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Kanał automatyki – układy wyjściowe (1)

Kanał automatyki – układy wyjściowe

Systemy wbudowane

Andrzej URBANIAK

Głównym elementem struktury komputerowego systemu sterowania jest kanał automatyki.  Na omówienie 
kanału automatyki przeznaczono 2 moduły wykładowe. Rozpoczniemy od wykładu na temat układów 
wyjściowych, którego treści ułatwią wprowadzenie materiału  dotyczącego układów wejściowych.  



2

Kanał automatyki – układy wyjściowe (2)

Kanał automatyki - wprowadzenie

Systemy wbudowane

Układy wyjściowe

Układ wyjść analogowych

Układ wyjść cyfrowych

Układy wejściowe

Układ wejść analogowych 

Układ wejść cyfrowych 

Zegar cyfrowy 

Urządzenie sterujące 

Głównym elementem struktury komputerowego systemu sterowania jest kanał automatyki. Jak zaznaczono 
już wcześniej, jest to wyspecjalizowane urządzenie zewnętrzne umożliwiające efektywne powiązanie 
komputera sterującego z procesem sterowanym. Z punktu widzenia systemu komputerowego kanał
automatyki obsługiwany jest w taki sam sposób jak każde inne urządzenie zewnętrzne. 
Z punktu widzenia obiektu sterowania, kanał automatyki automatyki winien posiadać specjalizowane układy 
pozwalające na zbieranie sygnałów cyfrowych i analogowych z obiektu (układy wejściowe) oraz układy 
umożliwiające wysterowanie analogowych i cyfrowych elementów wykonawczych (układy wyjściowe).  
Wiele procesów wymaga sterowania uwarunkowanego czasowe, stąd też w strukturze kanału automatyki 
występuje również blok zegara cyfrowego, który pozwala na odmierzanie określonych przedziałów czasu. 
Podobnie jak każde urządzenie zewnętrzne systemu komputerowego, kanał automatyki wyposażony jest w 
urządzenie sterujące (sterownik kanału), którego zadaniem jest organizowanie komunikacji z systemem.    
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Kanał automatyki – układy wyjściowe (3)

Struktura kanału automatyki

Systemy wbudowane

Blok wy 
analogowych

Blok wy 
cyfrowych

Blok we 
analogowych

Blok We 
cyfrowych

Urządzenie sterujące - US Z
E
G
A
R

Jednostka sterująca (komputer)

Obiekt – proces sterowany

Zaprezentowana struktura kanału automatyki może być rozbudowane o specjalistyczne bloki funkcjonalne, 
dopasowane do urządzeń peryferyjnych na obiekcie. Na przykład  bloki wejść cyfrowych mogą być
dostosowane do zbierania sygnałów statycznych (położenia styczników, wyłączników krańcowych, itp.) lub 
impulsowych (pomiary liczby obrotów, cykli operacji itp..).  
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Kanał automatyki – układy wyjściowe (4)

Układ wyjść analogowych

Systemy wbudowane

Układ wyjść analogowych
Zadanie: przetworzenie sygnału z kanału we/wy JC na 
sygnał napięciowy wprowadzany na wejście analogowego 
elementu nastawczego, zaadresowanego przez JC i 
utrzymanie tego sygnału do chwili pojawienia się nowego 
sygnału cyfrowego

Układ wy analogowych umożliwia:

sterowanie zmiennych procesowych typu ciągłego 
przy wykorzystaniu analogowych elementów nastawczych

sterowanie przyrządów wskazujących i rejestrujących 
typu analogowego

Omówienie kanału automatyki rozpoczniemy od układu wyjść analogowych. 
Zadanie układu wyjść analogowych formułuje się następująco:

przetworzenie sygnału z kanału we/wy JC na sygnał napięciowy wprowadzany na wejście analogowego 
elementu nastawczego, zaadresowanego przez JC i utrzymanie tego sygnału do chwili pojawienia się nowego 
sygnału cyfrowego.

