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Starter Kit dla układów HCS300
firmy Microchip

Systemy zdalnego ste-
rowania o†podwyøszo-
nym bezpieczeÒstwie
transmisji ciesz¹ siÍ co-
raz wiÍksz¹ popularnoú-
ci¹ takøe w†naszym kraju.
DziÍki wprowadzeniu
przez kilku czo³owych
producentÛw pÛ³prze-
wodnikÛw na rynek elek-
troniki specjalizowanych
struktur spe³niaj¹cych ro-
lÍ generatorÛw i†dekode-
rÛw kodÛw modyfikowa-
nych dynamicznie, ceny
uk³adÛw zdalnego za³¹-
czania znacznie spad³y,
a†konstruktorzy musz¹
w³oøyÊ znacznie mniej
pracy w†opracowanie od-
pornego na z³amanie ko-
du systemu zdalnego sterowania. Uk³ady
generatorÛw kodÛw dynamicznych rÛønych
producentÛw przedstawiamy w†artykule na
str. 73.
Zestaw HCS300 Evaluation Kit opracowa-

ny zosta³ z†myúl¹ o†biurach konstrukcyj-
nych, niewielkich firmach produkcyjnych
oraz amatorach pragn¹cych poznaÊ tajniki
dzia³ania uk³adÛw serii KeeLoq lub rozpo-
cz¹Ê ma³oseryjn¹ produkcjÍ torÛw zdalnego
sterowania.
W†sk³ad tego zestawu wchodzi wszystko,

co jest niezbÍdne do rozpoczÍcia pracy
z†uk³adami HCS oraz samodzielnego progra-
mowania niewielkich serii tych uk³adÛw.
CzÍúÊ edukacyjna kitu sk³ada siÍ z:

✓ dwÛch nadajnikÛw radiowych zasilanych
batery jnie (pi lotÛw) , wykonanych
w†oparciu o†najbardziej popularny
w†chwili obecnej uk³ad serii KeeLoq
HCS300. Piloty wyposaøone w†z³¹cza do
programowania generatora kodu dyna-
micznego oraz cztery przyciski, s³uø¹ce
do generowania poleceÒ dla odbiornika;

✓ p³ytki odbiornika ra-
diowego z†dekode-
rem wykonanym na
m i k r o p r o c e s o r z e
PIC16C56. Jest on
wyposaøony w†ra-
diowy modu³ odbior-
czy w.cz. wykonany
w†technologii SMD;

✓ miniaturowego zasi-
lacza sieciowego.
Przy pomocy tych

modu³Ûw moøliwe jest
przetestowanie dzia³a-
nia systemu podczas
normalnej pracy. Nadaj-
niki wyposaøone s¹
w†cz t e ry przyc i sk i ,
a†dekoder odbiornika
sygnalizuje realizacjÍ
zadanej funkcji przy po-

mocy diod úwiec¹cych.
W†sk³ad zestawu wchodzi takøe progra-

mator uk³adÛw HCS300. Jest on wyposaøo-
ny w†podstawkÍ ZIF dla uk³adÛw HCS300,
moøliwe jest takøe programowanie pamiÍci
EEPROM wykorzystywanych pÛüniej w†sys-
temach odbiorczych do okreúlenia zakresu
dekodowanych kluczy.
Programator wspÛ³pracuje z†komputerem

PC i†jest sterowany prostym w†obs³udze op-
rogramowaniem (rys.1). Oprogramowanie
wchodz¹ce w†sk³ad kitu ma stosunkowo nie-
wielkie wymagania w†stosunku do kompu-
tera, niezbÍdne jest jednak posiadania Win-
dows 3.1 lub Windows 95.
Zestaw zawiera ponadto doskonale opra-

cowan¹ dokumentacjÍ, przybliøaj¹c¹ nie tyl-
ko moøliwoúci i†sposÛb obs³ugi zestawu,
lecz takøe zasadÍ dzia³ania uk³adÛw syste-
mu Keeloq i†ich dane katalogowe.

Zestaw HCS300 Evaluation Kit wypoøy-
czy³a redakcji firma SEI-Elbatex.

W skład zestawu HCS300 Evaluation Kit
wchodzą następujące elementy
✗ dwa nadajniki z układami HCS300, zasilane z ba−

terii 3V;
✗ moduł odbiornika i dekodera kodu dynamiczne−

go, wykonanego w oparciu o procesor PIC;
✗ programator układów HCS300 i pamięci szere−

gowych EEPROM;
✗ dyskietka 3.5'’ z oprogramowaniem;
✗ miniaturowy zasilacz impulsowy;
✗ kabel RS232 9/9;
✗ dokumentacja zestawu i karty katalogowe ukła−

dów HCS300;
✗ taśma ze złączami służąca do programowania

układów w nadajnikach;
✗ próbki układów HCS300 − 3 szt. w obudowach

DIL8 i 3 szt. w obudowie SO8.

Firma Microchip opracowa³a
bardzo interesuj¹cy Starter Kit

dla uk³adÛw HCS300 - znanych
takøe w†naszym kraju

generatorÛw kodÛw dynamicznych,
stosowanych w†systemach

alarmowych i†uk³adach zdalnego
sterowania. Przy pomocy tego
zestawu moøna bardzo szybko

poznaÊ i†doceniÊ moøliwoúci tych
niewielkich (z zewn¹trz) uk³adÛw.

Czytelnikom zainteresowanym
innymi uk³adami generatorÛw

kodÛw dynamicznych polecamy
artyku³ ze str. xxx.
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