
PROJEKTY

AVT390v2 – 8-kanałowy 
przełącznik sterowany 
dowolnym pilotem

Pierwsza wersja kitu AVT390 dzięki swej 
funkcjonalności zdobyła popularność i  znalazła 

wiele zastosowań. Urządzenie pozwalało 
na  rozszerzenie zakresu zastosowań standardowych 

pilotów od  sprzętu RTV. Jednak tamten zestaw 
miał jedno zasadnicze ograniczenie –  obsługiwał 

tylko piloty pracujące w  standardach RC5 i  SIRC. 
Dziś niemal każda firma produkująca sprzęt 
RTV stosuje swoje standardy, trudno znaleźć 

odpowiedni pilot, a  dodanie jeszcze jednego pilota, 
do  domowej kolekcji, zniechęca. Dlatego powstała 

nowa wersja kitu –  AVT390v2.
Rekomendacje: przeznaczony do  zdalnego 

włączania, wyłączania, przełączania urządzeń lub 
źródeł sygnału za pomocą pilota przeznaczonego 

do  sprzętu RTV.

W ofercie AVT*
AVT-390 A AVT-390 B AVT-390 C AVT-390 UK
Podstawowe informacje:
• Współpracuje z  niemal dowolnym pilotem na  podczerwień.
• Możliwość przypisania do  każdego z  wyjść dowolnego przycisku, 

dowolnego pilota.
• Sterowanie wyjściami w  sposób bistabilny (włącz/wyłącz) lub monosta-

bilny (impulsowy).
• Sposób sterowania ustawiany indywidualnie dla każdego wyjścia.
• Wyjścia typu OC –  stan aktywny: minus zasilania.
• Obciążalność każdego z  wyjść 200 mA.
• Zasilanie 7...20 V DC, pobór prądu samego urządzenia 20 mA.
• Wymiary urządzenia 73  mm×35  mm×20  mm.
Dodatkowe materiały na  FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 64311, pass: 877yqakt
• wzory płytek PCB
Projekty pokrewne na  FTP:
(wymienione artykuły są  w  całości dostępne na  FTP)
AVT-1838 Uniwersalny przedłużacz pilotów RTV (EP 01/2015)
AVT-1840 Włącznik 230 V sterowany dowolnym pilotem   
 na  podczerwień (EP 11/2014)
AVT-1815 4-kanałowy przełącznik sterowany dowolnym pilotem IR 
 (EP 8/2014)
AVT-5455 Zdalny włącznik dwukanałowy (EP 6/2014)
AVT-5290 3-kanałowa aparatura do  zdalnego sterowania modeli 
 (EP 5/2011)
* Uwaga:
Zestawy AVT mogą występować w  następujących wersjach:
AVT xxxx UK to  zaprogramowany układ. Tylko i  wyłącznie. Bez elementów dodatkowych.
AVT xxxx A płytka drukowana PCB (lub płytki drukowane, jeśli w  opisie wyraźnie zaznaczono), bez elementów dodatko-

wych.
AVT xxxx A+ płytka drukowana i  zaprogramowany układ (czyli połączenie wersji A  i  wersji UK) bez elementów dodatko-

wych.
AVT xxxx B płytka drukowana (lub płytki) oraz komplet elementów wymieniony w  załączniku pdf
AVT xxxx C to  nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli elementy wlutowane w  PCB. Należy mieć na  uwadze, że  o  ile 

nie zaznaczono wyraźnie w  opisie, zestaw ten nie ma obudowy ani elementów dodatkowych, które nie 
zostały wymienione w  załączniku pdf

AVT xxxx CD oprogramowanie (nieczęsto spotykana wersja, lecz jeśli występuje, to  niezbędne oprogramowanie można 
ściągnąć, klikając w  link umieszczony w  opisie kitu)

Nie każdy zestaw AVT występuje we wszystkich wersjach! Każda wersja ma załączony ten sam plik pdf! Podczas składania 
zamówienia upewnij się, którą wersję zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C). http://sklep.avt.pl

