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Interaktywny,
telefoniczny moduł
zdalnego sterowania,
część 2
AVT−5071

Programowanie
Aby prze³¹cznik by³ gotowy do

pracy, naleøy wczeúniej zapisaÊ
w†pamiÍci (zaprogramowaÊ) jego
wszystkie parametry pocz¹tkowe.
W†tym celu ³¹czymy wszystkie
modu³y wykonawcze (zworki JP1
we wszystkich modu³ach naleøy
usun¹Ê) oraz do³¹czamy napiÍcie
zasilaj¹ce do p³ytki sterownika.
Modu³y najlepiej jest po³¹czyÊ
rÛwnolegle kablem telefonicznym
2x2 (skrÍtka telefoniczna). Na rys.
8 przedstawiono sposÛb po³¹cze-
nia wszystkich modu³Ûw wyko-
nawczych.
Do z³¹cza CON1, za pomoc¹

kabla telefonicznego zakoÒczonego
wtykami typu PIN6, do³¹czamy

W†drugiej czÍúci artyku³u
przedstawiamy sposÛb
po³¹czenia elementÛw

interaktywnego systemu
zdalnego sterowania oraz

sposÛb programowania jego
konfiguracji. prze³¹cznik do linii telefonicznej.

Poniewaø prze³¹cznik nie posiada
øadnych przyciskÛw, wszelkie pa-
rametry ustawia siÍ za pomoc¹
klawiatury telefonu. W†tym celu
do z³¹cza CON2 do³¹czamy aparat
telefoniczny z†wybieraniem tono-
wym (rÛwnieø za pomoc¹ kabla
zakoÒczonego wtykiem typu PIN6).
Na rys. 9 przedstawiono algo-

rytm pracy procesora, ktÛry wraz
poniøszym opisem pozwoli zapoz-
naÊ siÍ z funkcjami realizowany-
mi przez opisany prze³¹cznik.
Po w³¹czeniu zasilania program

znajduje siÍ w†punkcie ì1î. W†tej
pÍtli jest sprawdzane pojawienia
siÍ tonu DTMF oraz sygna³u dzwo-
nienia. Proces programowania za-
czyna siÍ od podniesienia s³u-
chawki i†wybrania kodu dostÍpu.
Kod ten zosta³ tak dobrany, aby
nie powodowa³ wykonywania øad-
nych operacji przez centralÍ. Jed-
nak dla pewnoúci moøna po pod-
niesieniu s³uchawki odczekaÊ oko-
³o 20 sekund, bo po tym czasie
centrala wystawi sygna³ zajÍtoúci
i†nie bÍdzie odbiera³a juø øadnych
kodÛw DTMF. Aby wejúÊ w†tryb
programowania, naleøy szybko wy-
braÊ sekwencjÍ znakÛw: ì*##**1*î,
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musi byÊ ona wpisana z†przerwa-
mi pomiÍdzy kolejnymi znakami
nie wiÍkszymi niø 1†sekunda. Jeúli
zaú zostanie przekroczona maksy-
malna wartoúÊ czasu miÍdzy
wszystkimi znakami kodu, pro-
gram przechodzi do pocz¹tku i†pro-
ces wprowadzania kodu musi zo-
staÊ powtÛrzony. Po prawid³owym
wpisaniu kodu dostÍpu do progra-
mowania zaúwiec¹ siÍ wszystkie
diody LED. Dioda D6 sygnalizuje
za³¹czenia przekaünika, a†pozosta³e
informuj¹, øe prze³¹cznik jest
w†trybie programowania (punkt ì2î
algorytmu mikrokontrolera). W†do-
wolnej chwili moøemy roz³¹czyÊ
po³¹czenie naciskaj¹c ì*î.
Za³¹czenie przekaünika powo-

duje do³¹czenie do linii telefo-
nicznej uk³adu ISD2560 umoøli-
wiaj¹cego odtwarzanie komunika-
tÛw g³osowych. Ze wzglÍdu na
ograniczony czas trwania nagraÒ
w†trybie programowania, tylko
niektÛre opcje s¹ wspomagane
przez komunikaty g³osowe.

