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Zdalnie sterowany
regulator oświetlenia
AVT−881

Podstawowe ce-
chy odrÛøniaj¹ce pre-
zentowany regulator
od innych opisanych
w†EP lub dostÍpnych na
rynku to:
1. Regulacji dokonujemy bez

stosowania jakichkolwiek, zuøy-
waj¹cych siÍ i†zawodnych ele-
mentÛw mechanicznych. Mamy
do dyspozycji aø dwa sposoby
regulacji natÍøenia oúwietlenia:
- Regulacja dotykowa. Dotkniecie
palcem sensora powoduje w³¹cze-
nie lub wy³¹czenie oúwietlenia.
D³uøsze przytrzymanie palca na
sensorze wywo³a, w†zaleønoúci
od sposobu skonfigurowania uk³a-
du, powolne zmniejszanie natÍ-
øenia lub, po kolejnym dotkniÍ-
ciu, jego zwiÍkszanie. W†drugim
trybie pracy po zmniejszeniu na-
tÍøenia oúwietlenia do minimum
dalsze dotykanie sensora powo-
duje zwiÍkszanie natÍøenia úwiat-
³a, a†po dojúciu do maksimum
ponowne zmniejszanie.

- Opisane funkcje mog¹ byÊ takøe
wywo³ywane z†odleg³oúci, za po-
moc¹ specjalnego pilota pracu-
j¹cego w†podczerwieni. Informa-
cja przekazywana przez pilota
jest kodowana, co praktycznie
wyklucza b³Ídne dzia³anie uk³a-
du na skutek zak³ÛceÒ.
2. Popularne úciemniacze, wy-

korzystuj¹ce fazow¹ regulacjÍ na-
tÍøenia oúwietlenia, nadawa³y siÍ
doskonale do zasilania øarÛwek
lub grza³ek, czyli elementÛw o†ma-

³ej indukcyjnoúci. Zasilanie od-
biornikÛw energii o†duøej induk-
cyjnoúci, jakimi s¹ na przyk³ad
transformatory zasilaj¹ce popular-
ne øarÛwki halogenowe, by³o
utrudnione, a†czasami niemoøli-
we. Zastosowanie wyspecjalizo-
wanego uk³adu scalonego typu
SLB0587, przeznaczonego g³Ûwnie
do sterowania zasilaniem obci¹-
øeÒ indukcyjnych, pozwoli³o na
regulacjÍ mocy niskonapiÍciowych
øarÛwek halogenowych (typowo
zasilanych z†transformatorÛw)
i†silnikÛw pr¹du przemiennego.
3. Po wy³¹czeniu oúwietlenia

uk³ad potrafi zapamiÍtaÊ (w jed-
nym z†trybÛw pracy) ostatnio usta-
wione natÍøenie si³y úwiat³a i†po
ponownym w³¹czeniu przywrÛciÊ
jego poprzedni¹ wartoúÊ.
Kiedy przyst¹pi³em do projek-

towania uk³adu zdalnie sterowa-
nego regulatora oúwietlenia, po-
cz¹tkowo mia³em zamiar wyko-
rzystaÊ do jego sterowania typo-
wego pilota od sprzÍtu RTV.
Jednak po namyúle zrezygnowa-
³em z†tego, pozornie tylko u³at-
wiaj¹cego øycie pomys³u. Po pier-
wsze, do sterowania úciemnia-
czem nadawa³by siÍ tylko jeden,
narzucony z†gÛry rodzaj pilota,

Prezentowany w†artykule
uk³ad jest kolejnym, ktÛry
umoøliwia p³ynn¹ regulacjÍ

natÍøenia oúwietlenia
elektrycznego, a†úciúlej

mÛwi¹c pr¹du pobieranego
przez odbiornik energii
elektrycznej. Od innych,

popularnych ìúciemniaczyî
odrÛønia go jednak kilka

cech, ktÛre znacznie podnosz¹
jego walory uøytkowe.



