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                                Κυκλώματα διακόπτη Pull Up και Pull Down

Οι διακόπτες είναι απλούστεροι από όλες τις συσκευές εισόδουΗ ψηφιακή κάρτα 
εισόδου παρακολουθεί τις δύο καταστάσεις του διακόπτη μετρώντας την τάση στο 
κύκλωμα αίσθησης.

Υπάρχουν δύο τύποι κυκλωμάτων ανίχνευσης τάσης που χρησιμοποιούνται με 
διακόπτες.

1.Το κύκλωμα pull-down

2.Το κύκλωμα έλξης.

Βασικά, το κύκλωμα pull-down θα κλείσει το διακόπτη στη γείωση και το κύκλωμα 
pull-up θα κλείσει το διακόπτη στην τάση.

Ένα κύκλωμα αίσθησης τάσης προς τα κάτωχρησιμοποιεί συνήθως μια 
εσωτερική πηγή τάσης μέσα στην κάρτα επεξεργαστή.Είναι επίσης δυνατή η χρήση
εξωτερικής πηγής τάσης.Η τρέχουσα περιοριστική αντίσταση χρησιμοποιείται για 
την προστασία της κάρτας επεξεργαστή και του κυκλώματος.Αποτρέπει επίσης τις 
τιμές εισόδου να κυμαίνονται.Κυμαινόμενο συμβαίνει όταν ο διακόπτης είναι 
ανοιχτός με αποτέλεσμα η είσοδος στο κύκλωμα αίσθησης τάσης της ηλεκτρονικής 
μονάδας ελέγχου να είναι ευαίσθητη σε ηλεκτρικό θόρυβο που μπορεί να 
προκαλέσει εσφαλμένη ανάγνωση της κατάστασης διακόπτη από τη μονάδα 
ελέγχου.Η τρέχουσα περιοριστική αντίσταση που χρησιμοποιείται στο κύκλωμα 
αναφέρεται ως αντίσταση έλξης καθώς εξασφαλίζει την κατάλληλη ένδειξη υψηλής 
τάσης συνδέοντας το κύκλωμα ανίχνευσης τάσης σε ένα ηλεκτρικό δυναμικό που 
μπορεί να αφαιρεθεί όταν ο διακόπτης είναι κλειστός.



Η αντίσταση pull-up συνήθως έχει πολύ υψηλή τιμή ohms για να διατηρηθεί η 
ένταση στο ελάχιστο.

Αυτή η αντίσταση μπορεί να έχει τιμή από 10K έως 10M ohms.Όταν ο διακόπτης 
είναι ανοιχτός, δεν υπάρχει ροή ρεύματος μέσω της αντίστασης και καμία πτώση 
τάσης πάνω από αυτήν.Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το κύκλωμα αίσθησης τάσης να 
καταγράφει τιμή ίση με την τάση αναφοράς.Όταν ο διακόπτης είναι κλειστός, το 
ρεύμα ρέει μέσω της αντίστασης και οδηγεί σε πτώση τάσης.Δεδομένου ότι ο 
διακόπτης πρέπει να παρέχει καθαρή επαφή με τη γείωση, το κύκλωμα αίσθησης 
τάσης πρέπει να διαβάζει μια τιμή κοντά στα 0 βολτ.

Το κύκλωμα έλξηςθα έχει τάση αναφοράς μέσω του διακόπτη.Συνήθως η τάση 
αναφοράς παρέχεται απευθείας από την μπαταρία ή από το διακόπτη ανάφλεξης.Η
τρέχουσα περιοριστική αντίσταση εκτελεί την ίδια λειτουργία σε αυτό το κύκλωμα 
όπως και στο κύκλωμα pull-down.Αυτή η αντίσταση αναφέρεται ως μια αντίσταση 
έλξης προς τα κάτω, δεδομένου ότι διασφαλίζει την κατάλληλη ένδειξη χαμηλής 
τάσης, αποτρέποντας την επιπλέωση όταν ο διακόπτης είναι ανοιχτός.Με το 
διακόπτη στην ανοιχτή θέση, το κύκλωμα αίσθησης τάσης θα διαβάσει 0 βολτ.Με το



