M I N I P R O J E K T Y

Programowy wyłącznik zasilania do komputera
Z†pewnoúci¹ wielu
CzytelnikÛw zdziwi³a nazwa
proponowanego urz¹dzenia.
Po co bowiem programowo
wy³¹czaÊ z†sieci komputer,
jeøeli moøna to zrobiÊ
jednym ruchem rÍki, za
pomoc¹ umieszczonego na
obudowie wy³¹cznika?
A†moøe autor ma zamiar
ustanowiÊ kolejny szczyt
lenistwa, ktÛry nastÍpnie
zostanie umieszczony
w†ksiÍdze rekordÛw
Guinessa? Tak jednak nie
jest, wy³¹czanie zasilania
komputera za pomoc¹
prostego programu moøe
okazaÊ siÍ bardzo
uøyteczne w†praktyce.

Aby pokazaÊ
moøliwoúci zastosowania proponowanego uk³adu,
najlepiej pos³uøyÊ
siÍ konkretnym
przyk³adem. DziÍki Wam, Drodzy
Czytelnicy, baza
danych Dzia³u
Prenumeraty AVT
rozros³a siÍ juø do
ogromnych rozmiarÛw i†musi
byÊ obs³ugiwana
przez kilka komputerÛw. Mimo
zastosowania maszyn
w†bardzo
dobrej konfiguracji, wykonywanie
niektÛrych operacji na tej bazie trwa nieznoúnie d³ugo.
SzczegÛlnie d³ugotrwa³e jest
przygotowywanie danych do
drukowania nalepek na koperty, ktÛre niejednokrotnie
moøe trwaÊ nawet wiele godzin. Jeøeli wiÍc nalepki

mia³y byÊ drukowane np.
w†poniedzia³ek, to przygotowywanie danych musia³o siÍ
rozpoczynaÊ w†sobotÍ po po³udniu (nie moøna by³o blokowaÊ komputerÛw podczas
dnia pracy) i†trwa³o kilka godzin. NastÍpnie komputer

pozostawa³ w³¹czony do poniedzia³ku, zupe³nie niepotrzebnie marnuj¹c energiÍ
elektryczn¹.
Tak wiÍc, na polecenie
mi³oúciwie nam panuj¹cej
Szefowej Dzia³u Prenumeraty zosta³o skonstruowane
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urz¹dzenie i†napisany program, ktÛry umoøliwia automatyczne wy³¹czanie zasilania komputera po zakoÒczeniu sortowania bazy danych.
Opis tego uk³adu przekazujemy obecnie naszym Czytelnikom.
W†wersji
modelowej
uk³ad dzia³a³ w†nastÍpuj¹cy
sposÛb: po zakoÒczeniu operacji na danych MS ACCES
zapisywa³ wyniki i†nastÍpnie ìsam siÍ zamyka³î. Specjalnie napisany prosty plik
wsadowy uruchamia³ nastÍpnie program POWEROFF,
ktÛry po kilkakrotnych ostrzeøeniach wy³¹cza³ zasilanie komputera.
Musicie jednak zdaÊ sobie sprawÍ z†jednego faktu,
drodzy Czytelnicy. Sam
uk³ad, nawet z†dostarczonym programem, do niczego
jeszcze nie s³uøy. Owszem,
moøna wy³¹czyÊ komputer
wydaj¹c polecenie z†klawiatury, ale w³aúciwie po co mamy to robiÊ? Dopiero w†sytuacji podobnej do wyøej opisanej, uk³ad moøe wykazaÊ
swoj¹ uøytecznoúÊ. W†kaødym jednak wypadku potrzebne bÍdzie wprowadzanie pewnych zmian w†oprogramowaniu, ktÛrym siÍ pos³ugujecie, lub chociaøby
napisanie prostego pliku
wsadowego.

