Samochodowy alarm ze P
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Samochodowy alarm ze
zdalnym sterowaniem,
część 1
kit AVT−804 − centralka alarmu
kit AVT−805 − pilot radiowy
kit AVT−806 − pilot na podczerwień
kit AVT−807 − odbiornik podczerwieni
Jeøeli chcesz zabezpieczyÊ
swÛj samochÛd przed
kradzieø¹, mamy dla Ciebie
interesuj¹c¹ propozycjÍ: alarm
ze zdalnym sterowaniem
o†bardzo rozbudowanych
moøliwoúciach.
DziÍki zastosowaniu
specjalizowanych uk³adÛw
firmy Holtek, konstrukcja
urz¹dzenia jest bardzo prosta
i†zaskakuj¹co tania!

Przegl¹daj¹c katalog firmy
HOLTEK (polecam wszystkim p³ytÍ CD-EP4 z†tym w³aúnie katalogiem) napotka³em na prawdziw¹
rewelacjÍ - uk³ad HT6280. Pocz¹tkowo nie zwrÛci³em na niego
uwagi, poniewaø producent nada³
mu doúÊ myl¹c¹ nazwÍ ìCar
Alarm Decoderî, ktÛra kojarzy³a
mi siÍ raczej z†uk³adami typu
MC14026..28 niø z†kompletn¹, bardzo rozbudowan¹ central¹ alarmu
i†zdalnego sterowania do samochodu.
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Tak, na tym tanim uk³adzie,
dodaj¹c jedynie kilka elementÛw dyskretnych, moøna zbudowaÊ kompletny uk³ad alarmu
samochodowego i†to o†wysokich
walorach uøytkowych. W†strukturze uk³adu znajduje siÍ nie
tylko dekoder odszyfrowuj¹cy
sygna³y nadawane przez pilota,
ale takøe kompletny uk³ad steruj¹cy prac¹ sygnalizatorÛw
alarmowych, uk³ad pamiÍci
alarmu i†sygnalizacji jego zadzia³ania.
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Rys. 1. Schemat elektryczny nadajnika − pilota sterującego pracą systemu.

Uk³ad jest przystosowany do
sterowania zamkiem centralnym,
posiada wbudowan¹ funkcjÍ PANIC, a†na dodatek posiada jeszcze
kilka
dodatkowych,
ìwolnychî kana³Ûw do przesy³ania danych, ktÛre mog¹ byÊ wykorzystane do sterowania dowolnymi urz¹dzeniami umieszczonymi w†samochodzie. I†to wszystko
w†jednym, stosunkowo tanim
i†³atwo osi¹galnym uk³adzie scalonym!
Wysoko wyspecjalizowane
uk³ady scalone zwykle ograniczaj¹ nieco fantazjÍ uøytkownika,
gdyø funkcje uk³adu i†sposÛb ich
realizacji zdefiniowane s¹ juø
przez producenta. W†przypadku
uk³adu HT6280 mamy do dyspo-

zycji tak¹ liczbÍ funkcji dodatkowych, øe z†pewnoúci¹ kaødy
konstruktor bÍdzie nimi usatysfakcjonowany i†zbuduje sobie
uk³ad odpowiadaj¹cy dok³adnie
jego potrzebom.
Poniewaø z†³atwoúci¹ uda³o mi
siÍ znaleüÊ w†katalogu tej samej
firmy uk³ad przeznaczony do zbudowania pilota wspÛ³pracuj¹cego
z†tak¹ centralk¹ alarmow¹, niewiele myúl¹c przyst¹pi³em do budowy alarmu samochodowego.
Z†rezultatami mojej pracy chcia³bym teraz zapoznaÊ CzytelnikÛw
Elektroniki Praktycznej. ZachÍcam
Was do budowy tego uk³adu,
pomimo øe na rynku s¹ dostÍpne,
w duøej liczbie fabryczne, systemy alarmowe do samochodÛw.

