Samochodowa
P centrala
R O J Ealarmowa
K T Y

Samochodowa centrala
alarmowa
kit AVT−895

Prezentowane
w†artykule
urz¹dzenie jest
w†obecnych, niezbyt
bezpiecznych czasach,
nieodzownym wyposaøeniem
kaødego samochodu. Mam tu
na myúli samochodowy system
alarmowy, nieco bardziej
rozbudowany niø te, ktÛre
prezentowaliúmy na ³amach
EP do tej pory.

Elektronika Praktyczna 11/2000

Samodzielna budowa wszelkiego rodzaju instalacji alarmowych
ma sens. Urz¹dzenia fabryczne,
nawet (a moøe w†szczegÛlnoúci) te
najlepsze s¹ najczÍúciej dobrze
znane z³odziejom. Natomiast urz¹dzenie skonstruowane przez amatora bÍdzie zawsze niespodziank¹
dla amatorÛw cudzej w³asnoúci.
Za samodzielnym wykonaniem
systemu alarmowego przemawia
jeszcze jeden argument: ekonomiczny. Samochodowe systemy
alarmowe dobrej klasy (produkcji
fabrycznej) nie naleø¹ do urz¹dzeÒ tanich. Nie ma to znaczenia,
jeøeli mamy je wykorzystywaÊ do
zabezpieczania najnowszych modeli Audi czy Volkswagena. Jednak nie tylko nowe, luksusowe
auta padaj¹ ³upem z³odziei. Gin¹
takøe auta starsze, wys³uøone Polonezy czy nawet sÍdziwe Maluszki. Ba, s³ysza³em nawet o†kradzieøy Syrenki! Zak³adanie drogich, fabrycznych systemÛw alarmowych do takich samochodÛw
nie ma jednak wiÍkszego sensu,
poniewaø ich wartoúÊ mog³aby
niejednokrotnie przekroczyÊ wartoúÊ samego samochodu. Tu w³aúnie otwiera siÍ pole do popisu dla
dzia³alnoúci amatorskiej.
Postanowi³em zastosowaÊ pilota z†kodem sta³ym, z†tym øe polecenia przez niego wysy³ane s³uø¹ tylko do uzbrajania systemu
alarmowego i†obs³ugi funkcji dodatkowych oraz otwierania i†zamykania drzwi, o†ile w†samocho-

