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“Superpilot” RC5
AVT−849

Tak wiÍc, wyko-
rzystuj¹c wszystkie moøli-

woúci kodu RC5, moøemy za
pomoc¹ jednego pilota sterowaÊ
do 32 rÛønymi urz¹dzeniami i†do
kaødego z†nich wysy³aÊ do 64
rÛønych poleceÒ.
Uk³ad jest sterowany za pomo-

c¹ 96-przyciskowej, dwuczÍúcio-
wej klawiatury. Mniejszy jej seg-
ment s³uøy do wyboru jednego
z†32 adresÛw uk³adÛw obs³ugiwa-
nych przez pilota, a†wiÍkszy do
wydawania 64 rozkazÛw. Waøn¹
zalet¹ pilota jest to, øe wybrany
adres jest zapamiÍtywany aø do
momentu wybrania nastÍpnego.
Zastosowanie proponowanego

uk³adu moøe byÊ bardzo szerokie,
pocz¹wszy od sterowania fabrycz-
nymi urz¹dzeniami RTV, a†koÒcz¹c
na wszelkiego rodzaju uk³adach
domowej automatyki, ktÛre moøe-
my wykonaÊ samodzielnie. Uk³ad
pilota jest banalnie prosty i†moøe
byÊ wykonany nawet przez zupe³-
nie pocz¹tkuj¹cego elektronika.
No i†co Moi Drodzy, czy kupicie

takie urz¹dzenie w†pierwszym lep-
szym sklepie ze sprzÍtem RTV?

Opis dzia³ania
Schemat elektryczny propono-

wanego uk³adu pilota pokazano
na rys. 1. Sercem uk³adu jest
rewelacyjna kostka produkcji fir-
my HOLTEK - HT6230, uniwer-
salny nadajnik kodu RC5. Uøycie
przymiotnika ìrewelacyjnaî jest
chyba w†pe³ni uzasadnione, po-
niewaø uk³ad ten, spe³niaj¹cy bar-

dzo z³oøone funkcje, potrzebuje
do dzia³ania zaledwie dwÛch ele-
mentÛw zewnÍtrznych: rezystora
i†taniego rezonatora ceramicznego.
Ogromnym udogodnieniem dla

konstruktorÛw jest wyposaøenie
uk³adu w†wyjúcie MCODE, na ktÛ-
rym podczas transmisji danych
pojawia siÍ odpowiednio zmodu-
lowany sygna³ o†czÍstotliwoúci
36kHz. DziÍki temu kompletny
uk³ad pilota sk³ada siÍ zaledwie
z†trzech rezystorÛw, rezonatora,
tranzystora i†diody IRED.
Uk³ad HT6230 moøe pracowaÊ

w†dwÛch trybach, wybieranych za
pomoc¹ wymuszenia stanu niskie-
go lub wysokiego na wejúciu MS.

Tryb pracy
z†wybieraniem jednym
przyciskiem (MS=1)
W†tym trybie naciúniÍcie jed-

nego z†przyciskÛw klawiatury wy-
bierania adresu powoduje zapa-
miÍtanie go w†rejestrach uk³adu,
wygenerowanie jego kodu i†pole-

Prezentowany w†artykule
ìsuperpilotî jest urz¹dzeniem

o†ogromnych walorach
uøytkowych: pracuje
w†najpopularniejszym

standardzie RC5 i†pozwala
sterowaÊ kaødym urz¹dzeniem
posiadaj¹cym odbiornik RC5,
wysy³aj¹c do niego kaød¹

z komend dostÍpnych
w†tym kodzie.

Tab. 1. Zestawienie najczęściej stoso−
wanych adresów.
Adresy poszczególnych urządzeń sterowanych
kodem RC5

Adres Urządzenie
00 Odbiornik telewizyjny 1
01 Odbiornik telewizyjny 2
02 Teletekst
05 Magnetowid 1
06 Magnetowid 2
16 Przedwzmacniacz audio 1
17 Radioodbiornik
18 Magnetofon
19 Przedwzmacniacz audio 2
20 Odtwarzacz CD
22 Tuner satelitarny

07, 11, 13, 15, 24..25, 27..31 Adresy zwykle
nie wykorzystywane, które mo−
żemy przydzielić samodzielnie
skonstruowanym urządzeniom
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cenia numer 63. Poniewaø adres
urz¹dzenia zosta³ zapamiÍtany, do
wydawania nastÍpnych poleceÒ
uøywamy tylko jednego z†klawi-
szy klawiatury rozkazÛw.