Tab. 1. Opis wyprowadzeń układu kodera − HT6247
Pin
1, 13..23

Funkcja
A0..A11

2..7

D12..D17

8
9
10, 11
12
24

DATA OUT
LED
OSC
GND
VC
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Opis
Wejścia adresowe z trzema stanami. Mogą być podłączone do plusa
zasilania, do minusa lub pozostawione nie podłączone
Wejścia danych. Mogą być podłączone do plusa zasilania lub
pozostawione nie podłączone. Uwaga: na wejściach nie podłączonych
występuje stan “0”!
Szeregowe wyjście transmisji danych
Wyjście diody kontrolnej LED (aktywne w stanie niskim)
Wejścia podłączenia rezystora zewnętrznego oscylatora
Masa zasilania
Dodatnie napięcie zasilania (3,5..12VDC)

Argumentem przemawiaj¹cym za
wykonaniem proponowanego uk³adu jest niska cena zastosowanych
w†nim elementÛw, oraz fakt, øe
amatorska konstrukcja alarmu jest
zawsze trudniejsza do sforsowania
dla z³odzieja niø fabryczna, ktÛrej
budowÍ kaødy moøe ³atwo poznaÊ.

Opis dzia³ania uk³adu
Na rys. 1 pokazano schemat
nadajnika - pilota steruj¹cego prac¹ systemu, a†na rys. 2 schemat
centralki alarmowej.
AnalizÍ schematÛw rozpocznijmy od uk³adu nadawczego, ktÛrego
sercem jest uk³ad HT6247, a†do
transmisji danych wykorzystany zosta³ gotowy radiowy modu³ nadajnika 430MHz. Uk³adu HT6247 nie
ma sensu szczegÛ³owo opisywaÊ,
poniewaø jego zasada dzia³ania jest
bardzo podobna do znanych uk³adÛw MC14026 lub UM3758. Wystarczy tylko wspomnieÊ, øe uk³ad
pracuj¹cy w†naszym pilocie jest
wyposaøony w†wewnÍtrzny oscylator i†do dzia³ania potrzebuje zaledwie jednego elementu zewnÍtrznego: rezystora okreúlaj¹cego czÍstotliwoúÊ pracy tego oscylatora. Wejúcia A0..A11 s¹ wejúciami z trzema
stanami aktywnymi co oznacza, øe
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Rys. 2. Schemat elektryczny centralki alarmowej.
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podczas programowania kodu mog¹
byÊ do³¹czone do plusa, minusa
zasilania lub nie pod³¹czone do
niczego.
Zasilanie uk³adu jest doprowadzane z†jednego z†czterech przyciskÛw S1..S4 za poúrednictwem
diod separuj¹cych D1, D4, D5
i†D8. Druga grupa diod wymusza
na odpowiednich wejúciach danych stany wysokie, umoøliwiaj¹c
w†ten sposÛb przes³anie do odbiornika ø¹danej informacji. Przycisk S1 powoduje naprzemienne
uzbrajanie i†rozbrajanie systemu
alarmowego, przycisk S2 w³¹cza
opisan¹ szerzej w†dalszej czÍúci
artyku³u funkcjÍ PANIC, S3 naprzemiennie zmienia stan wyjúcia
ON/OFF w†odbiorniku (patrz opis
w†dalszej czÍúci artyku³u), a†przycisk S4 uaktywniaj¹cy wyjúcie
danych D15 w†uk³adzie odbiorczym moøe byÊ wykorzystany do
sterowania urz¹dzeÒ dodatkowych
lub np. do zerowania systemu
alarmowego.
Wyjúcie danych DATA OUT
steruje bezpoúrednio prac¹ radiowego modu³u nadawczego - Q1.
DziÍki zastosowaniu tego elementu uniknÍliúmy tak nie lubianego
przez wszystkich nawijania cewek i†strojenia obwodÛw w. cz.
Dioda LED D9 s³uøy do sygnalizowania poprawnej pracy nadajnika.
Na rys. 2†pokazano czÍúÊ odbiorczo-wykonawcz¹ samochodowego systemu alarmowego. Jego
sercem jest tak reklamowany przeze mnie uk³ad scalony HT6280.
Najprostsz¹ drog¹ do zrozumienia
dzia³ania systemu alarmowego jest
dok³adne poznanie funkcji tego
uk³adu.
WymieÒmy najwaøniejsze funkcje dostÍpne w uk³adzie HT6280:
- Uzbrajanie - rozbrajanie systemu alarmowego. Funkcja ta jest
uaktywniana po odebraniu prawid³owego kodu transmisji,
w†ktÛrym bit D12 ma wartoúÊ
ì1î. Jeøeli system alarmowy
jest uzbrojony, to odebranie
takiego kodu powoduje jego
rozbrojenie. Na wyjúciach
FLASH i†SIREN pojawi¹ siÍ
wtedy dwa krÛtkie impulsy powoduj¹ce wizualne i†akustyczne potwierdzenie odebrania polecenia o†rozbrojeniu systemu.
Jeøeli system jest rozbrojony, to
odebranie kodu z†D12 ì1î spo-
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WYKAZ ELEMENTÓW
Pilot radiowy
Rezystory
R1: 330kΩ
R2: 1,2kΩ
Półprzewodniki
IC1: HT6247
D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8:
1N4148 lub odpowiednik
D9: LED φ3mm
Różne
Q1: radiowy moduł nadawczy RT1
S1, S2, S3, S4: przyciski typu RESET
Obudowa typu KM14
Centralka
Rezystory
R1: 200kΩ
R2, R3, R6, R7, R8, R9, R10, R11,
R16: 1,5kΩ
R4, R5, R12, R13: 330Ω
R14, R15: 100kΩ
Kondensatory
C1: 470µF/16V
C2: 220µF/16V
C3, C4, C5: 100nF
Półprzewodniki
D1, D4, D5: 1N4148
D2, D3: dioda Zenera 5,1V
IC1: HT6280
IC2: 78L05
T1, T2, T5, T6, T7, T8: BC548
T4, T3: BD912
Różne
CON1, CON2, CON3, CON5:
ARK3
CON4: ARK2
JP2, JP1: 2x goldpin + jumper

