
Podstawowym ogniwem, w którym mo¿e odbywaæ siê komunikacja z kart¹ przekaŸników, jest lokalna sieæ LAN 
przyporz¹dkowana do jednego routera. Jeœli taka sieæ udostêpnia dodatkowo dostêp bezprzewodowy, to kartê mo¿na 
kontrolowaæ tak¿e w sposób bezprzewodowy (karta jest do³¹czana przewodowo, ale komputer lub telefon mo¿e mieæ 
bezprzewodowy dostêp do sieci LAN). Poza obs³ug¹ w obrêbie jednej sieci jest mo¿liwe równie¿ sterowanie z odleg³ego 
miejsca poprzez sieæ Internet. W takim jednak przypadku jest wymagane odpowiednie skonfigurowanie routera, tak aby 
przekierowywa³ port o numerze 80 na wewnêtrzny adres IP, który zosta³ przydzielony dla karty przekaŸników.
Do obs³ugi interfejsu Ethernet zastosowano specjalizowany mikrokontroler firmy Microchip typu PIC18F67J60, który zawiera 
w swojej strukturze kompletny interfejs MAC+PHY. Dziêki temu do pracy z sieci¹ LAN jest wymagane jedynie gniazdko z 
transformatorem. Schemat ideowy karty przekaŸników zamieszczono na rysunku 1. Z uwagi na rozbudowany charakter 
urz¹dzenia, schemat mo¿na podzieliæ na kilka bloków funkcjonalnych.
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Karta przekaŸników pozwala na sterowanie 
do³¹czonymi przekaŸnikami poprzez sieæ 
Ethernet. W tym rozwi¹zaniu przesy³ane s¹ 
informacje o bie¿¹cym stanie przekaŸników 
oraz komendy wymuszaj¹ce zmianê ich stanów. 
Karta zawiera 8 przekaŸników, które mog¹ 
sterowaæ urz¹dzeniami pr¹du sta³ego, jak 
równie¿ zasilanymi z sieci energetycznej 
(230 VAC). Zastosowane przekaŸniki mog¹ 
³¹czyæ pr¹dy o maksymalnym natê¿eniu do 
8 A.
Stany przekaŸników oraz przyciski 
umo¿liwiaj¹ce zmianê tych stanów 
prezentowane s¹ na generowanej przez 
procesor stronie internetowej. Zalet¹ 
takiego rozwi¹zania jest 
uniwersalnoœæ, gdy¿ do obs³ugi karty 
nie jest wymagane dodatkowe 
oprogramowanie uruchomione na 
komputerze steruj¹cym - wystarczy 
przegl¹darka internetowa. Dziêki temu do obs³ugi karty przekaŸników 
mo¿na zastosowaæ dowolny komputer pracuj¹cy pod kontrol¹ dowolnego systemu operacyjnego 
(Windows, Linux, itd.). Do obs³ugi programu mo¿na te¿ zastosowaæ telefon komórkowy z zainstalowan¹ przegl¹dark¹. Jedynym 
wymaganiem odnoœnie do urz¹dzenia steruj¹cego s¹ dostêp do sieci komputerowej i mo¿liwoœæ wyœwietlenia strony internetowej.

AVT
5250

Karta przekaŸników 
z interfejsem Ethernet 

W³aœciwoœci

Opis uk³adu

• tryb dynamicznego pobierania adresu sieciowego (klient DHCP) mo¿liwoœæ pracy ze sta³ym IP 

• mo¿liwoœæ zmiany MAC-adresu 

• interfejs Ethernet 10Mb 

• praca w trybie serwera http, 

• mo¿liwoœæ modyfikacji strony internetowej 

• konfigurowanie przez port USB 

• pamiêæ strony 1Mb 

• sygnalizacja stanu urz¹dzenia – diody LED 

• wyjœcia wyposa¿one w przekaŸniki (8 kana³ów), styki o obci¹¿alnoœci 8A/230V 

• zasilanie: 12VDC 

Do pobrania
instrukcja pdf:  

sterowniki i oprogramowanie (generator, strona internetowa):  

