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Inteligentny wyłącznik
Wy³¹cznik jest sterowany

za pomoc¹ pilota zdalnego
sterowania i†wspÛ³pracuje
z†systemami RC5 (Philips)
oraz SIRC (Sony). Wy³¹cznik
odbiera sygna³y wysy³ane
przez nadajnik zdalnego ste-
rowania i†po odebraniu odpo-
wiedniej (wczeúniej zaprogra-
mowanej przez uøytkownika)
komendy moøe ca³kowicie od-
³¹czyÊ urz¹dzenie od napiÍcia
zasilania, a†za pomoc¹ innej
komendy moøe do³¹czyÊ zasi-
lanie do urz¹dzenia.

Schemat wy³¹cznika
przedstawiono na rys. 1. Ele-
mentem steruj¹cym jest mik-
rokontroler PIC16F676. Pro-
cesor jest taktowany sygna-
³em zegarowym o czÍstotli-
woúci stabilizowanej zewnÍt-
rznym rezonatorem kwarco-
wym. Sygna³ zerowania, po
w³¹czeniu zasilania, jest ge-
nerowany wewnÍtrznie. Do
sygnalizacji stanu pracy
w³¹cznika s³uøy dwukoloro-
wa dioda LED D1. Jako od-
biornik promieniowania pod-
czerwonego zastosowano
uk³ad typu TSOP1738. Jako
uk³ad wykonawczy zastoso-
wano przekaünik, dziÍki ktÛ-
remu uzyskano moøliwoúÊ

prze³¹czania duøych pr¹dÛw
(o natÍøeniu do 16 A), a†ele-
menty wy³¹cznika s¹ odsepa-
rowane od napiÍcia 220 V.
Do zasilania uk³adu zastoso-
wano zasilacz zbudowany
z†transformatora TS2/15,
mostka prostowniczego i†sta-
bilizatora. NapiÍcie na wyj-
úciu mostka prostowniczego
(oko³o 12 V) s³uøy do zasila-
nia cewki przekaünika. Na
wyjúciu stabilizatora (US3)
otrzymuje siÍ napiÍcie 5†V,
ktÛre s³uøy do zasilania pro-
cesora i†odbiornika podczer-
wieni. Przycisk S1 s³uøy do

Niemal kaøde
nowoczesne urz¹dzenie

audio-wideo jest
wyposaøone w†zdalne
sterowanie. Przy tym

sposobie obs³ugi
urz¹dzenia pobieraj¹

pr¹d zarÛwno w†stanie
aktywnym, jak rÛwnieø

w†stanie czuwania. Moc
pobierana przez uk³ad
czuwania nie jest duøa

(kilka, kilkanaúcie
watÛw), ale sumaryczna
energia pobrana przez
urz¹dzenie w stanie

oczekiwania moøe byÊ
spora.

Rekomendacje:
wy³¹cznik umoøliwia

oszczÍdn¹ energetycznie
obs³ugÍ urz¹dzeÒ

zdalnie sterowanych.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 8,2kΩ
R2: 250Ω/1%
R3: 2,15kΩ/1%
R4: 1,15kΩ/1%
R5: 1kΩ
R6: 10kΩ
DR1: 8x10kΩ (R−pack
w obudowie SIL9)
Kondensatory
CE1, CE3, CE5: 10µF/16V
CE2: 1µF/25V
CE4: 100µF/25V
C1, C2: 30pF
C3: 100nF

P³ytka drukowana jest dostÍpna w AVT - oznaczenie AVT-1375.

Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem: http:/ /www.ep.com.pl/?pdf/
sierpien03.htm oraz na p³ycie CD-EP8/2003 w katalogu PCB.

Półprzewodniki
D1: dowolna dioda LED
T1: 2N2222
U1: AT89C51 (DIP40,
z programem ez52.hex)
U3: LM317T
U4: LM7805CT
U5: DS275
Inne
X1: 11,0592MHz
U2: podstawka ZIF40
JP1: złącze zasilania
JP2: DB9M

trowane i†mieÊ wartoúÊ co
najmniej 17 VDC przy pr¹-
dzie o†natÍøeniu 100 mA.
Dioda úwiec¹ca D1 sygnali-
zuje w³¹czenie zasilania pro-
gramatora. Wymiana danych
pomiÍdzy mikrokontrolerem
U1 i†komputerem PC odbywa
siÍ poprzez interfejs szerego-
wy RS232. RolÍ konwertera
napiÍciowego RS232<->TTL
spe³nia uk³ad U5 typu DS275.

Jest to doúÊ nietypowe roz-
wi¹zanie, ale wybrano je ze
wzglÍdu na niewielk¹ obu-
dowÍ uk³adÛw DS275 i†moø-
liwoúÊ zamÛwienia ich bez-
p³atnej dostawy jako prÛbek.

Schemat montaøowy p³yt-
ki programatora pokazano na
rys. 2. Podczas montaøu pro-
gramatora warto zwrÛciÊ
uwagÍ na koniecznoúÊ precy-
zyjnego zamontowania uk³a-

dÛw U3 i†U4 - nie mog¹ siÍ
one stykaÊ radiatorami.

