/2012)
AVT-1686 AVTRelDuino Shield – modu  wykonawczy 

dla Arduino (EP 8/2012)
AVT-5351 AVTduino RS – modu  interfejsów 

szeregowych dla Arduino (EP 7/2012)
AVT-1677 AVTDuino PWM (EP 6/2012)
AVT-5349 AVTduino Automation Board (EP 6/2012)
AVT-1675 STM32duino – kompatybilna p ytka 

z STM32F103C8T6 (EP 5/2012)
AVT-1666 AVTduino Relay – modu  przeka ników dla 

Arduino (EP 3/2012)
AVT-1668 AVTduino Ethernet – modu  Ethernet dla 

Arduino (EP 3/2012)
AVT-1649 AVTduino SD – modu  karty pami ci 

kompatybilny z Arduino (EP 11/2011)
AVT-5320 AVT CPLDuino – kompatybilna z Arduino 

p ytka z CPLD (EP 11/2011)
* 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

ADC_Expander
Modu  ekspandera z przetwornikiem AD/DA
nie tylko dla Arduino

Schemat ideowy modu y ADC_Expander 

pokazano na rysunku 1. Za konwersj  ana-

logowo-cyfrow  odpowiada U1 (MCP3221), 

natomiast za konwersj  cyfrowo-analogow  

U2 (MCP4725). Oba s  zasilane przez Þ ltr od-

k ócaj cy LC. Dioda LD1 sygnalizuje za cze-

nie zasilania. Zwora J3 umo liwia zasilenie 

magistrali I2C. Sygna y magistrali i konwersji 

doprowadzone s  do z cz J1, J2. Dodatko-

wo, sygna y konwersji s  dost pne równie  

na z czach AI i AO. Modu  jest zgodny ze 

standardem ARDuino I2C. Sygna y magistra-

li i zasilanie doprowadzone s  do 4-pinowe-

go z cza typu EH – „I2C”. Modu  mo e by  

zasilany napi ciem z zakresu 2,7…5,5 V.

ADC_Expander zmontowano na dwu-

stronnej p ytce drukowanej. Rozmieszczenie 

elementów przedstawia rysunek 2. Sposób 

monta u jest typowy i nie wymaga opisu. 

Konstrukcja mechaniczna modu u umo li-

wia bezproblemow  wspó prac  z p ytkami 

stykowymi lub prototypowymi. Zalecam 

stosowanie d ugich (30…40 mm) z cz SIP 

wlutowanych tak, aby wyprowadzenia wy-

Modu  uniwersalny, adresowalny, 

zawieraj cy nowoczesne, 12-bitowe 

przetworniki A/D i D/A Þ rmy 

Maxim-Dallas z interfejsem I2C. 

Doskonale nadaj  si  one do 

rozszerzenia mo liwo ci Arduino 

przy wykorzystaniu biblioteki I2C 

„Wire”.

AVT
1739

Rysunek 1. Schemat ideowy modu u ADC_Expander

Rysunek 2. Schemat monta owy modu u 

ADC_Expander

stawa y po obu stronach p ytki drukowanej. 

Taki sposób monta u umo liwia wygodne 

stosowanie ADC w p ytkach stykowych oraz 

u atwia wyprowadzenie sygna ów oraz do -

czenie magistrali I2C.

Adam Tatu , EP

www.ulubionykiosk.pl
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