dzie zainstalowane s¹ zamki elektryczne. Po czÍúciowym rozbrojeniu alarmu za pomoc¹ sygna³u
nadanego z†pilota, do samochodu
moøna wprawdzie wsi¹úÊ, ale z³odzieja spotka przykra niespodzianka: uruchomienie silnika bÍdzie
niemoøliwe. WiÍcej, po w³¹czeniu
stacyjki na desce rozdzielczej pojazdu pojawi siÍ informacja o†braku paliwa, ca³kowicie dezorientuj¹ca amatora ìprzejaødøkiî naszym samochodem. Jeøeli intruz
bÍdzie przebywa³ d³uøej w†samochodzie z†w³¹czon¹ stacyjk¹, to
sygnalizacja alarmowa w³¹czy siÍ,
a†zap³on w†dalszym ci¹gu pozostanie zablokowany. Dopiero dotkniÍcie do czytnika zarejestrowan¹ tabletk¹ DS1990 spowoduje
usuniÍcie blokady i†fa³szywych informacji z†deski rozdzielczej.
W†odrÛønieniu od pilotÛw z†kodem sta³ym, pastylki firmy DALLAS s¹ ca³kowicie pewne: nie jest
znana metoda ìz³amaniaî zabezpieczenia, w†ktÛrym s¹ stosowane.
Na úwiecie nie ma dwÛch identycznych uk³adÛw DS1990, a†liczba ich moøliwych numerÛw seryjnych jest wrÍcz astronomiczna
i†wynosi oko³o 1,8*1019 (dok³adnie
18446744073709551615).
Centrala ma spe³niaÊ nastÍpuj¹ce funkcje:
1. Uruchamianie sygnalizacji
alarmowej przy prÛbie otwarcia
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Rys. 1. Schemat elektryczny centralki.
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drzwi samochodu lub wyst¹pienia
innego kryterium alarmu, zaleønego od zastosowanych czujnikÛw.
2. Centrala posiada dwa wejúcia, do ktÛrych moøna do³¹czyÊ
dowolne czujniki pracuj¹ce w†trybie NO. Jedno wejúcie pracuje
z†opÛünieniem poprzedzonym
wstÍpnym, krÛtkotrwa³ym alarmem wstÍpnym. Jeøeli podczas
czasu opÛünienia kryterium alarmu nie powtÛrzy siÍ, to sygnalizacja nie jest w³¹czana. Zwarcie
drugiego wejúcia do masy powoduje natychmiastowe w³¹czenie
sygnalizacji.
3. Centrala sterowana jest pilotem radiowym. Do dyspozycji
mamy nastÍpuj¹ce funkcje sterowane z†pilota:
- Uzbrajanie systemu alarmowego.
Po uzbrojeniu systemu, co sygnalizowane jest szybkim migotaniem diody LED, w³¹czana jest
takøe blokada zap³onu silnika
i†automatycznie zamykane s¹
drzwi. Alarm pozostaje w†stanie
aktywnym, co sygnalizowane jest
b³yskami diody LED powtarzaj¹cymi siÍ co 1†sekundÍ.
- CzÍúciowe rozbrajanie systemu.
W†tym stanie moøna wejúÊ do
samochodu, ale blokada zap³onu
funkcjonuje nadal. Po w³¹czeniu
stacyjki zapala siÍ kontrolka
rezerwy paliwa, a†strza³ka paliwomierza opada do zera.
- Odleg³oúciowe w³¹czanie sygnalizacji alarmowej (tzw. funkcja PANIC). Ta funkcja moøe byÊ wykorzystywana np. w†przypadku
porwania samochodu. Jej w³¹czenie powoduje uruchomienie sygnalizacji optycznej i†akustycznej
oraz zablokowanie zap³onu. Funkcja ta moøe byÊ wykorzystywana
niezaleønie od tego czy system
alarmowy jest uzbrojony, czy nie.
- Odleg³oúciowe w³¹czanie sygnalizacji úwietlnej w†celu u³atwienia odszukania pojazdu na parkingu. Po krÛtkotrwa³ym sygnale
akustycznym úwiat³a samochodu
migaj¹ przez kilka sekund. Ta
funkcja takøe moøe byÊ zastosowana w†dowolnym momencie.
4. Po uzbrojeniu alarmu zap³on
silnika jest automatycznie blokowany i†pozostaje w†takim stanie nawet
po otwarciu drzwi za pomoc¹ pilota. Odblokowania zap³onu moøna
dokonaÊ wy³¹cznie za pomoc¹ tabletki DALLAS DS1990, przy³oøonej
do czytnika TOUCH MEMORY.
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5. Centrala posiada wbudowan¹ funkcjÍ sterowania zamkami
drzwi samochodu. Po w³¹czeniu
zap³onu drzwi s¹ automatycznie
zamykane, a†po zakoÒczeniu jazdy
otwierane.
6. Zastosowanie dodatkowego
przekaünika pozwala na rozbudowÍ systemu i†wyposaøenie go
w†funkcjÍ symulacji wyczerpania
paliwa w†baku.
Niezaleønie od ìnormalnegoî
opisu zaprojektowanego i†wykonanego urz¹dzenia, chcia³bym w†tym
artykule po raz kolejny zwrÛciÊ
uwagÍ CzytelnikÛw na tak popularny ostatnio pakiet programowy
BASCOM AVR. Jest to ìm³odszy
bratî znanego wszystkim pakietu
BASCOM8051 Special Edition for
Elektronika Praktyczna, udostÍpnionego bezp³atnie Czytelnikom
Elektroniki Praktycznej, polecanego ca³ej rodzinie procesorÛw ATMEL AVR. Program steruj¹cy prac¹ centrali zosta³ przeze mnie
napisany w†ci¹gu kilku godzin
niezbyt wytÍøonej pracy.