Jak poprzedni zestaw, tak i  ten umożliwia załączanie do  8 urzą-
dzeń, ale do sterowania każdym wyjściem można przypisać dowol-
ny przycisk praktycznie dowolnego pilota, dzięki czemu można 
wykorzystać normalnie nieużywane przyciski. Ponadto, urządze-
nie może „nauczyć się” kilku różnych pilotów, bez względu na to, 
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REKLAMA

AVT390v2 – 8-kanałowy przełącznik sterowany dowolnym pilotem

w  jakim standardzie pracują i  jaki jest 
sposób kodowania. Możliwe jest sterowa-
nie bistabilne lub monostabilne. Do wyjść 
można dołączyć bezpośrednio przekaźni-
ki lub „żarówki” LED zasilane napięciem 
12  V. Urządzenie doskonale sprawdzi się 
w  roli włącznika urządzeń, przełącznika 
sygnałów lub sterownika oświetlenia.

Budowa
Schemat elektryczny przełącznika jest 
przedstawiony na  rysunku  1. Głównym 
elementem jest mikrokontroler typu 
ATmega328, a  zawarte w  nim oprogramo-
wanie jest odpowiedzialne za analizowa-
nie i  dekodowanie sygnałów nadawanych 
w  podczerwieni. Procesor jest taktowany 
wewnętrznym generatorem 8  MHz. Jako 
odbiornik promieniowania podczerwone-
go zastosowano specjalizowany odbiornik 

Wykaz elementów
Rezystory:
R1, R5: 3,9 V
R2…R4: 1,5 kV
Kondensatory:
C1, C3, C6: 100 nF
C2: 220 mF/25 V
C5: 100 mF/16 V
Półprzewodniki:
D1: 1N4007
LED1, LED2: dioda LED (3 mm)
IC1: ATmega328 (zaprogramowany)
IC2: ULN2803A
IC3: 78L05
IC4: TSOP4836
Inne:
CON1: złącze ARK2/5
CON2: goldpin 1×9 kątowy
CON3: złącze ARK3/5
PROG: goldpin 1×2 kątowy
S1:DIPSWITCH8

Rysunek 1. Schemat ideowy płytki przełącznika 8-kanałowego
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Rysunek 2. Schemat montażowy płytki 
przełącznika 8-kanałowego

typu TSOP4836, który zawiera wszystkie 
elementy niezbędne do  odbioru promie-
niowania podczerwonego. Jest zasilany 
poprzez filtr złożony z rezystora R1 i kon-
densatora C6, co poprawia czułość odbior-
nika (eliminuje zakłócenia pochodzące 
od zasilania).

Jako driver dla poszczególnych kana-
łów przełącznika zastosowano układ typu 
ULN2803A, który zawiera 8 stopni wzmac-
niaczy tranzystorowych z  diodami zabez-
pieczającymi umożliwiającymi bezpośred-
nie sterowanie przekaźnikami. Wyjścia 
mogą być obciążone maksymalnym prą-
dem równym 200 mA, a  maksymalne na-
pięcie w tym układzie może wynosić 20 V. 
Sygnały wyjściowe zostały wyprowadzone 
na złącze CON2.

Do  programowania parametrów prze-
łącznika zastosowany został przełącznik 
S1 8-sekcyjny DIPSWITCH oraz szpilki 
goldpin JP1 opisane PROG. Zwierając JP1 
można przełączyć procesor w tryb progra-
mowania a przy pomocy S1 można ustawić 
numer kanału, dla którego będą progra-
mowane parametry. Przełącznik S1 służy 
także do  wyboru rodzaju reakcji danego 
wyjścia na  odebrany kod pilota. Do  syg-
nalizacji stanu pracy przełącznika służą 
diody świecące LED1 i  LED2, pierwsza 
sygnalizuje aktywność urządzenia krótki-
mi mignięciami (co  kilka sekund), druga 
sygnalizuje odebranie poprawnego kodu. 
Diody sygnalizują także etapy trybu pro-
gramowania, co jeszcze zostanie dokładnie 
opisane.

