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Na rys. 1 pokazano schemat elektryczny sterownika. Poza procesorem ATTINY45 sk³ada siê z 
czterech przekaŸników wykonawczych, odbiornika kodu RC5 - TFMS5360 i garstki elementów 
dyskretnych. Odbiornik modulowanej czêstotliwoœci¹ ok. 36kHz podczerwieni typu TFMS5360 
zosta³ do³¹czony do wejœcia PB1 procesora. Pozosta³e aktywne wejœcia s³u¿¹ do sterowania 
przekaŸnikami w³¹czanymi za poœrednictwem tranzystorów BC547. Diody LED D5..D8 s³u¿¹ do 
sygnalizowania stanu przekaŸników i mog¹ byæ u¿yteczne g³ownie na etapie uczenia uk³adu kodów 
wysy³anych przez pilota. Uk³ad sterownika zasilany jest z sieci energetycznej 220VAC. Napiêcie 
sieci obni¿ane jest za pomoc¹ transformatora TR1, a nastêpnie prostowane i stabilizowane do 
poziomu +5VDC za pomoc¹ scalonego stabilizatora napiêcia IC2. Po w³¹czeniu zasilania 
mikrokontroler sprawdza, czy w pamiêci danych EEPROM zosta³y ju¿ zapisane jakieœ komendy i 
adresy, którym maj¹ zostaæ podporz¹dkowane poszczególne przekaŸniki. Je¿eli pamiêæ jest pusta, co 
oznacza pierwsze w³¹czenie uk³adu, to program steruj¹cy prac¹ sterownika przechodzi w tryb 
rejestracji kodów pilota. Krótkotrwa³e w³¹czenie pierwszego przekaŸnika sygnalizuje, ze uk³ad 
oczekuje na podanie pierwszej komendy, wys³anej pod dowolny adres. Naciskamy teraz na przycisk 
w pilocie, a odebranie polecenia i zapisanie go razem z adresem, pod który zosta³o wys³ane zostanie 

W³aœciwoœci

Opis uk³adu

• wspó³pracuje z dowolnym pilotem RC5

• elementy wykonawcze: przekaŸniki  

• obci¹¿alnoœæ styków 8A/230V 

• mo¿liwoœæ przyporz¹dkowania danemu kana³owi dowolnego przycisku pilota

• zasilanie: 230 VAC 
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Zadaniem uk³adu jest przyjmowanie 
poleceñ wysy³anych w kodzie RC5 przez 
dowolnego pilota i odpowiednio 
w³¹czanie lub wy³¹czanie czterech 
odbiorników energii elektrycznej. 
W³¹cznik nie jest zwi¹zany z 
¿adnym konkretnym pilotem i 
mo¿e wspó³pracowaæ z dowolnym 
nadajnikiem kodu RC5 

Rekomendacje: Urz¹dzenie 
proponujemy wszystkim, którzy chc¹ 
rozszerzyæ asortyment domowych 
urz¹dzeñ sterowanych bezprzewodowo.
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zasygnalizowane przez krótkotrwa³e w³¹czenie kolejnego przekaŸnika.
Do nadawania komend mo¿emy u¿ywaæ dowolnego pilota pracuj¹cego z kodem RC5, a tak¿e 
ró¿nych pilotów emituj¹cych sygna³y w tym standardzie. Nawet ka¿dy z przekaŸników mo¿e byæ 
sterowany z innego pilota. Zapisanie wszystkich czterech poleceñ i adresów zostanie skwitowane 
w³¹czeniem wszystkich przekaŸników na czas 1 sekundy. Od tego momentu uk³ad jest gotowy do 
normalnej eksploatacji. Ka¿de odebranie komendy przypisanej któremuœ z przekaŸników powoduje 
zmianê stanu tego przekaŸnika na przeciwny.

Na rys. 2 pokazano rozmieszczenie elementów na p³ytce obwodu drukowanego, wykonanego na 
laminacie jednostronnym. Monta¿ rozpoczynamy od wlutowania w p³ytkê oporników i innych 
elementów o niewielkich rozmiarach, a koñczymy montuj¹c kondensatory elektrolityczne i 
transformator sieciowy. Sterownik zmontowany ze sprawdzonych elementów nie wymaga 
jakiejkolwiek regulacji i po zarejestrowaniu poleceñ wysy³anych przez pilota nadaje siê do 
normalnej eksploatacji. Warto jeszcze tylko wspomnieæ o sytuacji, kiedy to z jakichkolwiek 

Rys. 1 Schemat elektryczny 
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Monta¿ i uruchomienie
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przyczyn chcielibyœmy zmieniæ zapisane w pamiêci EEPROM komendy, np. dostosowuj¹c uk³ad do 
pracy z innymi pilotami. W takiej sytuacji wystarczy po prostu wy³¹czyæ zasilania i po chwili 
w³¹czyæ je ponownie, zwieraj¹c na chwilê, podczas tej czynnoœci zworkê PROG. Uk³ad przejdzie 
wtedy w tryb rejestracji poleceñ, opisany wczeœniej

Rys. 2 Rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej

Wykaz elementów
Rezystory
R1.....................................................................220W
R2 .....................................................................10kW
R3..R10...............................................................1kW
Kondensatory
C1...............................................................10mF/16V
C2.............................................................100mF/16V
C3....................................................330...470mF/16V

Pó³przewodniki
BR1 .....................................mostek prostowniczy 1A
D1..D4 ...........................................................1N4148
D5..D8 ............................................dioda LED f3mm
IC2 .................................ATTINY45 zaprogramowany
IC1............................................................TFMS5360
IC3 ...................................................................78L05
T1..T4 .........................................BC547 lub podobne
Pozosta³e
CON1..CON5 .....................................................ARK2
PROG ....................................goldpin 1x2 + JUMPER
RL1..RL4 .....................................RM96 lub podobne
TR1 ...........................transformator sieciowy TS2/56

C4, C5 ..............................................................100nF
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Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice Praktycznej 8/06

www.ep.com.pl

Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u dostêpna jest na stronie internetowej www.sklep.avt.pl

Dzia³ pomocy technicznej: 
tel.:(22) 257-84-58 
serwis@avt.pl

Producent:
AVT-Korporacja sp. z o.o.
ul. Leszczynowa 11
03-197 Warszawa

tel.: (22) 257-84-50
fax: (22) 257-84-55