Nagrywanie komunikatÛw
Aby prze³¹cznik mÛg³ informo-

waÊ g³osem, to naleøy najpierw
nagraÊ odpowiednie komunikaty.
W†tym celu naciskamy klawisz
ì1î. Po zwolnieniu go zaúwieci
siÍ jedna dioda sygnalizuj¹c, øe
zosta³o wybrane pierwsze menu.
Aby zatwierdziÊ wybÛr, naciska-
my przycisk ì#î. NastÍpnie nagry-
wany wszystkie potrzebne komu-
nikaty - ich spis zawarty jest
w†poniøszej tabeli:

L.p. Komunikat
1 Pierwszy
2 Drugi
3 Trzeci
4 Czwarty
5 Piąty
6 Szósty
7 Siódmy
8 Ósmy
9 Włącznik
10 Włączony
11 Wyłączony
12 Nieaktywny
13 Hasło prawidłowe
14 Hasło błędne
15 Spróbuj jeszcze raz
16 Czas minął
17 Rozłączam połączenie
18 Hasło zostało zmienione
19 Podaj nowe hasło
20 Aby sprawdzić stan włącznika, wy−

bierz jego numer, aby rozłączyć, na−
ciśnij gwiazdkę

21 Aby włączyć, naciśnij je−
den, aby wyłączyć, na−
ciśnij dwa, aby zmienić
stan, naciśnij trzy, aby
anulować, naciśnij
gwiazdkę

22 Aby zatwierdzić, naciśnij
krzyżyk, aby anulować,
naciśnij gwiazdkę

23 Tu przełącznik telefoniczny
24 Podaj hasło, aby zakończyć, naciś−

nij krzyżyk, aby rozłączyć, naciśnij
gwiazdkę

Øeby rozpocz¹Ê nagrywanie ko-
munikatu, naciskamy klawisz ì1î,
zapala siÍ dioda D6, sygnalizuj¹c
stan nagrywania. Wypowiadamy
odpowiedni komunikat i†by za-
koÒczyÊ zapis, naciskamy klawisz
ì3î i†dioda D6 zgaúnie (na rys.
9 punkt ì3î ).
Proces ten musimy powtÛrzyÊ

dla wszystkich komunikatÛw, czy-
li 24 razy. Komunikat 23. jest
komunikatem powitalnym i†bÍdzie
odtwarzany po odebraniu po³¹cze-
nia przychodz¹cego podczas ob-
s³ugi prze³¹cznika, dlatego moøna
go zmieniÊ wed³ug w³asnych upo-
dobaÒ.
Po zakoÒczeniu nagrywania na-

ciskamy gwiazdkÍ ì*î i†powraca-
my do g³Ûwnego menu programo-
wania (na rys. 9 punkt ì2î) -
zaúwiec¹ siÍ jednoczeúnie wszyst-
kie diody LED. Nagrywanie komu-
nikatÛw moøna takøe przerwaÊ,
w†dowolnym momencie, naciska-
j¹c gwiazdkÍ (powracamy do pun-
ktu ì2î). Jeøeli w†czasie nagrywa-
nia zostanie przekroczony maksy-
malny czas nagraÒ uk³adu
ISD2560, to wszystkie diody úwie-
c¹ce b³ysn¹ piÍÊ razy i†program
powrÛci do punktu g³Ûwnego pro-
gramowania (punkt ì2î). Przedsta-
wione komunikaty zajmuj¹ oko³o
55 sekund, wiÍc bez problemÛw
powinny siÍ ìzmieúciÊî w†pamiÍ-
ci uk³adu ISD2560.