Tryb pracy
z†wybieraniem za
pomoc¹ dwÛch
przyciskÛw (MS=0)
W†tym trybie adres nie jest

zapamiÍtywany i†do wydania po-
lecenia potrzebne jest jednoczesne
naciúniÍcie dwÛch klawiszy: ad-
resu sterowanego urz¹dzenia i†od-
powiedniego polecenia.

W†naszym uk³adzie HT6230
pracuje w†trybie z†jednym klawi-
szem. Wydawa³ mi siÍ on znacz-
nie wygodniejszy od trybu z†dwo-
ma klawiszami.

Montaø i†uruchomienie
Na rys. 2 pokazano rozmiesz-

czenie elementÛw na p³ytce ob-
wodu drukowanego wykonanego
na laminacie dwustronnym. Uwaø-
ni Czytelnicy z†pewnoúci¹ zauwa-
øyli juø pewne rozbieønoúci po-
miÍdzy rysunkiem p³ytki i†foto-
grafiami modelu. Spowodowane
zosta³y dodaniem do uk³adu ele-

mentu opcjonalnego, tj. diody syg-
nalizacyjnej D2, oraz tym, øe
pomimo intensywnych poszuki-
waÒ nie uda³o mi siÍ znaleüÊ
jakiejkolwiek fabrycznej obudowy
do tego pilota.
Poniewaø obudowÍ bÍdziecie

musieli wykonaÊ samodzielnie,
zmieni³em nieco kszta³t p³ytki

Rys. 1. Schemat pilota.

Podstawowe parametry elektryczne
układu HT6230.
Napięcie zasilania: 2,4..5,2VDC (5,5V maks.)
Prąd zasilania: 1µA  w stanie spoczynku,

1,5 mA w stanie aktywnym
Częstotliwość oscylatora: 429kHz.
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obwodu drukowanego, aby u³at-
wiÊ Czytelnikom tÍ nie lubian¹
czynnoúÊ. P³ytka zosta³a przed³u-
øona, a†na jej koÒcu umieszczone
zosta³o wyciÍcie umoøliwiaj¹ce
umieszczenie w†nim dwÛch bate-
rii 1,5V typu AAA. Na obrzeøach
wyciÍcia umieszczone zosta³y du-
øe punkty lutownicze, do ktÛrych
moøna przylutowaÊ sprÍøyste sty-
ki ³¹cz¹ce uk³ad z†bateryjkami.
Dwa dodatkowe otwory φ3mm

zlokalizowane na koÒcu p³ytki
takøe powinny u³atwiÊ zrobienie
obudowy i†po³¹czenie jej z†p³ytk¹.
NajwiÍkszym problemem bÍdzie,
jak zwykle, wykonanie p³yty czo-
³owej. Aby wiÍc u³atwiÊ†Wam tÍ
czynnoúÊ, zaprojektowa³em tak¹
p³ytÍ wykonan¹ jako p³ytka dru-
kowana (PCB - rys. 3). Jest to

rozwi¹zanie najprostsze i†najmniej
pracoch³onne, a†tak obudowany
pilot od biedy zaspokaja nasze
wymagania estetyczne (p³ytkÍ
moøna pomalowaÊ np. czarnym
lakierem). Korzystaj¹c z†gotowej
p³yty czo³owej nie musimy juø
wykonywaÊ 96 otworÛw pod kla-
wisze, co w†warunkach amators-
kich by³oby czynnoúci¹ wyj¹tko-
wo ømudn¹†i†ktÛrej rezultat by³by
co najmniej niepewny.
KolejnoúÊ postÍpowania pod-

czas wykonywania obudowy po-
winna byÊ nastÍpuj¹ca:
- Korzystaj¹c z†wykonanej z†lami-
natu p³yty czo³owej jako mat-
rycy, wycinamy drug¹ p³ytkÍ
o†identycznym kszta³cie, ktÛra
bÍdzie wykorzystana jako dno
obudowy. P³ytkÍ tÍ moøemy
wykonaÊ z†kawa³ka polistyrenu
lub odpowiednio zabarwionego
plexi, a†w†ostatecznoúci nawet
z†cienkiej sklejki. Jednak najlep-
szym materia³em bÍdzie kawa-
³ek jednostronnego laminatu
uøywanego do produkcji p³ytek
drukowanych (PCB).