http://serwis.avt.pl/manuals/AVT5250.pdf

http://serwis.avt.pl/files/AVT5250.zip
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G³ównym elementem jest mikrokontroler PIC18F67J60, który oprócz typowych modu³ów sprzêtowych, jak port UART czy 
interfejs I2C, ma wbudowany kompletny modu³ kontrolera Ethernet. Schemat blokowy modu³u pokazano na rysunku 2. 
Zastosowany mikrokontroler jest jednym z niewielu uk³adów, który ma oba modu³y niezbêdne do komunikacji przez sieæ LAN: 
MAC (Media Access Control) oraz PHY (Physical Layer Transceiver). Dziêki temu rozwi¹zaniu wszystkie funkcje komunikacji 
poprzez sieæ LAN oraz sterowanie przekaŸnikami wykonane s¹ z u¿yciem tylko jednego uk³adu. Pozwala to na znaczne 
uproszczenie ca³ego urz¹dzenia i zmniejszenie jego wymiarów. Do pracy w sieci LAN wymagane jest tylko do³¹czenia gniazdka 
Ethernet. W uk³adzie zastosowano dedykowane gniazdko z wbudowanym transformatorem oraz diodami sygnalizacyjnymi. Do 

Rys. 1. Schemat ideowy karty przekaŸników
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transmisji danych przewidziane s¹ dedykowane wyprowadzenia mikrokontrolera oznaczone jako: TPIN-, TPIN+, TPOUT-, 
TPOUT+. Sterowanie diod œwiec¹cych odbywa siê poprzez wyprowadzenia RA0 i RA1. Wyprowadzenia te zmieniaj¹ 
funkcjonalnoœæ z portów wejœcia/wyjœcia na sygnalizacjê stanu po³¹czenia Ethernet. Dioda zielona (do³¹czona do portu RA0) 
sygnalizuje po³¹czenie sieciowe (do³¹czenie do routera), dioda ¿ó³ta (do³¹czona do portu RA1) sygnalizuje transmisjê danych. 
Dodatkowa dioda D3 s³u¿y do sygnalizacji pracy mikrokontrolera.
Sygna³ zegarowy konieczny do pracy mikrokontrolera jest generowany za pomoc¹ zewnêtrznego rezonatora kwarcowego o 
czêstotliwoœci 25 MHz. Pomimo takiej czêstotliwoœci rezonatora, mikrokontroler jest taktowany przebiegiem o czêstotliwoœci 
41,67 MHz. Wynika to z faktu wykorzystania wewnêtrznej pêtli PLL pozwalaj¹cej na mno¿enie czêstotliwoœci. Sygna³ o 
czêstotliwoœci rezonatora kwarcowego jest kierowany do modu³u Ethernet oraz do modu³u PLL. Preskaler dzieli czêstotliwoœæ 
wejœciow¹ przez 3, nastêpnie modu³ PLL mno¿y czêstotliwoœæ ×5 i w wyniku tych operacji jednostka centralna oraz peryferia 
taktowane s¹ sygna³em o wartoœci 41,67 MHz.
Do przechowywania zawartoœci strony internetowej oraz parametrów pracy procesora zastosowano pamiêæ typu DataFlash (U3) o 
pojemnoœci 1 Mbit. Komunikacja odbywa siê poprzez interfejs SPI. Od strony mikrokontrolera do komunikacji wykorzystano 
sprzêtowy interfejs SPI.
Przycisk S1 s³u¿y do wprowadzenia mikrokontrolera w tryb ustawiania parametrów oraz przywrócenia parametrów startowych. 
Z³¹cze CON3 umo¿liwia programowanie mikrokontrolera za pomoc¹ programatora.
Jako interfejs konfiguracyjny zastosowano USB. Pozwala on na konfiguracjê parametrów po³¹czenia internetowego karty 
przekaŸników. Wykonany zosta³ z u¿yciem dedykowanego konwertera USB/RS232 typu FT232RL (U4) zapewniaj¹cego 
dwukierunkow¹ konwersjê pomiêdzy komputerem a mikrokontrolerem. Uk³ad FT232RL jest zasilany napiêciem o wartoœci 5 V 
bezpoœrednio z portu USB. Z uwagi na fakt, ¿e mikrokontroler wymga do zasilania napiêcia 3,3 V sta³o siê konieczne 
dostosowanie poziomów napiêæ na liniach RxD i TxD. Wykonano to dziêki wykorzystaniu w³aœciwoœci uk³adu FT232RL 
umo¿liwiaj¹cego rozdzia³ obwodów napiêæ zasilania obwodów VCC i VCCIO. Do wejœcia VCCIO do³¹czono napiêcie 3,3 V co 
sprawia, ¿e pomimo zasilania uk³adu napiêciem 5 V obwody wejœcia/wyjœcia zasilane s¹ napiêciem 3,3 V. Pozwala to na 
prawid³ow¹ komunikacjê z mikrokontrolerem.
Blok wykonawczy sk³ada siê z oœmiu przekaŸników P1...P8. S¹ one zasilane z g³ównego napiêcia zasilania o wartoœci 12 V. Ich 
sterowanie odbywa siê poprzez wzmacniacze tranzystorowe T1...T8. Diody prostownicze do³¹czone równolegle do uzwojeñ 
przekaŸników chroni¹ tranzystory przed uszkodzeniem w wyniku indukowania siê wysokich napiêæ przy prze³¹czaniu. Diody 
LED sygnalizuj¹ za³¹czenie. Styki przekaŸników zosta³y wyprowadzone na z³¹cza œrubowe CON4...CON11.
Uk³ad zasilania mikrokontrolera zosta³ zrealizowany z wykorzystaniem przetwornicy impulsowej oraz stabilizatora LDO. 
Zastosowanie przetwornicy napiêcia okaza³o siê konieczne, gdy¿ uk³ad mikrokontrolera pobiera pr¹d rzêdu 200 mA przy napiêciu 
3,3 V co przy zasilaniu o wartoœci 12 V i zastosowaniu monolitycznego stabilizatora by³oby okupione koniecznoœci¹ stosowania 
du¿ego radiatora. W uk³adzie zastosowano przetwornicê typu L5973D, która wraz z do³¹czonymi elementami dostarcza na 
wyjœciu 5 V.  Na wejœciu przetwornicy zastosowano diodê D1, która s³u¿y do zabezpieczenia obwodu przed uszkodzeniem w 
przypadku do³¹czenia napiêcia o odwrotnej polaryzacji. Rezystorami R2 i R3 jest regulowana wartoœæ napiêcia wyjœciowego. Dla 
podanych wartoœci wynosi ona 5 V. Tak otrzymane napiêcie jest kierowane na wejœcie stabilizatora U5, na którego wyjœciu 
otrzymuje siê napiêcie o wartoœci 3,3 V s³u¿¹ce do zasilania mikrokontrolera (U1) oraz pamiêci (U3). 
Mikrokontroler oprócz obs³ugi po³¹czenia sieciowego pe³ni funkcjê sterowania przekaŸnikami, co pozwoli³o na kontrolê ca³ego 
urz¹dzenia za pomoc¹ jednego uk³adu.
Karta przekaŸników ³¹czy siê z sieci¹ Ethernet 10 Mb, zarówno w trybie dynamicznego pobierania adresu IP (klient DHCP), jak 

