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Dział „Projekty Czytelników” zawiera opisy projektów nadesłanych do redakcji EP przez Czytelników. Redakcja nie bierze
odpowiedzialności za prawidłowe działanie opisywanych układów, gdyż nie testujemy ich laboratoryjnie, chociaż
sprawdzamy poprawność konstrukcji.
Prosimy o nadsyłanie własnych projektów z modelami (do zwrotu). Do artykułu należy dołączyć podpisane oświadczenie,
że artykuł jest własnym opracowaniem autora i nie był dotychczas nigdzie publikowany. Honorarium za publikację
w tym dziale wynosi 250,− zł (brutto) za 1 stronę w EP. Przysyłanych tekstów nie zwracamy. Redakcja zastrzega sobie
prawo do dokonywania skrótów.

Zamek do furtki

WydawaÊ by siÍ mog³o,
øe codzienne uøytkowanie
domofonu czy dzwonka

przy bramie jest czynnoúci¹
banaln¹, oczywist¹

i†niewart¹ uwagi. Jednakøe
moøna zauwaøyÊ, øe kaødy

z†nas ma swÛj
indywidualny sposÛb

dzwonienia: jedni dzwoni¹
3†razy d³ugo i†raz krÛtko,
drudzy 2†razy krÛtko lub
inaczej. Dlaczego wiÍc nie

wykorzystaÊ tego faktu
i†nie potraktowaÊ

odpowiedniej kombinacji
wciúniÍÊ dzwonka jako

kodu otwieraj¹cego zamek
do furtki?

Projekt

119

Jeden przycisk
Poniewaø do dyspozycji

mamy tylko jeden przycisk,
ktÛry ma pos³uøyÊ zarÛwno
do uruchamiania dzwonka,
jak i†do wprowadzania kodu
otwarcia elektrozamka w†fur-
tce, naleøa³o w†pewien spo-
sÛb rozgraniczyÊ te funkcje.
Jeøeli wciúniemy przycisk
dzwonka na czas d³uøszy niø
0,14 s, to mikrokontroler ste-
ruj¹cy za³¹czy dzwonek. Jeúli
zaú przycisk zostanie wciú-
niÍty na czas krÛtszy niø
0,14†s, to mikrokontroler ste-
ruj¹cy przejdzie w†stan ana-
lizy kodu otwarcia zamka.

Kod otwarcia
Kod otwarcia moøe siÍ

sk³adaÊ z†4†rÛønych stanÛw:
krÛtkie wciúniÍcie przycisku
dzwonka, d³ugie wciúniÍcie
przycisku dzwonka, krÛtkie
ìpuszczenieî przycisku i†d³u-

gie ìpuszczenieî przycisku
dzwonka. Kombinacja tych
stanÛw sk³ada siÍ na kod ot-
warcia zamka.

Na potrzeby dalszej anali-
zy za³Ûømy, øe jeúli przycisk
nie jest wciúniÍty, to jest to
stan (1), a†jeúli jest wciúniÍty,
jest to stan (0). Kod otwarcia
sk³ada siÍ wiÍc z†naprzemien-

nych stanÛw (1) i†(0), ktÛrych
czas trwania moøe zawieraÊ
siÍ w†2†przedzia³ach czaso-
wych nazywanych dalej od-
powiednio short i†long:
- shor t przedzia ³ czasu
0<t<0,5 s,

- long przedzia ³ czasu
0,6<t<2,2 s.
Tak wiÍc np. long(1) jest

to d³ugie puszczenie przycis-
ku, a†short(0) krÛtkie wciúniÍ-
cie przycisku.

Przeanalizujmy przyk³ad
pokazany na rys. 1. Jest to
najprostszy kod sk³adaj¹cy siÍ
tylko z†4†stanÛw:

Rys. 1. Przykładowy kod otwarcia zamka
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Start->long(1) ->short(0)
->Open, zawieraj¹cych siÍ
w†przedzia³ach czasowych A,
B, C i†D:

A†- start, aby mikrokont-
roler przeszed³ w†stan anali-
zy kodu otwarcia zamka,
wciskamy przycisk dzwonka
na czas krÛtszy niø 0,14 s.
Jeøeli przycisk pozostanie

wciúniÍty przez d³uøszy czas
(A1), zostanie za³¹czony
dzwonek.

