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Sezam na cztery sposoby
kit AVT−377

ChÍÊ zabezpieczania,
szyfrowania, ograniczania

dostÍpu osÛb uznanych za
niepowo³ane, siedzi g³Íboko
w†naturze ludzkiej. OprÛcz

rzeczywistej potrzeby ochrony
swojej w³asnoúci przed utrat¹,

niebagatelne znaczenie ma
sama úwiadomoúÊ, øe tylko ja
posiadam klucz do ìSezamuî.

Wszystko to sprzyja
rozwojowi i†powstawaniu

nowych urz¹dzeÒ do
kodowania i†zabezpieczania.

Naszym niewielkim, ale
uniwersalnym urz¹dzeniem EP
takøe siÍ w³¹cza w†ten nurt.

Rys. 1. Schemat połączeń
klawiatury.

alnych potrzeb. I†w³aúnie z†po-
wodu rÛønorodnych potrzeb
i†preferencji, powsta³y cztery wer-
sje urz¹dzenia, rÛøni¹ce siÍ spo-
sobem wprowadzania kodu. Za-
leønie od wybranego oprogramo-
wania, do procesora moøe byÊ
do³¹czona klawiatura, odbiornik
pilota radiowego, odbiornik pilo-
ta telewizyjnego i†czytnik uk³a-
dÛw Dallas.

Klawiatura - to proste
Klawiatura jest najbardziej

oczywistym sposobem wprowa-
dzania szyfru, gdyø uøywamy jej
niemal codziennie. Dobrym przy-
k³adem jest klawiatura nowo-
czesnych aparatÛw telefonicz-
nych. Numer telefonu to prze-
cieø takøe kod kaødego abonenta
telefonicznego. W†tej wersji uk³a-
du uøytkownik pos³uguje siÍ
podobn¹ do telefonicznej, 12-
przyciskow¹ klawiatur¹, a†wpro-
wadzany przy jej pomocy kod
moøe mieÊ od 1†do 15 znakÛw.
Schemat klawiatury przedstawio-
ny zosta³ na rys. 1. Sk³ada siÍ
ona z†czterech linii poziomych
i†trzech pionowych, a†klawisze
oznaczone cyframi 0-9 oraz zna-
kami "*" i†"#" znajduj¹ siÍ na
przeciÍciu tych linii. NaciúniÍcie

Technologia døina
Literatura fachowa nie podaje

dok³adnego opisu dzia³ania Seza-
mu. Wnioskuj¹c z†preferencji
technicznych postaci wspÛ³czes-
nych Alibabie, urz¹dzeniem ste-
rowa³ zapewne duch, ktÛry po
us³yszeniu has³a czarami otwiera³
kamienne wrota Sezamu.
WspÛ³czesne duchy przybiera-

j¹ najczÍúciej postaÊ krzemowych
koúci, a†najlepiej rozumiej¹ jÍzyk
binarny. Zdecydowanie zwiÍkszy-
³a siÍ takøe liczba sposobÛw,
ktÛre s³uø¹ przekazywaniu tajem-
nego has³a. Jego wykrzykiwanie
ma tÍ wadÍ, øe kaødy moøe je
³atwo poznaÊ. Lepsze s¹ dyskret-
niejsze metody, jak klawiatury,
karty magnetyczne, czujniki zbli-
øeniowe lub kodowane tory pod-
czerwieni.
Po nauczeniu go has³a, bÍdzie

reagowa³ tylko i†wy³¹cznie na
nie. Uk³ad jest ma³y i†zbudowany
z†niewielu czÍúci. Elementem,
ktÛry sygnalizuje odczytanie pra-
wid³owego kodu jest przekaünik.
Urz¹dzenie moøe staÊ siÍ elemen-
tem wiÍkszego systemu zabezpie-
czenia. Z†pewnoúci¹ jednak zain-
teresowany Czytelnik najlepiej
potrafi wykorzystaÊ i†przystoso-
waÊ uk³ad do swoich indywidu-
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klawisza oznacza zwarcie odpo-
wiedniej linii pionowej z†pozio-
m¹. NiektÛrzy z†CzytelnikÛw mo-
g¹ w†tej chwili zadaÊ pytanie -
dlaczego nie zastosowano inne-
go rozwi¹zania: doprowadzenie
do wszystkich klawiszy indywi-
dualnych linii i†zwieranie ich
po przyciúniÍciu do wspÛlnej
masy? Odpowiedü jest prosta -
z†oszczÍdnoúci. Taka wersja wy-
maga zaangaøowania aø 12 bitÛw
jednego z†portÛw procesora a†kla-
wiatura z†liniami multipleksowa-
nymi tylko 7.
Takie rozwi¹zanie nieco kom-