Rys. 2. Schemat blokowy kontrolera Ethernet uk³adu PIC18F67J60
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Monta¿
Rozmieszczenie elementów na p³ytce karty przekaŸników pokazano na rysunku 3. Z uwagi na zastosowanie elementów 
przewlekanych i powierzchniowych monta¿ wymaga du¿ej precyzji. W szczególnoœci dotyczy to mikrokontrolera (U1), od którego 
nale¿y rozpocz¹æ monta¿ elementów. Poniewa¿ raster jego wyprowadzeñ wynosi zaledwie 0,5 mm jest wymagane doœwiadczenie 
przy monta¿u takich uk³adów i odpowiednia lutownica. W kolejnym etapie nale¿y wlutowaæ uk³ad FT232RL (U4), a po nim 
pozosta³e elementy SMD. Po ich wlutowaniu mo¿na przejœæ do monta¿u elementów przewlekanych zaczynaj¹c od diod 
prostowniczych umieszczonych przy przekaŸnikach (D5, D7, D9, itd.), poprzez przekaŸniki (P1...P8), koñcz¹c na z³¹czach. Na 
samym koñcu nale¿y wlutowaæ diody LED dopasowuj¹c ich wysokoœæ do ewentualnej obudowy. Po prawid³owym zmontowaniu 
uk³adu i do³¹czeniu zasilania do z³¹cza CON1 dioda œwiec¹ca D3 bêdzie b³yska³a sygnalizuj¹c prawid³ow¹ pracê mikrokontrolera. 
Do zasilania uk³adu nale¿y zastosowaæ zasilacz o napiêciu +12 V i minimalnej wydajnoœci pr¹dowej równej 300 mA. Aby w pe³ni 
uruchomiæ uk³ad nale¿y dodatkowo po³¹czyæ go z komputerem poprzez port USB. Pozwoli to na odczyt i ustawienie parametrów 
pracy.
Do tego celu nale¿y pobraæ sterowniki dla uk³adu FT232RL ze strony producenta  lub 

