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Zdalnie sterowany
SILIKOFON
AVT−880

Opis dzia³ania
Schemat elektryczny uk³adu

odtwarzacza zosta³ pokazany na
rys. 1. Jak widaÊ, nie jest to nic
nowego: na schemacie widzimy
same typowe, znane od dawna
uk³ady, tyle øe nietypowo po-
³¹czone ze sob¹.
G³Ûwnym blokiem funkcjonal-

nym uk³adu jest skonstruowany
dok³adnie wed³ug aplikacji fab-
rycznej  uk³ad magnetofonu (moøe
raczej ìsilikofonuî), wykorzystuj¹-
cy dobrze nam znany uk³ad
ISD1420. Nie bÍdziemy omawiaÊ
tego uk³adu, poniewaø s¹dzÍ, øe
kaødy elektronik zna go juø na
pamiÍÊ. Wystarczy wspomnieÊ, øe
ISD1420 jest scalonym uk³adem
s³uø¹cym do rejestracji, przecho-
wywania w†pamiÍci nieulotnej

i †od twarzania komunika tÛw
düwiÍkowych o†czasie trwania do
20s. Uk³ad umoøliwia nagranie
i†nastÍpnie wielokrotne odtworze-
nie dowolnego komunikatu düwiÍ-
kowego. Zapis dokonywany jest
przy naciúniÍtym przycisku RE-
CORD, natomiast odtwarzanie ini-
cjowane jest podaniem krÛtkiego
impulsu ujemnego na wejúcie
!PLAYE uk³adu IC1.
Drugim blokiem funkcjonalnym

uk³adu jest prosty odbiornik ra-
diowy, umoøliwiaj¹cy zdalne za-
inicjowanie odtwarzania nagrane-
go komunikatu. Uk³ad zosta³
uproszczony do minimum dziÍki

Zdalne zainicjowanie
odtwarzania nagranego

uprzednio efektu düwiÍkowego
stwarza przed amatorami
robienia innym dowcipÛw

wrÍcz nieograniczone
moøliwoúci. Tym razem nie

bÍdÍ pos³ugiwa³ siÍ
przyk³adami, ale wiem, øe

Czytelnicy z†pewnoúci¹
wymyúl¹ dla proponowanego
uk³adu tysi¹ce zastosowaÒ,

jak choÊby robienie
efektownych pokazÛw

brzuchomÛwstwa.
Robienie dowcipÛw to nie
jest jedyne zastosowanie

sterowanego radiem
odtwarzacza. Moøe on zostaÊ

uøyty jako uniwersalny
sygnalizator, a nawet jako

ìluksusowyî, bezprzewodowy
dzwonek do drzwi.

Rys. 1. Schemat elektryczny odtwarzacza i odbiornika sterującego.
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Rys. 2. Kodowany nadajnik radiowy.

zastosowaniu znanego juø nam
modu³u†odbiornika 430MHz pro-
dukcji w³oskiej firmy Telecon-
trolli. Modu³ ten znalaz³ wielo-
krotnie zastosowanie w†naszych
konstrukcjach i†nie ma sensu po-
nownie go szczegÛ³owo opisywaÊ.
Przypomnijmy tylko, øe†jest to
kompletny odbiornik radiowy, fab-
rycznie dostrojony do czÍstotli-
woúci 430MHz, na ktÛrego wyj-
úciu otrzymujemy sygna³ o†pozio-
mie TTL. Teoretycznie wystarczy-
³oby zastosowaÊ w†naszym uk³a-
dzie sam odbiornik RR4, ktÛry
sygnalizowa³by stanem wysokim
na wyjúciu OUT fakt odebrania
fali noúnej o†w³aúciwej czÍstotli-
woúci (430MHz). Taki uk³ad dzia-
³a³by jednak wy³¹cznie ìna papie-
rzeî, poniewaø w†praktyce reago-
wa³by na liczne zak³Ûcenia, a†tak-
øe na fale noúne generowane
przez wszystkie piloty radiowe
w†promieniu kilkudziesiÍciu met-
rÛw. Dlatego teø, zarÛwno nadaj-

nik, jak i†odbiornik radiowy, pra-
cuj¹ce w†naszym systemie, wypo-
saøone zosta³y w†proste uk³ady
kodera i†dekodera, zabezpieczaj¹-
ce w†wystarczaj¹cy sposÛb przed
nie kontrolowanym w³¹czaniem
siÍ odtwarzacza. Jako koder i†de-
koder zosta³y†zastosowane dobrze
znane i†wielokrotnie juø opisywa-
ne uk³ady MC145026 (koder)
i†MC145028 (dekoder). Uk³ady te,
zaprojektowane z†myúl¹ o†konstru-
owaniu pilotÛw do alarmÛw sa-
mochodowych, dawno juø nie
nadaj¹ siÍ do tej roli, ale mog¹
w†dalszym ci¹gu znaleüÊ zastoso-
wanie w†prostych uk³adach zdal-
nego sterowania, wymagaj¹cych
ochrony przed ingerencj¹ niepo-
wo³anych osÛb.
Uk³ad IC1 - MC145028 deko-

