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Opis p³ytki testowej
Podstawowym przeznaczeniem p³ytki testowej jest kurs “Programowania procesorów w jêzyku C”. Kurs, jako 
nastêpca “Mikroprocesorowej Oœlej £¹czki”, korzysta od pocz¹tku z odziedziczonej p³ytki AVT-3500, na której jednak 
mocno utrudniona by³aby realizacja wszystkich planowanych projektów. P³ytka AVT3505 umo¿liwi poznanie kilku 
nowych, pamiêcioch³onnych elementów GCC a tak¿e, obs³ugi coraz ciekawszych elementów, jak choæby kolorowy 
wyœwietlacz graficzny pokazany na fotografiach. Uk³ad podzielony zosta³ na dwie czêœci – p³ytkê g³ówn¹ i 
wykonawcz¹. O ile p³ytka wykonawcza tworzona by³a jedynie z myœl¹ o kursie, p³ytka g³ówna stanowi uniwersalny 
sterownik o sporych mo¿liwoœciach, który w przysz³oœci mo¿e stanowiæ podstawê innego projektu.

P³ytka g³ówna
Jest to typowy system mikroprocesorowy. Schemat ideowy p³ytki g³ównej pokazany jest na rysunku 1 a schemat 
blokowy na rysunku 1a. Sercem uk³adu jest procesor ATmega162. Na p³ytce przewidziane s¹ dwa z³¹cza 
programuj¹ce: standardowe ISP oraz jednorzêdowe ISP2, ¿eby osoby chc¹ce przesi¹œæ siê z p³ytki AVT-3500 mia³y jak 
najbardziej u³atwione zadanie. Uk³ad U2 jest niezbêdny do prawid³owego dzia³ania magistrali pamiêci zewnêtrznej. 
Jumper o nazwie RAM pozwala na aktywacjê lub wy³¹czenie pamiêci zewnêtrznej. W przypadku jej w³¹czenia 
zajmuje ona m³odsz¹ po³owê przestrzeni adresowej – uzyskano to dziêki pod³¹czeniu wyprowadzenia /CE do 
najstarszej linii adresowej – pamiêæ zostanie w³¹czona gdy na linii tej panuje stan niski. Górna po³owa przestrzeni 
adresowej jest niewykorzystana pozwalaj¹c na do³¹czenie dodatkowych uk³adów w przysz³oœci.
Du¿e mo¿liwoœci rozbudowy p³ytki daje z³¹cze EXP. Wyprowadzona zosta³a na nie ca³a magistrala zewnêtrznej 
pamiêci oraz ca³y port D. W za³o¿eniu, wszystkie pod³¹czane tutaj urz¹dzenia widziane bêd¹ jako komórki 

• procesor Atmega162 

• dwa rodzaje z³¹czy programuj¹cych 

• pamiêæ: 32kB, statyczna 

• wbudowane z³¹cze RS232 

• obrazowanie – wyœwietlacz LED lub LCD 

• mozliwoœæ zastosowania wyœwietlacza od telefonu komórkowego 

• zasilanie: 5 V 

Podstawowym przeznaczeniem kitu jest nauka 
programowania w C, w oparciu o kurs prowadzony przez 
miesiêcznik EdW. Uk³ad podzielony zosta³ na dwie czêœci: 
p³ytkê g³ówna i wykonawcz¹. O ile druga z nich 
zaprojektowana zosta³a g³ównie z myœl¹ o realizacji projektów 
przerabianych przez EdW, p³ytka g³ówna stanowi uniwersalny 
sterownik o sporych mo¿liwoœciach, które w przysz³oœci mog¹ 
byæ wykorzystane w innych projektach. Sercem systemu jest 
procesor Atmega162. Na p³ytce znajduj¹ siê dwa z³¹cza 
programuj¹ce; standardowe ISP oraz jednorzêdowe ISP2 
(przewidziane dla osób pracuj¹cych wczeœniej z p³ytka 
AVT3500). Du¿e mo¿liwoœci rozbudowy uk³adu daje z³¹cze 
EXP. Wyprowadzono na nie ca³¹ magistralê zewnêtrznej 
pamiêci oraz jedne z portów. Na p³ytce wykonawczej 
umieszczono elementy zapewniaj¹ce komunikacjê z 
operatorem – do wyboru wyœwietlacz LCD lub LED
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Rys. 1 Schemat elektryczny  p³ytki g³ównej

