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Prezentowane w†artykule
prze³¹czniki umoøliwiaj¹
zdalne sterowanie urz¹dzeÒ
za pomoc¹ dowolnego
komputera wyposaøonego
w†port szeregowy RS232. Za
pomoc¹ tych prze³¹cznikÛw
moøna zbudowaÊ sieÊ
kontrolowan¹ poprzez
komputer. Wszystkie
prze³¹czniki s¹ pod³¹czane
rÛwnolegle do portu
szeregowego, a†o†tym, do
ktÛrego wysy³ana jest
komenda, decyduje
podany adres.
Rekomendacje: szczegÛlnie
polecamy tym uøytkownikom
PC, ktÛrzy lubi¹ zabawÍ
w†ìma³¹î automatykÍ.
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Adres kaødego w³¹cznika sk³ada siÍ z†jednego znaku ASCII
(kody 0...E), umoøliwiaj¹c tym
samym rÛwnoleg³e pod³¹czenie
piÍtnastu prze³¹cznikÛw. Do ustalenia wybranego adresu w†kaødym
w³¹czniku zastosowano koder obrotowy.

Budowa
Schemat elektryczny prze³¹cznika przedstawiono na rys. 1.
Elementem steruj¹cym ca³ym uk³adem jest mikrokontroler typu
PIC12F675. Uk³ad ten odpowiada
za odbiÛr transmisji szeregowej,
porÛwnanie adresu jej z†wzorcem
i†odpowiednie wysterowanie przekaünika. Ze wzglÍdu na ma³¹
liczbÍ dostÍpnych wyprowadzeÒ
mikrokontrolera, do wytworzenia
sygna³u zegarowego wykorzystano
wewnÍtrzny generator RC. Generator ten jest kalibrowany w†procesie produkcyjnym, aby uzyskaÊ
czÍstotliwoúÊ pracy jak najbardziej zbliøon¹ do wartoúci 4†MHz.
Jeúli tak ustawiona czÍstotliwoúÊ
okaøe siÍ ma³o dok³adna, moøna
j¹ dodatkowo kalibrowaÊ poprzez
wpis odpowiedniej wartoúci do
rejestru OSCCAL. Rejestr ten
umoøliwia
kalibracjÍ czÍstotliwoúci w†64 krokach. W†przedstawionym uk³adzie do rejestru jest
wpisywana wartoúÊ zapewniaj¹ca
poprawn¹ komunikacjÍ z†komputerem. W†przypadku gdy wartoúÊ
ta okaøe siÍ niew³aúciwa, istnieje

moøliwoúÊ samodzielnego dostrojenia wewnÍtrznego oscylatora.
Adres prze³¹cznika jest ustalany za pomoc¹ prze³¹cznika S1.
Jest to standardowy 16-stanowy
koder dwÛjkowy. Z†16 moøliwych
stanÛw, 15 s³uøy do adresowania
prze³¹cznikÛw, ostatni wykorzystano do programowania czÍstotliwoúci oscylatora. Sygna³ z†portu
szeregowego komputera jest podawany na wejúcie GP2 mikrokontrolera poprzez rezystor R2. Rezystor ten ogranicza p³yn¹cy pr¹d,
natomiast wewnÍtrzne diody zabezpieczaj¹ przed napiÍciem niøszym od 0†V†oraz wyøszym niø
5†V†zwieraj¹cy sygna³ wejúciowy
odpowiednio do masy i†do plusa
zasilania.
Jako element wykonawczy zastosowany zosta³ przekaünik
o†maksymalnym pr¹dzie stykÛw

Girder
Do sterowania przełącznika−
mi można zastosować
program Girder w konfigura−
cji przedstawionej w opisie
sterowania nadajnikiem
RC5/SIRC (EP06/03).
W takim przypadku włącznie
lub wyłączenie danego
przekaźnika będzie można
wykonać za pomocą jednego
zaprogramowanego klawisza
klawiatury lub konkretnego
zdarzenia.
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Rys. 1. Schemat elektryczny przełącznika

10 A. Dodatkowo uzyskano izolacjÍ galwaniczn¹ pomiÍdzy obwodem wykonawczym a†komputerem. Tranzystor T1 pe³ni rolÍ
wzmacniacza sygna³u steruj¹cego
cewk¹ przekaünika, natomiast dioda D2 zabezpiecza ten tranzystor
przed uszkodzeniem wywo³anym
napiÍciem indukowanym w†cewce
przekaünika. Do zasilania mikrokontrolera zastosowano stabilizator monolityczny typu LM78L05
o†wydajnoúci pr¹dowej 100 mA.
Dioda D1 zabezpiecza stabilizator
przed uszkodzeniem w†wyniku
pod³¹czenia napiÍcie o†b³Ídnej polaryzacji. Kondensatory C1...C3
wyg³adzaj¹ napiÍcie zasilaj¹ce.

