
LV 18F v6          Manual

Alla MikroElektronikas utvecklingssystem utgör ovärdeliga verktyg för 
programmering och utveckling av mikroprocessor-baserade enheter. Noga 
utvalda komponenter och användning av maskiner av den senaste generationen 
för montering och testing av dessa är den bästa garantin för hög tillförlitlighet 
i våra produkter. På grund av enkel design, ett stort antal tilläggsmoduler och 
exempel färdiga att använda har alla våra användare, oavsett erfarenhet, 
möjlighet att utveckla sina projekt på ett snabbt och effektivt sätt. 
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TILL VÅRA VÄRDEFULLA KUNDER

Jag vill framföra mitt tack till er för att ni är intresserade av våra produkter och för att ni  har förtroende för 
MikroElektronika.
Det främsta syftet med vår verksamhet är att utforma och tillverka högkvalitativa elektroniska produkter och 
att ständigt förbättra dessa för att bättre passa dina behov.

Microchip namn och logo, Microchip logo, Accuron, dsPIC, KeeLoq, microID, MPLAB, PIC, PICmicro, PICSTART, PRO MATE, 
PowerSmart, rfPIC och SmartShunt är registrerade varumärken av Microchip Technology Inkorporerade i U.S.A och andra länder.

BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDNINGEN

Alla produkter som ägs av MikroElektronika är skyddade av upphovsrättigheter och andra immaterialrättsliga 
lagar, samt föreskrifter i internationella avtal. Därför ska denna manual behandlas som annat upphovsrätt-
skyddat material. Ingen del av denna manual, inklusive produkter och mjukvara som beskrivs häri, får mång-
faldigas, kopieras, lagras i ett arkiveringssystem, översättas eller spridas i någon form eller på något sätt, 
utan skriftligt medgivande från MikroElektronika. Manualens PDF-utgåva får skrivas ut för privat eller lokalt 
bruk, men inte för distribution. Varje ändring av denna manual är förbjuden. MikroElektronika garanterar inte 
att denna manual eller produkten är utan fel. Denna manual tillhandahålls i befintligt skick, utan garanti av 
något slag, vare sig uttryckt eller undeförstått, inkluderande, men inte begränsad till, försäljningsmässiga 
garantier eller villkor om användbarhet för speciella ändamål. 

MikroElektronika skall inte hållas ansvarig för eventuella fel, försummelser och felaktigheter som kan 
förekomma i denna manual. Under inga omständigheter skall MikroElektronika, dess chefer, tjänstemän, 
anställda eller återförsäljare hållas ansvariga för några indirekta, särskilda, tillfälliga, oförutsädda eller 
påföljande skador av något slag. Detta inklusive, men utan begränsning, skador för utebliven vinst, förlust 
av ´goodwill´, förlust av konfidentiell eller annan information, driftavbrott, arbetsnedläggelse, datorfel eller 
tekniskt fel, inskränkning av privatliv, misslyckande att infria förpliktelse inklusive kravet på god tro eller rim-
ligt försiktighetsmått, för försummelse och för annan ekonomisk förlust som kommer av, eller på något sätt är 
relaterad till användningen av eller oförmågan att använda denna manual och produkt, även om MikroElek-
tronika blivit underrättade om att det finns risk för sådana skador. 
MikroElektronika förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande göra alla de än-
dringar som betraktas som lämpliga i sin ständiga strävan att förbättra produktens kvalitet och säkerhet, utan 
att förbinda sig att uppdatera denna manual varje gång. 

HÖGRISKAKTIVITETER

Produkterna från MikroElektronika är inte feltoleranta och är inte utformade eller ämnade för farliga miljöer 
som erfordrar felsäker prestation inklusive, men inte begränsat till, drift av kärnenergianläggningar, naviger-
ings- eller kommunikationssystem för flygplan, flygledning, vapensystem, direkt livsuppehållande maskiner 
eller någon annan tillämpning där fel i produkten direkt kan leda till dödsfall, personskada, allvarlig fysisk 
eller materiell skada (sammantaget ”Högriskaktiviteter”). Det finns inga uttryckliga eller underförstådda ga-
rantier för mjukvarans lämplighet för Högriskaktiviteter. 

VARUMÄRKE

Mikroelektronika namn och logo, Mikroelektronika logo, mikroC, mikroC PRO, mikroBasic, mikroBasic PRO, 
mikroPascal, mikroPascal PRO, AVRflash, PICflash, dsPICprog, 18FJprog, PSOCprog, AVRprog, 8051prog, 
ARMflash, EasyPIC5, EasyPIC6, BigPIC5, BigPIC6, dsPIC PRO4, Easy8051B, EasyARM, EasyAVR5, 
EasyAVR6, BigAVR2, EasydsPIC4A, EasyPSoC4, EasyVR Stamp LV18FJ, LV24-33A, LV32MX, PIC32MX4 
MultiMedia Board, PICPLC16, PICPLC8 PICPLC4, SmartGSM/GPRS och UNI-DS är varumärken av Mikro-
elektronika. Alla andra varumärke nämnda häri tillhör respektive företag. 