zewnêtrznej pamiêci RAM. Uk³ad sygna³ów na z³¹czu nie powsta³ w sposób przypadkowy. Mogê œmia³o powiedzieæ, ¿e 
swoj¹ przygodê z mikrokontrolerami rozpocz¹³em od kitu AVT-2250, który uwa¿am za jedn¹ z genialniejszych zestawów 
tego typu. Jeœli, drogi Czytelniku, nie znasz tego uk³adu – polecam przejrzenie numerów archiwalnych albo te¿ zasobów 
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Elportalu ( ). Do dnia dzisiejszego mo¿na wyszperaæ w sieci projekty realizowane w oparciu o ten zestaw. 
Sam te¿ tworzy³em w³asne p³ytki rozszerzeñ. Postanowi³em wiêc, tworz¹c z³¹cze rozszerzeñ trzymaæ siê 
zaproponowanego tam “standardu”, na tyle na ile siê da. Aby zapewniæ zgodnoœæ, wprowadzony zosta³ uk³ad U4 – jego 
zadaniem jest jedynie generowanie sygna³ów IO1-IO4, dziel¹cych górn¹ czêœæ przestrzeni adresowej na cztery równe 
czêœci. Upraszcza to konstrukcjê modu³ów rozszerzeñ, które mog¹ dziêki istnieniu sygna³ów IO1-IO4 nie troszczyæ siê o 
dekodowanie sygna³ów adresowych – wystarczy pod³¹czyæ wybrany sygna³ IO1-IO4 do wejœcia aktywuj¹cego uk³ad. 

www.elportal.pl

Rys. 2 Schemat elektryczny  p³ytki wykonawczej
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Osoby, które nie maj¹ zamiaru korzystaæ z mo¿liwoœci rozszerzania uk³adu mog¹ œmia³o z tego dekodera zrezygnowaæ. 
Nie pe³ni on ¿adnych dodatkowych funkcji w uk³adzie. Zgodnoœæ z³¹cza z orygina³em zosta³a jednak zak³ócona w dwóch 
punktach:
1. Sygna³ reset w mikrokontlolerze AVR jest aktywny w stanie niskim (w AVT2250 – wysoki).
2. W oryginalnym uk³adzie pin 40 z³¹cza wyprowadza³ sygna³ odczytu zewnêtrznej pamiêci programu. Mikrokontrolery 
AVR nie maj¹ takiej mo¿liwoœci. Poza tym, nawet jeœli w naszym uk³adzie znajduje siê ju¿ jakiœ program, mikrokontroler 
AVR i tak nie by³by w stanie wykonaæ programu skompilowanego dla procesora 8051. Zamiast tego wyprowadzone 
zosta³o wyjœcie PE2, maj¹ce ten sam numer co wyprowadzenie PSEN w procesorze 80C31. 
Uwaga: p³ytka wykonawcza wykorzystuje to wyprowadzenie do badania stanu prze³¹cznika SW2! Nale¿y mieæ to na 
uwadze jeœli pod³¹czamy czêœæ wykonawcz¹, przeznaczon¹ dla zestawu AVT-2250, maj¹c¹ w³asn¹ pamiêæ programu. 
Z³¹cze p³ytki wykonawczej jest rozbudowanym o dodatkowe linie wyprowadzenia PORT1 z AVT-2250. Wyprowadzenia 
portu B zosta³y pod³¹czone dok³adnie w takiej kolejnoœci jak w pierwowzorze wyprowadzenia portu pierwszego. Uk³ad 
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U5 oraz jego otoczenie to typowa aplikacja uk³adu MAX232. Prze³¹cznik SW1 umo¿liwia od³¹czenie wyprowadzeñ 
portD.1 i portD.1 od uk³adu, co umo¿liwia ich niezak³ócon¹ pracê, jeœli chcemy wykorzystaæ je w inny sposób. Ju¿ 
na pocz¹tku dzia³añ z prototypem, okaza³o siê, ¿e mia³em nieszczêœcie trafiæ na kabel który nie ma po³¹czenia miêdzy 
wyprowadzeniami o numerze 5 – bêd¹cymi wed³ug standardu wyprowadzeniami masy. £¹czy³ on jedynie obudowy 
z³¹cz. Po³¹czenie obudowy z³¹cza RS232 na p³ytce z mas¹ umo¿liwi³o prawid³ow¹ wymianê danych, a nie 
przeszkadza³o po zakupie “nieoszukiwanego” kabla, tak wiêc odpowiednia zmiana zosta³a naniesiona na projekt. 
Podczas dalszej pracy postanowi³em wyprowadziæ na zewn¹trz, w formie punktu lutowniczego, napiêcie -12V. 
Okaza³o siê to bardzo wygodnym i tanim rozwi¹zaniem dostarczenia wy¿szego napiêcia do zasilania diod 
podœwietlaj¹cych jeden z modu³ów wyœwietlacza graficznego.
Na z³¹cze ZAS nale¿y podaæ stabilizowane napiêcie rzêdu 4...5V. Dioda D1 zabezpiecza uk³ad przed chwilowym, 
omy³kowo pod³¹czonym, zbyt wysokim napiêciem zasilania oraz przed jego odwrotn¹ polaryzacj¹.