Sprawdzenie zapisanych
komunikatÛw
Po nagraniu wszystkich komu-

nikatÛw moøna je sprawdziÊ.
W†tym celu naciskamy klawisz ì2î
(zaúwiec¹ siÍ dwie diody) i†po-
twierdzamy klawiszem hash ì#î
(punkt ì4î). Kaødorazowe naciú-
niecie klawisza ì#î spowoduje
odtworzenie kolejnego komunika-
tu. Dodatkowo diody bÍd¹ wy-
úwietla³y numer ods³uchiwanego
komunikatu w†postaci binarnej. Jak

w†kaødym podprogramie, klawi-
szem ì*î moøemy przerwaÊ od-
twarzanie komunikatÛw i†powrÛciÊ
do programowania (punkt ì2î).
Jeøeli nie przerwiemy odtwarzania
komunikatÛw, po odtworzeniu
wszystkich program automatycznie
powrÛci do programowania
i†zaúwiec¹ siÍ wszystkie diody.

Zmiana has³a dostÍpu
Po odebraniu po³¹czenia przy-

chodz¹cego, wszelkie zmiany sta-
nÛw prze³¹cznika moøna przepro-
wadziÊ po podaniu czterocyfrowe-
go has³a. W†nowym procesorze
has³em tym jest liczba ì1234î.
Aby je zmieniÊ, naleøy w†trybie
programowania nacisn¹Ê przycisk
ì3î (zaúwiec¹ siÍ trzy diody)
i†potwierdziÊ przyciskiem ì#î
(punkt ì5î). W†tym menu zostan¹
wykorzystane komunikaty g³oso-
we. W†s³uchawce telefonu us³y-
szymy komunikat ìPODAJ HAS-
£Oî, na podanie has³a mamy 30
sekund. Jeúli w†tym czasie nie
zostanie naciúniÍty øaden klawisz,
to nast¹pi powrÛt do trybu pro-
gramowania (punkt ì2î). Nast¹pi
to rÛwnieø wtedy, gdy has³o
zostanie wpisane b³Ídnie trzy ra-
zy. Jednak jeúli znamy stare has³o,
to wpisujemy je. Program spraw-
dzanie has³a jest tak zbudowany,
øe moøna wybraÊ dowoln¹ liczbÍ
cyfr has³a, ale za kaødym razem
uwzglÍdniane bÍd¹ cztery ostat-
nie. Øeby zatwierdziÊ wybrane
cyfry, naciskamy ì#î. Jeøeli po-
dane has³o jest b³Ídne, to us³y-
szymy komunikat: ìHAS£O B£ D-
NE, SR”BUJ JESZCZE RAZî. Jeúli
podamy prawid³owe has³o, to
us³yszymy komunikat: ìHAS£O
PRAWID£OWE, PODAJ NOWE
HAS£Oî. WÛwczas wprowadzamy
nowe has³o i†potwierdzamy klawi-
szem ì#î. W†s³uchawce us³yszy-
my: ìHAS£O ZOSTA£O ZMIE-
NIONEî - tak jak przy weryfikacji
starego has³a, pod uwagÍ s¹ brane
tylko cztery ostatnio wybrane cyf-
ry. ZmianÍ has³a moøna w†dowol-
nym momencie przerwaÊ, nacis-
kaj¹c gwiazdkÍ.

Rys. 8. Sposób podłączenia modułów
wykonawczych do płytki sterownika



Interaktywny, telefoniczny moduł zdalnego sterowania

   47Elektronika Praktyczna 8/2002

Zmiana liczby dzwonkÛw,
po ktÛrych zostanie
odebrane po³¹czenie
WstÍpnie liczba dzwonkÛw jest

ustawiona na trzy, jednak moøe
byÊ zmieniana w†zakresie od 1 do
8. Aby zmieniÊ tÍ liczbÍ, naleøy
nacisn¹Ê przycisk ì4î (zaúwiec¹
siÍ cztery diody) i†potwierdziÊ
klawiszem ì#î (punkt ì6î). Po
chwili diody zgasn¹ i†nastÍpnie
zaúwieci siÍ taka liczba diod, jak
ustawiona liczba dzwonkÛw, po
ktÛrej po³¹czenie zostanie odebra-
ne. W†naszym przypadku zaúwiec¹
siÍ trzy diody. Wybieramy odpo-
wiedni¹ liczbÍ od 1 do 8, jed-
noczeúnie zapali siÍ taka liczba
diod. Aby zapisaÊ wybran¹ liczbÍ
dzwonkÛw, naciskamy ì#î, øeby
anulowaÊ zmiany, naciskamy ì*î.
W†obydwu przypadkach powraca-
my do programowania(punkt ì2î).