Zdalnie sterowany regulator oświetlenia

Elektronika Praktyczna 10/200026

Jak juø wspomnia³em, zdalne
sterowanie regulatorem nie za-
wsze i†nie kaødemu jest potrzeb-
ne. Dlatego teø urz¹dzenie zosta³o
zaprojektowane tak, aby mog³o
zostaÊ wykonane rÛwnieø w†zubo-
øonej wersji: bez odbiornika pod-
czerwieni, dekodera i†pilota.

Opis dzia³ania uk³adu
Na rys. 1†przedstawiono sche-

mat elektryczny regulatora wraz
z†odbiornikiem podczerwieni
i†dekoderem, a†na rys. 2†schemat
elektryczny pilota - nadajnika
kodowanego sygna³u steruj¹cego
regulatorem. Schemat regulatora
zosta³ podzielony na dwie czÍúci,
zgodnie z†rozmieszczeniem ele-
mentÛw na p³ytkach obwodu dru-
kowanego.
GÛrna czÍúÊ rys. 1†przedstawia

uk³ad zasilania regulatora, obwÛd
wykonawczy z†triakiem Q1 i†pros-
ty filtr przeciwzak³Ûceniowy. Na-
piÍcie sieci prostowane jest za
pomoc¹ prostownika napiÍcia zbu-
dowanego z†diod D2 i†D3 i†stabi-
lizowane do poziomu ok. 5VDC
za pomoc¹ diody Zenera D4.
Rezystor R4 i†kondensator C3
ograniczaj¹ pr¹d p³yn¹cy do za-
silacza do bezpiecznej wartoúci.
Filtr przeciwzak³Ûceniowy zosta³
zgodnie z†zaleceniami firmy SIE-
MENS - producenta uk³adu
SLB0587 - zbudowany z†wyko-
rzystaniem rezystora R1 i†konden-
satorÛw C1' i†C2. Jednak taki filtr,
pomimo zapewnieÒ producenta,
okaza³ siÍ ma³o skuteczny i†dla-
tego doda³em do niego dodatkowy
element: d³awik L1. Po takim
uzupe³nieniu uk³adu skutecznoúÊ
t³umienia zak³ÛceÒ wywo³ywa-
nych w³¹czaniem triaka znacznie
wzros³a.
Zasada fazowej regulacji napiÍ-

cia jest chyba znana wszystkim
Czytelnikom i†dlatego przypomnij-
my j¹ tylko w†najwiÍkszym skrÛ-
cie. Moc oddawana do odbiornika
zaleøy od momentu, w†ktÛrym po
przejúciu napiÍcia sieci przez zero
zostanie w³¹czony triak. S¹dzÍ, øe
rys. 3 wystarczaj¹co jasno ilustru-
je ten sposÛb regulacji.
Sercem naszego regulatora jest

uk³ad scalony SLB0587. Jest to
wyj¹tkowo interesuj¹cy uk³ad, kry-
j¹cy w†swoim wnÍtrzu spore moø-
liwoúci i†zaprojektowany wyj¹tko-
wo przemyúlnie. Dziwne nawet
wydaje siÍ, øe do tej pory nie

ktÛrym najprawdopodobniej by³o-
by urz¹dzenie pracuj¹ce w†stan-
dardzie RC5. Jest to jedynie po-
zornie najpopularniejszy standard
w†naszym kraju. Mam kilka urz¹-
dzeÒ RTV (produkcji ìfabrycz-
nejî) w†domu, ale øadne z†nich
nie wykorzystuje standardu RC5,
poniewaø wszystkie s¹ produkcji
japoÒskiej. MyúlÍ, øe w†przypad-
ku zastosowania w†uk³adzie
úciemniacza odbiornika RC5 wielu
CzytelnikÛw napotka³oby taki sam
problem.
Po drugie, úciemniacz oúwiet-

