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Karta wejœæ cyfrowych
sterowana przez RS485

Schemat elektryczny karty wejœæ cyfrowych przedstawiono na rys. 1. G³ównym jej elementem jest mikroprocesor 
PIC16F84A, który odpowiada on za odbiór oraz nadawanie danych poprzez interfejs RS485 oraz - w zale¿noœci od 
odebranych - danych odczytuje stany wejœæ cyfrowych. Mikrokontroler pracuje z zewnêtrznym rezonatorem o 
czêstotliwoœci 4 MHz, do zerowania mikrokontrolera zastosowano specjalizowany generator sygna³u zeruj¹cego 
DS1813 (US3).
Do zabezpieczenia mikrokontrolera przed uszkodzeniem w przypadku podania na wejœcie cyfrowe sygna³u o zbyt du¿ej 
amplitudzie, zastosowano uk³ad buforuj¹cy typu 74HC244. Zawiera on osiem buforów trójstanowych podzielonych na 
dwie grupy - po cztery w ka¿dej z nich. Do prze³¹czania wyjœæ buforów w stan wysokiej impedancji lub stanu 
aktywnego s³u¿¹ wyprowadzenia 1 i 2 . W przedstawionym uk³adzie wyjœcia buforów s¹ na sta³e ustawione w tryb 
aktywny poprzez do³¹czenie tych wejœæ do masy. Dziêki zastosowaniu tego uk³adu, w przypadku pojawienia siê na 
wejœciu karty napiêcia o zbyt du¿ej amplitudzie, uszkodzeniu ulegnie jedynie ten uk³ad, a mikrokontroler zostanie 
uchroniony. Jako dodatkowe zabezpieczenie wejœæ zastosowano diody D1...D16 oraz rezystory R4...R11. Elementy te 
powoduj¹ zwieranie napiêcia wejœciowego: do plusa zasilania, jeœli napiêcie wejœciowe jest wiêksze ni¿ 5,7 V, do masy 

W³aœciwoœci

Do pobrania

Opis uk³adu

• osiem wejœæ cyfrowych

• wspó³praca z konwerterem RS232<->RS485 AVT530 lub AVT530/USB (USB<->RS485) 

• wspó³praca z oœmioma modu³ami z serii “Klocki RS485”

• dwukierunkowa komunikacja w systemie RS485 poprzez wspóln¹  magistralê dwuprzewodow¹

• mo¿liwoœæ zbudowania sieci o maksymalnej d³ugoœci do 1200 m.

• zasilanie: 9...15VDC

    (1200, 8, N, 1)

instrukcja pdf:  

sterowniki i oprogramowanie:  

http://serwis.avt.pl/manuals/AVT535.pdf

http://serwis.avt.pl/files/AVTRS485.zip
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Karta wejœæ cyfrowych ma osiem 
wejœæ cyfrowych ze wspóln¹ 
mas¹, zabezpieczonych przed zbyt 
wysokim napiêciem (powy¿ej 5 V) 
oraz napiêciem o polaryzacji 
ujemnej. Wejœcia nie s¹ 
galwanicznie odseparowane od 
interfejsu i wzajemnie od siebie, 
co nale¿y wzi¹æ pod uwagê 
podczas korzystania z karty.

http://serwis.avt.pl/manuals/AVT535.pdf
http://serwis.avt.pl/files/AVTRS485.zip
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Rys. 1 Schemat elektryczny karty wejœæ cyfrowych
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zasilania gdy na wejœcie podano napiêcie ni¿sze od -
0,7 V. W przypadku pojawienia siê napiêcia 
przekraczaj¹cego podane progi, napiêcia na wejœciach 
uk³adu US3 jest obni¿ane do bezpiecznego poziomu, a 
„nadwy¿ka” napiêcia odk³ada siê na rezystorach 
R4...R12. Zastosowanie diod i rezystorów sprawia, ¿e 
wejœciowe napiêcie stanu wysokiego mo¿e wynieœæ 
nawet 30 V lub wiêcej bez obawy o uszkodzenie 
uk³adu.
Za konwersjê sygna³ów pojawiaj¹cych siê w linii 
transmisyjnej na standard TTL odpowiada uk³ad 
MAX485 (US2). Dokonuje on równie¿ konwersji z 
poziomów TTL na poziomy RS485. W czasie 
spoczynku uk³ad ten znajduje siê w trybie odbiornika, 
poniewa¿ na wejœciach DE i panuje stan niski 
wymuszony przez wyjœcie mikrokontrolera. 
Prze³¹czenie w tryb nadawania uk³adu MAX485 
nastêpuje tylko na czas wysy³ania danych przez kartê 
wejœæ cyfrowych, a nastêpnie zostaje przywrócony 
tryb odbioru, aby nie blokowaæ linii transmisyjnej.
Dodatkowy rezystor R3* s³u¿y do dopasowania linii i 
powinien byæ zamontowany jedynie w jednym 
module, najbardziej oddalonym od nadajnika 
(konwertera RS232<->RS485). O jego monta¿u nale¿y 
jednak zdecydowaæ po pod³¹czeniu wszystkich 
modu³ów, gdy¿ w czasie testów okaza³ siê zbêdny. 
Zworka JP1 s³u¿y do zmiany podstawowego adresu, 
pod którym bêdzie zg³asza³a siê karta wejœæ 
cyfrowych. Natomiast zworka JP2 umo¿liwia powrót 
do podstawowego adresu urz¹dzenia. Rezystory R1 i 
R2 s³u¿¹ jako rezystory podci¹gaj¹ce wejœcia RA3 i 
RA4 do plusa zasilania. Do stabilizacji napiêcia 
zasilaj¹cego zastosowano monolityczny stabilizator 
typu LM7805, natomiast do filtracji napiêcia 
zastosowano kondensatory C1...C4. Dodatkowa dioda 
D1 zabezpiecza stabilizator przed uszkodzeniem, w 
przypadku podania napiêcia o odwrotnej polaryzacji.
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Rys. 2 Rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej

