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 Wspólną cechą układów opisywanych w dziale "Miniprojekty" jest łatwość ich praktycznej realizacji.
Zmontowanie układu nie zabiera zwykle więcej niż dwa, trzy kwadranse, a z jego uruchomieniem można
poradzić sobie w ciągu kilkunastu minut. "Miniprojekty" mogą być układami stosunkowo skomplikowanymi
funkcjonalnie, lecz prostymi w montażu i uruchamianiu, gdyż ich złożoność i inteligencja jest zawarta
w układach scalonych. Wszystkie projekty opisywane w tej rubryce są wykonywane i badane
w laboratorium AVT. Większość z nich wchodzi do oferty kitów AVT jako wyodrębniona seria
“Miniprojekty” o numeracji zaczynającej się od 1000.

Dialer DTMF sterowany I2C
Wielk¹ zalet¹ uk³adu jest

to, øe do jego zastosowania
nie potrzebne jest wykorzys-
tywanie dodatkowych wy-
prowadzeÒ procesora. Moøe
pracowaÊ w†kaødym syste-
mie mikroprocesorowym
z†magistral¹ I2C, a†jedynym
ograniczeniem jest maksy-
malna liczba uk³adÛw
PCF8574 do³¹czonych jedno-
czeúnie do tej magistrali.
UwzglÍdniaj¹c dwie wersje
tego uk³adu: PCF8574
i†PCF8574A liczba ta wynosi
16.

Opis dzia³ania uk³adu
Schemat elektryczny dia-

lera zosta³ pokazany na rys.
1. Sercem uk³adu jest znany
juø Czytelnikom Elektroniki
Praktycznej scalony koder
DTMF typu UM91531 - IC1.
Wszystkie funkcje tego uk³a-
du sterowane s¹ z†wyjúÊ uk³a-
du PCF8574, ktÛrego zada-
niem jest dokonywanie kon-
wersji danych otrzymywa-
nych z†magistrali I2C na s³o-
wo oúmiobitowe. Uk³ad dia-
lera do³¹czony jest do linii
telefonicznej za poúrednict-

Proponowany do
wykonania uk³ad jest

prostym uzupe³nieniem
praktycznie kaødego,

systemu
mikroprocesorowego.

Umoøliwia wys³anie do
linii telefonicznej

dowolnego kodu DTMF,
a†tym samym wybranie
numeru telefonu oraz

zdalne sterowanie
urz¹dzeniami
wyposaøonymi

w†odbiornik kodu
DTMF.

wem transformatora
separuj¹cego TR1.

Jak z†pewnoúci¹ Czytelni-
cy juø zauwaøyli, jestem
ìwielbicielemî pakietu BAS-
COM8051 Special Edition for
Elektronika Praktyczna (do-
stÍpny na stronie www.ep.-
com.pl), i†dlatego przyk³ady
programÛw bÍd¹ podane
w†jÍzyku MCS BASIC, w†ktÛ-
rym obs³uga magistrali I2C
jest szczegÛlnie ³atwa.

Kolejno musimy wykonaÊ
nastÍpuj¹ce czynnoúci:

1. Do³¹czyÊ nasz dialer do
linii telefonicznej przez usta-
wienie poziomu niskiego na
wyjúciu D7 IC2.

2. ZainicjalizowaÊ pracÍ

uk³adu przez podanie niskie-
go poziomu na wejúcie CE
(Chip Enable).

3. Na wejúciach D0..D3
IC1 naleøy nastÍpnie ustawiÊ
kombinacjÍ logiczn¹ bÍd¹c¹
binarn¹ reprezentacj¹ nume-
ru kodu DTMF, ktÛry chcemy
wyemitowaÊ.

4. KrÛtkim impulsem do-
datnim na wejúciu LATCH
IC1 naleøy spowodowaÊ roz-
poczÍcie generacji tonu. Pod-
czas wstÍpuj¹cego zbocza te-

Rys. 1.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 7,5kΩ
R2: 10Ω
Kondensatory
C1: 100nF
C2: 100µF
Półprzewodniki
IC1: UM91531
IC2: PCF8574A
T1: BC548
Różne
CON1, CON2, CON3:
ARK2(3,5mm)
JP1..JP3: 2xgoldpin + jumper
RL1: przekaźnik OMRON 5V
Q1: rezonator kwarcowy
3,5795 MHz
TR1: transformator
separujący linii telefonicznej

P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1269.

Wzory p³ytek drukowanych w for-
macie PDF s¹ dostÍpne w Interne-
cie pod adresem: http://www.ep.-
com.pl/pcb.html oraz na p³ycie
CD-EP07/2000B w katalogu PCB.
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go impulsu dane z†wejúÊ
D0..D3 zostan¹ przepisane do
wewnÍtrznych rejestru kode-
ra DTMF i†tam zapamiÍtane.
Ujemne zbocze impulsu roz-
pocznie generacjÍ tonu.

