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Cyfrowa centrala
alarmowa, część 2
AVT−5005

Na p³ytce centrali alarmowej
zainstalowano dwa z³¹cza, z†ktÛ-
rych przynajmniej jedno ma ka-
pitalne znaczenie dla pragn¹cych
rozbudowaÊ uk³ad. Mam tu na
myúli z³¹cze oznaczone jako
CON14, do ktÛrego doprowadzone
s¹ linie magistrali I2C. Z³¹cze to
pozwala na rozbudowywanie sys-
temu przez wyposaøanie go w†do-
datkowe uk³ady wykonawcze
i†czujniki. W†Elektronice Praktycz-
nej opisano wiele modu³Ûw
wyposaøonych w†magistralÍ I2C
i†z†pewnoúci¹ kaødy znajdzie
wúrÛd nich odpowiadaj¹cy jego
potrzebom.
Drugie z³¹cze - CON15 - jest

opcjonalne, dodane ot tak, na
wszelki wypadek. Naleøy s¹dziÊ,
øe kaødy uøytkownik centrali
umieúci j¹ w†stosownej, solidnej
obudowie, zaopatrzonej w†rÛwnie
solidny zamek. Jednak zamki me-
chaniczne bywaj¹ nie tylko za-
wodne, ale takøe bardzo ³atwe do
otwarcia, nawet dla niezbyt dob-
rze ìwyszkolonychî w³amywaczy.
Z³¹cze CON15 umoøliwia nam
zaopatrzenie obudowy centrali
w†zamek praktycznie nie do ot-
warcia, w†dodatku pracuj¹cy ca³-

W†drugiej czÍúci artyku³u
prezentujemy moøliwoúÊ

rozbudowania centrali o†nowe
funkcje, omawiamy sposÛb
montaøu i†uruchomienia,

a†takøe najwaøniejsze
zagadnienia zwi¹zane

z†konfiguracj¹ centrali.

kowicie automatycz-
nie, zgodnie z†aktual-

nym stanem systemu alar-
mowego. Do z³¹cza tego moøemy
do³¹czyÊ typowy serwomechanizm
modelarski, ktÛrego wa³ napÍdo-
wy bÍdzie odsuwa³ rygiel zamka
obudowy po kaødym rozbrojeniu
systemu, a†zasuwa³ po kaødym
uzbrojeniu. Na wyprowadzeniu 3
z³¹cza CON15 pojawia siÍ bo-
wiem, po kaødej zmianie stanu
aktywnoúci systemu, ci¹g impul-
sÛw prostok¹tnych trwaj¹cy ok.
1†sekundy. Po uzbrojeniu alarmu
szerokoúÊ impulsÛw wynosi 2ms,
a†po rozbrojeniu 1ms. Powoduje
to obracanie wa³u napÍdowego
serwa o†180O i†przesuwanie rygla
zamka.
Naleøy jeszcze wspomnieÊ o†do-

datkowym sygnalizatorze Q3 - ge-
neratorze (niezbyt donoúnego) syg-
na³u akustycznego. Jego zadaniem
bÍdzie dyskretne powiadamianie
uøytkownikÛw systemu o†pewnych,
opisanych w†dalszej czÍúci artyku-
³u, sytuacjach. Jego rÛwnoleg³e
w³¹czenia z†wejúciem LATCH IC4
nie moøe powodowaÊ øadnych
nieprawid³owoúci w†dzia³aniu cen-
trali. Podczas nadawania sygna³Ûw



Cyfrowa centrala alarmowa

Elektronika Praktyczna 4/200142

akustycznych generator DTMF jest
bowiem wy³¹czony, a†podczas wy-
bierania numerÛw telefonÛw krÛt-
kie impulsy na wejúciu LATCH
nie bÍd¹ powodowa³y wytwarza-
nia s³yszalnego sygna³u.
Dzia³anie centrali alarmowej