Montaø
Schemat montaøowy p³ytki
drukowanej prze³¹cznika pokazano na rys. 2. Montaø naleøy
rozpocz¹Ê od wlutowania rezystorÛw, nastÍpnie naleøy zamontowaÊ diody i†kondensatory. Pod
mikrokontroler naleøy zastosowaÊ
podstawkÍ, aby go nie uszkodziÊ
podczas lutowania. Na koÒcu naleøy zamontowaÊ z³¹cza i†przekaü-

Rys. 2. Schemat montażowy płytki
drukowanej
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nik. Do pracy szeregowego prze³¹cznika wymagane jest dostarczenie napiÍcia zasilania o†wartoúci
oko³o 12 V. PobÛr pr¹du nie
przekracza 100 mA. NapiÍcie to
naleøy podaÊ na z³¹cze CON2. Do
z³¹cza CON1 naleøy doprowadziÊ
sygna³ z†portu szeregowego komputera, a†do CON3 w³¹czane urz¹dzenie. SposÛb pod³¹czenia pokazano na rys. 3. Do pozosta³ych
prze³¹cznikÛw naleøy doprowadziÊ sygna³ transmisyjny z†komputera analogicznie do z³¹cza
CON1 (wszystkie prze³¹czniki
rÛwnolegle), do z³¹cza CON2 zasilacz, a†do z³¹cza CON3 sterowane urz¹dzenie. Standard transmisji RS232 przewiduje maksymaln¹
d³ugoúÊ kabla rÛwna oko³o 15
metrÛw, jednak z†uwagi na bardzo
ma³¹ zastosowan¹ prÍdkoúÊ transmisji d³ugoúÊ ta moøe zostaÊ
zwiÍkszona.
Poniewaø komunikacja z†prze³¹cznikami odbywa siÍ poprzez
interfejs RS232, do sterowania
nimi moøna zastosowaÊ dowolny
program terminalowy, w†ktÛrym
naleøy ustawiÊ nastÍpuj¹ce parametry transmisji: 300,8,n,1.
Wszystkie komendy wydawane s¹
w†postaci znakÛw ASCII, dlatego
moøna je wydawaÊ bezpoúrednio
z†klawiatury. Kaøda komenda sk³ada siÍ z†trzech znakÛw, ktÛrych
znaczenie jest nastÍpuj¹ce:
- Pierwszy znak okreúla adres prze³¹cznika, do ktÛrego bÍd¹ wysy³ane dane. Adres ten jest ustawiany za pomoc¹ kodera w†kaødym prze³¹czniku. Bajt ten moøe