Opis dzia³ania
Schemat elektryczny samochodowej centrali alarmowej przedstawiamy na rys. 1, a†na rys. 2 schemat
wspÛ³pracuj¹cego z†ni¹ pilota.
ìSercemî centrali jest uk³ad
typu AT90S2313. Jest to nowoczesny mikrokontroler o†architekturze RISC, ktÛrego moøliwoúci,
a†przede wszystkim duøa szybkoúÊ pracy, s¹ w†naszym uk³adzie
wykorzystane tylko czÍúciowo.
O†wyborze tego procesora, a†nie
jego ìpinowegoî odpowiednika
AT89C2051, przes¹dzi³a jedna
z†jego zalet: wewnÍtrzna pamiÍÊ
danych EEPROM.

Drugim uk³adem, istotnym dla
pracy centrali, jest scalony enkoder typu HT12D, ktÛry umoøliwia
zdalne sterowanie prac¹ urz¹dzenia. WspÛ³pracuje on z†koderem
typu HT12E, umieszczonym w†nadajniku radiowym - pilocie. Trzeci uk³ad - IC1 - zawiera w†swojej
strukturze siedem tranzystorÛw
Darlingtona z†diodami zabezpieczaj¹cymi je przed uszkodzeniem
na skutek przepiÍÊ wystÍpuj¹cych
w†prze³¹czanych indukcyjnoúciach. Bardzo waøn¹ rolÍ pe³ni
uk³ad automatycznego zerowania
IC3 (DS1813). Jego zadaniem jest
nadzorowanie napiÍcia zasilaj¹cego i†w†przypadku spadku jego
wartoúci poniøej 4,75V natychmiastowe wyzerowanie kontrolera
przez wymuszenie stanu niskiego
na jego wejúciu RESET. Zabezpieczamy siÍ w†ten sposÛb przed
niekontrolowanym dzia³aniem procesora, ktÛry wydaj¹c ìostanie
tchnienieî po wy³¹czeniu mu zasilania mÛg³by dokonywaÊ przypadkowych wpisÛw do pamiÍci
danych EEPROM.
Do procesora steruj¹cego prac¹
centrali do³¹czone s¹, za poúrednictwem tranzystorÛw Darlingtona
zawartych w†strukturze IC1, nastÍpuj¹ce uk³ady wykonawcze:
1. Przekaünik RL1, ktÛrego styki w³¹czaj¹ úwiat³a kierunkowskazÛw lub úwiat³a drogowe pojazdu.
2. Przekaüniki RL2 i†RL3 steruj¹ce si³ownikami zamykaj¹cymi
i†otwieraj¹cymi zamki w†drzwiach
samochodu.
3. Przekaünik RL4, ktÛrego zadaniem jest odcinanie napiÍcia od
uk³adu zap³onowego lub uniemoøliwianie rozruchu silnika w†inny
sposÛb. Do z³¹cza doprowadzone

Rys. 2. Schemat elektryczny nadajnika zdalnego sterowania.
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Rys. 3. Rozmieszczenie elementów na płytce drukowanej centralki.

