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Cyfrowa centrala
alarmowa, część 1
AVT−5005

W†moich artyku³ach juø wielo-
krotnie wyraøa³em swoj¹ opiniÍ
na temat budowania amatorskich
systemÛw alarmowych. Jestem
wielkim entuzjast¹ takich przed-
siÍwziÍÊ. Zawsze twierdzi³em, ze
sprytnie pomyúlana amatorska
konstrukcja moøe stanowiÊ znacz-
nie skuteczniejsze zabezpieczenie
naszego mienia, niø systemy alar-
mowe produkowane przez nawet
najbardziej renomowane firmy.
Przyczyna jest oczywista: przecieø
wiadomo, kto pierwszy zaopatruje
siÍ w†nowo wyprodukowane cen-
trale alarmowe, czujniki i†inne
elementy s³uø¹ce do ochrony mie-
nia. Wizerunek z³odzieja przedsta-
wianego jako prymitywnego ban-
dziora z†³omem w†rÍce i†workiem
na plecach naleøy juø do prze-
sz³oúci. Nie jest teø dla nikogo
tajemnic¹, øe grupy z³odziei za-
trudniaj¹ fachowcÛw - elektroni-
kÛw, ktÛrych jedynym zadaniem
jest rozpracowywanie pojawiaj¹-
cych siÍ na rynku nowych sys-
temÛw alarmowych.
Konstrukcja amatorska zawsze

bÍdzie dla potencjalnych intru-
zÛw wielk¹ zagadk¹. ZarÛwno
sama ìelektronikaî, jak i†sposÛb

Chcia³bym zaproponowaÊ
Czytelnikom Elektroniki
Praktycznej samodzielne

zbudowanie bodajøe
najwaøniejszego elementu

kaødego systemu alarmowego
- centrali, ktÛrej zadaniem
jest odbieranie informacji
z†czujnikÛw alarmowych

i†powodowanie odpowiedniej
reakcji uk³adÛw
wykonawczych.

wykonania instalacji,
rÛøny od typowych in-

stalacji zak³adanych przez
firmy ochrony mienia, mog¹ znie-
chÍciÊ niejednego amatora cudzej
w³asnoúci do prÛb wtargniÍcia na
zabezpieczony obszar.
Juø na samym wstÍpie chcia³-

bym z†naciskiem podkreúliÊ, øe
zaprojektowany i†oprogramowany
przeze mnie uk³ad uwaøam w†pew-
nym sensie za ìtworzywo konstruk-
cyjneî, z†ktÛrego moøecie wykonaÊ
w³asny, juø ca³kowicie niepowta-
rzalny uk³ad centrali alarmowej.
Program, ktÛry zapisany zosta³
w†pamiÍci ROM procesora jest taki,
jaki jest. Napisa³em go, kieruj¹c siÍ
w³asnym doúwiadczeniem i†oczy-
wiúcie subiektywnym zdaniem na
temat roli, jak¹ powinna spe³niaÊ
centrala alarmowa. S¹dzÍ jednak,
øe wielu CzytelnikÛw moøe mieÊ
w³asne, rÛøne od mojego podejúcie
do tego zagadnienia i†napisany
przeze mnie program moøe im po
prostu nie odpowiadaÊ. PragnÍ ich
zatem zachÍciÊ do dokonywania
zmian w†tym programie. Jest to
szczegÛlnie ³atwe, poniewaø kod
ürÛd³owy programu bÍdzie dostÍp-
ny na stronie internetowej Elekt-
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roniki Praktycznej oraz na p³ytach
CD-EP. Program zosta³ napisany
i†skompilowany w†úrodowisku pa-
kietu BASCOM AVR. Nawet oso-
bom, ktÛre nigdy nie zetknÍ³y siÍ
z†jÍzykiem BASIC, a†znaj¹ jakikol-
wiek inny jÍzyk programowania,
opanowanie pos³ugiwania siÍ MCS
BASIC nie powinno sprawiÊ wiÍk-
szego k³opotu.

