M I N I P R O J E K T Y
Wspólną cechą układów opisywanych w dziale "Miniprojekty" jest łatwość ich praktycznej
realizacji. Na zmontowanie i uruchomienie układu w typowym przypadku wystarcza kwadrans.
Mogą to być układy stosunkowo skomplikowane funkcjonalnie, niemniej proste w montażu i uru−
chomieniu, gdyż ich złożoność i inteligencja jest zwykle zawarta w układach scalonych.
Wszystkie projekty opisywane w tej rubryce są praktycznie wykonane w laboratorium AVT.
Większość z nich wchodzi do oferty kitów AVT jako wyodrębniona seria “Miniprojekty” o nume−
racji zaczynającej się na 1000.

Moduł wykonawczy dużej mocy współpracujący
z interfejsem Centronics
Do opracowania tego
prostego urz¹dzenia
sk³oni³ mnie fakt
posiadania komputera. Nie
tego jednak, na ktÛrym
napisa³em ten artyku³, ale
ìby³egoî komputera,
muzealnego zabytku
z†epoki AT. Jest to
laptop AT286 z†640kB
RAM, dyskiem 20MB
i†ìceg³¹î, czyli archaiczn¹
juø dzisiaj kart¹ CGA.
Po tym krÛtkim opisie
³atwo jest stwierdziÊ, øe
w†AD 1997 maszyna ta
nie nadaje siÍ juø ani do
jakiejkolwiek pracy, ani
nawet do najprostszej
zabawy. Co wiÍc z†ni¹
zrobiÊ? WyrzuciÊ trochÍ
szkoda, a†dodatkowym
argumentem
przemawiaj¹cym za
znalezieniem jej jakiegoú
zastosowania s¹ ma³e
wymiary.
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Przypuszczam, øe w†szafach lub piwnicach wielu
CzytelnikÛw pracuj¹cych
obecnie na komputerach
z†PENTIUM, poniewieraj¹
siÍ jeszcze podobne zabytki.
Ponadto, przy obecnym tempie rozwoju elektroniki i†coraz wiÍkszych wymaganiach
stawianych sprzÍtowi komputerowemu roúnie stale
liczba moralnie przestarza³ych, ale ca³kowicie sprawnych elementÛw wymontowanych z†modernizowanych
komputerÛw. Bardzo czÍsto
z†takich czÍúci, dodaj¹c jedynie obudowÍ, m o ø n a
zmontowaÊ sprawny komputer i†przeznaczyÊ go do nietypowych zastosowaÒ, czy
ryzykownych (dla komputera, oczywiúcie) eksperymentÛw.
Na ³amach Elektroniki
Praktycznej publikowane by³y juø liczne opisy uk³adÛw
elektronicznych wspÛ³pracuj¹cych z†komputerami PC.
By³y to dodatkowe karty rozszerzeÒ, programatory epromÛw i†procesorÛw, czy teø
aparatura pomiarowa do laboratorium elektronicznego.
Tym razem chcemy zaproponowaÊ coú innego: trywial-

nie prosty w†konstrukcji
i†³atwy w†programowaniu interfejs wyjúciowy duøej mocy. Zadaniem uk³adu jest sterowanie dowolnymi urz¹dzeniami zasilanymi pr¹dem
e l e k t ry c z ny m . P o n i e w a ø
w†urz¹dzeniu zastosowano
przekaüniki o†obci¹øalnoúci
stykÛw do 16A, zakres jego
stosowania jest bardzo duøy,
do zastosowaÒ przemys³owych w³¹cznie. Urz¹dzenie
posiada osiem kana³Ûw, czyli osiem niezaleønie sterowanych przekaünikÛw. Kaødy
przekaünik ma dwa komplety stykÛw prze³¹czanych,
a†zatem moøemy do uk³adu
do³¹czyÊ aø 32 rÛøne odbiorniki energii elektrycznej.
Uk³ad modelowy wykorzystywany by³ jako niezwykle rozbudowany symulator obecnoúci domownikÛw
w†mieszkaniu. Prosty program umoøliwia³ zrealizowanie dla potencjalnych w³amywaczy wspania³ego spekt a k l u z † c y k l u ì åw i a t ³ o
i†düwiÍkî. Program umoøliwia³ w³¹czanie i†wy³¹czanie
domowych urz¹dzeÒ elektrycznych w†cyklu dobowym
z†rastrem minutowym. Tylko
od naszej wyobraüni zaleøy,

