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P   R   O  J   E   K   T   Y

Rejestrator zdarzeń
w systemach
alarmowych

Czytelnicy, ktÛrzy instalowali
juø kiedyú system alarmowy we
w³asnym mieszkaniu, przekonali
siÍ zapewne, øe zadanie to nie
naleøy do naj³atwiejszych. ChoÊ
sama instalacja i†uruchomienie
centralki systemu czujnikÛw nie
przysparza wielu k³opotÛw, to
doprowadzenie ca³oúci do stanu
funkcjonalnoúci poch³ania bardzo
wiele czasu.
Jedn¹ z†g³Ûwnych przyczyn ta-

kiej sytuacji jest to, øe zazwyczaj
nie wiadomo, albo nie do koÒca
wiadomo, co by³o przyczyn¹ alar-
mu. Jest to doúÊ k³opotliwe,
zw³aszcza gdy centrala monitoruje
kilka linii, do ktÛrych do³¹czono
czujniki. Ponadto, nawet gdy zlo-
kalizujemy ürÛd³o fa³szywych alar-
mÛw, trudno jest nam ustaliÊ ich
przyczynÍ. Nie znamy daty ani
czasu wyst¹pienia alarmu, a†to
skutecznie utrudnia dalsze po-
stÍpowanie.
Efektem pracy prezentowanego

urz¹dzenia jest wydruk raportu,
w†postaci pe³nej listy zdarzeÒ
(z†dat¹ oraz godzin¹), do jakich
dosz³o podczas dzia³ania systemu
alarmowego. Taki raport nie tylko

Wykonanie urz¹dzenia
alarmowego jest dla

elektronika okazj¹ do
wykazania siÍ pomys³owoúci¹.

Powaønym problemem,
z†jakim borykaj¹ siÍ takøe
profesjonalni konstruktorzy,

jest samoczynne w³¹czanie siÍ
alarmu z†nieznanych
przyczyn. W†takich

przypadkach niezast¹pionym
moøe okazaÊ siÍ niniejsze

urz¹dzenie - rejestrator
zdarzeÒ w systemach.

Rekomendacje:
prezentowany w†artykule

uk³ad jest niezwykle
przydatny kaødemu

instalatorowi i†konstruktorowi
urz¹dzeÒ do systemÛw

alarmowych, a†zainstalowany
na sta³e zdecydowanie
zwiÍkszy funkcjonalnoúÊ

kaødego systemu ochrony.

u³atwia okreúlenie przyczyny uru-
chomienia alarmu, ale umoøliwia
nawet przeúledzenie trasy, jak¹
pokona³ w†chronionym obiekcie
(np. w†naszym mieszkaniu) intruz.
Moøliwe to bÍdzie wÛwczas, gdy
kaødemu pomieszczeniu przypo-
rz¹dkowana zostanie oddzielna li-
nia czujnikÛw. WÛwczas, przeana-
lizowawszy raport, a†dok³adniej
numery stref ochronnych, otrzy-
mujemy pe³n¹ informacjÍ o†ich
naruszeniu. Do niezawodnej pracy
rejestratora jest konieczne awaryj-
ne zasilanie, podtrzymuj¹ce usta-
wienia zegara w†przypadku zani-
ku napiÍcia.

Opis uk³adu
Schemat elektryczny uk³adu

pokazano na rys. 1. Analizuj¹c
schemat urz¹dzenia, odnajdzie-
my tu standardowe bloki fun-
kcyjne, jak klawiatura zbudo-
wana z†trzech przyciskÛw typu
microswitch i†wyúwietlacz LCD
16*2, pe³ni¹cych rolÍ podsta-
wowych elementÛw komunika-
cji rejestratora z†uøytkowni-
kiem. Na wejúciach monitoro-
wanych linii zastosowano za-
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Rys. 1. Schemat elektryczny rejestratora zdarzeń w systemach alarmowych
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bezpieczenia w†postaci transop-
torÛw, dziÍki czemu system
nadzoruj¹cy nie jest naraøony
na uszkodzenie w†wyniku prze-
piÍÊ wystÍpuj¹cych w†liniach.
Uk³ad U4 pe³ni rolÍ bufora
(wejúcie ~OC pod³¹czone jest
na sta³e do masy).
CzÍúci¹ systemu jest drukar-

ka, ktÛr¹ naleøy do³¹czyÊ do
z³¹cza CON9. Jeøeli nie zostanie
pod³¹czona, uniemoøliwi pracÍ
rejestratora i†mikrokontroler
ìupomni siÍî o†ni¹ stosownym
komunikatem na wyúwietlaczu.
Do obs³ugi drukarki przeznaczo-
no ca³y port P3 mikrokontrolera
oraz dwa wyprowadzenia portu
P1 spe³niaj¹ce rolÍ linii steruj¹-
cych (P1.6 - Busy, P1.7 - Strobe).
Naleøy pamiÍtaÊ, aby te dwa
wyprowadzenia zosta³y ìpodci¹g-
niÍteî poprzez rezystory o†rezys-
tancji 10 kΩ do plusa zasilania.
Pozosta³e szeúÊ linii portu P1
wykorzystano do sterowania wy-
úwietlaczem LCD.
Do obs³ugi klawiatury wyko-

