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Pilot do WinAmpa, część 1
Moduł zdalnego sterowania PC
AVT−5031

W†artykule przedstawiamy
uk³ad, ktÛry powsta³ w†ci¹gu
kilkunastu dni, na øyczenie
grona CzytelnikÛw, ktÛrym
zaleøa³o na wyposaøeniu
swojego komputera w†zdalne
sterowanie, umoøliwiaj¹ce
sterowanie m.in. prac¹
odtwarzacza MP3
i†programowych dekoderÛw
wspÛ³pracuj¹cych z†DVD.

Na temat osza³amiaj¹cej
kariery, jak¹ zrobi³y w†ubieg³ym
stuleciu (no tak, XX wiek to juø
ubieg³e stulecie!) komputery osobiste napisano juø ca³e tomy. To,
øe maszyny klasy PC stan¹ siÍ
uniwersalnymi urz¹dzeniami
wspomagaj¹cymi pracÍ i†naukÍ
moøna by³o w†gruncie rzeczy przewidzieÊ. W†za³oøeniu by³y to przecieø maszyny biurowe, nadaj¹ce
siÍ doskonale do pisania tekstÛw
czy teø dokonywania obliczeÒ
naukowych. Jednak na pocz¹tku
swego istnienia ìblaszakiî by³y
traktowane nieco z†gÛry przez
posiadaczy komputerÛw o†byÊ moøe mniejszej mocy obliczeniowej,
ale za to wyposaøonych w†funkcje
umoøliwiaj¹ce zastosowanie ich
nie tylko do ìpowaønychî celÛw,
ale takøe do rozrywki. PamiÍtam
jak bÍd¹c szczÍúliwym posiadaczem COMMODORE C64 z†pogard¹ s³ucha³em øa³osnych piskÛw
wydobywaj¹cych siÍ z†ogromnej
skrzyni komputera AT, a†i†obraz
widoczny na monochromatycznym
monitorze HERCULES nie budzi³
moich zachwytÛw.
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MinÍ³o 20 lat, no i†proszÍ co
siÍ porobi³o! Drog¹ (r)ewolucji,
z†biurowej maszynki powsta³ potÍøny komputer nadaj¹cy siÍ nie
tylko do pracy biurowej, ale skutecznie wspomagaj¹cy prawie
wszystkie dziedziny intelektualnej
dzia³alnoúci cz³owieka. Trudno sobie obecnie wyobraziÊ jak¹kolwiek pracÍ, inn¹ niø prosta praca
fizyczna, ktÛr¹ moøna by wykonaÊ
bez pomocy komputera. Jednak na
pracy øycie siÍ nie koÒczy i†kaødemu niezbÍdna jest takøe odrobina rozrywki, w†lepszym lub gorszym gatunku. I†na tym polu
komputery osobiste znalaz³y sobie
miejsce i†obecnie maj¹ wszelkie
szanse na przeniesienie siÍ z†pracowni do salonu, aby staÊ siÍ
czymú w†rodzaju domowego centrum rozrywkowego.
Pierwsz¹, historycznie najstarsz¹
dziedzin¹ rozrywki zdominowan¹
przez komputery s¹ oczywiúcie gry,
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Rys. 1. Schemat elektryczny pilota do WinAmpa.

niekiedy nawet nie tak g³upie, jak
siÍ powszechnie uwaøa. Gry pisane
na komputery PC staj¹ siÍ coraz
doskonalsze, a†ich ogromne wymagania sprzÍtowe s¹ z†pewnoúci¹
jednym z†czynnikÛw napÍdzaj¹cych
rozwÛj sprzÍtu komputerowego.
Drug¹ dziedzin¹, ktÛr¹ ostatnio
opanowa³y komputery osobiste,
jest juø rozrywka wyøszej klasy
intelektualnej, czyli s³uchanie muzyki. Wyposaøenie PC w†napÍdy
CD-ROM i†DVD oraz karty düwiÍkowe najwyøszej jakoúci pozwala
na s³uchanie muzyki o†jakoúci
zadowalaj¹cej nawet najwybredniejszych melomanÛw. Jednak to
nie p³yty CD zadecydowa³y o†tym,
øe komputer sta³ siÍ najbardziej
uniwersalnym i†najlepszym narzÍdziem do s³uchania, przechowywania i†edycji nagraÒ düwiÍkowych. Opracowany juø doúÊ dawno standard zapisu düwiÍku MP3
umoøliwi³ nie tylko archiwizowanie nagraÒ muzycznych o†akceptowalnej jakoúci, ale ich dowoln¹
obrÛbkÍ, wykonywanie personalizowanych sk³adanek muzycznych

