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W ofercie AVT*
AVT-1702 A
Wykaz elementów:
R1…R4: 10 kV (SMD 0805)
C1…C3, C6: 100 nF (SMD 0805)
C4, C5: 10 mF (SMD „A”)
U1: ADUM3160
Con1: ARK2/2,54
Zl1: z cze USB-B
Zl2: z cze USB-A
Dodatkowe materia y na CD/FTP:

ftp://ep.com.pl, user: 19891, pass: 428jbr30
• wzory p ytek PCB
• karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów 

oznaczonych w Wykazie elementów kolorem 
czerwonym

* 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 dodat-
kowych.

AVT xxxx A+ p ytka drukowana i zaprogramowany uk ad (czyli 
po czenie wersji A i wersji UK) bez elementów dodat-
kowych.

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 opisie, zestaw 

ten nie posiada obudowy ani elementów dodatkowych, 
które nie zosta y wymienione w za czniku pdf

AVT xxxx CD oprogramowanie (nie cz 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 wer-
sja posiada 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

Opracowan  i przetestowan  w naszym 

laboratorium aplikacj  odbiornika GPS L30 

Þ rmy Quectel przedstawiamy na schema-

cie pokazanym na rysunku 1. Odbiornik L30 

charakteryzuje si  niewielkimi wymiarami (9 

mm×9 mm×1,6 mm), du  czu o ci , a tak e 

wysok  odporno ci  na zak ócenia elektroma-

gnetyczne. Zastosowano w nim chipset SiRF 

Star IV, którego oprogramowanie wewn trzne 

(Þ rmware) obs uguje interfejsy komunikacyjne 

UART i I2C, ale ze wzgl du na docelowy obszar 

zastosowa  (lokalny odbiornik wspó pracuj cy 

z mikrokontrolerem) w prezentowanym projek-

cie jest wykorzystywany wy cznie interfejs I2C.

Miniaturowy GPS dla robotyki i nie tylko

Odbiorniki GPS s  niezb dnym elementem wielu wspó czesnych 

aplikacji, w czym pomagaj  im niewielkie wymiary, niewielki 

pobór mocy, du a dok adno  pozycjonowania, a tak e niskie ceny. 

Przyk adowe rozwi zanie cz ce wszystkie te cechy z wygod  

stosowania przedstawiamy w artykule.

Ze wzgl du na niewielkie wymiary od-

biornika L30 nie wyposa ono w system dys-

trybucji zasilania do aktywnej anteny GPS. 

Rol  takiego „zasilacza” spe niaj  rezystor R1 

i d awik L1 do czane do napi cia zasilaj ce-

go 1,8 V za pomoc  zworki JP1. Je eli antena 

aktywna wspó pracuj ca z odbiornikiem wy-

maga napi cia zasilania wy szego ni  1,8 V, 

trzeba je do czy  do styku numer 2 z cza 

JP1 (przy zdj tej zworce).

Dane przesy ane przez odbiornik L30 s  

dost pne na z czu Con2, które s u y tak e 

do dostarczania zasilania (3,3 V, ok. 45 mA + 

pr d pobierany przez aktywn  anten , je eli 

Na rysunku 1 pokazano schemat bloko-

wy uk adu ADuM3160, którego u yto w pre-

zentowanym projekcie. Jest to kompletny, 

dwukierunkowy separator USB2.0, przy-

stosowany do pracy z pr dko ci  1,5 Mb/s 

lub 12 Mb/s, zasilany napi ciem 3,3 lub 

5 V, zapewniaj cy separacj  galwaniczn  

do 560 Vpp lub – zgodnie z norm  UL1577 

– 2500 Vrms. Dok adna warto  zale y nie 

tylko od przyj tej normy, ale tak e od projek-

tu PCB, dlatego du  uwag  przy o ono do 

zapewnienia maksymalnej separacji obydwu 

stron interfejsu.