i wypakowaæ do dowolnego katalogu. Po pod³¹czeniu karty do komputera system Windows 
rozpozna nowe urz¹dzenie i rozpocznie proces instalacji sterowników. Wtedy nale¿y wybraæ opcjê „Instalacja rêczna” i wskazaæ 
katalog, w którym znajduj¹ pobrane wczeœniej sterowniki. Po zainstalowaniu urz¹dzenia pojawi siê nowy port szeregowy COM z 
odpowiednim numerem. Poprzez ten port mo¿liwa bêdzie komunikacja pomiêdzy komputerem a kart¹ przekaŸników. W tym celu w 
komputerze musi zostaæ uruchomiony program terminala obs³uguj¹cy port szeregowy (na przyk³ad Hyper Terminal). Przyk³ad 
konfiguracji programu pokazano na rysunku 4.
Po prawid³owym wykonaniu powy¿szych czynnoœci mo¿na przejœæ do konfiguracji karty przekaŸników. 

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
http://serwis.avt.pl/files/AVT5250.zip 

równie¿ ustalania statycznego. Z uwagi na fakt, ¿e wszystkie karty domyœlnie maj¹ ten sam adres MAC, istnieje mo¿liwoœæ jego 
zmiany. Umo¿liwi to pracê kilku kart w jednej sieci LAN. Do konfiguracji parametrów zastosowano port USB.
Pomimo faktu, ¿e uk³ad stanowi gotowe rozwi¹zanie, to istnieje mo¿liwoœæ jego modyfikacji poprzez zmianê sposobu 
wyœwietlania strony internetowej. Strona www jest zapamiêtana w zewnêtrznej pamiêci Flash, co umo¿liwia jej zmianê. 
Aktualizacja strony odbywa siê z poziomu przegl¹darki internetowej. W dalszej czêœci zostanie opisana budowa domyœlnej 
strony oraz sposób jej modyfikacji.

Rys. 3 Rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej
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Tryb konfiguracji
Oprogramowanie karty umo¿liwia prace ze statycznym lub dynamicznym adresem IP. Domyœlnie adres jest pobierany z routera 
dynamicznie. Jeœli pozostawimy tak¹ nastawê, to po w³¹czeniu zasilania karty adres zostanie pobrany, a informacja o tym zostanie 
wys³ana do komputera przez port USB. Pozwoli to na ustalenie, pod jakim adresem znajduje siê karta, bez koniecznoœci sprawdzania 
tego w routerze. Informacja o przydzielonym adresie IP jest wysy³ana do komputera po ka¿dym jego pobraniu (przy w³¹czeniu 
zasilania) lub zmianie. Tu¿ po w³¹czeniu zasilania jest ustalany startowy adres 169.254.1.1, który nie jest adresem pobranym z 
routera, a jedynie automatycznie przypisanym przez mikrokontroler. Po kilku sekundach wyœwietlony zostanie prawid³owy adres 
pobrany z routera.
Z regu³y router zapamiêtuje adres MAC urz¹dzenia i przy ponownym po³¹czeniu przydziela ten sam adres IP. Jednak w przypadku 
rekonfiguracji urz¹dzeñ sieciowych (np. po od³¹czeniu zasilania) przydzielony adres mo¿e ulec zmianie i ponownie trzeba bêdzie 
odnaleŸæ adres karty. Aby mieæ pewnoœæ, ¿e karta zawsze bêdzie mia³a ten sam adres, mo¿na zastosowaæ adres statyczny. Ten oraz 
inne parametry ustalane s¹ w trybie konfiguracyjnym karty przekaŸników.
W ten tryb procesor jest wprowadzany przez wy³¹czenie zasilania, naciœniêcie przycisku S1 i krótkie przytrzymanie go po w³¹czeniu 
zasilania. W oknie Hyper Terminala zostanie wyœwietlone menu umo¿liwiaj¹ce zmianê opisanych parametrów (rys. 5). Dioda D3 
bêdzie œwieci³a w sposób ci¹g³y. Chc¹c wybraæ dan¹ pozycjê do edycji nale¿y z klawiatury komputera wybraæ przypisan¹ do niej 
cyfrê.