Namn på företag och produkter i texten är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive 
företag, och används enbart för identifiering eller förklaring och till ägarens fördel, utan avsikt att inkräkta. 

©MikroelektronikaTM, 2009, Samtliga rättigheter förbehålles.

Nebojsa Matic
General Manager
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Inledning till LV 18F v6 utvecklingssystem 

Utvecklingssystemet LV 18F v6 är ett utomordentligt verktyg lämpat för programmering och experiment med PIC mikroprocessorer från 
Microchip. Det finns en inbyggd programmerare med mikroICD-stöd på kretskortet som förser ett gränssnitt mellan mikroprocessorn 
och datorn. Du skall bara skriva ett program i en av PIC kompilatorer, generera en .hex fil och programmera din mikroprocessor med 
hjälp av den inbyggda LV18PICprog programmeraren. Åtskiliga inbyggda moduler, såsom 128x64 grafisk display, alfanumerisk 2x16 
LCD, seriellt EEPROM mm., finns på kretskortet och låter dig enkelt simulera funktionen av målenheten.   

Fullfjädrat och användarvänligt 
utvecklingssystem för PIC 18Fxx 
mikroprocessorbaserade projekt

Inbyggd USB 2.0 programmerare

Inbyggd spänningsregulator 
för 3.3V som krävs för att 
driva mikroprocessorn 

Hårdvaru In-Circuit Debugger 
möjliggör steg-för-steg felsökning 
på hårdvarunivå

Grafisk LCD med  
bakgrundsbelysning

Systemspecifikation:

Strömförsörjning:  DC-kontakt (7-23 V växelström eller 9-32 V likström);  
                                      eller USB-kabel för programmering (5 V likström)
Strömförbrukning:     40mA när inga ytterligare moduler är aktiva
Storlek:   26,5 x 22cm (10,4 x 8,6tum)
Vikt:   ~404g (0.89lbs)

Förpackningen innehåller:

Utvecklingssystem:  LV 18F v6
CD:  produkt-CD med mjukvara 
Kablar:  USB kabel
Dokumentation: LV 18F v6 och LV18PICFlash manualer, snabbguide för     
                   installation av USB-drivrutiner, kopplingsschema för systemet

Programmet LV18PICflash som används för programmering innehåller en 
komplett lista över alla stödda mikroprocessorer. Den senaste versionen av 
detta program med en uppdaterad lista över stödda mikroprocessorer kan 
laddas ner från vår hemsida på www.mikroe.com 
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Översikt av kretskortet
1.  USB-kontakt till den inbyggda programmeraren
2.  Kontakt för Microchips debugger (ICD2 eller ICD3)
3.  Ethernetmodul
4.  USB-kommunikationsgränssnitt
5.  A-kontakt för RS-232 kommunikation
6.  Testingångar för A/D-omvandlare
7.  B-kontakt för RS-232 kommunikation 
8.  DIMM-168P-kontakt för MCU-kort 
9.  Bygling för val av pull-up/pull-down resistorer
10.  DIP switch som aktiverar pull-up/pull-down resistorer
11.  I/O port-kontakter
12.  DIP switch som slår på/stänger av integrerade moduler
13.  DS1820 temperatursensor
14.  Seriellt RAM

15.  Seriellt EEPROM
16. Justering av kontrast på den grafiska displayen
17.  Pekpanelens styrkrets
18.  Kontakt för 128x64-punkters grafisk display
19. Pekpanelens kontakt
20. Tryckknappar som simulerar digitala ingångar
21.  Bygling för förbikoppling av strömbegränsningsmotstånd
22. Bygling för val av tryckknapparnas logiska tillstånd
23. Reset-tryckknapp
24. Knappsats MENU 
25.  3.3V-spänningsregulator
26. Spänningsregulator för strömförsörjning
27. 70 lysdioder indikerar processorbenens logiska tillstånd
28. Justering av kontrast på den alfanumeriska displayen
29. Kontakt för 2x16 teckens alfanumerisk LCD
30. USB 2.0 programmerare med mikroICD-stöd 
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1.0. Anslutning av systemet till datorn

Steg 1:

Följ anvisningarna angivna i relevanta manualer för att installera USB-drivrutiner och LV18PICflash programmet från produkt-CDn. 
USB-drivrutiner är nödvändiga för att den inbyggda programmeraren skall fungera korrekt.  
Om du redan har någon av MikroElektronikas PIC-kompilatorer installerad på din dator behöver du inte ominstallera USB-drivrutinerna 
eftersom de kommer att installeras automatiskt med kompilatorn.

Steg 2:
Använd USB-kabeln för att ansluta LV 18F v6 utvecklingsystemet till en dator. Ena änden av USB-kabeln försedd med en typ B USB-
kontakt skall vara ansluten till utvecklingssystemet såsom visas i figur 1-2, medan den andra änden av kabeln med en typ A USB-
kontakt skall vara ansluten till datorn. Vid anslutningen, se till att jumper J10 är placerad i USB-positionen, såsom visas i figur 1-1.

