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KOMPUTEROWY ZAŁ/WYŁ URZĄDZEŃ
Krzysztof Górski

Jest to bardzo prosta konstrukcja wykorzystująca nasz komputer do załączania i wyłączania
dowolnego urządzenia np. lampki, telewizora, magnetowidu. Ogromna ilość możliwości zastosowań
sprawia że układ jest urządzeniem uniwersalnym.
Do komunikacji układu z komputerem wykorzystano port drukarkowy LPT1. Aby wyłącznik mógł
działać potrzebny jest program komputerowy współpracujący z naszym układem. Program
obsługujący napisano przy użyciu pakietu programowania Visual Basic 5, który pod względem
szybkości tworzenia aplikacji jest bezkonkurencyjny i może być wykorzystany przez elektroników
amatorów.
Budowa układu: Konstrukcję całego urządzenia możemy podzielić na następujące funkcjonalne bloki
Rys.1:
- Wejście

- Bufor

- układy wykonawcze

- zasilanie

Blok wejściowy składa się 
DB25 (męskie do druku). J
ośmiobitowym buforem pos
zastosowano, tranzystor z 
odseparowany optotriakiem
Projektując układ zdecydow
napięcia +5V niezbędnego
78L05. Wejścia układu 74H
pin18 i pin1 wprowadzając
masy układu. Tranzystor T
układu 74HC244, umożliwi
Triak Tr1 sterowany jest po
stabilizatorze 78L05 Jak za
niewiele elementów.
Działanie układu:
z przewodu łączącego komputer z układem oraz z gniazda Centronics
ako bufor zabezpieczający komputer wykorzystano układ 74HC244 będący
iadającym wyjścia trójstanowe proste. Jako układy wykonawcze

otwartym kolektorem umożliwiający dalszą rozbudowę oraz triak
. Wyłącznik nie jest zasilany z komputera pomimo takiej możliwości.
ałem się na zastosowanie oddzielnego zasilacza dostarczającego

 do pracy buforu. Konstrukcja zasilacza jest oparta o układ stabilizatora
C244 2 i 9 dołączone są do pin-u 2 gniazda DB25 portu LPT. Wejścia

e w stan blokady bufor zakończono zworkami ZW1 i ZW2 dołączonymi do
1 BC237 zastosowany jako OC sterowany jest z wyprowadzenia pin18
a dołączenie innego urządzenia wykonawczego np. dioda LED, przekaźnik.
przez optotriak OPT1 z pin 11 buforu.  Konstrukcja zasilacza oparta jest na
pewne zauważyliście cała konstrukcja układu jest bardzo prosta i zawiera



Na rysunku 2 znajduje się schemat ideowy z którego jasno wynika że układ posiada bardzo prostą
konstrukcję a i co za tym idzie działanie. Obsługa programu sterującego jest łatwa i
nieskomplikowana.
Przed włączeniem zasilania układu oraz włączeniem komputera włącznik należy podłączyć do portu
LPT1 komputera, zworki ZW1 i ZW2 należy zdjąć. Po włączeniu komputera i uruchomieniu programu
obsługującego, włączamy zasilanie układu. Naciśnięcie przycisku Załącz powoduje pojawienie się na
wyprowadzeniu D0 portu LPT1 wysokiego stanu, który jest podany na wejścia pin2 i pin8 buforu
74HCT244. Aby wysoki stan pojawił się na wyjściu buforu  pin18 i pin12 należy założyć zworkę ZW1.
Sygnał jest podany na tranzystor T1 BC237 oraz diodę optotriaka MOC3020 powodując włącznie
tranzystora i triaka TR1. W zasadzie opis działania na tym możemy zakończyć inaczej przedstawia się
sprawa z programem sterującym układem.

Program obsługujący: tak jak wspomniałem program został stworzony przy użyciu Visual Basic który
jest  językiem programowania wyższego rzędu, co oznacza, że wykonanie pojedynczego polecenia
Visual Basic powoduje wykonanie wielu pod poleceń. W Visual Basic "rysuje" się okna, przyciski,
etykiety, okna tekstowe, listy rozwijane, paski przewijania i wiele innych elementów, które tworzą cały
wygląd aplikacji. Drugą częścią tworzenia aplikacji jest dopisanie kodu programu do tych
"narysowanych" elementów.
Program obsługujący wyłącznik jest bardzo prosty i stworzenie jego oraz przetestowanie zabrało
dosłownie kilka minut. Rysunek 3 przedstawia okno główne programu obsługującego.

Na pierwszy rzut oka nic nadzwyczajnego lecz dla naszego prostego układu wyłącznika nie musimy
tworzyć tak bardzo zaawansowanego programu będącego cudem myśli programisty. Jak widzimy jest
to chyba jeden z prostszych programów jakie możemy stworzyć przy pomocy VB. Kliknięcie kursorem
w obszar przycisku załącz powoduje zmianę napisu oraz zmianę koloru tła przycisku. Rysunek 4
przedstawia widok programu obsługującego po naciśnięciu przycisku ZAŁĄCZ.