 Uk³ad U1A oraz 
jego otoczenie tworz¹ prosty stabilizator LDO. Element taki jest konieczny w przypadku korzystania z wyœwietlaczy 
graficznych z telefonów komórkowych. Wymagaj¹ one zwykle napiêcia zasilania na poziomie 3,6V. Poszukiwania 
taniego i ³atwo dostêpnego scalonego stabilizatora bêd¹cego w stanie zamieniæ napiêcie wejœciowe 4-6V na wartoœæ 
3,3-3,6V zakoñczy³y siê fiaskiem. Zmusi³o mnie to do wykonania odpowiedniego obwodu “na piechotê”. 
Potencjometr PR1 umo¿liwia regulacjê napiêcia wyjœciowego w granicach 0-3,9...4,2V. Blok stabilizatora zasila 
z³¹cze LV-OUT oraz drabinkê rezystorów RP1. Za pomoc¹ jumpera PullUp mamy mo¿liwoœæ od³¹czenia 
wspomnianej drabinki od zasilania, dziêki czemu mo¿emy pozbyæ siê zewnêtrznego podci¹gania widzianego od 
strony wyprowadzeñ portu B. Drabinka RP1 razem z diodami D4-D11 tworzy oœmiobitowy konwerter napiêcia. Jest 
to proste rozwi¹zanie które mo¿na znaleŸæ w sieci poszukuj¹c informacji o wyœwietlaczu z NOKII3310. W 
odró¿nieniu od typowego rozwi¹zania zastosowa³em diody Schottky'ego, poniewa¿ po pierwszych próbach z 
wyœwietlaczem kolorowym z telefonu NOKIA3510i uk³ad gubi³ dane i po przes³aniu kilku obrazków transmisja 
ulega³a zawieszeniu. Przestudiowanie dokumentacji ujawni³o, ¿e maksymalne napiêcie na wejœciu w stanie wysokim 
nie powinno przekraczaæ 1V (przy zasilaniu 3,5V). Teoretycznie spadek napiêcia na zwyk³ych “szklaczkach” wynosi 
co najwy¿ej 0,7V. Praktyka wykazuje jednak, ¿e przy du¿ych prêdkoœciach zegara interfejsu wyœwietlacza,  dane s¹ 
tracone. Zastosowanie diod Schotky'ego rozwi¹za³o problem.
Najwiêcej przykrych niespodzianek sprawi³a mi banalna czêœæ p³ytki: obwody sterowania wyœwietlaczy LED i LCD, 
pod³¹czonych wed³ug idei zaczerpniêtej z p³ytki AVT-3500, ale z wykorzystaniem wejœcia RW wyœwietlacza LCD. 