Pierwsza pozycja „ ” s³u¿y do zmiany numeru seryjnego karty. Podana liczba mo¿e siê zawieraæ w 
przedziale 0...65535. Zmiana numeru seryjnego jest tak naprawdê zmian¹ adresu MAC urz¹dzenia. Zaprogramowany procesor jako 
MAC adres przyjmuje domyœln¹ wartoœæ 00-04-A3-00-00-00. Adres MAC jest identyfikatorem danego urz¹dzenia i w jednej sieci 
ka¿de urz¹dzenie musi mieæ inny adres MAC. Aby mo¿liwe by³o u¿ycie wiêcej ni¿ jednej karty, jest konieczna zmiana jej adresu i 
wykonuje siê to zmieniaj¹c numer seryjny. Zmiana dotyczy czterech ostatnich znaków tego adresu (00-04-A3-00-XX-XX). 
Poniewa¿ wartoœci zapisane s¹ w kodzie szesnastkowym, to mo¿liwe jest uzyskanie 65536 ró¿nych adresów. Jeœli w naszej sieci 
u¿ywamy tylko jednej karty przekaŸników, to tego adresu nie trzeba zmieniaæ.
„ ” definiuje nazwê karty przekaŸników, pod któr¹ mo¿na j¹ odnaleŸæ w sieci lokalnej bez korzystania (znajomoœci) 
z adresu IP. Pozwala to na po³¹czenie siê z kart¹ przekaŸników poprzez wpisanie nazwy a nie adresu IP. Na przyk³ad w przegl¹darce 
internetowej zamiast wpisywaæ „http://192.168.1.6” mo¿na wpisaæ „http://przekazniki”. Domyœln¹ nazw¹ jest „http://mchpboard1”.
Opcja „ s” pozwala na ustawienie statycznego adresu IP.
„ ” umo¿liwia ustawienie adresu bramy internetowej dla pracy ze statycznym adresem IP.
„ ” pozwala na ustawienie maski podsieci dla pracy ze statycznym adresem IP. 
„ ” pozwala na ustawienie g³ównego serwera DNS dla pracy ze statycznym adresem IP.
„ ” pozwala na ustawienie pomocniczego serwera DNS dla pracy ze statycznym adresem IP. 
Powy¿sze parametry wykorzystywane s¹ jedynie przy statycznym adresie IP, przy dynamicznym pobierane s¹ automatycznie z 

Change Board serial number

Change host name

Change static IP addres
Change static gateway address
Change static subnet mask
Change static primary DNS server
Change static secondary DNS server

Rys. 4. Przyk³adowa konfiguracja programu terminala

Rys. 5. Menu g³ówne s³u¿¹ce do nastaw parametrów
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routera.
„ ” konfiguruje procesor do dynamicznego pobierania adresu IP. 
„ ” powoduje wy³¹czenie dynamicznego pobierania adresu IP i prze³¹czenie procesora w tryb statyczny 
z u¿yciem wczeœniejszych ustawieñ parametrów trybu statycznego.
Przyk³adowe parametry dla pracy ze sta³ym IP mog¹ byæ nastêpuj¹ce:
- adres IP: 192.168.1.6,
- maska podsieci: 255.255.255.0,
- adres Bramy: 192.168.1.1.
Te ustawienia s¹ jednak zale¿ne od konfiguracji sieci lokalnej i dlatego maska podsieci i adres bramy mog¹ byæ inne. Niezbêdne 
informacje o sieci mo¿na uzyskaæ loguj¹c siê do router-a.
Funkcja „ ” - funkcja nie jest u¿ywana.
„ ” powoduje zapis wczeœniej podanych parametrów do pamiêci i wyjœcie z trybu programowania.