przyjmowaÊ wartoúci 0...9, A, B,
C, D, E, co daje moøliwoúÊ
zaadresowania piÍtnastu prze³¹cznikÛw przy³¹czonych do jednego
portu szeregowego komputera.
- Drugi znak okreúla stan przekaünika danego prze³¹cznika.
Bajt ten moøe przyjmowaÊ jedn¹
z†trzech wartoúci:
0†- powoduje wy³¹czenie przekaünika,
1†-powoduje w³¹czenie przekaünika,
2†- powoduje zmianÍ stanu przekaünika na przeciwny.
- Trzeci znak zawsze ma wartoúÊ
(0x0Dh), co odpowiada klawiszowi Enter na klawiaturze.
Przyk³adowa sekwencja powoduj¹ca w³¹czenie przekaünika
w†prze³¹czniku o†adresie 5†bÍdzie
mia³a postaÊ: 51enter.
Procedura odbioru danych zosta³a tak wykonana, øe wszystkie
znaki pojawiaj¹ce siÍ na linii
danych s¹ odbierane i†zapisywane
do dwubajtowego bufora, dziÍki
temu niezaleønie od wys³anych
znakÛw do porÛwnania brane s¹
tylko dwa ostatnie poprzedzaj¹ce
znak Enter. W†praktyce oznacza
to, øe przy pomy³ce w†czasie
wpisywania komendy wystarczy
podaÊ dwa kolejne prawid³owe
znaki i†zatwierdziÊ znakiem Enter. Dodatkowo odebrane znaki
przez ca³y czas s¹ przechowywane w†tym buforze i†do wydania
ponownie tej samej komendy nie
trzeba jej podawaÊ ponownie,
a†tylko nacisn¹Ê klawisz Enter.
Jest to szczegÛlnie przydatne dla
komendy prze³¹czania stanu przeWYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 10kΩ
R2: 20kΩ
R3: 4,7kΩ
Kondensatory
C1, C2: 100µF/16V
C3: 100nF
Półprzewodniki
D1, D2: 1N4007
US1: PIC12F675 zaprogramowany
US2: LM78L05
Różne
CON1, CON2: ARK2 (5mm)
CON3: ARK3 (5mm)
S1: koder HEX (PT65−703)
PK1: RM96P−12V
Podstawka DIP8
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Rys. 3. Sposób wykonania połączeń z płytką przełącznika

kaünika (znak 2). Po wydaniu tej
komendy nastÍpn¹ zmianÍ stanu
moøna wykonaÊ naciskaj¹c tylko
klawisz Enter.

Kalibracja czÍstotliwoúci
oscylatora
W†wiÍkszoúci przypadkÛw kalibracja nie jest potrzebna, jeúli
jednak prze³¹cznik nie reaguje na
komendy, to naleøy j¹ wykonaÊ.
Aby wprowadziÊ mikrokontroler
w†ten tryb, naleøy przy wy³¹czonym zasilaniu ustawiÊ koder S1
na pozycji ìFî i†w³¹czyÊ zasilanie. Po tej czynnoúci przekaünik
zostanie dwa razy w³¹czony i†wy³¹czony, a†mikrokontroler bÍdzie
czeka³ na znak ì2î, ktÛrego pojawienie siÍ bÍdzie zmienia³o stan
przekaünika na przeciwny. Jeøeli
pomimo wysy³ania tego znaku
przekaünik nie bÍdzie reagowa³,
to naleøy zmieniÊ czÍstotliwoúÊ
pracy wewnÍtrznego generatora.
Jak wczeúniej wspomniano, moøna to wykonaÊ poprzez zmianÍ
wartoúci zapisanej w†rejestrze OSCCAL. Zmiana ta jest wykonywana za pomoc¹ kodera S1, ktÛry
umoøliwia wybÛr wartoúci od 0†do
15 (16 stanÛw). Poniewaø mikrokontroler umoøliwia dok³adniejsz¹
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kalibracjÍ (64 kroki), koderem
zmieniane s¹ tylko cztery najstarsze bity tego rejestru. Kalibracja
polega na ustawieniu wybranej
pozycji kodera i†wys³aniu z†komputera znaku ì2î. Jeøeli prze³¹cznik nie zareaguje zmian¹ stanu
przekaünika, operacjÍ naleøy powtÛrzyÊ dla kolejnej pozycji kodera. W†ten sposÛb naleøy wybraÊ
úrodkow¹ czÍstotliwoúÊ oscylatora. Aby zatwierdziÊ tÍ wartoúÊ
naleøy nacisn¹Ê klawisz Enter na
klawiaturze komputera. W†ten sposÛb nowa wartoúÊ kalibruj¹ca oscylator zostanie wpisana do rejestru OSCCAL oraz dodatkowo zostanie zapisana w†wewnÍtrznej pamiÍci EEPROM. Zapisanie tej wartoúci w†pamiÍci EEPROM umoøliwi przywrÛcenie zawartoúci rejestru OSCCAL w†przypadku wy³¹czenia zasilania. KalibracjÍ wykonuje siÍ tylko raz i†tylko
w†przypadku problemÛw z†transmisj¹.
Krzysztof P³awsiuk, EP
krzysztof.plawsiuk@ep.com.pl
Wzory p³ytek drukowanych w formacie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: pcb.ep.com.pl oraz na
p³ycie CD-EP4/2004B w katalogu PCB.
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