διακόπτη κλειστό, το κύκλωμα αίσθησης πρέπει να διαβάζεται κοντά στην τάση 
αναφοράς.
Και τα δύο αυτά κυκλώματα είναι περιορισμένα όσον αφορά την ικανότητα 
προσδιορισμού βλαβών κυκλώματος.Δεδομένου ότι υπάρχουν μόνο δύο 
καταστάσεις για το διακόπτη, υπάρχουν δύο τιμές τάσης που η κάρτα επεξεργαστή 
αναμένει να δει.Ένα ανοιχτό ή βραχυκύκλωμα στη γείωση δεν θα παράγει μια 
απροσδόκητη τιμή τάσης, αλλά θα οδηγήσει σε ακατάλληλη λειτουργία του 
συστήματος.Ωστόσο, η κάρτα επεξεργαστή μπορεί να είναι ικανή να προσδιορίσει 
ένα πρόβλημα λειτουργικότητας με το κύκλωμα εισόδου, εάν η ορατή τάση είναι 
αβάσιμη για τις συνθήκες.Για παράδειγμα, εάν ο διακόπτης είναι ένας διακόπτης 
ενεργοποιημένος από τον χειριστή που ζητά τη λειτουργία A / C και η τάση 
υποδεικνύει ότι ο διακόπτης μπορεί να κολλήσει, η κάρτα επεξεργαστή μπορεί να 
ορίσει έναν διακόπτη DTC που έχει κολλήσει και να αγνοήσει την είσοδο.

Για την παροχή διαγνωστικών συνέχειας, το κύκλωμα μπορεί να διαθέτει καλώδιο 
διαγνωστικής αντίστασης παράλληλα με το διακόπτη.Η κάρτα επεξεργαστή θα 
μπορεί να αναγνωρίζει τρεις διαφορετικές τιμές τάσης.Στο παράδειγμα, η τρέχουσα 
περιοριστική αντίσταση έχει τιμή 10K ohms ενώ η διαγνωστική αντίσταση έχει τιμή 
2K ohms.Με το διακόπτη σε ανοιχτή κατάσταση, το κύκλωμα αίσθησης τάσης θα 
διαβάζει 10 βολτ.Με το διακόπτη κλειστό, η ένδειξη τάσης θα είναι κοντά στα 0 
βολτ.Μια ένδειξη 12 βολτ θα σήμαινε ένα ανοιχτό κύκλωμα.

Ένας άλλος τυπικός τύπος
διακόπτη που χρησιμοποιείται
είναι ο ανθεκτικός διακόπτης
πολλαπλής.Αυτός ο διακόπτης
χρησιμοποιείται για την παροχή
πολλαπλών εισόδων από έναν
διακόπτη χρησιμοποιώντας ένα
κύκλωμα.Η μονάδα ελέγχου
στέλνει τάση σήματος στο
διακόπτη μέσω σταθερής
αντίστασης.Κάθε θέση
διακόπτη έχει μια μοναδική τιμή
αντίστασης που θα τοποθετηθεί
σε σειρά με την αντίσταση στη
μονάδα ελέγχου.Καθώς
επιλέγονται διαφορετικές θέσεις
διακόπτη, μια διαφορετική
ποσότητα τάσης πέφτει πάνω
από την αντίσταση στερέωσης
στη μονάδα ελέγχου και αλλάζει
το επίπεδο της αισθητικής
τάσης.Με βάση την



ανιχνευμένη τιμή τάσης, η μονάδα ελέγχου ερμηνεύει ποια λειτουργία ζητά ο 
οδηγός. 

Σας συνιστώ  ανεπιφύλακτα να παρακολουθήσετε το παρακάτω βίντεο

https://www.youtube.com/watch?v=hHSRLfXBN7s&feature=emb_rel_pause

https://www.youtube.com/watch?v=DLXyTF5DKOg

https://www.youtube.com/watch?v=hHSRLfXBN7s&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=DLXyTF5DKOg

