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Multiprzełącznik
z układami firmy Dallas,
część 2
kit AVT−312

Po ì³ykuî teorii zwi¹zanej
ze sposobem dzia³ania
elementÛw DS2405 oraz
ogÛlnym przedstawieniu

moøliwoúci urz¹dzenia, czas
na szczegÛ³owe omÛwienie
sposobu sterowania kluczy

oraz prezentacjÍ
podstawowych aplikacji

sterownika.
Dla ³atwiejszego
zorientowania siÍ

w†moøliwoúciach uk³adu, jego
funkcje zostan¹ przedstawione
w†kilku kolejnych krokach.

Co na pocz¹tek
W†celu minimalizacji wymia-

rÛw, p³ytka sterownika wykonana
zosta³a na druku dwustronnym.
Pomimo gÍstego upakowania ele-
mentÛw, montaø nie jest trudny
jeúli siÍ pamiÍta, by najpierw
wlutowaÊ do p³ytki najmniejsze
elementy. W†przypadku procesora
niezbÍdna jest podstawka, a†dla
EPROM-u z†programem i†pamiÍci
24C02 podstawki s¹ zalecane. Pod-
czas testowania sterownika wy-
godnie jest wszelkie wyprowadze-
nia wykonaÊ w†postaci pinÛw na
ktÛre nasuwane bÍd¹ z³¹cza
z†przewodami, ³atwiej wtedy zmie-
niaÊ konfiguracjÍ urz¹dzenia. Nie
bÍdzie jednak b³Ídem bezpoúred-
nie przylutowanie przewodÛw do
wyprowadzeÒ wprost na p³ytce.

Magistrala sygna³owa to dwa
kawa³ki przewodu z†jednej strony
po³¹czone z†gniazdem JP1, a†z†dru-

giej z†gniazdem lub stykami dla
klucza DS1990 oraz z†uk³adami
DS2405. Do prÛb potrzebny jest
jeden lub dwa uk³ady DS2405.
Nie naleøy ich na sta³e lutowaÊ
do magistrali lecz wykorzystuj¹c
np. podstawki pod normalne uk³a-
dy scalone uzyskaÊ moøliwoúÊ ich
³atwego od³¹czania. Z†mas¹ ma-
gistrali trzeba po³¹czyÊ wyprowa-
dzenie 1, a†z†lini¹ sygna³ow¹ wy-
prowadzenie 2†uk³adu DS2405.
NÛøka PIO na razie nie bÍdzie
wykorzystywana. Do wyjúÊ JP2-
1..9 do³¹czamy prze³¹czniki steru-
j¹ce. Moøe to byÊ miniaturowy
dip-switch lub dziewiÍÊ niezaleø-
nych isostatÛw.
W†czasie pracy dla unikniÍcia

przypadkowych prze³¹czeÒ wy-
prowadzenia JP2 powinny byÊ
dodatkowo po³¹czone z†napiÍciem
zasilaj¹cym poprzez oporniki 1kΩ,
w†czasie prÛb nie jest to niezbÍd-
ne. Do wyjúcia JP5 naleøy do³¹-
czyÊ diody LED sygnalizuj¹ce stan
uk³adu. Katody diod poprzez
oporniki 1kΩ powinny byÊ zwarte
z†mas¹. Poniewaø wyjúcie JP5-1
zwykle sygnalizuje b³¹d niech
do³¹czony LED bÍdzie czerwony,
dla odrÛønienia dioda po³¹czona
z†JP5-2 powinna byÊ zielona lub
øÛ³ta. Na koniec do zasilania
uk³adu potrzebny jest zasilacz
+5V o†wydajnoúci ok. 300mA.
Przed do³¹czeniem zasilania wy-
³¹czniki ustawiamy w†pozycji roz-Rys. 3. Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej.
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Rys. 4. Sposób sterowania diody
LED.

Rys. 6. Zalecany sposób ????????

warty, rozwieramy takøe jumper
J1 natomiast J2 powinien byÊ
zwarty.

