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Rysunek 4. Schemat monta owy modu u 

AVTduino_DCmotor

Rysunek 3. Zale no  progu zabezpieczenia od warto ci RCLA (za not  producenta)

do pod czenia wspó pracuj cych z silnika-

mi czujników. Prze cznik PWS umo liwia 

wybór napi cia zasilaj cego logik  pomi dzy 

3,3 V, a 5 V zale nie od wymogów p ytki ba-

zowej. Z cze ISP jest opcjonalne, modu  nie 

wykorzystuje jego sygna ów, nale y je wlu-

towa , gdy zamierzamy „kanapkowa ” p ytki 

rozszerze  dla zachowania pe nej zgodno ci 

z Rev3 Arduino. Silniki i zasilanie dopro-

wadzone s  do p ytki roz czanym z czem 

rubowym MC. Uk ad zmontowano na dwu-

stronnej p ytce drukowanej. Rozmieszczenie 

elementów pokazano na rysunku 4.

Monta  jest typowy i nie wymaga opisu. 

Bardzo istotne jest prawid owe wlutowanie 

U1, a szczególnie padu termicznego, który 

u atwia odprowadzenie ciep a. Poprawnie 

zmontowany uk ad nie wymaga uruchamia-

nia. W celu przetestowania p ytki przygoto-

wa em program zamieszczony na listingu 1. 

Przed za adowaniem i pod czeniem silni-

ków, nale y zgodnie z rys. 3 ustali  warto  

pr du zabezpieczenia i potencjometrami 

RVA,B ustawi  przybli on  warto . Opro-

gramowanie najpierw rozp dza silnik A za 

pomoc  PWM, zatrzymuje, zmienia kierunek 

i ponownie rozp dza. Po zatrzymaniu silnika 

A cykl jest powtarzany dla silnika B. Je eli 

wszystko dzia a zgodnie z za o eniami, mo-

du  jest gotowy do realizacji bardziej z o o-

nych zada .

Adam Tatu , EP

Licznik mo e pracowa  z wy wietla-

czami o dwóch wielko ciach – pierwszym, 

miniaturowym, o wysoko ci cyfry 7 mm 

lub drugim, wi kszym, z wy wietlaczami 

o wysoko ci 27 mm, idealnie mieszcz cym 

si  w obudowie typu KM50 (fotograÞ a 1).

Schemat ideowy licznika pokazano na 

rysunku 2. Powinien on by  zasilany napi -

Licznik impulsów

Licznik impulsów pochodz cych na przyk ad z ró nych czujników 

lub w czników. Zlicza on impulsy w gór  i w dó  z cz stotliwo ci  

nie wi ksza ni  10 Hz (10 impulsów na sekund ). Maksymalna 

pojemno  licznika wynosi 9999. Dodatkowo, uk ad wyposa ono 

w mo liwo  zapami tania wyniku oraz sygnalizacj  d wi kow .

ciem sta ym o warto ci 7...15 V doprowa-

dzonym do z cza POWER. Dioda D1 zabez-

piecza uk ad przed niew a ciw  polaryzacj  

napi cia wej ciowego, natomiast kondensa-

tory C1, C2 i C3 pe ni  rol  Þ ltra zasilania. 

Zewn trzne napi cie wej ciowe jest podawa-

ne na stabilizator U1. Prac  licznika steruje 

AVT
1750/2

AVT
1750/1

mikrokontroler ATtiny2313 taktowany we-

wn trznym sygna em zegarowym. Wy wiet-

lacze zosta y opracowane w dwóch wersjach 

gabarytowych, natomiast ich sterowanie 

odbywa si  w sposób identyczny. Anody 

FotograÞ a 1. Wy wietlacz o wysoko ci 

znaków 27 mm w obudowie KM50 Rysunek 2. Schemat ideowy licznika
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W ofercie AVT*
AVT-1750 A AVT-1750 B
AVT-1750 C AVT-1750 UK
Dodatkowe materia y na CD lub FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 62828, pass: 18ofqn10
• wzory p ytek PCB
• karty katalogowe i noty aplikacyjne elemen-

