
Schemat elektryczny modu³u pokazano na rysunku 1. Uk³ad mo¿e byæ zasilany z portu USB komputera lub z 
zewnêtrznego zasilacza do³¹czonego do z³¹cza PWR dostarczaj¹cego napiêcia 7…12 V DC. Do wyboru Ÿród³a 
zasilania s³u¿y zworka J1: w pozycji 1-2 za³¹cza ona zasilanie z zewnêtrznego zasilacza, natomiast w  pozycji 2-3 z 
portu USB. Zewnêtrzne napiêcie wejœciowe jest podawane na stabilizator U1 typu 78M05. Dioda œwiec¹ca PWR 
sygnalizuje za³¹czenie zasilania modu³u, natomiast kondensatory C1, C2, C7 i C8 pe³ni¹ rolê filtra zasilania. Linie 
danych wyœwietlacza LCD do³¹czone zosta³y do portów PD4...PD7. Regulacja kontrastu wyœwietlacza jest mo¿liwa 
poprzez potencjometr PR1, natomiast rezystor R7 ogranicza pr¹d podœwietlenia wyœwietlacza.
Na potrzeby wykonania interfejsu u¿ytkownika lub wprowadzenia nastaw, p³ytkê wyposa¿ono w 3 przyciski oznaczone 
jako S1…S3. Sygna³y z przycisków doprowadzone zosta³y do portów PD2, PD3 i PB2, gdzie stanem aktywnym jest 
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Uk³ad jest niewielkim i prostym wyœwietlaczem LCD z mikrokontrolerem ATmega8. Mo¿na go wykorzystaæ jako 
uniwersalny sterownik w dowolnym, konstruowanym przez siebie urz¹dzeniu. Dodatkowo modu³ wyposa¿ono w 
konwerter UART/USB. Pozwala to na bezpoœredni¹ komunikacjê modu³u z komputerem PC.
Wszystkie charakterystyczne porty i wyprowadzenia znajduj¹ siê na krawêdzi p³ytki drukowanej – umo¿liwia to bardzo 
prost¹ adaptacjê do budowanego urz¹dzenia.

Urz¹dzenie szczególnie polecane jako wszechstronny i uniwersalny modu³ procesora z wyœwietlaczem LCD
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W³aœciwoœci

Opis uk³adu

• procesor ATmega8

•  wyœwietlacz LCD2x16

•  trzy switche – do dowolnych zastosowañ

•  trzy diody LED – do dowolnych zastosowañ

•  konweter UART/USB na FT232R, dwie diody LED sygnalizuj¹ce stan pracy

•  wbudowany stabilizator napiêcia +5V, mo¿liwe ró¿ne sposoby zasilania

•  niewielkie wymiary modu³u – wielkoœæ p³ytki z procesorem odpowiada wymiarom wyœwietlacza

•  zasilanie 7...12V DC lub 5V z portu USB 
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poziom „0”. Na p³ytce modu³u dodatkowo zosta³y umieszczone 3 diody LED (LED1…LED3) wraz z rezystorami 
ograniczaj¹cymi ich pr¹d (R11…R13). Anody diod do³¹czono do + 5V, a katody do portów PC3...PC5. Do 
mikrokontrolera do³¹czono kwarc Q1, którego czêstotliwoœæ mo¿na dobraæ zale¿nie od w³asnych potrzeb. 
Programowanie uk³adu odbywa siê za pomoc¹ typowego, 10-wyprowadzeniowego z³¹cza ISP kompatybilnego z 
STK200, dziêki czemu do programowania mo¿na u¿yæ dowolnego programatora dla AVR. Konwersja USB<->UART 
wykonywana jest przy u¿yciu uk³adu U2 typu FT232R. Uk³ad ten zawiera wszystkie elementy potrzebne do jego pracy, 
dlatego (poza kondensatorem C3) mo¿e funkcjonowaæ bez dodatkowych elementów zewnêtrznych. Linie RX i TX 
uk³adu FT232R zosta³y do³¹czone do mikrokontrolera poprzez rezystory R5 i R6.
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Rys. 1 Schemat elektryczny  
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Monta¿ i uruchomienie
 Schemat monta¿owy modu³u pokazano na rysunku 2. Zbudowano go na niewielkiej p³ytce dwustronnej, 
odpowiadaj¹cej wymiarom standardowego wyœwietlacza LCD.  Monta¿ jest typowy i nie powinien sprawiæ problemów. 
Nieco uwagi nale¿y jedynie poœwiêciæ podczas monta¿u uk³adu U2 oraz gniazda USB. Wyœwietlacz LCD nale¿y 
zamontowaæ od strony lutowania. Uzyskujemy w ten sposób dostêp do mikrokontrolera oraz wszystkich jego 
wyprowadzeñ.
Poprawnoœæ monta¿u  mo¿na sprawdziæ poprzez do³¹czenie modu³u do portu USB. Wynikiem powinno byæ 
zaœwiecenie diody LED PWR oraz wykrycie przez system urz¹dzenia i w nastêpstwie instalacja sterowników uk³adu 
FT232R. Wymagane sterowniki mo¿na pobraæ ze strony www.ftdichip.com. Prawid³owe zainstalowanie sterowników 
zaowocuje  pojawieniem siê w systemie dodatkowego, wirtualnego portu COM. Poprzez nowo utworzony port COM 
mo¿na komunikowaæ siê z mikrokontrolerem u¿ywaj¹c dowolnej aplikacji obs³uguj¹cej transmisjê danych poprzez port 
szeregowy.

Rys. 2 Rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej
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Wykaz elementów
Rezystory: Pozosta³e:

J1: ..........................................listwa goldpin 1×3R1...R3, R5, R6, R11...R13:......1kW(SMD 0805)
CON1:...................................listwa goldpin 1×20R4, R8...R10: .........................10kW (SMD 0805)
ISP: .......................................listwa goldpin 2×5R7:.................................56
S1...S3: ...............................mikroswitch k¹towyPR1: .....................................Potencjometr 10kW
ZAS: .....................................Gniazdo DC 2,1/5,5Kondensatory:
Gniazdo miniUSBC1, C7:................................................10mF/16 V

C2, C3, C6,  C8:.....................100nF (SMD 0805)
C4, C5: ....................................22pF (SMD 0805)
Pó³przewodniki:
U1:............................................78M05 (TO-252)
U2: .......................................................FT232RL
U3: .........................................ATmega8 (DIL28)
D1: .............................................1N4007 (SMD)
Q1: ...........................rezonator kwarcowy 8 MHz
PWR, RX: .....................dioda LED 3 mm zielona 
TX: .............................dioda LED 3mm czerwona 
LED1...LED3: ....................dioda LED 3 mm ¿ó³ta 
DIS1: ...............................Wyœwietlacz LCD 2×16

W...68W (SMD 0805)

Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice Praktycznej 02/12

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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