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

Karta przekaźnikowa I2C
Czy wysterowanie
z†dwÛch wyjúÊ
procesora 128
odbiornikÛw energii
elektrycznej moøe
zainteresowaÊ
konstruktora?
CzytelnikÛw, ktÛrzy
odpowiedz¹ twierdz¹co
na to pytanie, proszÍ
o†zapoznanie siÍ
z†uk³adem opisanym
w†tym artykule.
Dla wielu projektantÛw
systemÛw mikroprocesorowych problemy stwarza zbyt
ma³a liczba wyprowadzeÒ
jednostki centralnej, szcze-

Rys. 1.
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gÛlnie jeøeli w†uk³adzie uøyte zosta³y tanie i†popularne
procesory 20-pinowe. Idealnym rozwi¹zaniem tego problemu jest zainstalowanie

w†systemie magistrali I 2 C,
wykorzystuj¹cej tylko dwa
wyprowadzenia procesora, do
ktÛrej moøemy do³¹czyÊ praktycznie dowoln¹ liczbÍ uk³adÛw peryferyjnych. W†Elektronice Praktycznej opisano
juø wiele takich uk³adÛw,
rozszerzaj¹cych moøliwoúci
systemÛw mikroprocesorowych. Mamy do dyspozycji
klawiatury, wyúwietlacze,
sterowniki silnikÛw krokowych i†DC oraz wiele innych
uk³adÛw, do ktÛrych chcia³bym dzisiaj do³¹czyÊ kolejny.
Proponowany uk³ad umoøliwia sterowanie oúmioma odbiornikami pr¹du elektrycznego duøej mocy. W†urz¹dzeniu
zastosowano przekaüniki o†obci¹øalnoúci stykÛw do 8A, co
przy napiÍciu 220VAC daje
nam niebagateln¹ moc 1760
watÛw. Zastosowanie przekaünikÛw ma w†porÛwnaniu
z†uk³adem wykorzystuj¹cym
triaki dodatkow¹ zaletÍ: umoøliwia sterowanie takøe obwodami pr¹du sta³ego.
Karta przekaünikowa jest
urz¹dzeniem banalnie prostym i†³atwym do wykonania.
Zawiera tylko jeden uk³ad
scalony i†garstkÍ elementÛw
dyskretnych, ktÛrych koszt
jest niewielki.
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M I N I P R O J E K T Y
Tab. 1. Możliwe konfiguracje
adresów układu US1.

Rys. 2.

Opis dzia³ania
Na rys. 1 pokazano schemat elektryczny proponowanego uk³adu, ktÛrego sercem
jest dobrze wszystkim znany
scalony konwerter dwukierunkowy I2C - oúmiobitowa
s zy na d a n y c h , t j . u k ³ a d
PCF8574. Z†wyjúÊ tego uk³adu s¹ sterowane bazy tranzystorÛw T1...T8, zasilaj¹cych cewki przekaünikÛw.
Diody LED wraz z†rezystorami ograniczaj¹cymi p³yn¹cy
przez nie pr¹d w³¹czone rÛwnolegle do cewek przekaünikÛw umoøliwiaj¹ wizualn¹
kontrolÍ aktualnego stanu
przekaünikÛw.
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Waøn¹ rolÍ w†uk³adzie odgrywaj¹ trzy jumpery oznaczone jako JP1. Umoøliwiaj¹ one
ustalenie jednego z†oúmiu adresÛw uk³adu PCF8574, zgodnie z†tab. 1. Poniewaø uk³ad
PCF8574 wystÍpuje w†dwÛch
odmianach, rÛøni¹cych siÍ adresem bazowym (PCF8574
i†PCF8574A), ³atwo obliczyÊ, øe
do systemu mikroprocesorowego moøemy do³¹czyÊ 16 opisywanych kart przekaünikowych.
A†zatem z†dwÛch wyjúÊ procesora moøemy sterowaÊ aø 128
rÛønych urz¹dzeÒ o†znacznym
poborze pr¹du.
W†uk³adzie zastosowano
osiem przekaünikÛw typu RM-
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96, sterowanych z†wyjúÊ uk³adu IC1 za poúrednictwem
tranzystorÛw T1...T8. Uk³ad
powinien byÊ zasilany napiÍciem sta³ym 12VDC, niekoniecznie stabilizowanym. NapiÍcie zasilania uk³adu
PCF8574 pobierane jest ze stabilizatora napiÍcia typu 78L05
-†IC2. Istnieje takøe moøliwoúÊ
alternatywnego zasilania tego
uk³adu z†nadrzÍdnego systemu mikroprocesorowego, za
poúrednictwem
z³¹cza
CON10. W†takim przypadku
montowanie stabilizatora napiÍcia jest zbÍdne.
Na rys. 2 pokazano rozmieszczenie elementÛw na
p³ytce obwodu drukowanego
wykonanego na laminacie jednowarstwowym. Montaø wykonujemy typowo, rozpoczynaj¹c od wlutowania w†p³ytkÍ rezystorÛw, a†koÒcz¹c na
zamontowaniu przekaünikÛw.
Oczywiúcie, jeøeli mamy zamiar sterowaÊ mniejsz¹ liczb¹
urz¹dzeÒ niø osiem, to montowanie wszystkich przekaünikÛw jest zbÍdne.
Uk³ad zmontowany ze
sprawdzonych elementÛw
dzia³a natychmiast poprawnie.
Warto jednak dodaÊ parÍ s³Ûw
na temat programowego sterowania kart¹. Jak zwykle pos³uøÍ siÍ przyk³adami napisanymi w†jÍzyku MCS BASIC.
Aby w³¹czyÊ lub wy³¹czyÊ
okreúlone przekaüniki umieszczone na karcie, wystarczy po
okreúleniu konfiguracji sprzÍtowej magistrali I2C:
CONFIG SDA = [pin portu]
CONFIG SCL = [pin portu]

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1..R11: 3kΩ
R12..R19: 560Ω
Kondensatory
C1: 220µF/16V
C2, C3: 100nF
C4: 100µF/16V
Półprzewodniki
D1..D8: diody LED
D9..D16: 1N4148
IC1: PCF8574
IC2: 78L05
T1..T8: BC548 lub podobne
Różne
CON1: ARK2 (3,5mm)
CON2..CON9: ARK3
CON10: 4 x goldpin
JP1: 3x2 goldpin +
3 jumpery
RL1..RL8: RM96

P³ytka drukowana wraz z kompletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1301.
Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem: http:/
/www.ep.com.pl/?pdf/k w i e cien01.htm oraz na p³ycie CDEP04/2001 w katalogu PCB.

wydaÊ tylko jedno polecenie:
I2CSEND [adres układu
PCF8574, bajt
sterujący]
np.:
I2CSEND 112, &B10000001
(włączenie przekaźnika
RL1 i RL8)
Podczas pracy z†kart¹
przekaünikow¹, a†szczegÛlnie
z†wieloma kartami dzia³aj¹cymi na jednej magistrali,
moøemy niejednokrotnie zapomnieÊ, ktÛre w³aúciwie
przekaüniki zosta³y w³¹czone, a†ktÛre nie. Sprawdzenia
stanu przekaünikÛw karty
moøna dokonaÊ za pomoc¹
kolejnego polecenia w jÍzyku
MCS BASIC:
I2CRECEIVE [adres
układu, odczytany bajt
sterujący]
np.:
I2CRECEIVE 112, value
AG
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