Elektronika Praktyczna 8/2001

i†tworzenie w³asnych p³yt CD
o†pojemnoúci prawie dziesiÍciokrotnie wiÍkszej niø ìklasyczneî
p³yty kompaktowe.
Trzeci¹ dziedzin¹ rozrywki, do
ktÛrej szturmem wtargnÍ³y komputery jest film. Wszystko wskazuje na to, øe kaseta VHS uøywana jako medium do archiwizowania filmÛw fabularnych doøywa
juø swoich dni i†nied³ugo spocznie w†muzeum w†zacnym s¹siedztwie p³yt analogowych, amatorskich kamer filmowych i†innych
wielkich wynalazkÛw, zamordowanych przez najokrutniejszego
zabÛjcÍ, jakim jest czas. RÛønica
pomiÍdzy jakoúci¹ obrazu uzyskiwanego z†p³yty DVD a†obrazu
z†kasety VHS jest mniej wiÍcej
taka sama jak rÛønica pomiÍdzy
filmem czarno-bia³ym a†kolorowym. O†düwiÍku surround, z†jakim realizowany jest praktycznie
kaødy wspÛ³czeúnie realizowany
film, nawet nie wspomnÍ.
Obecnie koszt stacjonarnego odtwarzacza p³yt DVD jest w†przybliøeniu rÛwny cenie komputera PC

w†bardzo dobrej konfiguracji, wyposaøonego w†stacjÍ DVD ROM,
kartÍ graficzn¹ z†wyjúciem TV i†kartÍ muzyczn¹ Sound Blaster obs³uguj¹c¹ düwiÍk surround. Wnioski
p³yn¹ce z†tego faktu s¹ oczywiste.
Juø obecnie moøliwa jest nie
tylko amatorska rejestracja obrazu
filmowego o†cyfrowej jakoúci, ale
takøe montaø samodzielnie wykonanych filmÛw. Oczywiúcie, jedynym powszechnie dostÍpnym úrodowiskiem, w†ktÛrym moøemy filmy montowaÊ, udüwiÍkowiaÊ i†dodawaÊ do nich efekty specjalne
jest komputer PC.
WykorzystujÍ swÛj komputer
nie tylko do opracowywania schematÛw, projektowania p³ytek obwodÛw drukowanych i†pisania dla
Was artyku³Ûw, ale takøe do s³uchania muzyki i†ogl¹dania filmÛw
z†p³yt DVD. Jednak zawsze, tak
podczas s³uchania w†czasie przerwy w†pracy ulubionych utworÛw, jak i†ogl¹daj¹c filmy odczuwa³em pewien niedosyt, czegoú
mi brakowa³o. Podchodzenie do
komputera i†klikanie myszk¹ na
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Rys. 2. Rozmieszczenie elementów
na płytce drukowanej.

przyciski WinAmpa by³o rÛwnie
uci¹øliwe, jak sterowanie z†klawiatury odtwarzaczem DVD. Oczywiúcie, brakowa³o mi urz¹dzenia,
ktÛre sta³o siÍ od dawna nieod³¹cznym i†nieodzownym dodatkiem do magnetowidu, telewizora
czy teø odtwarzacza p³yt kompaktowych: pilota!
Przygotowa³em dla Was dwa
uk³ady zdalnego sterowania, ktÛre
mog¹ wspÛ³pracowaÊ z†odtwarzaczami plikÛw MP3, odtwarzaczami DVD i†p³yt kompaktowych,
a†takøe praktycznie z†kaødym programem zainstalowanym pod systemem Windows. Pierwszy z†nich
wykorzystuje jako medium transmisji promieniowanie podczerwone, a†drugi fale radiowe. Obydwa
piloty wymagaj¹ identycznego
wsparcia programowego i†mog¹
byÊ uøywane oddzielnie lub naprzemiennie. Uk³ady wspÛ³pracuj¹ z†portem szeregowym RS232
i†mog¹ byÊ zasilane zarÛwno z†zasilacza sieciowego, jak i†bezpoúrednio z†komputera. NapiÍcie zasilaj¹ce +5VDC moøe byÊ pobierane z†dwÛch ürÛde³: ze z³¹cza
klawiatury lub z†game portu, czyli
gniazda joysticka.
Pierwszy z†uk³adÛw (przedstawiamy go w†tym artykule), pracuj¹cy z†wykorzystaniem transmisji
w†podczerwieni, jest w†zasadzie
wy³¹cznie odbiornikiem transmisji
danych realizowanej zgodnie ze
standardem RC5 lub SONY. Wybra³em te dwa rodzaje transmisji
ze wzglÍdu na ich znaczn¹ popularnoúÊ na terenie Polski. Zadaniem uk³adu jest odebranie transmisji nadawanej w†jednym z†wymienionych standardÛw i†przekazanie danych do portu RS232
komputera. Wszystkie pozosta³e
funkcje realizowane bÍd¹ programowo, za pomoc¹ wyspecjalizowanego oprogramowania, dostÍpnego
jako freeware w†Internecie.
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Bardzo waøn¹ cech¹ proponowanego uk³adu jest moøliwoúÊ
wspÛ³pracy z†pilotami produkcji
dalekowschodniej, pracuj¹cymi
zgodnie ze standardem SONY.
Standard RC5 jest wprawdzie bardzo popularny na terenie Europy,
ale w†Polsce sprzÍt produkcji firm
japoÒskich jest w†zdecydowanej
przewadze i†dominuje nad sprzÍtem produkowanym przez Philipsa i†inne firmy europejskie.
Po namyúle zrezygnowa³em
z†projektowania i†wykonywania nadajnika -†pilota przeznaczonego do
wspÛ³pracy z†proponowanym uk³adem. Decyzja ta zosta³a podjÍta
z†dwÛch powodÛw. Po pierwsze,
wykonanie pilota spe³niaj¹cego
choÊby minimalne wymagania estetyczne i†mog¹cego konkurowaÊ pod
tym wzglÍdem z†urz¹dzeniami fabrycznymi jest w†warunkach amatorskich absolutnie nierealne. Juø samo
wykonanie klawiatury i†jej opisu
wymaga³oby tak ogromnego nak³adu
pracy, øe amatorska budowa pilota
nie mia³aby wiÍkszego sensu ekonomicznego. Piloty produkcji fabrycznej s¹ obecnie relatywnie tanie
i†oferowane w†ogromnej liczbie odmian, rÛøni¹cych siÍ wygl¹dem zewnÍtrznym. Z†pewnoúci¹ kaødy bÍdzie w†stanie kupiÊ sobie pilota, nie
tylko realizuj¹cego podstawowe funkcje, ale odpowiadaj¹cego teø
okreúlonym wymaganiom estetycznym. Ponadto, w†wielu domach
znajduj¹ siÍ piloty pochodz¹ce
z†uszkodzonego i†wycofanego z†eksploatacji sprzÍtu, ktÛre moøemy
wykorzystaÊ do sterowania funkcjami komputera. Waøne jest tylko
jedno: pilot taki musi pracowaÊ
w†standardzie RC5 lub SONY.
Drugim powodem rezygnacji
z†projektowania nowego pilota by³
fakt, øe juø dwa takie urz¹dzenia
znajduj¹ siÍ w†handlowej ofercie
kitÛw AVT. Jednym jest uniwersalny ìMegaî pilot RC5, za pomoc¹ ktÛrego moøemy sterowaÊ aø 32
urz¹dzeniami, wysy³aj¹c do nich
do 64 komend. Jest to kit AVT849. Mamy takøe do dyspozycji kit
AVT-2427, ma³ego pilota wysy³aj¹cego do 16 poleceÒ pod adres
0, czyli do odbiornika telewizyjnego. Ten pilot takøe nadaje siÍ
do sterowania naszym uk³adem,
oczywiúcie pod warunkiem, øe
w†tym samym pomieszczeniu co
komputer nie zosta³ umieszczony
telewizor produkcji europejskiej.

