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Co siÍ liczy
w†mikrokontrolerach
Salvatore Damino - w³aúciciel firmy

Grifo - bÍd¹cy pomys³odawc¹ i†kon-
struktorem wiÍkszoúci oferowanych
przez tÍ firmÍ wyrobÛw, ma doskona-
³e wyczucie trendÛw rynkowych. Z†te-
go w³aúnie powodu prezentowany
w†artykule zestaw edukacyjny charak-
teryzuje siÍ uniwersaln¹ budow¹ (ze-
stawienie zintegrowanych na p³ytce
elementÛw peryferyjnych zamieszczono
w†tab. 1), przejrzyst¹ architektur¹ i†du-
øymi moøliwoúciami aplikacyjnymi.
Na opracowanej przez Grifo p³ytce

b a z owe j ( f o t .  1 )  z i n t e g r owano
niezbÍdne podzespo³y two-

rz¹ce úrodowisko aplikacyjne mikro-
kontrolera: przetworniki A/C i†C/A,
port RS232, zegar czasu rzeczywiste-
go RTC (ang. Real Time Clock),
podtrzymywan¹ bateryjnie pamiÍÊ
RAM, programowany termostat-ter-
mometr , sterownik wyúwiet laczy
LED, programowane porty I/O, pa-
miÍÊ nieulotn¹ EEPROM, 4-pozycyj-
ny wyúwietlacz cyfrowy LED oraz 4-
przyciskow¹ klawiaturÍ. Wszystkie
podzespo³y peryferyjne, za wyj¹t-
kiem 12-bitowego przetwornika A/C,

W³oska firma Grifo od

kilkunastu miesiÍcy intensywnie

zdobywa nasz rynek.

Specjalizuje siÍ w†produkcji

rÛønego rodzaju zestawÛw

i†modu³Ûw

mikroprocesorowych, wúrÛd

ktÛrych szczegÛlnie duøym

zainteresowaniem naszych

CzytelnikÛw ciesz¹ siÍ zestawy

edukacyjne dla

mikrokontrolerÛw '51 i†AVR.

Jeden z†takich zestawÛw

prezentujemy w†artykule.

Pocz¹tkuj¹cy mi³oúnicy techniki
mikroprocesorowej zazwyczaj naleø¹
do jednego z†dwÛch obozÛw: sprzÍ-
towcÛw i†programistÛw. Programiúci
maj¹ do dyspozycji szereg rÛønorod-
nych, czÍsto bezp³atnych narzÍdzi (w
tym bardzo popularnego Bascoma),
mog¹ takøe korzystaÊ z†bogatej oferty
firm produkuj¹cych narzÍdzia komer-
cyjne. LukÍ ìsprzÍtow¹î czÍúciowo
wype³niaj¹ opracowane w†naszym la-
boratorium zestawy uruchomieniowe.
Jak siÍ jednak okazuje, takøe firmy
dzia³aj¹ce na rynku profesjonalnym
dostrzegaj¹ potrzebÍ u³atwienia szko-
lenia ìmikroprocesorowego narybkuî.
Jedn¹ z†nich jest w³oska firma Grifo.

Fot. 2.

Fot. 1.

Z Bascomem po w³osku
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Zestaw K51−AVR zawiera następujące
podzespoły peryferyjne:
✦ zegar czasu rzeczywistego z interfejsem I2C

i podtrzymaniem bateryjnym,
✦ 4−pozycyjny wyświetlacz LED ze

sterownikiem SAA1064 z interfejsem I2C,
✦ nieulotną pamięć EEPROM z interfejsem I2C,
✦ 8−bitowy, programowany porto I/O

z interfejsem I2C PCF8574,
✦ 4−wejściowy przetwornik A/C i 1−liniowy

przetwornik C/A z interfejsem I2C − PCF8591,
✦ 11−wejściowy, 12−bitowy przetwornik A/C

z precyzyjnym źródłem napięcia odniesienia,
✦ programowany termostat zintegrowany

z termometrem z interfejsem I2C − DS1621,
✦ akustyczny przetwornik piezoceramiczny,
✦ 4−stykową klawiaturę,
✦ 4−bitowy interfejs wyświetlacza

alfanumerycznego LCD,
✦ interfejs RS232 z konwerterem napięć

RS232<−>TTL.

Rys. 1.

s¹ po³¹czone z†mikrokontrolerem za
pomoc¹ magistrali I2C. Dodatkowy,
precyzyjny przetwornik A/C z†11-
wejúciowym multiplekserem analogo-
wym jest wyposaøony w†4-liniowy,
szeregowy interfejs szeregowy, do³¹-
czony do jednego z†portÛw mikro-
kontrolera. NapiÍcie referencyjne dla
tego przetwornika zapewnia zewnÍt-
rzny, precyzyjny stabilizator. Moøli-
woúci komunikacyjne zestawu zwiÍk-
sza wbudowany interfejs szeregowy
zgodny z†RS232, za pomoc¹ ktÛrego
jest moøliwa komunikacja mikrokon-
trolera z†otoczeniem. Schemat bloko-
wy systemu K51-AVR pokazano na
rys. 1.
Na p³ytce drukowanej zintegrowano

