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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.

Konstruktorzy elektronicz-
nych zamkÛw do drzwi napo-
tykali niejednokrotnie na trud-
n¹ do pokonania barierÍ me-
chanicznej konstrukcji uk³adu
bezpoúrednio poruszaj¹cego za-
suwÍ b¹dü zasuwy drzwi. Po-
wszechnie stosowane w†za-
mkach elektronicznych rygle
elektromagnetyczne w†øadnym
wypadku nie nadaj¹ siÍ do za-
mykania pomieszczeÒ naraøo-
nych na wtargniÍcie intruzÛw,
poniewaø moøna je otworzyÊ
mocniejszym kopniÍciem.
W†naszym uk³adzie do przesu-
wania dowolnie ciÍøkiego i†so-
lidnego rygla zastosowany zo-
sta³ serwomechanizm, znako-
mite ìprze³oøenieî pomiÍdzy
elektronik¹ a†mechanik¹. Za-
mek otwierany jest za pomoc¹
dobrze znanych Czytelnikom
EP uk³adÛw DS1990. Maksy-
malna liczba kluczy, jak¹ mo-
øemy zarejestrowaÊ, wynosi 10.

Schemat elektryczny za-
mka do drzwi zosta³ pokaza-
ny na rys. 1.

Bezpoúrednio po w³¹czeniu
zasilania program sprawdza
stan jumpera JP1. Jeøeli jumper
ten jest zwarty, to nastÍpuje au-
tomatyczne przejúcie do pod-
programu rejestracji kluczy -
tabletek DALLAS DS1990.

O†tego momentu program
pracuje w†pÍtli, oczekuj¹c na
przy³oøenie do czytnika uk³a-
du DS1990. Magistrala 1WIRE
jest cyklicznie odczytywana
i†program sprawdza, czy ode-
brana zosta³a odpowiedü od
uk³adu DS1990. Jeøeli odpo-
wiedü nadesz³a, to program raz

jeszcze sprawdza, czy
tabletka w†dalszym ci¹gu
jest przy³oøona do czyt-
nika i†nastÍpnie odczytu-

je zawarty w†niej oúmiobajto-
wy unikalny numer seryjny.
Po odczytaniu danych s¹ one
natychmiast zapisywane w†pa-
miÍci danych EEPROM, po
czym program przechodzi do
oczekiwania na zarejestrowa-
nie kolejnego klucza.

Zarejestrowanie kaødego
kolejnego klucza potwierdza-
ne jest w³¹czeniem zielonej
diody w†czytniku na 3 sekun-
dy. Po zarejestrowaniu wszys-
tkich dziesiÍciu tabletek uk³ad
przechodzi w†stan oczekiwa-
nia, podczas ktÛrego nieustan-
nie sprawdzana jest magistrala
1WIRE. Jeøeli do czytnika zo-
stanie przy³oøona tabletka
DS1990, program odczytuje jej
numer seryjny i†przystÍpuje do
porÛwnywania go ze wszystki-
mi numerami zapisanymi
uprzednio w†pamiÍci.

Na rys. 2 pokazano roz-
mieszczenie elementÛw na
powierzchni p³ytki obwodu
drukowanego, wykonanego na
laminacie jednostronnym. Po
zmontowaniu uk³adu i†do³¹-
czeniu do niego serwomecha-
nizmu musimy jeszcze przy-
gotowaÊ go do pracy. Przygo-
towanie to bÍdzie polega³o na
zarejestrowaniu tabletek - klu-
czy i†ustaleniu czasu otwar-
cia drzwi w†nienaprzemien-
nym trybie pracy (patrz po-
niøej). KolejnoúÊ postÍpowa-
nia bÍdzie nastÍpuj¹ca:

1. Zwieramy jumper JP1
i†w³¹czamy zasilanie. Dzie-
siÍÊ b³yskÛw czerwonej dio-
dy LED w†czytniku poinfor-
muje nas, øe program wszed³
w†tryb rejestracji kluczy.

2. Przyk³adamy pewnym
ruchem pierwsz¹ tabletkÍ do
czytnika. Przytrzymujemy j¹
przez u³amek sekundy i†od-
suwamy od czytnika. W³¹cze-
nie na 3 sekundy zielonej
diody w†czytniku úwiadczy
o†prawid³owym zarejestrowa-
niu pierwszej tabletki. Jeøeli
dioda nie zaúwieci siÍ, to tab-
letkÍ naleøy ponownie przy-
³oøyÊ do czytnika.