Projektuj¹c uk³ad centrali alar-
mowej, po³oøy³em najwiÍkszy na-
cisk na rozwi¹zanie problemu
zawiadamiania wybranych osÛb
o†w³amaniu lub prÛbie sabotaøu
dokonywanej na strzeøonym ob-
szarze. Oczywiúcie, centrala wy-
posaøona zosta³a w†typowe wyj-
úcia przekaünikowe, do ktÛrych
moøna pod³¹czyÊ praktycznie do-

wolne uk³adu wykonawcze. Jakie
to mog¹ byÊ uk³ady? NajczÍúciej
jako uk³ady wykonawcze syste-
mÛw alarmowych wykorzystywa-
ne s¹ wszelkiego rodzaju syreny,
najczÍúciej po³¹czone z†sygnaliza-
torami optycznymi. Moim zda-
niem, jest to o†wiele za ma³o! Do
wyj¹cych syren w niesprawnych
systemach alarmowych wszyscy

Rys. 1. Schemat elektryczny głównego modułu centrali.
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dawno siÍ przyzwyczaili i†naj-
czÍúciej jedyn¹ reakcj¹ na w³¹cze-
nie siÍ sygnalizacji alarmowej
w†domu s¹siada jest z³orzeczenie
i†zamkniÍcie okna. Moim zda-
niem, naprawdÍ skuteczny system
alarmowy musi umoøliwiaÊ za-
wiadamianie wybranych osÛb
o†prÛbie w³amania do naszego
domu. Wys³anie wiadomoúci mo-
øe odbyÊ siÍ rÛønymi drogami. Ja
wybra³em rozwi¹zanie najprost-
sze, acz nie pozbawione wad -
³¹cznoúÊ telefoniczn¹.
Jakie w³aúciwie zdarzenia na-

leøy przewidzieÊ podczas projek-
towania systemu alarmowego?
Z†pozoru jest to oczywiste: prÛbÍ
w³amania, ktÛra powinna byÊ wy-
kryta przez odpowiednie czujniki.
To prawda, ale nie ca³a prawda.
ZastanÛwmy siÍ, w†jaki sposÛb
moglibyúmy unieszkodliwiÊ sys-
tem alarmowy, zainstalowany np.
w†mieszkaniu. Rozwi¹zaniem naj-
prostszym jest wy³¹czenie pr¹du,
co najczÍúciej jest moøliwe z†ze-
wn¹trz strzeøonego pomieszcze-
nia. Jednak konstruktorzy central
alarmowych przewidzieli tak¹ sy-
tuacjÍ i†standardowo wyposaøaj¹
je w†awaryjne ürÛd³a zasilania.
Tak wiÍc wy³¹czenia pr¹du nie
bÍdzie skuteczne, chyba øe po-
trwa wystarczaj¹co d³ugo, aby
spowodowaÊ roz³adowanie aku-
mulatora, najczÍúciej o†niezbyt
wielkiej pojemnoúci. Z†tak¹ prÛb¹
sforsowania systemu alarmowego
zawsze moøemy siÍ liczyÊ, szcze-
gÛlnie podczas d³uøszych wyjaz-
dÛw. Tak wiÍc zadaniem centrali
alarmowej powinno byÊ (w†na-
szym uk³adzie jest) takøe wykry-
wanie prÛby sabotaøu, a†w³aúci-
wie nieprawid³owoúci w dzia³a-
niu uk³adu zasilania.
Budowa centrali, ktÛra pomi-

mo wielkiej rÛønorodnoúci pe³nio-
nej przez ni¹ funkcji sk³ada siÍ
tylko z†czterech uk³adÛw scalo-
nych nie powinna okazaÊ siÍ zbyt
trudna nawet dla pocz¹tkuj¹cych
elektronikÛw. Takøe koszt wyko-
nania uk³adu jest niezbyt wysoki.
Zreszt¹, ocena celowoúci i kosztu
wykonania systemu alarmowego
jest dosyÊ trudna. Jeøeli z³odzieje
bÍd¹ omijaÊ z†daleka nasz dom
i†zainstalowany uk³ad alarmowy
nigdy nie zostanie wykorzystany,
to niezaleønie, ile pieniÍdzy wy-
damy na jego budowÍ, zawsze
bÍdzie to tylko zbÍdny wydatek.

Charakterystyka techniczna centrali alarmowej:
1. Centrala posiada 5†wejúÊ analogowych, do ktÛrych mog¹ byÊ

do³¹czone parametryzowane linie dozorowe. NapiÍcie wzorcowe na
poszczegÛlnych liniach jest automatycznie mierzone przed kaødym
uzbrojeniem systemu alarmowego. Program nadzoruje stan kaødej z†linii
i†w†przypadku wyst¹pienia na niej znacz¹cych zmian napiÍcia podejmuje
decyzjÍ o†uruchomieniu sygnalizacji alarmowej. Powolne zmiany napiÍ-
cia, ktÛre mog¹ byÊ spowodowane np. wzrostem wilgotnoúci otoczenia,
s¹ ignorowane.

