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Karta wyjœæ optoizolowanych
sterowana przez RS485

Karta triaków mo¿e byæ zastosowana do sterowania urz¹dzeniami zasilanymi 
napiêciem 230 VAC. Rolê elementów wykonawczych spe³nia osiem triaków 
sterowanych poprzez transoptory zapewniaj¹ce galwaniczna 
separacjê od sieci energetycznej urz¹dzeñ do³¹czonych do 
magistrali RS485. Kartê wyposa¿ono w zasilacz, 
dziêki któremu nie trzeba stosowaæ 
dodatkowego napiêcia sta³ego do 
zasilania uk³adów steruj¹cych. 
Uk³ady steruj¹ce s¹ odizolowane 
galwanicznie od uk³adów 
wykonawczych poprzez zastosowanie 
optotriaków. Karta umo¿liwia 
komunikacjê dwukierunkow¹, dziêki 
czemu mozna sprawdziæ stan wszystkich 
triaków.

Rekomendacje: Urz¹dzenie szczególnie 
polecane osobom, które zajmuj¹ siê 
przesy³aniem danych na du¿e odleg³oœci z 
relatywnie du¿¹ prêdkoœci¹.

W³aœciwoœci
•  osiem wyjœæ do sterowania urz¹dzeniami zasilanymi napiêciem 230VAC

•  wspó³praca z konwerterem RS232<->RS485 AVT530

•  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: 230VAC
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Opis uk³adu
Schemat elektryczny karty triaków przedstawiono na rys. 1. Jej g³ównym elementem jest mikrokontroler 
PIC16F84A, który odpowiada za odbiór oraz nadawanie danych poprzez magistralê RS485 oraz w steruje triakami 
zgodnie z odebranymi poleceniami. Procesor jest taktowany sygna³em zegarowym o czêstotliwoœci stabilizowanej 
za pomoc¹ zewnêtrznego rezonatora o czêstotliwoœci 4 MHz. Do zerowania mikrokontrolera zastosowano uk³ad 
DS1813 (US3). Bramki triaków s¹ sterowane przez optotriaki, przez co uzyskano izolacjê galwaniczna uk³adów 
wykonawczych od uk³adów steruj¹cych, a ponadto pr¹d wymagany do sterowania triakiem w takim przypadku 
wynosi zaledwie kilka miliamperów. Poniewa¿ porty procesora mog¹ byæ obci¹¿ane pr¹dem o wartoœci wynosz¹cej 
maksymalnie 25 mA, to optotriaki s¹ sterowane bezpoœrednio z portu PB, bez dodatkowych wzmacniaczy. 
Rezystory R19...R26 ograniczaj¹ pr¹d p³yn¹cy przez diody optotriaków. Dodatkowe diody œwiec¹ce w³¹czone w 
szereg obwodów sterowania optotriakami s³u¿¹ do sygnalizacji œwietlnej stanu triaka, a tym samym urz¹dzenia do 
niego pod³¹czonego. Zastosowane triaki mog¹ przewodziæ pr¹dy o maksymalnej wartoœci równej 12 A.
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. Podczas spoczynku uk³ad ten znajduje siê w 
trybie odbiornika, poniewa¿ na wejœciach DE i !RE panuje stan niski wymuszony przez wyjœcie procesora. 
Prze³¹czenie w tryb nadawania uk³adu MAX485 nastêpuje tylko na czas wysy³ania danych przez kartê triaków, a 
nastêpnie zostaje przywrócony tryb odbioru, aby nie blokowaæ linii transmisyjnej. Dodatkowy rezystor R s³u¿y do 
dopasowania linii i powinien byæ zamontowany jedynie w jednym module, najbardziej oddalonym od 
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Rys. 1 Schemat elektryczny 
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Monta¿ i uruchomienie