woduje jego uzbrojenie i†potwierdzenie tego faktu pojedynczym impulsem na wyjúciach
SIREN i†FLASH.
- W³¹czanie alarmu. Jeøeli system znajduje siÍ w†stanie
uzbrojenia, to pojawienie siÍ
kryterium alarmu na jednym
z†wejúÊ AL+, AL- lub TRIG
spowoduje w³¹czenie akustycznej i†optycznej sygnalizacji
alarmowej. Jeøeli kryterium
alarmu zostanie usuniÍte, to
uk³ad wykona cztery cykle sygnalizacyjne i†przejdzie do stanu czuwania. W³¹czenie sygnalizacji alarmowej jest dodatkowo sygnalizowane szybkim migotaniem diody LED, ktÛre trwa
aø do wyzerowania systemu za
pomoc¹ dodatniego impulsu na
wejúciu ACC.
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Q1: radiowy moduł odbiorczy RR4
REL1: przekaźnik RM82/12V
Pilot na podczerwień
Rezystory
PR1: 220kΩ
R1: 330kΩ
R2: 10kΩ
R3: 22kΩ
R4: 1,5kΩ
R5: 100Ω
R6: 20Ω
Kondensatory
C1: 100pF
C2: 22nF
Półprzewodniki
IC1: HT6247
IC2: NE555 CMOS
T1: BC337 lub odpowiednik
D1..D8: 1N4148 lub odpowiednik
D9: dioda nadawcza IRED
D10: dioda LED φ3mm
Różne
S1, S2, S3, S4: przyciski typu RESET
Obudowa typu KM14
Moduł odbiornika podczerwieni
Rezystory
R1: 100Ω
R2: 22kΩ
R3: 1kΩ
Kondensatory
C1: 100µF/16V
C2: 100nF
Półprzewodniki
IC1: TFMS5360