Enable DHCP & IP Gleaning
Disable DHCP & IP Gleaning

Download MPFS image
Save & Quit

Jeœli wprowadzone ustawienia parametrów spowodowa³y b³êdn¹ pracê lub uniemo¿liwi³y dzia³anie karty przekaŸników, jest 
mo¿liwe przywrócenie ustawieñ fabrycznych. Po ich przywróceniu karta przekaŸników powróci do pracy z dynamicznie pobieranym 
adresem IP (DHCP). Przywrócenie tych parametrów wykonuje siê analogicznie, jak wejœcie w tryb konfiguracji - poprzez naciœniêcie 
przycisku S1. Z t¹ ró¿nic¹, ¿e po w³¹czeniu zasilania przycisk nale¿y przytrzymaæ jeszcze przez czas oko³o 4 sekund. W terminalu 
zostanie wyœwietlony komunikat informuj¹cy o przywróceniu ustawieñ fabrycznych (rys. 6).

Przywracanie ustawieñ fabrycznych

Wgrywanie strony internetowej do pamiêci
Strona internetowa przechowywana jest w zewnêtrznej pamiêci (U3), dlatego do uruchomienia karty nie wystarczy samo 
zaprogramowanie mikrokontrolera.
Mikrokontroler umo¿liwia generowanie strony s³u¿¹cej do wgrania pliku z w³aœciw¹ strona www. Strona ta jest dostêpna zawsze -  
nawet przy braku w³aœciwej strony w pamiêci. Jej adres jest sta³y: . Dostêp do tej strony jest 
zabezpieczony has³em, aby uniemo¿liwiæ przypadkowe uszkodzenie wgranej strony. Wygl¹d okna autoryzacji pokazano na rys. 7. 
Nale¿y podaæ przypisan¹ na sta³e nazwê u¿ytkownika oraz has³o. Domyœlna . Po 
zalogowaniu siê zostaniemy przeniesieni do strony umo¿liwiaj¹cej wybór skompilowanego pliku strony www (rys.8). Przyciskiem 
„Przegl¹daj...” zostanie wywo³ane okno wyboru pliku z dysku komputera. Po jego wskazaniu przyciskiem „Upload” uruchamia siê 
proces przesy³ania pliku do pamiêci karty przekaŸników. Po prawid³owym wgraniu strony zostanie wyœwietlona informacja jak na 
rys.9. Wpisanie przydzielonego do karty adresu w formacie http://192.168.1.6 lub nazwy  http://mchpboard1, spowoduje 
wyœwietlenie strony zaprezentowanej na rys. 10.

 http://192.168.1.6/mpfsupload

nazwa u¿ytkownika: admin, has³o: relayavt

Rys. 6. Komunikat informuj¹cy o przywróceniu ustawieñ fabrycznych Rys. 7. Wygl¹d okna autoryzacji

Rys. 9. Informacja o prawid³owo wgranym pliku strony wwwRys. 8. Wybór skompilowanego pliku strony www
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Do karty przekaŸników udostêpnione s¹ Ÿród³a strony www umo¿liwiaj¹c tym samym jej modyfikacjê i dostosowanie do w³asnych 
potrzeb. Do tego celu przydana bêdzie znajomoœæ jêzyków Html oraz Javascript. Pozwala to na rozbudowê strony o dodatkowe 
informacje.
Przyk³adow¹ modyfikacj¹ jest zmiana czêstoœci automatycznego odœwie¿ania strony pliku. Domyœlnie strona jest odœwie¿ana co 
500 ms, ale mo¿na to zmieniæ modyfikuj¹c komendê setTimeout("newAJAXCommand('status.xml', updateStatus, 
true,500)",100);. Zmieniaj¹c wartoœæ 500 na 2000 wygl¹d strony bêdzie odœwie¿any co 2 sekundy. Czêstoœæ odœwie¿ania ma wp³yw 
na czas reakcji wskaŸnika stanu przekaŸnika po zmianie stanu styków. Dodatkowo ma wp³yw na iloœæ przesy³anych danych. Jeœli 
obs³ugujemy kartê przekaŸników za pomoc¹ telefonu komórkowego, gdzie wysokoœæ rachunku zale¿y od liczby przes³anych 
bajtów, to im czêstoœæ bêdzie wiêksza, tym rachunek bêdzie wy¿szy.
Po Ka¿dej modyfikacji Ÿród³a strony nale¿y j¹ skompilowaæ, aby uzyskaæ plik *.BIN, który jest w³aœciwy do wgrania do pamiêci. 
Do tego celu s³u¿y oprogramowanie Microchip MPFS Generator. Okno programu pokazano na rys. 11. Dla potrzeb programu 
nale¿y wskazaæ katalog, w którym znajduj¹ siê pliki strony internetowej oraz katalog wynikowy. Po naciœniêciu przycisku Generate 
zostanie utworzony plik o wskazanej nazwie, na przyk³ad MPGSImg2.BIN, w którym znajduje siê skompilowana strona www, 
gotowa do wgrania do pamiêci karty przekaŸników.