Układ wy analogowych umożliwia:

sterowanie zmiennych procesowych typu ciągłego przy wykorzystaniu analogowych 
elementów nastawczych,

sterowanie przyrządów wskazujących i rejestrujących typu analogowego.
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Kanał automatyki – układy wyjściowe (5)

Struktura z indywidualnymi przetwornikami 
c/a

Systemy wbudowane

Deszyfrator adresów Układ sterujący

. . . . . . Magistrala danych

Rejestr wejściowy Rejestr wejściowy

Przetwornik C/A Przetwornik C/A

Wzmacniacz mocy Rejestrator analog.

Element wykonawczy

Układ
bramkujący

Układ
bramkujący

Z kanału

we/wy

Wysłanie z komputera sterującego sygnału analogowego do obiektu wymaga strukturalnej zmiany sygnału 
cyfrowego na sygnał analogowy. Do tego celu służą przetworniki cyfrowo-analogowe. Możliwe są dwa różne 
rozwiązania. Pierwsze z nich polega na umieszczeniu przetwornika c/a w każdym torze wyjściowym układu. 
Taka struktura układu z indywidualnymi przetwornikami c/a przedstawiona została na rysunku. Polecenie 
przesłania sygnału z komputera do obiektu przekazywane jest do układu sterującego i zawiera adres 
urządzenia oraz informację o wartości sygnału. Adres trafia do deszyfratora adresów, gdzie następuje wybór 
toru przekazania sygnału poprzez układ bramkujący. Na magistralę danych wysyłana jest wartość cyfrowa 
sygnału a następnie wpisywana do rejestru wejściowego. Informacja zapisana w rejestrze zostaje z kolei 
przetworzona na sygnał analogowy w przetworniku c/a i przekazana dale do urządzenia wykonawczego. 
Sposób dalszej obróbki sygnału analogowego zależy ściśle od charakteru urządzenia wykonawczego. Często 
w przypadku obiektowych elementów wykonawczych istnieje konieczność wzmocnienia sygnału. Jeśli sygnał
wykorzystywany jest do wysterowania mierników analogowych lub rejestratorów to możliwe jest wykorzystanie 
sygnału z przetwornika bez konieczności wzmacniania. 
Istotna zaletą prezentowanego rozwiązania układu z indywidualnymi przetwornikami c/a jest niewątpliwie 
prostota wyboru toru przesyłu sygnału, gdyż rozdział następuje po stronie cyfrowego przetwarzania sygnału z 
wykorzystaniem prostych układów bramkujących. Wiąże się to jednak z koniecznością użycia przetworników 
c/a w każdym torze przesyłu sygnału. Układy te nie wymagają stosowania analogowych elementów pamięci, 
gdyż w przypadku konieczności pamiętania informacji odbywa się to po stronie cyfrowej w rejestrach.       
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Kanał automatyki – układy wyjściowe (6)

Struktura ze wspólnym przetwornikiem 
c/a

Systemy wbudowane

Rejestr wejściowy

Element pamięci analogowej

Przetwornik C/A

Wzmacniacz mocy Rejestrator analog.

Element wykonawczy

Deszyfrator adresów Układ sterujący

Rejestr wejściowy

Przetwornik C/A

. . . . . .

Demultiplekser

Z kanału
we/wy

Element pamięci analogowej. . .