Steg 3:

Slå på ditt utvecklingssystem genom att sätta POWER SUPPLY-strömställaren i ON-positionen. Två lysdioder markerade som POWER 
och USB LINK kommer automatiskt att lysa och indikerar på detta sätt att utvecklingssystemet är redo att användas. Använd den 
inbyggda programmeraren och LV18PICflash-programmet för att ladda in kod i mikroprocessorn och sätt igång ditt system för att testa 
och utveckla dina projekt. 

OBS: Om några tilläggsmoduler används, såsom LCD, GLCD osv, är det viktigt att placera dem korrekt på kretskortet innan det  
 är påslaget, annars finns det en risk att både utvecklingssystemet och modulerna skadas permanent. Se figuren nedan  
 som visar korrekt inkoppling av tilläggsmodulerna.

Figure 1-3 : Inkoppling av tilläggsmoduler på kretskortet

Figur 1-2: Anslutning av USB-kabeln 

1

2

Figur 1-1: Strömförsörjning

Jumper J10 som 
strömförsörjningsväljare

DC-kontakt

POWER SUPPLY-strömställare

USB-kontakt



�LV 18F v6 Utvecklingssystem

MikroElektronika

sid
a

2.0. Stödda mikroprocessorer
Utvecklingssystemet LV 18F v6 har en DIMM-168P-kontakt som används för att ansluta MCU-kort. Detta utvecklingssystem levereras 
med ett MCU-kort med en 80-bens mikroprocessor i TQFP-kapsel, se figur 2-3. Förutom det finns också en oscillator och 80 lödhål för 
stiftlist anslutna till mikroprocessors ben tillgängliga på MCU-kortet. Varje hål är markerat som motsvarande ben på mikroprocessorn. 
Lödhålen gör också anslutningen mellan MCU-kortet och projektets moduler enkel.    

Figur 2-1: DIMM-168P-kontakt

Figur 2-2: DIMM-168P-kontakt med MCU-kortet placerad

Figur 2-3: MCU-kortet med 80-bens mikroprocessor i TQFP-kapsel

Figur 2-4: Schema över DIMM-168P-kontaktens benplacering

DIMM-168P-kontakt 
för anslutning 
av MCU-kort 
med mikroprocessor 
i TQFP-kapsel
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Placeringen av MCU-kortet i DIMM-168P-kontakten genomförs på följande sätt: 

Låsbygel för fixering av 
MCU-kort i stängd position 

Låsbygel för fixering av 
MCU-kort i öppen position

Förutom MCU-kort med 80-bens mikroprocessor i TQFP kapsel finns det också MCU-kort med 64-bens mikroprocessor i TQFP kapsel 
som kan beställas separat. Dessa placeras i kontakten på samma sätt som det ovan nämnda kortet.

1 A

B

Öppna låsbygel A och B

2

Placera MCU-kortet i DIMM-168P-kontakten

3

Tryck ner MCU-kortet försiktigt i DIMM-168P-kontakten och lyft 
samtidigt låsbyglarna sakta 

4

Stäng låsbyglarna när MCU-kortet är korrekt placerat i kontakten
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OBS: För mer information om LV18PICflash with mikroICD programmerare hänvisas till den manual som levereras med systemet.

Figur 3-2: Programmeringsprocessen 

På den vänstra sidan av 
programfönstret för LV18PICflash 
finns det ett antal alternativ som 
används för att ställa in parametrar 
för mikrokoprocessorns funktion. 
Alternativ som gör det möjligt för .hex 
kod att laddas i mikroprocessorn 
finns på den högra sidan av fönstret. 
Det finns också ett alternativ längst 
ner i fönstret som låter dig övervaka  
programmeringen.  

2

Skriv en kod i någon av PIC-kompilatorerna, 
generera en .hex fil och använd den inbyggda 
programmeraren för att ladda in data i 
mikroprocessorn.

1

3

Kompilering av program

Klicka på Load-knappen för 
att ladda .hex kod

 Skriv ett program i någon av PIC-
kompilatorererna och generera en 
.hex-fil; 

 Använd programmet LV18PICflash 
för att välja en lämplig mikroprocessor 
och ladda .hex filen i den; 

 Klicka på Write-knappen för att 
programmera mikroprocessorn.

2

1

3

3.0. Inbyggd USB 2.0 programmerare - LV18PICprog med mikroICD-stöd
En programmerare är ett nödvändigt verktyg när man arbetar med mikroprocessorer. LV 18F v6-utvecklingssystemet har en inbyggd  
LV18PICprog-programmerare med mikroICD-stöd som tillhandahåller ett gränssnitt mellan mikroprocessorn och en dator. Programmet  
LV18PICflash används för att ladda en .hex fil i mikroprocessorn. Figur 3-2 visar anslutningen mellan en kompilator, LV18PICprog with 
mikroICD-programmerare och en mikroprocessor.