Tab. 1. Adresy poszczególnych
urządzeń sterowanych kodem RC5.
Adres
00
01
02
05
06
16
17
18
19
20
22

Urządzenie
Odbiornik telewizyjny 1
Odbiornik telewizyjny 2
Teletekst
Magnetowid 1
Magnetowid 2
Przedwzmacniacz audio 1
Radioodbiornik
Magnetofon
Przedwzmacniacz audio 2
Odtwarzacz CD
Tuner satelitarny

Opis dzia³ania uk³adu
Schemat elektryczny uk³adu
sterowania komputerem za pomoc¹ pilota od sprzÍtu RTV pokazano na rys. 1. ìSercemî uk³adu
jest popularny i†tani procesor typu AT89C2051. Jego zadaniem
jest identyfikacja danych odbieranych przez uk³ad TFMS5360, jej
dekodowanie, a†nastÍpnie przekazywanie otrzymanych danych,
czyli numerÛw komend do portu
RS232 komputera. Za zapewnienie ³¹cznoúci pomiÍdzy naszym
uk³adem a†komputerem odpowiada uk³ad MAX232, ktÛrego zadaniem jest dopasowanie poziomÛw
napiÍÊ TTL do standardu RS232.
Bardzo waøne w†uk³adzie s¹
jumpery JP1, JP2 i†JP3. Za pomoc¹
jumperÛw JP1 ustalamy adres,
pod ktÛry bÍdzie wysy³a³ komendy aktualnie uøywany pilot.
W†przypadku pilotÛw pracuj¹cych
w†kodzie RC5 ich najczÍúciej stosowane adresy podano w†tab. 1.
Za pomoc¹ jumpera JP2 ustalamy rodzaj kodu, z†jakim ma
wspÛ³pracowaÊ nasz uk³ad. Zwarcie tego jumpera powoduje przejúcie uk³adu do pracy z†kodem
SONY, a†pozostawienie tego jumpera rozwartego umoøliwi pracÍ
w†standardzie RC5. WybÛr standardu dokonywany jest w†chwilÍ
po starcie programu obs³uguj¹cego
procesor i†po ustaleniu, jaki adres
zosta³ ustawiony za pomoc¹ jumperÛw JP1, jak to pokazano na
poniøszym listingu.
Address_set = 0
Set P3.7
If P3.7 = 1 Then
Address_set.0 = 1
EndIf
Set P3.5
If P3.5 = 1 Then
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Address_set.1 = 1
EndIf
Set P3.4
If P3.4 = 1 Then
Address_set.2 = 1
EndIf
Set P3.3
If P3.3 = 1 Then
Address_set.3 = 1
EndIf
Set P3.2
If P3.2 = 1 Then
Address_set.4 = 1
EndIf
Set P1.6
If P1.6 = 0 Then
Sony 'podprogram detekcji
'kodu SONY
Else
Rc5
'podprogram obsługi
'kodu RC5
End If

