
W module zastosowano minimaln¹ liczbê elementów, która mimo to jest wystarczaj¹c¹ do wiêkszoœci prostych 
zastosowañ. Wszystkie wyprowadzenia mikrokontrolera do³¹czono do z³¹cz na p³ytce. Dodano te¿ punkty 
lutownicze, które umo¿liwiaj¹ monta¿ tzw. przyklejanej logiki lub jakiœ elementów biernych. Schemat 
elektryczny modu³u pokazano na rysunku 1. Mikrokontroler jest zasilany z doprowadzenia 1 (VIN) z³¹cza JP3. 
Napiêcie wejœciowe jest podawana na stabilizator U2 (78M05) dostarczaj¹cy napiêcie 5 V zasilaj¹ce ca³y 
modu³. Napiêcie to jest dostêpne na nó¿ce 1 z³¹cza JP5 i mo¿e pos³u¿yæ do zasilania uk³adów zewnêtrznych. 
Dioda œwiec¹ca PWR sygnalizuje za³¹czenie zasilania modu³u, natomiast kondensatory C3, C4, C9 i C10 
pe³ni¹ rolê filtra zasilania. Do mikrokontrolera do³¹czono kwarc Q1, którego czêstotliwoœæ mo¿na dobraæ 
zale¿nie od w³asnych potrzeb. Dodatkowo, modu³ wyposa¿ony w przycisk zerowania (S1), natomiast wejœcie 
zeruj¹ce mikrokontrolera zasilono za pomoc¹ rezystora R2. Programowanie uk³adu odbywa siê za pomoc¹ 
typowego, 10-wyprowadzeniowego z³¹cza kompatybilnego z STK200, dziêki czemu do programowania mo¿na 
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Minimodu³ z mikrokontrolerem Attiny2313. 
Zastosowano w nim minimaln¹ liczbê elementów, 
która mimo to jest wystarczaj¹ca do wiêkszoœci 
prostych zastosowañ. Wszystkie wyprowadzenia 
mikrokontrolera wyprowadzone zosta³y 
na z³¹cza p³ytki. Dodano 
równie¿ punkty 
lutownicze, które 
znacz¹co u³atwiaj¹ 
przygotowanie 
uk³adu 
prototypowego, 
do³¹czenie tzw. 
przyklejanej logiki lub 
elementów biernych. 

Urz¹dzenie szczególnie 
przydatne do budowy 
prototypów i prostych 
urz¹dzeñ mikroprocesorowych
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Minimodu³ z ATTINY2313 

W³aœciwoœci

Opis uk³adu

• procesor Attiny 2313

• wszystkie porty wyprowadzone na za³¹cza modu³u

• z³¹cze ISP kompatybilne z STK200

• wbudowany stabilizator napiêcia

• przycisk resetu i dioda LED sygnalizuj¹c¹ zasilanie

• dodatkowe pola lutownicze

• niewielkie wymiary

• zasilanie 6...12VDC
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u¿yæ dowolnego programatora dla AVR. Dla programatora ze z³¹czem o 6 wyprowadzeniach nale¿y zastosowaæ 
odpowiedni adapter.

Rys. 1 Schemat elektryczny  

Schemat monta¿owy modu³u pokazano na rysunku 2. Zbudowano go na niewielkiej p³ytce dwustronnej. 
Monta¿ nale¿y rozpocz¹æ od przylutowania mikrokontrolera. Nastêpnie nale¿y zamontowaæ elementy SMD. 
Jako ostatnie montujemy goldpiny oraz gniazdo programatora. Poprawnoœæ monta¿u mo¿na sprawdziæ poprzez 
do³¹czenie napiêcia zasilania (wynikiem powinno byæ zaœwiecenie diody LED) oraz odczytanie za pomoc¹ 
programatora identyfikatora mikrokontrolera.

Monta¿ i uruchomienie

Rys. 2 Rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej
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Rezystory:
R1:....................................................470W (805)
R2:...................................................10 kW (805)
Kondensatory:
C1, C2:..............................................27 pF (805)
C3, C4:............................................100 nF (805)
C5, C6: ....................................10 mF/16V (typ A)
Pó³przewodniki:
U1:.....................................ATtiny2313 (SOIC20)
U2: ...........................................................78M05
PWR: ................................dioda LED SMD (805)
Q1:.......................................rezonator kwarcowy
Pozosta³e:
S1: .....................................przycisk mikroswitch
ISP:......................................................Z-WS10G
JP1...JP4:......................................listaw goldpin
JP:.Gniazdo modu³u AVTMOD09 (USB<->UART)

Wykaz elementów

Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice Praktycznej 03/11

www.ep.com.pl

Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u dostêpna jest na stronie internetowej www.sklep.avt.pl

Dzia³ pomocy technicznej: 
tel.:(22) 257-84-58 
serwis@avt.pl

Producent:
AVT-Korporacja sp. z o.o.
ul. Leszczynowa 11
03-197 Warszawa

tel.: (22) 257-84-50
fax: (22) 257-84-55
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Notatki