Alternatywna struktura ze wspólnym przetwornikiem c/a przedstawiona została na rysunku. W tym 
rozwiązaniu następuje przetworzenie sygnału cyfrowego na analogowy przeznaczony do wysłania na obiekt i 
następnie wybór toru przesłania sygnału analogowego. Zadanie wyboru toru przesyłania sygnału realizuje 
demultiplekser sterowany przez deszyfrator adresów. Analogowa wartość sygnału zapamiętywana jest w 
elementach pamięci analogowej i wykorzystywana do  wysterowania urządzeń wykonawczych.
Niewątpliwa zaletą tej struktury jest wykorzystanie tylko jednego przetwornika c/a. 
Układ posiada jednak kilka wad. Podstawowa to konieczność stosowania stosunkowo kosztownych 
analogowych elementów pamięci oraz demultipleksera analogowego.    
W dalszej części wykładu zostaną omówione główne cechy zastosowanych elementów struktury układów 
wyjść analogowych.  
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Kanał automatyki – układy wyjściowe (7)

Układy wyjściowe - Elementy struktury 

Systemy wbudowane

Przetworniki C/A

Elementy z we cyfrowym i wy analogowym generujące 
dla każdego sygnału we cyfrowego jedną wartość
napięcia wy proporcjonalną do wartości liczbowej sygnału 
cyfrowego. 

Elementy przetwornika C/A:

deszyfrator rezystancyjny

układ przełączników analogowych

źródło sygnału odniesienia

wzmacniacz separujący wyjście 

Centralnym i niezbędnym elementem struktury są przetworniki cyfrowo-analogowe. Są to elementy z we 
cyfrowym i wy analogowym generujące dla każdego sygnału we cyfrowego jedną wartość napięcia wy 
proporcjonalną do wartości liczbowej sygnału cyfrowego. 
Realizacja powyższego zadania dzięki takim elementom jak: 
• deszyfrator rezystancyjny,

układ przełączników analogowych,

źródło sygnału odniesienia,

wzmacniacz separujący wyjście. 
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Kanał automatyki – układy wyjściowe (8)

Schemat przetwornika c/a

Systemy wbudowane

Źródło sygnału 
odniesienia

Deszyfrator 
rezystancyjny

Układ przełączników 
analogowych

Rejestr wejściowy 

Wzmacniacz
separujący

. . . Napięcie 
wyjściowe

Sygnał cyfrowy

Na rysunku przedstawiono powiązani między poszczególnymi elementami struktury przetwornika c/a.  
Źródło sygnału odniesienia stanowi istotny element decydujący o jakości pracy przetwornika. Może to być
źródło napięciowe lub prądowe. Stała, niezależna od czynników zakłócających wartość napięcia lub prądu 
przekazywana jest na układ deszyfratora zbudowanego najczęściej z rezystorów o precyzyjnie dobranych 
wartościach rezystancji. Sposób połączenia rezystorów określa struktura sygnału cyfrowego przeznaczonego 
do przetworzenia wpisanego do rejestru wejściowego. Realizacją właściwych połączeń zajmuje się układ 
przełączników analogowych. Wzmacniacz separujący umożliwia uniezależnienie wyniku przetwarzania od 
zmienności obciążenia układu przetwornika.   
Nowoczesne rozwiązania przetworników c/a wykorzystują również deszyfratory zbudowane z kondensatorów o 
różnych dobieranych precyzyjnie pojemnościach. Idea działania tych układów jest podobna, przy czym wynik 
przetwarzania uzyskuje  się na drodze sumowania ładunków elektrycznych zgromadzonych na 
kondensatorach.  
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Kanał automatyki – układy wyjściowe (9)

Deszyfratory rezystancyjne

Systemy wbudowane

Są to precyzyjne rezystancyjne dzielniki napięć lub sumatory 
prądów sterowane za pomocą analogowych przełączników.

W zależności od wartości stosowanych rezystorów dzielą się
na:

deszyfratory z wagami 2n

deszyfratory drabinkowe

W zależności od źródła sygnału odniesienia:

deszyfratory z napięciowymi źródłami sygnału odniesienia

deszyfratory z prądowymi źródłami sygnału odniesienia

Dokładność deszyfratorów zależy od dokładności rezystorów 
użytych do ich konstrukcji

W celu prezentacji struktury deszyfratorów przedstawiono poniżej kilka podstawowych rozwiązań
deszyfratorów. 

W zależności od wartości stosowanych rezystorów deszyfratory dzielą się na:

deszyfratory z wagami 2n

deszyfratory drabinkowe.