plikuje procedurÍ odczytu kla-
wiatury. Na list. 1 przedstawiony
zosta³ przyk³ad rozwi¹zania tego
problemu. Poniewaø ca³y pro-
gram zosta³ napisany w†jÍzyku
C, a†potem skompilowany, pod-
program odczytu klawiatury jest
przedstawiony w†tej w³aúnie po-
staci.
Procedura podaje stan niski

na kolejne linie poziome, usta-
wiaj¹c pozosta³e w†stanie wyso-
kim. NastÍpnie badane s¹ trzy
linie pionowe. Jeøeli jakiú kla-
wisz jest naciúniÍty (np. ì4î), to

zwiera wtedy drug¹ od gÛry liniÍ
poziom¹ z†pierwsz¹ z†lewej liniÍ
pionow¹. Na linii tej pojawi siÍ
wtedy stan niski. Po ustaleniu,
ktÛra linia jest zwarta z†ktÛr¹,
z†dwuwymiarowej tablicy x_tab[]
jest wybierany kod naciskanego
klawisza.

Pilot radiowy - jak
w alarmie samochodowym
Druga wersja urz¹dzenia do

programowania i†odczytu kodu
wykorzystuje transmisjÍ radio-
w¹. Kluczem jest tu pilot uøy-
wany w†popularnych uk³adach
zabezpieczeÒ samochodowych,
zbudowany na uk³adzie Motoro-
li MC145026 lub na wersjach
pochodnych innych firm. Po-
niewaø pilot transmituje swÛj
kod drog¹ radiow¹, do jego
odbioru i†przetworzenia na po-
staÊ cyfrow¹ potrzebny jest od-
biornik. Do tego celu bardzo
dobrze nadaje siÍ hybrydowy
odbiornik oznaczony symbolem
RR3. Na ma³ej p³ytce ceramicz-
nej o†wymiarach 38 x†14mm
znajduje siÍ kompletna czÍúÊ
odbiorcza, filtr dolnoprzepusto-
wy i†komparator formuj¹cy syg-
na³ wyjúciowy o†poziomach
TTL. Na wejúcie procesora jest
podawany z†odbiornika kod
binarny transmitowany z†pi-
lota. Struktura kodu zosta³a
stworzona bardzo pomys³owo
i†warto o†niej powiedzieÊ kil-
ka s³Ûw. Uk³ad MC145026
uøywa do kodowania tylko 9
wyprowadzeÒ. To niewiele,

gdyø w†standardowym sposobie
kodowania 0†i†1†moøna by uzys-
kaÊ tylko 512 kombinacji. Jed-
nak kaøde z†wyprowadzeÒ ko-
duj¹cych oprÛcz dwÛch stanÛw
logicznych moøe takøe przyj¹Ê
trzeci stan, kiedy pozostaje nie-
pod³¹czone. Wykorzystuj¹c taki
sposÛb kodowania, przy 9†bi-
tach uzyskuje siÍ juø 19 tysiÍcy
kombinacji.
Kaøda jedynka kodu, zero

i†trzeci stan s¹ zakodowane inn¹
sekwencj¹ impulsÛw w†sygnale
wyjúciowym. Sekwencje te poka-
zano na rys. 2. Czas trwania
impulsÛw zaleøy od zastosowa-
nego zegara. W†funkcjonuj¹cych
na rynku pilotach, ktÛrych kod
potrafi rozpoznawaÊ opisywane
urz¹dzenie, czas trwania d³ugie-
go impulsu wynosi 2,6ms a†krÛt-
kiego 0,4ms. Zaprogramowany
kod jest generowany sekwencyj-
nie do momentu puszczenia
przycisku pilota. Przerwa pomiÍ-
dzy zakoÒczeniem transmisji ko-
du, a†pocz¹tkiem kolejnej trans-
misji wynosi ok. 20ms. Kod
o†takich parametrach potrafi roz-
poznawaÊ program drugiej wer-
sji urz¹dzenia.

