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 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.

Subminiaturowa centralka alarmowa
Centralka wyposaøona

jest w†dwa wejúcia, w†tym je-
dno dzia³aj¹ce z†programowa-
nym opÛünieniem, oraz we
wbudowany generator sygna-
³u alarmowego. Tak wiÍc, jest
to kompletny choÊ miniatu-
rowy system alarmowy, wy-
magaj¹cy jedynie pod³¹czenia
zasilania, czujnikÛw i†g³oúni-
ka piezo jako elementu wy-
konawczego alarmu.

Schemat elektryczny cen-
tralki alarmowej znajduje siÍ
na rys. 1. Sercem uk³adu i†je-
go jedynym aktywnym ele-
mentem jest procesor typu
AT TINY22 (AT90S2343).

Wejúcia PB0 i†PB1 (IC1) s¹
wykorzystywane do odbioru
sygna³Ûw z†linii dozoruj¹-
cych. Stanem aktywnym, po
ktÛrego wyst¹pieniu nastÍpu-
je w³¹czenie sygnalizacji alar-
mowej, jest stan niski. Wej-
úcie IN1 jest wejúciem pracu-
j¹cym z†opÛünieniem, regulo-
wanym podczas konfigurowa-
nia uk³adu. Podanie stanu nis-
kiego na wejúcie IN2 powodu-
je natychmiastowe w³¹czenie
sygnalizacji alarmowej. Ostat-
nie z†wyprowadzeÒ procesora
(PB2) s³uøy jako wyjúcie mo-
dulowanego sygna³u alarmo-
wego. Z†wyjúcia tego wystero-
wywana jest baza tranzystora
T1 - wzmacniacza zasilaj¹ce-
go bezpoúrednio przetwornik
elektroakustyczny do³¹czony
do z³¹cza CON1. Jako prze-
twornik moøemy wykorzystaÊ
g³oúniczek piezo lub zwyk³y
g³oúnik dynamiczny.

Na rys. 2 zosta³o pokaza-
ne rozmieszczenie elementÛw
na p³ytce obwodu drukowa-
nego, wykonanego na lami-
nacie jednostronnym. Mam
nadziejÍ, øe Czytelnicy daru-

Chcia³bym
zaproponowaÊ

Czytelnikom EP budowÍ
najprostszej centralki

alarmowej, jaka
kiedykolwiek powsta³a.
Swobodnie mieúci siÍ

w†pude³ku od zapa³ek,
a†zbudowano j¹

z†wykorzystaniem tylko
jednego uk³adu

scalonego. Jednego, ale
jakiego!

Proponowany uk³ad
centralki alarmowej,

pomimo ma³ych
wymiarÛw, nie jest
bynajmniej zabawk¹

i†moøe znaleüÊ
zastosowanie przy

zabezpieczaniu
niewielkich lokali:
ma³ych mieszkaÒ,

strychÛw lub piwnic
oraz obszarÛw
wydzielonych
z†wiÍkszych

pomieszczeÒ. Sterowanie
centralk¹ realizowane

jest za pomoc¹
ìtabletekî DS1990, tak
øe przejÍcie nad ni¹

kontroli przez
nieupowaønione osoby

jest praktycznie
niemoøliwe.

j¹ mi opis montaøu tak ba-
nalnie prostego uk³adu
i†pozwol¹ powrÛciÊ do
przerwanego opisu dzia-
³ania uk³adu.

Do sterowania pra-
c¹ naszej centralki
moøemy zaprogramo-
waÊ do 10 tabletek
1WIRE. Oczywiúcie, jest
to liczba znacznie wykracza-
j¹ca poza zwyk³e
potrzeby i†jeøeli
mamy zamiar

wykorzystywaÊ tylko np. dwie
pastylki, to kaød¹ z†nich re-
jestrujemy piÍciokrotnie.
W†celu zarejestrowania table-
tek musimy wykonaÊ nastÍ-
puj¹ce czynnoúci:

1. ZewrzeÊ do masy wy-
prowadzenie PB4 procesora.

2. W³¹czyÊ zasilanie uk³a-
du. Prawid³owe dzia³anie
funkcji rejestracji tabletek zo-
stanie potwierdzone krÛtkim
sygna³em akustycznym
i†b³yskiem diody w†czytniku.

3. Przy³oøyÊ do czytnika
pierwsz¹ tabletkÍ. Jej prawid-
³owe zarejestrowanie zostanie
potwierdzone jednym sygna-
³em akustycznym.