rzystano trzy wyprowadzenia por-
tu P2 (P2.2, P2.3, P2.4). Kolejne
trzy wyprowadzenia tego portu
przeznaczone s¹ na obs³ugÍ rejes-
tru SIPO (Serial In Parallel Out)
74LS164, przy czym P2.5 oraz
P2.6 wykorzystywano do wysta-
wienia danej na port, natomiast
poprzez P2.7 za poúrednictwem
rezystora ograniczaj¹cego sterowa-
ny jest tranzystor, ktÛry wygasza
diody LED na czas wprowadzania
nowej danej.

Na dwÛch pierwszych bitach
tego samego portu zrealizowano
magistralÍ I2C (P2.0 SCL, P2.1
SDA). Za pomoc¹ tej magistrali
mikrokontroler komunikuje siÍ
z†dwoma uk³adami peryferyjny-
mi - zegarem czasu rzeczywis-
tego U3 (adres 162) oraz pamiÍ-
ci¹ EEPROM - U2. W†uk³adzie
modelowym nie wykorzystano,
co prawda, moøliwoúci wspÛ³-
pracy z†tak¹ pamiÍci¹, niemniej
na p³ytce drukowanej przewi-
dziano dla niej miejsce. Ma to
istotne znaczenie w†przypadku
rozbudowy programu, a†tym sa-
mym zwiÍkszenia moøliwoúci
funkcjonalnych rejestratora. Na
zaprojektowanej p³ytce pamiÍÊ ta
ma adres zapisu 168 oraz adres
odczytu 169.
W†uk³adzie przewidziano pod-

³¹czenie baterii 3,6 V†podtrzymu-
j¹cej pracÍ zegara czasu rzeczy-
wistego w†przypadku zaniku na-
piÍcia. Do tego celu s³uøy z³¹cze
oznaczone jako BAT.
Do z³¹cza CON10 do³¹czone

jest sta³e napiÍcie o†wartoúci od
6†do 16 V. NapiÍcie to jest po-
dawane na typowy stabilizator
7805 oraz filtrowane za pomoc¹
kondensatorÛw C4, C6 i†C7.
W†przypadku zastosowania wy-
úwietlacza z†podúwietlaniem jest
konieczne zastosowanie na stabi-
lizatorze ma³ego radiatora, wyko-
nanego np. z†kawa³ka blachy alu-
miniowej. Prawid³owe zerowanie
mikrokontrolera zapewnia konden-
sator C1.

Program steruj¹cy prac¹
mikrokontrolera
Program steruj¹cy mikrokontro-

lerem jest bardzo rozbudowany.
Do podstawowych operacji wyko-
nywanych przez program naleø¹:
- odczyt danych z†zegara (uk³adu
RTC),

- prezentacja danych na wyúwiet-
laczu,

- sprawdzenie stanu klawiatury,
- sprawdzenie stanu wejúÊ czujni-
kÛw.
Czynnoúci te s¹ oczywiúcie

wykonywane w†pÍtli. W†przypad-
ku wykrycia wciúniÍcia klawisza
albo zlokalizowania uaktywnione-
go czujnika, program przechodzi
do wykonywania okreúlonych pod-
programÛw. Po zakoÒczeniu
wszystkich operacji podprogramu
procesor wraca do wykonywania
zadaÒ w†pÍtli g³Ûwnej.

Rys. 2. Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej

WYKAZ ELEMENTÓW

Rezystory
R1: 8x4,7 kΩ drabinka rezystorowa
R2, R3: 10 kΩ
R4: 8x1 kΩ drabinka rezystorowa
R5...R12: 1,5 kΩ
R13: 4,7 kΩ
P1: 4,7 kΩ
Kondensatory
C1: 1 µF/16V
C2, C3, C5: 33pF
C4: 47 µF/25V
C6: 2200 µF/25V
C7: 100 nF
Półprzewodniki
U1: AT89C52 (zaprogramowany)
U2: 24C04
U3: PCF8583P
U4: 74LS573
U5: 74LS164
U6...U13: CNY17
U14: 7805
D1...D8: LED
D9, D10: 1N4148
DP1: wyświetlacz LCD 16*2
Różne
X1: 14,318 MHz
X2: 32768 Hz
S1...S3: Przycisk typu microswitch
JP1: goldpin 3x1+ zworka
BAT: goldpin 2x1
CON1...CON8, CON10: złącze
ARK2
CON9: złącze DB25 żeńskie
Listwa goldpinów 16pin + gniazdo
16pin do mobilnego zamontowa−
nia wyświetlacza
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s³ugi pamiÍci EEPROM, dla ktÛrej
miejsce przygotowano na p³ytce
drukowanej. Zadaniami tymi zaj-
muj¹ siÍ podprogramy zadeklaro-
wane jako Erase_eeprom, Write_e-
eprom oraz Read_eeprom.