Figur 3-1: LV18PICflash with mikroICD-programmerare

Lysdiod märkt USB LINK 
indikerar anslutningen mellan 
programmeraren och datorn

USB-kontakt typ B

Lysdiod märkt PRG/ICD lyser 
under programmering av 
mikroprocessorn
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Alla inställningar som har att göra med programmering av mikroprocessorn utförs automatiskt. Det finns dock ett antal alternativ som 
möjliggör ytterligare inställningar för programmering i programmet LV18PICflash. Det rekommenderas inte för nybörjare att använda 
dessa alternativ.  

En av de viktigare fördelarna med den inbyggda LV18PICprog with mikroICD-programmeraren är en multiplexer. Principen för programmeraren 
med integrerad multiplexer visas i figur 3-3 nedan.

Under programmering, avbryter multiplexern 
anslutningen mellan mikroprocessorns ben 
som används för programmering och resten av 
kretskortet och  kopplar dessa till LV18PICprog with 
mikroICD-programmeraren. När programmeringen 
är klar är dessa ben bortkopplade från 
programmeraren och kan användas som vanliga  
I/O ben.

Figur 3-3: Principen för programmerarens funktion 

Programming lines User’s interface

On-board programmer with mikroICD support

4.0. ICD-kontakt 
ICD-kontakten (In-Circuit Debugger) gör kommunikation mellan mikroprocessorn och en extern ICD från Microchip (ICD2 eller ICD3) 
möjlig. Denna kontakt är direkt ansluten till mikroprocessorn och därför behövs inga ytterligare inställningar. 

Figur 4-1: ICD-kontaktens pinout

ICD-kontakt
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mikroICD erbjuder också alternativ såsom att köra ett program steg för steg (single stepping), stoppa programmets exekvering tillfälligt 
för att undersöka tillstånd av aktiva register med hjälp av brytpunkter, följa värdet på utvalda variabler osv. Det följande examplet 
illustrerar programexekveringen steg för steg genom att använda Step Over-kommandot.

OBS: Läs mer om mikroICD i dess maunual.

5.0. mikroICD (In-Circuit Debugger)
mikroICD (In-Circuit Debugger) är en integrerad modul i den inbyggda programmeraren. Den används för testning och felsökning 
av program i realtid. Detta utförs genom att övervaka tillståndet av alla register i mikroprocessorn medan den opererar i en realistisk 
miljö. mikroICD-mjukvaran är integrerad i alla PIC-kompilatorer designade av mikroElektronika (mikroBASIC PRO, mikroC PRO, 
mikroPASCAL PRO osv.). Så snart som mikroICD startar upp visas ett fönster benämnt Watch Values på skärmen, se figur 5-1. 
mikroICD kommunicerar med mikroprocessorn via de ingångar som används för programmering.

Steg 2:
Efter att du har gett Step 
Over-kommandot kommer  
mikroprocessorn att exekvera 
programrad 41. Nästa 
programrad som kommer att 
utföras markeras därefter med 
blå färg. Tillståndet av register 
som ändras under utförandet av 
den senaste instruktionen kan 
ses i Watch Values-fönstret.

 Ikon-kommandon

En lista på register som ska övervakas. 
Tillståndet av dessa register ändras 
under programmets exekvering

En komplett lista över register och variabler 
i mikroprocessorn som programmeras

Dubbelklicka på Value-fältet för att 
ändra dataformat

mikroICD avbuggarens alternativ:

Figur 5-1: Watch Values-fönstret

Start Debugger   [F9]
Run/Pause Debugger [F6]
Stop Debugger   [Ctrl+F2]
Step Into    [F7]
Step Over    [F8]
Step Out    [Ctrl+F8]
Toggle Breakpoint  [F5]
Show/Hide Breakpoints [Shift+F4]
Clear Breakpoints   [Ctrl+Shift+F4]

Var och en av dessa kommandon kan 
aktiveras via genvägar på tangentbordet 
eller genom att klicka på respektive ikoner i 
Watch Values-fönstret.

Under exekvering är den programrad som skall 
utföras härnäst markerad i blått, medan programrader 
med brytpunkt är markerade i rött. Run-kommandot 
exekverar programmet i realtid tills det når en 
brytpunkt. 

1

2

Steg 1: 
I det här examplet är 
programrad 41 markerad med 
blå färg, vilket betyder att den 
kommer att utföras i nästa steg. 
Det aktuella tillståndet av alla 
register i mikroprocessorn kan 
ses i mikroICD:s Watch Values-
fönster.
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6.0. Strömförsörjning
Utvecklingssystemet LV 18F v6 kan använda två olika strömkällor: 

 1. +5V från PC via USB-programmeringskabeln; eller 
 2. Extern matning ansluten till AC/DC strömkontakten på kretskortet. 

Spänningsregulatorn MC34063A och Gretz likriktare används för att möjliggöra extern strömförsörjning både i form av växelström 
(mellan 7V och 23V) och likström (mellan 9V och 32V). Jumper J10 används som väljare av strömtyp. För att kunna utnyttja USB-
matning, måste jumper J10 placeras i USB-position. När extern matning används måste jumper J10 placeras i EXT-position. 
Utvecklingssystemet slås av och på med huvudströmbrytaren märkt POWER SUPPLY.

