AVT
757

Zdalne sterowanie „pilotowe”

Wyj¹tkowo prosty system zdalnego sterowania, reaguj¹cy na sygna³ dowolnego pilota zdalnego sterowania od sprzêtu
audio-video. Odbiornik ma du¿¹ czu³oœæ i reaguje na sygna³y nadawane z kilku metrów. Ka¿de naciœniêcie dowolnego
klawisza pilota zmienia stan uk³adu na przeciwny. Jest to sygnalizowane œwieceniem diod LED. Na p³ytce drukowanej
przewidziano miejsce do wlutowania przekaŸnika i steruj¹cych nim elementów. Taka rozbudowa umo¿liwia
wykorzystanie modu³u do bezpoœredniego w³¹czania i wy³¹czania dowolnego, zasilanego z sieci 230 V urz¹dzenia
elektrycznego.
Rekomendacje: Urz¹dzenie szczególnie polecane osobom ceni¹cym wygodê wynikaj¹c¹ ze zdalnego sterowania
odbiornikami elektrycznymi

W³aœciwoœci
• wspó³praca z dowolnym pilotem IR
• w uk³adzie zastosowano zintegrowany odbiornik podczerwieni
• sygnalizacja stanu: diody LED
• mo¿liwoœæ do³¹czenia przekaŸnika o obci¹¿alnoœci styków 250V/16A
• zasiêg dzia³ania – kilka-kilkanaœcie metrów (zale¿y od pilota)
• wbudowany stabilizator napiêcia
• sygnalizacja zasilania – dioda LED
• zasilanie: 6...15 VDC

Opis uk³adu
Sercem urz¹dzenia jest scalony licznik 4017 (U2). Tutaj pracuje on jako przerzutnik, maj¹cy tylko dwa stany,
poniewa¿ wyjœcie Q2 (n. 4) zosta³o po³¹czone z wejœciem zeruj¹cym RST (n. 15). Ka¿dy impuls podany na
wejœcie CLK (n. 14) powoduje zmianê stanu takiego przerzutnika na przeciwny, co oznacza zaœwiecenie jednej
z diod LED D1, D2. Rezystory R2, R3 ograniczaj¹ pr¹d do ma³ej wartoœci, wynikaj¹cej te¿ z niskiego napiêcia
zasilania kostki U2. Napiêcie to wynosi 5V, poniewa¿ takie napiêcie jest wymagane do zasilania odbiornika
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podczerwieni U1. W tej roli pracuje jeden z popularnych scalonych uk³adów odbiorczych z rodzin TFMS,
TSOP, SFH. Uk³ady te reaguj¹ na paczki impulsów o czêstotliwoœci noœnej w zakresie 30…40kHz. W stanie
spoczynku na wyjœciu Vout panuje stan wysoki – napiêcie oko³o 5V. Tranzystor T1 jest zatkany, przez R1 nie
p³ynie pr¹d, a C1 jest na³adowany do pe³nego napiêcia VDD. Odebranie paczki impulsów o czasie trwania
rzêdu pojedynczych milisekund powoduje szybkie roz³adowanie C1. PóŸniej napiêcie na C1 powoli narasta.
Sta³a czasowa R1, C1 celowo jest du¿a i wynosi oko³o 1 sekundy. Zapobiega to zmianie stanu licznika U2 w
przypadku, gdy klawisz pilota jest naciœniety przez d³u¿szy czas i pilot powtarza co jakiœ czas wysy³anie
danego rozkazu. Licznik 4017 reaguje na narastaj¹ce zbocze (wejœcie CLK jest te¿ wyposa¿one w obwód
Schmitta i nie boi siê ³agodnych zboczy). Oznacza to, ¿e zmiana stanu licznika nastêpuje dopiero po zwolnieniu
klawisza. W praktyce nie jest to wad¹, a pozwoli³o zachowaæ prostotê uk³adu. Wymagane napiêcie zasilaj¹ce
5V jest wytwarzane przez prosty stabilizator LDO zbudowany z tranzystorów T2, T3. •ród³em napiêcia
wzorcowego jest w tym stabilizatorze niebieska dioda LED, która tu tak¿e pe³ni rolê wskaŸnika obecnoœci
napiêcia zasilania. Z uwagi na du¿¹ wartoœæ R5, pr¹d p³yn¹cy przez D3 jest bardzo ma³y, niemniej z
powodzeniem wystarczy do uzyskania sensownej jasnoœci nowoczesnej, niebieskiej diody D3. Tranzystor T3
pracuje jako najprawdziwszy wzmacniacz b³êdu. Mianowicie porównuje on napiêcie wzorcowe z diody D3 z
napiêciem 5V, a œciœlej z napiêciem z dzielnika R4, R6.Wartoœæ napiêcia na kondensatorze C2 mo¿na wiêc
regulowaæ, zmieniaj¹c wartoœci R4 lub R6. Pasków czy kropek bêdzie siê zmienia³ w nieprzewidywalny
sposób. Zapewni to lepszy efekt ni¿ przy innych, regularnych sposobach sterowania licznika U2.

