Programowany
P
R O J E Kodbiornik
T Y
zdalnego sterowania

Programowany odbiornik
zdalnego sterowania
AVT−571
Podczas konstruowania
rÛønego rodzaju urz¹dzeÒ
czÍsto zachodzi potrzeba
zdalnego sterowania
budowanym modu³em.
NajczÍúciej wykorzystywane
jest do tego promieniowanie
podczerwone lub fale radiowe.
W†przypadku sterowania za
pomoc¹ promieniowania
podczerwonego, jako nadajnik
moøna wykorzystaÊ†gotowy
element, dla transmisji
radiowej taki nadajnik naleøy
wykonaÊ samodzielnie.
Rekomendacje: projekt
moøe siÍ okazaÊ bardzo
przydatny dla tych, ktÛrzy
chc¹ jak najmniejszym
nak³adem kosztÛw i†pracy
wykonaÊ modu³ zdalnego
sterowania urz¹dzeniami
elektrycznymi - nadajnik na
ogÛ³†juø posiadaj¹, jest nim
np. pilot od telewizora.

W†domowych urz¹dzeniach
zdalnego sterowania zastosowanie promieniowania podczerwonego jest znacznie wygodniejsze
niø fal radiowych. Moøna wykorzystaÊ do tego celu posiadany
nadajnik s³uø¹cy do sterowania
na przyk³ad telewizorem. W†ten
sposÛb zyskujemy moøliwoúÊ sterowania wieloma urz¹dzeniami
przy pomocy jednego pilota. Prezentowany w†artykule odbiornik
umoøliwia odbiÛr i†dekodowanie
dowolnego sygna³u pochodz¹cego
od pilotÛw pracuj¹cych w†systemach RC5 (stosowanych m. in.
w†urz¹dzeniach firmy Philips)
oraz SIRC (stosowanych g³Ûwnie
w†urz¹dzeniach firmy Sony).
W†zaleønoúci od odebranego kodu moøe byÊ zmieniany stan
wyjúÊ odbiornika. Wyjúcia te nastÍpnie mog¹ sterowaÊ uk³adami
wykonawczymi, w³¹czaj¹cymi na
przyk³ad úwiat³o. Programowany
odbiornik posiada dwa wyjúcia
steruj¹ce, do kaødego wyjúcia
moøna przyporz¹dkowaÊ kod (klawisz pilota), po odebraniu ktÛrego jego stan zostanie zmieniony. Zmiana stanu tych wyjúÊ,
w†zaleønoúci od potrzeb, moøe
byÊ wykonywana przy pomocy
dwÛch klawiszy pilota lub tylko
jednego. Moøna zaprogramowaÊ
niezaleønie kod, ktÛry bÍdzie w³¹cza³ do³¹czone urz¹dzenie oraz
kod, ktÛry bÍdzie je wy³¹cza³.
Dodatkow¹ funkcj¹ odbiornika
jest moøliwoúÊ prze³¹czania stanu danego wyjúcia na przeciwny,
po kaødorazowym odebraniu zaprogramowanej sekwencji.

