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Tor zdalnego sterowania, część 1
Nadajnik kodowanego zamka szyfrowego

Velleman K6706

W tym dziale opisujemy wybrane kity oferowane przez różnych producentów. Przekazujemy
uwagi dotyczące montażu, uruchamiania i działania zestawu. Wszystkie urządzenia były bowiem
zmontowane i sprawdzone w laboratorium EP.

Nadajniki i†odbiorniki radiowe
pracuj¹ce na duøych czÍstotliwoú-
ciach s¹ najczÍúciej uk³adami trud-
nymi do wykonania i†regulacji
w†warunkach domowych. Kiedy
wiÍc przeczyta³em instrukcje do
opisywanych w†tym artykule kitÛw,
ogarnÍ³o mnie zw¹tpienie. Chyba
konstruktorzy Vellemana s¹ zbyt
pewni siebie, jeøeli opis strojenia
nadajnika i†odbiornika pracuj¹cego
na czÍstotliwoúci 430MHz ìza³at-
wiaj¹î kilkoma zdaniami?
RzeczywistoúÊ pokaza³a jednak,

øe nie tylko zbudowanie, ale i†re-
gulacja obydwu uk³adÛw jest czyn-
noúci¹ dziecinnie prost¹. Dos³ow-
nie ìdziecinnieî, poniewaø prze-
prowadzi³em ciekawy, choÊ doúÊ
ryzykowny eksperyment. Aby do-
k³adnie sprawdziÊ jakoúÊ zestawÛw
i†wiarygodnoúÊ do³¹czonej do nich
dokumentacji, da³em obydwa kity
do zmontowania trzynastoletniemu
dziecku - mojej cÛrce. Zna ona
dobrze jÍzyk angielski i†posiada
pewne doúwiadczenie w†montaøu
uk³adÛw elektronicznych (no pew-
nie, moja krew!), ale nie podbudo-
wane jeszcze wiedz¹ teoretyczn¹
i†znajomoúci¹ angielskich terminÛw
technicznych. Wynik eksperymen-
tu przeszed³ najúmielsze oczekiwa-
nia: obydwa kity zosta³y zmonto-
wane i†uruchomione bez najmniej-
szych k³opotÛw.
Z†kitu K6706 moøemy zmonto-

waÊ miniaturowy nadajnik radio-
wy, umieszczony w†typowej obu-

Chcielibyúmy w†tym artykule
zaprezentowaÊ Czytelnikom dwa
kolejne kity Vellemana. Dwa,
poniewaø s¹ one nieroz³¹cznie

ze sob¹ powi¹zane
i†omawianie ich osobno nie

mia³oby wiÍkszego sensu.
Uk³ady te naleø¹ do grupy

bardzo popularnych urz¹dzeÒ
s³uø¹cych do ochrony naszego

mienia, mog¹cych znaleüÊ
zastosowanie w†systemach

alarmowych lub jako sterowniki
zamkÛw.

dowie do pilotÛw od alarmÛw sa-
mochodowych. Nadajnik pracuje na
czÍstotliwoúci noúnej 430MHz i†je-
go zasiÍg wynosi, w†zaleønoúci od
lokalnych warunkÛw, ok. 30m. Jest
to odleg³oúÊ zupe³nie wystarczaj¹-
ca do wiÍkszoúci zastosowaÒ. Na-
dajnik emituje sygna³ kodowany ze
sta³ym kodem. Jest to zarazem wa-
d¹ i†zalet¹ opisywanego uk³adu.
Zalet¹, poniewaø zastosowanie ta-
kiego systemu kodowania znacz¹-
co wp³ynÍ³o na obniøenie kosztu
budowy nadajnika i†wspÛ³pracuj¹-
cego z†nim odbiornika. Natomiast
zastosowanie kodu sta³ego znacz-
nie u³atwia jego ewentualne ìz³a-
manieî.
Nie ³udümy siÍ, z³odzieje teø na-

d¹øaj¹ za postÍpem i†dobrze wypo-
saøony ìfachowiecî z†³atwoúci¹ da
sobie radÍ z†naszym szyfrem.
Z†przyczyn oczywistych nie bÍdzie-
my w†tym miejscu opisywaÊ, jak
moøna to zrobiÊ. Proponowany
uk³ad nadaje siÍ przede wszystkim
do zabezpieczania pojazdÛw i†obsza-
rÛw o†niskim stopniu zagroøenia
wtargniÍciem osÛb niepowo³anych
oraz do sterowanie wszelkiego ro-
dzaju urz¹dzeniami elektrycznymi.
Nadajnik jest wyposaøony

w†dwa przyciski steruj¹ce i†moøe
emitowaÊ dwa rÛøne kody. Tak
wiec, jest moøliwa wspÛ³praca jed-
nego nadajnika z†dwoma odbiorni-
kami K6707, z†ktÛrych kaødy mo-
øe sterowaÊ innym urz¹dzeniem
elektrycznym.
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Opis dzia³ania uk³adu
Schemat elektryczny uk³adu na-

dajnika pokazany zosta³ na rys. 1.
Jak widaÊ, uk³ad jest niezwykle
prosty i†przeraøenie mniej obezna-
nych z†radiotechnik¹ CzytelnikÛw
mog¹ budziÊ jedynie dwie cewki
L1 i†L2. Nie ma jednak powodu
do obaw, nie czeka Was mozolne
nawijanie i†strojenie indukcyjnoúci.
Cewka L1 to po prostu gotowy,
wykonany fabrycznie d³awik,
a†cewka L2 zosta³a wykonana na
p³ytce obwodu drukowanego.
Schemat nadajnika podzieliÊ

