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Interfejs wejściowy
do portu Centronics
kit AVT−448
To proste urz¹dzenie
pozwala kontrolowaÊ przy
pomocy dowolnego komputera
wyposaøonego w†interfejs
rÛwnoleg³y Centronics, stany
zewnÍtrznych czujnikÛw
dwustanowych. DziÍki
zastosowaniu optoizolatorÛw
nie wystÍpuje
niebezpieczeÒstwo uszkodzenia
obwodÛw wejúciowych
komputera, co nabra³o
obecnie duøego znaczenia,
poniewaø porty I/O
w†komputerach PC s¹
zintegrowane z†p³yt¹ g³Ûwn¹.
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Komputery klasy IBM PC zdominowa³y úwiat i†na dobre zagoúci³y w†naszych domach. UdostÍpnienie tych maszyn praktycznie
kaødemu cz³owiekowi i†zwi¹zany
z†tym dostÍp do Internetu jest
z†pewnoúci¹ jednym z†najwiÍkszych prze³omÛw w†historii ludzkoúci. Bariera cenowa, bÍd¹ca
w†naszym kraju istotn¹ przeszkod¹
w†popularyzacji komputerÛw osobistych, powoli zanika. Bez przesady moøna powiedzieÊ, øe juø
w†najbliøszej przysz³oúci kaødy, kto
zajmuje siÍ czymú wiÍcej niø
prost¹ prac¹ fizyczn¹ bÍdzie musia³ korzystaÊ z†komputera i†najczÍúciej takowy posiadaÊ w†domu.
Komputery klasy PC s¹ najczÍúciej wykorzystywane do dwÛch
celÛw: do pracy i†nauki oraz do
zabawy. TÍ ostatni¹ moøliwoúÊ
wykorzystania najwiÍkszego z†wynalazkÛw XX wieku najbardziej
doceniaj¹ nasze dzieci. Istnieje
jednak jeszcze jedna, mniej znana
sfera zastosowaÒ komputera: uøywanie go jako najwyøszej klasy
sterownika systemÛw peryferyjnych
oraz jako potÍønego narzÍdzia pomiarowego w†laboratoriach.
Przeszkod¹ w stosowaniu komputera jako inteligentnego sterownika lub ìmÛzguî systemu
pomiarowego jest bardzo czÍsto
obawa w³aúciciela przed uszko-

dzeniem cennego sprzÍtu. Obawa
jak najbardziej uzasadniona
w†przypadku korzystania z†w³asnorÍcznie wykonanych urz¹dzeÒ
peryferyjnych. Moøna nawet powiedzieÊ, øe obawy przed uszkodzeniem PC przez do³¹czenie
wadliwie pracuj¹cego uk³adu do
ktÛregoú z†jego portÛw s¹ coraz
bardziej uzasadnione. W†zamierzch³ych czasach AT czy 386,
efektem pod³¹czenia do np. portu
Centronics napiÍcia niezbyt
ìlubianegoî przez ten interfejs
by³o uszkodzenie wzglÍdnie taniej karty multi I/O lub kontrolera dysku twardego. Obecnie
porty s³uø¹ce komunikacji maszyny z†otoczeniem wbudowane s¹
z†zasady w†p³ytÍ g³Ûwn¹ i†ich
uszkodzenie zwi¹zane jest z†koniecznoúci¹ wymiany ca³ej p³yty,
kosztuj¹cej niejednokrotnie kilkaset z³otych.
Warto wiÍc pomyúleÊ o†skonstruowaniu jakiejú ìbariery nie do
przebiciaî dla ³adunkÛw elektrostatycznych i†napiÍÊ przekraczaj¹cych
wytrzyma³oúÊ portÛw PC. W†jednym z†poprzednich numerÛw EP
opisany zosta³ modu³ wyjúciowy na
przekaünikach, do³¹czany do portu
Centronics PC. Obecnie zajmiemy
siÍ problemem bezpiecznego dostarczania komputerowi danych
z†otaczaj¹cego go úwiata.
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Opis uk³adu

Rys. 1. Schemat elektryczny układu.