2. Do konfigurowania centrali s³uø¹ specjalne polecenia z menu,
dostÍpne po podaniu ustawionego uprzednio has³a. Komunikacja
pomiÍdzy central¹ a†operatorem realizowana jest za poúrednictwem
szesnastoprzyciskowej klawiatury i†wyúwietlacza alfanumerycznego LCD.
Daje to uøytkownikom wielki, rzadko spotykany w†tego typu urz¹dze-
niach komfort obs³ugi. Nie musimy juø obserwowaÊ zapalaj¹cych siÍ
diod LED i†korzystaÊ ze skomplikowanego, trudnego do opanowania
algorytmu programowania centrali. Komunikacja z†uk³adem odbywa siÍ
w†ìludzkimî jÍzyku, komunikaty zredagowane s¹ po polsku (z†polskimi
znakami w³¹cznie), a†obs³uga centrali polega g³Ûwnie na odpowiadaniu
na zadawane przez program pytania. No cÛø, maj¹c 8kB pamiÍci ROM
moøna by³o trochÍ poszaleÊ.

3. Stan poszczegÛlnych linii dozorowych moøe byÊ w†kaødej chwili
sprawdzony, a†wartoúÊ wystÍpuj¹cego na nich napiÍcia podawana na
wyúwietlacz alfanumeryczny LCD

4. Kaøda linia dozorowa moøe pracowaÊ w†trzech trybach:
- wywo³ywania alarmu po zaprogramowanym okresie,
- natychmiastowego w³¹czania alarmu,
- pozostawaÊ wy³¹czona.

Tryby pracy s¹ prze³¹czane z†poziomu menu konfiguracyjnego.
5. Centrala jest uruchamiana za pomoc¹ tabletek DALLAS DS1990.

Liczba zainstalowanych czytnikÛw TOUCH MEMORY nie jest praktycznie
niczym ograniczona, co umoøliwia uzbrajanie i†rozbrajanie systemu
z†rÛønych miejsc. Maksymalna liczba tabletek DS1990, jak¹ moøemy
zarejestrowaÊ wynosi 10. Oczywiúcie, po nieznacznej modyfikacji
programu steruj¹cego moøemy tÍ liczbÍ zwiÍkszyÊ lub zmniejszyÊ.

6. Niezaleønie od funkcji uzbrajania i†rozbrajania alarmu, dostÍp do
menu konfiguracyjnego centrali blokowany jest za pomoc¹ maksymalnie
dziesiÍciocyfrowego has³a dostÍpu. Po uzbrojeniu alarmu dostÍp do
klawiatury jest blokowany i†jakiekolwiek ingerencje w†ustawiania sys-
temu staj¹ siÍ niemoøliwe.

7. Jedn¹ z†podstawowych funkcji centrali jest nadzÛr nad akumu-
latorem i†jego okresowe do³adowywanie. W†przypadku awarii akumu-
latora lub d³ugotrwa³ego od³¹czenia centrali od sieci energetycznej
podejmowane s¹ stosowne, opisane w†dalszej czÍúci artyku³u kroki.

8. Centrala posiada wbudowany dialer umoøliwiaj¹cy przekazywanie
informacji o†wtargniÍciu na strzeøony obiekt lub prÛbie sabotaøu.
Komunikaty alarmowe pamiÍtane s¹ w uk³adzie scalonym ISD1420. Do
dyspozycji mamy dwa rodzaje komunikatÛw, ktÛre moøna przes³aÊ pod
rÛøne lub te same numery telefonÛw. W†pamiÍci centrali moøna zapisaÊ
úrednio (zaleøy to od liczby cyfr w†rejestrowanych numerach) do 30
numerÛw telefonÛw, w†tym takøe telefonÛw pracuj¹cych w†sieci telefonii
komÛrkowej.

9. Centrala posiada dwa wyjúcia przekaünikowe, kaøde po dwa styki
prze³¹czane. Kaøde wyjúcie moøe byÊ indywidualnie skonfigurowane do
pracy w†rÛønych sytuacjach.