Opis dzia³ania
uk³adu
Na rys. 1 pokazano schemat elektryczny uk³adu wy³¹cznika. Jak widaÊ, uk³ad
jest bardzo prosty i†sk³ada
siÍ z†zaledwie dwÛch, tanich i†ogÛlnie dostÍpnych
uk³adÛw scalonych. A†i†tak
schemat moøe wydaÊ siÍ komuú zbyt skomplikowany:
przecieø wystarczy³oby do³¹czyÊ bazÍ tranzystora do
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ktÛregoú z†wyjúÊ portu rÛwnoleg³ego i†podaj¹c ì0î na
to wyjúcie spowodowaÊ wy³¹czenie zasilania. Niestety,
takie rozwi¹zanie mog³oby
spowodowaÊ, a†nawet na
pewno spowodowa³oby, przypadkowe wy³¹czenia zasilania. Dlatego teø, aby przekaünik roz³¹czy³ swoje styki
potrzebne jest podanie na
s z y n Í d a n y c h i n t e rf e j su
CENTRONICS specjalnej sekwencji stanÛw logicznych.
Po w³¹czeniu zasilania
uk³adu na wejúcie RST licznika IC1 podawany jest krÛtki impuls dodatni powoduj¹cy jego wyzerowanie. Na
wyjúciu Q12 tego licznika
powstaje stan logiczny niski,
a†w†konsekwencji tego na
wyjúciu bramki IC2A zostaje
wymuszony stan wysoki powoduj¹cy przewodzenie
tranzystora T1. Jeøeli teraz
zewrzemy styki w³¹cznika
SW1, to przekaünik RL1 zostanie podtrzymany na
swoim w³asnym styku, niezaleønie od pÛüniejszego po³oøenia SW1. Drugi styk
przekaünika zwiera obwÛd
zasilania komputera i†moøemy teraz rozpocz¹Ê normaln¹ pracÍ. Jeøeli jednak mamy zamiar zastosowaÊ programowe wy³¹czenie zasilania, to prze³¹cznik SW1 musimy pozostawiÊ rozwarty
(podczas normalnej pracy
z†komputerem prze³¹cznik
ten jest stale zwarty).
Co teraz naleøy zrobiÊ,
aby programowo wy³¹czyÊ
zasilanie komputera? Popatrzmy jeszcze raz na schemat: aby zasilanie zosta³o
wy³¹czone, na wyjúciu bramki IC2A musi powstaÊ logiczny stan ì0î. Aby sta³o siÍ to
moøliwe, stany wysokie musz¹ pojawiÊ siÍ na wyjúciach
5, 4 i†3 szyny danych interf e js u C EN TRO NICS i†na wyjúciu
Q12 licznika IC1.
Stany wysokie na
szynie danych
moøemy ustawiÊ
programowo, ale
jak uzyskaÊ stan
wysoki na najstarszym
wyjúciu
licznika?
Najpierw musimy
umoøliwiÊ licznikowi
pracÍ
przez podanie na
wejúcie zeruj¹ce
RST-IC1 stanu
niskiego. Osi¹gniemy to przez
ustawienie stanu
wysokiego na ko-

lejnych wyjúciach szyny danych: 6, 7, 8 i†9. Licznik jest
juø przygotowany do pracy
i†wystarczy wys³aÊ na wyjúcie 2 szyny danych 2048 impulsÛw aby wyjúcie Q12
licznika znalaz³o siÍ w†stanie wysokim. Powstanie stanu niskiego na wyjúciu bramki IC2A spowoduje zatkanie
tranzystora T1 i†natychmiastowe wy³¹czenie zasilania
komputera. PowtÛrnie moøemy w³¹czyÊ zasilanie przez
sta³e lub chwilowe zwarcie
w³¹cznika SW1.
Wszystko piÍknie, ale jak
to wszystko zrealizowaÊ programowo? Czytelnicy doúwiadczeni w†trudnej sztuce
programowania z†pewnoúci¹
juø doskonale wiedz¹, jak
napisaÊ program steruj¹cy.
Dla pozosta³ych przytaczamy przyk³ad prostego programiku, ktÛry moøe zostaÊ uruchomiony z†poziomu dowolnego interpretera BASICA
(list1.).
Program najpierw wykonuje odliczanie od 9 do 0,
daj¹c uøytkownikowi (o ile
jest on w†tym momencie
obecny przy komputerze)
szanse na wycofanie siÍ
z†zamiaru wy³¹czenia sprzÍtu. NastÍpnie na wyjúcie portu CENTRONICS zostanie
wys³ana wymagana sekwencja stanÛw logicznych.