zosta³y wszystkie trzy styki prze³¹czane przekaünika, co umoøliwia ³atwe dopasowanie uk³adu do
instalacji samochodu.
4. Przekaünik RL5 w³¹czaj¹cy
alarmowy sygna³ akustyczny.
5. Przekaünik RL6 (sterowany
bezpoúrednio z†wyjúcia procesora). Jest to element dodatkowy,
ktÛrego zadaniem moøe byÊ symulowanie wyczerpania paliwa w†baku samochodu. WiÍcej na ten
temat w†czÍúci poúwiÍconej uruchamianiu uk³adu.
6. Dioda LED, pe³ni¹ca funkcje
sygnalizacyjne, typowe dla alarmÛw samochodowych.
Centrala jest sterowana z†nastÍpuj¹cych uk³adÛw wejúciowych:
1. 1WIRE - port magistrali
1†WIRE s³uø¹cy odczytywaniu kluczy DS1990.
2. STACYJKA - wejúcie po³¹czone z†takim punktem w†instalacji elektrycznej samochodu, w†ktÛrym napiÍcie wystÍpuje wy³¹cznie
po w³¹czeniu stacyjki. Wejúcie to
s³uøy do sterownia obs³ug¹ zamka
centralnego i†jednego z†rodzajÛw
alarmÛw.
3. Sterowanie drog¹ radiow¹ za
poúrednictwem odbiornika Q2
i†uk³adu dekoduj¹cego IC4 HT12D.
Dzia³anie uk³adu przeúledzimy
rozpoczynaj¹c od momentu pierwszego uruchomienia. Pierwsz¹
czynnoúci¹ bÍdzie ìnauczenieî
uk³adu numerÛw seryjnych kluczy
- tabletek DALLAS.
Przy pierwszym uruchomieniu
centrali musimy koniecznie zewrzeÊ jumper JP1. Spowoduje to
przejúcie uk³adu w†tryb rejestracji
kluczy, co zostanie zasygnalizo-

26

wane dziesiÍcioma b³yskami diody LED. Uk³ad przystosowany jest
do rejestracji do 10 tabletek DALLAS DS1990. Jest to jednak liczba
znacznie przekraczaj¹ca zwyk³e
potrzeby i†najczÍúciej bÍdziemy
wykorzystywaÊ jedn¹, dwie lub
trzy tabletki (tyle, ile kompletÛw
kluczykÛw do samochodu posiadamy). Aby ograniczyÊ liczbÍ kluczy, nie musimy dokonywaÊ jakichú specjalnych zabiegÛw. Po
prostu, rejestrujemy niektÛre klucze kilkukrotnie tak, aby procesor
ìmyúla³î, øe zapisa³ w†pamiÍci
numery dziesiÍciu pastylek.
Rejestracja klucza polega na przy³oøeniu go do czytnika i†odczekaniu
oko³o pÛ³ sekundy. Zarejestrowanie
klucza zostanie potwierdzone w³¹czeniem diody LED na ok. 3
sekundy, po czym moøemy przyst¹piÊ do rejestracji nastÍpnej tabletki.
Program odczytuje ich numery, a†nastÍpnie zapisuje je w†pamiÍci danych EEPROM.
Po zaprogramowaniu kluczy centrala jest juø gotowa do pracy.
Za³Ûømy teraz, øe znajduje siÍ ona
w†stanie oczekiwania. W†tym stanie
uk³ad reaguje jedynie na sygna³y
wysy³ane z†pilota, ktÛrego schemat
zosta³ pokazany na rys. 2.
Nadajnik steruj¹cy prac¹ centrali zbudowany zosta³ z†wykorzystaniem popularnego scalonego
kodera typu HT12E produkcji firmy HOLTEK.
Prac¹ nadajnika sterujemy za
pomoc¹ dwÛch przyciskÛw S1
i†S2. Naleøy zauwaøyÊ, øe naciúniÍcie jednego z†nich lub obu
naraz powoduje nie tylko doprowadzenie zasilania do uk³adu za
poúrednictwem diod D3 i†D4, ale