B†- long(1) - puszczamy
przycisk na czas zawieraj¹cy
siÍ w†przedziale 0,6<t<2,2 s,
ktÛry zosta³ zakreskowany na
rys. 1. W†przypadku gdy przy-
cisk zostanie wciúniÍty zbyt
prÍdko (B1) lub zbyt pÛüno
(B2), analiza kodu zostanie
przerwana.

Rys. 3. Schemat elektryczny połączeń

WYKAZ ELEMENTÓW

Rezystory

R1: 100 kΩ

R2, R3: 3 kΩ

Kondensatory

C1, C2: 27 pF

C3: 100 µF/16V

C4, C6: 100 nF

C5: 10 µF/16V

Półprzewodniki

U1: AT90S2313
zaprogramowany

U2: 78L05

T1, T2: BC547

D1, D2: 1N4148

Mostek prostowniczy

Różne

Kwarc: 4 MHz

S1, S2, S4, S6, S8: przełączniki
przechylne 2−stanowe

S3, S5, S7: przełączniki
przechylny 3−stanowe

J1...J5: listwy połączeniowe

T1: transformator TS 2/15

K1, K2: przekaźniki JQC−3FF
12VDC−1ZS

zamka zostanie w³¹czony na
3†s.

W wykonanym modelu
kod otwarcia zamka moøe siÍ
sk³adaÊ z†8†stanÛw: 4†stanÛw
(1) - przycisk puszczony ozna-
czonych na p³ycie czo³owej
symbolem ìwysokiegoî im-
pulsu dodatniego i†4†stanÛw
(0) - przycisk wciúniÍty, ozna-
czonych symbolem ìniskiegoî
impulsu dodatniego. Widok

C†- short(0) - wciskamy
przycisk dzwonka na czas
krÛtszy niø 0,5 s. Jeúli przy-
cisk nie zostanie puszczony
przed up³ywem czasu 0,5†s
(C1), analiza kodu zostanie
przerwana.

D†- Open - jeúli wszyst-
kie warunki i†parametry ko-
du bÍd¹ spe³nione, po pusz-
czeniu przycisku dzwonka
zaczep elektromagnetyczny

Rys. 2. Widok płyty czołowej
sterownika
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List. 1. Fragment programu sterującego pracą mikrokontrolera
start:

sbrc jeden,1 ;dekodowanie kombinacji
rcall o_k_1
sbrc jeden,0 ;bit d0 jest “1” więc

;następuje skok
rcall o_d_1 ;do procedury o_d_1

sbrc dwa,3 ;bit d3 jest “1” więc
;następuje skok

rcall o_k_0 ;do procedury o_d_1
sbrc dwa,4
rcall o_d_0

sbrc trzy,2 ;bit d2 jest “1” więc
;następuje otwarcie

rjmp open ;elektrozamka
sbrc trzy,1
rcall o_k_1
sbrc trzy,0
rcall o_d_1

o_k_0:
ldi  Temp,25
sbic PIND,1
ret ;krotkie
rcall delay_20ms ;wcisniecie
dec Temp ;przyciku
BRBC 0x01,PC-4 ;krotkie znaczy

;ponizej 25*20ms =0.5s
rjmp menue_1

ldi Temp,80 ;i
sbic PIND,1 ;nie dluzsze niz

;30*20ms+80*20ms =2.2s
ret
rcall delay_20ms
dec Temp
BRBC 0x01,PC-4
rjmp menue_1

o_d_1:
ldi  Temp,30
sbis PIND,1 ;dlugie
rjmp menue_1 ;puszczenie
rcall delay_20ms ;przycisku

dec Temp ;dlugie znaczy nie krotsze
;niz 30*20ms =0.6s

BRBC 0x01,PC-4

ldi Temp,80 ;i
sbis PIND,1 ;nie dluzsze

;niz 30*20ms+80*20ms =2.2s
ret
rcall delay_20ms
dec Temp
BRBC 0x01,PC-4
rjmp menue_1

p³yty czo³owej przedstawiono
na fot. 2.