5. Podczas generacji tonu
DTMF wyjúcie potwierdzenia
ACK przyjmuje poziom niski,
co sygnalizuje procesorowi,
øe uk³ad jest zajÍty i†nie jest
zdolny do przyjmowania dal-
szych poleceÒ. Ponowne po-
jawienie siÍ poziomu wyso-
kiego na tym wyjúciu, co sta-
nie siÍ po 140 ms (70 ms
trwa ton DTMF i†przerwa po-
miÍdzy tonami takøe 70 ms)
úwiadczy o†gotowoúci
UM91531 do dalszej pracy.
Z†poziomu jÍzyka MCS BA-
SIC obs³uga naszego dialera
wygl¹da nastÍpuj¹co:
$sim 'stosować tylko

'w symulacji sprzętowej!!!

Config Sda = P3.5 'ustalenie

'parametrów magistrali I2C

Config Scl = P3.7 'ustalenie

'parametrów magistrali I2C

Dim X As Byte 'deklaracja

Rys. 2.

'zmiennej wysyłanej do dialera

Relay Alias X.7

Ce Alias X.5

Latch Alias X.4

D0 Alias X.0

D1 Alias X.1

D2 Alias X.2

D3 Alias X.3

X = 255

X = [0...15] 'podanie

'numeru kodu DTMF

Reset Relay : Reset Latch :

Reset Ce ‘włączenie

'przekaźnika, ustawienie stanu

'niskiego na wejściu LATCH,

'inicjalizacja kodera DTMF

I2csend 112, X 'wysłanie

'powyższych pleceń do kodera

Set Latch 'ustawienie

'stanu wysokiego na wejściu

'LATCH

I2csend 112, X 'wysłanie

'powyższego polecenia do kodera

Regulator obrotów silników AC
Schemat proponowanego

rozwi¹zania znajduje siÍ na
rys. 1. Jest to standardowy
schemat aplikacyjny uk³adu
M7232, ktÛry opracowa³a
i†produkuje tajwaÒska firma
MosDesign. Sterowanie prac¹
uk³adu odbywa siÍ przy po-
mocy przycisku Sw1, przy
czym zakres regulacji wynosi
41..159o.

Kaødorazowe krÛtkie
przyciúniÍcie przycisku Sw1
powoduje przemienne w³¹-
czanie i†wy³¹czanie obci¹øe-
nia, natomiast jego d³uøsze
przytrzymanie umoøliwia
p³ynne zwiÍkszenie lub
zmniejszenie mocy dostarcza-
nej do obci¹øenia. Zastoso-
wany sposÛb regulacji jest
niezwykle intuicyjny. Regu-
lator moøna zastosowaÊ takøe
do regulacji natÍøenia úwie-
cenia øarÛwek.

Elementem wykonaw-
czym regulatora jest triak Tr1.
W†egzemplarzu modelowym

zastosowano element z†czu³¹
pr¹dowo bramk¹, ale ze
wzglÍdu na znaczn¹ wydaj-
noúÊ pr¹dow¹ drivera wyj-
úciowego uk³adu US1 (do
30mA) dopuszczalne jest tak-
øe stosowanie standardowych
modeli triakÛw.

Regulator proponujemy
zmontowaÊ na p³ytce druko-
wanej, ktÛrej mozaikÍ úcie-

Ogromny sukces
odniesiony przez kit
AVT-1007 (starszej
generacji regulator
obrotÛw silnikÛw

zmiennopr¹dowych)
zachÍci³ nas do

opracowania nowej jego
wersji, tym razem ze

sterowaniem
jednoprzyciskowym.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 330kΩ
R2: 120Ω
R3: 1,5MΩ/1W
R4: 39kΩ/2W
R5: 10kΩ
Kondensatory
C1: 680pF
C2: 100nF
C3, C4: 4,7nF
C5: 47µF/16V
Półprzewodniki
D1, D3: 1N4148
D2: 5,6V/0,25W
US1: M7232
Tr1: BTA06 lub podobny
Różne
Sw1: dowolny przycisk
chwilowy

P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1271.

Wzory p³ytek drukowanych w for-
macie PDF s¹ dostÍpne w Interne-
cie pod adresem: http://www.ep.-
com.pl/pcb.html oraz na p³ycie
CD-EP07/2000B w katalogu PCB.

øek przedstawiamy na wk³ad-
ce wewn¹trz numeru, a†sche-
mat montaøowy na rys. 2.
Przed rozpoczÍciem montaøu
warto sprawdziÊ, czy na p³yt-
ce nie wystÍpuj¹ zwarcia po-
miÍdzy úcieøkami, poniewaø
mog¹ one spowodowaÊ
uszkodzenie uk³adu, a†nawet
groübÍ poraøenia.
AG
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Waitms 1 'zaczekaj

'1 milisekundę

Reset Latch 'ustawienie

'stanu niskiego na wejściu

'LATCH, zakończenie impulsu

'rozpoczynającego generację

'tonu DTMF

I2csend 112, X 'wysłanie

'powyższego polecenia do kodera

Waitms 140 'oczekiwanie

'na zakończenie generacji tonu

'ewentualnie dalsze polecenia

Montaø i†uruchomienie
Na rys. 2 pokazano roz-

mieszczenie elementÛw na
p³ytce obwodu drukowanego
zaprojektowanego na lamina-
cie dwustronnym z†metaliza-
cj¹. Uk³ad zbudowany ze
sprawdzonych elementÛw
dzia³a natychmiast poprawnie.
Zbigniew Raabe, AVT
zbigniew.raabe@ep.com.pl

Rys. 2.


