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Radiowy pilot do PC
AVT−5032

Pilot do PC, opracowany
w†redakcyjnym laboratorium,
cieszy siÍ wúrÛd naszych
CzytelnikÛw zaskakuj¹co
duøym powodzeniem. Okaza³o
siÍ, øe obszar moøliwych
zastosowaÒ tego pilota jest
tak szeroki, øe zastosowane
w†nim medium transmisyjne
- promieniowanie podczerwone
- jest w niektÛrych
aplikacjach lub warunkach
nieodpowiednie. Aby temu
zaradziÊ postanowiliúmy
zaprojektowaÊ tego pilota
w nowej wersji, tym razem
wykorzystuj¹cej fale radiowe.
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Sterowanie pewnymi
funkcjami komputera za
pomoc¹ podczerwieni jest
stosunkowo ³atwe, ale posiada jedn¹ wadÍ: moøliwe jest
tylko wtedy, kiedy pomiÍdzy nadajnikiem i†odbiornikiem nie ma
øadnych wiÍkszych przeszkÛd stanowi¹cych zaporÍ dla promieniowania podczerwonego. To w³aúnie
ograniczenie jest w†pewnych
warunkach bardzo uci¹øliwe. Posiadam komputer wyposaøony w†kartÍ
graficzn¹ z†wyjúciem TV i†napÍdem
DVD, ktÛry czÍsto wykorzystujÍ do
ogl¹dania filmÛw. Jeøeli film ma
byÊ ogl¹dany tylko przez jedn¹
osobÍ, to nie ma problemu: moøna
w†tym celu wykorzystaÊ monitor
komputera, zapewniaj¹c sobie jednoczeúnie niepowtarzaln¹ jakoúÊ obrazu. Sprawa komplikuje siÍ, kiedy
projekcjÍ ma obejrzeÊ kilka osÛb
i†kiedy godz¹c siÍ z†nieuniknion¹
strat¹ jakoúci obrazu, ogl¹damy
filmy na ekranie telewizora. Telewizor umieszczony jest w†drugim
pokoju, w†odleg³oúci ok. 6†metrÛw
od komputera i†odgrodzony od niego úcian¹. Wykorzystanie pilota na
podczerwieÒ sta³o siÍ niemoøliwe,
a†czÍste przechodzenie do drugiego
pokoju w†celu dokonania jakichkolwiek regulacji czy chociaøby
wstrzymania na chwilÍ projekcji
by³o bardzo uci¹øliwe.
Powyøszy problem zosta³, ku
uciesze rodziny, rozwi¹zany w†bardzo prosty sposÛb. Do sterowania
komputerem postanowi³em zaprojektowaÊ pilota na fale radiowe.
Konstruuj¹c prosty nadajnik i†odbiornik uda³o mi siÍ zaoszczÍdziÊ

spor¹ sumÍ pieniÍdzy albo przynajmniej od³oøyÊ na jakiú czas wydatek rzÍdu 4†tysiÍcy z³otych, bo tyle
w³aúnie kosztuje dobry stacjonarny
odtwarzacz DVD lub drugi komputer w†przyzwoitej konfiguracji.
W†przeciwieÒstwie do uk³adu
zdalnego sterowania pracuj¹cego
w†podczerwieni (konstrukcja AVT5033 opisana w EP11/2001), nie
zrezygnowa³em tym razem z†projektowania pilota - nadajnika radiowego. Takiego uk³adu z†pewnoúci¹ nie moøna kupiÊ gotowego
i†dlatego bÍdziecie musieli trochÍ
pomÍczyÊ siÍ z†wykonaniem obudowy do samodzielnie zmontowanego pilota.

