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Uniwersalny odbiornik
RC5/SIRC
AVT−519

Systemy kodowania danych
SIRC i†RC5 rÛøni¹ siÍ miÍdzy
sob¹ sposobem kodowania stanÛw
logicznych, jak rÛwnieø czÍstotli-
woúci¹ noún¹ sygna³u. Dla syste-
mu RC5 czÍstotliwoúÊ ta wynosi
36 kHz, a†dla systemu SIRC 40
kHz. Do odbioru transmisji w†pod-
czerwieni zastosowano specjalizo-
wany uk³ad typu TSOP1738, na
wyjúciu ktÛrego otrzymuje siÍ
przetworzony, cyfrowy sygna³.
DziÍki temu budowa systemu
trnsmisyjnego znacznie siÍ upra-
szcza. Uk³ad TSOP1738 odwraca
w†fazie sygna³ wejúciowy, dlatego
w†czasie spoczynku na wyjúciu
tego uk³adu wystÍpuje poziom
wysoki, a†w†momencie oúwietle-
nia niski poziom napiÍcia.
Na rys. 1 przedstawiono prze-

biegi czasowe wystÍpuj¹ce na wyj-
úciu uk³adu TSOP1738 podczas
odbierania danych w†systemie
RC5, a†na rys. 2 przebiegi w†cza-
sie odbierania danych w†systemie
SIRC.
Dekodowanie odbieranych da-

nych odbywa siÍ automatycznie,
bez koniecznoúci rÍcznego usta-
lania, w†jakim systemie ma pra-
cowaÊ odbiornik. Urz¹dzenie
wspÛ³pracuje z†komputerem, dla-
tego dane o†odbieranych kodach
wyúwietlane s¹ na ekranie kom-
putera. Odbiornik komunikuje siÍ

W†EP3/03 przedstawiliúmy
opis uniwersalnego nadajnika

promieniowania
podczerwonego, ktÛry
umoøliwia nadawanie

w†systemach RC5 i†SIRC.
Kontynuujemy ten temat w
tym artykule. Prezentowany

uk³ad spe³nia odwrotn¹ rolÍ,
gdyø umoøliwia odbiÛr

i†dekodowanie sygna³Ûw
nadawanych w†tych
systemach zdalnego

sterowania.
Rekomendacje: za pomoc¹
prezentowanego w†artykule

odbiornika moøna
przekszta³ciÊ komputer
w†urz¹dzenie zdalnie

sterowane, o†inteligencji
ograniczonej wy³¹cznie

wyobraüni¹ uøytkownika. RolÍ
interfejsu programowego moøe
spe³niaÊ np. s³ynny Girder.

z†komputerem poprzez port
szeregowy z†prÍdkoúci¹ 9600
bd (8-N-1). Odbiornik pracuje
bez zewnÍtrznego zasilania,

gdyø do zasilania wykorzystano
napiÍcie dostÍpne na wyjúciach
tego portu. Wysy³ane do kompu-
tera dane s¹ w kodzie ASCII,
dlatego do ich wyúwietlenia moø-
na wykorzystaÊ dowolny program
terminalowy, na przyk³ad Hyper-
Terminal.

Opis uk³adu
Schemat odbiornika przedsta-

wiono na rys. 3. Uk³ad zawiera
niewielk¹ liczbÍ elementÛw, a†to
dziÍki zastosowaniu mikrokont-
rolera, ktÛry dekoduje odbierane
dane i†wysy³a je do komputera.
Wewn¹trz uk³adu procesora za-
warta jest pamiÍÊ programu ty-
pu Flash o†pojemnoúci 1k x†14
s³Ûw, 64 B†pamiÍci RAM i†128
B†pamiÍci EEPROM oraz dwa
liczniki. Praca procesora moøe
byÊ synchronizowana sygna³em
zegarowym generowanym przez
wewnÍtrzny generator RC, co
daje moøliwoúÊ wykorzystania
wszystkich dostÍpnych linii do
sterowania uk³adami zewnÍt-
rznymi. Jednak w†przedstawio-
nym uk³adzie wymagana jest
duøa dok³adnoúÊ generowanych
przebiegÛw, dlatego sygna³ zega-
rowy jest stabilizowany za po-
moc¹ zewnÍtrznego rezonatora
kwarcowego. Zerowanie proce-
sora po w³¹czaniu zasilania jest
wykonywane przez wewnÍtrzny
uk³ad zeruj¹cy.