P³ytka wykonawcza. 
Schemat ideowy p³ytki wykonawczej pokazuje rysunek 2, natomiast schemat blokowy rysunek 2a.

Rys. 1a Schemat blokowy p³ytki g³ównej Rys. 2a Schemat blokowy p³ytki wykonawczej
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W AVT-3500 problemu nie by³o, poniewa¿ linia RW zosta³a na sta³e pod³¹czona do masy. Tymczasem linie portu B s¹ 
te¿ wykorzystywane podczas programowania procesora. Przy podpiêtym wyœwietlaczu LCD w trybie programowania 
szeregowego linie steruj¹ce s¹ podci¹gane do dodatniej szyny zasilania, co wyœwietlacz LCD rozumie to jako komendê 
odczytu danej zawartej w jego pamiêci i aktywuje swoje wyjœcia wystawiaj¹c na nich “¿¹dan¹” informacjê. Dane te 
oczywiœcie k³óc¹ siê z danymi przesy³anymi z programatora. Aby zapobiec takiej sytuacji, wejœcie ENA zosta³o 
œci¹gniête do masy za pomoc¹ R18. Dodanie zworki LCDE i rezystora R18 rozwi¹za³o problem, a dodatkowo, ¿eby 
R18 przy wyœwietlaczu LED nie otwiera³ tranzystora T3, konieczny okaza³ siê rezystor R19.
Wszystko mo¿e wydawaæ siê proste i oczywiste podczas czytania tego opisu. Jednak w praktyce dojœcie do 
odpowiednich wniosków zajê³o mi du¿o czasu. Mora³ z tego taki, ¿e w nietypowych uk³adach trzeba dobrze 
przemyœleæ, jak wykorzystane bêd¹ linie s³u¿¹ce do programowania procesora.
Na koniec drobiazgi: dwa przyciski pod³¹czone do wolnych wyprowadzeñ portu E i z³¹cza Z1 ... Z4, wyprowadzaj¹ce 
na zewn¹trz kolektory tranzystorów T2-T5 oraz cztery wyprowadzenia portu B. M³odsze bity portu B mo¿na 
wykorzystaæ przy czterobitowym sterowaniu wyœwietlacza LCD, jeœli dane nie bêd¹ z wyœwietlacza odczytywane  
(RW=0). Podczas testów, przy dzia³aj¹cym wyœwietlaczu LCD, do tych wyprowadzeñ portu B zosta³ z powodzeniem 
pod³¹czony cyfrowy termometr DS1820. Wyœwietlacz graficzny bêdzie korzysta³ z 4 lub 5 linii. Na fotografii poni¿ej 
widaæ pod³¹czon¹ do z³¹cz Z1 i Z2 szeregow¹ pamiêæ EEPROM, przechowuj¹c¹ wyœwietlany obrazek.

Monta¿ i uruchomienie
Schematy monta¿owe s¹ pokazane na rysunkach 3 i 4. P³ytkê g³ówn¹ montujemy w typowy sposób – zaczynaj¹c od 
elementów najmniejszych, koñcz¹c na z³¹czu DB9 lutowanym bezpoœrednio do p³ytki. Proponuje zamiast rezonatora 
kwarcowego zainstalowaæ fragment jednorzêdowej podstawki precyzyjnej (z wy³amanym œrodkowym 
wyprowadzeniem – rozwi¹zanie widaæ na zdjêciu poni¿ej), co umo¿liwi bezproblemow¹ wymianê rezonatora 
kwarcowego gdyby zasz³a taka potrzeba. 