Czy uk³ad, ktÛry nie zawiera
w³aúciwie øadnych elementÛw
czynnych i†nie posiada zasilania
jest urz¹dzeniem elektronicznym?
Nie wiem i†pozostawiam Czytelnikom odpowiedü na to pytanie.
Natomiast z†ca³ym przekonaniem
twierdzÍ, øe proponowany uk³ad
jest bardzo uøytecznym drobiazgiem, ktÛry moøe uratowaÊ przed
zniszczeniem p³ytÍ g³Ûwn¹ komputera.
Zastosowanie tego urz¹dzenia
ma takøe znaczenie psychologiczne: nawet maj¹c dobrze skonstruowany uk³ad przeznaczony do
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wspÛ³pracy z†PC, úwiadomie lub
podúwiadomie obawiamy siÍ
uszkodzenia cennego komputera,
co zniechÍca nas do dokonywania
eksperymentÛw.
Proponowany uk³ad jest banalnie prosty w†zrozumieniu zasady dzia³ania i†w†wykonaniu.
Do jego budowy nie bÍd¹ potrzebne øadne trudno dostÍpne
czy bardzo kosztowne elementy.
Zreszt¹, inwestowanie w†úrodki
ostroønoúci zawsze siÍ op³aca.
Przypomnijmy sobie tylko, ile
kosztuje na gie³dzie p³yta g³Ûwna do PENTIUM!

Schemat elektryczny proponowanego uk³adu zosta³ pokazany
na rys. 1. Rzeczywiúcie, nie ma
tu øadnego uk³adu zasilania, brak
nawet kondensatorÛw blokuj¹cych,
ktÛre nie mia³yby co blokowaÊ.
BarierÍ nie do przebicia dla szkodliwych dla komputera napiÍÊ stanowi osiem transoptorÛw IC1..IC8.
Transoptor jest niezwykle uøytecznym elementem, ktÛrego zasada dzia³ania jest bardzo prosta:
w†strukturze uk³adu scalonego s¹
umieszczone naprzeciwko siebie
nadawcza dioda LED i†fototranzystor odbieraj¹cy jej úwiat³o. Dioda zapala siÍ i†fototranzystor zaczyna przewodziÊ zasilaj¹c do³¹czone do niego obci¹øenie. Dla
nas jednak najistotniejsze jest coú
innego: pomiÍdzy fototranzystorem i†diod¹ umieszczona jest warstwa przezroczystego tworzywa
sztucznego o†odpornoúci na przebicie wielu kilowoltÛw. Zapewnia
to ca³kowite bezpieczeÒstwo portowi wejúciowemu komputera.
Katody wszystkich diod LED
zawartych w†strukturach transoptorÛw zosta³y do³¹czone do masy
wejúciowej, oznaczonej na schemacie COMMON. Natomiast ich
anody do³¹czone s¹ za poúrednictwem rezystorÛw ograniczaj¹cych
p³yn¹cy przez nie pr¹d do zaciskÛw wejúciowych oznaczonych
analogicznie do szyny danych
interfejsu CENTRONICS jako
D0..D7. Podanie na ktÛrekolwiek
z†tych wejúÊ wysokiego stanu logicznego, lub po prostu napiÍcia
sta³ego z†przedzia³u 5..15VDC spowoduje zapalenie siÍ odpowiedniej diody, a†w†konsekwencji przewodzenie po³¹czonego z†ni¹ optycznie fototranzystora.
Zobaczmy teraz, jak nasz uk³ad
wygl¹da ìod strony komputeraî.
Emitery wszystkich fototranzystorÛw zosta³y do³¹czone do masy
interfejsu, natomiast kolektory do
wejúÊ szyny danych D0..D7. Nie
zaistnia³a koniecznoúÊ stosowania
rezystorÛw ìpodci¹gaj¹cychî napiÍcie wejúciowe do plusa zasilania, poniewaø rezystory takie
wbudowane s¹ juø w†port wejúciowy interfejsu. To w³aúnie pozwoli³o na niestosowanie jakiekolwiek zasilania naszego uk³adu.
Jeøeli øadna z†diod LED nie
zosta³a w³¹czona, to na wejúciu
szyny danych panuje stan logiczny
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Rys. 2. Rozmieszczenie elementów
na płytce drukowanej.

11111111(BIN). Warunkiem takiego
stanu rzeczy jest jednak wys³anie
do interfejsu odpowiedniego polecenia programowego, o†czym powiemy za chwilÍ. Jeøeli teraz
zostanie w³¹czona ktÛrakolwiek
z†diod LED, to po³¹czony z†ni¹
optycznie fototranzystor zacznie
przewodziÊ i†na odpowiednim wejúciu szyny danych powstanie niski stan logiczny. Stan wszystkich
bitÛw szyny danych moøe byÊ
w†kaødej chwili odczytany programowo i†uøyty do dalszego przetwarzania. To chyba wszystko, co
moøna napisaÊ o†zasadzie dzia³ania tak prostego uk³adu.