lenia w†za³oøeniu moøe byÊ insta-
lowany w†dowolnym pomieszcze-
niu, a†nie tylko w†tym, gdzie
znajduje siÍ domowy sprzÍt RTV.
Nawet w†przypadku niewielkiego
mieszkania, udawanie siÍ do dru-
giego pomieszczenia w†celu odna-
lezienia pilota, uøycie go do wy-
³¹czenia oúwietlenia i†ponowne
odnoszenie nadajnika na miejsce
nie by³oby udogodnieniem, ale
jego zaprzeczeniem. Stosowanie
domowej elektroniki powinno to
gwarantowaÊ.

Te dwa powody zadecydowa³y,
øe postanowi³em zbudowaÊ spe-
cjalnego pilota, przeznaczonego
tylko do naszego regulatora
oúwietlenia. Oczywiúcie, nikt nie
jest zmuszony do budowania tego
fragmentu uk³adu úciemniacza. Je-
øeli zadowolimy siÍ regulacj¹ za
pomoc¹ dotykania sensora, to na-
dajnik podczerwieni jest ca³kowi-
cie zbÍdny.
Uk³ad zdalnie sterowanego

úciemniacza charakteryzuje siÍ
bardzo ma³ymi wymiarami, a†po-
nadto zosta³ umieszczony na p³yt-
kach obwodu drukowanego
o†kszta³cie ko³a. Umoøliwia to
umieszczenie uk³adu wewn¹trz ty-
powej elektrotechnicznej puszki
instalacyjnej. Regulator do³¹czany
jest szeregowo w†obwÛd øarÛwki
lub innego odbiornika energii, tak
øe prowadzenie jakichkolwiek do-
datkowych przewodÛw do puszki
instalacyjnej jest absolutnie zbÍd-
ne. Ma³e wymiary u³atwiaj¹ takøe
umieszczenie uk³adu w†obudowie
transformatora zasilaj¹cego øarÛw-
ki halogenowe.

Rys. 1. Schemat elektryczny regulatora.
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znalaz³ zastosowania w†naszych
projektach. W†zasadzie SLB0587
zosta³ zaprojektowany do sterowa-
nia obci¹øeÒ o†charakterze induk-
cyjnym, a†konkretnie do zasilania
øarÛwek halogenowych za poúred-
nictwem transformatora sieciowe-
go. Nic jednak nie stoi na prze-
szkodzie, aby zastosowaÊ go do
zasilania zwyk³ych øarÛwek, pa-
miÍtaj¹c o†moøliwoúci do³¹czania
do uk³adu obci¹øeÒ zawieraj¹cych
duøe indukcyjnoúci.
Poza podstawowymi funkcja-

mi, ktÛre za chwilÍ omÛwimy,
SLB0587 posiada wbudowany
obwÛd tzw. ìmiÍkkiego startuî.
Oznacza to, øe obci¹øenie w³¹cza-
ne jest stopniowo, co likwiduje
udary pr¹dowe wystÍpuj¹ce pod-
czas do³¹czania do sieci øarÛwek
z†zimnym w³Ûknem. Nie przepro-
wadza³em d³ugotrwa³ych testÛw,
ale naleøy s¹dziÊ, øe juø tylko ta
cecha uk³adu SLB0587 pozwoli
na znaczne zmniejszenie wydat-
kÛw na nowe øarÛwki, ktÛre zwyk-
le przepalaj¹ siÍ w†momencie ich
w³¹czenia do sieci.
Uk³ad SLB0587 jest sterowany

alternatywnie przez jedno z†dwÛch
wejúÊ: ISEN lub IEXT. Do wejúcia
ISEN, za poúrednictwem rezysto-
rÛw zabezpieczaj¹cych przed po-
raøeniem pr¹dem, do³¹czony jest
czujnik dotykowy. Reakcje uk³adu
na dotkniecie czujnika s¹ nastÍ-
puj¹ce:
- Jeøeli czujnik jest dotykany
przez czas od 50 do 400ms, to
uk³ad naprzemiennie w³¹cza
i†wy³¹cza do³¹czone do niego
obci¹øenie. W†przypadku pracy
w†trybie 2†uk³ad zawsze zapa-
miÍtuje ostatnio ustawion¹ moc,

a†w†pozosta³ych trybach do ob-
ci¹øenia zawsze dostarczana jest
pocz¹tkowo pe³na moc.

