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Zestawy typu Starter Kit s¹ nie-
zwykle popularn¹ i†stosunkowo tani¹
form¹ prezentacji moøliwoúci i†zalet
produktÛw oferowanych przez úwiato-
we firmy elektroniczne. Przedstawiany
zestaw MICRFKIT001 nie jest klasycz-
nym zestawem uruchomieniowym po-
niewaø jego twÛrcy skupili siÍ na
przybliøeniu moøliwoúci i†parametrÛw
funkcjonalnych torÛw radiowych do
przesy³ania danych cyfrowych. W†mo-
du³ach odbiorczych wykorzystywane
s¹ scalone odbiorniki z†demodulatora-
mi serii MICRF00x/0xx. Uk³ady te wie-
lokrotnie prezentowaliúmy na ³amach
EP w†dziale Nowe Podzespo³y w†1999
roku.
W†sk³ad zestawu MICRFKIT001-EU

wchodz¹ nastÍpuj¹ce elementy:
- modu³ nadajnika z†mikrokontrolerem
PIC12C508 i z†anten¹ prÍtow¹ mon-
towan¹ w†zacisku sprÍøynowym,

- modu³ dekodera z†uk³adem HT12D
firmy Holtek, wyposaøony w†ÊwierÊ-
falow¹ antenÍ prÍtow¹,

- hybrydowy modu³ odbiornika z†uk³a-
dem MICRF002BM, ktÛrego wypro-
wadzenia s¹ zgodne ze standardami
narzuconymi przez firmy Aurel i†Te-
lecontrolli,

- ksi¹økÍ zawieraj¹c¹ szczegÛ³ow¹ do-
kumentacjÍ wszystkich uk³adÛw serii
MICRF, noty aplikacyjne oraz krÛtki
opis zestawu w†wersji europejskiej
i†amerykaÒskiej.
Zastosowany w†nadajniku mikrokon-

troler emuluje kod enkodera HT12E,
ktÛry jest naturaln¹ par¹ dla zasto-
sowanego w†odbiorniku dekodera
HT12D. Zast¹pienie enkodera mikro-
kontrolerem umoøliwi³o twÛrcom ze-
stawu wzbogacenie jego moøliwoúci
prezentacyjnych oraz walorÛw uøytko-
wych: nadajnik moøe wysy³aÊ kod jed-
nokrotnie (transmisja inicjowana przez
operatora) lub z†automatycznym po-

Rynek elementÛw do zdalnego
sterowania drog¹ radiow¹
nieustannie siÍ rozwija, co
owocuje coraz wiÍksz¹ liczb¹
oferowanych przez producentÛw
specjalizowanych uk³adÛw
przystosowanych do pracy
w†systemach transmisyjnych.
W†artykule przedstawiamy
zestaw uruchomieniowy
opracowany przez firmÍ
Micrel, producenta scalonych
odbiornikÛw radiowych serii
MICRF.

wtarzaniem co 1†s, moøliwe jest takøe
w³¹czenie na sta³e noúnej, co u³atwia
wzajemne zestrojenie nadajnika i†od-
biornika.
Dokumentacja wchodz¹ca w†sk³ad

zestawu jest najwyøszej jakoúci - do-
tyczy to zarÛwno strony edytorskiej,
jak i†merytorycznej. Jedyn¹ jej wad¹
jest brak dok³adnego opisu i†schema-
tÛw rozwi¹zaÒ zastosowanych przez
konstruktorÛw zestawu, co mog³oby
byÊ cenn¹ wskazÛwk¹ dla potencjal-
nych uøytkownikÛw uk³adÛw odbior-
czych MICRF. Doskona³ym praktycz-
nym uzupe³nieniem ksi¹øki s¹ propo-
zycje prostych doúwiadczeÒ, ktÛre
przybliøaj¹ podstawowe w³aúciwoúci
systemÛw przesy³ania danych cyfro-
wych. Jest to dodatkowy walor edu-
kacyjny tego zestawu.
Podsumowuj¹c mogÍ stwierdziÊ, øe

zestaw MICRFKIT001 jest doskona³ym
narzÍdziem poznawczym zarÛwno dla
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pocz¹tkuj¹cych uøytkowni-
kÛw jak i†doúwiadczonych
konstruktorÛw pragn¹cych poznaÊ
moøliwoúci uk³adÛw odbiorczych
MICRF00x/0xx.
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