- Funkcja PANIC. Odebranie
prawid³owego kodu transmisji,
w†ktÛrym bit 13 ma wartoúÊ
ì1î spowoduje w³¹czenie sygnalizacji akustycznej i†optycznej
na
okres
1†cyklu.
Uaktywnienie funkcji PANIC
jest dodatkowo sygnalizowane
szybkim migotaniem diody
LED, ktÛre bÍdzie trwaÊ aø do
wyzerowania systemu dodatnim impulsem na wejúciu
ACC.
- Funkcja wyjúÊ LOCK i†UNLOCK. W†momencie uzbrajania
systemu alarmowego na wyjúciu LOCK pojawia siÍ impuls
dodatni trwaj¹cy 2†s. Wyjúcie
UNLOCK uaktywnia siÍ w†podobny sposÛb w†momencie rozbrajania uk³adu. Obydwa te
wyjúcia mog¹ byÊ wykorzysta-

ne np. do sterowania przekaünikami w³¹czaj¹cymi uk³ad zamka centralnego w†samochodzie.
- Wyjúcie ARM. Po uzbrojeniu
systemu alarmowego na tym
wyjúciu utrzymuje siÍ stan wysoki. Moøe byÊ wykorzystany
np. do sterowania zasilaniem
czujnikÛw alarmowych umieszczonych w†samochodzie.
- Wyjúcie ON/OFF jest prawdziwym ìdarem niebiosî (a w³aúciwie darem konstruktorÛw firmy
HOLTEK) dla projektantÛw systemÛw alarmowych. Wraz z†dodatkowymi wyjúciami danych
D15..D17 daje nam kolejne moøliwoúci dostosowania budowanego systemu alarmowego do naszych potrzeb. Wyjúcie ON/OFF
uaktywnia siÍ naprzemiennie po
kaødym odebraniu prawid³owego
kodu transmisji, w†ktÛrym bit
D14 ma wartoúÊ ì1î.
- Dodatkowe wyjúcia danych
D15..D17. Wyjúcia te uaktywniaj¹ siÍ po odebraniu prawid³owego kodu transmisji, w†ktÛrym
odpowiednio bity D15, D16 lub
D17 maj¹ wartoúÊ ì1î. Wyjúcia
te, dostÍpne zarÛwno w†stanie
uzbrojenia jak i†rozbrojenia systemu alarmowego, mog¹ byÊ
wykorzystane zarÛwno do sterowania dodatkowymi funkcjami
tego systemu, jak i†do sterowania dowolnymi urz¹dzeniami
elektrycznymi zamontowanymi
w†samochodzie.
Tak wiÍc, opisuj¹c uk³ad
HT6280 przedstawiliúmy dzia³anie naszego systemu alarmowego,
w†ktÛrym uk³ad ten pracuje w†typowej, zalecanej przez producenta
konfiguracji. Pozostaje nam tylko
do omÛwienia sposÛb zasilania
uk³adÛw wykonawczych i†opis
funkcji dodatkowych, ktÛre mog¹
byÊ wykorzystywane podczas
ewentualnej rozbudowy systemu.
Wyjúcie FLASH IC1 steruje za
poúrednictwem tranzystora T1
przekaünikiem REL1, do ktÛrego
stykÛw moøemy do³¹czyÊ úwiat³a
sygnalizacji optycznej alarmu. Poniewaø styki zastosowanego przekaünika maj¹ doúÊ duø¹ obci¹øalnoúÊ pr¹dow¹, moøna do sygnalizacji wykorzystaÊ zarÛwno úwiat³a kierunkowskazÛw jak i†úwiat³a
mijania lub nawet drogowe.
Nowoczesne akustyczne sygnalizatory alarmowe pobieraj¹ nie-
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wiele pr¹du i†dlatego do ich
zasilania zastosowa³em tranzystor
T4, sterowany przez tranzystor
T5, ktÛrego baza jest zasilana
z†wyjúcia SIREN IC1.
Tranzystor T3 ma za zadanie