takøe wymuszenie na wejúciach
danych D1 i†D2 kombinacji stanÛw logicznych, zaleønej od naciúniÍtego przycisku.
Do dyspozycji mamy trzy komendy (tab. 1).
Adres, pod jaki maj¹ byÊ wysy³ane polecenia steruj¹ce prac¹
centrali, ustawiamy wymuszaj¹c
odpowiednie stany logiczne na
wejúciach adresowych (A0..A7)
IC1. Kaøde z†wejúÊ adresowych
moøe znaleüÊ siÍ w†trzech stanach: pod³¹czone do plusa zasilania, pod³¹czone do minusa
i†ìwisz¹ce w†powietrzuî.
Odebranie przez odbiornik Q2
kodu, ktÛrego adres zgadza siÍ
z†adresem ustawionym w†dekoderze IC4, powoduje wystawienie
stanu wysokiego na wyjúciu VT
(ang. Valid Transmission) tego
uk³adu. Stan ten, po zanegowaniu
przez tranzystor T2, zostaje doprowadzony do wejúcia przerwania zewnÍtrznego procesora INT0. Powoduje to natychmiastowe przejúcie programu do analizowania odebranego kodu.
NaciúniÍcie przycisku S2 powoduje w³¹czenie funkcji poszukiwania samochodu na parkingu.
Wygenerowany zostanie krÛtki
sygna³ düwiÍkowy, a†nastÍpnie 10
krÛtkich sygna³Ûw úwietlnych.
Funkcja ta jest, wbrew pozorom,
bardzo uøyteczna na zat³oczonych
parkingach przed supermarketami
i†pozwala na szybkie odnalezienie
swojego pojazdu pomiÍdzy setkami innych. Funkcja ta moøe byÊ
stosowana niezaleønie od aktualnego stanu systemu alarmowego,
zarÛwno podczas jego uzbrojenia,
jak i†w†czasie czuwania.
Jednoczesne naciúniÍcie przyciskÛw S1 i†S2 spowoduje w³¹czenie pe³nej sygnalizacji alarmowej.
Generowany bÍdzie ci¹g³y sygna³
akustyczny i†przerywane sygna³u
optyczne. Funkcja ta moøe byÊ
uøyteczna w†przypadku porwania
samochodu, a†takøe w†sytuacji,
kiedy zauwaøymy podejrzane manipulacje przy naszym samochodzie, gdy nie w³¹czy³a siÍ jeszcze
sygnalizacja alarmowa. Uaktywnienie tej funkcji powoduje takøe
zablokowanie zap³onu.
NaciúniÍcie przycisku S1 w†czasie, kiedy centrala jest w†stanie
nieaktywnym spowoduje uzbrojenie
systemu alarmowego. Uaktywnianie
systemu sygnalizowane jest dwoma
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Tab. 1.
Przyciski
S1

D1
0

D2
1

D3
1

D4
1

S2
S1 + S2

1
0

0
0

1
1

1
1

Funkcja
Uzbrajanie systemu alarmowego i zamykanie drzwi/
częściowe rozbrajanie i otwieranie drzwi samochodu
Poszukiwanie samochodu na parkingu
Włączenie sygnalizacji alarmowej (funkcja PANIC)