Cały układ jest zasilany za pomocą 
stabilizatora 78L05. Dioda D1 zabezpiecza 

układ przed napięciem zasilania o błędnej 
polaryzacji, a kondensatory C1...C5 filtrują 
napięcie.

Program
Główne zadanie, które wykonuje program 
to  odbieranie sygnału z  odbiornika pod-
czerwieni i  odnajdowanie w  tym sygnale 
ramek, czyli kodów wysyłanych z  pilota 
IR. Taka ramka zawiera zwykle od kilkuna-
stu do  kilkudziesięciu impulsów, których 
czasy trwania i  czasy przerwy z  reguły 
mieszczą się w przedziale od 0,2 ms do 3 
ms. Program pozwala na  pomiar impul-
sów o długości do 8 ms, a jeżeli na wejściu 
sygnału utrzyma się niezmieniony poziom 
przez 8 ms to jest znak, że nadawanie jed-
nej ramki zostało zakończone i  najbliższy 
impuls będzie początkiem nowej ramki. 
Gdy pojawi się sygnał, program odmie-
rza czasy impulsów i  czasy przerw po-
między nimi i  zapisuje wyniki w  tablicy 
aż  do  kolejnej 8-milisekundowej przerwy 
lub do uzyskania 64 pomiarów. Zatem je-
dynymi ograniczeniami odnośnie do  pi-
lota (kodu), którego urządzenie potrafi 
się „nauczyć” jest czas trwania każdego 
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pojedynczego impulsu i  przerwy, które 
muszą zawierać się we wspomnianych 
granicach oraz maksymalna długość kodu 
–  32 impulsy (i  32 przerwy). Ostatni wa-
runek to  częstotliwość modulacji sygnału 
IR –  każdy pilot wysyła kody na  jakiejś 
częstotliwości nośnej. Najpopularniejsza, 
najczęściej spotykana to 36 kHz. Mniej po-
pularne to 38 kHz i 40 kHz. Zastosowany 
odbiornik podczerwieni TSOP4836 jest 
przystosowany do  odbioru sygnałów 
o częstotliwości 36 kHz, ale z nieco mniej-
szą czułością odbiera również 38  kHz. 
W razie potrzeby odbiornik można wymie-
nić na podobny o  innej częstotliwości np. 
TSOP4833 – 33 kHz, TSOP4838 – 38 kHz, 
TSOP4840 – 40 kHz.

Pomiar czasów impulsów dokonywa-
ny jest przy pomocy układu licznikowego 
TIMER0, który skonfigurowany jest do pra-
cy z  okresem ok. 8  ms i  rozdzielczością 
0,032 ms. Każda zmiana stanu z  wejścia 
odbierającego sygnał IR generuje przerwa-
nie a  podprogram obsługi przerwania po-
woduje odczyt i zapisanie w  tablicy scan.
buffer[] stanu licznika i  wyzerowanie go 
w  celu ponownego odliczania. Po  skom-
pletowaniu całej ramki zmienna scan.sta-
tus przyjmuje wartość SCAN_COMPLETE 
i blokuje nadpisywanie tablicy do momen-
tu wyzerowania statusu. Utworzona tab-
lica porównywana jest z  ramkami zapisa-
nymi w  pamięci eeprom mikrokontrolera, 
z uwzględnieniem pewnej tolerancji okre-
ślonej stałą SCAN_PULSE_TOLERANCE. 
Jeśli porównanie da wynik pozytywny 
to  podejmowana jest odpowiednia akcja. 
Niektóre standardy transmisji na podczer-
wień wstawiają w ramce bit zmienny – np. 
RC5 i  zawarty w  nim toggle bit. W  takim 

przypadku urządzenie reagowałoby tylko 
na  co  drugie naciśnięcie przycisku pilo-
ta. Problem ten został rozwiązany w  ten 
sposób, że  urządzenie zapamiętuje dwa 
kody pilota dla jednej funkcji – jest to spo-
sób prosty ale wymaga odpowiednio dużo 
pamięci dlatego urządzeniem steruje mi-
krokontroler Atmega328 (1024B pamięci 
EEPROM).