doprowadzenie (po uzbrojeniu
systemu) zasilania do aktywnych
czujnikÛw alarmowych, o†ile takie
zostan¹ zainstalowane w†samochodzie.
Wejúcia wyzwalaj¹ce alarm zosta³y zabezpieczone diodami Zenera D2 i†D3 przed uszkodzeniem
spowodowanym podaniem na nie
zbyt wysokiego napiÍcia.
Tranzystory T6 i†T7 s¹ sterowane z†wyjúÊ LOCK i†UNLOCK
uk³adu HT6280 i†s¹ przeznaczone
do ewentualnego sterowania przekaünikami zamka centralnego
w†samochodzie. Tranzystor T8
moøe s³uøyÊ do sterowania (najczÍúciej przez przekaünik) jakimkolwiek urz¹dzeniem elektrycznym umieszczonym w†samochodzie. Moøna go wykorzystaÊ np.
do zdalnego w³¹czania i†wy³¹czania úwiat³a w†kabinie samochodu.
Spotka³em siÍ ostatnio z†uk³adami
alarmowymi, ktÛrych dodatkow¹
funkcj¹ by³o zdalne w³¹czanie
i†wy³¹czanie silnika samochodu.
Stanowczo jednak odradzam stosowanie takich dziwacznych rozwi¹zaÒ! Nie tylko s¹ one sprzeczne z†Kodeksem Drogowym (nie
wolno oddalaÊ siÍ od samochodu
z†pracuj¹cym silnikiem), ale mog¹
nawet doprowadziÊ do niebezpiecznego wypadku w†razie pozostawienia samochodu z†w³¹czonym biegiem. W†zamian chcia³bym podsun¹Ê Wam pewien pomys³, takøe ostatnio stosowany
w†fabrycznych systemach alarmowych.
Dodatkow¹ funkcj¹ naszego
systemu moøe byÊ u³atwienie odnajdywania samochodu na parkingu! Straci³em juø sporo czasu
i†nerwÛw na szukanie w³asnego
samochodu pozostawionego na
ogromnych, zat³oczonych parkingach przed supermarketami. Tranzystor T8 moøe za poúrednictwem
odpowiedniego przekaünika w³¹czaÊ np. úwiat³a drogowe samochodu, ktÛrych zaúwiecenie u³atwi odnalezienie pojazdu na parkingu.
Wejúcie ACC s³uø¹ce do wyzerowania systemu po zadzia³aniu alarmu zosta³o wyprowadzo-
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ne na styk ACC. Zwarcie go ze
stykiem +5V powoduje przywrÛcenie uk³adowi normalnego trybu pracy. Przycisk wykonuj¹cy
tÍ funkcjÍ moøe byÊ ukryty
gdzieú wewn¹trz samochodu. Zerowanie systemu moøna takøe
rozwi¹zaÊ w†inny sposÛb: wykorzystuj¹c wyjúcie danych D15,
uaktywniane przyciskiem AUX
w†pilocie.
Etyka zawodowa nakazuje mi
wspomnieÊ takøe o†wadach,
a†w³aúciwie o†jednej, bardzo istotnej wadzie zbudowanego przeze
mnie systemu. OtÛø kostki HT6280
i†HT6247 uøywaj¹ do transmisji
danych sta³ego kodu ochrony.
Kod ten wprawdzie moøemy zmieniaÊ, przeprogramowuj¹c odpowiednio nadajnik i†odbiornik, ale
jest to czynnoúÊ doúÊ k³opotliwa
i†zajmuj¹ca sporo czasu. Sta³y kod
emitowany przez nadajnik pilota
moøe zostaÊ doúÊ ³atwo ìpods³uchanyî przez niepowo³ane osoby
za pomoc¹ urz¹dzeÒ, ktÛre moøna
stosunkowo ³atwo zbudowaÊ, a†nawet nabyÊ w†ca³ym majestacie
prawa. Czy wiec moøemy jakoú
usun¹Ê wadÍ naszego uk³adu
i†maksymalnie utrudniÊ z³odzie-