Pilot na podczerwieÒ -
nie tylko do telewizora
Dla wszystkich, ktÛrzy nie

posiadaj¹ samochodu z†alarmem,
a†nie chc¹ siÍ pos³ugiwaÊ kla-
wiatur¹, przeznaczona jest trze-
cia wersja uk³adu. Tym razem
do przes³ania kodu trzeba siÍ
pos³uøyÊ pilotem odbiornika te-
lewizyjnego. Pilot musi praco-
waÊ w†standardzie RC5, ktÛry
jest jednym z†bardziej rozpo-
wszechnionych sposobÛw zdal-
nego sterowania odbiornikÛw te-
lewizyjnych. W†takim standar-
dzie pracowa³y m.in. piloty
NZS2040 nieodøa³owanej firmy
Elemis. Prac¹ pilota sterowa³
uk³ad SAA3010 lub ktÛraú z†jego
licznych wersji.
Kodowanie w†tym systemie

polega na wys³aniu wielobitowe-
go s³owa. Kaødy bit sk³ada siÍ

 Listing 1.
  unsigned char Klawiatura(void) /**odczyt klawiatury**/
 /*procedura zwraca: numer naciśniętego klawisza 0-11 lub 0xff jeśli nie naciśnięty jest żaden klawisz*/
 {
  code char y_tab[] ={0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; /*tablica kodów dla ustawiania kolejnych linii */
   /* poziomych w stanie niskim*/
  code char x_tab[][3] ={{10,0,11},{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}};/*dwuwymiarowa tablica kodów*/
  /*naciśniętego klawisza*/
  unsigned char linie_poziome,linie_pionowe,maska,klawisz;

   /*ustawianie zera na kolejnych 4 liniach poziomych*/
   /*dołączonych do portu P1.7-P1.4*/
  for (linie_poziome =0;linie_poziome <4;linie_poziome++)
 {

P1 =P1 | 0xf0;  /*wszystkie linie w stanie wysokim*/
P1 =P1 & y_tab[linie_poziome]; /*ustawienie zera na wybranej kolejnej linii*/
klawisz =P3; /*odczyt P3, linie pionowe dołączone są do P3.2-P3.0*/
klawisz =~(klawisz | 0xf8); /*ustawienie niewykorzystanych bitów w stan wysoki i*/
/*zanegowanie wyniku*/
if (klawisz !=0)   /*jeśli wynik nie jest 0, któryś z klawiszy jest naciskany */
{

maska =1; /*ustawienie najmłodszego bitu w pomocniczej masce*/
for (linie_pionowe =0;linie_pionowe <3;linie_pionowe++)
{

if ((klawisz & maska) !=0) /*sprawdzanie czy badana linia pionowa jest aktywna*/
{
    klawisz =x_tab[linie_poziome][linie_pionowe];/* jeżeli jest aktywna odczyt */
   return klawisz;  /* kodu naciskanego klawisza */
}   /* z tablicy i koniec procedury*/
maska =maska *2;  /*przesunięcie bitu w pomocniczej masce o 1 pozycję w*/
/*lewo*/

}
}

  }
  return 0xff; /*nie jest naciskany żaden z klawiszy*/
 }

Rys. 2. Sposób kodowania
poziomów logicznych w torze
radiowym.

