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Rysunek 2. Schemat montażowy adaptera dla mikrokontrolerów PIC

ze standardem PICkit, przeznaczone do 
współpracy z programatorem AVT5272, PIC-
kit-2 lub PICkit-3 itp. Programowany układ 
może być zasilany poprzez złącze ICSP za 
pośrednictwem programatora lub z  interfej-
su USB. Wyboru źródła zasilania dokonuje 
się za pomocą zworki J1. Zworką J2 można 
wybrać poziom napięcia zasilania 3,3 V lub 
5 V. Dioda LED oznaczona jako PWR infor-
muje o załączeniu napięcia zasilania. Diody 
LED D1...D6 wskazują aktywną podstawkę. 
Wszystkie sygnały niezbędne do zaprogra-
mowania mikrokontrolera zostały doprowa-
dzone do złącza J1 (oznaczonego na płytce 
drukowanej jako MASTER). Wyboru progra-
mowanego układu dokonujemy za pomocą 
10-żyłowego przewodu zakończonego wty-
kami Z-FC10, dołączonego z jednej strony do 
złącza MASTER, a z drugiej (w zależności od 
typu programowanego układu) do złącz od 
8PIN do 40PIN. W tabeli 1 umieszczono spo-
sób dołączenia sygnałów ze złącza ICSP do 
podstawek.                                                 EB

Moduł jest dołączany do płytki bazowej 
projektu Arduino tworząc „kanapkę”. Oprócz 
wyświetlacza LCD, przycisku RESET czy złą-
cza programowania ISP, wyposażono go w do-
datkowe peryferia, dzięki którym wykonanie 
prototypu urządzenia (m.in. za pomocą zgod-
nego z Arduino zestawu AVT5272) stanie się 
niezwykle proste.

Schemat ideowy modułu pokazano na ry-
sunku 1, natomiast montażowy na rysunku 2. 
Linie danych wyświetlacza LCD są dołączo-
ne do portów PD4...PD7. Regulację kontrastu 
umożliwia potencjometr PR1, natomiast rezy-
stor R6 ogranicza prąd podświetlenia wyświet-
lacza. Na płytce modułu umieszczono 4 diody 
LED (LED1...LED4) z rezystorami ograniczają-
cymi ich prąd (R1...R4). Anody diod są dołą-
czone do + 5 V, a katody do portów PB2...PB5.

Na potrzeby wykonania interfejsu użyt-
kownika lub wprowadzenia nastaw, płytkę wy-
posażono w 4 przyciski oznaczone jako SW1...
SW4. Sygnały z przycisków są doprowadzone 
do portów D0...D3. Poziomem aktywnym jest 
0 V (zwarcie do masy).

AVTduino LCD
Wyświetlacz LCD dla Arduino
Duża popularność i  elastyczność 

platformy Arduino sprzyjają 
powstawaniu coraz to nowych 

rozwiązań sprzętowych. 
Proponujemy płytkę 

z  wyświetlaczem i  klawiszami, 
dzięki której łatwo zbudować 

miernik czy zegar.
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AVT-1615 w ofercie AVT:
AVT-1615A – płytka drukowana
AVT-1615B – płytka drukowana + elementy 

Dodatkowe materiały na CD/FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 14039, pass: 4p80b5b5

• wzory płytek PCB
• karty katalogowe i  noty aplikacyjne 

elementów oznaczonych w  Wykazie 
elementów kolorem czerwonym

Wykaz elementów:
R1...R5: 1 kV (0805)
R6: 680 V (0805)
R7...R10: 10 kV (0805)
LED1...LED4, PWR: diody LED (1206)
U1: czujnik temperatury LM35
Q1: przetwornik piezo z  generatorem 5 V
PR1: 10 kV potencjometr montażowy RM63
PR2: 10 kV potencjometr montażowy PT10
S1...S4: przycisk miniaturowy 10 mm
RESET: przycisk miniaturowy 1 mm
LCD: wyświetlacz LCD 2×16 znaków
J1...J3, POWER: listwa goldpin

Płytkę wzbogacono o czujnik temperatury 
U1 typu LM35 z wyjściowym sygnałem ana-
logowym. Sygnał ten doprowadzono do portu 
PC1, to jest wejścia ADC1 przetwornika A/C. 
Potencjometrem PR2 można w  zakresie 0...5 
V regulować napięcie podawane na wejście 
ADC0 przetwornika. Taki regulator może po-
służyć chociażby do zmiany współczynnika 
wypełniania czy częstotliwości generowanego 
sygnału.

Kolejnym elementem modułu jest prze-
twornik piezoelektryczny z  wbudowanym 
generatorem Q1. Brzęczyk jest uruchamiany 
poziomem niskim portu PC5. Dioda LED PWR 
informuje o obecności napięcia zasilania płytki 
modułu.

EB

Dodatkowe materiały 
na CD/FTP

AVT
1615



48 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 4/2011

MINIPROJEKTY

Rysunek 2. Schemat montażowy modułu 
AVTduino LCDRysunek 1. Schemat ideowy modułu AVTduino LCD

Dodatkowe materiały 
na CD/FTP

Regulator obrotów wentylatora 230 V z silnikiem 
indukcyjnym

Regulator jest zbudowany z  użyciem 
układu U2008B. Kondensator C2 odpowie-
dzialny jest za tzw. miękki start, dzięki któ-

Problem regulacji silników 
elektrycznych jest częstym 

tematem poruszanym 
przez Czytelników. O  ile 

układy sterujące silnikami 
komutatorowymi są stosunkowo 

proste, o  tyle silniki 
indukcyjne wymagają bardziej 

skomplikowanych układów. 
Prezentowany projekt doskonale 

nadaje się do regulacji 
prędkości obrotowej wentylatorów 

łazienkowych i  biurowych 
z  silnikiem indukcyjnym.

remu podczas włączenia regulatora do sieci 
nie wystąpi na obciążeniu skok napięcia. 
Elementy D1 i R1 prostują jednopołówko-
wo oraz ograniczają napięcie zasilające do 
wartości bezpiecznej dla układu scalonego, 
natomiast kondensator C1 wygładza napię-
cie. Elementy R3 i  R5 oraz potencjometr 
P1 są dzielnikami napięcia służącymi do 
zadawania wielkości mocy dostarczonej do 
obciążenia. Dzięki zastosowaniu rezystora 
R2 bezpośrednio dołączonego do przewodu 
fazowego wewnętrzne bloki synchroniza-
cyjne U1 sterują włączaniem triaka w spo-

AVT
1613

sób synchroniczny z przebiegiem napięcia 
zasilającego. Minimalizuje to w znacznym 
stopniu zakłócenia radioelektryczne, które 
powstawałyby podczas impulsowego prze-
łączania dużych indukcyjności a  przecież 
taki charakter mają uzwojenia silników 
elektrycznych, przy dużych wartościach 
napięć zasilających. Nie ma więc potrze-
by ekranowania regulatora, można także 
pominąć fi ltry sieciowe. Poziom generowa-
nych zakłóceń jest znacznie mniejszy niż 
podczas korzystania ze standardowego za-
silacza impulsowego.

Uwaga: Opisany układ przeznaczony 
jest do regulacji prędkości obrotowej 
silników komutatorowych i indukcyjnych 
o niewielkiej mocy zasilanych napięciem 
sieci 230 VAC. Układ nie nadaje się do 
regulacji silników prądu stałego, silników 
3-fazowych i indukcyjnych zamontowanych 
w elektronarzędziach. Układu można użyć 
również do regulacji np. temperatury grzałki 
lub jako ściemniacza do żarówki włókowej.
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