RolÍ, jak¹ pe³ni jumper JP3
omÛwimy za chwilÍ, podczas analizowania fragmentÛw podprogramÛw, ktÛrych zadaniem jest badanie odebranych danych. W†pierwszej kolejnoúci zajmijmy siÍ
prostsz¹, wspart¹ przez odpowiednie polecenia jÍzyka MCS BASIC,
analiz¹ kodu RC5:
Sub Rc5
'analizowanie odebranego kodu RC5
On Int0 Receiverc5
'w przypadku wystąpienia
'przerwania INT0 skok do
'podprogramu RECEIVERC5
Do
If New = 1 Then
'jeżeli odebrana została
'transmisja zawierająca
'kod RC5, to:
'W tym momencie przyszła
'pora na wyjaśnienie roli,
'jaką pełni w układzie
'jumper JP3. Warunkiem
'poprawnej pracy układu jest
'ustawienie za pomocą
'jumperów JP1 adresu, pod
'jaki aktualnie używany
'pilot będzie wysyłał
'polecenia. Jeżeli jednak
'tego adresu nie znamy, to
'zwieramy jumper JP3:
Set P1.6
'sprawdź stan jumpera JP3
If P1.6 = 0 Then
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'jeżeli jumper zwarty, to:
Print “Adres= “; Subaddress
'wyślij do komputera
'informację o odebranym
'adresie
Else
'w przeciwnym wypadku
'(tj. podczas normalnej
'pracy układu):
If Address_set = Subaddress Then
'jeżeli odebrany adres
'zgadza się z adresem
'ustawionym za pomocą
'jumperów JP1, to:
Print Command
'wyślij do komputera numer
'aktualnie odebranej komendy
End If
End If
New = 0
'wskaźnik odebrania
'transmisji RC5 ustawiamy
'na 0
Reset Led
'włącz diodę LED
Waitms 100
Set Led
'wyłącz diodę LED
End If
Loop
'...........................
Receiverc5:
Getrc5(subaddress, Command )
New = 1
Return
End Sub

Wielk¹ zalet¹ proponowanego
uk³adu jest moøliwoúÊ odbierania
i†dekodowania sygna³Ûw nadawanych w†podczerwieni zgodnie ze
standardem SONY. O†ile jednak,
dziÍki wyspecjalizowanym poleceniom jÍzyka MCS BASIC,
w†przypadku kodu RC5 sprawa
by³a banalnie prosta, to program
dekodowania kodu SONY zosta³
napisany ìna piechotÍî i†tym
samym jest nieco bardziej skomplikowany od procedur analizy
kodu RC5.
Procedura analizy kodu Sony
zosta³a napisana przez pana Zoltana Kantora z†WÍgier i†za zgod¹
Autora do³¹czy³em j¹ do programu steruj¹cego odbiornikiem. Ten
fragment programu zosta³ pokazany na poniøszym listingu, bez
jakichkolwiek zmian.

Sub Sony
'(c)1999, By Kantor Zoltan
'kantor@mail.matav.hu
'kantor@freemail.c3.hu
'kantor@tar.hu
Config Timer0 = Timer, Gate =
Internal, Mode = 2
Th0 = 0
Set Tcon.0
Set Tcon.2
On Timer0 Timer_0_int
On Int0 Int0_int
Enable Interrupts
Enable Timer0
Enable Int0
Start Timer0
New_ir_command = 0
Cursor Off
Ide:
If New_ir_command = 0 Then
Goto Ide
Endif
Infra_count_old = 0
Segw1 = Infra_command
Cls
Temp2 = Segw1
Shift Segw1, Right, 2
Segb2 = High(segw1)
Subaddress2 = Segb2
Set P1.6
If P1.6 = 0 Then
Print “Adres = “; Segb2
Reset Led
Waitms 100
Set Led
End If
Temp = Temp2 / 100
Temp = Temp * 100
Segb2 = Temp2 - Temp
Incr Segb2
If P1.6 = 1 Then
If Subaddress2 = Address_set Then
Print Segb2
Reset Led
Waitms 100
Set Led
End If
End If
Goto Ide
Timer_0_int:
If Infra_count < 150 Then
Incr Infra_count
New_ir_command = 0
Else
New_ir_command = 0
If Infra_count_old <> 0 Then
New_ir_command = 1
End If
End If
Timer_0_int_end:
Return
Int0_int:
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If Infra_count = 150 Then
Infra_count = 0
New_ir_command = 0
Infra_count_old = 0
Infra_command = 0
N = 0
End If
Segb1 = Infra_count - Infra_count_old
If Segb1 > 5 Then
Set Infra_command.15
Else
Reset Infra_command.15
Endif
Infra_count_old = Infra_count
Shift Infra_command, Right
Incr N
Int0_int_end:
Return
End Sub

Mam nadziejÍ, øe pokazane
fragmenty programu steruj¹cego
prac¹ odbiornika przybliø¹ Wam
jego dzia³anie.

