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Schemat elektryczny mo-
du³u sterownika zosta³ poka-
zany na rys. 1. Zadaniem
uk³adu IC1 - PCF8574 jest ob-
s³uga transmisji I2C, czyli od-
bieranie wysy³anych przez
procesor danych i†konwersja
ich do postaci s³owa oúmio-
bitowego, wysy³anego nastÍp-
nie na wyjúcia D0..D7. Wyj-
úcia danych uk³adu IC1 po³¹-
czone s¹ z†wejúciami progra-
muj¹cymi dwÛch szeregowo
po³¹czonych licznikÛw re-
wersyjnych IC2 i†IC3 typu
40193. Tak wiÍc na wejúciach
tych licznikÛw znajduje siÍ

zawsze liczba oúmiobitowa
wys³ana przez procesor pod
adres konwertera IC1.

Na bramce IC5C zbudo-
wany zosta³ prosty generator,
ktÛry co mniej wiÍcej 20ms
przekazuje za poúrednictwem
kondensatora C3 krÛtki im-
puls ujemny na wejúcie prze-
rzutnika R-S zbudowanego na
bramkach IC5A i†IC5B. Nas-
tÍpstwem w³¹czenia tego
przerzutnika jest:
- W³¹czenie generatora zre-
alizowanego na uk³adzie
NE555 - IC4, ktÛrego
czÍstotliwoúÊ pracy wynosi
ok. 85kHz.

- Na wejúcia !PE licznikÛw
dostarczony zostaje krÛtki
impuls ujemny, ktÛry po-
woduje przepisanie danych
z†wejúÊ J1..J4 do rejestrÛw
licznikÛw i†rozpoczÍcie zli-
czania od zadanej liczby
w†dÛ³. £atwo obliczyÊ, øe
jeøeli wartoúÊ liczby wpi-
sanej do rejestrÛw licznika

Układ pozycjonowania serwomechanizmu z interfejsem I2C
WszÍdzie tam, gdzie
musimy precyzyjnie

przesun¹Ê jakiú element,
w†uk³adach sterowania
modeli, robotach czy
nawet w†zamkach do

drzwi, serwomechanizm
moøe radykalnie

rozwi¹zaÊ problemy
zwi¹zane

z†wykonywaniem
napÍdzanej silnikiem

elektrycznym przek³adni
mechanicznej.

wynosi³a 255, to liczniki
osi¹gn¹ stan zerowy do-
k³adnie po up³ywie 3ms,
co jest czasem trwania
najd³uøszego impulsu mo-
g¹cego prawid³owo stero-
waÊ serwomechanizmem.
Jeøeli wartoúÊ ta wynosi³a
ok. 42, to zliczanie zakoÒ-
czy siÍ po 0,5ms, czyli po
czasie trwania najkrÛtszego
impulsu steruj¹cego.
Na rys. 2 pokazano roz-

mieszczenie elementÛw na
p³ytce obwodu drukowanego.

Uk³ad po zmontowaniu
wymaga jedynie prostej regu-
lacji polegaj¹cej na ustawie-
niu potencjometrem PR1
czÍstotliwoúci pracy genera-
tora IC4, ktÛra powinna wy-
nosiÊ ok. 85kHz.
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Rys. 1.

Rezystory
PR1: potencjometr
montażowy miniaturowy
220kΩ
R1: 10kΩ
R2: 56kΩ
R3: 220kΩ
R4, R5: 100kΩ
Kondensatory
C1: 10nF
C2: 100pF
C3, C5: 3,3nF
C4, C7: 100nF
C6: 470µF/10V
Półprzewodniki
IC1: PCF8574A
IC2, IC3: 40193
IC4: NE555
IC5: 4093
Różne
CON2: ARK2 (3,5mm)
JP1, JP2, JP3: 2xgoldpin +
jumper

P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1275.

Wzory p³ytek drukowanych w for-
macie PDF s¹ dostÍpne w Interne-
cie pod adresem: http://www.ep.-
com.pl/pcb.html oraz na p³ycie
CD-EP08/2000 w katalogu PCB.

WYKAZ ELEMENTÓW

Rys. 2.