Opis dzia³ania
Do przekazywania danych drog¹ radiow¹ wykorzysta³em modu³y nadawczo - odbiorcze w³oskiej
firmy Telecontrolli. Zastosowanie
tych modu³Ûw radykalnie uproúci³o konstrukcjÍ nadajnika i†odbiornika i†spowodowa³o, øe jest
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Rys. 1. Schemat elektryczny nadajnika radiowego.

on moøliwy do wykonania nawet
przez zupe³nie nie obeznanych
z†radiotechnik¹ elektronikÛw.
Obydwa modu³y wykonane zosta³y w†cienkowarstwowej technologii hybrydowej i†dostrojone s¹
do obowi¹zuj¹cej (w Polsce) dla
tego rodzaju urz¹dzeÒ czÍstotliwoúci 433,92MHz. Umoøliwiaj¹
szeregow¹ transmisjÍ danych cyfrowych z†maksymaln¹ czÍstotliwoúci¹ 2kHz. Podczas testÛw okaza³o
siÍ, øe umoøliwiaj¹ one ³¹cznoúÊ
nawet do 100 i†wiÍcej metrÛw, ale
pod warunkiem, øe pomiÍdzy nadajnikiem i†odbiornikiem nie znajduj¹ siÍ øadne przeszkody mog¹ce
w†znacz¹cym stopniu t³umiÊ fale
radiowe. W†terenie zabudowanym
oraz wewn¹trz pomieszczeÒ zasiÍg
jest trudny do przewidzenia, ale
moøna przyj¹Ê, øe nie bÍdzie
mniejszy niø 10...15m. Modu³y te
by³y juø opisywane w†EP i†dlatego
podam tylko ich najwaøniejsze
parametry (tab. 1).
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Do bezpoúredniej transmisji danych zosta³y wykorzystane popularne i†wielokrotnie juø stosowane
w†naszych projektach uk³ady
HT12E i†HT12D, ktÛre umoøliwiaj¹, niezaleønie od sprawdzenia
kodu transmisji i†zasygnalizowania jego zgodnoúci w†nadajniku
i†odbiorniku, przekazanie czterech
bitÛw dowolnych danych. WspÛ³dzia³anie kodera i†dekodera przebiega nastÍpuj¹co: nadajnik (koder) wysy³a kody adresowe, a†odbiornik porÛwnuje je z†w³asnymi
i†jeøeli dwa kolejne porÛwnania
wypadaj¹ pozytywnie, to na wyjúciu TX/RX pojawia siÍ poziom
wysoki. Wys³ane nastÍpnie przez
nadajnik czterobitowe s³owo zostaje przekazane na wyjúcia danych dekodera i†utrzymuje siÍ
tam (zostaje zatrzaúniÍte w†buforze wyjúciowym) do czasu odebrania nowej, waønej transmisji z†nowymi danymi. Po ustaniu transmisji wyjúcie TX/RX powraca do