Modyfikacja strony www

Rys. 10. G³ówna strona www wyœwietlana przez oprogramowanie karty

Rys. 11. Okno programu Microchip MPFS Generator
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Wykaz elementów
Rezystory (SMD, 0805): C23, C24: ...........................................................100 nF
R1: ....................................................................4,7 kΩ C25: .................................10 µF/10 V (tantalowy, 3528)

Pó³przewodnikiR2: .....................................................................5,6 kΩ
D1: .....................................................................LL4007R3: .......................................................................2 kΩ
D2: ........................................................................SS14R4: ....................................................................4,7 kΩ
D3, D4, D6, D8, D10, D12, D14, D16, D18:R5, R6: ...............................................................180 Ω
 .........................................................LED 3 mm ZielonaR7...R10: .....................................................49,9 Ω/1%
D5, D7, D9, D11, D13, D15, D17, D19: ..............LL4007R11: ...................................................................220 Ω
T1...T8: ..................................................BC846 (SOT23)R12: ............................................................2,0 kΩ/1%
U1: ...............PIC18F67J60 TQFP64 (zaprogramowany)R13: .............................................................270 Ω/1%
U2: ...............................................L5973D (SOIC150-8)R14, R15: ...........................................................10 kΩ
U3: .........................................AT45DB011 (SOIC208-8)

R16...R23: ............................................................1 kΩ
U4: ..................................................FT232RL (SSOP28)

R24...R31: .........................................................3,3 kΩ
U5: ...........................................SPX1117-3.3V (TO252)

Kondensatory (SMD, 0805)

C1: ....................................100 µF/16 V (SMD 6,3×7,7)
Inne:

C2: .....................................................................100 nF
X1: ...............Rezonator kwarcowy 25 MHz przewlekany

C3: .....................................................................220 pF
P1...P8: ..................................NT74 1C-12V (RM96P12

C4: .......................................................................22 nF
CON1: ......................................................GN DC2,1/5,5

C5: ................1000 µF/6 V (SMD, Low ESR; 8,0×10,2) CON2: ......................................USB-B k¹towe do druku
C6: .....................................................................100 nF CON3: ...............................................Goldpin 1x5 mêski
C7: ......................................22 µF/16 V (SMD 4,0×5,4) CON4...CON11: ............................................ARK2-5mm
C8: .........................................................100 nF (0805) CON12: .................................Gniazdko 08B0-1X1T-06-F
C9: ......................................22 µF/16 V (SMD 4,0×5,4) FR: .............EMISMB403025 - filtr przeciwzak³óceniowy
C10...C15: ..........................................................100 nF L1: .............EMISMB403025 - filtr przeciwzak³óceniowy
C16, C17: .............................................................33 pF L2: ...............................15 µH/1,39A DLCSS075F-150M
C18...C21: ..........................................................100 nF S1: ...........................................................mikrow³¹cznik
C22: .....................................................................10 nF

Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice Praktycznej 09/10

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

Chc¹c mieæ dostêp do karty przekaŸników z sieci zewnêtrznej nale¿y przekierowaæ port o numerze 80 do naszego serwera http (karty 
przekaŸników). Po takiej konfiguracji, wpisuj¹c w przegl¹darce internetowej zewnêtrzny adres IP dostarczony przez naszego 
operatora internetowego, zostaniemy przekierowani do karty przekaŸników. W ten sposób z dowolnego miejsca mo¿na uzyskaæ 
dostêp do karty przekaŸników. Nasz zewnêtrzny adres IP mo¿na sprawdziæ wchodz¹c na przyk³ad na stronê 
 

http://www.getip.com/.

Dostêp zdalny