Montaø i†uruchomienie
Na rys. 2 pokazano rozmieszczenie elementÛw na powierzchni
p³ytki obwodu drukowanego. P³ytka zosta³a wykonana na laminacie
dwustronnym i†dok³adnie zwymiarowana do umieszczenia w†obudowie typu Z-24. Montaø uk³adu
wykonujemy typowo, przy czym
wlutowanie w†p³ytkÍ odbiornika
podczerwieni i†diody LED odk³adamy na sam koniec pracy. Ca³y
uk³ad odbiornika musi byÊ umieszczony wewn¹trz obudowy, z†wyj¹tkiem tych w³aúnie dwÛch elementÛw. SposÛb ich zamocowania
bÍdzie zaleøa³ od sposobu wykoÒczenia obudowy. W†uk³adzie prototypowym do wierzchniej strony
obudowy zosta³a przyklejona plastykowa, wykonana z†przezroczystego, zabarwionego na czerwono
tworzywa nak³adka, pod ktÛr¹
umieúci³em odbiornik TFMS5360
i†diodÍ LED. Patrz¹c na zdjÍcia
moøna chyba przyznaÊ, øe ca³oúÊ
wygl¹da doúÊ efektownie. Pozostaje jednak problem, sk¹d wzi¹Ê tak¹
nak³adkÍ. Zainteresowanym mogÍ
w†najwiÍkszej tajemnicy zdradziÊ,
øe jest to fragment korka od
jakiegoú p³ynu do k¹pieli.
Przed umieszczeniem w†obudowie musimy do uk³adu do³¹czyÊ dwa przewody: jeden trÛjøy³owy ³¹cz¹cy odbiornik z†portem
RS232 komputera i†drugi doprowadzaj¹cy do uk³adu zasilanie.
Z†pierwszym przewodem nie bÍ-
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Rys. 3. Sposób pobierania zasilania ze złącza joysticka.

dziemy mieli najmniejszego problemu: musimy jedynie wyposaøyÊ
go we wtyk DB9F (taki sam jak
wtyk myszki). Natomiast przed
wykonaniem drugiego przewodu
musimy podj¹Ê decyzjÍ o†sposobie
zasilania uk³adu odbiornika. Potrzebne mu napiÍcie +5VDC moøemy dostarczyÊ z†dowolnego zasilacza sieciowego, najlepiej typu
ìwtyczkowegoî. Jest to jednak
rozwi¹zanie niezbyt ìeleganckieî
i†osobiúcie poleca³bym wykorzystaÊ do zasilania uk³adu komputer.
Istniej¹ co najmniej dwa miejsca, z†ktÛrych bez najmniejszych
problemÛw moøemy uszczkn¹Ê
trochÍ pr¹du potrzebnego naszemu uk³adowi. Jednym z†nich jest
z³¹cze klawiatury, a†drugim gniazdo joysticka.
Poleca³bym wykorzystanie
gniazda joysticka, i†to z†kilku powodÛw. Po pierwsze, opieraj¹c siÍ
na opinii graczy komputerowych
mogÍ stwierdziÊ, øe joystick sta³
siÍ ostatnio urz¹dzeniem ìniemodnymî wúrÛd ìrasowychî graczy
i†øe uøywany jest bardzo rzadko.
Po drugie, pobieranie napiÍcia
zasilaj¹cego z†gniazda game portu
jest najmniej k³opotliwe i†nie wymaga stosowania ìprzejúciÛwekî,
z†ktÛrych trzeba wyprowadziÊ potrzebne napiÍcie, tak jak to mia³oby miejsce w†przypadku korzystania z†gniazda klawiatury. Wystarczy tylko do³¹czyÊ do uk³adu
odbiornika dwuøy³owy kabel i dolutowaÊ do niego wtyk DB15M,
zgodnie z†rys. 3. Trzecim argumentem przemawiaj¹cym za wykorzystaniem game portu jest to, øe
wiele nowoczesnych p³yt g³Ûwnych posiada juø wbudowan¹ kartÍ düwiÍkow¹ i†game port, a†tym

samym i†gniazdo joysticka. Niejednokrotnie jednak jakoúÊ wbudowanej w†p³ytÍ g³Ûwn¹ karty düwiÍkowej jest doúÊ marna i†uøytkownicy lubi¹cy pos³uchaÊ dobrej muzyki lub wspania³ych efektÛw
akustycznych w†nowoczesnych
grach instaluj¹ dodatkow¹ kartÍ,
najczÍúciej Sound Blastera. W†wyniku takiej rozbudowy sprzÍtu karta düwiÍkowa wbudowana w†p³ytÍ
zostaje wy³¹czona, ale pozostaje
jeden wolny port joysticka z†potrzebnym nam napiÍciem zasilaj¹cym.
Zbigniew Raabe, AVT
zbigniew.raabe@ep.com.pl
Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/
?pdf/sierpien01.htm oraz na p³ycie
CD-EP08/2001B w katalogu PCB.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 1kΩ
R2: 220Ω
R3: 10kΩ
Kondensatory
C1, C2: 100µF/10V
C3, C4, C5, C6, C7: 4,7µF/10V
C8, C9: 27pF
C10: 100nF
Półprzewodniki
D1: dioda LED
IC: TFMS5360
IC2: AT89C2051
IC3: MAX232
Różne
CON1: ARK2 (3,5mm)
CON2: 3 x goldpin
JP1: 5x2 goldpin + 5 jumperów
Q1: rezonator kwarcowy
11,059MHz
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Pilot do WinAmpa, część 2
Moduł zdalnego sterowania PC
AVT−5031

W†drugiej czÍúci artyku³u
opisujemy uruchomienie pilota
oraz instalacjÍ i obs³ugÍ
najpopularniejszych programÛw
poúrednicz¹cych pomiÍdzy
opracowanym pilotem
a†programowymi
odtwarzarkami
DVD, MP3 itp.