krÛtkimi sygna³ami akustycznymi,
a†nastÍpnie szybkim migotaniem
diody LED przez kilkanaúcie sekund. Natychmiast po odebraniu
sygna³u z†pilota drzwi samochodu
zostaj¹ zamkniÍte. Uzbrojony system
rozpoczyna sprawdzanie stanu do³¹czonych do jego wejúÊ czujnikÛw.
Zap³on samochodu jest w†tym czasie zablokowany. Pierwsze wyst¹pienie kryterium alarmu na jednym
z†wejúÊ centrali spowoduje w³¹czenie krÛtkiego akustycznego sygna³u
ostrzegawczego, tzw. prealarmu. Jeøeli jednak w†ci¹gu kolejnych trzech
sekund stan niski bÍdzie nadal
wystÍpowa³ na jednym lub obu
wejúciach centrali, to w³¹czona zostanie pe³na sygnalizacja alarmowa:
przez minutÍ generowany bÍdzie
sygna³ akustyczny po³¹czony z†przerywanym sygna³em optycznym.
Kolejne naciúniÍcie przycisku
S1 w†pilocie spowoduje czÍúciowe rozbrojenia systemu alarmowego. Zostanie to zasygnalizowane
najczÍúciej jednym krÛtkim sygna³em akustycznym. W†przypadku
jeøeli podczas stanu aktywnego
systemu sygnalizacja alarmowa by³a w³¹czana, to wygenerowane
zostan¹ dwa sygna³y. Jest to informacja dla w³aúciciela pojazdu,
øe przy jego pojeüdzie dokonywane by³y jakieú manipulacje i†øe
naleøy dok³adnie sprawdziÊ samochÛd w†poszukiwaniu ewentualnych uszkodzeÒ. Po czÍúciowym
rozbrojeniu systemu drzwi samochodu otwieraj¹ siÍ, co dla osÛb
postronnych stwarza z³udzenie, øe
pojazd nie jest juø w†jakikolwiek
sposÛb zabezpieczony. Jest to jednak rzeczywiúcie tylko z³udzenie,
poniewaø uruchomienie pojazdu
jest w†dalszym ci¹gu niemoøliwe.
Zap³on w†dalszym ci¹gu jest zablokowany, a†po w³¹czeniu stacyjki na tablicy rozdzielczej samochodu ukazuje siÍ mylna informacja o†wyczerpaniu paliwa. S¹dzÍ,
øe wiÍkszoúÊ z³odziei, nawet jeøeli poradzili sobie ze ìz³amaniemî kodu pilota i†uda³o im siÍ
otworzyÊ samochÛd, w tym momencie zrezygnuje z†kontynuowa-
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nia kradzieøy. Jeøeli jednak nie,
to 30 sekund po otwarciu drzwi
samochodu w³¹czy siÍ pe³na sygnalizacja alarmowa, ktÛra moøe
zostaÊ wy³¹czona jedynie za pomoc¹ zarejestrowanego uprzednio
klucza - tabletki DALLAS przy³oøonego do czytnika.
Odblokowania zap³onu samochodu i†ca³kowitego rozbrojenia
systemu moøe dokonaÊ jedynie
w³aúciciel lub inna osoba wyposaøona w†unikaln¹, uprzednio zarejestrowan¹ tabletkÍ DS1990. Natychmiast po przy³oøeniu takiego
klucza do czytnika TOUCH MEMORY usuwane s¹ wszelkie blokady i†system alarmowy powraca
do stanu czuwania. Nie oznacza
to jednak, øe w†tym czasie uk³ad
centrali ìnie ma nic do robotyî!
Kolejn¹ funkcj¹ centrali jest
otwieranie i†zamykanie drzwi samochodu, w†zaleønoúci od po³oøenia kluczyka w†stacyjce. Po w³¹czeniu zap³onu zamki drzwi automatycznie zostaj¹ zamkniÍte,
a†po zakoÒczeniu jazdy samoczynnie otwieraj¹ siÍ.

Montaø i†uruchomienie
Na rys. 3 pokazano rozmieszczenie elementÛw na p³ytce obwodu
drukowanego uk³adu centrali, natomiast na rys. 4 przedstawiono
p³ytkÍ pilota. Montaø centrali wykonujemy typowo, jednak z†zachowaniem wyj¹tkowej starannoúci. Musimy pamiÍtaÊ, øe samochodowa
centrala alarmowa jest urz¹dzeniem,
ktÛre bÍdzie pracowa³o w†ciÍøkich
warunkach, naraøone na wp³yw
skrajnych temperatur, wilgoci i†niejednokrotnie agresywnych czynnikÛw chemicznych. Zalecam zastosowanie podstawki wy³¹cznie pod
procesor, z†tym, øe musi to byÊ
podstawka najwyøszej jakoúci, najlepiej tzw. precyzyjna.
Po zmontowaniu centrali lakierujemy spodni¹ czÍúÊ p³ytki lakierem odpornym na dzia³anie wilgoci, najlepiej poliuretanowym.
Na tym etapie pracy nie moøemy
jednak jeszcze pokrywaÊ lakierem
kwadratowych pÛl lutowniczych,