jom øycie? Tak, rozwi¹zanie jest
bardzo proste: zastosowanie transmisji danych w†podczerwieni!
Jak powszechnie wiadomo, fale
radiowe rozchodz¹ siÍ w†miarÍ
rÛwnomiernie we wszystkich kierunkach i†w†przypadku pilota do
systemu alarmowego docieraj¹ na
odleg³oúÊ ok. 30..100m. Tak wiÍc,
transmisja taka moøe byÊ odebrana przez kaødego, kto znajduje siÍ
w†jej zasiÍgu. ZasiÍg pilota na
podczerwieÒ nie przekracza zwykle, a†nawet nie powinien przekraczaÊ kilku, najwyøej kilkunastu
metrÛw. Wi¹zka podczerwieni
emitowana przez pilota rozchodzi
siÍ w†stosunkowo ma³ym k¹cie
bry³owym, co sprawia, øe jej
odebranie przez niepowo³ane osoby jest bardzo utrudnione, jeøeli
w ogÛle moøliwe. W³¹czanie i†wy³¹czanie alarmu samochodowego
z†odleg³oúci kilkudziesiÍciu metrÛw, po³¹czone z†efektownym
b³yskaniem úwiate³ jest byÊ moøe
bardzo spektakularne, ale pamiÍtajmy, øe podstawowym zadaniem
systemu alarmowego jest skuteczne zabezpieczanie naszego mienia.
Zbigniew Raabe, AVT

Tab. 2. Opis wyprowadzeń układu centralki alarmowej − HT6280.
Pin

Funkcja

Opis

1, 40
2
3..5, 25, 26
6..17

OSC
DIN
NC
A0..A11

18..20
21

D15..D17
ON/OFF

22
23
24
27
28

RESET
TEST
ACC
VDD
LOCK

29
30

LED
UNLOCK

31

FLASH

32

SIREN

33
34
35
36
37
38
39

TRIG
AL−
AL+
ARM
OPT2
VSS
OPT1

Wejścia dołączenia rezystora oscylatora
Wejście szeregowej transmisji danych
Nie wykorzystywane
Wejścia adresowe z trzema stanami. Mogą być podłączone do plusa
zasilania, do minusa lub pozostawione nie podłączone
Dodatkowe wyjścia danych
Wyjście dodatkowe. Po każdym przesłaniu danych, w których bit D14
ma wartość “1” stan na tym wyjściu zmienia się naprzemiennie
Zerowanie układu aktywnego w stanie niskim
Wyjście testowe (w procesie produkcji)
Wejście kasowania alarmu, stanu PANIC oraz pamięci alarmu
Dodatnie napięcie zasilania (+5VDC)
Wyjście sterowania zamkiem centralnym. Podczas uzbrajania alarmu
występuje na nim impuls dodatni
Wyjście diody kontrolnej LED
Wyjście sterowania zamkiem centralnym. Podczas rozbrajania alarmu
występuje na nim impuls dodatni
Wyjście sterowania światłami wykorzystywanymi jako sygnalizator
alarmowy. Aktywne w stanie wysokim
Wyjście sterowania alarmowym sygnałem akustycznym. Aktywne
w stania wysokim
Wejście wyzwalania alarmu. Aktywne w stanie wysokim
Wejście wyzwalania alarmu zboczem opadającym
Wejście wyzwalania alarmu zboczem dodatnim
Wyjście aktywne podczas uzbrojenia alarmu (stan wysoki)
Wejście zezwolenia na działanie wyjścia FLASH (stan niski − zezwolenie)
Masa zasilania
Wejście zezwolenia na działanie wyjścia SIREN (stan niski − zezwolenie)
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Samochodowy alarm ze P
zdalnym
R O Jsterowaniem
E K T Y

Samochodowy alarm ze
zdalnym sterowaniem,
część 2
kit AVT−804 − centralka alarmu
kit AVT−805 − pilot radiowy
kit AVT−806 − pilot na podczerwień
kit AVT−807 − odbiornik podczerwieni
Drug¹ czÍúci¹ artyku³u
koÒczymy opis urz¹dzenia,
ktÛre ze wzglÍdu na
niezwykle duøe moøliwoúci
doskonale nadaje siÍ do
stosowania zarÛwno
w samochodzie, a takøe
w aplikacjach domowych.