Schemat elektryczny proponowanego 

rozwi zania pokazano na rysunku 2. Od 

strony z cza Zl1 (kwadratowe, typ B) za-

silanie jest dostarczane z interfejsu USB 

wspó pracuj cego komputera, zasilanie od 

Rysunek 2. Schemat ideowy separatora USB

Rysunek 3. Schemat monta owy separa-

tora USB

strony z cza p askiego (USB-A) nale y do-

starczy  z zasilacza zewn trznego o stabili-

zowanym napi ciu wyj ciowym o warto ci 

3,3 lub 5 V. To samo napi cie jest wykorzy-

stywane do zasilania urz dzenia do cza-

nego do interfejsu USB, co nale y uwzgl d-

ni  w bilansie mocy zasilacza (sam separa-

tor nie pobiera wi cej ni  ok. 12 mA). Na 

rysunku 3 pokazano schemat monta owy 

separatora USB, dla którego przygotowano 

dwustronn  p ytk  drukowan  z metaliza-

cj .
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Rysunek 1. Schemat ideowy miniaturowego odbiornika GPS

Rysunek 2. Sposób do czenia w cznika zasilania

Rysunek 3. Schemat 

monta owy miniaturo-

wego odbiornika GPS

jest zasilana). Napi cie zasilaj ce odbiornik 

jest stabilizowane przez stabilizator LDO U1.

Do punktów lutowniczych JP2 trzeba do -

czy  mikroprze cznik lub – najlepiej za pomo-

c  tranzystora do czonego w sposób pokazany 

na rysunku 2 – które b d  spe nia  rol  elek-

tronicznego w cznika/wy cznika odbiornika 

L30. Ka dorazowe w czenie/wy czenie od-

biornika wymaga podania na wej cie ON/OFF 

modu u zbocza opadaj cego i utrzymania stanu 

„0” logicznego przez co najmniej 1 ms.

Odbiornik wyposa ono w optyczny sygna-

lizator odbioru poprawnych danych z satelitów 

GPS (synchronizacji odbiornika), do czego s u-

y dioda D1 sterowana za pomoc  tranzystora 

T1, który spe nia rol  drivera pr dowego.

Odbiornik zmontowano na dwustronnej 

p ytce drukowanej z metalizacj  otworów, której 

schemat monta owy pokazano na rysunku 3.

Andrzej Gawryluk

W ofercie AVT*
AVT-1703 A
Wykaz elementów:
R1: 10 V (SMD 1206)
R2: 2,2 kV (SMD 0805)
R3, R5: 10 kV (SMD 0805)
R6: 220 V (SMD 0805) 
R7, R8: 100 V (SMD 0805) 
R9: 3,3 kV (SMD 0805)
C1, C2, C5: 100 nF (SMD 0805)
C3: 10 mF (SMD „A”)
C4: 47 mF (SMD „D”)
D1: dioda LED (SMD 1206)
T1: BC847 (SOT-23)
U1: MCP1700-1.8 (SOT-23)
Con1: SMB90
Con2: SIP4BACK
JP1: goldpiny 2×1 + zworka
L1: 47 nH (SMD 1206)
Mod1: odbiornik GPS Quectel L30
Dodatkowe materia y na CD/FTP:

ftp://ep.com.pl, user: 19891, pass: 428jbr30
• wzory p ytek PCB
• karty katalogowe i noty aplikacyjne elementów 

oznaczonych w Wykazie elementów kolorem 
czerwonym

* 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 dodat-
kowych.

AVT xxxx A+ p ytka drukowana i zaprogramowany uk ad (czyli 
po czenie wersji A i wersji UK) bez elementów dodat-
kowych.

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 opisie, zestaw 

ten nie posiada obudowy ani elementów dodatkowych, 
które nie zosta y wymienione w za czniku pdf

AVT xxxx CD oprogramowanie (nie cz 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 wer-
sja posiada 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
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