Figur 6-1: Strömförsörjning

Figur 6-2: Kopplingsschema för strömförsörjning

Matning från
AC/DC-kontakt Matning från

USB-kontak

Spänningsregulator

Jumper J10 som 
väljare av strömkälla

POWER SUPPLY strömbrytare

USB-kontakt

AC/DC-kontakt

POWER SUPPLY signal lysdiod
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7.0. 3.3 V-spänningsregulator
Mikroprocessorn använder en drivspänning på 3.3V. För att reducera matningsspänningen från 5V till 3.3V används en spänningsregulator. 
Kretsen MC33269DT-3.3 används som spänningsregulator på utvecklingssystemet LV 18F v6. Dess huvudegenskaper är en stabil 
utgångsspänning på 3.3V, 800mA utgångsström, värmeskydd osv.

Figur 7-1: Kopplingsschema över spänningsregulatorn 

8.0. USB kommunikationsgränssnitt
USB-kontakten CN11 gör det möjligt för PIC mikroprocessorer med ett inbyggt USB-gränssnitt att vara anslutna till perifera moduler. 
Mikroprocessorn är ansluten till USB-kontakten CN11 via USB-DM och USB-DP-linjerna. Funktionen av lysdioden märkt USB ON är 
att indikera anslutningen mellan USB-enheter och utvecklingssystemet och därigenom mikroprocessorn. 

USB-kontakt

Figur 8-1: Kopplingsschema över USB-anslutningen

Figur 7-2: Spänningsregulator
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9.0. RS-232 komunikationsgränssnitt
USART (universell synkron/asynkron mottagre/sändare) är ett av de vanligaste sätten att utbyta data mellan en dator och perifera 
moduler. Den seriella RS-232-kommunikationen sker via en 9-bens SUB-D-kontakt och mikroprocessorns USART modul. Det finns 
två RS-232 portar, RS-232A och RS-232B på utvecklingssystemet LV 18F v6. Använd strömställarna märkta RX232-A (ben RC7 eller 
RB5) och TX232-A (ben RC6 eller RB7) på DIP switch SW12 för att koppla in RS-232A-porten. På samma sätt används strömställarna 
märkta RX232-B (RG2) och TX232-B (RG1) på DIP switch SW12 för att koppla in RS-232B-porten. De ben på mikroprocessorn som 
används för denna typ av kommunikation är märkta: RX - tar emot data (receive data line) och TX - sänder data (transmit data line). 
Dataöverföringshastigheten går upp till 115 kbps.
För att USART-modulen i mikroprocessorn skall kunna ta emot ingångssignaler med olika spänningsnivåer används en omvandlare 
av spänningsnivåer MAX3238E.

Figur 9-2: Kopplingsschema för RS-232 modulen

OBS: Se till att din mikroprocessor har en integrerad USART-modul eftersom den inte nödvändigtvis är integrerad i alla PIC  
 mikroprocessorer.

Strömställarna 1-6 på DIP switch SW12 bestämmer vilka av mikroprocessorns ben som kommer att användas som RX- och TX-linjer, 
se figur 9-2. 

Figur 9-1: RS-232-modul

RS-232-kontakt

Portarna RS-232A och RS-232B är anslutna till  
mikroprocessorn via ben RC7, RC6, RG2 och RG1
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10.0. Ethernet
Det finns en ethernetkontakt på utvecklingssystemet LV 18F v6. Ethernet används här för att ansluta mikroprocessorn till ett lokalt 
nätverk LAN. Ethernetkontakten är direkt ansluten till mikroprocessorn och inga ytterligare inställningar behövs. Denna anslutning 
inrättas via mikroprocessorns ben TPOUT+, TPOUT-, TPIN+ och TPIN-. Jumprar J16 och J17 gör det möjligt för den lysdiod som 
indikerar ethernetaktivitet att vara ansluten till mikroprocessorn. Jumper J16 används för att ansluta lysdioden LEDA till RA0, medan 
jumper J17 används för att ansluta lysdioden LEDB till mikroprocessorns ben RA1.

Figur 10-2: Kopplingsschema för ethernetmodulen

Ethernetkontakten är direkt ansluten till mikroprocessorns ben

Figur 10-1: Ethernet modul
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11.0. Seriellt RAM
Tack vare den inbyggda 23K640 kretsen har utvecklingssystemet 64Kbit RAM minne som kan anslutas till mikroprocessorn via SPI 
seriell förbindelse. Seriell SPI-kommunikation kopplas in med DIP switch SW11. Strömställare 7 och 8 på DIP switch SW11 kopplar 
in RAM-CS och RAM-HOLD. RAM-CS används för att kontrollera tillgången till RAM-minnet, medan RAM-HOLD används för att 
temporärt förhindra all kommunikation mellan mikroprocessorn och RAM-kretsen.