Po w³¹czeniu zasilania sterow-
nik nie wykazuje øadnej aktyw-
noúci. Nie powinno na niego
wp³ywaÊ ani do³¹czanie do ma-
gistrali uk³adÛw DS2405 ani zwie-
ranie linii sygna³owej magistrali
z†mas¹. Dopiero, gdy do magist-
rali do³¹czony zostanie klucz
DS1990 powinna zapaliÊ siÍ zie-
lona dioda. Oznacza to, øe ste-
rownik moøe teraz przyjmowaÊ
polecenia. Zielona dioda bÍdzie

siÍ úwieciÊ nawet jeúli przerwie-
my po³¹czenie klucza z†magistra-
l¹. Jeøeli jednak do³¹czymy go
ponownie, dioda zgaúnie a†ste-
rownik znowu bÍdzie nieaktywny.
Dzia³anie takie moøna powtarzaÊ.
Poniewaø w†pamiÍci EEPROM

nie zarejestrowany jest jeszcze
øaden uk³ad DS2405, sterownik
oprÛcz sygnalizacji swojej aktyw-
noúci nie robi niczego wiÍcej.
Kolejnym krokiem bÍdzie rejes-

tracja pierwszego DS2405. Aby j¹
przeprowadziÊ do³¹czamy do ma-
gistrali jeden uk³ad DS2405. W³¹-
czamy zasilanie i†aktywizujemy
sterownik. NastÍpnie rozwieramy
jumper J2, zielona dioda powinna
zacz¹Ê migaÊ. Oznacza to, øe
uk³ad znalaz³ siÍ w†trybie rejes-
tracji. NastÍpnym krokiem bÍdzie
przypisanie do³¹czonego w³aúnie
do magistrali uk³adu t.m. do
konkretnego numeru. WybÛr nu-
meru to zwarcie do masy jednego
z†klawiszy w†gnieüdzie JP2-1..7.
Zaleønie od tego, ktÛry klawisz
zostanie zwarty, taki numer przy-
porz¹dkowany zostanie rejestro-
wanemu t.m. Po puszczeniu kla-
wisza dane t.m. zostan¹ zapisane
do EEPROM-u i†zwi¹zane z†jed-
nym z†7†numerÛw. Po wyjúciu
z†trybu rejestracji ³atwo sprawdziÊ
czy t.m. zosta³ zarejestrowany.
Wystarczy zewrzeÊ przewody ma-
gistrali lub zarejestrowany uk³ad
od³¹czyÊ, zapali siÍ czerwona dio-
da sygnalizuj¹ca b³¹d. W†przypad-
ku rejestracji kolejnych t.m. spo-
sÛb postÍpowania jest podobny.
Ograniczenie polega tylko na tym,
øe w†momencie rejestracji do ma-
gistrali moøe byÊ do³¹czony tylko
jeden t.m. - ten, ktÛrego dotyczy

rejestracja. Po wyjúciu z†procedu-
ry rejestracji (czyli ponownym
zwarciu J2), naleøy do³¹czyÊ do
magistrali pozosta³e, wczeúniej za-
rejestrowane uk³ady.
Jednemu uk³adowi moøna przy-

pisaÊ kilka numerÛw, bÍdzie wte-
dy sterowany kilkoma zwi¹zany-
mi z†nim klawiszami. Nowemu
uk³adowi moøna przypisaÊ numer
juø zarejestrowanego t.m., w†tym
momencie stary t.m. staje siÍ
niewidoczny dla sterownika i†po-
zostanie nieaktywny nawet jeúli
bÍdzie do³¹czony do magistrali.
W†przypadku gdy chcemy wy-

rejestrowaÊ dowolny t.m. postÍpu-
jemy w†sposÛb podobny do wczeú-
niej opisanego. Naleøy w³¹czyÊ
tryb rejestracji. Wyprowadzenie
JP2-8 trzeba zewrzeÊ do masy.
NastÍpnie zwieramy do masy
i†rozwieramy wybrane wyprowa-
dzenie w†z³¹czu JP2 odpowiada-
j¹ce numerowi usuwanego t.m.
a†potem wychodzimy z†trybu re-
jestracji. Dla sprawdzenia, czy
dany t.m. zosta³ wyrejestrowany
wystarczy od³¹czyÊ go od magis-
trali. Jeøeli nie zapali siÍ czerwo-
na dioda oznaczaÊ to bÍdzie, øe
dla sterownika jest on juø niewi-
doczny. W†przypadku prÛby dere-
jestracji nieistniej¹cego numeru
zasygnalizowany zostanie b³¹d.
Zwarcie jumpera J1 podczas

w³¹czania zasilania, czyli zezwo-
lenie na sterowanie 30 t.m. zmie-
nia nieco opisane wczeúniej pro-
cedury i†znaczenie niektÛrych wy-
prowadzeÒ na z³¹czu JP2. O†ile
poprzednio wybÛr numeru doko-
nywany by³ przez podanie stanu
niskiego na jedno z†siedmiu wy-
prowadzeÒ tego z³¹cza, teraz nu-
mer kodowany jest binarnie na
wyprowadzeniach JP2-1..6. Do-
stÍpnych jest 30 numerÛw z†za-