omÛwimy tak, jakbyúmy dyspono-
wali gotowym juø i†skonfigurowa-
nym uk³adem. Samo sterowanie
central¹ jest wyj¹tkowo proste:
zarÛwno jej uzbrajanie, jak i†roz-
brajanie odbywa siÍ przez przy-
³oøenie do czytnika TOUCH ME-
MORY jednej z†zarejestrowanych
uprzednio tabletek DS1990. Pier-
wsze przy³oøenie tabletki do czyt-
nika powoduje uzbrojenie syste-
mu, nastÍpne rozbrojenie. Aktual-
ny stan systemu sygnalizowany
jest za pomoc¹ diod LED umiesz-
czonych w†czytniku. Jeøeli system
alarmowy jest rozbrojony, to w³¹-
czona jest dioda zielona, jeøeli
uzbrojony - dioda czerwona mi-
gocze z†czÍstotliwoúci¹ ok. 1Hz.
Podczas normalnej pracy cen-

trali dostÍp do menu konfigura-
cyjnego jest blokowany has³em
wprowadzonym podczas konfigu-
rowania systemu. Jeøeli system
jest aktywny (uzbrojony), to kla-
wiatura jest zablokowana i†doko-
nywanie jakichkolwiek zmian
w†systemie nie jest moøliwe, na-
wet dla osÛb znaj¹cych has³o.
W†stanie nieaktywnym bez poda-
nia has³a moøemy jedynie spraw-
dziÊ stan linii dozorowych, co
powinniúmy czyniÊ przed kaødym
uzbrojeniem systemu. Sprawdza-
nia linii sygnalizacyjnych doko-
nujemy za pomoc¹ przycisku
TEST. Po jego naciúniÍciu na
ekranie wyúwietlacza alfanume-
rycznego pojawiaj¹ siÍ informacje
o†napiÍciu wystÍpuj¹cym na kaø-
dej z†linii lub informacja o wy-
³¹czeniu linii, jeøeli zosta³a pod-
czas konfiguracji systemu wy³¹-
czona. Jeøeli stwierdzamy, øe na-
piÍcia na kaødej linii s¹ prawid-

³owe, to potwierdzamy to za
pomoc¹ przycisku SET. W†tym
momencie wartoúci napiÍÊ zostaj¹
zapamiÍtane w†pamiÍci EEPROM
i†po uzbrojeniu systemu zostan¹
uøyte do kontrolowania bieø¹cego
stanu linii dozorowych. Co godzi-
nÍ program dokonuje korekty za-
pisanych w†pamiÍci wartoúci. Je-
øeli zmieni³y siÍ one nieznacznie,
to program zastÍpuje stare wartoú-
ci nowymi. Pozwala to na unik-
niÍcie fa³szywych alarmÛw zwi¹-
zany z†powoln¹ zmian¹ napiÍcia
na liniach dozorowych, spowodo-
wan¹ np. wzrostem wilgotnoúci w
otoczeniu lub niestabiln¹ prac¹
zastosowanych czujnikÛw.
Jeøeli system zosta³ juø uprzed-

nio skonfigurowany, to po w³¹cze-
niu zasilania program automatycz-
nie przechodzi w†stan czuwania,
co sygnalizowane jest odpowied-
nim komunikatem na wyúwietla-
czu (fot. 1). W†tym momencie
mamy dostÍp do menu konfigu-
racyjnego, a†takøe moøemy wpro-
wadziÊ system w†stan aktywny.
Konfigurowaniem systemu zajmie-
my siÍ w†dalszej czÍúci artyku³u,
a†teraz przeanalizujmy zachowa-
nie siÍ programu w†przypadku,
gdy kryterium alarmu wyst¹pi na
jednej z†dozorowych linii oraz
w†razie stwierdzenia nieprawid³o-
woúci w funkcjonowaniu uk³adu
zasilania.
Uaktywniony system alarmowy

nie moøe natychmiast reagowaÊ
na sygna³y z†linii dozorowanych.
Do jego pe³nego uzbrojenia musi
bowiem up³yn¹Ê pewien czas,
ustawiany podczas konfigurowa-
nia systemu. Jest to czas identycz-
ny z†czasem opÛünienia w³¹czania
alarmu po wyst¹pieniu kryterium
alarmu na liniach dozorowych
pracuj¹cych z†opÛünieniem.
Uzbrajanie siÍ systemu, trwaj¹ce
od 1†do 255 sekund, sygnalizowa-
ne jest szybkim migotaniem czer-
wonej diody LED.