poziomu niskiego. Do bezpoúredniego przekazywania danych z†dekodera do komputera zosta³ zastosowany procesor typu AT89C1051.
Na rys. 1 pokazano schemat
nadajnika - pilota transmituj¹cego
dane na falach radiowych. Jedynym, trochÍ rozbudowanym fragmentem tego uk³adu jest klawiatura, do³¹czona do kodera HT12E
za pomoc¹ matrycy zbudowanej
aø z†34 diod. Taka komplikacja
uk³adu zosta³a spowodowana koniecznoúci¹ jednoczesnego w³¹czania napiÍcia zasilaj¹cego i†podawania kodu wysy³anego polecenia na wejúcia D1...D4 kodera.
Naleøy zauwaøyÊ, øe naciúniÍcie
ktÛregokolwiek z†klawiszy powoduje nie tylko wymuszenia poziomÛw niskich na odpowiednich
wejúciach IC1, ale takøe po³¹czenie ujemnego bieguna baterii zasilaj¹cej (GND) z†mas¹ uk³adu
(GND). Poniewaø wejúcie zezwolenia kodera - !TE jest na sta³e
po³¹czone z†mas¹, uk³ad rozpoczyna pracÍ natychmiast po w³¹czeniu zasilania, podaj¹c na wejúcie danych nadajnika Q1 ci¹g
impulsÛw zawieraj¹cych kod naciúniÍtego klawisza. Sygna³ pobierany z†wyjúcia DOUT kodera wykorzystywany jest do kluczowania
pracy nadajnika radiowego Q1.
Opiszemy teraz uk³ad odbiorczy, ktÛrego schemat przedstawiono na rys. 2. Sk³ada siÍ on
zaledwie z†trzech uk³adÛw scalonych. Zadaniem dekodera IC2 jest
dekodowanie ci¹gu impulsÛw nadchodz¹cych z†odbiornika radioweTab. 1. Podstawowe parametry
modułów RT1 i RR4.
Nadajnik RT1
Częstotliwość fali nośnej nadajnika dostarczane−
go na polski rynek: ......... 433,92MHz ±0,5MHz,
Napięcie zasilania: ............................ 9...14VDC,
Pobierany prąd: ......................................... 3mA,
Maksymalna częstotliwość transmisji
danych: ...................................................... 4kHz,
Wymiary: ......................................... 7,6x19mm,
Nadajnik nie wymaga stosowania zewnętrznej
anteny.
Odbiornik RR4
Odbiornik superreakcyjny o stałej
częstotliwości odbioru
Częstotliwość robocza odbiornika dostarczane−
go na polski rynek: ......... 433,92MHz ±0,2MHz,
Napięcie zasilania: ................................... 5VDC,
Pobierany prąd: ...................................... 2,5mA,
Napięcie wyjściowe: ................................... TTL,
Czułość: ............................. −105dBm (2,2µVrms)
Maksymalna częstotliwość transmisji
danych: ...................................................... 2kHz,
Antena: odcinek przewodu długości kilkunastu
centymetrów.
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Rys. 2. Schemat elektryczny odbiornika radiowego.

go RR4 - Q1. W dekoderze nastÍpuje porÛwnanie dwÛch kolejno
odebranych kodÛw adresowych
i†jeøeli te porÛwnania wypadaj¹
pozytywnie, to na wyjúciu TX/RX
powstaje poziom niski. WÛwczas
wys³ane przez nadajnik czterobitowe s³owo zostaje przekazane na
wyjúcia danych dekodera i†utrzymuje siÍ tam (zostaje ìzatrzaúniÍteî w†buforze wyjúciowym) do
czasu odebrania nowej, waønej
transmisji z†nowymi danymi.

Odebrane przez dekoder dane
analizowane s¹ nastÍpnie przez
procesor 89C2051 i†poprzez uk³ad
MAX232 kierowane do komputera.
Zastosowanie procesora by³o konieczne, poniewaø bez tego elementu nie bylibyúmy w†stanie nawi¹zaÊ ³¹cznoúci z†portem szeregowym komputera. By³o to rozwi¹zanie najprostsze, ale trochÍ szkoda mi tego procesora. Program
steruj¹cy jego prac¹ jest tak prosty,
øe moøliwoúci tego 20-pinowego

List. 1.
$crystal = 11059200
'określenie częstotliwości oscylatora wewnętrznego procesora
$baud = 9600
'określenie szybkości transmisji danych
Dim Code As Byte
Reset P1.1
'włącz diodę LED
Waitms 100
'zaczekaj 100 ms
Set P1.1
'wyłącz diodę LED
Print “Nice to see you”
'wyświetl komunikat powitalny (widoczny tylko na ekranie
'terminala podczas testowania układu)
Do
If P3.2 = 1 Then
Reset P1.1
Code = 0
Code.0 = P3.7
Code.1 = P3.5
Code.2 = P3.4
Code.3 = P3.3
Print Code
Waitms 200
Set P1.1
End If
Loop