Obs³uga karty przekaŸników

Schemat monta¿owy p³ytki optotriaków pokazano na rys. 8. Monta¿ elementów nale¿y rozpocz¹æ od rezystorów (bez 
rezystora R), nastêpnie nale¿y wlutowaæ podstawki pod uk³ady scalone i kondensatory. Kolejno nale¿y wlutowaæ 
optotriaki U1...U8, triaki Q1...Q8, z³¹cza CON1...CON10. Na samym koñcu nale¿y zamontowaæ transformator T i 
diody œwiec¹ce D1...D8 dopasowuj¹c ich wysokoœæ do potrzeb. Jako bezpiecznik B1 nale¿y zastosowaæ bezpiecznik 
o wartoœci uzale¿nionej od mocy pobieranej przez do³¹czone do triaków odbiorniki. Jeœli triaki bêd¹ sterowa³y 
¿arówkami, to bezpiecznik mo¿e mieæ wartoœæ 2 A. W przypadku sterowania urz¹dzeniami, o mocy wiêkszej ni¿ 200 
W na jeden kana³ dodatkowo nale¿y zastosowaæ radiator dla triaków. Radiator taki mo¿e byæ wykonany z blachy 
aluminiowej, nale¿y jednak odizolowaæ obudowê triaka od radiatora przy pomocy podk³adek i tulejek izolacyjnych. 
Napiêcie zasilaj¹ce (220 VAC) nale¿y pod³¹czyæ do z³¹cza CON1, a urz¹dzenia odbiorcze do z³¹czy CON2...CON9. 
Przy wykonywaniu okablowania nale¿y zachowaæ szczególn¹ uwagê ze wzglêdu na kontakt z niebezpiecznym dla 
¿ycia napiêciem 220 VAC. Przy du¿ych pr¹dach prze³¹czanych dodatkowo nale¿y wzmocniæ œcie¿ki 
doprowadzaj¹ce wspólne zasilanie do triaków i do z³¹czy CON2...CON9, przez przylutowanie do nich drutu 
miedzianego o przekroju równym oko³o 1 mm. Do z³¹cza CON10 nale¿y pod³¹czyæ przewody wspólnej dla 
wszystkich modu³ów magistrali, zwracaj¹c przy tym uwagê na sposób pod³¹czenie (A do A, B do B). 

Transmisjê danych oparto na standardowych znakach ASCII, przez co do obs³ugi systemu nie trzeba stosowaæ 
dodatkowego oprogramowania. Do komunikacji wystarczy dowolny komputer wyposa¿ony w port szeregowy, jako 
aplikacjê steruj¹c¹ mo¿na zastosowaæ dowolny program terminalowy (Terminal dla DOS, HyperTerminal pod 
Windows lub inny). Przedstawiony opis sposobu komunikacji mo¿e byæ wykorzystany do stworzenia w³asnej 
aplikacji steruj¹cej modu³ami. Transmisja nie jest zabezpieczona przed b³êdami, gdy¿ iloœæ transmitowanych danych 
jest nie wielka, co przy wolnej transmisji dodatkowo ogranicza mo¿liwoœæ powstania b³êdów. Aby mieæ pewnoœæ, 
czy wys³ane dane dotar³y odpowiednio do uk³adów wykonawczych ka¿dy z nich umo¿liwia odczyt wczeœniej 
zapisanych danych, dziêki czemu jest mo¿liwa ich weryfikacja przez komputer steruj¹cy. Ponadto w ka¿dej chwili 
mo¿na sprawdziæ stan wejœæ lub wyjœæ dowolnego modu³u i upewniæ siê, ¿e wydana komenda zosta³a wykonana.
Karta triaków posiada adres odpowiadaj¹ce kodowi znaku "2" (w kodzie ASCII), dlatego jakiekolwiek dzia³ania jej 
dotycz¹ce mog¹ byæ wykonane po podaniu tego adresu. Stan triaków mo¿e byæ zmieniany pojedynczo, niezale¿nie 
dla ka¿dego triaka lub grupowo podaj¹c w jednym pakiecie danych stany wszystkich triaków. Dodatkowo mo¿liwy 
jest tak¿e odczyt stanu dowolnego triaka, 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. 