Rys. 4. Okno konfiguracji portu
szeregowego.

Rys. 5. Komunikaty widoczne
w oknie monitora.
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Uk³ad pilota, zmontowany i†umieszczony w†obudowie,
nie spe³nia øadnej uøytecznej funkcji bez odpowiedniego oprogramowania. Tym razem program
umieszczony w†pamiÍci procesora
nie wystarcza i†niezbÍdne jest
jeszcze wsparcie programowe pilota ze strony komputera. Na
szczÍúcie potrzebne nam programy naleø¹ najczÍúciej do kategorii
freeware. Moøna je zdobyÊ bez
wiÍkszego trudu i†bez dodatkowych kosztÛw, korzystaj¹c jedynie
z†Internetu.
Na naszej stronie internetowej
w†dziale ìDownloadî umieszczono zestaw oprogramowania niezbÍdnego do sterowania za pomoc¹ pilota WinAmpem i†praktycznie dowolnymi innymi aplikacjami pracuj¹cymi pod kontrol¹ systemu operacyjnego Windows.
Zanim jednak przejdziemy do
nauki pos³ugiwania siÍ nowo wykonanym uk³adem, warto sprawdziÊ czy dzia³a on zgodnie
z†oczekiwaniami. Jeøeli znamy
adres, pod ktÛry wysy³a komendy
stosowany przez nas pilot, to nie

powinno byÊ k³opotÛw. Jednak
jeøeli nie znamy tego adresu lub
nie jesteúmy pewni czy posiadany pilot pracuje w†jednym
z†dwÛch akceptowanych przez
uk³ad standardÛw, to warto zaopatrzyÊ siÍ w†jakikolwiek monitor portu RS232 i†sprawdziÊ dzia³anie uk³adu. Do wykonania tej
czynnoúci moøemy wykorzystaÊ
znakomity monitor ìzaszytyî
w†pakietach BASCOM AVR
i†8051, terminal systemu Windows lub jeden z†setek terminali
dostÍpnych jako freeware w†Internecie. Osobiúcie polecam program SERIALWATCHER, takøe
umieszczony na stronie internetowej Elektroniki Praktycznej. Autorowi tego programu, ktÛrym
jest pan Moises Cambra z†Hiszpanii, naleø¹ siÍ brawa za stworzenie wygodnego i†funkcjonalnego narzÍdzia do monitorowania
portu szeregowego komputera.

35

Pilot do WinAmpa

Rys. 6. Oczekiwany efekt
przyciskania klawiszy w pilocie.

Instalacja monitora SERIALWATCHER nie jest wymagana program moøna uruchomiÊ bezpoúrednio z†dysku. Naleøy jednak
wspomnieÊ o†konfigurowaniu programu, ktÛre podobnie jak w†przypadku wiÍkszoúci innych popularnych monitorÛw portu RS232 (w
tym takøe monitora Bascoma) kryje w†sobie ma³y ìhaczykî.
WiÍkszoúÊ wspÛ³czeúnie uøytkowanych komputerÛw PC posiada ìfabrycznieî zainstalowane
dwa porty szeregowe: COM1
i†COM2. Do jednego z†nich jest na
sta³e do³¹czona myszka. Drugi
port pozostaje najczÍúciej niewykorzystany i†do niego w³aúnie do³¹czymy nasz uk³ad. Jednak po
uruchomieniu programu monitora
moøe siÍ zdarzyÊ, øe myszka
zosta³a do³¹czona do portu COM1
i†na ten sam port zosta³ skonfigurowany monitor. W takiej sytuacji zostanie natychmiast zawieszona praca myszy. Mamy wtedy
dwa wyjúcia z†sytuacji: moøemy
przenieúÊ myszkÍ do drugiego
portu i†ponownie uruchomiÊ komputer lub wykorzystuj¹c tylko klawiaturÍ skonfigurowaÊ monitor do
úledzenia wolnego portu (rys. 4).
Po prawid³owym okreúleniu
numeru portu COM musimy jeszcze wykonaÊ jedn¹, nies³ychanie
waøn¹ czynnoúÊ: okreúliÊ prÍdkoúÊ transmisji, ktÛra w†naszym
uk³adzie wynosi 9600bd (rys. 4).
Jest to bardzo waøne i†zaniedbanie tej czynnoúci zarÛwno podczas testowania uk³adu, jak i†podczas normalnej eksploatacji doprowadzi zawsze do jego nieprawid³owego dzia³ania.
Po skonfigurowaniu monitora
moøemy wreszcie przyst¹piÊ do
testowania uk³adu zdalnego sterowania. £¹czymy nasz uk³ad
z†komputerem. Po w³¹czeniu zasilania na ekranie monitora wy-
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úwietlony zostanie komunikat powitalny.
Sprawdümy teraz, ot tak na
wszelki wypadek, adres, pod ktÛry
wysy³ane s¹ komendy pilota.
Zwieramy jumper JP3 (nie musimy w†tym celu wy³¹czaÊ zasilania) i†naciskamy ktÛrykolwiek
przycisk w†pilocie. Uøywa³em do
testÛw pilota od odbiornika TV
i†dlatego na ekranie monitora ukaza³y siÍ komunikaty widoczne na
rys. 5. Potwierdzi³em to, o†czym
wiedzia³em juø wczeúniej: komendy wysy³ane s¹ pod adres 0!
Po ustaleniu adresu pilota zdejmujemy jumper JP3 i†przystÍpujemy do ostatniej fazy testowania
uk³adu. Naciskamy kilka klawiszy
w†pilocie (najlepiej numerycznych) i†obserwujemy ekran monitora. Jeøeli rezultat doúwiadczenia
bÍdzie taki, jaki zosta³ pokazany
na rys. 6, to moøemy uznaÊ uk³ad
za sprawny ustawiÊ za pomoc¹
jumperÛw JP1 adres pilota. Jeszcze nie bÍdziemy mogli s³uchaÊ
muzyki ani ogl¹daÊ filmu z DVD.
Najpierw musimy zainstalowaÊ
odpowiednie oprogramowanie
i†skonfigurowaÊ je.