'początek pętli bez końca
'jeżeli została odebrana ważna transmisja, to:
'włącz diodę LED
'nadanie wartości najmłodszemu bitowi zmiennej CODE
'nadanie wartości kolejnemu bitowi zmiennej CODE
'nadanie wartości kolejnemu bitowi zmiennej CODE
'nadanie wartości najstarszemu bitowi zmiennej CODE
'wysłanie do portu RS232 komputera odebranej komendy
'zaczekaj 200ms
'wyłącz diodę LED
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uk³adu pozostaj¹ niewykorzystane.
No cÛø, mamy za to sporo wolnego miejsca w†pamiÍci procesora,
ktÛre moøemy przeznaczyÊ do
ewentualnej rozbudowy uk³adu.
Kilka linijek programu, przedstawionych na list. 1 wystarcza, aby
komputer otrzymywa³ nadane z†radiowego pilota informacje.

Montaø i†uruchomienie
Na rys. 3 i†4 pokazano rozmieszczenie elementÛw na p³ytkach obwodÛw drukowanych nadajnika i†odbiornika, wykonanych
na laminacie dwustronnym z†metalizacj¹ otworÛw. Montaø nadajnika rozpoczynamy od mozolnego
wlutowania w†p³ytkÍ 34 diod i†rezystora. Do scalonego uk³adu kodera wyj¹tkowo nie stosujemy
podstawki, ale lutujemy go bezpoúrednio w†p³ytkÍ. Ostatni¹ czynnoúci¹ montaøow¹ bÍdzie wlutowanie w†p³ytkÍ 12 przyciskÛw.
Uk³ad nadajnika powinien byÊ
zasilany napiÍciem sta³ym o†war-
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dajnika nie pod³¹czone. Ustawienie
adresu bÍdzie konieczne tylko
w†przypadku, kiedy pos³ugiwaÊ siÍ
bÍdziemy dwoma nadajnikami radiowymi wykorzystuj¹cymi kodery
HT12E, bo zapobiegnie wzajemnemu zak³Ûcaniu siÍ dwÛch urz¹dzeÒ.

Oprogramowanie

Rys. 3. Schemat montażowy płytki
nadajnika.