Zapis numerÛw seryjnych
uk³adÛw DS2405
Do sterowania uk³adami

DS2405 potrzebne s¹ ich numery
seryjne. W†tym celu naleøy je
wczeúniej odczytaÊ. Naciskamy
klawisz ì5î (zaúwieci siÍ piÍÊ
diod) i†potwierdzamy wybÛr kla-
wiszem ì#î (punkt ì7î). NastÍp-
nie do³¹czamy do magistrali wy-
brany uk³ad DS2405 poprzez zwar-
cie zworki JP1 w†module wyko-
nawczym. Teraz naciskamy kla-
wisz z†cyfr¹, pod ktÛr¹ chcemy
zarejestrowaÊ modu³ (w zakresie
od 1†do 8). Dany modu³ bÍdzie
obs³ugiwany pod tym numerem,
na przyk³ad: pierwszy, drugi itd.,
zaúwieci siÍ rÛwnieø dioda odpo-
wiadaj¹ca numerowi naciúniÍtego
klawisza. Po wybraniu cyfry zo-
stanie odczytany oúmiobajtowy
numer seryjny do³¹czonego uk³a-
du DS2405. Moøemy anulowaÊ
zapis tego numeru, naciskaj¹c
gwiazdkÍ i†powrÛciÊ do menu
zapisu kluczy. Aby jednak zapisaÊ
odczytany klucz, naciskamy ì#î.
Odczytany numer seryjny zostanie
zapisany w†wewnÍtrznej pamiÍci
EEPROM i†bÍdzie pamiÍtany
nawet po wy³¹czeniu zasila-
nia. Diody b³ysn¹ trzy razy,
sygnalizuj¹c zapisanie klu-
cza do pamiÍci EEPROM.
Jeøeli bÍdziemy chcie-

li na tej pozycji zapisaÊ
jakiú inny uk³ad DS2405,
procedurÍ zapisu nume-
ru seryjnego naleøy po- Rys. 9. Algorytm pracy mikrokontrolera
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wtÛrzyÊ. Numer nowego uk³adu
zostanie nadpisany na stary nu-
mer. ProcedurÍ programowania
numerÛw seryjnych naleøy powtÛ-
rzyÊ dla wszystkich modu³Ûw.
Waøne jest, aby w†czasie odczy-
tywania numerÛw seryjnych do
magistrali 1-Wire by³ do³¹czony
tylko jeden uk³ad DS2405.
Jeøeli nie bÍdziemy uøywaÊ

wszystkich oúmiu modu³Ûw wyko-
nawczych, musimy pomimo to
zapisaÊ ich numery seryjne. Na
przyk³ad, jeøeli pod numerem Ûs-
mym nie bÍdzie modu³u wyko-
nawczego, naleøy od³¹czyÊ wszyst-
kie uk³ady DS2405, nacisn¹Ê kla-
wisz ì8î i†potwierdziÊ ì#î. Cho-
ciaø do magistrali nie by³ do³¹czo-
ny øaden uk³ad DS2405, procesor
odczyta numer seryjny, lecz war-
toúÊ wszystkich bajtÛw bÍdzie rÛw-
na FFh, czyli same jedynki. Taki
numer seryjny nie pozwoli na
sterowanie tym modu³em - jest
informacj¹ dla procesora, øe pod
numerem Ûsmym nie ma do³¹czo-
nego w³¹cznika. Informacja ta bÍ-
dzie przydatna w†czasie obs³ugi
prze³¹cznika, ale o†tym pÛüniej. Po
zarejestrowaniu wszystkich uk³a-
dÛw prze³¹cznik jest gotowy do
obs³ugi po³¹czeÒ przychodz¹cych.
W†menu programowanie znaj-

duje siÍ jeszcze jedna funkcja
uruchamiana klawiszem ì6î. S³u-
øy ona do lokalnego sterowania
prze³¹cznikiem z†klawiatury do³¹-
czonego rÛwnolegle telefonu. Moø-
liwe dzia³ania w†tym trybie zosta-
n¹ opisane w†dalszej czÍúci arty-
ku³u.