zlokalizowanych pod uk³adem dekodera HT12D.
Montaø pilota bÍdzie wymaga³
nieco starannoúci i†zrÍcznoúci. Nie
ma tu, oczywiúcie, mowy o†stosowaniu jakiejkolwiek podstawki pod
uk³ad scalony, a†wszystkie elementy
musz¹ byÊ wlutowane jak najbliøej
powierzchni p³ytki. Jako ostatnie
montujemy przyciski microswitch
i†po zamkniÍciu obudowy sprawdzamy czy nie s¹ zbyt d³ugie. Jeøeli
tak jest, to skracamy nieco przyciski, pos³uguj¹c siÍ ma³ym pilniczkiem. Uk³ad pilota powinien byÊ
zasilany z†typowej dla tych uk³adÛw, miniaturowej bateryjki 12V.
Podczas prÛb i†programowania
centrali, stosowanie jakiejkolwiek
dodatkowej anteny nie by³o konieczne. Jej rolÍ z†powodzeniem
pe³ni³a dodatkowa úcieøka na p³ytce obwodu drukowanego. Jednak
przed umieszczeniem centrali
w†samochodzie musimy do niej
KONIECZNIE do³¹czyÊ antenÍ,
czyli odcinek dowolnego przewodu o†d³ugoúci ok. 1m. PrzewÛd
anteny lutujemy do punktu oznaczonego ìAntenaî na p³ytce obwodu drukowanego centrali.

Programowanie centrali
1. Ustawianie kodu pilota i†dekodera w†centrali.
Kod w†nadajniku i†odbiorniku
ustawiamy identycznie: za pomoc¹ ³¹czenia z†mas¹ lub pozostawiania nie pod³¹czonych koÒcÛwek A0..A7 uk³adÛw kodera i†dekodera. Po³¹czenia wykonujemy
za pomoc¹ kropelek cyny nak³adanych na specjalnie powiÍkszone punkty lutownicze na spodniej
stronie p³ytki. Naleøy zwrÛciÊ
uwagÍ, aby kody w†odbiorniku
i†nadajniku by³y identyczne.
2. Rejestracja kluczy.
W†przypadku ìdziewiczegoî
procesora, w†ktÛrego pamiÍci danych EEPROM nie by³y jeszcze
zapisywane øadne informacje, rejestracja niezbÍdnych do prawid-

Rys. 4. Rozmieszczenie elementów
na płytce drukowanej pilota.
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Samochodowa centrala alarmowa
³owej pracy uk³adu kluczy inicjalizowana jest automatycznie. Procesor sprawdza zawartoúÊ pamiÍci, i†po stwierdzeniu, øe nie ma
w†niej zapisanych danych automatycznie przechodzi w†tryb rejestracji tabletek DALLAS. Jeøeli
jednak w†pamiÍci znajduj¹ siÍ juø
zapisane numery kluczy, a†mamy
zamiar jedynie je zmieniÊ, to
musimy zewrzeÊ jumper JP1 i†ponownie w³¹czyÊ zasilanie uk³adu.
W†jednym i†w†drugim przypadku przejúcie uk³adu w†tryb rejestracji tabletek sygnalizowane jest
dziesiÍcioma b³yskami diody LED.
Moøemy przyst¹piÊ teraz do rejestracji kluczy, ktÛrej dokonujemy przez przytkniÍcie tabletki
DALLAS DS1990 do czytnika
TOUCH MEMORY. Prawid³owe
zarejestrowanie tabletki sygnalizowane jest w³¹czeniem diody LED
na ok. 3†sekundy.
CzynnoúÊ rejestracji tabletki
musimy powtÛrzyÊ dziesiÍciokrotnie, niezaleønie od tego, ile kluczy faktycznie mamy zamiar zarejestrowaÊ. Jeøeli nie bÍdziemy
wykorzystywaÊ maksymalnej liczby kluczy, to jeden lub kilka
z†nich przyk³adamy do czytnika
kilkukrotnie, tak aby sumaryczna
liczba rejestracji wynios³a 10.
Zarejestrowanie wszystkich kluczy jest potwierdzane 10 b³yskami
diody LED, po czym centrala jest

juø gotowa do umieszczenia w†samochodzie i†do eksploatacji.