toúci oko³o 12V, np. z†baterii 12V
przeznaczonej do pracy w†pilotach do samochodowych uk³adÛw
alarmowych.
Uk³ad odbiornika montujemy
podobnie, jak odbiornik przeznaczony do wspÛ³pracy z†nadajnikiem kodu RC5. P³ytka tego uk³adu zosta³a zwymiarowana pod
obudowÍ Z24, do ktÛrej po
umieszczeniu w†niej p³ytki, moøemy zamocowaÊ krÛtk¹ antenÍ,
pochodz¹c¹ z†jakiegoú niewielkiego odbiornika radiowego. AntenÍ
do³¹czamy do punktu oznaczonego na p³ytce stosownym napisem.
Odbiornik powinien byÊ zasilany napiÍciem stabilizowanym
+5VDC, najlepiej pobieranym z†game portu komputera. SposÛb pod³¹czenia zasilania zosta³ dok³adnie opisany w†artykule o†pilocie
do WinAmpa (EP8 i 9/2001).
Zmontowany ze sprawdzonych
elementÛw uk³ad nie wymaga jakiegokolwiek uruchamiania ani regulacji, z†wyj¹tkiem ustawienia kodÛw
adresÛw, identycznych w†nadajniku
i†w†odbiorniku. Kod w†nadajniku
i†w†odbiorniku ustawiamy ³¹cz¹c
z†mas¹, z†plusem zasilania lub pozostawiaj¹c nie pod³¹czone koÒcÛwki A0...A7 uk³adu kodera i dekodera. Po³¹czenia wykonujemy za
pomoc¹ kropelek cyny nak³adanych
na specjalnie powiÍkszone punkty
lutownicze na spodniej stronie p³ytki. Ustawianie adresÛw nie jest
w†zasadzie konieczne i†rÛwnie dobrze moøemy pozostawiÊ wszystkie
wejúcia adresowe odbiornika i†na-
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chcia³bym poleciÊ program o†nazwie DRCS (Dalton Remote Control Software www.dalton-electronics.com/DRCS. Jest to program
o†wrÍcz fantastycznych moøliwoúciach, umoøliwiaj¹cy nie tylko
sterowanie odtwarzaczami muzyki
i†p³yt DVD, ale takøe wieloma
funkcjami Windows ze sterowaniem ruchami myszki w³¹cznie.
Program ten naleøy do kategorii
freeware, tak wiÍc moøecie korzystaÊ z†niego bez øadnych ograniczeÒ. Wielk¹ jego zalet¹ jest to,
øe nie jest on zwi¹zany z†konkretnym odbiornikiem. Po prostu,
przechwytuje on sygna³y docieraj¹ce do wskazanego portu COM
i†interpretuje je zgodnie z†naszym
øyczeniem. Natomiast pewn¹ wad¹ programu jest doúÊ skomplikowana obs³uga.
Program DRCS dystrybuowany
jest w†postaci pliku ZIP o†objÍtoúci ok. 200kB. Po rozpakowaniu
tego pliku umieszczamy jego zawartoúÊ w†dowolnym katalogu,
a†poniewaø program DRCS nie
wymaga instalacji, na tym koÒczymy czynnoúci przygotowawcze.
Po pierwszym uruchomieniu
programu moøemy pobawiÊ siÍ
nim chwilÍ, obejrzeÊ przyk³adowe
zestawy komend dostarczone przez
producenta. NastÍpnie proponowa³bym skasowaÊ plik DRCS.DAT
lub przenieúÊ go do innego katalogu niø ten, w†ktÛrym zosta³
zainstalowany program. Pozwoli
nam to na rozpoczÍcie konfigurowania programu od samego pocz¹tku, co zawsze jest prostsze niø
poprawianie ìgotowcÛwî dostarczonych przez producenta.
Zanim jednak rozpoczniemy
dzia³ania zwi¹zane z†dostosowaniem do naszych potrzeb i†eksploatacj¹ programu DRCS, musimy odpowiednio ustawiÊ jego
konfiguracjÍ. W†tym celu klikamy
OPTIONS\SETTINGS, co owocuje
ukazaniem siÍ na ekranie ma³ego
okna konfiguracyjnego (rys. 5).
Ustawiamy w†nim kolejno:

Rys. 4. Schemat montażowy płytki
odbiornika.

1. COM port: port COM2 lub
COM1, ten do ktÛrego nie jest
do³¹czona myszka.
2. Speed: 9600 baud.
3. Data bits: 8.
4. Parity: None (brak kontroli
parzystoúci).
5. Stop bit: 1 bit stopu.
Pozosta³e parametry moøliwe
do ustawienia w†okienku konfiguracyjnym pozostawiamy na razie
bez zmian.
Musimy teraz omÛwiÊ ogÛln¹
ìfilozofiÍî programu DRCS. Program ten operuje trzema podstawowymi pojÍciami:
1. REMOTE, co z†pewnym przybliøeniem moøemy przet³umaczyÊ
jako ìpilotî. PamiÍtajmy jednak,
øe pilot w†programie DRCS jest
wy³¹cznie pojÍciem wirtualnym
i†jest zwi¹zany z†naszym pilotem
- nadajnikiem za pomoc¹ dodatkowych elementÛw programowych.
2. ASSIGNMENT, co moøemy
okreúliÊ jako ìprzyciskî wirtualnego pilota, ktÛry jednak bÍdzie
mia³ swÛj odpowiednik na klawiaturze naszego pilota.
3. FUNCTION, czyli czynnoúÊ
jak¹ program ma wykonaÊ po naciúniÍciu przycisku pilota wirtualnego, czyli po³¹czonego z†nim poprzez ³¹cze RS232 i†transmisjÍ sygna³Ûw w³aúciwego pilota radiowego.
Liczba pilotÛw, jakie moøemy
zdefiniowaÊ w†programie DRCS nie