Rys. 1. Przebiegi czasowe na wyjściu układu TSOP1738 przy odbieraniu
danych w systemie RC5
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Jako odbiornik promieniowania
podczerwonego zastosowano spe-
cjalizowany uk³ad typu TSOP1738.
Zawiera on wszystkie elementy
niezbÍdne do odbioru promienio-
wania podczerwonego. Dodatkowo
zawiera filtr pasmowo-przepusto-
wy zawÍøaj¹cy pasmo odbiera-
nych czÍstotliwoúci sygna³u noú-
nego w†transmitowanym przez na-
dajnik sygnale úwietlnym, co
znacznie zmniejsza zak³Ûcenia w
odbieranym sygnale. W†przedsta-
wionym uk³adzie úrodkowa czÍs-
totliwoúÊ tego filtru wynosi 38
kHz. CzÍstotliwoúÊ ta zosta³a wy-
brana ze wzglÍdu na rÛøne czÍs-
totliwoúci fali noúnej wystÍpuj¹cej
w†obu systemach. Dla systemu
RC5 wynosi ona 36 kHz, a†dla
systemÛw SIRC 40 kHz. Zastoso-
wanie odbiornika o†czÍstotliwoúci
38 kHz umoøliwia odbiÛr sygna-
³Ûw z†obydwu systemÛw, bez IS-
TOTNEGO zmniejszenia zasiÍgu.
Zworka JP1 s³uøy do zmiany
sposobu wyúwietlania odebranych
kodÛw. Pod³¹czona jest bezpo-
úrednio do procesora, bez rezys-
tora podci¹gaj¹cego do plusa za-
silania, gdyø rezystor taki znajdu-
je siÍ wewn¹trz procesora.
Komunikacja z†komputerem od-

bywa siÍ w†standardzie RS232,

dlatego naleøy przekszta³ciÊ po-
ziomy napiÍÊ odpowiadaj¹ce stan-
dardowi TTL (stan 0:0...0,8 V,
stan 1:2,4...5 V) na poziomy RS232
(stan 1:-15...-3 V, stan 0:3...15 V).
Do takiej konwersji moøna zasto-
sowaÊ specjalizowany uk³ad, na
przyk³ad MAX232, jednak z†uwagi
komunikacjÍ jednostronn¹ zasto-
sowano prostsze rozwi¹zanie. Ele-
mentem prze³¹czaj¹cym napiÍcie
na wejúciu RXD (2) jest tranzystor
T1. Poziom niski jest wymuszany
przez rezystor R1 pod³¹czony do
wyprowadzenia TXD (3). Wypro-
wadzenie to jest wyjúciem sygna-
³u z†komputera. Poniewaø komu-
nikacja odbywa siÍ tylko w†stronÍ
komputera, to na wyjúciu TXD (3)
przez ca³y czas wystÍpuje poziom
niski (napiÍcie oko³o -10 V).
Zastosowany rezystor powoduje,
øe na wejúciu RXD (2) panuje
napiÍcie o†wartoúci oko³o -5 V, co
jest wystarczaj¹ce dla stanu 1.
Jeúli ma zostaÊ podany poziom
wysoki, to procesor za³¹cza tran-
zystor, ktÛry podaje napiÍcie za-
silania na wejúcie RXD (2) o†war-
toúci +5 V. W†ten sposÛb zosta³
wykonany prosty konwerter po-
ziomÛw, bez znacznego rozbudo-
wywania ca³ego uk³adu. Do zasi-
lania odbiornika wykorzystano na-

piÍcie panuj¹ce na wyjúciach RTS
i†DTR. Aby uk³ad mÛg³ pracowaÊ,
to program odczytuj¹cy dane
z†portu szeregowego musi ustawiÊ
te wyjúcia na poziomie wysokim
(w przypadku stosowania progra-
mu HyperTerminal poziomy te s¹
ustawiane automatycznie po jego
uruchomieniu).
NapiÍcia z†wyjúÊ RTS i†DTR s¹

poprzez diody D1 i†D2 sumowane
i†kierowane na diodÍ Zenera D3.
Diody te dodatkowo zabezpieczaj¹
uk³ad przed napiÍciem ujemnym
wystÍpuj¹cym, gdy na wyjúciach
RTS i†DTR wystÍpuj¹ poziomy
niskie. WydajnoúÊ pr¹dowa kaøde-
go z†wyjúÊ wynosi oko³o 10 mA,
dlatego nie ma potrzeby stosowa-
nia dodatkowego rezystora ograni-
czaj¹cego pr¹d p³yn¹cy przez dio-
dÍ D3. Dioda Zenera ogranicza
podane napiÍcie do wartoúci oko-
³o 5†V, a†kondensatory C1 i†C2
wyg³adzaj¹ tak uzyskane napiÍcie.
NapiÍcie zasilaj¹ce odbiornik
(US2) jest dodatkowo filtrowane
przez uk³ad zbudowany z†rezysto-
ra R2 i†kondensatora C5.