10. Uk³ad centrali posiada dodatkowe wyjúcie magistrali I2C. Pozwala
to na praktycznie nieograniczon¹ rozbudowÍ systemu. Magistrala I2C
moøe s³uøyÊ do komunikacji z†dodatkowymi uk³adami zlokalizowanymi
w†bezpoúrednim s¹siedztwie p³ytki g³Ûwnej centrali. Natomiast istniej¹ca
w†systemie magistrala 1WIRE pozwala na wysy³anie i†odbieranie danych
z†urz¹dzeÒ peryferyjnych zlokalizowanych nawet w†duøej odleg³oúci od
g³Ûwnego uk³adu. Oczywiúcie, taka rozbudowa systemu wi¹za³aby siÍ
ze zmian¹ steruj¹cego nim oprogramowania. Jednak ze wzglÍdu na
ogromn¹ ³atwoúÊ pisania programÛw w†jÍzyku MCS BASIC, taka
modernizacja nie powinna nikomu przysporzyÊ wiÍkszych trudnoúci.
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Jeøeli jednak system alarmowy
choÊ raz uchroni nasze mienie
przed kradzieø¹, to niezaleønie od
poniesionych nak³adÛw na insta-
lacjÍ odzyskamy te pieni¹dze i†to
najczÍúciej z†duøym procentem.

Opis dzia³ania
Schemat elektryczny centrali

alarmowej przedstawiono na rys.
1 i†2. Na rys. 1 przedstawiono
g³Ûwny blok uk³adu centrali z†za-
rz¹dzaj¹cym systemem proceso-
rem typ AVR AT90S8535, a†na
rys. 2 jest schemat bloku klawia-
tury i†wyúwietlacza alfanumerycz-
nego (montowane na osobnej p³yt-
ce obwodu drukowanego).
Omawianie schematu rozpocz-

niemy od serca uk³adu, czyli od
procesora AT90S8535, ktÛry o†ile
sobie przypominam, nie by³ jesz-
cze nigdy stosowany w†konstruk-
cjach opisywanych na ³amach
Elektroniki Praktycznej. Procesor
AT90S8535 jest nowoczesnym
mikrokontrolerem zaprojektowa-
nym w firmie ATMEL w†oparciu
o†architekturÍ RISC. Jest to na-
prawdÍ wspania³a ìmaszynkaî,
na ktÛrej moøna zrealizowaÊ wie-
le ciekawych uk³adÛw, a†dziÍki
pakietowi BASCOM AVR jest nie-
zwykle ³atwa do oprogramowa-
nia. W†uk³adzie centrali zosta³y
wykorzystane wszystkie 32 wej-
úcia-wyjúcia procesora. OmÛwmy
teraz pokrÛtce pe³nione przez nie
funkcje.
Zacznijmy od wejúÊ, do ktÛ-

rych do³¹czane s¹ parametryzowa-
ne linie dozorowe. Do badania
napiÍcia panuj¹cego na tych li-

niach wykorzysta³em piÍÊ spoúrÛd
oúmiu dostÍpnych kana³Ûw prze-
twornika analogowo-cyfrowego
wbudowanego w†strukturÍ proce-
sora 90S8535. S¹ to wejúcia portu
A: PA0, PA1, PA2, PA3 i†PA4.
Wejúcia te zosta³y podci¹gniÍte do
plusa zasilania za pomoc¹ rezys-
torÛw RP1 i†zabezpieczone przed
przedostaniem siÍ na nie zbyt
wysokiego lub zbyt niskiego na-
piÍcia za pomoc¹ diod D1..D10.
Do wejúÊ do³¹czone s¹ takøe
rezystory szeregowe R12..R16, sta-
nowi¹ce wraz z†rezystorami za-
wartymi w†strukturze R-packa RP1
dwie spoúrÛd trzech czÍúci dziel-
nika napiÍciowego ustalaj¹cego na-
piÍcie na kaødej z†linii dozoro-
wych.
Wyjaúnijmy teraz pojÍcie linii

parametryzowanych. WiÍkszoúÊ
central alarmowych posiada wej-
úcia kontroluj¹ce stany ìzwarteî
lub ìrozwarteî, czyli reaguj¹ce
najczÍúciej na od³¹czenie przewo-
du sygnalizacyjnego od masy. Ta-
ki uk³ad stosunkowo ³atwo unie-
szkodliwiÊ, zwieraj¹c liniÍ sygna-
³ow¹ z†mas¹ gdzieú w†pobliøu
centrali. Natomiast na linii para-
metryzowanej istnieje sta³y, usta-
lony przez uøytkownika i†zapa-
miÍtany przez centralÍ, poziom
napiÍcia. Znaczna i†odbywaj¹ca
siÍ w†krÛtkim czasie zmiana war-
toúci tego napiÍcia traktowana jest
jako kryterium alarmu. ZasadÍ
dzia³ania linii parametryzowanych
wyjaúnia rys. 3, na ktÛrym poda-
no przyk³adow¹ wartoúÊ rezystora
do³¹czanego do masy na koÒcu
kaødej linii dozorowej. WartoúÊ