- Jeøeli natomiast pobudzenie
czujnika bÍdzie trwa³o przez
czas d³uøszy niø 400ms (d³uøej
przytrzymamy palec na czujni-
ku), to reakcja uk³adu bÍdzie
zaleøeÊ od stanu wejúcia progra-
muj¹cego IPROG:
Tryb pracy 1†- wejúcie IPROG
zwarte do masy. Kaødorazowe
dotkniÍcie czujnika na czas
d³uøszy niø 400ms powoduje
rozpoczÍcie regulacji natÍøenia
oúwietlenia od minimalnego po-
ziomu. Po kilku sekundach na-
tÍøenie úwiat³a wzrasta do mak-
simum i†jeøeli nadal dotykamy
do czujnika, to zaczyna stopnio-
wo maleÊ, aø do ponownego
osi¹gniÍcia minimum. Dalsze do-
tykanie czujnika powoduje po-
nowny wzrost natÍøenia oúwiet-
lenia, i†tak dalej.
Tryb pracy 2†- wejúcie IPROG
ìwisi w†powietrzuî. Kaødorazo-
we dotkniÍcie czujnika przez
czas d³uøszy niø 400ms powo-
duje odwrÛcenie kierunku regu-
lacji. W†tym trybie pracy uk³ad
zapamiÍtuje ostatnio ustawione
natÍøenie oúwietlenia.

Tryb pracy 3†- wejúcie IROG
zwarte do plusa zasilania. Uk³ad
zachowuje siÍ podobnie jak pod-
czas pracy w†trybie 2, z†tym øe
ostatnio ustawione natÍøenie
úwiat³a nie jest zapamiÍtywane
i†oúwietlenie zawsze jest w³¹-
czane z†pe³n¹ moc¹.
Reakcje uk³adu na pobudzanie

drugiego wejúcia - IEXT s¹ iden-
tyczne, jak reakcje na dotykanie
czujnika. Stanem aktywnym na
wejúciu IEXT jest stan wysoki.
Zajmijmy siÍ wiÍc teraz zdalnym
sterowaniem naszego regulatora,
realizowanym w³aúnie z†wykorzys-
taniem wejúcia IEXT.
Sygna³ emitowany przez nadaj-

nik pilota odbierany jest przez
scalony detektor podczerwieni ty-
pu TFMS5360, co daje moøliwoúÊ
³¹cznoúci na odleg³oúÊ nawet do
kilkunastu metrÛw. Wydawa³oby
siÍ, øe taki uk³ad pracowa³by
poprawnie nawet bez stosowania
kodowania przesy³anej informacji.
Niestety, takie rozwi¹zanie nie
zda³oby egzaminu w†praktyce ze
wzglÍdu na moøliwoúÊ zak³Ûcenia.
Dlatego teø zastosowa³em trans-
misjÍ kodowan¹ za pomoc¹ pary
uk³adÛw koder-dekoder: HT12E
(koder) i†HT12D (dekoder). Uk³a-

Rys. 2. Schemat elektryczny nadajnika układu zdalnego sterowania.