Obs³uga prze³¹cznika
Procedura obs³ugi po³¹czenia

przychodz¹cego sprawdza, czy na
linii telefonicznej wystÍpuje
sygna³ dzwonienia. Jeøeli zostanie
wykryty pr¹d dzwonienia, proce-
sor zlicza liczbÍ dzwonkÛw (punkt
ì9î) i†jeúli dzwonienie bÍdzie
trwa³o odpowiednio d³ugo (liczba
dzwonkÛw bÍdzie rÛwna zapro-
gramowanej), nastÍpuje odebranie
po³¹czenia poprzez za³¹czenie
przekaünika PK1. Za³¹czenie prze-
kaünika nastÍpuje po zakoÒczeniu
sygna³u dzwonienia. Ma to na
celu zabezpieczenie uk³adu obci¹-
øaj¹cego liniÍ telefoniczn¹ przed
uszkodzeniem pr¹dem dzwonie-
nia. Po odebraniu po³¹czenia
przez prze³¹cznik, w†s³uchawce
us³yszymy komunikat powitania

ìTU PRZE£•CZNIK TELEFONICZ-
NYî, a†nastÍpnie zostaniemy po-
proszeni o†podanie has³a komuni-
katem: ìPODAJ HAS£O, ABY ZA-
KO—CZYÆ, NACIåNIJ KRZYØYK,
ABY ROZ£•CZYÆ, NACISNIJ
GWIAZDK î (punkt ì10î). Naleøy
podaÊ czterocyfrowe has³o dostÍ-
pu: wybieramy cyfry has³a, pa-
miÍtaj¹c, øe niezaleønie od liczby
wybranych cyfr procesor rozpat-
ruje zgodnoúÊ czterech ostatnio
wybranych z†zapisanymi w†pamiÍ-
ci. Aby zatwierdziÊ wybrane cyf-
ry, naciskamy ì#î.
Jeøeli has³o by³o nieprawid³o-

we, us³yszymy komunikat: ìHAS-
£O B£ DNE, SPR”BUJ JESZCZE
RAZî. Przy podawaniu has³a moø-
na siÍ pomyliÊ dwa razy, bo
trzecia pomy³ka zakoÒczy siÍ ko-
munikatem: ìHAS£O B£ DNE,
ROZ£•CZAM PO£•CZENIEî i†po-
³¹czenie zostanie przerwane. Po³¹-
czenie zostanie takøe przerwane,
jeøeli w†ci¹gu 30 sekund nie zo-
stanie naciúniÍty øaden klawisz -
wtedy komunikat bÍdzie nastÍpu-
j¹cy: ìCZAS MIN•£, ROZ£•CZAM
PO£•CZENIEî. RÛwnieø my mo-
øemy w†dowolnej chwili przerwaÊ
po³¹czenie, naciskaj¹c ì*î (nast¹pi
powrÛt do punktu ì2î).
Jeúli jednak podaliúmy prawid-

³owe has³o dostÍpu, us³yszymy
komunikat ìHAS£O PRAWID£O-
WE, ABY SPRAWDZIÆ STAN
W£•CZNIKA, NACIåNIJ JEGO
NUMER, ABY ROZ£•CZYÆ NA-
CIåNIJ GWIAZDK î. Jeøeli nie
podejmiemy øadnego dzia³ania, to
co oko³o 10 sekund bÍdzie powta-
rzany komunikat: ìABY SPRAW-
DZIÆ STAN W£•CZNIKA, NA-
CIåNIJ JEGO NUMER, ABY ROZ-
£•CZYÆ, NACIåNIJ GWIAZDK î.
Po oko³o 30 sekundach po³¹czenie
zostanie przerwane, przy czym
bÍdzie poprzedzone komunikatem:
ìCZAS MIN•£, ROZ£•CZAM PO-
£•CZENIEî.
Jeúli jednak chcemy sprawdziÊ