Montaø
i†uruchomienie
Na rys. 2 pokazana zosta³a mozaika úcieøek p³ytki
drukowanej, wykonanej na
laminacie jednostronnym
oraz rozmieszczenie na niej
elementÛw. Montaø wykonujemy w†ca³kowicie typowy
sposÛb, rozpoczynaj¹c od
elementÛw o†najmniejszych
gabarytach, a†koÒcz¹c na
wl ut owa ni u prz e ka ü ni ka
RL1.
Po³¹czenie komputera
z†naszym uk³adem moøemy
wykonaÊ za pomoc¹ odcinka
przewodu taúmowego, o†d³ugoúci nie wiÍkszej niø 50 cm
(d³uøszy kabel powinien juø
byÊ ekranowany), zakoÒczonego wtykiem DB25M. Podczas montaøu przewodu naleøy zwrÛciÊ uwagÍ, aby koÒcÛwka 10 z³¹cza CON4 zosta³a do³¹czona do wyjúcia
2†szyny danych. KolejnoúÊ
do³¹czenia koÒcÛwek 3, 4, 5,
6, 7, 8 i†10 do wyjúÊ szyny
danych jest w†zasadzie ca³kowicie obojÍtna.
Uk³ad moøna zasilaÊ ze
ürÛd³a napiÍcia sta³ego lub
przemiennego o†napiÍciu od

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 10kΩ
R2: 100kΩ
Kondensatory
C1: 1000µF/16
C2, C4, C5: 100nF
C3: 100µF/6,3
Półprzewodniki
BR1: mostek prostowniczy
1A
D1, D2: 1N4148
IC1: 4040
IC2: 4012
IC3: 7805
T1: BC548 lub podobny
Różne
CON1, CON2, CON3:
ARK2
CON4, CON5: wtyk
zaciskany + gniazdo 10 pin
+ przewód taśmowy 10−
żyłowy ok. 50cm
CON6: DB25 M z obudową
RL1: RM82/5V
SW1: przełącznik
dźwigienkowy

Kompletny uk³ad i p³ytk i
d r uko w a n e s ¹ d o s t Í pn e
w†ofercie AVT pod oznaczeniem AVT-1156.

7 do ok. 10V. W†przypadku
stosowania zasilania pr¹dem
sta³ym maksymalne napiÍcie doprowadzone do wejúcia
CON3 moøe wynieúÊ nawet
18V.
Nie trzeba chyba zaznaczaÊ, øe zmontowany ze
sprawdzonych elementÛw
uk³ad nie wymaga uruchamiania ani regulacji. Warto
jedynie zaznaczyÊ, øe prÛby
znacznie wygodniej wykonywaÊ ìna suchoî, bez wy³¹czania zasilania komputera,
a†jedynie obserwuj¹c przekaünik RL1.
ZR
Listing 1.
10 OUT &H378, 0
20 CLS
30 FOR R = 10 TO 1 STEP -1
40 X = TIMER
50 CLS
60 LOCATE 10, 13
70 PRINT “UWAGA!
WYLACZANIE
KOMPUTERA ROZPOCZNIE SIE ZA “;
R; “SEKUND”
80 BEEP
100 IF TIMER > X + 1 THEN GOTO
200
110 IF INKEY$ = CHR$(27) THEN
END ELSE GOTO 100
200 NEXT R
210 CLS
220 LOCATE 10, 15
230 PRINT “INICJALIZUJE PROCEDURE
WYLACZANIA ZASILANIA KOMPUTERA”
240 FOR T = 1 TO 2048
250 OUT &H378, 254
260 FOR V = 1 TO 30: IF INKEY$
= CHR$(27) THEN END
270 NEXT V
280 OUT &H378, 255
290 FOR N = 1 TO 30: IF INKEY$
= CHR$(27) THEN END
300 NEXT N
310 NEXT T
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