Rys. 5. Widok panelu konfiguracyj−
nego łącza szeregowego programu
DRCS.
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pierwszym z†nich powinien byÊ klawisz
w³¹czaj¹cy ìzasilanieî
playera DVD i†od niego
w³aúnie rozpoczniemy
definiowanie klawiatury. Klikamy kolejno na
ASSIGNMENT i†ADD,
co powoduje ukazanie
siÍ okienka widocznego na rys. 9. Tekst
w†okienku zaprasza nas
do naciúniÍcia klawisza w†pilocie, ktÛremu
chcemy podporz¹dkowaÊ dan¹ funkcjÍ.
Oczywiúcie, tym razem
nie jest to juø pilot
wirtualny, ale nadajnik
Rys. 6. Przykładowa konfiguracja kilku wirtualnych pilotów w programie DRCS.
za pomoc¹ ktÛrego bÍjest ograniczona, podobnie jak liczwanie mog³o dawaÊ wiÍksze moødziemy zdalnie obs³ugiwaÊ odtwaba klawiszy w†jakie zostanie wyliwoúci i†wiÍkszy komfort ogl¹darzacz DVD. Po naciúniÍciu wybraposaøony kaødy z†pilotÛw. Moøenia filmÛw DVD. Oczywiúcie, innego przycisku okienko zachÍty
my zatem tworzyÊ sobie osobne,
ne odtwarzacze niewiele mu ustÍznika, a†na jego miejscu pojawia
w³¹czane z†poziomu programu
puj¹, a†spoúrÛd nich szczegÛlnie
siÍ okno z†wykazem wirtualnych
DRCS piloty do kaødej aplikacji
wart jest polecenia FreeDVD, darklawiszy, jakie mamy juø do
Windows, ktÛra moøe wymagaÊ
mowy program ktÛry úci¹gn¹Ê
dyspozycji. Oczywiúcie, jak na
zdalnego sterowania. Moøemy
moøna z†www.mapleware.com/
razie mamy tylko jeden klawisz,
utworzyÊ oddzielne piloty do jedfreedvd.
ktÛremu powinniúmy nadaÊ jak¹ú
nego lub kilku odtwarzaczy DVD,
PracÍ rozpoczniemy od dok³adnazwÍ, np. POWER ON (rys. 10).
jakie mamy zainstalowane w†sysnego zapoznania siÍ z†programem,
Pojawia siÍ teraz nastÍpny
temie, do tunera TV i†radiowego,
ktÛrego dzia³aniem bÍdziemy zdalproblem do rozwi¹zania: mamy
do prezentacji multimedialnych,
nie sterowaÊ. W†szczegÛlnoúci mujuø zdefiniowany pierwszy klawyúwietlania slajdÛw i†wielu insimy poznaÊ wszystkie skrÛty klawisz, ale naciskanie przypisanego
nych aplikacji. Wyj¹tkiem bÍd¹ tu
wiaturowe s³uø¹ce do jego obs³ugi
mu przycisku w†pilocie (tym reodtwarzacze plikÛw MP3, ktÛre i†najlepiej zapisaÊ sobie te inforalnym, nie wirtualnym) jak na
nie mog¹ byÊ sterowane za pomomacje. Dla przyk³adu podam wyrazie nic nie da. Potrzebne jest
c¹ skrÛtÛw klawiaturowych. Sterobrane skrÛty stosowane w†odtwajeszcze zdefiniowanie funkcji, jawanie ich w†ten sposÛb np. podrzaczu Power DVD:
k¹ ma pe³niÊ dany przycisk wirczas pracy nad tekstem umilanej
- PLAY (odtwarzaj) klawisz ENtualnego pilota. A†zatem, klikamy
s³uchaniem muzyki by³oby bardzo
TER,
kolejno TOOLS i†DEFINE FUNCniewygodne. Jednak do tych pro- NEXT (nastÍpny akt filmu) klaTIONS i†po pojawieniu siÍ kolejgramÛw istniej¹ specjalne plugwisz N,
nego okienka wybieramy opcjÍ
iny, umoøliwiaj¹ce zdalne sterowa- PREVIOUS (poprzedni akt filNEW (nowa funkcja) i†nadajemy
nie z†pominiÍciem klawiatury.
mu) klawisz P,
jej jak¹ú nazwÍ. NastÍpnie musiWracajmy jednak do konfiguro- PAUSE (pauza) klawisz spacji,
my okreúliÊ, jaka w³aúciwie czynwania programu DRCS. Na rys. 6 - POWER (koniec ogl¹dania filnoúÊ ma byÊ zwi¹zana z t¹ funpokazano w†sposÛb pogl¹dowy pomu) klawisze CTRL + X†itd.
kcj¹. Otwieramy okienko oznaczowi¹zanie pomiÍdzy wirtualnymi
W†nastÍpnym etapie pracy
ne ACTIONS i†rozwija siÍ menu
pilotami, ich przyciskami i†pe³naleøy utworzyÊ w†pronionymi przez nie funkcjami. Nagramie DRCS nowego pileøy jeszcze dodaÊ, øe liczba
lota, ktÛremu moøemy nazdefiniowanych funkcji jest dodaÊ dowoln¹ nazwÍ, np.
wolna i†øe mog¹ one byÊ wykoPower DVD. W†celu utworzystywane przez kilka pilotÛw
rzenia pilota klikamy koi†przyciskÛw.
lejno REMOTE i†NEW,
Przyk³adowym programem, do
a†nastÍpnie podajemy
ktÛrego ìdobudujemyî uk³ad zdalz†klawiatury wybran¹ nanego sterowania bÍdzie popularny
zwÍ (rys. 8).
program odtwarzania p³yt DVD Mamy juø wirtualnego
Power DVD, jeden z†lepszych propilota, ale jego takøe wirgramÛw w†tej klasie (rys. 7). tualna klawiatura jest jak
Uøywam go od dawna i†nie s¹dzÍ,
na razie pozbawiona przyaby jakiekolwiek inne oprogramociskÛw. Zgodnie z†logik¹, Rys. 7. Okno odtwarzacza Power DVD.
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Radiowy pilot do PC

