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M  I  N  I  P  R  O  J  E  K  T  Y

 Wspólną cechą układów opisywanych w dziale "Miniprojekty" jest łatwość ich praktycznej realizacji.
Zmontowanie układu nie zabiera zwykle więcej niż dwa, trzy kwadranse, a z jego uruchomieniem można
poradzić sobie w ciągu kilkunastu minut. "Miniprojekty" mogą być układami stosunkowo skomplikowanymi
funkcjonalnie, lecz prostymi w montażu i uruchamianiu, gdyż ich złożoność i inteligencja jest zawarta
w układach scalonych. Wszystkie projekty opisywane w tej rubryce są wykonywane i badane
w laboratorium AVT. Większość z nich wchodzi do oferty kitów AVT jako wyodrębniona seria
“Miniprojekty” o numeracji zaczynającej się od 1000.

Pozornie tylko proponowa-
ny uk³ad nie rÛøni siÍ zbytnio
od wielu mu podobnych.
Umoøliwia za³¹czanie i†wy-
³¹czanie czterech odbiornikÛw
energii elektrycznej, a†ze
wzglÍdu na zastosowanie prze-
kaünikÛw mocy jako elemen-
tÛw wykonawczych, nie ma
wiÍkszego znaczenia czy bÍd¹
to uk³ady zasilane pr¹dem
przemiennym z†sieci energe-
tycznej, czy teø wymagaj¹ce
dostarczenia pr¹du sta³ego.

Takich uk³adÛw zbudo-
wano wiele, ale ten, z†ktÛrym
zapoznamy siÍ dzisiaj, ma
pewn¹ szczegÛln¹ cechÍ, ktÛ-
ra, jak mam nadziejÍ, znaj-
dzie uznanie CzytelnikÛw.

Zdalny włącznik 4 urządzeń
Uk³ad, ktÛrego

budowÍ opisujÍ jest
kolejnym przyk³adem

moøliwoúci ìmaleÒkiegoî
procesorka AT TINY

(lub AT90S2343).
Zadaniem uk³adu jest
przyjmowanie poleceÒ
wysy³anych w†kodzie
RC5 przez dowolnego

pilota pracuj¹cego
w†podczerwieni

i†odpowiednio w³¹czanie
lub wy³¹czanie czterech

odbiornikÛw energii
elektrycznej.

Uk³ad sterownika nie jest
zwi¹zany z øadnym konkret-
nym pilotem i†moøe wspÛ³-
pracowaÊ z†dowolnym nadaj-
nikiem kodu RC5, w†tym

oczywiúcie z†ìMegaî pilotem
AVT-849. Nie ma najmniej-
szego znaczenia, jakie komen-
dy wykorzystamy do sterowa-
nia naszym uk³adem. Mog¹

Rys. 1.
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WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 220Ω
R2: 10kΩ
R3..R10: 1kΩ
Kondensatory
C1: 10µF/10V
C2: 4,7µF/10V
C3: 100µF/10V
C4, C6: 100nF
C5: 470µF/16V
Półprzewodniki
BR1: mostek prostowniczy
1A
D1..D4: 1N4148
D5..D8: dioda LED φ3mm
IC2: AT90S2343
zaprogramowany
IC1: TFMS5360
IC3: 7805
T1..T4: BS109 lub podobne
Różne
CON1..CON5: ARK2
RL1..RL4: RM96
TR1: transformator sieciowy
TS2/56

P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1308.

Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
http:/ /www.ep.com.pl/?pdf/
lipiec01.htm oraz na p³ycie CD-
EP07/2001 w katalogu PCB.

biornika kodu RC5 -
TFMS5360 i†kilku ele-
mentÛw dyskretnych.
Procesor 90S2343 po-
siada liczne zalety,
w†tym takøe wewnÍt-
rzn¹ nieulotn¹ pamiÍÊ
EEPROM, co zwalnia
nas z†koniecznoúci sto-
sowania dodatkowego
uk³adu przechowuj¹-
cego informacje o†ko-
dach poszczegÛlnych
komend steruj¹cych
prac¹ urz¹dzenia.

Odbiornik zmodu-
lowanego sygna³u o
czÍstotliwoúci ok.
36kHz promieniowania
podczerwonego typu
TFMS5360 zosta³ do³¹-
czony do wejúcia PB1
procesora. Pozosta³e
aktywne wyjúcia s³uø¹ do ste-
rowania przekaünikami w³¹-
czanymi za poúrednictwem
tranzystorÛw MOSFET BS109.

Diody LED D5..D8 s³uø¹
do sygnalizowania stanu
przekaünikÛw i†mog¹ byÊ
uøyteczne g³Ûwnie na etapie
ìuczeniaî uk³adu kodÛw wy-
sy³anych przez pilota. Uk³ad
sterownika zasilany jest z†sie-
ci energetycznej 220VAC. Na-
piÍcie sieci obniøane jest za
pomoc¹ transformatora TR1,
a†nastÍpnie prostowane i†sta-
bilizowane na poziomie
+5VDC za pomoc¹ scalonego
stabilizatora napiÍcia IC2.