jak wspania³e widowisko
urz¹dzimy. Zapalanie i†gaszenie úwiate³, w³¹czanie telewizora lub radia,
okresowe uruchamianie magnetofonu z†nagranymi
rozmowami, sterowaÊ
moøemy
wszystkim, co zasilane jest pr¹dem elektrycznym. Poniewaø
moøemy sterowaÊ duøymi mocami, moøliwe
jest nawet w³¹czenie pralki czy teø zainscenizowanie domowych porz¹dkÛw, przez w³¹czenie na parÍ minut odkurzacza. Oczywiúcie, program ten moøna
zastosowaÊ takøe do innych
celÛw, np. do sterowania
urz¹dzeniami elektrycznymi
w†zak³adzie pracy.
W†prezentowanym uk³adzie nie zaleca siÍ stosowania komputerÛw gorszych od
AT. PowÛd tego jest prosty komputer klasy XT nie posiada bateryjnego podtrzymania zegara czasu rzeczywistego. Restart programu zosta³
tak zorganizowany, øe po
ewentualnym
zaniku
napiÍcia zasilaj¹cego komputer wczytuje program z dysku lub dyskietki, sprawdza
czas i†kontynuuje pracÍ tak,
jakby nic siÍ nie sta³o.
Schemat elektryczny
uk³adu przedstawiono na
rys. 1. Uk³ad jest tak prosty,
øe niewiele ciekawego moøna o†nim powiedzieÊ. Do zasilania przekaünikÛw wykorzystano popularny uk³ad
scalony ULN2803, zawieraj¹cy w†swojej strukturze osiem
tranzystorÛw Darlingtona
wraz z†diodami zabezpieczaj¹cymi przed przepiÍciami
i†rezystorami ograniczaj¹cymi pr¹d bazy. Uk³ad zosta³
wyposaøony we w³asny stabilizowany zasilacz sieciowy. Zastosowano scalony
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wiedzieÊ parÍ s³Ûw o†moøliwoúci sprawdzenia pracy
uk³adu i†moøliwoúciach programowania. Uk³ad pod³¹czamy do komputera za pomoc¹ zwyk³ego kabla drukarkowego, zawsze przy wy³¹czonym zasilaniu, zarÛwno
komputera, jak i†naszego modu³u. Do sprawdzenia pracy
uk³adu potrzebny bÍdzie jakikolwiek interpreter jÍzyka
BASIC. Pierwsz¹ czynnoúci¹
musi byÊ ustalenie adresu
portu CENTRONICS naszego
komputera. Do tego celu wykorzystamy jeden z†popularnych programÛw diagnostycznych, np. MSD lub
CHECKIT. Takøe popularny
NORTON COMMANDER posiada moøliwoúÊ sprawdzenia konfiguracji systemu za
pomoc¹ opcji System Information. Jeøeli w†naszym
komputerze posiadamy tylko
jeden port LPT1, to jego adresem bÍdzie najczÍúciej
378H. NastÍpnie uruchamiamy posiadany przez nas interpreter BASIC-a i†w†trybie
natychmiastowym wydajemy
polecenie:
OUT &H[adres portu],255
Natychmiast po wydaniu
tego polecenia w³¹czyÊ
wszystkie przekaüniki. Dlaczego tak siÍ stanie? Wys³anie do portu wyjúciowego jakiejkolwiek liczby z†przedzia³u 0..255 powoduje pojawienie siÍ jej reprezentacji

binarnej na oúmiu wyjúciach
danych portu. 255 (DEC) to
11111111 (BIN) , a†zatem na
wszystkich wyjúciach wymuszony zosta³ stan wysoki
i†w†konsekwencji tego na
wejúciach naszego modu³u
teø mamy wysokie poziomy
logiczne. Stany wysokie w³¹czy³y tranzystory w†uk³adzie
ULN2803, daj¹c opisany
efekt.
Dzia³anie poszczegÛlnych
przekaünikÛw
moøemy
sprawdziÊ wysy³aj¹c na adres portu kolejno liczby 1, 2,
4, 8, 16, 32, 64 i†128.
Zbigniew Raabe, AVT
Kompletny uk³ad i p³yt k i
d r uko w a n e s ¹ d o s t Í pn e
w†ofercie AVT pod oznaczeniem AVT-1141.

WYKAZ ELEMENTÓW
Kondensatory
C1, C4: 100nF
C2: 220µF/25V
C3: 100µF/16V
Półprzewodniki
U1: ULN2803
U2: 7812
BR1: mostek 1A/50V
Różne
PK1: RM82P/12
*)
PK2..PK8: RM82P/12
Z1: złącze Centronics 36
Złącza ARK3 16 szt.
Złącze ARK2 1 szt.
*)
Transformator TS6/40
Uwaga: Elementy oznaczone
*)
nie wchodzą w skład kitu.

Rys. 1.

stabilizator typu 7812 o†napiÍciu w³aúciwym dla zastosowanych przekaünikÛw.
Z³¹cza JP1 i JP3 dodatkowo wyprowadzaj¹ wszystkie
sygna³y interfejsu Centronics.
Montaø uk³adu z†pewnoúci¹ nie sprawi nikomu
najmniejszego k³opotu. Mozaika úcieøek p³ytki drukowanej zosta³a przedstawiona na
wk³adce wewn¹trz numeru.
Montaø
wykonujemy
w†tradycyjny sposÛb, rozpo-
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czynaj¹c od jednej zworki
i†podstawki pod uk³ad scalony, a†koÒcz¹c na wlutowaniu przekaünikÛw i†transformatora sieciowego.
Nieco problemÛw moøe
sprawiÊ w³oøenie w†p³ytkÍ
z³¹cza do kabla drukarkowego. Wlutowanie tego z³¹cza
jest k³opotliwe ze wzglÍdu
na duø¹ liczbÍ koÒcÛwek
(36). Nie muszÍ chyba zaznaczaÊ, øe uk³ad nie wymaga ani regulacji, ani uruchamiania. Warto natomiast po-

Rys. 2.
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