stan w³¹cznika, naciskamy jego
numer - numery w³¹cznikÛw od-
powiadaj¹ numerom modu³Ûw wy-
konawczych wprowadzonych
wczeúniej w†procesie rejestracji
numerÛw seryjnych uk³adÛw
DS2405. Tak wiÍc, jeúli dany
w³¹cznik by³ zarejestrowany pod
cyfr¹ ì1î, to po wybraniu klawi-
sza ì1î wszelkie zmiany bÍd¹ siÍ
odnosi³y do tego w³aúnie w³¹cz-
nika.

Dla przyk³adu, jeúli chcemy
sprawdziÊ stan w³¹cznika pierwsze-
go, to naciskamy klawisz ì1î. W†od-
powiedzi us³yszymy komunikat
ìW£•CZNIK PIERWSZY WY£•-
CZONYî- jeúli by³ wy³¹czony lub
ìW£•CZNIK PIERWSZY W£•CZO-
NYî- jeøeli by³ w³¹czony. NastÍpnie
us³yszymy ìABY W£•CZYÆ, NA-
CIåNIJ JEDEN, ABY WY£•CZYÆ,
NACIåNIJ DWA, ABY ZMIENIÆ
STAN, NACIåNIJ TRZY, ABY ANU-
LOWAÆ, NACIåNIJ GWIAZDK î
(na rys. 9 punkt ì11î).
W†zaleønoúci od tego, czy chce-

my w³¹czyÊ, wy³¹czyÊ lub zmieniÊ
stan na przeciwny, naciskamy od-
powiedni klawisz. Po naciúniÍciu
klawisza zostaje zmieniony stan
w³¹cznika - diody D6...D13 na
p³ytce rÛwnieø sygnalizuj¹ jego
stan. NastÍpnie us³yszymy komu-
nikat: ìABY ZATWIERDZIÆ, NA-
CIåNIJ KRZYØYK, ABY ANULO-
WAÆ, NACIåNIJ GWIAZDK î
(punkt ì12î). Jeúli zostanie naciú-
niÍty klawisz ì#î, to zmiany zo-
stan¹ zapisane, nast¹pi powrÛt do
wyboru w³¹cznika i†ponownie zo-
stanie odtworzony komunikat:
ìABY SPRAWDZIÆ STAN W£•CZ-
NIKA, NACIåNIJ JEGO NUMER,
ABY ROZ£•CZYÆ, NACIåNIJ
GWIAZDK î. Moøemy przyst¹piÊ
do zmiany stanu kolejnego w³¹cz-
nika (punkt ì8î). Do tego punktu
powrÛcimy rÛwnieø po naciúniÍciu
gwiazdki, lecz wprowadzone zmia-
ny nie zostan¹ zapisane.
A†co siÍ stanie, jeúli wybierze-

my numer w³¹cznika, ktÛry nie
zosta³ do³¹czony do p³ytki sterow-
nika? Na przyk³ad wybierzemy
klawisz ì8î, a†zarejestrowanych
jest tylko piÍÊ w³¹cznikÛw. WÛw-
czas w†s³uchawce us³yszymy ko-
munikat: ìW£•CZNIK ”SMY NIE-
AKTYWNYî, nast¹pi powrÛt do
wyboru w³¹cznika i†naleøy wy-
braÊ inny numer.
O†tym, czy w³¹cznik jest ak-

tywny, czy teø nie, decyduje
zapisany w†pamiÍci EEPROM pro-
cesora numer seryjny i†dlatego
w†procesie rejestracji do³¹czonych
uk³adÛw DS2405 naleøa³o takøe
zapisaÊ numery seryjne w³¹czni-
kÛw, ktÛre nie s¹ do³¹czone do
sterownika. Zapisanie numeru se-
ryjnego uk³adu, ktÛry nie jest
do³¹czony do magistrali 1-Wire
powoduje wpis ìpustegoî klucza.
W†procesie obs³ugi prze³¹cznika
daje to informacje, czy dany
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w³¹cznik jest fizycznie dostÍpny
czy nie. Diody úwiec¹ce reprezen-
tuj¹ce stany w³¹cznikÛw nieak-
tywnych s¹ zawsze wy³¹czone.
Podsumujmy. W†czasie obs³ugi