Rys. 5. Zalecany sposób sterowania
przekaźników małej mocy.
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kresu 0†do 29. Po wejúciu w†tryb
rejestracji naleøy ustawiÊ wybrany
binarny numer dla nowego t.m.
Tak samo jak poprzednio na
wyprowadzeniu JP2-8 powinien
byÊ stan wysoki. Podanie ujem-
nego impulsu na JP2-9 spowoduje
zarejestrowanie t.m. Dla derejes-
tracji procedura jest identyczna
tylko na JP2-8 bÍdzie stan niski.
Pozosta³e warunki rejestracji i†de-
rejestracji s¹ podobne jak w†przy-
padku sterowania 7†uk³adami. Je-
dyn¹ rÛønic¹ jest moøliwoúÊ glo-
balnej derejestracji wszystkich t.m.
Jeøeli podczas derejestracji poda-
ny zostanie numer 31 to uk³ad
wymaøe z†pamiÍci dane wszyst-
kich t.m. i†powrÛci do stanu
pierwotnego kiedy zaczynaliúmy
nasze eksperymenty.
Uk³ady DS2405 wyposaøone s¹

w†dodatkowe wyprowadzenie
(PIO), ktÛrym moøna sterowaÊ
programowo a†takøe badaÊ stan
w†jakim to wyprowadzenie siÍ
znajduje. Poniewaø wydajnoúÊ
pr¹dowa wyjúcia PIO w†stanie
niskim wynosi tylko 4mA, bezpo-
úrednie wykorzystanie go do ste-

rowania przekaüni-
kiem lub øarÛwk¹
jest niemoøliwe. Po-
trzebne s¹ uk³ady
buforuj¹ce. Do dal-
szych eksperymen-
tÛw najlepiej wyko-
rzystaÊ prosty uk³ad
z†rys.3. Jest to zwyk-
³y wtÛrnik emitero-
wy. åwiecenie diody
LED bÍdzie sygnali-
zowaÊ, øe wyjúcie
PIO jest w†stanie ak-
tywnym czyli nis-
kim. Uk³ad trzeba za-
siliÊ napiÍciem sta-
bilizowanym +5V.
Minus zasilania trze-
ba poprowadziÊ od-
dzielnym przewo-
dem, nie naleøy do
tego celu wykorzys-
tywaÊ masowego
przewodu magistrali.
Jeøeli uk³ad t.m.

jest juø zarejestrowa-
ny sterowanie wy-
júciem PIO w†trybie
7†prze³¹cznikÛw jest
bardzo proste. Po ak-
tywizacji sterownika,
prze³¹cznikami do³¹-
czonymi do JP2-1..7

naleøy wybraÊ numer adresowane-
go t.m. Podanie ujemnego impul-
su na wyprowadzenie JP2-9 o†cza-
sie trwania nie krÛtszym niø 0,3s
spowoduje ustawienie wyjúcia PIO
w†stan zgodny ze stanem JP2-8.
Jeøeli by³o to zero LED zaúwieci
siÍ. Sterowanie wszystkich do³¹-
czonych do magistrali t.m. prze-
biega tak samo.

Uk³ad pozwala takøe kontrolo-
waÊ stan wybranego t.m. Dla
prÛby ustawmy stan PIO wybra-
nego t.m. na poziomie wysokim
- LED nie bÍdzie siÍ úwieci³. Na
gnieüdzie JP4-6 powinien byÊ tak-
øe stan wysoki. Jeøeli teraz ze-
wrzemy wyprowadzenie PIO do
masy, wyjúcie JP4-6 przyjmie taki
sam poziom. Wyjúcie to s³uøy do
monitorowania stanu PIO intere-
suj¹cego nas w†danej chwili t.m.