Rys. 3. Sposób kodowania stanów
logicznych w transmisji podczerwienią.
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z†czÍúci kiedy transmitowany jest
sygna³ noúnej 36kHz i†jego braku.
Zero od jedynki rÛøni kolejnoúÊ
czasu transmisji noúnej i†przerwy.
Pokazano to na rys. 3. S³owo
kodowe tworz¹ dwa bity startowe
bÍd¹ce 1, bit identyfikacji s³uø¹cy
do rozpoznawania, czy ten sam
klawisz naciskany jest powtÛrnie,
5†bitÛw adresu i†6†bitÛw rozkazu.
Bity rozkazu okreúlaj¹ kod klawi-
sza aktualnie naciskanego na kla-
wiaturze pilota. Ich liczba okreúla
maksymaln¹ liczbÍ klawiszy do
64 (ciekawe czy ktoú spotka³
kiedyú takiego pilota-potwora). Bi-
ty adresowe maj¹ umoøliwiaÊ ste-
rowanie wielu odbiornikÛw jed-
nym pilotem, z†regu³y jednak s¹
ustawione na zero. Stan bitu
identyfikacji zmienia siÍ na prze-
ciwny po kolejnym naciúniÍciu
dowolnego klawisza. S³owo kodo-
we jest transmitowane sekwencyj-
nie do momentu puszczenia kla-
wisza. Przyk³adowe s³owo kodo-
we pokazano na rys.
4.
Tak jak i†w†przy-

padku klawiatury,
uk³ad umoøliwia za-
programowanie ko-
du o†d³ugoúci od
1†do 15 znakÛw. Do
u³oøenia kodu moø-
na uøywaÊ nie tylko
klawiszy cyfrowych
ale wszystkich przy-
ciskÛw pilota.

DS1990 -
numer jeden
z†miliarda
W czwartej opcji

urz¹dzenia jest moø-
liwoúÊ kodowania
przy uøyciu uk³a-
dÛw Touch Memory
firmy Dallas np.
DS1990 . Zasada
dzia³ania tych uk³a-
dÛw by³a juø opisy-

wana w†poprzednich numerach
EP, gdzie wszyscy zainteresowani
mog¹ znaleüÊ potrzebne informa-
cje. Teraz wystarczy tylko przy-
pomnieÊ, øe kaødy uk³ad posiada
nadany przez producenta unikal-
ny, 8-bajtowy adres zaszyty w†pa-
miÍci nieulotnej.
Komunikacja z†uk³adem oraz

moøliwoúÊ odczytania tego adresu
odbywa siÍ przy pomocy dwu-
przewodowej magistrali: linii da-
nych i†masy. Nasz uk³ad moøna
zaprogramowaÊ tak, aby rozpoz-
nawa³ dwa numery. Dodajmy jesz-
cze, øe jako klucz w†tej wersji
moøe s³uøyÊ kaødy uk³ad Dallas
posiadaj¹cy swÛj unikatowy nu-
mer oraz wyposaøony w†interfejs
dwuprzewodowej magistrali.

Opis uk³adu dekodera
Budowa uk³adu jest wyj¹tko-

wo prosta, widaÊ to wyraünie na
schemacie ideowym pokazanym
na rys. 5. Najwaøniejsz¹ czÍúci¹

urz¹dzenia jest procesor 89C2051,
ktÛrego program rozpoznaje kod
wejúciowy podawany z³¹czem JP3.
Procesor poprzez wtÛrnik steruje
przekaünikiem wykonawczym W1.
Do pamiÍtania zaprogramowanego
kodu wtedy, gdy uk³ad nie jest
zasilany, s³uøy pamiÍÊ EEPROM
24C02. OprÛcz tego, do uk³adu
do³¹czono stabilizator +5V ozna-
czony symbolem U3 dla rozsze-
rzenia zakresu moøliwych do sto-
sowania napiÍÊ zasilaj¹cych. Jum-
per J1 steruje trybem pracy uk³a-
du.
Opisywany uk³ad moøe dzia³aÊ

w†dwÛch trybach: programowania
i†pracy. WybÛr zaleøy od ustawie-
nia jumpera J1. Jeøeli w†momen-
cie w³¹czenia napiÍcia zasilaj¹ce-

go jumper zwiera port P3.7 do
masy, uk³ad przechodzi do trybu
programowania.
MoøliwoúÊ zaprogramowania

nowego kodu jest sygnalizowana
przez uk³ad dwukrotnym za³¹-
czeniem przekaünika na czas 1s.

Rys. 4. Przykładowe słowo kodowe w standarzdzie RC5.

Rys. 5. Schemat elektryczny układu sterująco−dekodującego.