Budowa
Schemat elektryczny programowanego odbiornika jest przedstawiony na rys. 1. G³Ûwnym
elementem jest mikrokontroler
US1, ktÛry steruje ca³ym modu³em. Mikrokontroler ten umieszczony jest w†oúmionÛøkowej obu-
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dowie, co znacznie zmniejsza
zajmowane miejsce na p³ytce.
Taktowany jest z†generatora zbudowanego w†oparciu o†zewnÍtrzny rezonator kwarcowy. Poniewaø wszystkie wyprowadzenia
procesora zosta³y wykorzystane
do pe³nienia okreúlonych funkcji,
to sygna³ zerowania po w³¹czeniu zasilania generuje wewnÍtrzny uk³ad mikrokontrolera. DziÍki temu wejúcie zeruj¹ce !MCLR
zosta³o wykorzystane jako wejúcie sygna³u z†odbiornika promieniowania podczerwonego.
Jako odbiornik promieniowania podczerwonego zastosowano
specjalizowany uk³ad typu
TSOP1738. Uk³ad ten zawiera
wszystkie niezbÍdne do odbioru
elementy. Dodatkowo zawarto
w†nim filtr pasmowo-przepustowy ograniczaj¹cy zakres odbieranych czÍstotliwoúÊ sygna³u noúnego w†transmitowanej przez nadajnik wi¹zce podczerwonej, co
znacznie ogranicza wp³yw zak³ÛceÒ na odbierane sygna³y.
W†przedstawionym uk³adzie úrodkowa czÍstotliwoúÊ tego filtru
wynosi 38kHz. CzÍstotliwoúÊ ta
zosta³a wybrana ze wzglÍdu na
rÛøne czÍstotliwoúci fali noúnej
wystÍpuj¹cej w†obu systemach.
Dla systemu RC5 jest ona rÛwna
36kHz, a†dla systemu SIRC
40kHz. Zastosowanie odbiornika
o†czÍstotliwoúci 38kHz umoøliwia odbiÛr sygna³Ûw z†obydwu
systemÛw, bez znacznego ograniczenia zasiÍgu. Rezystor R1 wraz
z†kondensatorami C1 i†C2 wyg³adzaj¹ napiÍcie zasilaj¹ce uk³ad
TSOP1738. Wszystkie po³¹czenia
modu³u odbiornika z†uk³adami
wykonawczymi s¹ wykonane poprzez z³¹cze CON1. Do tego z³¹cza naleøy doprowadziÊ napiÍcie
zasilania o†wartoúci 5V, jedno
wyprowadzenie s³uøy do wprowadzenia modu³u w†tryb programowania, a†dwa pozosta³e s¹ wyj-
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Rys. 1. Schemat elektryczny programowanego odbiornika zdalnego sterowania

úciami, ktÛre mog¹ sterowaÊ uk³adami wykonawczymi. Wyjúcia te
mog¹ byÊ obci¹øane pr¹dem
o†maksymalnej wartoúci 20 mA
zarÛwno w†stanie niskim, jak
rÛwnieø w†stanie wysokim.
Umoøliwia to bezpoúrednie sterowanie diod¹ zawart¹, na przyk³ad
w†transoptorze lub optotriaku.

Montaø
Odbiornik zosta³ zmontowany
na p³ytce dwustronnej, ktÛrej rozmieszczenie elementÛw jest
przedstawione na rys. 2. Aby
zapewniÊ jak najmniejsze rozmiary modu³u czÍúÊ elementÛw†jest
umieszczonych w†obudowach typu SMD moøliwy sta³ siÍ wiÍc
ich montaø po obu stronach
p³ytki, a†to z†kolei znacznie
zmniejszy³o zajmowan¹ przez nie
powierzchniÍ. PrzyjÍta metoda
umieszczenia elementÛw†utrudnia
wprawdzie montaø, ale ze wzglÍdu na niewielk¹ liczbÍ elementÛw moøna go wykonaÊ przy
pomocy zwyk³ej lutownicy. Montaø naleøy rozpocz¹Ê od rezystorÛw i†kondensatorÛw, zwracaj¹c
przy tym uwagÍ na fakt, øe
kondensatory C4 i†C6 montowane

s¹ od umownej strony elementÛw, a†pozosta³e od umownej strony úcieøek. NastÍpnie naleøy wlutowaÊ elementy przewlekane, czyli uk³ad US2, rezonator kwarcowy i†z³¹cze CON1. Elementy te
montowane s¹ po stronie elementÛw. Na samym koÒcu naleøy
wlutowaÊ procesor zachowuj¹c
przy tym szczegÛlne úrodki ostroønoúci, aby nie uleg³ uszkodzeniu przez przegrzanie lub
³adunki elektrostatyczne.

Przyk³adowa aplikacja
modu³u odbiornika
Przedstawiony modu³ nie jest
samodzielnym urz¹dzeniem i†dlatego musi wspÛ³pracowaÊ z†dodatkowym modu³em wykonawczym. Przyk³ad takiego uk³adu
jest przedstawiony na rys. 3.
Uk³ad taki umoøliwia w³¹czanie
lub wy³¹czanie dwÛch urz¹dzeÒ
za pomoc¹ triaka lub przekaünika.
Obydwa uk³ady zapewniaj¹ separacjÍ galwaniczn¹ z†odbiornikiem.
Uk³ad z†triakiem moøe byÊ zastosowany tylko do w³¹czania urz¹dzeÒ zasilanych napiÍciem 230V
(AC), natomiast przekaünik moøe
za³¹czaÊ zarÛwno urz¹dzenia zasilane napiÍciem przemiennym,
jak rÛwnieø napiÍciem sta³ym.