Po w³¹czeniu zasilania
mikrokontroler sprawdza czy
w†pamiÍci danych EEPROM
zosta³y juø zapisane jakieú
komendy i†adresy, ktÛrym
maj¹ zostaÊ podporz¹dkowa-
ne poszczegÛlne przekaüniki.
Jeøeli pamiÍÊ jest pusta, co
oznacza pierwsze w³¹czenie
uk³adu, to program steruj¹cy
prac¹ sterownika przechodzi
w†tryb rejestracji kodÛw pi-
lota. KrÛtkotrwa³e w³¹czenie
pierwszego przekaünika syg-
nalizuje, øe uk³ad oczekuje na
podanie pierwszej komendy
wys³anej pod dowolny adres.
Naciskamy teraz na przycisk
w†pilocie, a†odebranie pole-
cenia i†zapisanie go razem
z†adresem, pod ktÛry zosta³o
wys³ane zostanie zasygnali-
zowane przez krÛtkotrwa³e
w³¹czenie kolejnego przekaü-
nika.

Do nadawania komend
moøemy uøywaÊ dowolnego
pilota pracuj¹cego z†kodem
RC5, a†takøe rÛønych pilotÛw
emituj¹cych sygna³y w†tym
standardzie. Nawet kaødy
z†przekaünikÛw moøe byÊ ste-
rowany z†innego pilota.

Zapisanie wszystkich
czterech poleceÒ i†adresÛw
zostanie skwitowane w³¹cze-
niem wszystkich przekaüni-
kÛw na 1†sekundÍ. Od tego
momentu uk³ad jest gotowy
do normalnej eksploatacji.
Jeszcze jedna, bardzo waøna
uwaga: z†listÛw od Czytelni-
kÛw kierowanych do serwisu
AVT dowiedzia³em siÍ, øe
nieraz natrafiaj¹ oni na po-
waøne problemy podczas
uruchamiania i†eksploatacji
urz¹dzeÒ sterowanych kodem
RC5. Jednak z†analizy kore-
spondencji niezbicie wynika,
øe problemy te powodowane
s¹ prawie zawsze przez... sto-
sowanie pilotÛw pracuj¹cych
w†innych niø RC5 standar-
dach, np. pilotÛw produkcji
japoÒskiej, od sprzÍtu SONY!
Transmisja RC5 stosowana
jest g³Ûwnie przez producen-
tÛw europejskich (np. Phi-
lips) i†przed przeznaczeniem
pilota do wspÛ³pracy z†na-
szym sterownikiem naleøy
upewniÊ siÍ, czy jest w nim
nadajnik kodu RC5!

W†stanie oczekiwania na
przyjÍcie nadanej z†pilota ko-
mendy uk³ad pracuje w†nie-
koÒcz¹cej siÍ pÍtli programo-

wej, po uprzednim odczyta-
niu z†pamiÍci EEPROM zapi-
sanych tam komend i†adre-
sÛw. Kaøde odebranie komen-
dy przypisanej ktÛremuú
z†przekaünikÛw powoduje
zmianÍ stanu tego przekaüni-
ka na przeciwny.

Na rys. 2 pokazano roz-
mieszczenie elementÛw na
p³ytce obwodu drukowanego
wykonanego na laminacie
jednostronnym. Montaø roz-
poczynamy od wlutowania
w†p³ytkÍ opornikÛw i†innych
elementÛw o†niewielkich
rozmiarach, a†koÒczymy
montuj¹c kondensatory elek-
trolityczne i†transformator
sieciowy.

Sterownik zmontowany
ze sprawdzonych elementÛw
nie wymaga regulacji i†po za-
rejestrowaniu poleceÒ wysy-
³anych przez pilota nadaje
siÍ do normalnej eksploata-
cji. Naleøy jeszcze wspo-
mnieÊ o†sytuacji, kiedy to
z†jakichú przyczyn chcieli-
byúmy zmieniÊ zapisane
w†pamiÍci EEPROM komen-
dy, np. dostosowuj¹c uk³ad
do pracy z†innymi pilotami.
WÛwczas wystarczy po pros-
tu wy³¹czyÊ zasilania i†po
chwili w³¹czyÊ je ponownie,
zwieraj¹c podczas tej czyn-
noúci wejúcie PB1 procesora
do masy. Uk³ad przejdzie
wtedy w†tryb rejestracji po-
leceÒ, opisany w†pierwszej
czÍúci artyku³u.
Andrzej Gawryluk, AVT

Rys. 2.

to byÊ dowolne polecenia
z†64 komend, ktÛre s¹
dostÍpne w standardzie RC5,
wysy³ane pod ca³kowicie do-
wolny spoúrÛd 32 dostÍpnych
adresÛw. Nasz uk³ad podczas
pierwszego uruchomienia
musi zostaÊ ìnauczonyî, ja-
kie komendy bÍdziemy wy-
korzystywaÊ i†pod jaki adres
bÍd¹ one wysy³ane. ZapamiÍ-
tane informacje przechowy-
wane s¹ w†pamiÍci EEPROM
i†mog¹ byÊ stamt¹d usuniÍte
lub zmienione jedynie w†wy-
niku naszego celowego dzia-
³ania.

Opis dzia³ania
Na rys. 1 pokazano sche-

mat elektryczny proponowa-
nego uk³adu sterownika.
Uk³ad jest wyj¹tkowo prosty:
poza procesorem 90S2343
sk³ada siÍ z†czterech przekaü-
nikÛw wykonawczych, od-