Sezam na cztery sposoby

Elektronika Praktyczna 3/9844

SposÛb wczytania nowego kodu
zaleøy oczywiúcie od wersji pro-
gramu. Kiedy jest uøywana kla-
wiatura, naleøy nacisn¹Ê wybra-
n¹ sekwencjÍ klawiszy, ktÛra
bÍdzie stanowiÊ szyfr otwieraj¹-
cy sezam. Jeøeli kod bÍdzie
krÛtszy niø 15 znakÛw, po ostat-
nim przyciúniÍciu klawisza na-
leøy odczekaÊ 5s. Po tym czasie
uk³ad zaakceptuje nowy kod,
informuj¹c o†tym krÛtkim zwar-
ciem przekaünika. Jeøeli kod bÍ-
dzie mia³ 15 znakÛw po ostat-
nim, piÍtnastym naciúniÍciu kla-
wisza uk³ad zaakceptuje kod od
razu, sygnalizuj¹c to krÛtkim
za³¹czeniem przekaünika. Jeøeli
uznamy, øe wprowadzaj¹c kod
pomyliliúmy siÍ, moøemy wpro-
wadzanie powtÛrzyÊ bez ko-
niecznoúci ponownego wchodze-
nia w†tryb programowania. Nowo
wpisany kod przykryje wprowa-
dzony poprzednio. Jeøeli wpro-
wadzony kod jest poprawny,
moøna wyjúÊ z†trybu programo-
wania zdejmuj¹c zworÍ z†jumpe-
ra J1. Uk³ad zasygnalizuje za-
koÒczenie programowania dwo-
ma krÛtkimi klikniÍciami prze-
kaünika i†automatycznie przej-
dzie do trybu pracy.
W†przypadku pozosta³ych

wersji uk³adu wejúcie w†tryb
programowania i†jego zakoÒcze-
nie s¹ identyczne. Korzystaj¹c
z†pilota radiowego naleøy nacis-
n¹Ê jego przycisk czekaj¹c aø
uk³ad krÛtkim klikniÍciem prze-
kaünika potwierdzi przyjÍcie ko-
du. Wprowadzanie kodu pilotem
na podczerwieÒ jest podobne do
kodowania uk³adu za pomoc¹
klawiatury. Kaøde naciúniÍcie
klawisza jest potwierdzane krÛt-
kim klikniÍciem przekaünika.
Brak tego potwierdzenia ozna-

c z a ,  ø e
uk³ad nie
odebra³ pra-
wid³owego
s y g n a ³ u
z†pilota, co
najczÍúciej
oznacza ko-
n i e c z n o ú Ê
przybliøenia
pi lo ta do
f o t o d i o d y
uk³adu od-
b io r czego .
Po wprowa-
d z e n i u

ostatniego znaku naleøy odczekaÊ
5s na akceptacjÍ kodu. W†przy-
padku kodu sk³adaj¹cego siÍ z†15
znakÛw, akceptacja nastÍpuje po
ostatnim naciúniÍciu klawisza.
Dla kluczy DS1990 akceptacja

nastÍpuje bezpoúrednio po do³¹-
czeniu klucza do magistrali i†bez-
b³Ídnym odczytaniu przez uk³ad
unikatowego numeru DS1990. Je-
øeli przed up³ywem 5s do³¹czymy
do magistrali drugi egzemplarz
klucza DS1990, uk³ad zapamiÍta
unikatowe numery obydwu klu-
czy i†oba bÍd¹ rozpoznawane.
Tak jak w†przypadku wersji

dla klawiatury, pozosta³e wersje
pozwalaj¹ korygowaÊ w†trakcie
programowania b³Ídnie wprowa-
dzony kod zamazuj¹c go kolej-
nym, prawid³owo wprowadzo-
nym.
Jeøeli w†czasie w³¹czenia za-

