
AVT
534

Karta wyjœæ cyfrowych
sterowana przez RS485

(stan aktywny VCC)

Schemat elektryczny karty cyfrowych wyjœæ przedstawiono na rys. 1. Jej g³ównym elementem jest mikroprocesor 
PIC16F84A, który odpowiada za odbiór oraz nadawanie danych oraz steruje uk³adem wykonawczym. Procesor pracuje 
z zewnêtrznym rezonatorem o czêstotliwoœci 4 MHz, a do jego zerowania zastosowano specjalizowany uk³ad DS1813 
(US3). Jako uk³ad wykonawczy zastosowano uk³ad typu UDN2981A (US4), uk³ad ten zawiera osiem stopni 
wzmacniaj¹cych, które umo¿liwiaj¹ za³¹czanie dodatniego napiêcia o maksymalnej wartoœci 50 V. Niezale¿nie od 
wartoœci napiêcia zasilania tranzystorów wyjœciowych, to na wejœcie stopnia wzmacniaj¹cego mo¿na podawaæ napiêcie 
z zakresu 0...5 V. Wyjœcie ka¿dego stopnia jest zabezpieczone przed uszkodzeniem przez wewnêtrzne diody w 
przypadku sterowania odbiornikiem o du¿ej indukcyjnoœci. Diody te zwieraj¹ napiêcia ni¿sze ni¿ napiêcie masy (GND), 
doskonale nadaj¹ siê wiêc do sterowania przekaŸnikami bez koniecznoœci stosowania dodatkowych zewnêtrznych diod. 
Maksymalne napiêcie zasilania tranzystorów wyjœciowych uk³adu ULN2981A wynosi 50 V, a maksymalny pr¹d 
przewodzenia przez pojedynczy tranzystor wynosi 500 mA. Nie nale¿y jednak przekraczaæ maksymalnej mocy ca³ego 
uk³adu, która wynosi 1150 mW.

W³aœciwoœci

Do pobrania

Opis uk³adu

• osiem wyjœæ cyfrowych

maksymalny pr¹d wyjœcia: 0,5A

• wspó³praca z konwerterem RS232<->RS485 AVT530 lub AVT530/USB (USB<->RS485)     (1200, 8, N, 1)

• 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

• 

instrukcja pdf:  

sterowniki i oprogramowanie:  

http://serwis.avt.pl/manuals/AVT534.pdf

http://serwis.avt.pl/files/AVTRS485.zip
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Karta wyjœæ cyfrowych (stan 
aktywny VCC) posiada osiem 
wyjœæ typu otwarty emiter, co 
umo¿liwia sterownie napiêciem 
zasilania VCC. Maksymalny pr¹d 
wyjœcia wynosi 0,5 A, a napiêcie 
za³¹czania 50 V. Dodatkowo w 
uk³adzie wyjœciowym 
zastosowane s¹ diody 
zabezpieczaj¹ce, co umo¿liwia 
bezpoœrednie sterownie 
uk³adami indukcyjnymi, na 
przyk³ad przekaŸnikami. Karta 
umo¿liwia komunikacjê 
dwustronn¹, dziêki czemu 
mo¿na sprawdziæ stan 
wszystkich wyjœæ.
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Rys. 1 Schemat elektryczny karty wejœæ cyfrowych
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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 !RE panuje stan niski 
wymuszony przez wyjœcie procesora. 
Prze³¹czenie w tryb nadawania uk³adu 
MAX485 nastêpuje tylko na czas 
wysy³ania danych przez kartê wyjœæ 
cyfrowych,  a  nas têpnie  zosta je  
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 wyjœæ 
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 .  Doda tkowa  d ioda  D1  
z a b e z p i e c z a  s t a b i l i z a t o r  p r z e d  
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