Monta¿ i uruchomienie

Obs³uga karty wejœæ cyfrowych

Kartê wejœæ cyfrowych zmontowano na p³ytce dwustronnej (schemat monta¿owy pokazano na rys. 2). Monta¿ nale¿y rozpocz¹æ 
od wlutowania rezystorów (bez rezystora R3*) i diod. Nastêpnie nale¿y wlutowaæ podstawki od uk³ady scalone i kondensatory, na 
koñcu nale¿y zamontowaæ z³¹cza CON1...CON6, zworki JP1 i JP2 oraz stabilizator. Stabilizator jest montowany w pozycji 
le¿¹cej, dlatego przed wlutowaniem nale¿y zagi¹æ jego wyprowadzenia pod k¹tem 90°. Po zmontowaniu wszystkich elementów 
do z³¹cza CON6 nale¿y do³¹czyæ napiêcie zasilania o wartoœci oko³o 9V i wydajnoœci pr¹dowej równej oko³o 100 mA. Do z³¹cza 
CON5 nale¿y pod³¹czyæ przewody magistrali szeregowej RS485, zwracaj¹c przy tym uwagê na pod³¹czenie wejœcia oznaczonego 
„A” w odbiorniku z wyjœciem o takim samym oznaczeniu w nadajniku. 

Karta wyjœæ cyfrowych posiada adres równy znakowi „5” (ASCII). Jakiekolwiek dzia³ania jej dotycz¹ce mog¹ byæ wykonane po 
podaniu tego adresu. Karta s³u¿y wy³¹cznie do odczytu danych. Mo¿liwy jest odczyt stanu dowolnego wejœcia, jak równie¿ 
wszystkich jednoczeœnie. Ka¿da komenda rozpoczyna siê od znaku „ESC” (klawisz Escape na klawiaturze), nastêpnie nale¿y podaæ 
adres karty i rozkaz, jaki ma byæ wykonany. Zestaw wszystkich komend umo¿liwiaj¹cych sterowaniem kart¹ cyfrowych wyjœæ oraz 
przyk³adowe polecenia i reakcje karty na podane polecenia przedstawiono w tab. 1.

Tab.1 Zestawienie wszystkich komend umo¿liwiaj¹cych sterowanie kart¹ wejœæ cyfrowych

Rodzaj komendy Wydana komenda Reakcja karty 

Odczyt stanu jednego wejœcia ESC 5 r n enter, 
n-numer wyjœcia (1...8)

Przyk³ad 1: 
ESC 5 r 5 enter

ESC 5 r a enter

Przyk³ad 2: 
ESC 5 r a enter

Zwraca informacjê o stanie wskazanego w 
parametrze „n” wyjœcia. Jeœli wejœcie jest w 
stanie wysokim, to zwraca 1(ASCII), jeœli w 
stanie niskim, to 0 (ASCII).

odczytuje stan wejœcia o numerze 5

Zwraca informacjê o stanie wszystkich wejœæ, do 
modu³u steruj¹cego wysy³ane jest 8 znaków. 
Jeœli wejœcie jest w stanie wysokim, to zwraca 
1(ASCII), jeœli w stanie niskim, to 0 (ASCII). 

odczytuje stany wszystkich wejœæ

Odczyt stanów wszystkich wejœæ
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Wykaz elementów
Rezystory: US2: ............................................................MAX485

US3: .......................................74HCT244 (74HC244)R1, R2: .....................................................10kW
US4: .............................................................DS1813R3*: ..................................120W opis w tekœcie
US5: .............................................................LM7805R4...R11: ....................................................1kW
Inne: Kondensatory:
CON1...CON3: ......................................ARK2 (5mm)C1: ...................................................220mF/25V
CON4: ...................................................ARK3 (5mm)C2: ...........................................................100nF
CON5, CON6: .......................................ARK2 (5mm)C3: ...................................................100mF/16V
JP1, JP2: ...............................Goldpin 1x2 + JumperC4: ...........................................................100nF
X1: ...................................rezonator kwarcowy 4MHzC5, C6: .......................................................30pF
Podstawki: ......DIP8- 1szt., DIP18-1szt., DIP20-1szt.C7: .....................................................47mF/16V

C8: ...........................................................100nF
Pó³przewodniki:
D1...D16: ...............................................1N4148
D17: ......................................................1N4007
US1: .....................PIC16F84A zaprogramowany

Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice Praktycznej 09/03

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
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