Pozwoli³em sobie zaprojektowaÊ drugi uk³ad pilota, przeznaczonego do wspÛ³pracy z†naszym
samochodowym systemem alarmowym, a†takøe miniaturowy modu³
odbiornika podczerwieni, ktÛrym
bez najmniejszych problemÛw moøemy zast¹piÊ modu³ odbiornika
radiowego.
Na rys. 3 pokazano schemat
alternatywnego pilota wysy³aj¹cego dane za pomoc¹ modulowanej wi¹zki podczerwieni. Uk³ad
HT6247 jest tu zasilany i†sterowany w†identyczny sposÛb jak
w†pilocie radiowym. Jednak zamiast nadajnika radiowego zasto-
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sowa³em prosty generator przebiegu prostok¹tnego zrealizowany oczywiúcie na moim ulubionym NE555. Generator jest kluczowany z†wyjúcia szeregowej
transmisji danych uk³adu
HT6247, a†jego czÍstotliwoúÊ jest
okreúlona wartoúciami rezystancji R2, R3, PR1 i†pojemnoúci¹
C1. Za pomoc¹ potencjometru
montaøowego PR1 moøemy dokonaÊ regulacji generatora, ustawiaj¹c czÍstotliwoúÊ noún¹ dok³adnie na 36kHz.
Dioda nadawcza IRED - D9 jest
zasilana za pomoc¹ tranzystora
T1, ktÛrego baza jest wysterowy-
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Rys. 3. Schemat elektryczny nadajnika z transmiterem podczerwieni.

wana z†wyjúcia generatora czÍstotliwoúci noúnej.
Modu³ odbiorczy, przeznaczony do odbioru informacji przekazywanej w†podczerwieni (rys. 4),
zbudowany zosta³ w†oparciu
o†dobrze nam znany scalony odbiornik podczerwieni typu
TMFS5360, pracuj¹cy na czÍstotliwoúci 36kHz. SzczegÛ³owe opisywanie uk³adu TMFS nie ma
najmniejszego sensu, poniewaø
stosowany by³ on juø wielokrotnie
w†konstrukcjach publikowanych
na ³amach Elektroniki Praktycznej. Odebrany przez uk³ad IC1
ci¹g impulsÛw zostaje po zanegowaniu przez tranzystor T1 skierowany poprzez z³¹cze CON1 do
uk³adu HT6280.

Montaø i†uruchomienie
Na rys. 5, 6, 7 i†8 pokazano
rozmieszczenie elementÛw na
p³ytkach drukowanych poszczegÛlnych modu³Ûw systemu. Mozaika úcieøek znajduje
siÍ na wk³adce wewn¹trz numeru.

