M I N I P R O J E K T Y

Interfejs IrDA do komputera PC
Bezprzewodowy
interfejs IrDA - pomimo
pocz¹tkowych trudnoúci
- znajduje coraz wiÍksze
uznanie wúrÛd
uøytkownikÛw
komputerÛw.
W†szczegÛlnoúci dotyczy
to wszelkiego rodzaju
urz¹dzeÒ przenoúnych,
w†ktÛrych elementy
stykowe s¹ naraøone na
doúÊ znaczne obci¹øenia
zmniejszaj¹ce ich
trwa³oúÊ.
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Id¹c z†duchem czasu proponujemy wykonanie niezwykle prostego, a†przy tym
nad wyraz skutecznego
w†dzia³aniu interfejsu optycznego IrDA, ktÛry jest idealnie dostosowany do wspÛ³pracy z†wiÍkszoúci¹ wspÛ³czesnych stacjonarnych komputerÛw PC.
Pomys³ wykonania interfejsu IrDA do komputera stacjonarnego wzi¹³ siÍ st¹d, øe
praktycznie kaødy wspÛ³czesny komputer PC moøe ale zazwyczaj opcjonalnie z†nim wspÛ³pracowaÊ. Jego
dostosowanie zazwyczaj
sprowadza siÍ do dokonania
drobnych
modyfikacji
w†BIOS-ie (prze³¹czenie
UART w†tryb pracy IrDA)
i†do³¹czenia do dedykowanego zacisku odpowiednie-

go interfejsu. Jak siÍ okaza³o, s¹ duøe trudnoúci z†zakupem takich interfejsÛw,
co jest o†tyle niezrozumia³e,

øe ca³a przystawka sk³ada
siÍ z†jednego uk³adu scalonego i†kilku elementÛw biernych.

Rys. 1.
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Rys. 3.

Tak niezwyk³¹ prostotÍ
uk³adow¹ moøna by³o uzyskaÊ
dziÍki zastosowaniu specjalizowanego, scalonego interfejsu optycznego TFDS3000 firmy Vishay (niegdyú produkowa³ te uk³ady Temic). Schemat blokowy tego uk³adu
oraz pogl¹dowy rysunek jego
obudowy przedstawiono na
rys. 1. Uk³ad jest przystosowany do transmisji sygna³u
zgodnie z†norm¹ IrDA 1.1,
czyli z†maksymaln¹ prze-

Rys. 2.
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p³ywnoúci¹ czÍstotliwoúci¹
115kb/s.
Jak widaÊ na rys. 1 wnÍtrze uk³adu TFDS3000 nie
kryje specjalnych rewelacji.
Wszystkie wbudowane w†niego bloki s³uø¹ tylko zgrubnej
obrÛbce sygna³u przesy³anego
z†i†do komputera. Standardowy sygna³ wychodz¹cy
z†UART-a wymaga drobnej
modyfikacji, co umoøliwi sterowanie diody nadawczej impulsami pr¹dowymi o†duøym

natÍøeniu (zwiÍksza to zasiÍg
transmisji). Na rys. 2 znajduj¹ siÍ przebiegi ilustruj¹ce zaleønoúÊ pomiÍdzy sygna³em
generowanym przez standardowy UART a†wymaganiami
interfejsu TMDS3000 i†innych
uk³adÛw tego typu.
Schemat proponowanego
interfejsu przedstawiono na
rys. 3. Jest on identyczny
z†minimaln¹ aplikacj¹ uk³adu TFDS i†jak widaÊ nie wymaga od wykonawcy szczegÛlnej wirtuozerii podczas
montaøu. Niewielka trudnoúÊ
jest zwi¹zana z tym, øe uk³ad
TFDS3000 jest montowany
powierzchniowo. Moøna go
jednak przylutowaÊ praktycznie kaød¹ lutownic¹ przystosowan¹ do montaøu elementÛw elektronicznych.
Na rys. 4 znajduje siÍ
schemat montaøowy, ktÛry

Rys. 4.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 15Ω/0,25W
R2: 39Ω
Kondensatory
C1, C2: 100nF
C3: 22µF/16V
Półprzewodniki
US1: TFDS3000 (Vishay)

P³ytka drukowana wraz z kompletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1231.

bÍdzie pomocny podczas
sk³adania interfejsu. Widok
mozaiki úcieøek (obydwu
warstw) znajduje siÍ na
wk³adce.
Z³¹cze interfejsu wykonano zgodnie z†norm¹ narzucon¹ przez Intela i†stosowan¹
przez wiÍkszoúÊ producentÛw p³yt g³Ûwnych. Pod³¹czenie go do komputera sprowadza siÍ do po³¹czenia ìna
wprostî odpowiednich koÒcÛwek. Interfejs przetestowano na rÛønych p³ytach firmy
Intel oraz Asus.
Piotr Zbysiński, AVT
SzczegÛ³owe informacje
o†interfejsie IrDA moøna
znaleüÊ na p³ycie CD-EP7.
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