Programowanie
Rys. 2. Rozmieszczenie elementów
na płytce odbiornika
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Aby odbiornik mÛg³ wspÛ³pracowaÊ z†nadajnikami zdalnego
sterowania wczeúniej naleøy zapisaÊ w†pamiÍci procesora kody

wybranych klawiszy. W†celu
przejúcia w†tryb programowania
naleøy przy wy³¹czonym zasilaniu zewrzeÊ wejúcie ìProgî do
masy (zewrzeÊ zworkÍ JP na rys.
3) i†w³¹czyÊ zasilanie. Po tej
czynnoúci na wyjúciu ìOUT1î
pojawi siÍ stan wysoki zapalaj¹c
diodÍ D1 i†za³¹czaj¹c przekaünik.
Taki stan sygnalizuje, øe odbierane kody bÍd¹ przypisane do
wyjúcia ìOUT1î. Teraz naleøy
nacisn¹Ê klawisz pilota, ktÛry ma
ustawiaÊ wyjúcie ìOUT1î, czyli
za³¹czaÊ przekaünik. Po odebraniu prawid³owego kodu pilota,
dioda D1 zgaúnie i†nast¹pi zapis
tego kodu do pamiÍci EEPROM,
nastÍpnie procesor bÍdzie oczekiwa³ na zaprzestanie nadawania.
Oczekiwanie to ma na celu wyeliminowanie zapisu b³Ídnie odebranego kodu w†przypadku naciúniÍcia klawisza pilota na d³uøszy
czas. Po czasie oko³o†2†sekund
od ostatniego sygna³u z†nadajnika
zdalnego sterowania na wyjúciu
ìOUT1î ponownie pojawi siÍ
stan wysoki (zapali siÍ dioda
D1), a†procesor bÍdzie oczekiwa³
na naciúniÍcie klawisza zeruj¹cego wyjúcie ìOUT1î. Po odebraniu
tego kodu zostanie on rÛwnieø
zapisany w†pamiÍci EEPROM.
Wyjúcie ìOUT1î zmieni swÛj stan
na niski i†ponownie procesor bÍdzie oczekiwa³ na zakoÒczenie
nadawanych sygna³Ûw.
Po up³ywie 2†sekund stan
wysoki pojawi siÍ na wyjúciu
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Rys. 3. Przykładowa aplikacja modułu odbiornika

ìOUT2î, sygnalizuj¹c proces
programowania kodÛw dla wyjúcia drugiego. Procedura ta przebiega analogicznie jak w†przypadku programowania wyjúcia
ìOUT1î.
Po zaprogramowaniu kodÛw
dla obydwu wyjúÊ nast¹pi przejúcie do trybu normalnej pracy.
ZworkÍ JP naleøy rozewrzeÊ,
a†odbiornik bÍdzie reagowa³ na
zaprogramowane kody klawiszy
pilota. Powyøsza procedura programowania s³uøy do zapisania
rÛønych klawiszy dla ustawienia wyjúcia oraz do zerowania
tego wyjúcia. Aby stan wybra-

38

nego wyjúcia by³ zmieniany za
pomoc¹ tylko jednego klawisza,
to w†procesie programowania
jako kod ustawiaj¹cy i†zeruj¹cy
to wyjúcie naleøy wybraÊ ten
sam klawisz pilota. Wtedy kaødorazowe naciúniÍcie tego klawisza bÍdzie zmienia³o stan
odpowiedniego wyjúcia na przeciwny.
Krzysztof P³awsiuk, EP
krzysztof.plawsiuk@ep.com.pl
Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: pcb.ep.com.pl oraz na
p³ycie CD-EP4/2004B w katalogu PCB.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 100Ω 1206
Kondensatory
C1: 4,7µF/10V 6032
C2: 100nF 1206
C3, C4: 27pF 1206
C5: 4,7µF/10V 6032
C6: 100nF 1206
Półprzewodniki
US1: PIC12F629 zaprogramowany
US2: TSOP1738
Różne
X1: rezonator kwarcowy 4MHz
niskoprofilowy
Goldpin 1x5 męski, kątowy
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