Rys. 4. Odbiornik podczerwieni.
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SposÛb montaøu p³ytek nie nÛøkÍ 4 IC2 do plusa zasilania
odbiega od stosowanego przy wy- i†po w³¹czeniu zasilania ustawiakonywaniu innych uk³adÛw. Po- my za pomoc¹ potencjometru
niewaø jednak mamy do czynie- montaøowego PR1 czÍstotliwoúÊ
nia z†systemem alarmowym, ktÛ- na wyjúciu Q IC2. Powinna wyrego wadliwe dzia³ania moøe byÊ nosiÊ 36kHz (w przypadku stosow†najlepszym przypadku uci¹øli- w a n i a u k ³ a d u o d b i o r c z e g o
we dla otoczenia, zalecam wyko- TFMS5360). Po dokonaniu tej renaÊ go szczegÛlnie starannie. Do- gulacji przywracamy uk³ad pilota
tyczy to w†szczegÛlnoúci p³ytki do poprzedniego stanu i†zamykauk³adu odbiorczo-wykonawczego, my go w†obudowie.
ktÛr¹ po zmontowaniu i†sprawKolegom nie posiadaj¹cym jeszdzeniu naleøy pokryÊ grub¹ war- cze miernika czÍstotliwoúci polestw¹ lakieru poliuretanowego, za- cam prost¹ metodÍ regulacji pibezpieczaj¹cego przed wp³ywami lota bez pos³ugiwania siÍ tym
agresywnego chemicznie úrodo- przyrz¹dem. W†celu dokonania rewiska.
gulacji w³¹czamy zasilanie pilota
Pod uk³ady scalone wyj¹tkowo i†uk³adÛw centrali. NastÍpnie
nie stosujemy podstawek: pod- umieszczamy pilota w†odleg³oúci
stawka pod uk³ad kodera nie ok. 3m od odbiornika i†naciskamy
zmieúci³aby siÍ w†obudowie pilo- przycisk, np. PANIC. Najprawdota, a†zastosowanie podstawki pod podobniej nic siÍ nie stanie i†douk³ad odbiorczy mog³oby, w†wa- piero po pokrÍceniu potencjometrunkach eksploatacji tej czÍúci rem montaøowym PR1 w†nadajnisystemu w†samochodzie, zwiÍk- ku uzyskamy prawid³owy odbiÛr
szyÊ jego awaryjnoúÊ.
transmisji. Fakt ten zostanie wyMontaø pilota pracuj¹cego raünie zasygnalizowany trzaskami
w†podczerwieni takøe nie nastrÍ- przekaünika w†odbiorniku. NastÍpczy nikomu k³opotu. Musimy je- nie odsuwamy pilota od nadajnidynie pamiÍtaÊ o†jego
wyregulowaniu, polegaj¹cym na ustawieniu
czÍstotliwoúci fali noúnej na 36kHz. Jeøeli
posiadamy miernik
czÍstotliwoúci, to przerywamy po³¹czenie pomiÍdzy nÛøk¹ 8 IC1
i†nÛøk¹ 4 IC2 (przecinamy delikatnie úcieø- Rys. 5. Rozmieszczenie elementów
kÍ). NastÍpnie do³¹cza- na płytce drukowanej pilota
m y p r o w i z o r y c z n i e z nadajnikiem radiowym.
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W†przypadku wykonania odbiornika pracuj¹cego z†wykorzystaniem
transmisji na falach radiowych, modu³ odbiorczy lutujemy bezpoúrednio do p³ytki obwodu
drukowanego. Natomiast
w†przypadku stosowania
transmisji w†podczerwie- Rys. 7. Rozmieszczenie elementów
na płytce drukowanej nadajnika z
ni, modu³ odbiornika najtransmisją w podczerwieni.
lepiej umieúciÊ gdzieú na
desce rozdzielczej samo- umieszczone zosta³y dodatkowe
chodu, tak aby mÛg³ byÊ szeregi punktÛw lutowniczych, do³atwo oúwietlony przez ³¹czonych do plusa i†do minusa
wi¹zkÍ podczerwieni emi- zasilania. Z†tymi punktami moøetowan¹ przez trzymanego my za pomoc¹ kropelek cyny
w†rÍce pilota. Modu³ od- po³¹czyÊ wejúcia adresowe (lub
biornika ³¹czymy z†p³ytk¹ pozostawiaÊ je nie pod³¹czone)
g³Ûwn¹ za pomoc¹ trÛjøy- zwracaj¹c uwagÍ, aby kody w†na³owego przewodu (z³¹cze dajniku i†odbiorniku by³y idenRys. 6. Rozmieszczenie elementów na płytce
CON1 w†module odbior- tyczne.
drukowanej centralki alarmowej.
czym i†CON6 na p³ytce Zbigniew Raabe, AVT
centralki).
ka o†kilka metrÛw i†powtarzamy
Przed przekazaniem uk³adu do
regulacjÍ. Czynimy tak kilkakroteksploatacji pozosta³a nam tylko
nie, aø do momentu, w†ktÛrym
jedna czynnoúÊ do wykonania:
nie bÍdzie juø moøna odebraÊ
ustawienie identycznych kodÛw
transmisji. Obydwa rodzaje pilona wejúciach adresowych kodera Rys. 8. Rozmieszczenie elementów
tÛw powinny byÊ zasilane z†bai†dekodera. Na spodniej stronie na płytce drukowanej odbiornika
terii 12V.
p³ytek obwodÛw drukowanych podczerwieni.
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