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AVTduino LED
Wyœwietlacz LED dla Arduino

Du¿a elastycznoœæ i popularnoœæ platformy Arduino
sprzyjaj¹ powstawaniu ciekawych rozwi¹zañ
sprzêtowych. Dziêki niej ka¿dy bez
wiêkszych problemów mo¿e
zbudowaæ i przetestowaæ
dowolne urz¹dzenia
prototypowe.
Modu³ jest nak³adk¹ na
p³ytkê bazow¹ projektu
AVTduino (AVT5272).
Oprócz czterocyfrowego
wyœwietlacza LED,
przycisku Reset i z³¹cza
programowania ISP, p³ytka
zosta³a wyposa¿ona w uk³ad
zegara RTC z interfejsem I2C
oraz termometr DS18B20.
Urz¹dzenie szczególnie polecane
projektantom i u¿ytkownikom
platformy Arduino

W³aœciwoœci
• czterocyfrowy wyœwietlacz LED
• zegar RTC
• przycisk RESET i dwa dodatkowe przyciski
• buzzer
• scalony czujnik-termometr DS18B20
• z³acze ISP i goldpiny do po³aczenia z p³ytka bazow¹
• fotorezystor i dioda LED sygnalizuj¹ca napiêcie zasilania
• zasilanie 5VDC (z p³ytki g³ównej systemu)

Opis uk³adu
Modu³ jest nak³adk¹ na p³ytkê bazow¹ projektu AVTduino (AVT5272). Oprócz czterocyfrowego wyœwietlacza
LED, przycisku RESET i z³¹cza programowania ISP, p³ytka zosta³a wyposa¿ona w uk³ad zegara RTC z
interfejsem I2C oraz uk³ad termometru DS18B20.
Schemat ideowy modu³u pokazano na rysunku 1, natomiast monta¿owy na rysunku 2. W roli wyœwietlacza
LED zastosowano zintegrowany modu³ ze wspóln¹ anod¹. Katody 4-cyfrowego, multipleksowanego
wyœwietlacza LED zosta³y do³¹czone poprzez rezystory ograniczaj¹ce pr¹d R4...R11 do portów PD0...PD7.
Rolê kluczy za³¹czaj¹cych zasilanie wyœwietlaczy pe³ni¹ tranzystory T1…T4 sterowane z portów PB0...PB3.
Uk³ad zegara RTC typu PCF8583 (U1) zosta³ do³¹czony do magistrali I2C stanowi¹cej porty PC4 i PC5. Na
potrzeby realizacji interfejsu u¿ytkownika lub wprowadzenia nastaw, p³ytkê wyposa¿ono w dwa przyciski
oznaczone jako S1 i S2. Sygna³y z przycisków doprowadzone zosta³y do portów PC1 i PC2. Poziomem
aktywnym jest logiczne „0”.
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Uk³ad termometru U2 typu DS18B20 z interfejsem 1-Wire zosta³ do³¹czony do portu PC3. Wbudowany w p³ytkê
fotorezystor R20, którego sygna³ doprowadzony zosta³ do portu PC0 (ADC0) umo¿liwia korzystanie z
przetwornika A/C mikrokontrolera. Kolejnym elementem modu³u jest przetwornik piezoelektryczny wraz z
wbudowanym generatorem Y1. Brzêczyk jest uruchamiany poziomem niskim bezpoœrednio z portu PB5. Dioda
LED PWR informuje o obecnoœci napiêcia zasilania p³ytki modu³u.

Rys. 1 Schemat elektryczny

Rys. 2 Rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej
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Wykaz elementów
Rezystory:
R1, R19:..................................1 kW (SMD 0805)
R2, R3:..................................10 kW (SMD 0805)
R4...R11: ..............................100 W (SMD 0805)
R12...R15: ...........................3,3 kW (SMD 0805)
R16...R18: ...........................4,7 kW (SMD 0805)
R20: ................................................fotorezystor
R21: .....................................470 W (SMD 0805)
Kondensatory:
C1: ......................................100 nF (SMD 0805)
C2: ........................................22 pF (SMD 0805)
Pó³przewodniki:
U1: .......................................................PCF8583
U2: ......................................................DS18B20
PWR: .............................dioda LED (SMD 1206)
DISP1: .................wyœwietlacz LED typu AF5643
Q1: ...................rezonator kwarcowy 32,768 kHz

Pozosta³e:
Y1: ............przetwornik piezo z generatorem 5 V
S1...S2: .................przycisk mikroswitch 10 mm
RESET: ....................przycisk mikroswitch 1 mm
J1...J3, POWER: ...........................listwa goldpin

Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice Praktycznej 04/11
www.ep.com.pl
Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u dostêpna jest na stronie internetowej www.sklep.avt.pl

Producent:
AVT-Korporacja sp. z o.o.
tel.: (22) 257-84-50 ul. Leszczynowa 11
fax: (22) 257-84-55 03-197 Warszawa
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Dzia³ pomocy technicznej:
tel.:(22) 257-84-58
serwis@avt.pl

3

Notatki
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