- W†dnie obudowy (poprzez p³ytÍ
czo³ow¹) wiercimy cztery otwo-
ry φ3mm, ktÛre umoøliwi¹ po-
³¹czenie wszystkich czÍúci sk³a-
dowych urz¹dzenia w†jedn¹ ca-
³oúÊ.

- Musimy teraz wykonaÊ dwa
komplety tulejek dystansowych,
ktÛre rozdzielaÊ bÍd¹ poszcze-
gÛlne elementy pilota. D³uøsze
tulejki umieszczamy pomiÍdzy
p³yt¹ czo³ow¹ a†p³ytk¹ z†uk³a-
dem elektronicznym, natomiast
krÛtsze pomiÍdzy dnem obudo-
wy a†p³ytk¹ pilota. Jeøeli dno
obudowy bÍdzie wykonane z†la-
minatu, to drugi komplet tulejek
moøe okazaÊ siÍ niepotrzebny.

- Jeøeli dno obudowy wykonaliú-
my z†foliowanego miedzi¹ lami-
natu epoksydowo-szklanego, to
do jego powierzchni moøemy
teraz przylutowaÊ cztery nakrÍt-
ki M3. Takie rozwi¹zanie po-
zwoli na wykonanie g³adkiego
dna obudowy, na ktÛrego spod-
niej stronie nie bÍdziemy mu-
sieli umieszczaÊ nakrÍtek.

- SkrÍcamy ca³oúÊ za pomoc¹ czte-
rech úrubek M3. Jeøeli wszystko
ìpasujeî, to ostatni¹ czynnoúci¹
bÍdzie wykonanie bokÛw obu-
dowy. Jeøeli jej dno wykonane
zosta³o z laminatu, to boki
moøemy wykonaÊ z†tego samego

materia³u, lutuj¹c ze sob¹ wszys-
tkie elementy spodu obudowy.
SzczegÛ³y montaøu obudowy

pokazane zosta³y w†schematyczny
sposÛb na rys. 4.
PowrÛÊmy jednak teraz do

montaøu czÍúci ìelektronicznejî
pilota. Montaø rozpoczniemy od
przylutowania uk³adu HT6230 do
wierzchniej strony p³ytki i†jest to
jedyna czynnoúÊ, ktÛra moøe spra-
wiÊ pewne trudnoúci pocz¹tkuj¹-
cym konstruktorom. Absolutnie
nieodzownym warunkiem jej pra-
wid³owego wykonania jest posia-
danie lutownicy wysokiej klasy,
najlepiej specjalnie przeznaczonej
do lutowania elementÛw SMD.
Uk³ad scalony naleøy†najpierw
przykleiÊ do powierzchni p³ytki,
uk³adaj¹c go tak, aby wszystkie

Rys. 2. Rozmieszczenie elementów
na płytce drukowanej.

Rys. 3. Proponowany wzór płyty
czołowej obudowy pilota.
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poniewaø wymagaÊ on bÍdzie
jedynie sporej cierpliwoúci - 96
przyciskÛw! Podczas montaøu
musimy teø podj¹Ê decyzjÍ o†sto-
sowaniu diody sygnalizacyjnej
D2 lub pominiÍciu tego elemen-
tu.
Uk³ad zmontowany zgodnie ze