W związku z tym że program jest niezwykle prosty postawiłem przedstawić kilka wskazówek do
procesu tworzenia programu przy pomocy Visual Basic 5. Zakładam że większość z was ma pewne
doświadczenie z zakresu posługiwania się programem VB. Jeżeli nie to co przeczytacie może się
wam z czasem przydać.  Jedno jest pewne aby rozpocząć pracę oprócz chęci musimy posiadać
program, wersje testowe VB5 dostępne były na płytach dołączanych do czasopism komputerowych
Rys.5 przedstawia okno programu VB.

Rys.3 Program obsługuj ący

Rys.4 Program obsługuj ący
po naci śni ęciu przycisku
Zał ącz



Generalnie cała zasada działania wyłącznika opiera się na sterowaniu portem LPT przez program
obsługujący. Aby sterować portem
LPT spod VB należy dodatkowo dysponować specjalną biblioteką inpout32.dll, którą kopiujemy do
folderu System. Bibliotekę tą możemy zdobyć w internecie na stronach poświęconych Visual Basic.
Tworzenie programu obsługującego:
W nowym projekcie VB  w oknie projektowania formularza nadajemy kształt graficzny programu
według Rys.3 czyli tworzymy interfejs graficzny. Który zawiera menu i dwie kontrolki CommandButton
ułożone jedna na drugiej.
Dla osoby sprawnie posługującej się VB czynności te zajmą dosłownie kilka chwil. Do projektu należy
dodać moduł inpout32.bas który również pobierzemy z internetu razem z plikiem inpout32.dll. Aby
sprawnie sterować portem LPT należy poznać komendy sterujące wysyłaniem danej do portu oraz
pobieraniem danej z portu.
Komendy:
1. Wysłanie danej do portu: Out(AdresPortu, Dana)
np. Out(&h378,100) wysyła na port danych 378hex wartość 100 (decymalnie).
2. Pobranie danej z portu: Inp(AdresPortu)
np. Inp(&h378)z portu danych 378hex pobiera wartość

KOD PROGRAMU OBSŁUGI
Private Sub Artykuł_Click()
frmArtykuł.Show
End Sub

Private Sub Command1_Click()
PortAddress = (&H378)
Out PortAddress, 1
Command2.Visible = True
Command1.Visible = False
End Sub

Private Sub Command2_Click()
PortAddress = (&H378)
Out PortAddress, 0
Command2.Visible = False
Command1.Visible = True
End Sub

Private Sub Koniec_Click()
End
End Sub

Rys.5 Okno główne VB



Private Sub Program_Click()
Autor.Show
End Sub

Private Sub Wyłącz_Click()
PortAddress = (&H378)
Out PortAddress, 0
Command2.Visible = False
Command1.Visible = True
End Sub

Private Sub Załącz_Click()
PortAddress = (&H378)
Out PortAddress, 1
Command2.Visible = True
Command1.Visible = False
End Sub

ZAWARTOŚĆ INPOUT32.BAS
Public Declare Function Inp Lib "inpout32.dll" _
Alias "Inp32" (ByVal PortAddress As Integer) As Integer
Public Declare Sub Out Lib "inpout32.dll" _
Alias "Out32" (ByVal PortAddress As Integer, ByVal Value

Montaż i uruchamianie układu:
Układ zaprojektowano i zmontowano na jednostronnej płytce drukowanej.
Szczegółowa mozaika ścieżek płytki drukowanej wraz z rozmieszczeniem elementów została
przedstawiona na rys 6. Niewielka ilość elementów użytych przy konstruowaniu układu powoduje że
projekt płytki jest nieskomplikowany i nie powinno być z wykonaniem żadnych problemów nawet dla
początkujących elektroników hobbystów. Dodatkową zaletą jest niewielki koszt użytych elementów
elektronicznych. Po zgromadzeniu wszystkich elementów i po wykonaniu płytki drukowanej możemy
przystąpić do montażu naszego układu
Zawracam szczególną uwagę przy montażu elementów, które mogą pracować przy napięciu
sieciowym. Każdy błąd ze strony montującego układ w końcowym efekcie może się skończyć
poważnym uszkodzeniem komputera.
Uruchamianie wyłącznika należy rozpocząć bez podłączania układu do komputera. Praktycznie po
zmontowaniu układu powinien on działać od razu beż żadnej regulacji. Jednak zanim podłączymy go
do naszego komputera sprawdzimy jego działanie na "sucho". Po podaniu na pin 2 złącza DB25
wysokiego stanu powinna się zapalić dioda LED która powinna zgasnąć po rozwarciu zworki ZW1.
Mając takie objawy układ najprawdopodobniej jest sprawny. Należy jeszcze sprawdzić działanie triaka
pod napięciem sieciowym i możemy podłączyć wyłącznik do komputera oraz przetestować działanie
wyłącznika z napisanym programem. Aby ułatwić życie wszystkim tym którzy chcą rozwijać temat
sterowania poprzez port LPT udostępniliśmy program wraz z źródłem oraz biblioteką na płycie CD
dołączonej do zestawu.
Wykaz elementów:
R1 3k9
R2,R3 220
R4,R5 820
C1 220uF
C2 100uF
T1 BC237
TR1 BT16-600B
M1 mostek prostowniczy
U1 78L05
U2 74HCT244 DB25 męskie do druku
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