Rys. 1 Schemat elektryczny

Monta¿ i uruchomienie
Uk³ad zmontowany ze sprawnych elementów powinien od razu pracowaæ. Ka¿de naciœniêcie dowolnego
przycisku w dowolnym pilocie od sprzêtu AV zmienia stan uk³adu, cojest sygnalizowane œwieceniem zielonej
lub czerwonej diody LED. Œciœlej bior¹c, zmiana stanu nastêpuje chwilê po zwolnieniu klawisza w pilocie.
Odbiornik ma bardzo du¿¹ czu³oœæ i reaguje nawet na s³abe sygna³y, to znaczy tak¿e z odleg³oœci kilku czy
nawet kilkunastu metrów, zale¿nie od w³aœciwoœci pilota. Ogranicza to u¿ytecznoœæ. Zapewne niejeden
u¿ytkownik chcia³by wykorzystaæ uk³ad w pomieszczeniu, gdzie pracuj¹ inne urz¹dzenia sterowane
pilotami. W tym celu musi zmniejszyæ czu³oœæ opisywanego urz¹dzenia, ¿eby nie reagowa³o na sygna³y
przeznaczone dla sprzêtu audio-wideo, a wy³¹cznie na sygna³ pilota skierowanego wprost na odbiornik –
uk³ad U1. W celu ograniczenia k¹ta widzenia trzeba bêdzie umieœciæ uk³ad U1 w w¹skiej rurce, czarnej
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wewn¹trz. Prawdopodobnie zajdzie potrzeba zmniejszenia czu³oœci – dodania wewn¹trz takiej rurki
przes³ony zmniejszaj¹cej iloœæ œwiat³a docieraj¹cego do odbiornika U1. Warto we w³asnym zakresie dobraæ
d³ugoœæ takiej rurki i ew. przes³ony, by uzyskaæ k¹t widzenia i czu³oœæ umo¿liwiaj¹ce u¿ytkowanie tak¿e w
pomieszczeniach, gdzie s¹ inne urz¹dzenia sterowane pilotami. Uk³ad mo¿e byæ zasilany napiêciem w
szerokim zakresie 5…20V (model pracuje nawet przy napiêciu 4V). Dziêki obecnoœci stabilizatora pobór
pr¹du bardzo ma³o zale¿y od napiêcia zasilania. Znaczne wartoœci R2, R3 powoduj¹, ¿e pobór pr¹du nie
przekracza 3mA, a nowoczesne diody D1, D2 œwiec¹ wystarczaj¹co jasno. Przy napiêciu zasilania 5V uk³ad
pobiera oko³o 2,3mA, natomiast przy napiêciu 15V tylko 2,8mA, dziêki czemu œmia³o mo¿na zasilaæ
urz¹dzenie tak¿e z ma³ej, zwyk³ej 9-woltowej baterii 6F22, a ostatecznie nawet z baterii litowych.

-

Montuj¹c elementy oznaczone
wykrzyknikiem zwróæ uwagê na ich
biegunowoœæ.
Pomocne mog¹ okazaæ siê ramki z
rysunkami wyprowadzeñ i symbolami tych
elementów na p³ytce drukowanej oraz fotografie
zmontowanych zestawów.

!

+
Rys. 2 Rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej

UWAGA: Na p³ytce drukowanej b³êdnie oznaczono polaryzacjê napiêcia zasilania.

Wykaz elementów

W kolejnoœci lutowania:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

R1: 1MW
(br¹z-czar.-zielony-z³oty)
R2: 2,2kW
(czerw.-czerw.-czerw.-z³oty)
R3: 2,2kW
(czerw.-czerw.-czerw.-z³oty)
R4: 22kW
(czerw.-czerw.-pom.-z³oty)
R5: 47kW
(¿ó³ty.-fiolet.-pom.-z³oty)
R6: 18kW
(br¹z-szary-pom.-z³oty)
podstawka 16-pin pod uk³ad scalony U2 !
T1: BC558B !
T2: BC558B !
T3: BC548B !
C1: 1uF sta³y (mo¿e byæ oznaczony 105)
C2: 220uF/16V !
D1: dioda LED zielona !
D2: dioda LED czerwona !
D3: dioda LED niebieska !
U1: uk³ad TFMS5360 lub odpowiednik !
do³¹czyæ z³¹czkê baterii (kijankê) !
U2: 4017 – w³o¿yæ uk³ad do podstawki !

!
Katoda

Anoda

WCIÊCIE

Uwaga! Elementy T4, REL1 i D4 nie wchodz¹ w sk³ad kitu AVT-757.
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Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice dla Wszystkich 4/07
www.elportal.pl
Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u dostêpna jest na stronie internetowej www.sklep.avt.pl

Dzia³ pomocy technicznej:

Producent:

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

AVT-Korporacja sp. z o.o.
tel.: (22) 257-84-50 ul. Leszczynowa 11
fax: (22) 257-84-55 03-197 Warszawa

Kompletny kurs podstaw elektroniki
OŒLA £¥CZKA MAXI
Sk³ad kompletu:
• dwie ksi¹¿ki z lekcjami elektroniki
"Wyprawy w œwiat elektroniki" t.1 i t.2
• szeœæ zestawów niezbêdnych
elementów A01-A06
• prototypowa p³ytka stykowa SD12N
• komplet ³¹czówek SD JUMPER

kod handlowy EDW AKPLN

Elektroniczny zestaw edukacyjny dla pocz¹tkuj¹cych wersja maxi.
Komplet obejmuje lekcje podstaw elektroniki wraz z
zestawami elementów niezbêdnych do przeprowadzenia
æwiczeñ. Wszystkie uk³ady mo¿na zmontowaæ bez
koniecznoœci lutowania, na specjalnej p³ytce stykowej.
AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa
tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl

4

AVT 757 Zdalne sterowanie „pilotowe”