Oba rozwiązania mogą dotyczyć:

deszyfratorów z napięciowymi źródłami sygnału odniesienia,

deszyfratorów z prądowymi źródłami sygnału odniesienia.
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Kanał automatyki – układy wyjściowe (10)

Deszyfrator z wagami 2n, źródło napięciowe

Systemy wbudowane

∑
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Zależności:

Na rysunku przedstawiono schemat deszyfratora z wagami 2n , ze źródłem napięciowym. Rozwiązanie to 
wymaga precyzyjnego doboru rezystorów o wartościach konduktancji od G do 2n-1 G. Wiąże się to z dużymi 
problemami technicznymi. Na rysunku zaznaczono symbolicznie połączenia realizowane przez układ 
przełączników analogowych. Pozycja oznaczona cyfrą „1” określa dołączenie danego rezystora do układu, 
natomiast pozycja „0” wskazuje na odłączenie danego rezystora z całej struktury. Wynikowe napięcie 
wyjściowe, które odkłada się na rezystorze wyjściowym, wyrażone jest wzorem podanym obok rysunku. 
Wartość Ak określona jest przez pozycję przełącznika analogowego: Ak = 1, gdy rezystor zostaje przyłączony 
do struktury, Ak = 0, w przeciwnym razie.  
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Kanał automatyki – układy wyjściowe (11)

Deszyfrator drabinkowy: źródło napięciowe

Systemy wbudowane

∑
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Zależności:

Na rysunku przedstawiono rozwiązanie układu w przypadku wykorzystania tak zwanego połączenia 
drabinkowego.  Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest zastosowanie rezystorów o dwóch wartościach 
konduktancji - G i 2G. Wybór n rezystorów o rezystancji G i n rezystorów o rezystancji 2G jest 
nieporównywalnie prostszy niż dobór n różnych rezystorów. Wadą tego rozwiązania jest jedynie konieczność
użycia dwukrotnej liczby  rezystorów w stosunku do rozwiązania z wagami 2n.
Obok rysunku umieszczono wzór na wartość napięcia odłożona na rezystorze wyjściowym. 
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Kanał automatyki – układy wyjściowe (12)

Deszyfrator z wagami 2n, źródło prądowe

Systemy wbudowane

∑
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Zależności:

Analogiczny schemat układu dla przypadku prądowych źródeł odniesienia przedstawiono na rysunku (układ 
połączeń rezystorów oraz wzory na napięcie wyjściowe).    
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Kanał automatyki – układy wyjściowe (13)

Deszyfrator drabinkowy, źródło prądowe

Systemy wbudowane

∑
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Zależności:

Schemat układu połączeń dla przypadku źródeł prądowych  
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Kanał automatyki – układy wyjściowe (14)

Przełączniki analogowe i źródła

Systemy wbudowane

Typy stosowanych przełączników:

diodowe

z tranzystorami bipolarnymi

z tranzystorami polowymi

Źródła sygnału odniesienia

Stosuje się układy ze stabilizacją
temperatury i dryftu zera.

Podamy obecnie kilka najważniejszych uwag w odniesieniu do przełączników analogowych. 
Stosowane obecnie układy przełączników wykorzystują elementy:

diodowe,

z tranzystorami bipolarnymi,

z tranzystorami polowymi.

Główne wymagania dotyczące układów przełączników sformułować można następująco:

zerowa rezystancja przejścia w przypadku, gdy  przełącznik znajduje się w stanie 
załączenia,

nieskończona rezystancja przejścia w przypadku, gdy przełącznik znajduje się w stanie 
rozłączenia. 

Spełnienie powyższych idealnych wymagań w najwyższym stopniu jest możliwe w przypadku rozwiązania z 
tranzystorami polowymi, ponieważ charakteryzują się one bardzo małą rezystancją przejścia w stanie 
przewodzenia oraz bardzo dużą rezystancja w stanie zaporowym.