System alarmowy moøe pozo-
stawaÊ uzbrojony przez d³ugi
okres, niekiedy nawet przez ca³e
tygodnie lub miesi¹ce. Program
steruj¹cy prac¹ centrali, jak kaødy
inny program mikroprocesorowy
czy komputerowy, nie zawsze jest
stuprocentowo niezawodny i†jego
zawieszenie siÍ, np. na skutek
silnych zak³ÛceÒ radioelektrycz-
nych, jest wprawdzie ma³o praw-
dopodobne, ale moøliwe. Przed
takim przypadkiem chroni nas
watchdog sprzÍtowy, w³¹czany na-
tychmiast po uzbrojeniu systemu.
Watchdog skonfigurowany zosta³
tak, øe po up³ywie 2048ms od
chwili jego uruchomienia wyzeru-
je system, chyba øe wczeúniej sam
zostanie programowo wyzerowa-
ny. Podprogram realizowany po
uzbrojeniu systemu zosta³ napisa-
ny tak, øe mniej wiÍcej co sekun-
dÍ nastÍpuje zerowanie watch-
doga i†system moøe pracowaÊ bez
zak³ÛceÒ. Jednak w†przypadku za-
wieszenia siÍ programu, po up³y-
wie maksimum 2048ms nast¹pi
zerowanie sprzÍtowe procesora
i†program rozpocznie pracÍ od
pocz¹tku. Pozostaje jednak jeden
problem do rozwi¹zania: przecieø
uk³ad centrali po w³¹czeniu za-
silania ìbudzi siÍî w†stanie roz-
brojenia i†wykonanie przez watch-
doga zerowania sprzÍtowego au-
tomatycznie rozbraja³oby system!
Na szczÍúcie przewidzieliúmy tak¹
ewentualnoúÊ: po uzbrojeniu sys-
temu program zapisuje w†jednej
z†komÛrek pamiÍci EEPROM in-
formacjÍ o†tym fakcie. Po rozbro-
jeniu systemu informacja ta jest
automatycznie kasowana, ale po-
zostaje nienaruszona w†przypadku
zawieszenia siÍ programu i†zero-
wania wykonanego przez watch-
dog. W†momencie startu program
sprawdza zawartoúÊ pamiÍci EEP-
ROM i†jeøeli znajdzie tam infor-
macjÍ úwiadcz¹c¹ o†tym, øe przed
zerowaniem system by³ uzbrojony,
automatycznie powraca do tego
stanu, a†dane o†konfiguracji sys-
temu odczytywane s¹ z†pamiÍci
EEPROM.
Po uzbrojeniu systemu moøna

liczyÊ siÍ z†trzema wydarzeniami,
ktÛre powinny wywo³aÊ w³aúciw¹
reakcjÍ centrali.
Wyst¹pienie stanu alarmu,

czyli zmiana napiÍcia o†wiÍcej
niø 10% poza przyjÍt¹ i†zarejes-
trowan¹ podczas uzbrajania sys-

Fot. 1. Widok wyświetlacza centrali w stanie czuwania.
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zostaÊ ponownie w³¹czone po ob-
niøeniu siÍ napiÍcia na akumu-
latorze poniøej wyznaczonej war-
toúci. Jednak w†pewnych przypad-
kach ³adowanie akumulatora mo-
øe okazaÊ siÍ nieskuteczne i†za-
daniem programu jest rozwaøenie,
jakie kroki naleøy podj¹Ê w†zais-
tnia³ej sytuacji. Pocz¹tkowo jaka-
kolwiek gwa³towna reakcja pro-
gramu nie jest potrzebna. Przecieø
wy³¹czenia pr¹du zdarzaj¹ siÍ
w†niektÛrych regionach kraju doúÊ
czÍsto i†chwilowa przerwa w†do-
stawie energii elektrycznej nie
musi jeszcze powodowaÊ alarmo-
wania naszych przyjaciÛ³. Jednak
fakt zaniku napiÍcia w†sieci lub
uszkodzenia akumulatora zostaje
przez program zapamiÍtany. WÛw-
czas monitorowanie napiÍcia od-
bywa siÍ czÍúciej, a†czas, jaki
min¹³ od momentu wyst¹pienia
problemÛw z†akumulatorem, jest
skrupulatnie zliczany. Ponadto,
jeøeli system nie jest uzbrojony,
na wyúwietlaczu LCD ukazuje siÍ
odpowiedni komunikat, informu-
j¹cy o†nieprawid³owoúciach w†sys-
temie zasilania i†okresowo jest
w³¹czany generator piezo Q3. Ma
to na celu natychmiastowe zawia-
domienie mieszkaÒcÛw o†moøli-
woúci awarii systemu zasilania.
Jeøeli problemy z†akumulato-