Montaø i†uruchomienie
Na rys. 2 przedstawiono rozmieszczenie elementÛw na p³ytce
drukowanej wykonanej na laminacie jednostronnym. Widok úcieøek
przedstawiono na wk³adce wewn¹trz numeru.
Montaø uk³adu jest jak najbardziej typowy, a†jedyn¹ trudnoúÊ
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moøe Wam sprawiÊ w³oøenie z³¹cza CON1 w†odpowiadaj¹ce mu
punkty lutownicze. CzynnoúÊ tÍ
naleøy wykonaÊ z†duø¹ ostroønoúci¹, aby nie skrzywiÊ delikatnych
wyprowadzeÒ tego elementu.
Po³¹czenie naszego uk³adu
z†komputerem PC lub innym wyposaøonym w†z³¹cze standardu
CENTRONICS zosta³o zrealizowane w†chyba najwygodniejszy dla
uøytkownika sposÛb: za pomoc¹
typowego kabla od drukarki.
Powiedzmy teraz sobie parÍ
s³Ûw na temat pos³ugiwania siÍ
wykonanym uk³adem. Moøe on
byÊ uøyty do najrozmaitszych celÛw, np. do zbierania informacji
z†uk³adu lub uk³adÛw peryferyjnych, ktÛrymi mog¹ byÊ rÛwnie
dobrze systemy alarmowe, jak
i†urz¹dzenie przemys³owe. Moøna
go takøe wykorzystaÊ do budowy
prostych przyrz¹dÛw laboratoryjnych, np. analizatora stanÛw logicznych. W†kaødym jednak przypadku konieczne bÍdzie odczytywanie informacji z†szyny danych
interfejsu CENTRONICS.
InterfejsÛw takich, oznaczanych
w†systemie operacyjnym jako porty LPTx, moøemy mieÊ w†komputerze od jednego do czterech. Tak
wiÍc moøe byÊ konieczne ustalenie adresu wykorzystywanego portu, czego moøemy dokonaÊ za
pomoc¹ dowolnego programu informuj¹cego o†zasobach systemu.
Takøe popularny Norton Commander posiada opcjÍ ìSystem
informationî umoøliwiaj¹c¹ ustalenie adresÛw portÛw drukarkowych. NajczÍúciej s¹ to nastÍpuj¹ce adresy bazowe:
LPT1:
378H
LPT2:
278H
LPT3:
3BCH
Procedura odczytywania danych z†szyny danych interfejsu

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1..R8: 560Ω
Półprzewodniki
IC1..IC8: CNY17
Różne
CON1: złącze CENTRONICS
lutowane w płytkę, kątowe
CON2..CON4: ARK3 (miniaturowy,
3,5 mm)

CENTRONICS wygl¹da nastÍpuj¹co (na przyk³adzie interpretera
jÍzyka BASIC):
1. Jako pierwsze naleøy wydaÊ
polecenie ìczyszcz¹ceî szynÍ danych. Przy za³oøeniu, øe øadna
z†diod w†naszym uk³adzie nie jest
w³¹czona, ustawiÊ na liniach danych same ìjedynkiî. Polecenie
programowe powinno mieÊ postaÊ:
OUT&H[adres wykorzystywanego
portu],255

2. NastÍpnie moøemy juø odczytaÊ dane doprowadzone do
interfejsu. Odpowiednie polecenie
ma postaÊ:
INP(&H[adres wykorzystywanego
portu])

Zbigniew Raabe, AVT
UWAGA: Uk³ad moøe znaleüÊ
zastosowanie tylko w komputerach
wyposaøonych w dwukierunkowy
interfejs Centronics. Starsze karty
typu Multi I/O nie posiadaj¹
takiej moøliwoúci, toteø uk³ad nie
bÍdzie dzia³a³ prawid³owo. Port
drukarkowy nowego typu stosuje
siÍ przewaønie w p³ytach g³Ûwnych komputerÛw PC produkowanych w ostatnich 2 latach. Przed
instalowniem interfejsu naleøy
upewniÊ siÍ co do rodzaju
posiadanego z³¹cza Centronics
przegl¹daj¹c dokumentacjÍ p³yty
g³Ûwnej lub program "Setup"
komputera.
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