Pod wyœwietlacz LCD montujemy jednorzêdowe gniazdo pod z³¹cze goldpin, które zostanie wlutowane w 
modu³ wyœwietlacza. Ostatnim, niezbêdnym elementem jest 16-¿y³owa tasiemka z zaciœniêtymi z³¹czami do gniazd IO 
obu p³ytek.
W wersji z wyœwietlaczem LCD ustawiamy kontrast za pomoc¹ PR2. Napiêcie zasilaj¹ce z³¹cze LV-OUT ustawiamy za 
pomoc¹  PR1 – jego wartoœæ nie jest krytyczna i powinna zawieraæ siê w przedziale 3,3-3,6V.
Do pierwszego uruchomienia programu testowego, na p³ytce g³ównej umieszczamy zworkê RAM w pozycji ON. Na 
p³ytce wykonawczej zworkê PullUP wy³¹czamy (OFF). Pozycja zworki LCDE zale¿y od zamontowanego 
wyœwietlacza (LCD/LED).

Program testowy. 
Zestaw dostarczony jest z wgranym prostym programem, umo¿liwiaj¹cym przetestowanie wyœwietlacza LED oraz 
LCD, zbadanie zewnêtrznej pamiêci RAM, sprawdzenie dzia³ania przycisków oraz poprawnoœci transmisji za pomoc¹ 
portu RS232. Po w³¹czeniu uk³adu wykonany zostanie test na obecnoœæ wyœwietlacza LCD. Program zak³ada, ¿e 
nieobecnoœæ wyœwietlacza LCD œwiadczy o obecnoœci wyœwietlacza LED. Zale¿nie od wyniku testu informacje 
wyœwietlane bêd¹ albo w postaci tekstu (LCD), albo cyfr i koœlawych, siedmiosegmentowych “liter” (LED). Obs³ugê 
wspomnianego programu testowego przybli¿a rysunek 5. Test pamiêci sk³ada siê z dwóch czêœci, zapewniaj¹cych 
mo¿liwoœæ zapisania na ka¿dej pozycji zarówno jedynki jak i zera. Jeœli testy nie zakoñcz¹ siê pomyœlnie, na 

W p³ytce wykonawczej obowi¹zkowo pod wyœwietlacze LED dajemy 
podstawkê. 
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Rys. 3   Schemat monta¿owy  p³ytki g³ównej

Rys. 4   Schemat monta¿owy p³ytki wykonawczej

wyœwietlaczu LCD pojawi siê informacja o b³êdzie wraz ze wskazaniem komórki oraz numeru testu. W przypadku 
wyœwietlacza LED zostanie pokazany numer bie¿¹cej komórki. Tak czy inaczej program poczeka na naciœniêcie 
przycisku.
Test z³¹cza szeregowego wymaga podpiêcia p³ytki do komputera oraz uruchomienia programu terminalowego. Mo¿e to 
byæ przyk³adowo BASCOMowy emulator terminala, czy te¿ HyperTerminal. Transmisjê nale¿y ustawiæ zgodnie z 
opisem na rysunku 7 i ewentualnie zmieniæ jej prêdkoœæ. Test wysy³ania i odbioru danych polega na wymianie 
drobnych uprzejmoœci z p³ytk¹.

AVT3505    P³ytka testowa do kursu C
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Jeœli nie zajmowa³eœ siê jeszcze ustawianiem AVR-owych “fusów” (Fuse Bits), a postanowi³eœ samodzielnie 
zaprogramowaæ uk³ad to zalecan¹ konfiguracjê, dla programatora BASCOM, przedstawi³em na rysunku 6. 
Zaznaczy³em tutaj czerwonymi obwódkami te bity którym powinniœmy nadaæ inn¹ wartoœæ ni¿ domyœlna. Pierwszym ze 
zmienianych bitów wy³¹czamy wewnêtrzny dzielnik czêstotliwoœci przez 8 (opis BASCOM-owy jest myl¹cy w tym 
przypadku). Umo¿liwia nam to pracê przy pe³nej czêstotliwoœci zegara systemowego. Wœród Fusebits High musimy 
wy³¹czyæ interfejs JTAG. Element ten uniemo¿liwi³by nam prawid³owy dostêp do zewnêtrznej pamiêci RAM poniewa¿ 
zajmuje najstarsze linie adresowe. Nie wy³¹czamy bitu Enable Serial Downloading. Wed³ug dokumentacji, nie jest to 
zreszt¹ mo¿liwie w trybie programowania szeregowego. Dobrym zwyczajem jest w³¹czenie uk³adu BOD – spowoduje 
on zerowanie procesora jeœli napiêcie zasilania bêdzie zbyt niskie. Przy zegarze 8MHz wybranie wartoœci 2,7V z 
niewielkim nawet zapasem, zapobiega przykrym skutkom b³êdu programu przy zmniejszaniu napiêcia zasilania.