Nie spotyka się już rozwiązań z przełącznikami stykowymi (mikroprzełączniki - kontaktrony). 

Na jakość pracy układu istotny wpływ ma dokładność źródła sygnału odniesienia. Stosuje się znane w 
elektronice układy ze stabilizacją temperatury, ponieważ jej zmiana w istotny sposób zmienia współczynnik 
wzmocnienie układu. Niezależnie od stabilizacji temperatury stosuje się układy kompensujące pełzanie zera.  
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Kanał automatyki – układy wyjściowe (15)

Demultipleksery i układy pamięci 
analogowej

Systemy wbudowane

Demultipleksery służą do łączenia 
poszczególnych wyjść z wejściem (jednym).

Jako układy pamięci analogowych stosuje się
najczęściej układy wzmacniaczy ze źródłem 
prądowym  ładujące kondensator (tzw. 
wzmacniacze próbkująco-zapamiętujące) 

Kolejnym elementem układu wyjść analogowych są demultipleksery. Służą one do przekazywania sygnału z 
komputera na poszczególne wyjścia (tory sygnału) układu. Cechy idealnego demultipleksera można określić
następująco: realizuje połączenie wejścia z wybranym wyjściem w sposób bezstratny i bezszumny przy 
równoczesnym braku jakiegokolwiek sygnału na wyjściach nieaktywnych. 
Wymagania te można zrealizować w różnym stopniu w zależności od jakości technicznych rozwiązań. 

W układach wyjść analogowych ze wspólnym przetwornikiem c/a występuje również konieczność stosowania 
analogowych układów pamięci. 

Najczęściej są to układy wzmacniaczy ze źródłem prądowym  ładujące kondensator (tzw. wzmacniacze
próbkująco-zapamiętujące). 
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Kanał automatyki – układy wyjściowe (16)

Układ sterujący blokiem wy 
analogowych

Systemy wbudowane

Zadania układu sterującego blokiem wyjść analogowych:

•przyjmuje i przechowuje w swoich rejestrach rozkazy i 
dane z kanału we/wy

•potwierdza do JC przyjęcie rozkazów i danych

•sygnalizuje JC stan zajętości

•wprowadza dane na magistralę danych

•po zakończeniu przetwarzania melduje przerwaniem JC 
powrót do stanu gotowości 

Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, że organizacją współpracy komputera z blokiem wyjść analogowych 
zajmuje się układ sterujący. 
Zadanie tego układu są następujące:

przyjmuje i przechowuje w swoich rejestrach rozkazy i dane z kanału we/wy,

potwierdza do JC przyjęcie rozkazów i danych,

sygnalizuje JC stan zajętości,

wprowadza dane na magistralę danych,

po zakończeniu przetwarzania melduje przerwaniem JC powrót do stanu gotowości.
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Kanał automatyki – układy wyjściowe (17)

Układy wyjść cyfrowych

Systemy wbudowane

Zadanie - przetworzenie wyniku obliczeń przesyłanego do 
kanału we/wy na:
•sygnał cyfrowy wprowadzany na wskaźniki cyfrowe lub elementy 
nastawcze z we cyfrowym i utrzymanie tego sygnału do momentu 
pojawienia się nowego sygnału

•na sygnał binarny 

•Układy wy cyfrowych mogą generować:

•ciąg impulsów binarnych

•pojedynczy impuls

•Rolę elementów pamięci spełniają rejestry o długości jednego słowa 
(lub krótsze np.. ½ słowa, 1 bit – tzw. pamięci markerów).

•Stosuje się wyjścia izolowane galwanicznie  

Przedstawimy teraz kolejny blok wyjściowy kanału automatyki – układ wyjść cyfrowych. 
Zadaniem tego układu jest  przetworzenie wyniku obliczeń przesyłanego do kanału we/wy na:

sygnał cyfrowy wprowadzany na wskaźniki cyfrowe lub elementy nastawcze z we cyfrowym i utrzymanie 
tego sygnału do momentu pojawienia się nowego sygnału,

na sygnał binarny. 