Ustalenie kodu odbywa siÍ
przez odpowiednie ustawienie
prze³¹cznikÛw przechylnych,
ktÛre odpowiadaj¹ za kolejne
stany (1)(0)(1)(0)(1)(0)(1)(0).
Prze³¹czaj¹c je w†pozycje
short lub long, ustalamy, czy
wciúniÍcie lub puszczenie
przycisku (czyli znaki kodu)
ma byÊ d³ugie czy krÛtkie.

Kod otwarcia moøe zostaÊ
skrÛcony, jeúli prze³¹cznik
przechylny oznaczony zna-
kiem ì*î pozostawimy w†sta-
nie neutralnym. Jest moøliwe
skrÛcenie kodu do 2, 4†lub
6†stanÛw.

Realizacja
Projekt, ktÛrego schemat

elektryczny pokazano na rys. 3,
zosta³ wykonany przy uøyciu
mikrokontrolera AT90S2313 -
dobrze znanego z†wielu pub-
likowanych artyku³Ûw†w†EP.
Ca³a logika analizy kodu ìza-
szytaî jest w†programie napi-
sanym dla tego mikrokontro-
lera w†jÍzyku asembler. Opis
najwaøniejszych cech progra-
mu zamieszczono w†dalszej
czÍúci artyku³u.

Jako elementy wykonaw-
cze zastosowano dwa przekaü-
niki (K1 i†K2), ktÛre za³¹czaj¹
dzwonek i†elektrozamek. Do
z³¹cza J1 naleøy pod³¹czyÊ
przycisk s³uø¹cy do za³¹cza-
nia elektrozamka wewn¹trz
budynku, do z³¹cza J2 pod³¹-
czamy klasyczny przycisk
dzwonkowy. Z³¹cze J4 to styk
zwierny przekaünika za³¹cza-
j¹cego dzwonek. Z³¹cze J5 to
styk przekaünika za³¹czaj¹ce-
go elektrozamek.

Tab. 1

Rejestr D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

jeden x x x 0 0 0 0 1

dwa x x x 0 1 0 0 0

trzy x x x 0 0 1 0 0

.... .. .. .. .. .. .. .. ..

osiem x x x x x x x x

x- dowolna wartoœæ

Opis programu
Na pocz¹tku g³Ûwnej pÍtli

programu sprawdzane jest po-
³oøenie prze³¹cznikÛw prze-
chylnych odpowiadaj¹cych za
kolejne stany kodu otwarcia
zamka. Informacje te zapisy-
wane s¹ do 8†rejestrÛw†na-
zwanych jeden, dwa...osiem.
W†rejestrach tych bity D0...D4
opisuj¹ stan po³oøenia prze-
³¹cznikÛw:
D0 - d³ugie puszczenie przy-
cisku dzwonka,

D1 - krÛtkie puszczenie przy-
cisku dzwonka,

D2 - za³¹czenie elektrozamka,
D3 - krÛtkie wciúniÍcie przy-
cisku dzwonka,

D4 - d³ugie wciúniÍcie przy-
cisku dzwonka.
Dla opisywanego wczeú-

niej przyk³adu rejestry je-
den...osiem bÍd¹ mia³y war-
toúci pokazane w†tab. 1.

NastÍpnie rozpoczyna siÍ
monitorowanie przycisku
dzwonka i†jeúli zostanie on
wciúniÍty na czas krÛtszy niø
0,14 sekundy, rozpoczyna siÍ
analiza kodu. W†zaleønoúci
od wartoúci bitÛw rejestrÛw
(jeden...osiem) wywo³ane zo-
stan¹ odpowiednie procedu-
ry. Na list. 1 przedstawiono
fragmenty programu opisuj¹-
ce wywo³ywane procedury.
Jeúli analiza zakoÒczy siÍ
sukcesem, za³¹czony zosta-
nie przekaünik elektrozamka.
Jeúli zaú nast¹pi b³¹d przy
wprowadzaniu kodu (nie bÍ-
dzie on odpowiada³ kodowi
ustalonemu wczeúniej przez
prze³¹czniki przechylne),
program powrÛci do g³Ûwnej
pÍtli.
Adam Meller