napiÍcia wystÍpuj¹cego na linii
moøna odczytaÊ za pomoc¹ pros-
tego plecenia MCS BASIC:
W = Getadc(channel)

gdzie zmienna W musi byÊ za-
deklarowana jako WORD (s³owo
16-bitowe).
Jak juø wspomina³em, jednym

z†najwaøniejszych uk³adÛw wyko-
nawczych naszej centrali jest dia-
ler umoøliwiaj¹cy wybranie do 30
uprzednio zaprogramowanych nu-
merÛw telefonÛw i†przekazanie
jednego z†dwÛch zarejestrowanych
w†ISD1420 komunikatÛw. Nieste-
ty, wszelkie prÛby generacji kodu
DTMF metodami programowymi
okaza³y siÍ bezowocne. Da³em
zatem za wygran¹ i†do wytwarza-
nia tonÛw potrzebnych do wybra-
nia numerÛw telefonÛw wykorzys-
ta³em popularny uk³ad scalony,
opisywany juø wielokrotnie w†EP:
UM91531. Do obs³ugi tego uk³adu
zosta³y wykorzystane nastÍpuj¹ce
wyjúcia procesora:
- PC.0..PC.3 - wybieranie jednego
z†16 tonÛw ( w†przypadku, kie-
dy kod DTMF wykorzystywany
jest wy³¹cznie do wybierania
numeru telefonu korzystamy je-
dynie z†10 tonÛw),

- PC.5 zerowanie dialera,
- PC.4 inicjalizacja generacji to-
nÛw.
Aby wygenerowaÊ jeden z†to-

nÛw DTMF, procesor musi wyko-
naÊ nastÍpuj¹ce czynnoúci:
1. UstawiÊ poziom niski na

wejúciu zezwolenia uk³adu
UM91531.
2. Na wejúciach D0..D3 ustawiÊ

kombinacjÍ wartoúci binarnych od-
powiadaj¹c¹ kodowi cyfry nume-
ru, ktÛra ma zostaÊ wyemitowana.
3. WygenerowaÊ krÛtki impuls

dodatni na wejúciu LATCH.
Przed wybieraniem numeru te-

lefonu, linia telefoniczna powinna
byÊ do³¹czona do wejúcia CON8,
sk¹d za poúrednictwem transfor-
matora separuj¹cego TR1 jest do-
³¹czana do uk³adu centrali. RolÍ
³¹cznika spe³nia tu miniaturowy
przekaünik RL1, sterowany z†wyj-
úcia PD.3 procesora. Ma³y pobÛr
pr¹du przez przekaünik pozwoli³
na unikniÍcie stosowania bufora
mocy i†zasilanie cewki przekaüni-
ka bezpoúrednio z†wyjúcia proce-
sora.
Podczas wybieranie numeru te-

lefonu przebiegi napiÍciowe za-
wieraj¹ce sygna³y tonu DTMF kie-

Rys. 2. Schemat elektryczny modułu klawiatury i wyświetlacza.
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rowane s¹ na bazÍ tranzystora T1,
ktÛrego kolektor do³¹czony jest do
wtÛrnego uzwojenia transformato-
ra separuj¹cego za poúrednictwem
drugiego miniaturowego przekaü-
nika - RL2. Po wybraniu numeru
uzwojenie to ³¹czone jest z†wyj-
úciem uk³adu ISD1420. Przekaünik
RL jest sterowany poziomem nis-
kim bezpoúrednio z†wyjúcia PD.2
procesora.
Nasza centrala alarmowa, po-

dobnie jak kaøda inna, musi po-
siadaÊ uk³ady umoøliwiaj¹ce jej
sterowanie urz¹dzeniami wyko-
nawczymi, ktÛrymi zazwyczaj s¹
syreny i†úwietlne urz¹dzenia syg-
nalizacyjne. Do w³¹czania takich
uk³adÛw s³uø¹ dwa przekaüniki
o†duøej obci¹øalnoúci stykÛw, RL3
i†RL4. Kaødy z†przekaünikÛw po-
siada dwie pary odizolowanych
galwanicznie stykÛw prze³¹cza-
nych, co daje w†sumie moøliwoúÊ
sterowania aø czterema uk³adami
wykonawczymi. Przekaüniki zasi-
lane s¹ napiÍciem 12VDC, co
spowodowa³o koniecznoúÊ zasto-
sowania do ich w³¹czania kluczy
tranzystorowych, ktÛrymi s¹ tran-
zystory T2 i†T3.
Newralgicznym punktem kaø-