Pos³ugiwanie siÍ pilotem
Pos³ugiwanie siÍ pilotem omÛwimy szczegÛ³owo na przyk³adzie
jego wspÛ³pracy z†najpopularniejszym odtwarzaczem plikÛw MP3
- znanym chyba kaødemu
WinAmpem. Jest to program
szczegÛlny: jest jednym z†najlepszych, jeøeli nie najlepszym odtwarzaczem MP3, a†moøna go
mieÊ ca³kowicie za darmo! Ogromna popularnoúÊ WinAmpa zaowocowa³a stworzeniem do niego niezliczonych pluginÛw, p³yt czo³owych odtwarzaczy (skÛr) i†wszelkiego innego dodatkowego wyposaøenia, z†zasady rozpowszechnianego takøe jako freeware.
Jedna z†wtyczek napisanych dla
WinAmpa jest niezbÍdna do prawid³owego funkcjonowania naszego uk³adu. Jest to plik o†nazwie
GEN_SERIALCONTROL.DLL, ktÛry
po úci¹gniÍciu z†naszej strony internetowej musimy umieúciÊ w†katalogu WinAmpa, w†podkatalogu
PLUGINS. Øadne dodatkowe zabiegi nie s¹ potrzebne i†po przekopiowaniu pliku uruchamiamy natychmiast WinAmpa i†otwieramy
okienko OPTIONS\PREFERENCES.
NastÍpnie wybieramy opcjÍ PLUG-

Rys. 7. Konfiguracja plug−ina
umożliwiającego współpracę
komputera z pilotem.

INS i†GENERAL PURPOSE, co
owocuje pojawieniem siÍ okna
pokazanego na rys. 7. Naciskamy
teraz przycisk CONFIGURE, co
daje nam dostÍp do panelu konfiguracyjnego WinAmpa.
W†pierwszej kolejnoúci musimy
podaÊ numer portu COM, do
ktÛrego do³¹czony jest nasz uk³ad,
a†nastÍpnie okreúliÊ prÍdkoúÊ
transmisji, koniecznie na 9600 (rys.
8)! NastÍpnie naciskamy przycisk
OPEN, inicjalizuj¹c w†ten sposÛb
transmisjÍ danych pomiÍdzy wybranym portem a†programem.
Przechodzimy teraz do najwaøniejszej, ale i†najzabawniejszej
czÍúci konfigurowania WinAmpa uczenia programu, jak ma reagowaÊ na okreúlone komendy odbierane z†pilota za poúrednictwem
naszego odbiornika. OtwÛrzmy zatem kolejne okienko, ukazuj¹ce
siÍ po wybraniu zak³adki WinAmp (rys. 9).
W†nowo otwartej tabeli zosta³y
umieszczone wszystkie funkcje
WinAmpa, ktÛre mog¹ byÊ wywo³ywane za pomoc¹ uk³adÛw zdalnego sterowania. Jest ich razem
17, ale tylko kilka jest rzeczywiúcie potrzebnych do obs³ugi odtwarzacza. Musimy teraz nauczyÊ

Rys. 8. Konfiguracja portu
szeregowego w WinAmpie.
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Rys. 9. Konfiguracja funkcji
obsługiwanych przez pilota
w WinAmpie.