4. NastÍpnie naleøy przy-
k³adaÊ do czytnika kolejne
tabletki DS1990, ktÛrych re-
jestracja kwitowana bÍdzie
odpowiedni¹ liczb¹ sygna³Ûw
akustycznych.

5. Zarejestrowanie ostat-
niej tabletki potwierdzone
zostanie d³ugim sygna³em

akustycznym i†w³¹czeniem
diody LED w†czytniku na
3†sekundy.

Na tym moglibyúmy juø
zakoÒczyÊ konfigurowanie
naszej centralki. Jednak jeøe-
li tak zrobimy, to program
steruj¹cy jej prac¹ przyjmie
domyúlne wartoúci opÛünie-
nia w³¹czenia alarmu i†czasu
jego trwania. OpÛünienie po
aktywacji wejúcia IN1 bÍdzie

Rys. 1.

WYKAZ ELEMENTÓW

Rezystory
R1, R2: 560Ω
R3: 4,7kΩ
R4, R5, R6: 3,3kΩ
Kondensatory
C1: 100µF/10V

C2: 100nF

C3: 4,7µF/10V

Półprzewodniki
D1..D4: 1N4148

IC1: AT90S2343
(zaprogramowany)

T1: BD139

Różne
CON1: ARK3 (3,5mm)

CON2: ARK2 (3,5mm)

P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1272.

Wzory p³ytek drukowanych w for-
macie PDF s¹ dostÍpne w Interne-
cie pod adresem: http://www.ep.-
com.pl/pcb.html oraz na p³ycie
CD-EP08/2000 w katalogu PCB.
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nie programujemy czas trwa-
nia alarmu, zwieraj¹c tym ra-
zem wejúcie IN2 do masy.

Kaødorazowe przy³oøenie
do czytnika zarejestrowanej
uprzednio tabletki DS1990 po-
woduje naprzemienne w³¹cza-
nie i†wy³¹czanie systemu alar-
mowego. Stan aktywny syste-
mu sygnalizowany jest b³yska-
mi diody LED w†czytniku. Po
w³¹czeniu systemu staje siÍ on
aktywny po czasie rÛwnym
czasowi opÛünienia w³¹czenia
alarmu, ktÛrego konfigurowa-
nie zosta³o opisane wyøej.

W†przypadku wyst¹pienia
kryterium alarmu na wejúciu
IN1 sygnalizacja w³¹cza siÍ po
czasie ustalonym podczas

Rys. 2.

konfigurowania syste-
mu. Stan niski na wej-
úciu IN2 powoduje na-
tychmiastowe w³¹czenie
sygnalizacji. Obydwa
wejúcia uaktywniane s¹
stanem wysokim, czyli
od³¹czeniem ich od ma-
sy. Umoøliwia to zasto-
sowanie wielu czujnikÛw
z†wyjúciami typu NC, po³¹czo-
nych ze sob¹ szeregowo.

W³¹czenie sygnalizacji
alarmowej przebiega w dwÛch
etapach: najpierw generowany
jest krÛtki sygna³ ostrzegaw-
czy, tzw. prealarm. NastÍpnie
uk³ad sprawdza ponownie
stan wejúÊ i jeøeli kryterium
alarmu wystÍpuje nadal, to

wynosiÊ 10 sekund, a†czas
trwania alarmu 20 sekund. Je-
øeli jednak zapragniemy
zmieniÊ te wartoúci, to musi-
my ponownie wy³¹czyÊ zasi-
lanie i†tym razem zewrzeÊ
wejúcie IN1 do masy. Po po-
nownym w³¹czeniu zasilania
uk³ad zacznie co sekundÍ ge-
nerowaÊ krÛtkie sygna³y
akustyczne i†b³yski diody
LED. Po odliczeniu tylu se-
kund, ile chcemy aby wyno-
si³o opÛünienie w³¹czenia
alarmu, rozwieramy wejúcie
IN1. Zaprogramowana war-
toúÊ zostanie zapisana w†pa-
miÍci sta³ej EEPROM i†odt¹d
bÍdzie wykorzystywana pod-
czas pracy centralki. Podob-

w³¹czana jest normalna
sygnalizacja alarmowa.
Zbigniew Raabe, AVT
zbigniew.raabe@ep.com.pl

Kod ürÛd³owy do tego pro-
jektu w jÍzyku BASCOM znaj-
duje siÍ na p³ycie CD-EP08/
2000 w katalogu \Noty katalo-
gowe do projektÛw oraz na na-
szej stronie www w dziale FTP.