Rys. 8. Okno definiowania nazwy
nowego sterownika.

z†rozmaitymi rodzajami akcji, jakie moøna przyporz¹dkowaÊ utworzonej funkcji. Do wyboru mamy:
1. Simulate keyboard (symulacja naciskania klawiszy klawiatury PC).
2. Simulate mouse (symulacja
ruchÛw myszki i†naciskania jej
klawiszy).
3. Execute a†file (otwÛrz program), z†ktÛrej za chwilÍ skorzystamy.
4. Min/max/restore (minimalizacja i†maksymalizacja okienek
WINDOWS).
5. Switch between applications
(prze³¹czanie aktywnych aplikacji).
6. Change volume (zmieÒ si³Í
g³osu).
7. Stop computer (wy³¹cz komputer).
8. Execute functions (wykonaj
inne funkcje).
Poniewaø funkcja, ktÛr¹ obecnie redagujemy ma s³uøyÊ uruchamianiu programu Power DVD wybieramy opcjÍ Execute a†file.
W†okienku pojawia siÍ wÛwczas
wolne pole, w†ktÛre moøemy wpisaÊ nazwÍ pliku, ktÛry chcemy
otworzyÊ i†úcieøkÍ dostÍpu do
niego. Poniewaø najczÍúciej nie
pamiÍtamy wszystkich elementÛw
pe³nej úcieøki dostÍpu do pliku,
a†niekiedy nawet jego nazwy, wy-