Zanim jednak przystąpimy do wyjaśnienia zasady działania układu i jego budo−
wy, chciałbym, aby Czytelnicy wzięli sobie do serca następujące ostrzeżenie: Wszys−
tkie elementy układu regulatora (rzecz jasna, z wyjątkiem pilota) znajdują się pod
niebezpiecznym dla życia i zdrowia napięciem sieci energetycznej 220VAC! Dlate−
go też stanowczo odradzam początkującym konstruktorom samodzielną budowę
układu i proszę Ich o skorzystanie z pomocy bardziej doświadczonych elektroni−
ków. Po dołączeniu układu do zasilania należy zawsze pamiętać o zasadzie pracy
jedną ręką, a najlepiej w ogóle nie dotykać niczego, z wyjątkiem sensora. Muszę
także przestrzec, że korzystanie z układu przez osoby z wszczepionymi rozrusznika−
mi serca może być ekstremalnie niebezpieczne dla ich zdrowia i życia.
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dy te, niezbyt juø nowoczesne
i†nie nadaj¹ce siÍ do pe³nienia
swojej pierwotnej funkcji w†pilo-
tach od samochodowych uk³adÛw
alarmowych, w†naszym uk³adzie
spe³ni¹ swoj¹ rolÍ doskonale, a†ich
dodatkowym atutem jest relatyw-
nie niska cena.
Nie bÍdziemy tu opisywaÊ

dzia³ania tych uk³adÛw, poniewaø
by³y one juø wielokrotnie stoso-
wane w†projektach AVT. Wystar-
czy wspomnieÊ, øe koder emituje
ci¹g impulsÛw prostok¹tnych re-
prezentuj¹cych liczbÍ okreúlon¹
stanem wejúÊ adresowych. Deko-
der porÛwnuje otrzyman¹ sekwen-
cjÍ sygna³Ûw z†w³asnym wzorcem
ustalonym stanem jego wejúÊ ad-
resowych i†jeøeli dwa kolejne po-

rÛwnania wypadn¹ pozytywnie, to
na wyjúciu VT dekodera pojawia
siÍ stan wysoki. Stan ten trwa tak
d³ugo, jak d³ugo bÍdziemy nacis-
kaÊ na przycisk pilota. Poniewaø
wyjúcie VT dekodera zosta³o do-
³¹czone do wejúcia IEXT uk³adu
SLB0587, wiemy juø, øe reakcja
uk³adu na naciskanie przycisku
w†pilocie bÍdzie identyczna, jak
na dotykanie palcem sensora. Na
schemacie z†rys. 1†warto jeszcze
zwrÛciÊ uwagÍ na tranzystor T1,
pe³ni¹cy funkcjÍ inwertera sygna-
³u otrzymywanego z†detektora
TFMS6360. Wiem, øe pocz¹tkuj¹-
cy konstruktorzy miewaj¹ proble-
my z†interpretacj¹ transmisji ode-
branej przez TFMS5360, zapomi-
naj¹c, øe sygna³ na jego wyjúciu
jest zanegowany w†stosunku do
sygna³u emitowanego przez nadaj-
nik. PowtÛrna negacja przywraca
zatem prawid³ow¹ fazÍ sygna³u
i†zapewnia poprawne odebranie
transmisji przez dekoder.
Na rys. 2†zosta³ pokazany sche-

mat elektryczny pilota - nadajnika
wspÛ³pracuj¹cego z†naszym regu-
latorem. Niewiele jest tu do sko-
mentowania: znana nam juø ap-
likacja kodera HT12E, wspÛ³pra-
cuj¹ca z†generatorem fali noúnej
zrealizowanym oczywiúcie na
moim ukochanym NE555. Praca
generatora noúnej jest kluczowana
sygna³em z†wyjúcia kodera IC2,
a†jego czÍstotliwoúÊ okreúlona jest
wartoúciami rezystancji R1, R2,
PR1 i†pojemnoúci C1. Potencjo-
metr montaøowy PR1 s³uøy do
precyzyjnego dostrojenia czÍstotli-
woúci generatora, ktÛra powinna
wynosiÊ dok³adnie 36kHz.
Zmodulowany sygna³ pobiera-