tów oznaczonych w Wykazie elementów 
kolorem czerwonym

Wykaz elementów:
R1, R13...R15: 10 kV (SMD 0805)
R2...R5: 4,7 kV (SMD 0805)
R6...R12: 100 V (SMD 0805)
C1, C2: 100 nF (SMD 0805)
C3: 10 mF/16 V
D1: 1N4007 (MELF)
T1...T4: BC857 (SOT-23)
U1: 78M05 (TO-252)
U2: ATtiny2313 (SOIC20)
LED1...LED4: wy wietlacze 7 mm lub 25 mm 
(w zale no ci od wersji)
listwa goldpin k towa 14szpilek
DG381-3.5/2 – 5 szt.
mikroswitch 3×6 – 3 szt.
* 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 wymieniony 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 opi-
sie, 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

drukowanych. Wielko  i komponenty p yt-

ki wy wietlacza zale  od wybranej wersji 

gabarytowej. Monta  jest typowy i nie po-

winien przysporzy  problemów. Po zmon-

towaniu nale y po czy  obydwie p ytki za 

pomoc  listwy szpilek goldpin. Do wej  

oznaczonych UP, DOWN oraz RESET do -

czone zosta y mikroprzyciski umo liwiaj ce 

bezpo rednie sterowanie prac  licznika. Im-

puls na wej ciu wyzwalaj cym UP powoduje 

zwi kszenie warto ci, a impuls na wej ciu 

DOWN powoduje jej zmniejszanie. Krótkie 

naci ni cie przycisku RESET umo liwia 

zapis aktualnego stanu licznika do pami ci. 

wy wietlaczy s  zasilane poprzez tranzysto-

ry T1...T4, natomiast katody bezpo rednio 

z portu mikrokontrolera poprzez rezystory 

ograniczaj ce R6...R12. Rezystory R13...R15 

podci gaj  wej cia licznika do +5 V.

Schemat monta owy licznika pokazano 

na rysunku 3. Sk ada si  on z dwóch p ytek 

Rysunek 2. c.d. schematu

Rysunek 3. Schemat monta owy licznika

Sytuacja ta jest sygnalizowana krótkim mig-

ni ciem wy wietlanej warto ci. Zapisany 

w ten sposób wynik b dzie przywracany po 

ka dorazowym w czeniu zasilania licznika. 

Aby wyzerowa  licznik nale y przez oko o 3 

sekundy przytrzyma  przycisk RESET, a gdy 

wy wietlona zostanie warto  0, kolejne 

krótkie naci ni cie tego przycisku zapisze t  

warto  do pami ci. Do wyj cia oznaczone-

go PIEZO mo na do czy  brz czyk piezo – 

b dzie on pe ni  rol  sygnalizatora zaliczenia 

impulsu.

EB

ATmega128 na p ytce ewaluacyjnej AVT5311

AVT
1752

Modu  opracowano z my l  o u ytkownikach p ytki testowej 

AVT5311 pragn cych rozszerzy  jej mo liwo ci. Przej ciówka 

umo liwia zastosowanie mikrokontrolera ATmega128 do czaj c j  

do z cza JP1 w p ytce testowej dla mikrokontrolerów AVR.

niewykorzystane na p ytce. Dost pne s  one 

na z czach J2 port E, J3 port G oraz J4 port 

F, rozmieszczonych wzd u  kraw dzi p yt-

ki. W module zastosowano równie  rezo-

nator kwarcowy umo liwiaj cy taktowanie 

Schemat elektryczny przej ciówki po-

kazano na rysunku 1. Poza z czem J1 s u-

cym do po czenia modu u z p ytk  ewa-

luacyjn , z mikrokontrolera ATmega128 

wyprowadzone zosta y pozosta e sygna y, 
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