Rys. 10. Komunikat sygnalizujący
oczekiwanie programu na sygnał
wzorcowy.

program, jak ma reagowaÊ na
dane pojawiaj¹ce siÍ w†porcie
szeregowym komputera. KolejnoúÊ
postÍpowania jest nastÍpuj¹ca:
1. Zaznaczamy w†tabeli funkcjÍ
WinAmpa, ktÛr¹ chcemy wywo³ywaÊ za pomoc¹ pilota.
2. Naciskamy na przycisk LEARN, co powoduje pojawienie siÍ
kolejnego ma³ego okienka, widocznego na rys. 10.
3. Naciskamy teraz ten przycisk w†pilocie, za pomoc¹ ktÛrego
chcemy wywo³ywaÊ zaznaczon¹
funkcjÍ odtwarzacza. Odebranie
komendy zostanie skwitowane wy³¹czeniem ma³ego okienka z†tekstem zapraszaj¹cym do podania
komendy.
4. Zaznaczamy kolejn¹ funkcjÍ,
klikamy na LEARN i†uczymy program kolejnych komend.
5. Po zakoÒczeniu ìedukowaniaî programu zamykamy okienka
konfiguracyjne i†testujemy pilota.
Jeøeli wszystkie opisane czynnoúci przeprowadziliúmy prawid³owo, to po wygodnym rozparciu
siÍ w†fotelu moøemy rozpocz¹Ê
przes³uchiwanie ulubionej muzyki
bez koniecznoúci zbliøania siÍ do
komputera.

Obs³uga pozosta³ych
aplikacji
Jak dot¹d omÛwiliúmy jedynie
zdalne sterowanie WinAmpem
i†mog³oby siÍ wydawaÊ, øe nasze
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urz¹dzenie nie moøe s³uøyÊ do
niczego innego. Nie jest to jednak prawda: za pomoc¹ opisywanego odbiornika moøemy sterowaÊ praktycznie kaødym oprogramowaniem pracuj¹cym pod kontrol¹ Windows, uruchamiaÊ i†zamykaÊ dowolne aplikacje i†sterowaÊ ich dzia³aniem. Po zakoÒczeniu pracy lub zabawy bÍdziemy
mogli nawet zdalnie zamkn¹Ê
system i†wy³¹czyÊ komputer.
Zdalne sterowanie okaøe siÍ
szczegÛlnie cenne podczas ogl¹danie filmÛw z†p³yt DVD,
zw³aszcza w†sytuacji kiedy obraz
bÍdzie przekazywany z†komputera do telewizora umieszczonego
w†znacznej od niego odleg³oúci.
Aby jednak realizowaÊ te
wszystkie funkcje, niezbÍdne bÍdzie, podobnie jak w†przypadku
WinAmpa, odpowiednie oprogramowanie, ktÛrego zadaniem bÍdzie przechwytywanie informacji
przesy³anych do portu szeregowego i†sterowanie wybranymi aplikacjami.
Pocz¹tkowo mia³em zamiar samodzielnie napisaÊ potrzebne oprogramowanie, ale po przejrzeniu
oprogramowania dostÍpnego jako
freeware lub shareware w†Internecie zrezygnowa³em z†tego zamiaru. Oferta programÛw wspÛ³pracuj¹cych z†portem szeregowym i†steruj¹cych aplikacjami Windows jest
tak bogata, øe pisanie w³asnego
oprogramowania by³oby wywaøaniem otwartych drzwi.
Przez d³ugi czas przegl¹da³em
dostÍpne w†Internecie oprogramowanie i†po namyúle wybra³em
dwa programy, ktÛre jako freeware zosta³y nastÍpnie umieszczone
na naszej stronie w†dziale ìDownloadî. Jednym z†nich jest aplikacja PCREMOTE, program o†ogromnych moøliwoúciach, ktÛrego autorem jest rÛwnieø pan Moises
Cambra. Na rys. 11 przedstawiono
okno g³Ûwne tego programu i†jeøeli przyjrzymy mu siÍ bliøej, to
z†pewnoúci¹ spostrzeømy mi³¹ dla
nas niespodziankÍ: polski interfejs uøytkownika! Do wyboru mamy kilkanaúcie jÍzykÛw, ale mi³o,
øe nie zapomniano o†jÍzyku polskim.
Drug¹ aplikacj¹, o†moøe nieco
skromniejszych moøliwoúciach,
jest program o†nazwie DRCS (ang.
Dalton Remote Control Software).
ìSkromniejsze moøliwoúciî nie

Rys. 11. Okno główne programu
Moises Cambra.

oznaczaj¹ bynajmniej, øe program
ten posiada jakieú dyskwalifikuj¹ce go ograniczenia. Skromniejszy
jest jedynie interfejs, brak jest
takøe moøliwoúci wyboru jÍzyka.
Na rys. 12 pokazano g³Ûwne okno
programu DRCS w†czasie konfigurowania go do wspÛ³pracy z†popularnym odtwarzaczem p³yt DVD
- PowerDVD.
SzczegÛ³owe opisanie wymienionych programÛw zajÍ³oby wiele stron i†wykracza³oby poza temat tego artyku³u. Mam jednak
nadziejÍ, øe Czytelnicy poradz¹
sobie sami z†konfigurowaniem oprogramowania, ktÛre w†gruncie
rzeczy nie rÛøni siÍ wiele od
szczegÛ³owo opisanego pos³ugiwania siÍ modu³em zdalnego sterowania WinAmpem.
Zbigniew Raabe, AVT
zbigniew.raabe@ep.com.pl
Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/
?pdf/wrzesien01.htm oraz na p³ycie
CD-EP09/2001B w katalogu PCB.

Rys. 12. Główne okno programu
DRCS.
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