ny z†wyjúcia Q†generatora noúnej
wzmacniany jest przez tranzystor

WYKAZ ELEMENTÓW
Układ ściemniacza

Rezystory
R1, R4: 150Ω/0,5W
R2: 1,5MΩ
R3: 220kΩ
R5..R7: 4,7MΩ
R8: 220Ω
R9: 51kΩ
R10: 3,3kΩ
Kondensatory
C1: 150nF/250V
C1, C2: 47nF/350V
C3: 150nF
C4: 1000µF/10V
C5: 100µF/10V
C6, C8: 100nF
C7: 4,7nF
Półprzewodniki
D1..D3: 1N4007
D4: Dioda Zenera 5,1V
IC1: SLB0587
IC2: TFMS5360
IC3: HT12D
T1: BC548
Q1: BT136
Różne
CON1: ARK2
JP1: 3x goldpin + jumper
L1: dławik wg opisu

Pilot
Rezystory
PR1: potencjometr montażowy
miniaturowy 220kΩ
R1: 10kΩ
R2: 22kΩ
R3, R6: 560Ω
R4: 10Ω
R5: 1,2MΩ
Kondensatory
C1: 330pF
C2: 10nF
C3: 100nF
C4: 1µF/16V
Półprzewodniki
D1: IRED
D2: LED φ3mm
IC2: HT12E
IC1: NE555
T1: BC548
Różne
S1: przycisk typu microswitch 6 mm
Obudowa typu KM−15N

Rys. 3. Zasada fazowej regulacji
napięcia.

T1, z†ktÛrego kolektora zasilana
jest dioda nadawcza IRED - D1.
Dioda LED D2 pe³ni wy³¹cznie
funkcjÍ kontroln¹, a†jasnoúÊ jej
úwiecenia moøe w przybliøeniu
informowaÊ o†stanie zuøycia ba-
terii.Rys. 4. Rozmieszczenie elementów na płytkach drukowanych regulatora.
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Montaø i†uruchomienie
Na rys. 4 pokazano rozmiesz-

czenie elementÛw na p³ytkach
obwodu drukowanego regulatora,
a†na rys. 5 - na p³ytce pilota.
Obydwie p³ytki uk³adu regulatora

maj¹ obrys ko³owy i†zosta³y zwymia-
rowane tak, aby zmontowany uk³ad
mieúci³ siÍ w†typowej elektrotech-
nicznej puszce instalacyjnej.
Montaø rozpoczniemy od uk³a-

du regulatora zaczynaj¹c od ele-
mentÛw o†najmniejszych wymia-
rach, a†koÒcz¹c na wlutowaniu
w†p³ytkÍ triaka i†wiÍkszych kon-
densatorÛw. Musimy pamiÍtaÊ, øe
nasz uk³ad bÍdzie pracowa³ pod
napiÍciem 220V i†montaø naleøy
wykonaÊ szczegÛlnie starannie,
stosuj¹c cynÍ dobrej jakoúci. Pew-
nym problem bÍdzie wykonanie
d³awika L1. Jak juø wspomina³em,
jest to element opcjonalny, nie
zalecany przez producenta uk³adu
SLB0587, ale w†pewnym stopniu
zmniejszaj¹cy nieuniknione zak³Û-
cenia radioelektryczne generowa-
ne przez nasz regulator. Moøna go
wykonaÊ nawijaj¹c na odcinku
prÍta ze starej anteny ferrytowej
kilkanaúcie zwojÛw izolowanego
drutu, o†przekroju 0,8mm2.