silania J1 pozostanie rozwarty,
uk³ad od razu przechodzi do
trybu pracy czyli porÛwnania
odebranego kodu z†zapisanym
w†pamiÍci U2 wzorcem. Po usta-
leniu, øe odebrany kod jest do-
k³adnie taki sam jak wczeúniej
zapamiÍtany, uk³ad na 0,5s
zwiera przekaünik W1. Tym
impulsem mog¹ byÊ sterowane
uk³ady wykonawcze po³¹czone
ze stykami przekaünika W1.
Jeøeli czas za³¹czenia przekaü-
nika by³by za krÛtki aby pra-
wid³owo wysterowaÊ urz¹dze-
nia wykonawcze, np. rygiel
zamka elektrycznego, istnieje
prosty sposÛb jego wyd³uøe-
nia. Jednoczeúnie z†impulsem
za³¹czaj¹cym przekaünik, na
wyjúciu portu P3.3 oznaczo-
nym jako TEST1 pojawia siÍ
stan niski. Jeøeli w†tym czasie
na P3.4, czyli TEST2, takøe
podamy stan niski, styki prze-

kaünika pozostan¹ zwarte do mo-
mentu pojawienia siÍ na TEST2
poziomu wysokiego. Do podtrzy-
mania za³¹czenia przekaünika
moøna wygenerowaÊ impuls ko-
rzystaj¹c z†popularnego uk³adu
555.
Na rys. 6 jest pokazany sche-

mat takiego uk³adu. Elementy
oznaczone jako Rx i†Cx s³uø¹ do
dobrania czasu trwania impulsu
przed³uøaj¹cego.
Po odczytaniu prawid³owego

kodu, w†uk³adzie sterowanym pi-
lotem radiowym, wystÍpuje ok.
2,5-sekundowy czas martwy. Po
tej pauzie odbiornik ponownie
jest w†stanie rozpoznaÊ prawid³o-
wy kod pilota.

Montaø i uruchomienie
Montaø czÍúci procesorowej

jest bardzo prosty. W†zasadzie
naleøy tylko wlutowaÊ do p³ytki
w³aúciwe elementy (patrz rys.
7). Naleøy zwrÛciÊ uwagÍ na
polaryzacjÍ kondensatorÛw elek-
trolitycznych, diody i†prawid³o-
we osadzenie w†podstawkach
uk³adÛw scalonych. Dodatkowo,
oprÛcz p³ytki procesorowej zo-
sta³a zaprojektowana druga uni-
wersalna p³ytka do pod³¹czenia
kaødego typu uk³adÛw wejúcio-
wych. Schemat po³¹czeÒ na tej
p³ytce pokazano na rys. 8. P³ytki
³¹czy siÍ ze sob¹ stykami JP3
i†JP3'. Oba z³¹cza pasuj¹, jeøeli
p³ytki zbliøymy do siebie od
strony lutowaÒ. Utworz¹ wtedy
ìkanapkÍî, ktÛra z†jednej strony
mieÊ bÍdzie procesor, a†z†dru-
giej uk³ady wejúciowe odpowied-
nie dla danej wersji programu.
Na dodatkowej p³ytce moøna

Rys. 6. Układ wydłużający impulsy.

Rys. 7. Rozmieszczenie elementów na
płytkach drukowanych.
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zamontowaÊ tylko jeden rodzaj
uk³adÛw wejúciowych, np. odbior-
nik RR3 albo klawiaturÍ.
Uk³ad moøe byÊ zasilany na-

p i Íc i em nies t ab i l i zowanym
mieszcz¹cym siÍ w†przedziale
6..12V. Uk³ad w†stanie czuwania
pobiera pr¹d 10mA, ktÛry roúnie
do 40mA, kiedy za³¹czony zo-
staje przekaünik. Na niski pobÛr
pr¹du maj¹ wp³yw zastosowane
elementy i†obniøona czÍstotliwoúÊ
zegara taktuj¹cego procesor. Za-
stosowany rezonator ceramiczny
1MHz ma jednak tendencje do
wzbudzania siÍ, jeøeli ktÛryú
z†kondensatorÛw C1, C2 jest
uszkodzony. Dlatego zmontowany
uk³ad naleøy uruchamiaÊ w†trybie
programowania, ze zwartym jum-
perem J1. Jeøeli po w³¹czeniu
zasilania przekaünik dwukrotnie
kliknie w†odstÍpie 1-sekundowym,
oznaczaÊ to bÍdzie prawid³ow¹
pracÍ oscylatora i†procesora. Kaø-
dorazowa akceptacja wprowadzo-
nego kodu krÛtkim klikniÍciem
jest dowodem na prawid³owy
montaø uk³adÛw wejúciowych
i†poprawny zapis do pamiÍci EEP-
ROM.
Poniewaø uk³ad wystÍpuje