dego systemu alarmowego jest
jego uk³ad zasilania. Z†powodÛw,
o†ktÛrych juø wspominaliúmy, kaø-
da centrala alarmowa musi posia-
daÊ alternatywne ürÛd³o zasilania,
zapewniaj¹ce sta³y dop³yw pr¹du
nie tylko do samej centralki, ale
do wspÛ³pracuj¹cych z†ni¹ czuj-
nikÛw i†przynajmniej czÍúci uk³a-
dÛw wykonawczych. Awaryjne
ürÛd³o zasilania, ktÛrym moøe byÊ
akumulator kwasowy o†napiÍciu
12V, musi byÊ stale do³adowywa-
ne i†stale gotowe do podjÍcia
pracy w†zastÍpstwie wy³¹czonego
zasilania sieciowego. W†naszym
uk³adzie akumulator BT1 ³adowa-
ny jest za poúrednictwem tranzys-
tora T4, w³¹czanego i†wy³¹czane-
go przez procesor. NapiÍcie z†za-
ciskÛw akumulatora, zredukowane
za pomoc¹ dzielnika napiÍciowe-
go R21 i†R22, jest doprowadzane
do wejúcia szÛstego kana³u ana-
logowego procesora - PA5 (ADC5).
Przez ca³y czas pracy centrali,
niezaleønie czy znajduje siÍ ona
w†stanie aktywnym czy czuwania,
procesor nieustannie monitoruje
napiÍcie wystÍpuj¹ce na akumu-
latorze. Jeøeli jest ono mniejsze
od ustalonej wartoúci, to na wyj-

úciu PA.6 procesora ustawiany
jest poziom wysoki, powoduj¹cy
w³¹czenie uk³adu ³adowania aku-
mulatora zbudowanego z†wyko-
rzystaniem tranzystorÛw T5 i†T4.
Po na³adowaniu akumulatora do
wymaganego napiÍcia, uk³ad do-
³adowywania zostaje wy³¹czony.
Moøe siÍ jednak zdarzyÊ, øe po-
mimo w³¹czenia ³adowania napiÍ-
cie na akumulatorze nie wzrasta.
Mog¹ byÊ dwa powody wyst¹pie-
nia takiego zjawiska: wy³¹czenie
zasilania 220V lub uszkodzenie
akumulatora. Jeøeli taka sytuacja
potrwa d³uøej niø godzinÍ, pro-
gram podejmuje akcjÍ maj¹c¹ na
celu zawiadomienie wyznaczo-
nych osÛb o†awarii systemu lub
prÛbie sabotaøu. Pod zarejestrowa-
ne uprzednio numery telefonÛw
zostaje wys³any komunikat o†awa-
rii, uprzednio nagrany w†uk³adzie
ISD1420.
No w³aúnie, komunikat nagra-

ny w uk³adzie ISD1420! Najwy-
øsza pora wspomnieÊ, w†jaki spo-
sÛb obs³ugiwana jest ta funkcja
naszej centralki. Do nagrywania
komunikatÛw s³ownych wykorzys-
tany zosta³ popularny magnetofo-
nik cyfrowy typu ISD1420, wie-
lokrotnie juø opisywany na ³a-
mach Elektroniki Praktycznej. Pa-
miÍÊ analogowa tego uk³adu zo-
sta³a podzielona na dwa sektory,
w†ktÛrych moøemy zmieúciÊ dwa
komunikaty o†czasie trwania po
10 sekund. Wiadomoúci bÍd¹ wy-
sy³ane do osÛb, ktÛre zosta³y
uprzednio proszone o†ewentualn¹
interwencjÍ, tak wiÍc czas ich
trwania powinien byÊ ca³kowicie
wystarczaj¹cy.
WybÛr jednego z†dwÛch komu-

nikatÛw dokonywany jest za po-
moc¹ zmiany stanu logicznego na
wyjúciu PD.1 procesora. Uk³ad
ISD1420 wyposaøony zosta³ we
wszystkie elementy umoøliwiaj¹ce
nie tylko odtwarzanie, ale takøe
nagrywanie komunikatÛw bezpo-
úrednio w†systemie, w†tym takøe
w†mikrofon pojemnoúciowy M1.
Nagrywanie komunikatu odbywa
siÍ w†czasie, kiedy na wyjúciu
PD.0 procesora pojawia siÍ poziom
niski, a†odtwarzanie inicjowane
jest ujemnym impulsem na wyj-
úciu PD.7. Wszystkie funkcje zwi¹-
zane z†nagrywaniem i†odtwarza-
niem realizowane s¹ bezpoúrednio
z†programu, co zostanie opisane
w†dalszej czÍúci artyku³u.