Montaż i uruchomienie
Przełącznik został zmontowany na  płyt-
ce, której schemat montażowy pokazano 
na  rysunku 2. Montaż należy wykonać 
według ogólnych zasad, rozpoczynając 
od  wlutowania elementów najniższych 
–  rezystorów, a  kończąc na  najwyższych 
– złączach. Diody LED należy zagiąć i skie-
rować ko krawędzi płytki, a  kondensator 
C1 warto zamontować poziomo. Po zmon-
towaniu urządzenia należy umieścić ukła-
dy scalone w  podstawkach i  zamontować 
odbiornik podczerwieni do  złącza CON3. 
Teraz należy dołączyć zasilanie, np. z  za-
silacza 12  V, do  złącza CON1, jeśli diody 
zaświecą się na ok 1 s i zgasną to oznacza, 
ze urządzenie działa prawidłowo.

Obsługa i programowanie
W  czasie normalnej pracy, aktywność 
urządzenia sygnalizuje krótkimi mignię-
ciami co  kilka sekund dioda opisana ST 
(STATUS). Dioda miga również wtedy, 
gdy do  urządzenia dotrze sygnał z  pilota. 
Druga dioda IR sygnalizuje nieco dłuż-
szym mignięciem odebranie sygnału, któ-
ry został wcześniej zaprogramowany. Aby 
uruchomić tryb programowania należy 
w  pierwszej kolejności na  przełączniku 
8-sekcyjnym wybrać numer wyjścia, które 

będziemy programować - przełączyć daną 
sekcję w pozycję ON, a wszystkie pozosta-
łe w  pozycje OFF. Teraz należy zewrzeć 
na ok 2 s szpilki opisane PROG. Zaświecą 
się obie diody a  po  chwili zostanie tylko 
dioda ST. Teraz urządzenie czeka na pierw-
szy sygnał pilota. Po  odebraniu prawidło-
wego sygnału dioda ST zgaśnie a  zaświe-
ci się dioda IR –  teraz urządzenie czeka 
na drugi sygnał z pilota (lub jeszcze raz ten 
sam sygnał). Po ponownym odebraniu pra-
widłowego sygnału zaświecą się na chwilę 
obie diody, po  czym zgasną. Oznacza to, 
że  programowanie sygnału pilota zostało 
zakończone i urządzenie powróciło do nor-
malnej pracy. Analogicznie należy zapro-
gramować wszystkie wyjścia (lub tylko tyle 
ile potrzebujemy). Nie należy programo-
wać tego samego sygnału dla kilku wyjść 
–  urządzenie załączy tylko jedno z  tych 
wyjść (o  najniższym numerze). Po  zapro-
gramowaniu sygnałów z pilota za pomocą 
przełącznika 8-sekcyjnego można skonfi-
gurować tryby pracy dla poszczególnych 
wyjść. Jeśli dana sekcja przełącznika jest 
ustawiona w  pozycji OFF, to  odpowiada-
jące jej wyście pracuje bistabilnie i przy-
ciśnięcie przycisku pilota załącza wyjście, 
a kolejne przyciśnięcie przycisku wyłącza. 
Jeśli sekcja przełącznika jest ustawiona 
w  pozycji ON, to  odpowiadające jej wyj-
ście pracuje monostabilnie –  wyjście jest 
załączone dopóki wciśnięty jest przycisk, 
zwolnienie przycisku wyłącza wyjście.

Na rysunku 3 poglądowy schemat do-
łączenia do  urządzenia przekaźnika lub 
oświetlenie zbudowanego z diod LED zasi-
lanych napięciem +12 V.

KS

Rysunek 3. Sposób dołączenia przełącznika do urządzeń zewnętrznych
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