M I N I P R O J E K T Y
bÍdzie mia³ zbyt niski
obroty, to tranzystor w³¹czy diodÍ D2. Dioda
bÍdzie úwieci³a siÍ do
momentu wyzerowania
alarmu przez zwarcie
przycisku S.
Sygnalizator przeznaczony jest do kontroli pracy wentylatora
Rys. 2. Budowa wewnętrzna układu o†napiÍciu zasilania
TC670
rÛwnym 12 V, jednak
dem steruj¹cym tranzystorem uk³ad TC670 przystosowany
wyjúciowym. Jeúli wentylator jest do napiÍÊ zasilania z†za-

kresu 3...5,5 V, dlatego konieczne sta³o siÍ obniøenie
napiÍcia z†12 V†na 5†V. Do
tego celu zastosowano stabilizator typu LM78L05.
Po zmontowaniu uk³adu,
do z³¹cza CON1 naleøy do³¹czyÊ napiÍcie zasilaj¹ce, do z³¹cza CON2 nadzorowany wentylator, a†do z³¹cza CON3 przycisk zeruj¹cy alarm. Potencjometr PR naleøy tak ustawiÊ, aby
dioda D2 nie zapala³a siÍ
w†czasie normalnej pracy wen-

Rys. 3. Schemat montażowy
płytki drukowanej

tylatora, a†jedynie w†momencie
zmniejszenia jego obrotÛw.
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Girder PlugIn na USB
Zdalne sterowanie PC poprzez USB
Znany juø
Czytelnikom EP S³owak
Igor Cesko stworzy³
oprogramowanie dla
mikrokontrolerÛw AVR,
ktÛre emuluje interfejs
USB. DziÍki temu
w†USB moøna
wyposaøyÊ praktycznie
dowolny mikrokontroler
z†rodziny AVR.
Przyk³adow¹
implementacjÍ Igor
wykona³ na AT90S2313
oraz AT90S2323. WersjÍ
bardziej uniwersaln¹ (na
2313) przedstawiamy
w†artykule.

Przyk³adowa aplikacja to
nastÍpca popularnego interfejsu do zdalnego sterowania
PC (http://www.cesko.host.sk/girderplugin.htm). Autor
zachowa³ identyczn¹ funkcjonalnoúÊ wersji USB z†wersj¹
wspÛ³pracuj¹c¹ z†interfejsem
RS232, jedyn¹ istotn¹ rÛønic¹ jest koniecznoúÊ zainstalowania specjalnego sterownika umoøliwiaj¹cego wspÛ³pracÍ PC z†mikrokontrolerem
AVR do³¹czonym do USB
(pracuje w†trybie Low Speed
- 1,5 Mbd).
Schemat
elektryczny
przystawki pokazano na rys.
1. RolÍ interfejsu RC->USB
spe³nia mikrokontroler IC1,
ktÛrego pamiÍÊ zaprogramowano programem udostÍpnia-

a†maksymalna czÍstotliwoúÊ
taktowania AT90S2313-10
wynosi 10 MHz.
W†zaleønoúci od posiadanych elementÛw jako czujnik
podczerwieni moøna zastosowaÊ jeden z†czterech typÛw (w
wielu odmianach) detektorÛw
zintegrowanych z†soczewk¹,
wzmacniaczem i†filtrami.
Schemat montaøowy p³ytki drukowanej (opracowanej
przez I. Cesko) pokazano na
rys. 2. Zamiarem autora by³o
umieszczenie
interfejsu
w†obudowie od typowego
ìkluczaî USB.
Prezentowane urz¹dzenie,
podobnie do innych do³¹czanych do USB, wymaga zainstalowania odpowiednich driverÛw (dostÍpne bezp³atnie).

Procedura instalacji jest szczegÛ³owo opisana w†dokumentacji umieszczonej pod adresem http://www.cesko.host.sk/downloads/IgorPlugUSBinstallsteps.zip (publikujemy j¹
takøe na CD-EP8/2003B).
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WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 1,5kΩ
R2: 100Ω
R3, R4: 1kΩ
Kondensatory
C1: 100nF
C2: 10µF/16V
C3: 4,7µF/16V
Półprzewodniki
IC1: AT90S2313−10
(zaprogramowany
programem usb90s23x3.hex)
IC2: TSOP17xx lub SFH506−xx
alternatywnie z IC3
IC3: TSOP1838 lub SFH5110
alternatywnie z IC2
D1, D2: diody LED
Różne
XC1: złącze krawędziowe
USB−A
XT1: kwarc 12 MHz

P³ytka drukowana jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1378.
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.

Rys. 1

Artyku³ powsta³ na bazie
materia³Ûw udostÍpnionych
przez Igora Cesko (http://
www.cesko.host.sk/) i†za jego zgod¹.
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nym bezp³atnie przez autora
projektu (komplet oprogramowania i†dokumentacji
publikujemy takøe na CDEP8/2003B). Naleøy zwrÛciÊ
uwagÍ, øe mikrokontroler jest
przetaktowany - zastosowano
bowiem kwarc o†czÍstotliwoúci rezonansowej 12 MHz,

Rys. 2
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