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Zamek szyfrowy z systemem alarmowym
Prezentowany uk³ad jest

kompletnym zamkiem szyfro-
wym zintegrowanym z†syste-
mem alarmowym zbudowa-
nym z†wykorzystaniem no-
woczesnego procesora AVR
AT90S2313. A†oto jego pod-
stawowe dane techniczne:
- Zamek elektroniczny wy-
korzystuj¹cy jako klucze
ìtabletkiî DS1990 lub do-
wolne inne uk³ady z†serii
iButton. Liczba kluczy mo-
øe wynosiÊ do 20 sztuk.
W†dowolnym momencie mo-
øemy zarejestrowaÊ nowe
klucze. ZarÛwno podczas
rejestracji, jak i†podczas
eksploatacji zamka klucze
do³¹czane s¹ do czytnika
CON1.

- Do sygnalizacji stanu uk³a-
du s³uø¹ diody LED wbu-
dowane w†strukturÍ czytni-
ka CON1.

- Elementem wykonawczym
zamka jest serwomecha-
nizm lub kilka serwome-
chanizmÛw modelarskich,
ktÛrych zadaniem jest po-
ruszanie zasuw zamykaj¹-
cych drzwi. Serwa mode-
larskie s¹ urz¹dzeniami
o†najwyøszym stopniu nie-
zawodnoúci, gwarantuj¹cymi
poprawn¹ pracÍ przez prak-
tycznie nieograniczony okres

Wiele osÛb
pragn¹cych zabezpieczyÊ

swoje mienie mieszka
w†miastach,
w†wiÍkszoúci
w†blokach

mieszkaniowych.
WtargniÍcie do takich
mieszkaÒ, nie licz¹c

mieszkaÒ na parterze,
moøliwe jest najczÍúciej

jedynie przez drzwi
wejúciowe.

Skomplikowane,
wyposaøone w†liczne

linie dozorowe systemy
alarmowe nie s¹

w†takim przypadku
potrzebne. Z†ca³¹

pewnoúci¹ przyda³by siÍ
im natomiast najwyøszej
klasy zamek do drzwi,

zamek nie tylko
niemoøliwy do otwarcia

ìsposobemî, ale do
ktÛrego mogliby

posiadaÊ praktycznie
dowoln¹ liczbÍ kluczy

i†to kluczy, ktÛre
w†kaødej chwili moøna

wymieniÊ na nowe...

i†do³¹czane s¹ do z³¹cza
CON2.

- Otwieranie zamka od
wewn¹trz pomiesz-
czenia za pomo-
c¹ kluczy nie
mia³oby najmniej-
szego sensu. Dlate-
go teø w†uk³adzie
zastosowano przy-
cisk, za pomoc¹
ktÛrego moøna ot-
worzyÊ drzwi od
wewn¹trz (z†miesz-
kania). Przycisk taki
moøe byÊ do³¹czony
do z³¹cza CON8.

- Jako czujnik systemu
alarmowego najlepiej za-
stosowaÊ kontaktron lub
kilka szeregowo po³¹czo-
nych kontaktronÛw, do³¹-
czanych do z³¹cza ozna-
czonego CON4.

- G³Ûwnym elementem wy-
konawczym systemu alar-
mowego jest przetwornik
piezoceramiczny z†tub¹ re-
zonansow¹ do³¹czany do
z³¹cza CON5. Generowanie
sygna³u syreny jest realizo-
wane przez procesor.

- Dodatkowym elementem wy-
konawczym systemu alarmo-
wego jest przekaünik RL1,
ktÛrego wszystkie styki zo-
sta³y doprowadzone do z³¹cz

CON6 i†CON7. Przekaünik
moøna wykorzystaÊ do ste-
rownia uk³adami takim, jak
np. dialer umoøliwiaj¹cy
wys³anie zawiadomienia o†prÛ-
bie w³amania pod okreúlone
numery telefonÛw.

- Uk³ad powinien byÊ zasi-
lany napiÍciem sta³ym o†war-
toúci 8..16VDC, niekoniecz-
nie stabilizowanym. Ze
wzglÍdu na koniecznoúÊ
uniezaleønienia pracy uk³a-
du od napiÍcia w†sieci
energetycznej, naleøy za-

Rys. 1.
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WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R2: 560Ω
R3, R4, R5: 4,7kΩ
R6, R8: 1kΩ
R7: 10kΩ
Kondensatory
C1, C2: 100nF
C3, C4: 27pF
C5: 1000µF/16V
C6: 220µF/10V
Półprzewodniki
IC1: 7805
IC2: AT90S2313
IC3: DS1813
T1, T2: BC548
Różne
CON1: Czytnik TOUCH
MEMORY
CON2: 3 x goldpin
CON3, CON4, CON5,
CON8: ARK2 (3,5mm)
CON6, CON7: ARK3
(3,5mm)
Q1: rezonator kwarcowy
8MHz
RL1: przekaźnik MEISEI 5V
Dwie “tabletki” DS1990

P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1309.

Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
http:/ /www.ep.com.pl/?pdf/
lipiec01.htm oraz na p³ycie CD-
EP07/2001 w katalogu PCB.

Rys. 2.

stosowaÊ zasilanie awaryj-
ne z†baterii lub akumula-
torÛw. Ze wzglÍdu na
znaczny pr¹d pobierany
przez serwomechanizmy wy-
dajnoúÊ pr¹dowa zasilacza
nie powinna byÊ mniejsza
niø 500mA.

Montaø i†uruchomienie
Na rys. 2 zosta³o pokaza-

ne rozmieszczenie elementÛw
na p³ytce obwodu drukowa-
nego wykonanego na lamina-
cie dwustronnym z†metaliza-
cj¹. Montaø uk³adu wykonu-
jemy wed³ug ogÛlnie znanych
zasad, rozpoczynaj¹c od wlu-
towania w†p³ytkÍ rezystorÛw
i†podstawki pod procesor,
a†koÒcz¹c na zamontowaniu
kondensatorÛw elektrolitycz-
nych i†stabilizatora napiÍcia.
Uk³ad zmontowany ze spraw-
dzonych elementÛw dzia³a
natychmiast po w³oøeniu
w†podstawkÍ zaprogramowa-
nego procesora i†wymaga je-
dynie zarejestrowania kluczy
- îtabletekî iButton.

Pos³ugiwanie siÍ
uk³adem zamka
z†systemem alarmowym

Pierwsz¹ czynnoúci¹ jak¹
musimy wykonaÊ bÍdzie za-
rejestrowanie kluczy. Klucza-
mi mog¹ byÊ dowolne ìtab-
letkiî produkowane przez fir-
mÍ Dallas, poniewaø kaøda
z†nich niezaleønie od pe³nio-
nych funkcji posiada swÛj
w³asny, niepowtarzalny nu-
mer seryjny. Ze wzglÍdÛw
ekonomicznych poleca³bym
jednak zastosowanie ìtable-
tekî DS1990.

Po pierwszym w³¹czeniu
zasilania uk³ad przechodzi
automatycznie w†tryb rejest-
racji ìtabletekî, co jest syg-
nalizowane okresowym w³¹-
czaniem czerwonej diody
LED w†czytniku. Po przy³o-
øeniu ìtabletkiî do czytnika,
co sygnalizowane jest w³¹cze-
niem zielonej diody LED
i†krÛtkim sygna³em akustycz-
nym syreny, nastÍpuje jej re-
jestracja. CzynnoúÊ rejestracji
ìtabletkiî musimy powtÛrzyÊ

dwudziestokrotnie, co nie
oznacza, øe zawsze musimy
korzystaÊ aø z†20 kluczy. Je-
øeli mamy zamiar wykorzys-
tywaÊ mniejsz¹ ich liczbÍ, to
niektÛre klucze rejestrujemy
kilkukrotnie, tak aby ³¹czna
liczba rejestracji wynios³a 20.
Wyjúcie z†trybu rejestracji po-
twierdzane jest dziesiÍcio-
krotnym krÛtkim sygna³em
akustycznym.

Kaøde przy³oøenie do
czytnika waønej, czyli wczeú-
niej zarejestrowanej ìtablet-
kiî DALLAS powoduje prze-
suniÍcie wa³u napÍdowego
serwa o†120o i†odsuniÍcie
rygla zamka. Jeøeli teraz
drzwi zostan¹ otwarte, to ry-
giel pozostanie odsuniÍty aø
do momentu ich ponownego
zamkniÍcia. Nieotwarcie
drzwi w ci¹gu 5†sekund spo-
woduje ponowne zasuniÍcie
rygla zamka.

W†czasie czuwania, kie-
dy rygiel zamka jest zasuniÍ-
ty, kaøde otwarcie drzwi bez
uprzedniego uøycia zarejest-
rowanego klucza spowoduje
powstanie alarmu. Zostanie
w³¹czona syrena i†przekaü-
nik RL1. Stan taki bÍdzie
trwa³ aø do momentu przy-
³oøenia do czytnika waønego
klucza.

Podsumowuj¹c: nasz uk-
³ad nie tylko pe³ni funkcje
zamka, ktÛrego otwarcie me-
todami nieniszcz¹cymi jest
niemoøliwe, ale rÛwnieø
prostego systemu alarmowe-
go. Uniemoøliwia on takøe
pozostawianie niezamkniÍ-
tych drzwi, bo wÛwczas sys-

tem alarmowy w³¹czany jest
automatycznie.
Zbigniew Raabe, AVT
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