rem nie znikn¹ w†ci¹gu pÛ³ go-
dziny od momentu spadku napiÍ-
cia poniøej ustalonej wartoúci, to
dalsze dzia³anie programu zaleøne

temu wartoúÊ powoduje prawie
natychmiastowe w³¹czenie sygna-
lizacji alarmowej. Prawie natych-
miastowe, poniewaø program
przed jej uruchomieniem spraw-
dza jeszcze trzykrotnie, czy aby
nie mamy do czynienia z†impul-
sem zak³Ûcaj¹cym i†czy zmiana
napiÍcia na linii dozorowej ma
charakter sta³y. Po wykonaniu
testu weryfikuj¹cego wiarygod-
noúÊ otrzymanej z†linii dozorowej
informacji, w³¹czana jest sygna-
lizacja alarmowa oraz rozpoczyna
siÍ wybieranie zaprogramowanych
numerÛw telefonicznych. Do dys-
pozycji mamy dwa przekaüniki
duøej mocy, do ktÛrych moøemy
do³¹czyÊ dowolne uk³ady wyko-
nawcze. Podczas uaktywnienia
sygnalizacji alarmowej przekaü-
nik RL3 w³¹czany jest na sta³e,
natomiast przekaünik RL4 pracuje
impulsowo, z†czÍstotliwoúci¹
0,5Hz i†wype³nieniem 50%.
Po up³ywie zaprogramowanego

czasu trwania alarmu, sygnaliza-
cja zostaje wy³¹czona i†uk³ad po-
wraca do stanu oczekiwania na
ewentualne ponowne wyst¹pienie
stanu alarmu na ktÛrejú z†linii
dozorowych.
Stwierdzenie nieprawid³owego

napiÍcia na liniach dozorowych,
skonfigurowanych do pracy
z†opÛünieniem powoduje krÛtko-
trwa³e w³¹czenie prealarmu, czyli
chwilowe zadzia³anie przekaünika
RL4. NastÍpnie program odlicza
ustawiony podczas
konfigurowania cent-
r a l i c z a s . J e ø e l i
wÛwczas system nie
zostanie rozbrojony, to
centralka w³¹cza pe³-
n¹ sygnalizacjÍ alar-
mow¹ i†przystÍpuje do
wysy³ania wiadomoúci
pod zaprogramowane
numery telefonÛw. Po
up³ywie wyznaczone-
go okresu sygnalizacja
zostaje wy³¹czona. Na-
leøy tu jednak zazna-
czyÊ, øe zarÛwno
w†przypadku alarmu
z opÛünieniem, jak
i†bez, wybieranie nu-
merÛw telefonicznych
zostanie doprowadzo-
ne do koÒca, nawet
po wyznaczonym cza-
sie w³¹czenia sygnali-
zacji alarmowej. Do

linii telefonicznej wysy³any jest
komunikat numer 1, informuj¹cy
o†wtargniÍciu intruzÛw na strze-
øony obszar.
W³¹czenie sygnalizacji alarmo-

wej zostaje przez program zapa-
miÍtane i†informacja o†takim zda-
rzeniu zostanie wyúwietlona po
rozbrojeniu systemu. Do tego ko-
munikatu zostanie do³¹czona in-
formacja, na ktÛrej linii dozoro-
wej wyst¹pi³ stan alarmu i†ile
razy sygnalizacja by³a w³¹czana.
Tyle o†dzia³aniu systemu w†roli
strÛøa naszego mienia. Nie zapo-
minajmy, øe nasza centrala po-
siada jeszcze jedn¹, waøn¹ fun-
kcjÍ: strzeøe sam¹ siebie przed
awari¹ powsta³¹ na skutek braku
zasilania.
Przez ca³y czas dzia³ania cen-

trali, obojÍtne, czy system jest
uzbrojony, czy nie, stan napiÍcia
na akumulatorze zasilania awaryj-
nego jest ustawicznie monitoro-
wany. Pomiary napiÍcia dokony-
wane s¹ co 10 sekund, i†jeøeli
program stwierdza, øe obniøy³o
siÍ ono poniøej przyjÍtej wartoúci,
to w³¹czany zostaje uk³ad ³ado-
wania, a†w³aúciwie do³adowywa-
nia akumulatora. Pr¹d do³adowa-
nia zaleøy od wartoúci rezystora
R19, ktÛra powinna zostaÊ dob-
rana odpowiednio do pojemnoúci
stosowanego akumulatora. Po na-
³adowaniu akumulatora do wy-
znaczonego napiÍcia, do³adowy-
wanie zostaje przerwane i†moøe