Sterownik pozwala takøe zapa-
miÍtywaÊ stan PIO wszystkich
zarejestrowanych t.m. Jeøeli w†mo-
mencie dezaktywacji sterownika
kluczem DS1990 wyprowadzenie
JP2-8 bÍdzie w†stanie wysokim,
uk³ad po ponownym w³¹czeniu
zasilania bÍdzie samorzutnie sta-

ra³ siÍ odtworzyÊ stan wszystkich
wyjúÊ PIO na taki jaki by³ w†mo-
mencie dezaktywacji. Gdyby oka-
za³o to siÍ niemoøliwe np. PIO
powinno byÊ w†stanie wysokim
a†my zwarliúmy je do masy, na
JP4-4 pojawi siÍ stan niski syg-
nalizuj¹cy b³¹d stanu PIO. Opcja
taka moøe siÍ okazaÊ przydatna
gdyby do wyprowadzeÒ PIO do-
³¹czone by³y np. czujki alarmowe,
ktÛre w†momencie zadzia³ania ze-
wr¹ wyjúcie do masy. Informacja
o†zaistnieniu alarmu by³a by do-
stÍpna na wyprowadzeniu JP4-4
sterownika.
Opisane przed chwil¹ funkcje

w†trybie sterowania 30 t.m. wy-
gl¹daj¹ trochÍ inaczej. Numer
t.m. wybierany jest binarnie,
tak jak podczas rejestracji. Stan
wyprowadzenia JP2-7 okreúla na-
tomiast rodzaj operacji, ktÛra bÍ-
dzie wykonana na PIO wybranego
t.m.
Jeúli JP2-7 bÍdzie zwarty do

masy to po podaniu na JP2-9
ujemnego impulsu stan PIO wy-
branego t.m. stanie siÍ zgodny ze
stanem ustawionym na JP2-8.
Gdy na JP2-7 bÍdzie stan wy-

soki, po kaødorazowym podaniu
ujemnego impulsu na JP2-9 od-
czytany zostanie stan wybranego
PIO i†zapisany na wyjúciu JP4-6.
SposÛb zapamiÍtywania ustawieÒ
PIO i†automatycznego odtwarza-
nia po ponownym w³¹czeniu za-
silania jest taki sam ja dla 7†t.m.
Dla lepszej orientacji w†funk-

cjach systemu moøe siÍ przydaÊ
zwiÍz³y opis funkcji poszczegÛl-
nych wyprowadzeÒ.

Uk³ady wykonawcze
Poniewaø wyjúcie PIO ma nie-

wielk¹ wydajnoúÊ pr¹dow¹, miÍ-
dzy tym wyjúciem a†urz¹dzeniem,
ktÛre bÍdzie sterowane musz¹
znajdowaÊ siÍ uk³ady wykonaw-
cze. Najprostsze przedstawiono na
rys. 4 i†5. Wad¹ tych rozwi¹zaÒ
jest koniecznoúÊ zasilania odrÍb-
nym napiÍciem sta³ym. Nie wska-
zane jest korzystanie z†+5V zasi-
laj¹cego uk³ad procesorowy. Brak
jest takøe separacji galwanicznej
miÍdzy sterownikiem a†uk³adem
wykonawczym co zwiÍksza ryzy-
ko uszkodzenia sterownika. Uk³ad
z†rys.†5†nie ma tych wad. MiÍdzy
uk³adem steruj¹cym i†wykonaw-
czym istnieje separacja galwanicz-
na a†do zasilania potrzebny jest

gniazdo nr stan opis
styku logiczny

JP3 1 +5V
2 masa

JP1 1, 2 linia danych magistrali
3 masa magistrali

J1 rozwarty sterowanie 7 t.m.
zwarty sterowanie 30 t.m.

J2 rozwarty rejestracja/derejestracja
zwarty sterowanie t.m.

JP4 1..3 nie wykorzystane
4 L stan któregoś PIO jest inny

niż zaprogramowany
5 L sygnał BUSY, sterownik wykonuje

poprzedni rozkaz
i nie może przyjąć nowego

6 stan wybranego PIO
7 H sterownik włączony−nieaktywny

L sterownik aktywny
impulsy aktywna rejestracja / derejestracja

8 L błąd
9 masa

JP5 1 LED błędu
2 LED stanu sterownika
3 masa

JP2 tryb 7 t.m.
1..7 L wybór t.m.