w†czterech odmianach, dla iden-
tyfikacji wersji programu wpisa-

WYKAZ ELEMENTÓW

Rezystory
R1, R2: 3kΩ
R3, R4: 10kΩ
Kondensatory
C1, C2: 47pF
C3: 4,7µF/16V
C4: 10µF/16V
C5: 47µF/10V
Półprzewodniki
D1: 1N4148
T1: BC557
U1: 89C2051 (zprogramowany)
U2: 24C02
U3: 78L05
Różne
W1: przekaźnik P−5 firmy MEISEI
(5V)
X1: 1MHz rezonator piezoceramicz−
ny
J1: JUMPER
płytka procesora
uniwersalna płytka układów
wejściowych

Elementy dodatkowe dla wersji
z klawiaturą
C1: 47µF/16V
klawiatura foliowa STD 34−07
z gniazdem

Elementy dodatkowe dla wersji
sterowanej radiowo
C1: 47µF/16V
odbiornik hybrydowy RR3

Elementy dodatkowe dla wersji
sterowanej podczerwienią
C1: 47µF/16V
SFH505: odbiornik standardu RC5

Elementy dodatkowe dla wersji
z układami DS1990
C1: 47µF/16V
R1: 4,7kΩ
układ DS1990 − 2 szt.
zawieszki − 2 szt.
czytnik − 1 szt.

Rys. 8. Schemat elektryczny płytki odbiorników.

nego do procesora na wyjúciach
TEST1 i†TEST2 w†trybie progra-
mowania pojawia siÍ binarny nu-
mer odpowiadaj¹cy wpisanej wer-
sji.

wersja TEST2 TEST1
klawiatura 0 0
sterowanie radiowe 0 1
sterowanie na podczerwień 1 0
DS1990 1 1

Moøliwoúci
i zastosowania
Uk³ad moøna zastosowaÊ do

wszelkiego typu blokad, alarmÛw
czy szyfrowanych zamkÛw. Moøe
takøe s³uøyÊ do sterowania urz¹-
dzeÒ na odleg³oúÊ, szczegÛlnie
w†wersjach z†obydwoma pilotami.
Na rys. 9 zosta³ pokazany

prosty uk³ad, ktÛry umoøliwia
pracÍ w†trybie w³¹cz/wy³¹cz. Po
w³¹czeniu zasilania kondensator
C1 wymusi stan niski na wyjúciu
Q†przerzutnika U1A i†przekaünik
wykonawczy bÍdzie roz³¹czony.
Po odebraniu prawid³owego kodu
uk³ad sterownika wygeneruje na
porcie P3.5 impuls ujemny, ktÛry
spowoduje wpisanie na wyjúcie Q
stanu wysokiego i†w†efekcie za³¹-
czenie przekaünika. Kolejny od-
biÛr prawid³owego kodu i†kolejny

impuls spowoduje
prze³¹czenie wy-
júcia Q†i†roz³¹czenie
przekaünika. W†ten
sposÛb moøna ste-
rowaÊ w³¹czaniem
i†wy³¹czaniem urz¹-
dzeÒ.
W e r s j a

z†DS1990 umoøli-
wia identyfikacjÍ
i†sygnalizacjÍ poja-
wienia siÍ osÛb
uprawnionych, po-
siadaj¹cych jeden
z†dwu rozpoznawa-
nych przez uk³ad

Rys. 9. Sposób wykonania bistabilnego
układu wyjściowego.

kluczy. Wreszcie wersja z†klawia-
tur¹ moøe s³uøyÊ do zabawy we
wszelkiego typu grach i†konkur-
sach typu zgaduj-zgadula. Np.
jeøeli uczestnik odpowie prawid-
³owo na zadane pytania naciska-
j¹c jednoczeúnie odpowiednie
klawisze, uk³ad za³¹czy siÍ syg-
nalizuj¹c wygran¹. Øyczymy mi-
³ej zabawy.
Ryszard Szymaniak, AVT