duje odebrany sygna³ radiowy
i†porÛwnuje go z†ustawionym ko-
dem. Jeøeli dwa kolejne porÛw-
nania wypadn¹ pozytywnie, to na
wyjúciu VT (ang. Valid Transmis-
sion) pojawia siÍ wysoki poziom
napiÍcia, ktÛry polaryzuje ba-
zÍ†tranzystora T1, a†w†konsekwen-
cji powoduje rozpoczÍcie przez
IC1 odtwarzania nagranego komu-
nikatu.
Do sterowania naszym ìbrzu-

chomÛwc¹î potrzebny jest nadaj-
nik. Moøemy zastosowaÊ dowol-
nego pilota, np. od alarmu samo-
chodowego, ktÛry spe³nia dwa
warunki: zbudowany jest z†wyko-

rzystaniem uk³adu MC145026
i†pracuje na czÍstot l iwoúci
430MHz. Wybaczcie, ale konstru-
owanie specjalnego pilota do na-
szego uk³adu wyda³o mi siÍ tech-
nicznym i†ekonomicznym nonsen-
sem i†pos³uøy³em siÍ gotowym
uk³adem, ktÛry kiedyú zaprojekto-
wa³em.
Schemat pilota przedstawiony

na rys. 2 nie wymaga komentarza,
z†wyj¹tkiem zaznaczenia, øe jeden
z†kana³Ûw (przycisk S1 lub S2)
naleøy traktowaÊ jako rezerwowy
i†ewentualnie wykorzystaÊ do ste-

WYKAZ ELEMENTÓW

Odtwarzacz
Rezystory
R1: 470kΩ
R2, R5, R10: 3kΩ
R3: 100kΩ
R4: 200kΩ
R6: 56kΩ
R7: 220Ω
R8: 1kΩ
R9: 10kΩ
Kondensatory
C1: 4,7µF/16V
C2: 22nF
C3, C10: 100µF/16V
C4, C6: 100nF
C5: 220µF/16V
C7, C8, C9: 470nF
Półprzewodniki
IC1 : ISD1420
IC2:  MC145028
T1: BC548
Różne
LS1: głośniczek R≥8Ω
M1: mikrofon elektretowy
Q1: odbiornik 430 MHz RR4
S1: przycisk typu microswitch

Układ pilota
Rezystory
R1: 43kΩ
R2: 24kΩ
R3: 1,2kΩ
Kondensatory
C1: 10nF
C2: 220nF
Półprzewodniki
IC1: MC145026
D1: 1N4148
D2: LED φ3mm
Różne
Q1: nadajnik 430MHz: RT1
S1, S2 : przycisk typu microswitch
Obudowa typu KM−13
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Rys. 3. Rozmieszczenie elementów
na płytce drukowanej odbiornika.

rowania innym urz¹dzeniem (np.
drugim odtwarzaczem).

Montaø i†uruchomienie
Na rys. 3 i†4 zosta³o pokazane

rozmieszczenie elementÛw na
dwÛch p³ytkach obwodÛw dru-
kowanych. Montaø uk³adÛw  nie

Rys. 4. Rozmieszczenie elementów
na płytce drukowanej nadajnika.

okaøe siÍ trudny, moøe z†wyj¹t-
kiem pilota, ktÛrego ze wzglÍdu
na ma³e wymiary p³ytki i†gÍste
upakowanie elementÛw musimy
wykonaÊ szczegÛlnie starannie.
W†øadnym przypadku nie naleøy
stosowaÊ podstawki pod uk³ad
scalony umieszczony w†pilocie,
a†precyzyjne wywiercenie otwo-
rÛw†w†obudowie przeznaczonych
na przyciski u³atwi¹ ma³e otwor-
ki w†p³ytce drukowanej (symbol
ìxî).
Uk³ady zmontowane ze spraw-

dzonych elementÛw nie wymagaj¹
regulacji, ale jedynie zaprogramo-
wania uk³adÛw kodera i†dekodera
identycznym kodem. Wejúcia ad-
resowe tych uk³adÛw ³¹czymy za
pomoc¹ kropelek cyny z†plusem
zasilania, minusem lub pozosta-
wiamy nie pod³¹czone. Naleøy
jedynie zwrÛciÊ uwagÍ, øe najstar-
szy bit adresu (A9) zarezerwowa-
ny jest do wyboru kana³u i†w†od-
biorniku moøe byÊ jedynie zwarty
do masy lub nie pod³¹czony.

Uk³ad odtwarzacza powinien
byÊ zasilany napiÍciem sta³ym
5..6VDC, najlepiej z†czterech ba-
terii R6 lub akumulatorkÛw. Do
zasilania pilota wykorzystamy ty-
pow¹ bateriÍ 12V.
Andrzej Gawryluk, AVT

Wzory p³ytek drukowanych w for-
macie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/
pcb.html oraz na p³ycie CD-EP08/
2000 w katalogu PCB.