8 określenie stanu do zapisu
w wybranym PIO

9 H odczyt stanu PIO
 L programowanie PIO

tryb 30 t.m.
1−6 binarny numer t.m.
7 H odczyt stanu PIO

L programowanie PIO
8 j.w.
9 impuls L programowanie lub odczyt

wybranego PIO
10 stan J2
11 masa



Elektronika Praktyczna 1/9760

Multiprzełącznik z układami firmy Dallas

tylko dostÍp do sieci energetycz-
nej. Transformator dostarcza bez-
piecznego napiÍcia zmiennego,
ktÛre moøe byÊ wyprostowane
w†prostowniku jedno lub dwupo-
³Ûwkowym. NapiÍcie to zasila
kaskadÍ czterech transoptorÛw
w†ktÛrych úwiecenie diod powo-
duje powstanie SEM na z³¹czach
B-C tranzystorÛw, wystarczaj¹cej
do zaúwiecenia diody w†pi¹tym
transoptorze. Wyprowadzenie PIO
steruje úwieceniem diody. Gdy
PIO jest w†stanie ON dioda úwieci
siÍ a†fototranzystor zaczyna prze-
wodziÊ. Komparator LM311 po-
trzebny jest dla prawid³owej de-
tekcji s³abego sygna³u na kolek-
torze tranzystora, wyjúcie OC kom-
paratora moøe sterowaÊ np. prze-
kaünikiem. Opornik R1 naleøy tak
dobraÊ aby pr¹d p³yn¹cy przez
diody transoptorÛw mieúci³ siÍ
w†granicach 30-60mA. Dla pra-
wid³owej pracy moøe wystarczyÊ
kaskada tylko dwÛch transopto-
rÛw. Jeøeli jednak chcemy odczy-
tywaÊ stan wyjúcia PIO niezbÍdne

s¹ co najmniej cztery transoptory
aby napiÍcie w†stanie OFF by³o
wyøsze od 2,2V t.j. minimalnego
poziomu logicznej ì1î dla uk³adu
DS2405.

Zalety i†wady uk³adu
Czytelnicy ktÛrzy dobrnÍli do

koÒca tego opisu zorientowali siÍ,
øe niew¹tpliwymi zaletami uk³adu
s¹: ograniczenie magistrali steru-
j¹cej do dwÛch przewodÛw, ³at-
woúÊ sterowania i†kontroli uk³a-
dÛw wykonawczych. Magistral¹
moøna sterowaÊ wiele niezaleø-
nych punktÛw, ktÛrych numery
i†konfiguracjÍ w†kaødej chwili
moøna zmieniÊ. Sta³y nadzÛr ma-
gistrali umoøliwia natychmiasto-
w¹ reakcjÍ na przypadkowe lub
úwiadome jej uszkodzenie.
Wad¹ moøe okazaÊ siÍ ograni-

czenie maksymalne d³ugoúci ma-
gistrali. Producent uk³adÛw
DS2405 gwarantuje ich prawid³o-
w¹ pracÍ z†lini¹ steruj¹c¹ o†d³ug-
oúci powyøej 100m a†przy uøyciu
dwuprzewodowej skrÍtki nawet

300. Inn¹ wad¹ jest zachowanie
uk³adÛw t.m. w†przypadku awarii
magistrali. Poniewaø uk³ady logiki
t.m. energiÍ do swego dzia³ania
pobieraj¹ z†linii steruj¹cej, zanik
potencja³u wysokiego na przewo-
dzie danych na czas d³uøszy niø
wynika to ze standardu transmisji
spowoduje ustawienie PIO wszys-
tkich t.m. do³¹czonych do magis-
trali w†stan OFF. Po usuniÍciu
awarii sterownik bÍdzie automa-
tycznie prÛbowa³ odtworzyÊ w³aú-
ciwe ustawienie wyprowadzeÒ
PIO wszystkich zarejestrowanych
t.m. lecz w†przypadku sterowania
niektÛrymi urz¹dzeniami takie za-
chowanie uk³adu moøe stwarzaÊ
problem.
Sterownik wyposaøony zosta³

w†wiele funkcji, niektÛre z†nich
nie dla kaødego okaø¹ siÍ przy-
datne. Uøytkownik ma jednak
moøliwoúÊ wyboru takiego sposo-
bu pracy, ktÛry bÍdzie najbliøszy
wymaganiom jakie postawi urz¹-
dzeniu.
Ryszard Szymaniak, AVT