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 przekaŸników. 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 zasilania 
uk³adów zastosowano zasilacz wykonany z u¿yciem transformatora T, mostka prostowniczego G1 i scalonego 
stabilizatora US4. Do filtracji napiêcia zastosowano kondensatory C1...C4. 

Rys. 2 Rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej
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Wykaz elementów

Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice Praktycznej 7/03

www.ep.com.pl

Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u dostêpna jest na stronie internetowej www.sklep.avt.pl

Rezystory: Pó³przewodniki:
D1...D8:..............................................LED 5mmR1, R2:......................................................10kW
U1...U8:..............................................MOC3042R3...R18: ..................................................220W
Q1...Q8:............................................BT138-600R19...R26: ................................................150W
G1:.....................mostek prostowniczy 1A/400VR:........................................120W wed³ug opisu
US1: .....................PIC16F84A zaprogramowanyKondensatory:
US2: .....................................................MAX485C1: ...........................................................100nF
US3: ......................................................DS1813C2:..................................................1000mF/16V
US4: .....................................................LM7805C3:......................................................100mF/16
Inne:C4: ...........................................................100nF
CON1...CON10: ..............................ARK2(5mm)C5:......................................................47mF/16V
B1: ................................bepiecznik 2A+ gniazdoC6: ...........................................................100nF
Transformator TS2/14C7, C8: .......................................................30pF

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

Zestaw wszystkich komend umo¿liwiaj¹cych sterowaniem kart¹ triaków oraz przyk³adowe polecenia i reakcja karty 
na nie przedstawiono w tab. 1.

Tab.1 Zestawienie wszystkich komend umo¿liwiaj¹cych sterowanie kart¹ triaków

Polecenie Format Reakcja karty triaków   

Za³¹czenie jednego triaka

Wy³¹czenie jednego triaka

Ustawienie stanów wszystkich 
triaków jednoczeœnie

Odczyt stanu jednego triaka

Odczyt stanów wszystkich triaków

ESC 2 w n 1 enter
n-numer triaka(1...8)

Za³¹czenie triakaa o numerze “n” 
n=1...8(odpowiednio 1=triak 1, 2=triak 2 
itd.)   Przyk³ad: ESC 2 w 3 1 enter w³¹cza triak numer 3 

ESC 2 w n 0 enter
n-numer triaka(1...8)

Wy³¹czenie triaka o numerze “n” 
n=1...8(odpowiednio 1=triak 1, 2=triak 2 
itd.)   Przyk³ad: ESC 2 w 4 0 enter wy³¹cza triak numer 4

ESC 2wa s1s2s3s4s5s6s7s8 enter
s1...s8 mog¹ byæ równe 0 lub 1 (ASCII)

Ustawia stany dla wszystkich triaków 
jednoczeœnie. Parametry s1...s8 
odpowiadaj¹ stanom odpowiednich triaków 
(s1 odpowiada stanowi triaka P1, s2 stanowi 
triaka P2, itd.). Parametr “s” równy 1(ASCII) 
powoduje za³¹czenie, a równy 0(ASCII) 
wy³¹czenie triaka.    

Przyk³ad: ESC 2 w a 11110000 enter
W³¹cza triaki o numerach 1...4 i wy³¹cza triaki o numerach 4...8.

ESC 2 r n enter
n-numer triaka (1...8)

Zwraca informacjê o stanie wskazanego w 
parametrze “n” triaka. Jeœli triak jest 
w³¹czony, to zwraca 1(ASCII), jeœli 
wy³¹czony, to 0(ASCII)   

Przyk³ad: ESC 2 r 5 enter
odczytuje stan triaka o numerze 5   

ESC 2 r a enter
Zwraca informacjê o stanie wszystkich 
triaków, do modu³u steruj¹cego wysy³ane 
jest 8 znaków. Jeœli triak jest w³¹czony, to 
zwraca 1(ASCII), jeœli wy³¹czony, to 
0(ASCII).    

Przyk³ad: ESC 2 r a enter
odczytuje stany wszystkich triaków 