Rys. 4. Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej centrali.
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jest od aktualnego stanu systemu
alarmowego. Jeøeli system nie jest
uzbrojony, co sugeruje obecnoúÊ
domownikÛw w†domu, to w³¹czo-
ny zostanie ci¹g³y sygna³ akus-
tyczny generowany przez prze-
twornik Q3. No cÛø, w†takiej
sytuacji program steruj¹cy prac¹
centrali niewiele wiÍcej moøe
zdzia³aÊ! Jeøeli natomiast system
alarmowy jest uzbrojony, to zada-
niem programu bÍdzie natych-
miastowe zawiadomienie wyzna-
czonych osÛb o†awarii zasilania
i†moøliwej prÛbie sabotaøu. W³¹-
czone zostanie wybieranie nume-
rÛw telefonicznych, lecz tym ra-
zem nadawany bÍdzie komunikat
numer 2 nie zg³aszaj¹cy w³ama-
nia, ale jedynie nietypow¹ sytu-
acjÍ w†systemie zasilania i†zawie-
raj¹cy proúbÍ o†interwencjÍ.

Montaø i†uruchomienie
Na rys. 4 i†5 pokazano roz-

mieszczenie elementÛw na dwÛch
p³ytkach drukowanych wchodz¹-
cych w†sk³ad uk³adu centrali alar-
mowej. P³ytka g³Ûwna zaprojekto-
wana zosta³a na laminacie dwu-
stronnym z†metalizacj¹, a†p³ytka,
na ktÛrej umieszczony zosta³ wy-
úwietlacz alfanumeryczny i†kla-
wiatura na laminacie jednostron-
nym. Zanim jednak przejdziemy
do opisu montaøu i†programowa-
nia centrali, musimy wyjaúniÊ

sprawÍ dodatkowego z³¹cza,
umieszczonego na g³Ûwnej p³ytce,
a†nie narysowanego na schemacie.
Z³¹cze to, zlokalizowane wewn¹trz
obrysu podstawki pod procesor,
by³o stosowane podczas testowa-
nie prototypu, a†na p³ytce finalnej
mia³o byÊ usuniÍte. Jednak po
namyúle postanowi³em je pozosta-
wiÊ, poniewaø jego usuniÍcie mog-
³oby byÊ poczytane jako zwyk³a
z³oúliwoúÊ. Z³¹cze to umoøliwia
bowiem bezpoúrednie do³¹czenie
do procesora programatora ISP
AVT-871, opisanego w†EP6/2000
i†programowanie procesora bez ko-
niecznoúci wyjmowania go z†uk³a-
du. W†przypadku pos³ugiwania siÍ
pakietem BASCOM AVR, po na-
pisaniu programu lub wprowadze-
niu jakichkolwiek zmian w†jego
treúci, naciskamy po prostu kla-
wisz F7 i†po kilku sekundach
nasz program znajduje siÍ juø
w†pamiÍci EEPROM procesora. Je-
øeli bÍdziemy chcieli korzystaÊ
z†tego z³¹cza, to musimy pamiÍtaÊ
øe musi ono zostaÊ wlutowane
w†p³ytkÍ od strony úcieøek!
Montaø obydwÛch p³ytek ob-

wodÛw drukowanych uk³adÛw
centrali nie rÛøni siÍ od montaøu
innych urz¹dzeÒ elektronicznych.
Rozpoczniemy go od wlutowania
w†p³ytkÍ elementÛw o†najmniej-
szych gabarytach, czyli rezysto-
rÛw i†diod. NastÍpnie wlutujemy

w†p³ytki podstawki pod
uk³ady scalone i†kolejno
coraz wiÍksze elementy.
SzczegÛln¹ uwagÍ musimy
zwrÛciÊ na montaø p³ytki
z†wyúwietlaczem i†klawia-
tur¹: wszystkie przyciski
oraz szereg goldpinÛw do
zamocowania wyúwietla-
cza lutujemy w†p³ytkÍ od
strony úcieøek!
Po zmontowaniu oby-