W układzie tym nie występuje konieczność zmiany charakteru przesyłanych informacji, ponieważ zachowuje 
ona swoją cyfrową naturę, należy jedynie uzyskać określone parametry sygnału wymagana przez sterowane 
urządzenie cyfrowe.    

Układy wy cyfrowych mogą generować:

ciąg impulsów binarnych,

pojedynczy impuls.

Zwykle istnieje konieczność pamiętania sygnału do momentu pojawienia się nowego sygnału. Do tego celu 
wykorzystuje się rejestry o różnej długości słowa, zarówno te o długości jednego słowa jak również krótsze, 
np.. 1/2 słowa czy wręcz jednobitowe. Sterowanie cyfrowe często dotyczy zmiany stanu urządzeń, która może 
być wyrażona za pomocą jednego bitu. W rozwiązaniach KSS stosuje się adresowaną pamięć jednobitową
zwana często pamięcią markerów.    

W celu ochrony komputerowego systemu sterowania przed elektronicznymi zakłóceniami wymaga się
galwanicznej izolacji wyjść.  
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Kanał automatyki – układy wyjściowe (18)

Struktura układu wyjść cyfrowych

Systemy wbudowane

Z kanału
we/wy 

Deszyfrator adresów Układ sterujący

Układ
bramkujący

Układ
bramkujący

. . . . . . Magistrala danych

Adresy rejestrów

Układ
bramkujący...

Rejestr wyjściowy Rejestr wyjściowy

Wskaźnik cyfrowy

Rejestr wyjściowy

... ...
Cewka Cewka...

Informacja bitowo znacząca
Informacja globalnie 

znacząca

Schemat struktury układu wyjść cyfrowych przedstawiono na rysunku. Wysłana z komputera sterującego 
informacja poprzez kanał we/wy przekazywana  jest do układu sterującego wraz z adresem toru sygnału 
(urządzenia, które należy wysterować). Układ sterujący organizuje przekaz informacji i za pomocą układów 
bramkujących wybrany zostaje właściwy tor sygnału. W zależności od charakteru sterowanego urządzenia 
można mówić o informacji bitowo znaczącej, która cechuje się tym, że każdy bit informacji odnosi się do 
innego urządzenia wykonawczego. Natomiast informacja globalnie znacząca dotyczy tych urządzeń
wykonawczych, które wymagają pełnego słowa zawierającego niezbędne dane o sposobie pracy danego 
urządzenia. 
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Kanał automatyki – układy wyjściowe (19)

Układ sterujący blokiem wyjść
cyfrowych

Systemy wbudowane

Zadania układu sterującego blokiem wyjść cyfrowych:
•przyjmuje i przechowuje w swoich rejestrach rozkazy i dane z kanału 
we/wy

•potwierdza do JC przyjęcie rozkazów i danych

•sygnalizuje JC stan zajętości

•wprowadza adresy rejestrów wy do deszyfratora adresów

•wprowadza dane na magistralę danych

•generuje wymagane sekwencje sygnałów

•sprawdza poprawność danych np..poprzez kontrolę parzystości

•po zakończeniu przetwarzania melduje przerwaniem JC powrót do 
stanu gotowości 

Zadanie układu, który steruje  blokiem wyjść cyfrowych są następujące:
•przyjmuje i przechowuje w swoich rejestrach rozkazy i dane z kanału we/wy,

potwierdza do JC przyjęcie rozkazów i danych,

sygnalizuje JC stan zajętości,

wprowadza adresy rejestrów wy do deszyfratora adresów,

wprowadza dane na magistralę danych,

generuje wymagane sekwencje sygnałów,

sprawdza poprawność danych np..poprzez kontrolę parzystości, 

po zakończeniu przetwarzania melduje przerwaniem JC powrót do stanu gotowości.  