Montaø i†uruchomienie
Montaø uk³adu jest ³atwy i†nie

powinien przysporzyÊ wiÍkszych
problemÛw. Schemat montaøowy
p³ytki drukowanej pokazano na
rys. 2. Jedyne, co moøe zabraÊ
nam chwilkÍ czasu, to przygoto-
wanie odpowiedniego radiatora
dla stabilizatora napiÍcia zasilaj¹-
cego, przy czym radiator ten jest
opcjonalny i†jego zastosowanie za-
leøy od typu wyúwietlacza (z†pod-
úwietlaniem czy bez).
Pod wszystkie uk³ady scalone

zalecam stosowanie podstawek, tym
bardziej øe p³ytka jest dwustronna
(z metalizowanymi otworami)
i†ewentualna wymiana uszkodzone-
go elementu moøe doprowadziÊ do
uszkodzenia druku. Do wyúwietla-
cza najlepiej przylutowaÊ listwÍ
goldpinÛw, a†na p³ytce drukowanej
sterownika odpowiednie gniazdo.

Programowanie
rejestratora
Po w³¹czeniu poprawnie

zmontowanego uk³adu na wy-
úwietlaczu pojawi siÍ powitalny

Jedn¹ z†zasadniczych operacji
jest procedura drukowania. Obs³u-
ga drukarki jest zadaniem ³atwym.
Celem wydrukowania ci¹gu zna-
kÛw na drukarce naleøy przes³aÊ
na liniÍ danych szeregowo ci¹g
znakÛw†w†postaci ich kodÛw AS-
CII, przy czym kaødy z†nich na-
leøy potwierdziÊ sygna³em Strobe.
Aby drukarka wydrukowa³a ci¹g
przes³anych znakÛw, naleøy prze-
s³aÊ jej znak koÒca linii, czyli kod
odpowiadaj¹cy wciúniÍciu przy-
cisku Enter (sekwencja &H0D oraz
&H0A). ProcedurÍ realizuj¹c¹ wy-
druk pokazano na list. 1.
W†programie ürÛd³owym zawar-

to ponadto gotowe procedury ob-

komunikat w†postaci adresu e-
mailowego autora. NastÍpnie mik-
rokontroler przejdzie do wykony-
wania g³Ûwnego programu. Na
wyúwietlaczu pojawi siÍ informa-
cja o†czasie oraz dacie. Jeøeli nie
pod³¹czyliúmy wczeúniej baterii,
bÍdzie to godzina 00:00:00 oraz
data 01.01. Wszelkich zmian
w†ustawieniach dokonujemy za
pomoc¹ trzech przyciskÛw: TIME,
DATE, SET.
Po naciúniÍciu przycisku TI-

ME (<-) sterownik zapyta, czy
chcemy zmodyfikowaÊ ustawienie
godziny. Analogicznie, po naciú-
niÍciu przycisku DATE - zapyta,
czy chcemy ustawiÊ datÍ. Aby
dokonaÊ zmiany czasu albo daty,
naleøy†na zadane pytanie odpo-
wiedzieÊ klawiszem SET (->).
Moøna rÛwnieø odpowiedzieÊ ne-
gatywnie i†wrÛciÊ do pÍtli g³Ûw-
nej programu (opcja ESC) klawi-
szem: (<-).
Przy ustawianiu zegara licznik

sekund zostanie wyzerowany. Te-
raz moøemy przejúÊ do ustawiania
godzin i†minut. S³uø¹ do tego
w†tym momencie odpowiednio
przyciski TIME i†DATE. Po usta-
wieniu prawid³owej informacji do-
konujemy zapisu za pomoc¹ przy-
cisku SET. Informacja o†manipu-
lacji ustawieÒ zostanie umieszczo-
na w†raporcie. Analogicznie po-
stÍpujemy podczas wprowadzania
daty.
Mariusz Ciszewski

Wzory p³ytek drukowanych w for-
macie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: pcb.ep.com.pl oraz na
p³ycie CD-EP4/2004B w katalogu PCB.

List. 1. Procedura odpowiedzialna za realizację wydruku
Drukuj: 'Podprogram drukujący znak na drukarce:
  Bitwait Busy, Reset 'Czekaj dopóki drukarka nie będzie gotowa.
  P3 = Znak 'Wyślij bajt drukarce.
  Strobe = 0 'Powiedz drukarce, że może odebrać dane.
  For C = 1 To 20 'Czekaj 5us.
  Next
  Strobe = 1 'Powiedz drukarce, ze dane są już nieważne.
Return 'Koniec podprogramu drukującego znak.