Nasza centralka pe³ni doúÊ
skomplikowane funkcje i†zarÛwno
jej konfigurowanie, jak i†codzien-
ne uøytkowanie wymaga czytel-
nego, ³atwego w†obs³udze interfej-
su. Do dyspozycji mamy wyúwiet-
lacz alfanumeryczny 16*2 i†kla-
wiaturÍ wyposaøon¹ w†16 przycis-
kÛw. Wyúwietlacz sterowany jest
w†trybie czterobitowym i†po³¹czo-
ny z†uk³adem za pomoc¹ z³¹cz
CON1-CON2. Poniewaø do obs³ugi
klawiatury szesnastkowej potrzeb-
ne by by³o aø 8†wyprowadzeÒ
procesora, a†takøe znaczna liczba
po³¹czeÒ pomiÍdzy dwoma p³yt-
kami, w†uk³adzie centralki zain-
stalowana zosta³ magistrala I2C.
Klawiatura obs³ugiwana jest za
pomoc¹ ekspandera I2C - 8-bitowy
port wejúciowo - wyjúciowy typu
PCF8574A. Wszystkie operacje
zwi¹zane z†transmisj¹ danych za
poúrednictwem magistrali I2C s¹
w†jÍzyku MCS BASIC wrÍcz ba-
nalnie proste do obliczenia. Dla
przyk³adu podam fragment listin-
gu podprogramu obs³uguj¹cego
klawiaturÍ:

Sub Keyscan

'podprogram skanowania

'klawiatury

I2Csend 112, &B11111110

'ustaw stan niski na wyjściu D0

'układu PCF8574A, czyli

'w dolnym rzędzie klawiatury

I2Creceive 112, Keyvalue

'zbadaj stan wejść tego układu

Select Case Keyvalue

Case 126: Keyvalue = 0

Case 190: Keyvalue = 10

Case 222: Keyvalue = 11

Case 238: Keyvalue = 12

End Select

If Keyvalue > 15 Then

'jeżeli nie został naciśnięty

'klawisz w rzędzie, to:

I2Csend 112, &B11111101

'ustaw stan niski na drugim

'od dołu rzędzie klawiatury

I2Creceive 112, Keyvalue

'zbadaj stan wyjść układu

'PCF8574A

Select Case Keyvalue

Case 125: Keyvalue = 1

Case 189: Keyvalue = 2

Case 221: Keyvalue = 3

Case 237: Keyvalue = 13

End Select

End If

If Keyvalue > 15 Then
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'jeżeli nie został naciśnięty

'klawisz w rzędzie, to:

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

'dalej badanie następnych

'dwóch wierszy

End Sub

'podprogram zwraca wartość

'KEYWALUE z zakresu 0..15,

'o ile któryś z klawiszy

'został naciśnięty

Jednym z†waøniejszych ele-
mentÛw centrali jest uk³ad po-
zwalaj¹cy na uzbrajanie i†rozbra-
janie systemu alarmowego. W†roli
kluczy steruj¹cych prac¹ centrali
zastosowa³em tabletki DALLAS
typu DS1990. Moim zdaniem jest
to jeden z†najskuteczniejszych
sposobÛw zabezpieczenia uk³a-
dÛw elektronicznych przed mani-
pulacjami niepowo³anych osÛb.
Na úwiecie nie istniej¹ dwie
identyczne tabletki DS1990,
a†kaøda prÛba ich podrobienia
skazana jest z†gÛry na niepowo-
dzenie. Do odczytywanie nume-
rÛw seryjnych kluczy DS1990
s³uø¹ specjalne czytniki, tzw.
TOUCH MEMORY, ktÛrych prak-
tycznie dowoln¹ liczbÍ moøemy
do³¹czyÊ do z³¹cza CON6.
Program centrali pozwala na