12.0. Seriellt EEPROM
EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) är en inbyggd minnesmodul som används för att lagra data som 
behöver sparas även efter ett strömavbrott. Kretsen 24AA01 kan lagra upp till 1kbit data och kommunicerar med mikroprocessorn 
via seriell I2C-kommunikation på ben RC4, RB4, RC3 och RB6. För att upprätta anslutningen mellan EEPROM-modulen och 
mikroprocessorn sätts strömställarna 1 och 3 på DIP switch SW13 i ON-position. Strömställarna 2 och 4 kan också användas för detta 
syfte, vilket beror på vilka ben kommer att användas för seriell kommunikation.

Figur 12-1: Kopplingsschema för seriellt EEPROM

Den seriella EEPROM-kretsen är ansluten 
till mikroprocessorn via ben RC4 och RC3

Figur 11-1: Kopplingsschema för seriellt RAM

Seriellt RAM är anslutet till mikroprocessorn 
via ben RC5, RC4, RC3, RC0 och RC1
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13.0. Testingångar för A/D-omvandlare
A/D-omvandlare används för att omvandla en analog signal till ett digitalt värde. A/D-omvandlaren är linjär, vilket betyder att det 
omvandlade digitala värdet är linjärt beroende av ingångsspänningen. Den i mikroprocessorn inbyggda A/D-omvandlaren konverterar 
en analog spänning till ett 10-bitars tal. Mikroprocessorn med inbyggd A/D-omvandlare kan matas med spänningar som varierar mellan 
0V och 5V DC med hjälp av de linjära potentiometrarna P3 och P4. Jumprar J14 och J15 används för att välja något av följande ben: 
RA0, RA1, RA2, RA3, RC0, RC1, RC2 eller RC3 för A/D-omvandling. Resistorerna R16 och R17 har en skyddsfunktion då de används 
för att begränsa strömflödet genom potentiometer eller mikroprocessorns ben. 

Figur 13-1: ADC-jumper i standardposition
(ej inkopplad)

Figur 13-2: Ben RA0 och RC0 används 
som ingångsben för A/D-omvandling

Figur 13-3: Kopplingsschema för mikroprocessorn och testingångar på A/D-omvandlare  

OBS: För att göra det möjligt för en mikroprocessor att korrekt utföra A/D-omvandlingen måste du stänga av lysdioder och  
 pull-up/pull-down resistorer kopplade till de ben som används av A/D-omvandlaren.  

A/D-omvandlingen sker via ben RA0 och RC0 
på mikroprocessorn
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14.0. DS1820 temperatursensor
1-wire® seriell kommunikation gör att data kan överföras via en enda kommunikationslinje medan själva kommunikationsprocessen 
kontrolleras av en mikroprocessor (master). Fördelen med detta kommunikationsprotokoll är att endast ett av mikroprocessors ben 
används. Alla slave-enheter har som standard en unik ID-kod, vilket möjliggör master-enheten att lättare identifiera enheter som delar 
på samma gränssnitt. 

DS1820 är en temperatursensor som använder 1-wire®-protokoll för kommunikation. Den kan mäta temperatur mellan -55 och 125°C 
och ger ±0.5°C noggranhet för temperaturer i intervallet -10 till 85°C. Matningsspänning kan vara mellan 3V till 5.5V. Det tar som mest 
750ms för DS1820 att mäta temperaturen med 9-bitars upplösning. Det finns en separat sockel för DS1820 på utvecklingssystemet 
LV 18F v6. Den kan använda antingen ben RD0 eller RA5 för kommunikation med mikroprocessorn, vilket kan ställas in med jumper 
J11. Såsom visas i figur 14-5, jumper J11 är placerad i RD0-position, vilket betyder att 1-wire kommunikationen sker via ben RD0 på 
mikroprocessorn.

Figur 14-5: Kopplingsschema för DS1820 och mikroprocessorn

Figur 14-1: Kontakt för 
DS1820 (DS1820 är 
inte placerad)

Figur 14-2: DS1820 är 
placerad i kontakten 

Figur 14-4: DS1820 är 
ansluten till mikroprocessor 
via RD0 

OBS: 
Se till att halv-cirkeln 
på kretskortet passar 
den runda sidan av 
DS1820

Figur 14-3: DS1820 är 
ansluten till mikroprocessor 
via RA5

Temperatursensorn är ansluten till mikroprocessorn via RD0 
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15.0. Lysdioder
Lysdioder (Light-Emitting Diodes) är mycket effektiva elektroniska ljuskällor. När lysdioder kopplas in är det nödvändigt att 
ansluta ett strömbegränsningsmotstånd. Lysdiodens spänningsfall är vanligen ungefär 2.5V, medan strömmen varierar från  
1mA till 20mA beroende på typ av lysdiod. Utvecklingssysemet LV 18F v6 använder lysdioder med strömmen I=1mA. 

LV 18F v6 har 70 lysdioder som visuellt indikerar det logiska tillståndet av varje I/O-ben på mikroprocessorn. En aktiv lysdiod indikerar 
att en logisk etta (1) finns på motsvarande ben. För att visa tillståndet med lysdioderna behöver du välja lämpliga portar (PORTA, 
PORTB, PORTC, PORTD, PORTE, PORTF, PORTG, PORTH eller PORTJ) med hjälp av DIP switch SW10. 