Fusy, czyli bity konfiguracyjne

Rys. 5   Obs³uga menu programu testowego

Rys. 6   Zalecana konfiguracja mikrokontrolera



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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Wykaz elementów
P³ytka g³ówna P³ytka wykonawcza

Rezystory Rezystory
R1-R5....................................................................330W R1-R3 ...............................................................................1kW
Kondensatory R4 ..................................................................................4,7kW
C1,C2 .....................................................................22pF R5 ..................................................................................2,2kW
C3-C7 ................................................1uF (nie elektrolit) R6-R9 ............................................................................2,7kW
C8-C11.................................................................100nF R10-R17 ...........................................................................82W
C12.......................................................................100µF R18 ...............................................................................100kW
Cewki R19 ................................................................................5,6kW
L1..............................................................d³awik 330µH

RP1............................................drabinka 8 rezystorów 4,7kW
Pó³przewodniki

PR1,PR2..............................potencjometry monta¿owe 10kW
U1................................................................ATmega162

Kondensatory
U2....................................................................74HC573

C1,C2...................................................................10µF (5mm)
U3.........................................................................62256

C3..................................................................................100nF
U4 .................................................................74HC138A

C4.......................................................................100µF (8mm)
U5 .....................................................................MAX232

Pó³przewodniki
D1 ...............................................Dioda Zenera 6,1V 3A

U1 .................................................................................LM358
D2.........................................................Dioda LED 3mm

D1-D3...................Diody krzemowe ma³ej mocy (np. 1N4148)
Pozosta³e

D4-D11...............Diody Schottky'ego ma³ej mocy (np. BAT46)
ZAS............................................................ARK2 (5mm)

T1-T5...................................................BC558B lub zamiennik
RESET ......................................................µSwitch 1mm

DP1,DP2......................................Wyœwietlacze DA56-11EWA
RS232.......................................Gniazdo DB9M do PCB

Pozosta³e
SW1.........................Prze³¹cznik DIP, prosty, 2 sekcyjny

S1,S2................................................................. µSwitch 6mm
EXT ...........................................................GoldPin 2x20

LCD..................................................Z³¹cze 1x16 do GoldPina
IO ................................................................GoldPin 2x8

LCD...........................Wyœwietlacz alfanumeryczny LCD 2x16
ISP ..............................................................GoldPin 2x3

LCDE,PullUP ........................................GoldPin 1x3 + zworka
ISP2........Gniazdo SIP8, szerokie otwory (na GoldPina)

IO .........................................................................GoldPin 2x8
RAM.............................................GoldPin 1x3 + zworka

LV-OUT ................................................................GoldPin 2x5
X1 .......................SIP3 – odcinek podstawki precyzyjnej

Z1-Z3 ...............................................................ARK3 (3,5mm)
podstawka precyzyjna DIP 40

Z4.....................................................................ARK2 (3,5mm)
podstawka DIP20

podstawka DIP8
podstawka szeroka DIP28 

podstawka precyzyjna DIP40 
podstawka DIP16

Dodatkowo, do po³¹czenia p³ytek oko³o 10cm taœmy AWG28-16 
oraz gniazda zaciskane na taœmê SC16

Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice dla Wszystkich 1/2006

www.elportal.pl

Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u dostêpna jest na stronie internetowej www.sklep.avt.pl
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