Prac¹ programatora steru-
je bezp³atne oprogramowanie,
zgodne z†Windows 95/98/
Me/NT/2000/XP, ktÛre publi-

Rys. 2. Schemat montażowy programatora

kujemy na CD-EP8/2003B,
jest ono dostÍpne takøe na
stronie autora: http://
c h a o k h u n . km i t l . a c . t h /
~kswichit/ez4/EZDL4.exe.
AG

zmiany sta-
nu przekaünika
oraz do wprowadzenia wy-
³¹cznika w†tryb programowa-
nia kodÛw.

Schemat montaøowy
przedstawiono na rys. 2. P³yt-
ka wielkoúci¹ zosta³a dopaso-
wana do obudowy Z27, ktÛra
ma wtyczkÍ oraz gniazdo
przystosowane do napiÍcia
220†V. NapiÍcie zasilania
220†V naleøy do³¹czyÊ do z³¹-
cza CON1, a†odbiornik do
z³¹cza CON2, oczywiúcie
przy wy³¹czonym napiÍciu
sieciowym.
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Po zmontowaniu ca³ego
uk³adu i†pod³¹czenia go do
napiÍcia zasilaj¹cego przycis-
kiem S1 moøna rÍcznie zmie-
niaÊ stan przekaünika. Kaø-
dorazowe jego naciúniÍcie
spowodujÍ zmianÍ stanu na
przeciwny. W†czasie za³¹cze-
nia stykÛw przekaünika dio-
da bÍdzie úwieci³a siÍ kolo-
rem czerwonym.

Rys. 2. Schemat montażowy płytki

Aby umoøliwiÊ zdalne
sterowanie, naleøy zaprogra-
mowaÊ kody s³uø¹ce do w³¹-
czenia i†wy³¹czenia przekaü-
nika. W†tym celu naleøy od-
³¹czyÊ napiÍcie zasilania, na-
cisn¹Ê klawisz S1 i†ponow-
nie w³¹czyÊ zasilanie. Po
tych czynnoúciach procesor
znajdzie siÍ w†trybie progra-
mowania, sygnalizuj¹c to

úwieceniem zielonej diody.
Najpierw na klawiaturze pi-
lota naleøy nacisn¹Ê klawisz,
ktÛry bÍdzie powodowa³ za-
³¹czenie przekaünika, po pra-
wid³owym odebraniu tego
kodu przez wy³¹cznik dioda
zgaúnie, a†procesor bÍdzie
oczekiwa³ przez oko³o 2†se-
kundy na koniec transmisji,
po czym dioda zapali siÍ na
czerwono. Oczekiwanie na
zakoÒczenie transmisji jest
zabezpieczeniem przez kil-
kakrotnym zapisem tego sa-
mego kodu w†pamiÍci proce-
sora. Po podaniu kodu w³¹-
czaj¹cego przekaünik naleøy
podaÊ kod wy³¹czaj¹cy, na-
ciskaj¹c kolejny klawisz na
klawiaturze pilota. W†tym
przypadku rÛwnieø dioda zo-
stanie wy³¹czona, a†po oko³o
2†sekundach od zwolnienia
klawisza na pilocie zostanie
ponownie zapalona, koÒcz¹c
proces zapisu kodÛw. Ode-
brane sekwencje zostan¹ za-
pisane w†pamiÍci EEPROM,
dziÍki czemu nie zostan¹ ut-
racone po wy³¹czeniu zasila-
nia. Aby stan przekaünika
by³ zmieniany po kaødorazo-

Rys. 1. Schemat elektryczny automatycznego wyłącznika

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 330Ω
R2: 220Ω
R3: 4,7kΩ
Kondensatory
C1: 1000µF/25V
C2, C3: 100nF
C4: 100µF/16V
C5, C6: 30pF
C7: 47µF/16V
Półprzewodniki
D1: dioda LED dwukolorowa
okrągła 5 mm
D2: 1N4007
T1: BC547
MG: mostek prostowniczy
1A/400V
US1: PIC16F676
zaprogramowany
US2: TSOP1738
US3: LM78L05
Różne
CON1, CON2: ARK2(5mm)
CON3: goldpin 1x2
S1: mikrowłącznik
X1: rezonator kwarcowy
4MHz
Transformator TS2/15
Bezpiecznik 5A
Gniazdo bezpiecznika do
druku
Obudowa Z27

P³ytka drukowana jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1370.

Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
http:/ /www.ep.com.pl/?pdf/
sierpien03.htm oraz na p³ycie
CD-EP8/2003 w katalogu PCB.

wym naciúniÍciu tylko jed-
nego klawisza, jako kod w³¹-
czaj¹cy i†wy³¹czaj¹cy prze-
kaünik naleøy nacisn¹Ê ten
sam klawisz pilota. Po za-
programowaniu wybranych
klawiszy naleøy wy³¹czyÊ
i†ponownie w³¹czyÊ zasila-
nie. Od tej pory stan prze-
kaünika moøe byÊ zmieniony
za pomoc¹ klawisza S1 lub
zdalnie wczeúniej przypisa-
nymi klawiszami.
Krzysztof P³awsiuk, AVT
krzysztof.plawsiuk@ep.com.pl