WskazÛwki dodatkowe
Na rys. 5†pokazano schemat
po³¹czeÒ, jakie musimy wykonaÊ,
aby do³¹czyÊ centralÍ do instalacji
samochodowej. Oczywiúcie, jest
to tylko wskazÛwka, poniewaø
szczegÛ³y montaøu bÍd¹ zaleøeÊ
od typu samochodu.
Niezwykle waøne jest prawid³owe umieszczenie centrali we
wnÍtrzu samochodu. Z†jednej strony musi to byÊ miejsce dobrze
ukryte, a†z†drugiej centrala nie
moøe byÊ umieszczona zbyt g³Íboko w†klatce Faradaya, jak¹ tworz¹ blachy karoserii samochodu.
MogÍ podaÊ Wam tylko jeden
przyk³ad sprawdzonej w†praktyce
lokalizacji centrali we wnÍtrzu
samochodu POLONEZ, w†ktÛrym
dokonywane by³y testy prototypu
uk³adu. Miejscem idealnie nadaj¹cym siÍ do ukrycia centrali jest
pomieszczenie nad tablic¹ rozdzielcz¹, pod os³aniaj¹c¹ j¹ pokryw¹. Po zamocowaniu uk³adu w†obszernym, doskonale nadaj¹cym siÍ
to tego celu pomieszczeniu, przyklejamy antenÍ do pokrywy odcinkiem taúmy samoprzylepnej
i†doprowadzamy deskÍ rozdzielcz¹ do pierwotnego stanu.
OmÛwienia wymaga jeszcze
sposÛb po³¹czenia z³¹cza CON6

WYKAZ ELEMENTÓW
Centralka
Rezystory
R1, R2: 3,3kΩ
R3: 56Ω
R4, R5, R6: 4,7kΩ
R7: 510kΩ
R8..R12: 1kΩ
Kondensatory
C1, C2: 33pF
C3: 100µF
C4, C5: 100nF
Półprzewodniki
D1, D2: 1N4148
IC1: ULN2003B
IC2: AT90S2313
IC3: DS1813
IC4: HT12D
IC5: 7805
T1, T2: BC548
Różne
Złącza ARK3: 2 szt.
Złącza ARK2: 4 szt.
JP1: 2 x goldpin + jumper
Q1: rezonator kwarcowy 4MHz
Q2: odbiornik radiowy RR4
RL1, RL2, RL3: przekaźnik RM82
RL5, RL4: przekaźnik RM96
RL6: przekaźnik OMRON 5V
Pilot
Rezystory
R1: 1,5MΩ
Kondensatory
C1: 100nF
Półprzewodniki
D1, D3, D5, D8: 1N4148
IC1: HT12E
Różne
Q1: nadajnik radiowy RT1
S1..S4 przycisk typu microswitch

z†instalacj¹ samochodu. Ze z³¹cza tego moøemy sterowaÊ odbiornikami pr¹du ma³ej mocy, co
zupe³nie wystarcza do symulowania wyczerpania paliwa w†baku samochodu. Oczywiúcie, po³¹czenia przewodÛw bÍd¹ zaleøeÊ od typu samochodu, ale
zawsze bÍdziemy chcieli osi¹gn¹Ê jeden cel: przy w³¹czonych
przekaüniku RL6 i†stacyjce musi
zapalaÊ siÍ kontrolka rezerwy
paliwa, a†strza³ka paliwomierza
opadaÊ do zera.
Andrzej Gawryluk, AVT

Rys. 5. Sposób dołączenia elementów zewnętrznych do centralki.
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Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/
pcb.html oraz na p³ycie CD-EP11/
2000 w katalogu PCB.
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