szereg z³¹czy, za pomoc¹ ktÛrych

moøna do³¹czaÊ do systemu dodat-
kowe modu³y peryferyjne, a†takøe
doprowadziÊ sygna³y analogowe do
wejúÊ przetwornikÛw A/C i†odbieraÊ
sygna³y analogowe z†wyjúÊ przetwor-
nikÛw C/A. MoøliwoúÊ rozbudowy
peryferiÛw zestawu jest zwiÍkszana
przez wyprowadzenie na specjalne
z³¹cza linii magistrali I2C wraz z†za-
silaniem +5/+12V. Trzy diody LED
znajduj¹ce siÍ na p³ytce sygnalizuj¹
do³¹czenie napiÍcia zasilaj¹cego 5V,
zg³oszenie przerwania przez urz¹dze-
nie I2C oraz wykrycie przez kompa-
rator obniøenia temperatury w†stosun-
ku do zadanej przez uøytkownika.
W†niektÛrych aplikacjach przydatny
moøe siÍ okazaÊ takøe 7-bitowy (w
tym 4†bity danych) interfejs rÛwno-

leg³y do alfanumerycznego wyúwietla-
cza LCD.
Jak wskazuje nazwa, konstruktor

zestawu K51-AVR przewidzia³ moøli-
woúÊ zastosowania w†nim mikrokont-
rolerÛw rodzin '51 i†AVR. Poniewaø
zastosowano dwie podstawki ZIF (20-
i†40-pinow¹), to moøna stosowaÊ mi-
korkontrolery w†obydwu rodzajach
obudÛw, przy czym w†przypadku
wersji 20-pinowej uøytkownik ma do
dyspozycji nieco mniejsz¹ liczbÍ por-
tÛw I/O. WybÛr rodziny stosowanych
mikrokontrolerÛw jest dokonywany
przez zmianÍ po³oøenia jednego jum-
pera (zmiana polaryzacji sygna³u ze-
ruj¹cego) oraz wymianÍ (wymagane
jest lutowanie) oscylatora kwarcowe-
go mikrokontrolera. Jest to zaskakuj¹-
co niedopracowane rozwi¹zanie, bio-
r¹c pod uwagÍ jakoúÊ projektu i†wy-

Fot. 3.
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konanie zestawu. Drugim, moim zda-
niem wartym poprawienia, niedoci¹g-
niÍciem jest brak zintegrowanego sta-
bilizatora napiÍcia zasilaj¹cego uk³a-
dy scalone.
P³ytkÍ drukowan¹ wykonano w†spo-

sÛb gwarantuj¹cy ³atwe korzystanie
z†niej. SzczegÛlnie duøe znaczenie ma
umieszczenie kompletnego opisu na
spodniej stronie p³ytki (od strony lu-
towania), dziÍki czemu podczas prac
w†laboratorium nie jest konieczne
ci¹g³e korzystanie z†dokumentacji ze-
stawu.
Z†myúl¹ o†aplikacjach wymagaj¹-

cych nieco bardziej rozbudowanych
paneli operatorskich firma Grifo op-
racowa³a szereg modu³Ûw dodatko-

wych, spoúrÛd ktÛrych otrzymaliúmy
do testÛw identyczne konstrukcyjnie
8 -cy f rowe modu³y wyúwie t laczy
cyfrowych KND08 (fot. 2) i†KND44
(fot. 3), a†takøe 8-pozycyjny wyúwiet-
lacz alfanumeryczny KAD08 (fot. 4).
Modu³y wyposaøono takøe w†diody
LED, ktÛre moøna wykorzystaÊ do
dodatkowej sygnalizacji zdarzeÒ wy-
krywanych i†obs³ugiwanych przez
system. Wszystkie modu³y wspÛ³pra-
cuj¹ z†mikrokontrolerem magistral¹
I2C. Wymagaj¹ zasilania z†zewn¹trz
napiÍciem 5V.

Si³a w†programach
Dla celÛw edukacyjnych zestaw

by³by niekompletny bez udostÍpnie-
n i a przez producen ta procedur
umoøliwiaj¹cych obs³ugÍ modu³Ûw
peryferyjnych zintegrowanych w†sys-

Fot. 4.

temie. Grifo stanÍ³o na wysokoúci
zadania i†udostÍpnia rÛønego rodza-
ju procedury - co ciekawe w†wiÍk-
szoúci przypadkÛw napisane w†Basi-
cu! S¹ wúrÛd nich m.in. procedury
obs³ugi termostatu, zegara RTC, por-
tÛw I/O do³¹czanych za pomoc¹ I2C
itp. WiÍkszoúÊ z†nich publikujemy
na p³ycie CD-EP10/2001B, s¹ one
takøe dostÍpne na stronie WWW
producenta.

Podsumowanie
Opracowany przez Grifo zestaw jest

jednym z†niewielu na naszym rynku
kompletnym zestawem programowo-
sprzÍtowym, za pomoc¹ ktÛrego
w†miarÍ bezboleúnie moøna rozpocz¹Ê
pracÍ z†nowoczesnymi mikrokontrole-
rami i†ich peryferiami. SzczegÛlne
uznanie budzi przemyúlana konstruk-
cja urz¹dzenia i†jego kompletne wypo-
saøenie, dziÍki ktÛremu uøytkownik
moøe poznaÊ bogactwo moøliwoúci
wspÛ³czesnych systemÛw mikroproce-
sorowych.
Tomasz Jakubik, AVT

Zestawy dydaktyczne do testÛw
w†redakcji dostarczy³a firma Grifo
(W³ochy) tel. +39 051 - 892052.

Dodatkowe materia³y moøna znaleüÊ
na stronie www.grifo.com oraz na
p³ycie CD-EP10/2001B w†katalogu
\Grifo.