prze³¹cznika wszystkie czynnoúci
zatwierdzamy klawiszem ì#î,
zmiany anulujemy klawiszem ì*î.
Klawisz ì*î pozwala takøe na
powrÛt do wyøszego poziomu me-
nu, aø do roz³¹czenia po³¹czenia.
Wszystkie moøliwe dzia³ania s¹
przedstawiane w†postaci komuni-
katÛw g³osowych, ktÛre s¹ powta-
rzane co oko³o 10 sekund w†przy-
padku braku reakcji uøytkownika.
Jeøeli w†ci¹gu oko³o 30 sekund
nie s¹ podejmowane øadne dzia-
³ania (nie ma tonÛw DTMF),
nastÍpuje automatyczne roz³¹cze-
nie po³¹czenia.

Sterowanie prze³¹cznikiem
z†klawiatury lokalnego
telefonu
Oprogramowanie prze³¹cznika

pozwala na sterowanie do³¹czony-
mi w³¹cznikami rÛwnieø z†klawia-

tury telefonu do³¹czonego do z³¹-
cza CON2 p³ytki sterownika.
Aby uruchomiÊ obs³ugÍ lokal-

n¹, naleøy wprowadziÊ prze³¹cz-
nik w†tryb programowania, wy-
bieraj¹c szybko sekwencjÍ zna-
kÛw ì*##**1*î (jesteúmy w†pun-
kcie ì2î), nastÍpnie nacisn¹Ê
klawisz ì6î (zaúwieci siÍ szeúÊ
diod) i†potwierdziÊ klawiszem
ì#î. Po tych czynnoúciach mo-
øemy rozpocz¹Ê obs³ugÍ prze-
³¹cznika, jak w†przypadku ob-
s³ugi zdalnej po podaniu has³a
dostÍpu (na rys. 9†punkt ì8î).
W†s³uchawce us³yszymy: ìABY
SPRAWDZIÆ STAN W£•CZNI-
KA, NACIåNIJ JEGO NUMER,
ABY ROZ£•CZYÆ, NACIåNIJ
GWIAZDK î i†dalej mamy do-
stÍp do wszystkich funkcji, tak
jak podczas obs³ugi zdalnej.

Kasowanie has³a dostÍpu
Nowo zaprogramowany proce-

sor ma ustawione has³o dostÍpu
na ì1234î. Has³o to moøna zmie-
niÊ w†trybie programowania, jed-

nak do zmiany has³a trzeba podaÊ
stare has³o. Jeúli jednak nie pa-
miÍtamy starego has³a, moøna
przywrÛciÊ has³o ì1234î. Wymaga
to jednak pewnych ingerencji na
p³ytce sterownika. Aby przywrÛ-
ciÊ startowe has³o dostÍpu, naleøy
wy³¹czyÊ zasilanie p³ytki sterow-
nika, anodÍ diody D6 zewrzeÊ do
masy poprzez rezystor 100Ω (za-
znaczony na schemacie elektrycz-
nym lini¹ przerywan¹) i†ponow-
nie w³¹czyÊ zasilanie. Wszystkie
diody b³ysn¹ trzy razy i†zostanie
wpisane has³o startowe ì1234î.
Wy³¹czamy zasilanie, od³¹czamy
rezystor - prze³¹cznik jest gotowy
do pracy z has³em dostÍpu
ì1234î.
Krzysztof P³awsiuk, AVT
krzysztof.plawsiuk@ep.com.pl

Wzory p³ytek drukowanych w for-
macie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/
?pdf/sierpien02.htm oraz na p³ycie
CD-EP08/2002B w katalogu PCB.