dwÛch p³ytek ³¹czymy je
ze sob¹ za pomoc¹ odcin-
ka przewodu taúmowego
zaopatrzonego w†dwa za-
ciskane wtyki.
Do dyspozycji mamy

jeszcze trzeci¹ p³ytkÍ, na
ktÛrej jednak nie bÍdziemy
montowaÊ øadnych ele-
mentÛw elektronicznych.
P³ytka ta pe³ni rolÍ p³yty
czo³owej bloku wyúwietla-
czy i†klawiatury, a†jej uøy-
cie zaleøy wy³¹cznie od
rodzaju obudowy, w†ktÛrej

umieúcimy centralÍ. Na p³ytce tej
umieszczony jest otwÛr na wy-
úwietlacz alfanumeryczny, otwory
na przyciski klawiatury i†napisy
informacyjne. P³yta czo³owa jest
³¹czona z†p³ytk¹ wyúwietlacza nie-
co nietypowo za pomoc¹ czterech
úrubek o†úrednicy 3mm, ktÛrych
³ebki powinny byÊ przylutowane
do duøych pÛl lutowniczych
umieszczonych na spodniej stro-
nie p³yty czo³owej. Taki sposÛb
montaøu zapewnia estetyczny wy-
gl¹d p³yty czo³owej centrali.

Konfigurowanie centrali
Po zmontowaniu i†do³¹czeniu

zasilania centrala alarmowa nie
ma jeszcze øadnej wartoúci uøyt-
kowej. Nie moøna jeszcze ani
uzbroiÊ, ani rozbroiÊ systemu,
stan linii dozorowych pozostaje
dla uk³adu wielk¹ niewiadom¹,
a†swobodny dostÍp do menu kon-
figuracyjnego nie jest jeszcze
moøliwy. Po pierwszym w³¹cze-
niu zasilania program sprawdza,
czy w†pamiÍci EEPROM zosta³y
juø zapisane jakieú dane. Jeøeli
nie, to automatycznie wywo³ywa-
na jest procedura konfigurowania
systemu.
DziÍki zastosowaniu wygodnej

w†obs³udze klawiatury i†wyúwiet-
lacza alfanumerycznego, procedu-
ra konfigurowania centrali jest
wyj¹tkowo ³atwa i sprowadza siÍ

Rys. 5. Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej klawiatury.
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do odpowiadania na zadawane
przez program pytania. Z†kaødej
pozycji menu konfiguracyjnego
moøemy wyjúÊ bez podawania
nowych danych, naciskaj¹c kla-
wisz ESC. W†takim przypadku
program przyjmuje wartoúci po-
przednio ustawione (np. numery
seryjne kluczy DS1990) lub war-
toúci domyúlne. Uwaga: wyjúcie
z†podprogramÛw rejestracji klu-
czy i†has³a dostÍpu do menu
konfiguracyjnego nie jest moøliwe
przy pierwszym uruchomieniu
centrali. Przyczyna takiego zacho-
wania programu jest oczywista:
do prawid³owego dzia³ania cent-
rali niezbÍdne jest zarejestrowanie
choÊby jednego klucza i†podanie
jakiegokolwiek kodu dostÍpu.
Konfigurowanie centrali prze-

prowadzamy w†nastÍpuj¹cej kolej-
noúci:

1. Rejestracja kluczy DS1990
Program prosi o†kolejne przy-

k³adanie do czytnika tabletek
DALLAS, ktÛre chcemy zarejest-
rowaÊ. Poprawne zarejestrowanie
klucza kwitowane jest odpowied-
nim komunikatem (fot. 2) ukazu-
j¹cym siÍ na wyúwietlaczu alfa-
numerycznym LCD i†w³¹czeniem
zielonej diody czytnika na 3†se-
kundy. Zawsze musimy zarejest-
rowaÊ 10 tabletek. Jeøeli potrze-
bujemy mniejsz¹ liczbÍ kluczy, to
rejestrujemy niektÛre tabletki kil-
kakrotnie, tak aby program ìmyú-
la³î, øe zarejestrowa³ 10 rÛønych
numerÛw seryjnych uk³adÛw
DS1990. Po zarejestrowaniu ostat-
niej tabletki program automatycz-
nie przechodzi do rejestracji kodu
dostÍpu.