Rys. 9. Okno nauczania programu
kodów poleceń.
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godnie bÍdzie skorzystaÊ z†opcji
BROWSE, dziÍki ktÛrej moøemy
zawsze odszukaÊ potrzebny plik
na dysku.
Po zdefiniowaniu funkcji powracamy do okienka aktualnie
opracowywanego pilota i†klikamy
prawym przyciskiem myszki na
uprzednio zdefiniowanym klawiszu POWER ON. Wybieramy opcjÍ
PROPERTIES i†nastÍpnie FUNCTION. Z†panelu FUNCTION TO
EXECUTE wybieramy POWER ON
i†na tym koÒczymy definiowanie
pierwszego klawisza wirtualnego
pilota.
Wprawdzie jak na razie moøemy tylko otworzyÊ program odtwarzaj¹cy bez moøliwoúci jego
sterowania, ale warto juø teraz
sprawdziÊ czy wszystkie czynnoúci wykonaliúmy poprawnie. W†tym
celu musimy jeszcze tylko uaktywniÊ program DRCS klikaj¹c
kolejno FILE i†ENABLE. NastÍpnie naciskamy ten przycisk w†pilocie, ktÛry przeznaczyliúmy do
uruchamiania odtwarzacza. Jeøeli
podczas pierwszego etapu konfigurowania DRCS nie pope³niliúmy
b³Ídu, to po sekundzie na ekranie
monitora powinna pojawiÊ siÍ
strona tytu³owa odtwarzacza.
Nie bÍdziemy tu omawiaÊ ca³ego procesu konfigurowania pilota obs³uguj¹cego odtwarzacz DVD.
ZajÍ³oby to zbyt wiele miejsca,
nie ucz¹c nas niczego nowego.
Podam Wam tylko jeszcze jeden
przyk³ad: w†jaki sposÛb zdefiniowaÊ jedn¹ z†funkcji obs³ugi playera poprzez symulowanie klawiatury PC. Weümy na przyk³ad

Rys. 10. Definiowanie nazwy
polecenia związanego
z odebranym kodem.

WYKAZ ELEMENTÓW
Nadajnik
Rezystory
R1: 1,5MΩ
Kondensatory
C1: 220nF
Półprzewodniki
D1...D34: 1N4148
IC1: HT12E
Różne
Q1: nadajnik RT1
S1...S12: mikroprzełączniki
Odbiornik
Rezystory
R1: 510kΩ
R2: 1kΩ
R3: 10kΩ
Kondensatory
C1, C2: 27pF
C3...C7: 4,7µF/16V
C8: 100nF
C9: 100µF/10V
Półprzewodniki
D1: dioda LED
IC1: AT89C2051 (zaprogramowany)
IC2: HT12D
IC3: MAX232
Różne
CON1: ARK2 (3,5mm)
Q1: odbiornik radiowy RR4
Q2: rezonator kwarcowy
11,059MHz

funkcjÍ PLAY, ktÛr¹ z†oczywistych powodÛw musimy uøyÊ bezpoúrednio po uruchomieniu odtwarzacza. KolejnoúÊ postÍpowania jest podobna, jak w†poprzednim przypadku, a†rÛønica polega
na wyborze rodzaju akcji, ktÛra
ma byÊ wykonana. Zamiast ìExecute a†fileî wybieramy ìSimulate
keyboardî i†po otwarciu nowego
okienka naciskamy ten klawisz,
ktÛry w†omawianym przypadku
bÍdzie powodowa³ rozpoczÍcie odtwarzania filmu, czyli klawisz
ENTER.
Dalsze klawisze definiujemy
w†podobny sposÛb, aø do wyczerpania moøliwoúci jakie daje nam
nasz odtwarzacz (lub do wykorzystania wszystkich klawiszy
w†pilocie).
Zbigniew Raabe
zbigniew.raabe@ep.com.pl
Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/
?pdf/grudzien01.htm.
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