Po zmontowaniu uk³adu regu-
latora musimy obydwie p³ytki
po³¹czyÊ ze sob¹, najpierw elek-
trycznie, a†potem mechanicznie.
Po³¹czenie elektryczne wykonuje-
my za pomoc¹ czterech krÛtkich,
izolowanych przewodÛw o†d³ugoú-
ci 2..3cm. NastÍpnie obydwie p³yt-
ki skrÍcamy ze sob¹ za pomoc¹
dwÛch úrub o przekroju 3mm2

i†d³ugoúci ok. 3cm oraz tulejek
dystansowych. Zamiast tulejek
moøna zastosowaÊ cztery dodatko-
we nakrÍtki, stabilizuj¹ce po³oøe-
nie p³ytek wzglÍdem siebie.
W†uk³adzie modelowym, z†na-

tury rzeczy przeznaczonym do
testowania uk³adu w†warunkach
laboratoryjnych, czujnik dotykowy
wykonany by³ po prostu z†kawa³-
ka drutu. W†wykonaniu praktycz-
nym w†miarÍ efektowny czujnik
moøna wykonaÊ z†³ebka uszkodzo-
nego tranzystora BC211/313 lub
innego w†podobnej obudowie.
Zmontowany uk³ad naleøy

umieúciÊ wewn¹trz naúciennej
puszki elektrotechnicznej i†zas³o-
niÊ p³yt¹ czo³ow¹, wykonan¹
z†przerobionego w³¹cznika siecio-
wego. Wszystkie czynnoúci zwi¹-
zane z†do³¹czeniem uk³adu do
sieci naleøy bezwzglÍdnie wyko-
nywaÊ przy wy³¹czonych bez-
piecznikach.
Pozosta³ nam juø tylko montaø

pilota i†ustawienie w†obydwÛch
urz¹dzeniach identycznych kodÛw
transmisji. P³ytkÍ pilota takøe
montujemy typowo z†jednym wy-
j¹tkiem: tym razem nie naleøy
stosowaÊ podstawek pod uk³ady
scalone. P³ytka pilota zosta³a zwy-
miarowana pod typow¹ dla takich
uk³adÛw obudowÍ: KM-15B,
w†ktÛrej przy zastosowaniu pod-

stawek uk³ad w†øadnym wypadku
nie zmieúci³by siÍ.
Po zmontowaniu p³ytki pilota

wk³adamy j¹ do obudowy i†do-
úwiadczalnie ustalamy d³ugoúÊ
przycisku S1. Przycisk dostarcza-
ny w†kicie celowo jest nieco za
d³ugi i†naleøy go skrÛciÊ, delikat-
nie obcinaj¹c noøem lub obrabia-
j¹c pilnikiem.
Zmontowany ze sprawdzonych

elementÛw uk³ad nie wymaga ja-
kiegokolwiek uruchamiania, ale
jedynie prostej regulacji i†ustawie-
nia kodÛw, identycznych w†nadaj-
niku i†odbiorniku. Kod ustawiamy
³¹cz¹c z†mas¹ lub pozostawiaj¹c
nie pod³¹czone koÒcÛwki A0..A7
uk³adu kodera i†dekodera. Po³¹-
czenia wykonujemy za pomoc¹
kropelek cyny nak³adanych na
specjalnie powiÍkszone punkty lu-
townicze na spodniej stronie p³yt-
ki. Waøne jest, aby kody ustawio-
ne w†nadajniku i†odbiorniku by-
³y identyczne!
Regulacja uk³adu polega na usta-

wieniu za pomoc¹ potencjometru
montaøowego PR1 czÍstotliwoúci
generatora (IC1) w†uk³adzie pilota.
CzÍstotliwoúÊ ta powinna wynosiÊ
dok³adnie 36kHz, a†do regulacji
wskazane jest uøycie miernika czÍs-
totliwoúci. W†razie jego braku czÍs-
totliwoúÊ fali noúnej moøemy wy-
regulowaÊ metod¹ prÛb i†b³ÍdÛw,
kieruj¹c siÍ uzyskaniem maksymal-
nej czu³oúci uk³adu.
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/
pcb.html oraz na p³ycie CD-EP10/
2000 w katalogu PCB.

Rys. 5. Rozmieszczenie elementów
na płytce drukowanej nadajnika.