2. Rejestracja kodu dostÍpu do
menu konfiguracyjnego
Kod dostÍpu do menu konfi-

guracyjnego podajemy z†klawiatu-
ry numerycznej (fot. 3). Moøe on
byÊ liczb¹ maksymalnie 16-cyfro-

w¹. Podanie kodu potwierdzamy
klawiszem ENTER, z†tym, øe przy
wykorzystywaniu ca³kowitej d³u-
goúci kodu program zakoÒczy jego
rejestracjÍ automatycznie.

3. Programowanie czasu trwania
w³¹czenia sygnalizacji alarmo-
wej
Kolejn¹ pozycj¹ menu konfigu-

racyjnego jest opcja ustawiania
czasu trwania w³¹czenia sygnali-
zacji alarmowej (fot. 4). Dane
podajemy z†klawiatury numerycz-
nej, przy czym najd³uøszy wpro-
wadzony czas nie moøe przekra-
czaÊ 255 minut. Moøemy takøe
nacisn¹Ê klawisz ESC i†zrezygno-
waÊ z†ustawiania tego czasu,
a†program przyjmie wtedy wartoúÊ
domyúln¹: 5†minut.

4. Programowanie czasu opÛünie-
nia uzbrajania systemu i†zw³oki
we w³¹czaniu sygnalizacji alar-
mowej
TÍ opcjÍ ustawiamy tak, jak

poprzedni¹, przy czym czas jest
tym razem podawany w†sekun-
dach. Rezygnacja z†wprowadzenia
czasu opÛünienia powoduje przy-
jÍcie przez program wartoúci do-
myúlnej, czyli 30 sekund.

5. Ustawianie funkcji pe³nionych
przez poszczegÛlne linie dozo-
rowe
Kaøda linia dozorowa centrali

moøe znajdowaÊ siÍ w trzech
trybach pracy: powodowaÊ w³¹-

czenie sygnalizacji alarmowej bez
opÛünienia, z†opÛünieniem lub po-
zostawaÊ nieaktywna. Kolejna po-
zycja menu konfiguracyjnego po-
zwala na przypisanie kaødej z†li-
nii okreúlonej funkcji (fot. 5).
Wyboru dokonujemy za pomoc¹
trzech klawiszy klawiatury nume-
rycznej, ktÛre tymczasowo zmie-
ni³y swoj¹ funkcjÍ: klawisz ì7î
wy³¹cza dan¹ liniÍ, klawisz ì8î
ustawia j¹ w†tryb pracy z†opÛü-
nieniem, a†klawisz ì9î bez opÛü-
nienia. Na p³ycie czo³owej cen-
trali klawisze te wyposaøono
w†odpowiednie napisy. WybÛr try-
bu pracy kaødej z†linii dozoro-
wych potwierdzamy klawiszem
ENTER.

6. Programowanie numerÛw tele-
fonu
W†pamiÍci centrali moøemy za-

pisaÊ do 30 numerÛw telefonÛw,
pod ktÛre bÍd¹ wysy³ane komu-
nikaty o†prÛbie w³amania lub nie-
sprawnoúci systemu zasilania.
Oczywiúcie, powiadamianie tele-
foniczne jest opcjonalne i†nie za-
wsze musi byÊ wykorzystywane.
Jeøeli jednak chcemy skorzystaÊ
z†tego, moim zdaniem najskutecz-
niejszego systemu sygnalizacyjne-
go, to musimy w†pamiÍci danych
EEPROM zapisaÊ numery telefo-
nÛw osÛb, ktÛre zgodzi³y siÍ na
ewentualne interweniowanie
w†obronie naszego mienia.
Za pomoc¹ klawiszy oznaczo-

nych strza³kami wybieramy, ktÛry
z†numerÛw mamy zamiar zapro-
gramowaÊ. Informacja o†kolejnym
numerze wyúwietlana jest w†gÛr-
nym rzÍdzie wyúwietlacza alfanu-
merycznego, a†jednoczeúnie w†dol-
nym rzÍdzie wyúwietlany jest nu-
mer telefonu, jeøeli taki zosta³ juø
zapisany na bieø¹cej pozycji. Je-
øeli mamy zamiar zmieniÊ ten
numer, to naciskamy klawisz ESC
i†z†klawiatury numerycznej wpro-
wadzamy nowe dane potwierdza-

Fot. 2. Widok wyświetlacza podczas rejestrowania kluczy.