Figur 15-2: Kopplingsschema för lysdioder och PORTC

Figur 15-1: Lysdioder 

Mikroprocessor

Ytmonterat motstånd som begränsar 
strömflödet genom en lysdiod

Den avskurna kanten indikerar 
lysdiodens katod

Lysdioder på PORTC lyser
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16.0. Tryckknappar
Det logiska tillståndet på alla mikroprocessors digitala ingångar kan ändras med hjälp av tryckknappar. Jumper J12 används för att 
bestämma det logiska tillstånd som ska tillämpas på önskade ben på mikroprocessorn genom att trycka på motsvarande tryckknapp. 
Strömbegränsningensmotståndet används för att förhindra kortslutning från att ske och därmed skydda mikroprocessorns ingångar. 
Erfarna användare kan, om det behövs, koppla förbi denna resistor med hjälp av jumper J13. Brevid tryckknapparna finns det en RESET 
knapp som dock inte är direkt ansluten till MCLR. Resetsignalen genereras istället av den inbyggda programmeraren.

Figur 16-2: Kopplingsschema för tryckknappar och port PORTC

Figur 16-1: Tryckknappar

Genom att trycka på en tryckknapp när jumper J12 är satt till VCC-position, kommer en logisk etta (3.3V) att appliceras på motsvarande 
ben på mikroprocessorn, vilket visas i figur 16-2. 

Jumper J12 i VCC-position

Jumper J12 används för 
att välja vilket logiskt till-
stånd som skall tillämpas 
när en knapp trycks ned

RESET tryckknapp

Jumper J13 används för 
att koppla förbi skydd-
sresistor

Tryckknappar används 
för att simulera digitala 
ingångar
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17.0. Knappsats MENU
Det finns en grupp av tryckknappar som tillsammans utgör en navigeringsknappsats kallad MENU på utvecklingssystemet LV 18F 
v6. Den främsta fördelen med denna knappsats är tryckknapparnas arrangemang, dvs. det består av fyra tryckknappar markerade 
som vänster-, höger-, upp- och nedpil. Utöver det finns två ytterligare tryckknappar markerade som ENTER och CANCEL. MENU 
tryckknapparna är anslutna på samma sätt som port PORTF tryckknapparna. Funktionen bestäms av användaren när programmet 
för mikroprocessorn skrivs. 

Figur 17-2: Kopplingsschema för MENU-knappsats och mikroprocessorn

Figur 17-1: MENU-knappsats 

När du skriver ett program 
för mikroprocessorn glöm 
inte att MENU-knappsatsen 
är ansluten till port PORTF

MENU tryckknappar är anslutna på samma sätt som port PORTF tryckknappar
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18.0. 2x16-teckens LCD-modul 
Det finns en kontakt för att koppla in en alfanumerisk 2x16-teckens display på utvecklingssystemet LV 18F v6. Denna kontakt 
är ansluten till mikroprocessorn via porten PORTB. Potentiometer P1 används för att justera kontrasten på displayen. LCD-BCK 
strömställare på DIP switch SW12 används för att slå på/stänga av displayens bakgrundsbelysning.
Kommunikationen mellan en LCD och mikroprocessorn upprättas i 4-bit mod. Alfanumeriska siffror visas i två rader vardera inehåller 
upp till 16 tecken på 7x5 pixlar.

Figur 18-3: Kopplingsschema för 2x16-teckens LCD-modul

Figur 18-1. Kontakt för alfanumerisk LCD Figur 18-2: Alfanumerisk 2x16-teckens display 

Potentiometer för 
kontrast-justering

Bakgrundsbelysningen för LCD:n är påslagen
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19.0. 128x64 grafisk display
En 128x64 grafisk display (128x64 GLCD) är ansluten till mikroprocessorn via PORTB och PORTE och gör det möjligt för grafiska 
meddelanden att visas. GLCD:n har en upplösning på 128x64 pixlar, vilket låter dig visa diagram, tabeller och annat grafiskt innehåll. 
Eftersom den alfanumeriska LCD-modulen också använder PORTB kan båda skärmarna inte användas på samma gång. Potentiometer 
P2 används för att justera kontrasten på den grafiska displayen. Strömställare 8 (GLCD-BCK) på DIP switch SW12 används för att slå 
på/stänga av skärmens bakgrundsbelysning.
 

Figur 19-3: Kopplingsschema för GLCD-modul

Figur 19-2: GLCD-kontaktFigur 19-1: GLCD

GLCD-kontakt

Kontakt för pekpanel

Bakgrundsbelysningen för den grafiska displayen är påslagen

Potentiometer för 
justerng av kontrast
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Figuren 20-3 visar i detalj hur man ansluter en pekpanel till mikroprocessorn. För änden av den platta kabeln nära kontakt CN22 (figur 
1). Stick in kabeln i kontakten (figur 2) och tryck lätt så att den kommer hela vägen ned i kontakten (figur 3). Nu kan du koppla in en 
GLCD-modul i kontakten CN21 (figur 4). 