schematem nie wymaga jakiego-
kolwiek uruchamiania ani regu-
lacji. P³ytkÍ do³¹czamy do zasi-
lania i teraz zaczyna siÍ problem,
podobny do tego, na jaki napo-
tka³em podczas testowania proto-
typu. Dzia³anie uk³adu moøna
z†³atwoúci¹ stwierdziÊ obserwuj¹c
diodÍ kontroln¹ D2 lub badaj¹c
za pomoc¹ oscyloskopu przebiegi
na wyjúciu CODE lub MCODE
IC1. Jak jednak stwierdziÊ popra-
wnoúÊ wspÛ³pracy uk³adu z†od-
biornikami kodu RC5, jeøeli ma-
my aø 32 adresy i†64 komendy,
a†nie wiemy, ktÛre z†nich wyko-
rzystywane s¹ w†naszym domo-
wym sprzÍcie RTV? U³atwieniem
mog¹ byÊ dwie tabelki (tab. 1
i†tab. 2), w†ktÛrych zamieszczono
wybrane adresy, pod ktÛrymi
zgodnie z†zaleceniami twÛrcÛw
standardu RC5 powinniúmy od-
naleüÊ okreúlone urz¹dzenia oraz
numery podstawowych komend.
PamiÍtajmy jednak, øe nie wszys-
cy producenci sprzÍtu RTV sto-
suj¹ siÍ do tych zaleceÒ i†øe
niekiedy bÍdziemy zmuszeni
ustaliÊ adres jakiegoú urz¹dzenia
metod¹ prÛb
i†b³ÍdÛw.
I † j e s z c z e

jedno: w†na-
szym uk³a -
dzie HT6230
pracuje w†try-
bie z†wybiera-

WYKAZ ELEMENTÓW

Rezystory
R1: 6,8kΩ
R2: 1kΩ
R3: 10Ω
R4: 100Ω
Kondensatory
C1: 220nF
Półprzewodniki
D1: dioda IRED
D2: dioda LED φ3mm
IC1: HT6230
T1: BC548 lub odpowiednik
Różne
Q1: rezonator ceramiczny 429kHz
S1..S96: przycisk microswitch
1,5mm

Tab. 2. Zestawienie najczęściej stoso−
wanych numerów poleceń.
Numery poleceń w kodzie RC5−telewizor
Numer Polecenie
00 − 09 Cyfry od 0 do 9, numery kana−

łów TV
12 Stand by (wyłączenie telewizora

z zapamiętaniem ustawionych
parametrów)

13 Mute (wyciszenie dźwięku)
14 Normalizacja
16 Zwiększenie głośności
17 Zmniejszenie głośności
18 Zwiększenie jaskrawości
19 Zmniejszenie jaskrawości
20 Zwiększenie nasycenia
21 Zmniejszenie nasycenia
22 Zwiększenie poziomu tonów

niskich
23 Zmniejszenie poziomu tonów

niskich
24 Zwiększenie poziomu tonów

wysokich
25 Zmniejszenie poziomu tonów

wysokich
26 Balans w prawo
27 Balans w lewo

Numery poleceń w kodzie RC5−magnetowid
48 Pauza
50 Przewijanie do tyłu
52 Przewijanie do przodu
53 Odtwarzanie
54 Stop
55 Zapis

Œruba

Nakrêtka M3

Tulejka dystansowa

P³yta czo³owa

P³ytka PCB

Dno obudowy

Przyciski

niem jednym przyciskiem. Jeøeli
jednak ktoú chcia³by zastosowaÊ
tryb pracy z†wybieraniem dwo-
ma przyciskami, to wystarczy
przeci¹Ê na p³ytce úcieøkÍ
w†miejscu oznaczonym ìXî i†zlu-
towaÊ ze sob¹ dwa dodatkowe
punkty lutownicze w†miejscu
ìAî.
Zbigniew Raabe, AVT
zbigniew.raabe@ep.com.pl

Wzory p³ytek drukowanych w for-
macie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/
pcb.html oraz na p³ycie CD-EP01/
2000 w katalogu PCB.

wyprowadzenia znalaz³y siÍ do-
k³adnie poúrodku przeznaczonych
dla nich pÛl lutowniczych. Do
klejenia nie naleøy uøywaÊ kleju
szybkoschn¹cego w†rodzaju Super
Glue, ale wy³¹cznie kleje wolno
wi¹ø¹ce, nawet zwyczajny klej
biurowy lub ma³¹ kropelkÍ Distalu
lub Poxipolu. Po zaschniÍciu kle-
ju dobrze oczyszczon¹ lutownic¹
lutujemy wyprowadzenia uk³adu,
stosuj¹c minimalne, úladowe  iloú-
ci cyny.
Montaø pozosta³ej czÍúci uk³a-

du nie wymaga juø komentarza, Rys. 4. Sposób montażu mechanicznego pilota.