Fot. 3. Widok wyświetlacza podczas rejestrowania kodu dostępowego.
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j¹c wprowadzenia ca³ego numeru
klawiszem SET. Po zapisaniu
wszystkich numerÛw wychodzimy
z†podprogramu za pomoc¹ klawi-
sza ENTER.

7. Nagrywanie komunikatÛw
Jest to chyba najprostsza czyn-

noúÊ, jak¹ bÍdziemy musieli wy-
konaÊ podczas konfigurowania
centrali. Klawiszami ì1î i†ì2î
wybieramy numer komunikatu,
ktÛry chcemy nagraÊ, pamiÍtaj¹c,
øe komunikat numer 1†zawsze
bÍdzie wykorzystywany do infor-
mowania o†prÛbie w³amania,
a†komunikat numer 2†o†nie-
sprawnoúci systemu zasilania.
Czas trwania obydwÛch komu-

nikatÛw jest jednakowy i†wynosi
nieca³e 10 sekund. S¹dzÍ, øe jest
to czas ca³kowicie wystarczaj¹cy
do przekazania wiadomoúci oso-
bie, ktÛra zosta³a uprzednio uprze-
dzona o†moøliwoúci otrzymania
takiej informacji. Wystarczy tylko
kilka s³Ûw, w†rodzaju: ìWpadnij
do mnie Krzysiu, bo chyba ktoú
usi³uje dostaÊ siÍ do mojego
mieszkaniaî. Krzysio dobrze wie,
od kogo moøe pochodziÊ taka
wiadomoúÊ i†gdzie ma siÍ udaÊ.
Poniewaø minÍ³y juø czasy, kiedy
okradaniem mieszkaÒ zajmowali

siÍ z³odzieje, a†nie bandyci, ra-
dzi³bym Krzysiowi udaÊ siÍ do
ìpodejrzanegoî mieszkania w†asyú-
cie policji lub dobrze wyszkolo-
nych ochroniarzy. Oczywiúcie,
w†przypadku otrzymania komuni-
katu o†awarii systemu zasilania
ochrona nie bÍdzie potrzebna, ale
wtedy poleca³bym Krzysiowi za-
branie miernika uniwersalnego
i†prostych narzÍdzi.
KolejnoúÊ postÍpowania przy

nagrywaniu komunikatÛw jest
nastÍpuj¹ca: najpierw wybieramy
z†klawiatury numer komunikatu,
ktÛry chcemy nagraÊ. NastÍpnie
naciskamy klawisz RECORD
i†przez 10 sekund mÛwimy do
mikrofonu, nagrywaj¹c krÛtk¹
i†zwiÍz³¹ informacjÍ o†zaistnia³ej
sytuacji. Proces nagrywania jest
sygnalizowany odpowiednim na-

Fot. 4. Widok wyświetlacza podczas ustawiania czasu trwania alarmu.

Fot. 5. Widok wyświetlacza podczas konfigurowania linii alarmowych.

pisem na wyúwietlaczu. Po za-
koÒczeniu nagrywania moøemy,
naciskaj¹c przycisk TEST, od-
tworzyÊ zarejestrowany komuni-
kat i†jeøeli zajdzie taka potrzeba,
powtarzaÊ nagrywanie wielo-
krotnie.
Na zakoÒczenie tego opisu

chcia³bym poruszyÊ jeszcze jedn¹
sprawÍ. Czy wiecie, co jest naj-
trudniejsze dla programisty? Moim
zdaniem... zakoÒczenie pisania
programu i†zaprzestanie jego ulep-
szania! Napisa³em program obs³u-
guj¹cy centralÍ alarmow¹, napisa-
³em teø ten artyku³, ale do mo-
mentu jego publikacji up³ynie
jeszcze trochÍ czasu. Nie mogÍ
wiÍc zarÍczyÊ, øe w†miÍdzyczasie
nie przyjd¹ mi do g³owy pomys³y
na jakieú ulepszenia czy modyfi-
kacje programu centrali. Jeøeli
jednak takie zmiany zostan¹ wpro-
wadzone, to informacja o†nich
zostanie do³¹czona do kitu i†do
kodu ürÛd³owego programu.
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/kwiecien01.htm oraz na p³ycie
CD-EP04/2001B w katalogu PCB.