OBS: Lysdioder och pull-up/pull-down resistorer på PORTA och PORTD portar måste vara avstängda när pekpanelen används. 

Figur 20-1 visar hur man placerar en pekpanel över en GLCD-skärm. Se till att platta kabeln ligger till vänster om GLCD-skärmen, 
såsom det visas i figur 4.  

20.0. Pekpanel
Pekpanelen är en tunn, självhäftande, transparent panel känslig för beröring. Den placeras över en GLCD-skärm. Dess huvudsyfte 
är att registrera tryck på någon punkt på displayen och skicka koordinaterna för denna punkt i form av analoga spänningar till 
mikroprocessorn. Strömställare 5, 6, 7 och 8 på DIP switch SW13 används för att ansluta pekpanelen till mikroprocessorn. 

Figur 20-2: Kopplingsschema för pekpanelen

Figur 20-3: Inkoppling av pekpanelen

4321

1 2 3 4

Figur 20-1: Montering av pekpanel

Pekpanelen är ansluten till mikroprocessorn via ben RA0, RA1, RD1 och RD2
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21.0. I/O portar
Längs den högra sidan av utvecklingssystemet finns det nio 10-pinnars-kontakter som är anslutna till mikroprocessors I/O portar. 
Benen RB6 och RB7 används för programmering och är därmed inte direkt anslutna till motsvarande 10-bens kontakt, utan via 
programmerarens multiplexer. DIP switcharna SW1-SW9 gör det möjligt för varje kontakts ben att anslutas till en pull-up/pull-down-
resistor. Om portens ben kommer att anslutas till pull-up eller pull-down-resistor beror på positionen av jumprar J1-J9.

Figur 21-4: Kopplingsschema för port PORTC

Figur 21-2: J2 i pull-down position

Figur 21-3: J2 i pull-up position

Jumper för val av 
pull-up/pull-down-
resistor

Figur 21-1: I/O portar

DIP switch för att slå 
på pull-up/pull-down-
resistor för varje ben

PORTA 2x5-bens stiftlist

Extra modul ansluten till PORTC 

Mikroprocessorns ben på PORTC 
anslutna till pull-down-resistorer
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Pull-up/pull-down-resistorer gör det möjligt för alla mikroprocessors ingångsben att vara försedda med väldefinierade logiska nivåer när 
de är inaktiva. Vilken nivå de får beror på positionen av pull-up/pull-down-byglingarna. Mikroprocessorns ben RG0 med tillhörande DIP 
switch SW7, jumper J7 och tryckknapp RG0 med jumper J12 används här för att förklara funktionen av pull-up/pull-down-resistorer. 
Principen för deras funktion är identisk för alla ben på mikroprocessorn.

För att göra det möjligt för PORTG:s ben att vara 
anslutna till pull-down-resistorer, behöver du 
sätta jumper J7 i Down-position först. Det gör att 
alla ben på PORTG kan vara försedda med en 
logisk nolla (0V) i inaktivt tillstånd via jumper J7 
och ett 8x10K resistornätverk. För att förse ben 
RB0 med en sådan signal, är det nödvändigt att 
sätta strömställare RG0 på DIP switch SW7 till 
ON-position. 
Som ett resultat kommer varje gång du trycker på 
knappen RG0 en logisk etta (VCC-spänning) att 
visas på mikroprocessorns ben RG0 förutsatt att 
jumper J12 är placerad i VCC-position. 

För att göra det möjligt för PORTG:s ben att 
anslutas till pull-up-resistorer och portens 
ingångsben att förses med en logisk nolla (0) är 
det nödvändigt att sätta jumper J7 i Up-position 
och jumper J12 i GND-position. Det möjliggör 
PORTG:s ingångsben att drivs högt (5V) i 
inaktivt tillstånd via en 10kΩ resistor. 
Som ett resultat kommer varje gång du trycker 
på knappen RG0 en logisk nolla (0) att visas på 
ben RG0 förutsatt att switch RG0 är satt till ON-
position. 

Om jumprar J7 och J12 har samma logiska 
tillstånd kommer ett tryck på någon tryckknapp 
inte att orsaka att något ingångsben ändrar sitt 
logiska tillstånd.  

Figur 21-5: Jumper J7 i pull-down-position och jumper J12 i pull-up-position

Figur 21-6: Jumper J7 i pull-up och jumper J12 i pull-down-position

Figur 21-7: Jumper J7 och J12 i samma position
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Alla MikroElektronikas utvecklingssystem utgör ovärdeliga verktyg för 
programmering och utveckling av mikroprocessor-baserade enheter. Noga 
utvalda komponenter och användning av maskiner av den senaste generationen 
för montering och testing av dessa är den bästa garantin för hög tillförlitlighet 
i våra produkter. På grund av enkel design, ett stort antal tilläggsmoduler och 
exempel färdiga att använda har alla våra användare, oavsett erfarenhet, 
möjlighet att utveckla sina projekt på ett snabbt och effektivt sätt. 
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