3. Identycznie rejestruje-
my pozosta³e tabletki. Mak-
symalna liczba kluczy, jakie
moøemy zarejestrowaÊ wyno-
si 10. Jeøeli jednak bÍdziemy
korzystaÊ z†mniejszej liczby

tabletek (w kicie dostarczane
bÍd¹ 2 uk³ady DS1990), to
niektÛre z†nich rejestrujemy
kilkukrotnie, tak aby program
zapisa³ 10 numerÛw kluczy.

4. Zarejestrowanie ostatniej
tabletki zostanie potwierdzone
dziesiÍciokrotnym rozb³ys-
kiem zielonej diody czytnika.

5. Po zarejestrowaniu klu-
czy musimy jeszcze ustaliÊ
czas, przez ktÛry drzwi bÍd¹
pozostawa³y otwarte w†niena-
przemiennym trybie pracy.
W†tym celu wy³¹czmy zasila-
nie, usuwamy jumper JP1
i†zwieramy jumper JP2.

6. Po ponownym w³¹cze-
niu zasilania zielona dioda
czytnika b³yúnie piÍÊ razy,
a†nastÍpnie rozpocznie siÍ
odliczanie czasu. Up³ywaj¹ca
kaøda kolejna sekunda syg-
nalizowana bÍdzie krÛtkim

Zamek elektroniczny
WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 4,7kΩ
R2, R3: 560Ω
R4, R5: 3,3kΩ
Kondensatory
C1: 100µF/10V
C2: 100nF
C3: 4,7µF/10V
Półprzewodniki
IC1: zaprogramowany
procesor TINY22 (AT90S2343)
Różne
CON1: ARK2 (3,5mm)
CON3: 3xgoldpin
JP1, JP2 : 2xgoldpin +
jumper
Czytnik 1WIRE
DS1990, 2 szt.

P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie AVT-1286.

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-EP09/2000 w katalogu PCB.

Proponowany uk³ad
posiada cechy, jakimi

powinien wyrÛøniaÊ siÍ
ìrasowyî miniprojekt -

zosta³ bowiem wykonany
w†oparciu o†zaledwie
jeden uk³ad scalony
i†kilka elementÛw

dyskretnych, posiada
wymiary znaczka

pocztowego úredniej
wielkoúci i†moøna go

zbudowaÊ w†ci¹gu kilku
minut. To wszystko nie
oznacza bynajmniej, øe

uk³ad jest ma³o
uøyteczny lub jest

zwyk³¹ zabawk¹. Wprost
przeciwnie: jest to

najwyøszej klasy zamek
elektroniczny, ktÛrego
otwarcie ìsposobemî

jest absolutnie
niemoøliwe.

Rys. 1. Rys. 2.
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b³yskiem zielonej diody.
W†momencie, kiedy uznamy,
øe up³yn¹³ juø czas, przez
ktÛry w†przysz³oúci drzwi po-
winny pozostawaÊ otwarte,
usuwamy po prostu jumper
JP2. Zarejestrowanie zapro-
gramowanego czasu potwier-
dzone zostanie piÍcioma
b³yskami zielonej diody i†od

tej chwili nasz zamek jest juø
gotowy do eksploatacji.

Uk³ad zamka moøe praco-
waÊ w†dwÛch trybach pracy,
ustalanych za pomoc¹ jum-
pera JP1. Uwaga: wybÛr try-
bu pracy moøe nast¹piÊ do-
piero po w³¹czeniu zasilania!

Tryb 1 - naprzemienny.
W†tym trybie kaøde przy³oøe-

nie zarejestrowanego klucza
do czytnika powoduje na
przemian otwieranie i†zamy-
kanie zamka. Tryb ten wybie-
rany jest za pomoc¹ zwarcia
jumpera JP1.

Tryb 2 - w†tym trybie po
przy³oøeniu do czytnika zare-
jestrowanej tabletki drzwi ot-
wieraj¹ siÍ i†pozostaj¹ otwar-

te przez zaprogramowany
czas. Otwarcie drzwi sygnali-
zowane jest b³yskami zielonej
diody czytnika. Po up³yniÍciu
wyznaczonego czasu serwo-
mechanizm zasuwa rygiel,
a†fakt zamkniÍcia drzwi syg-
nalizowany jest úwieceniem
czerwonej diody w†czytniku.
ZR