Monta¿ elementów karty cyfrowych wyjœæ (rys. 2) nale¿y rozpocz¹æ od wlutowania rezystorów(bez rezystora R3). W nastêpnej 
kolejnoœci podstawki pod uk³ady scalone i kondensatory. Na samym koñcu nale¿y wlutowaæ stabilizator napiêcia i z³¹cza. Do 
z³¹cza CON7 nale¿y do³¹czyæ przewody zasilacza o napiêciu oko³o 9 V (100 mA). Z³¹cza CON1...CON4 s¹ wyjœciami karty wyjœæ 
cyfrowych i do nich nale¿y pod³¹czyæ uk³ady sterowane przez kartê. Do z³¹cza CON5 nale¿y masê uk³adów sterowanych i plus 
zasilania uk³ad UDN2981A. W przypadku uaktywnienia danego wyjœcia, na wyjœciu tym bêdzie panowa³o napiêcie o wartoœci 
podanej na wejœcie VCC uk³adu UDN2981A.
Liniê magistrali RS485 nale¿y pod³¹czyæ do z³¹cza CON6, zwracaj¹c przy tym uwagê na sposób pod³¹czenie (A do A, B do B).

Karta wyjœæ cyfrowych posiada adres równy znakowi „4” (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.

Wykaz elementów
Rezystory: US5: .....................................................LM7805

Inne:R1, R2: .....................................................10kΩ
CON1...CON7: ................................ARK2(5mm)R3*: ...................................120  wed³ug opisu
JP1, JP2: ........................Goldpin 1x2 + JumperKondensatory:
X1: .................................................kwarc 4MHzC1: ...................................................220 F/25V
Podstawka DIP8 1 szt., DIP18 2szt.C2, C4: .....................................................100nF

C3: ...................................................100 F/16V
C5, C6: .......................................................30pF
C7: .....................................................47 F/16V
C8: ...........................................................100nF
Pó³przewodniki:
D1: ........................................................1N4007
US1: .....................PIC16F84A zaprogramowany
US2: .....................................................MAX485
US3: .....................................................DS1813
US4: ................................................UDN 2981A
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μ

μ

μ
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Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice Praktycznej 08/03

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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Tab.1 Zestawienie wszystkich komend umo¿liwiaj¹cych sterowanie kart¹ wyjœæ cyfrowych (aktywne VCC)

Rodzaj komendy Wydana komenda Reakcja karty 

Podanie plusa na jedno wyjœcie (VCC) ESC 4 w n 1 enter
n-numer wyjœcia(1...8)

Przyk³ad: 
ESC 4 w 3 1 enter

ESC 4 w n 0 enter
n-numer wyjœcia (1...8)

ESC 4 w a s1s2s3s4s5s6s7s8 enter
s1...s8 mog¹ byæ równe 0 lub 1 (ASCII)

ESC 4 r n enter
n-numer wyjœcia (1...8)

ESC 4 r a enter

Przyk³ad: 
ESC 4 w 4 0 enter 

Przyk³ad: 
ESC 4 w a 11110000 enter

Przyk³ad: 
ESC 4 r 5 enter

Przyk³ad: 
ESC 4 r a enter 

Podanie plusa zasilania na wyjœcie o numerze 
„n” n=1...8(odpowiednio 1=wyjœcie 1, 2=wyjœcie 
2, itd.)

Podanie plusa zasilania na wyjœcie numer 3 

Podanie stanu wysokiej impedancji  na wyjœcie o 
numerze „n”; n=1...8(odpowiednio 1=wyjœcie 1, 
2=wyjœcie 2, itd.)

Ustawia stany dla wszystkich wyjœæ jednoczeœnie. 
Parametry s1...s8 odpowiadaj¹ stanom odpowiednich 
wyjœæ. Parametr „s” równy 1(ASCII) powoduje podanie 
stanu wysokiego(VCC), a równy 0(ASCII) stanu 
wysokiej impedancji. 

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

Zwraca informacjê o stanie wszystkich wyjœæ, do 
modu³u steruj¹cego wysy³ane jest 8 znaków. Jeœli 
wyjœcie jest w stanie wysokim(VCC), to zwraca 
1(ASCII), jeœli w stanie wysokiej impedancji, to 0 

Podaje stan wysokiej impedancji na wyjœcie o 
numerze 4

Podaje stan plusa na wyjœciach o numerach 
1...4 i stanów wysokiej impedancji na wyjœciach 
o numerach 4...8.

odczytuje stan wyjœcia o numerze 5

odczytuje stany wszystkich wyjœæ

Podanie stanu wysokiej impedancji na 
jedno z wyjœæ

Ustawienie stanów wszystkich wyjœæ 
jednoczeœnie

Odczyt stanu jednego wyjœcia

Odczyt stanów wszystkich wyjœæ


