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WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 2,2kΩ
R2: 10kΩ
R3: 30kΩ
R4: 51kΩ
Kondensatory
C1: 15pF
C2: 10µF/6,3V
C3, C4: 100nF
C5, C6, C7, C8:1µF/16V
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C9: 4,7µF/16V
Półprzewodniki
D1: LM336
IC1: ADC0804
IC2: 74F374
IC3: NE555
IC4, IC5, IC6: 74F169
IC7: MAX232
Różne
K1: DSUB9 (żeńskie)

Uk³ad sk³ada siÍ z†trzech
blokÛw (schemat elektryczny
pokazano na rys. 1). Jeden
zajmuje siÍ konwersj¹ sygna-
³Ûw analogowych na cyfrowe.
W†drugim bloku sygna³y cyf-
rowe zostaj¹ sformatowane
zgodnie z†norm¹ RS232
i†przetworzone w†strumieÒ
danych. Ostatni blok jest ste-
rownikiem linii.

Jako przetwornika uøyto
dobrze znanego, taniego
uk³adu ADC0804 (IC1). Prze-
twarza on napiÍcie analogo-
we z†zakresu od 0†do 5V na
wartoúci cyfrowe o†256 po-
ziomach. Moøna uøyÊ takøe
innych uk³adÛw, trzeba jed-
nak wzi¹Ê pod uwagÍ po-
jemnoúÊ linii komunikacyj-
nej.

ADC0804 zosta³ skonfigu-
rowany do ci¹g³ego przetwa-
rzania. Niestety, w†tym trybie
w†trakcie konwersji na magis-
trali danych pojawiaj¹ siÍ fa³-
szywe dane. Problem ten roz-
wi¹zuje uøycie na wyjúciu
przetwornika zatrzasku
74F374 (IC2). Po zakoÒczeniu
konwersji aktywowana zostaje
koÒcÛwka /INTR i†w†74F374
zostaj¹ zapisane w³aúciwe da-
ne. S¹ one nastÍpnie kopiowa-
ne do rejestru przesuwaj¹cego
w†celu konwersji z†formatu
rÛwnoleg³ego na szeregowy.
Rejestr ten jest z³oøony
z†dwÛch szeregowo po³¹czo-
nych uk³adÛw 74F166 (IC5

i†IC6). W†celu wytworzenia bi-
tu startu i†bitu stopu pierwsza
i†dziesi¹ta komÛrka tego rejes-
tru s¹ po³¹czone odpowiednio
z†mas¹ i†z†Vcc.

W†roli generatora zegaro-
wego uøyto uk³adu 555. Zo-
sta³ on skonfigurowany jako
multiwibrator astabilny do
generacji fali prostok¹tnej
110Hz. Zaleca siÍ skontrolo-
wanie wartoúci tej czÍstotli-
woúci, czy mieúci siÍ w†gra-
nicach tolerancji ±2%. W†ra-
zie potrzeby wartoúÊ tej czÍs-
totliwoúci moøna zmieniÊ za
pomoc¹ C3 i†R4.

Do generacji sygna³u ³a-
dowania dla rejestrÛw prze-
suwaj¹cych uøyto programo-
walnego licznika 74F169
(IC4). Jest do niego wstÍpnie

Opisany uk³ad
przetwarza napiÍciowy
sygna³ analogowy na

sygna³ cyfrowy
i†przesy³a go do

komputera przez ³¹cze
RS232. Tego rodzaju
uk³ady s¹ uøyteczne

przy zdalnym
sterowaniu wielu

urz¹dzeÒ za pomoc¹
jednego komputera.
Moøna na przyk³ad
monitorowaÊ kilka

piecÛw, a†wartoúci ich
temperatury przesy³aÊ

do centralnego
komputera. Za pomoc¹

prostego programu
przetwornik A/C

pomaga
w†podejmowaniu

decyzji, jakie dzia³anie
powinno zostaÊ podjÍte

po zmierzeniu
temperatury danego

pieca.

Przetwornik A/C z interfejsem RS232

Rys. 1

³adowana liczba 10. Generuje
zatem impulsy ³adowania IC5
i†IC6 co dziesiÍÊ impulsÛw
zegarowych.

Ostatnim stopniem jest
sterownik linii RS232 (IC7),
zmieniaj¹cy poziom napiÍcia
sygna³u z†TTL do +12V i†-
12V i†dopasowuj¹cy do im-
pedancji linii. Sterownikiem
tym jest uk³ad MAX232
w†standardowej konfiguracji.

Do po³¹czenia tego uk³a-
du z†komputerem trzeba uøyÊ
kabla null modem. Schemat
tego kabla zosta³ dla wygody
umieszczony na schemacie.
Szybkie uk³ady ìFî TTL mo-
g¹ byÊ ewentualnie zast¹pio-
ne odpowiednikami ìLSî
(ma³ej mocy Schottky).
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