moøemy na dwie czÍúci: uk³ad ko-
duj¹cy, zrealizowany na uk³adzie
IC1 - UM3758-120A, i†generator
noúnej z†tranzystorem T1. Zajmij-
my siÍ najpierw uk³adem kodera.
Uk³ad UM3758-120A jest naj-

mniej rozbudowanym reprezentan-
tem rodziny uk³adÛw z†serii
UM3758.
Wszystkie uk³ady z†tej serii cha-

rakteryzuj¹ siÍ jedn¹ wspÛln¹, wy-
godn¹ dla konstruktora cech¹: mo-
g¹ pracowaÊ zarÛwno jako koder,
jak i†jako dekoder, w†zaleønoúci od
po³¹czenia wejúcia MODE z†mas¹
lub plusem zasilania. W†opisywa-
ny nadajniku wejúcie to zosta³o po-
³¹czone z†plusem zasilania, co wy-
musza tryb pracy kodera.

UM3758-120A posiada 10 wejúÊ
adresowych s³uø¹cych ustawianiu
kodu. Kaøde z†wejúÊ moøe znaleüÊ
siÍ w†trzech stanach: zwarte do ma-
sy (VSS), zwarte do plusa zasilania
i†nie pod³¹czone do niczego. Liczba
moøliwych do ustawienie kodÛw
wynosi 8748. Ze schematu do³¹czo-
nego do kitu i†z†lakonicznej wzmian-
ki w†tekúcie instrukcji wynika, øe
wejúcia adresowe A2 i†A8 moøemy
do³¹czyÊ jedynie do masy lub pozo-
stawiÊ nie po³¹czone z†niczym. Jest
to zastanawiaj¹ce, poniewaø nie
mog³em znaleüÊ jakiekolwiek uzasad-
nienia takiego ograniczenia w†karcie
katalogowej uk³adÛw UM3758.
W†interesuj¹cy sposÛb rozwi¹zano

sprawÍ generacji dwÛch rÛønych ko-
dÛw. Do w³¹czenia zasilania s³uø¹
dwa przyciski: SW1 i†SW2 i†obojÍt-
ne, ktÛry naciúniemy uk³ad zostanie
zasilony od strony minusa za poúred-
nictwem diody D1 lub D2. Jednak
w†przypadku naciúniÍcia przycisku
SW1 wejúcie adresowe A11 zostanie
zwarte do masy (dok³adnie: znajdzie
siÍ na poziomie ok. -0,4..-0,5V wzglÍ-
dem VSS (masy uk³adu), co jednak
nie grozi uszkodzeniem uk³adu),
a†przy naciúniÍciu SW2 stan niski zo-
stanie wymuszony na wejúciu A12.
Tak wiÍc, w†zaleønoúci od tego, ktÛ-
ry przycisk naciúniemy, generowane
bÍd¹ dwa rÛøne kody.
Kombinacja zero-jedynkowa, od-

powiadaj¹ca ustawionemu kodowi,
przekazywana jest na wyjúcie TX
uk³adu UM3758 i†za poúrednict-
wem rezystora kluczuje tranzystor
T1, pracuj¹cy w†uk³adzie generato-

ra w.cz. CzÍstotliwoúÊ jego pracy
okreúlona jest indukcyjnoúci¹ L2
i†po³¹czonymi rÛwnolegle pojem-
noúciami C1 + CV. Moøemy j¹
zmieniaÊ w†niewielkim zakresie za
pomoc¹ trymera CV. Cewka L2 jest
jednoczeúnie anten¹ nadawcz¹.
Dioda LD1 s³uøy szacunkowej

ocenie stanu wyczerpania baterii
zasilaj¹cej 12V, z†ktÛrej zasilany
jest uk³ad nadajnika. Wydaje mi siÍ
trochÍ dziwne, øe konstruktor nie
umieúci³ w†uk³adzie jakiegokolwiek
kondensatora blokuj¹cego zasilanie.
Prawdopodobnie liczy³ na ma³¹
opornoúÊ wewnÍtrzn¹ baterii, co
potwierdzi³o siÍ w†praktyce.

Montaø i†uruchomienie
Montaø wykonujemy w†typowy

sposÛb, rozpoczynaj¹c od wlutowa-
nia rezystorÛw i†jednej zworki. Spo-
sÛb montaøu zosta³ wyczerpuj¹co
opisany i†zilustrowany w†instrukcji.
Baczniejsz¹ uwagÍ naleøy zwrÛciÊ
tylko na dwa elementy. Soczewka
diody LED musi znaleüÊ siÍ w†od-
leg³oúci 11 mm od powierzchni
p³ytki obwodu drukowanego. Takøe
tranzystor T1 nie moøe odstawaÊ od
jej powierzchni bardziej niø o†11
mm. Lutowanie musimy wykonaÊ
wyj¹tkowo starannie, uøywaj¹c jak
najmniejszej iloúci cyny. Wi¹øe siÍ
to z†koniecznoúci¹ jak najkrÛtszego
obciÍcia koÒcÛwek podzespo³Ûw.
Zmontowany uk³ad wymaga je-

dynie zestrojenia z†odbiornikiem.
CzynnoúÊ tÍ opiszÍ w†drugiej czÍú-
ci artyku³u, poúwiÍconej montaøo-
wi odbiornika.
Zbigniew Raabe, AVT
Basia Raabe

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R2: 100kΩ
R3: 33kΩ
R4: 100Ω
R5: 1kΩ
Kondensatory
C1, C2: 2pF
C3: 330pF
CV: trymer 1,5..5pF
Półprzewodniki
D1, D2: BAT85
IC1: UM3758−120A
T1: BF199
LD1: LED φ3mm
Różne
L1 dławik 10µH
obudowa, styki do bateryjki

Rys. 1.