zarejestrowanie maksymalnie 10
tabletek DS1990. Jeøeli bÍdziemy
potrzebowaÊ mniejszej liczby klu-
czy, to musimy rejestrowaÊ je
wielokrotnie, tak aby ³¹czna
liczba zapisanych w†pamiÍci nu-
merÛw seryjnych zawsze wynosi-
³a 10.
Naleøy zauwaøyÊ, øe zainsta-

lowana w†systemie magistrala
1WIRE moøe s³uøyÊ takøe do
obs³ugi dowolnej liczby innych
urz¹dzeÒ sterowanych protokÛ-
³em 1WIRE. Mog¹ to byÊ rÛø-
nego rodzaju prze³¹czniki, ter-
mometry i†inne urz¹dzenia, ktÛ-
rych do³¹czenie do centrali bÍ-
dzie jednak wymagaÊ przerÛbki
steruj¹cego ni¹ oprogramowania.
Do z³¹cza CON7 do³¹czane s¹

Rys. 3. Zasada działania linii parametryzowanych.

diody LED wbudo-
wane w†czy tn ik i
TOUCH MEMORY.
Zadaniem tych diod
jest sygnalizowanie
aktualnego stanu
systemu.
Poniewaø wiem,

øe obs³uga magistrali
1WIRE przysparza

sporo k³opotÛw pocz¹tkuj¹cym
programistom, przytaczam krÛtki
fragment listingu podprogramu od-
czytuj¹cego numery seryjne table-
tek DS1990 i†zapisuj¹cego je w†pa-
miÍci danych EEPROM procesora
'8535.

Sub Read_button

Waitms 50

1wreset 'inicjalizacja

'magistrali 1WIRE

If Err = 1 Then

'jeżeli brak odpowiedzi, to

Return

End If

1wwrite &H33

'wyślij na magistralę 1WIRE

'żądanie podania numeru klucza

For I = 1 To 8

Ar(i) = 1wread():

'odczytaj kolejne bajty

'numeru klucza

Next I

For I = 1 To 8

Writeeeprom Ar(i),Eepromadres

'zapisz w pamięci kolejne

'bajty numeru klucza

Incr Eepromadres

'zwiększ wartość adresu, pod

'który zapisujemy dane

Next I

Incr Buttonnumber

'zwiększ numer aktualnie

'rejestrowanej tabletki DS1990

Set Ledgreen

'jako potwierdzenie odczytania

'danych włącz zieloną diodę

'w czytniku

Wait 3

Reset Ledgreen

End Sub

Zbigniew Raabe, AVT
zbigniew.raabe@ep.com.pl

Wzory p³ytek drukowanych w for-
macie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/
?pdf/marzec01.htm oraz na p³ycie
CD-EP03/2001B w katalogu PCB.

WYKAZ ELEMENTÓW

Rezystory
PR1: potencjometr montażowy
miniaturowy 1kΩ
PR2: potencjometr montażowy
miniaturowy 50kΩ
RP1: R−PACK SIL 10kΩ
R1, R3, R6, R10, R11: 3,3kΩ
R2: 10Ω
R4: 470kΩ
R5: 10k Ω
R7, R8, R17, R18:  560Ω
R9, R20: 4,7kΩ
R12..R16: 1kΩ
R19: według opisu w tekście
R21: 100kΩ
Kondensatory
C1, C2: 27pF
C3, C4, C5: 470nF
C6, C17: 100µF/16
C7: 4,7µF/16
C8..C12, C14, C16, C18: 100nF
C13: 1000µF/25
C15: 470µF/16
Półprzewodniki
D1..D10, D13, D14: 1N4148
D15: 1N4007
DP1: wyświetlacz LCD
alfanumeryczny 16*2
IC1: PCF8574A
IC2: zaprogramowany procesor
AT90S8535
IC3: DS1813
IC4: UM91531
IC5: ISD1420
IC6: 7812
IC7: 7805
T1..T3, T5: BC548
T4: BD140
Różne
CON1, CON2: 5x2 goldpin
CON3, CON4, CON10..CON13:
ARK3 (3,5mm)
CON5..CON8: ARK2 (3,5mm)
CON9: ARK2
CON14, CON15: 3x goldpin
F1: oprawka do bezpiecznika +
bezpiecznik 200mA
M1: mikrofon elektretowy
Q1: rezonator kwarcowy 8MHz
Q2: rezonator kwarcowy 3,579MHz
Q3: przetwornik piezo z generato−
rem
RL1, RL2: OMRON 5V
RL4, RL3: RM−82 12V
TR1: transformator separujący
TR2: transformator sieciowy
S1..S16: przycisk microswitch 12mm