Montaø i†uruchomienie
Uk³ad odbiornika zosta³ zmon-

towany na p³ytce, ktÛrej schemat
montaøowy przedstawiono na rys.
4. Uk³ad zawiera niewielk¹ liczbÍ
elementÛw, dlatego montaø nie
powinien sprawiÊ k³opotu. Ele-
menty naleøy montowaÊ poczyna-
j¹c od rezystorÛw R1, R2 i†diod
D1...D3, nastÍpnie naleøy wluto-
waÊ podstawkÍ pod procesor
i†kondensatory. Na koÒcu naleøy
wlutowaÊ tranzystor, z³¹cze CON1

Rys. 2. Przebiegi czasowe na wyjściu układu TSOP1738 przy odbieraniu
danych w systemie SIRC

Rys. 3. Schemat elektryczny odbiornika RC5/SIRC



Uniwersalny odbiornik RC5/SIRC

   41Elektronika Praktyczna 10/2003

i†uk³ad US2. Po zamontowaniu
wszystkich elementÛw uk³ad jest
gotowy do pracy.

Obs³uga
SprzÍøenie odbiornika z†kom-

puterem polega na pod³¹czeniu go
do wolnego z³¹cza portu szerego-
wego i†uruchomieniu programu
HyperTerminal. Program naleøy
skonfigurowaÊ do pracy z†prÍd-
koúci¹ 9600 bd. W†tym celu na-
leøy w†Plik->W³aúciwoúci wybraÊ
w³aúciwy port, a†nastÍpnie w†Kon-
figuruj i†prÍdkoúÊ 9600. Po skon-
figurowaniu programu i†nawi¹za-
niu po³¹czenia kaødorazowe ode-
branie prawid³owego sygna³u bÍ-
dzie prezentowane w†oknie dialo-
gowym. Oprogramowanie zawarte
w†mikrokontrolerze automatycznie
rozpoznaje system nadawania
i†dlatego oprÛcz informacji o†nu-
merze naciúniÍtego klawisza i†ad-
resie urz¹dzenia podawany jest
rÛwnieø system, w†jakim kod zo-
sta³ wys³any. Wyúwietlanie adresu
i†komendy jest w†formie dziesiÍt-

Rys. 4. Rozmieszczenie elementów
na płytce odbiornika RC5/SIRC

Rys. 5. Przykładowy komunikat
wyświetlony w oknie programu
HyperTerminal po odebraniu
danych w systemie SIRC

nej. Dla systemu RC5 adres urz¹-
dzenia zawiera siÍ w†przedziale
0...31, a†numer komendy w†prze-
dziale 0...63. System SIRC umoø-
liwia przes³anie wiÍkszej iloúci
informacji i†dlatego adres urz¹-
dzenia moøe zawieraÊ siÍ w†prze-
dziale 0...31, a†numer komendy
w†przedziale 0...127. Wyúwietla-
nie informacji moøe byÊ wykona-
ne w†dwojaki sposÛb: pe³ny lub
skrÛcony. W†trybie pe³nym poda-
wana jest pe³na nazwa systemu,
adresu i†komendy. Dla systemu
RC5 przyk³adowy komunikat mo-
øe mieÊ postaÊ: RC5(Philips) Ad-
dress=2 Command=7, a dla sys-
temu SIRC przyk³adowy format
wyúwietlania odebranych kodÛw
przedstawiono na rys. 5. Wy-
úwietlanie w†trybie pe³nym jest
wykonywane, jeúli zworka JP1 jest
rozwarta. W†przypadku zwarcia
zworki informacje bÍd¹ wyúwiet-
lane w†formie skrÛconej. Dla ode-
branego kodu w†systemie RC5
przyk³adowy komunikat bÍdzie
mia³ postaÊ: R†A=4 C=45, a†dla
systemu SIRC ten sam komunikat
zostanie wyúwietlony w†nastÍpu-

j¹cy sposÛb: S†A=4 C=45. Zmiana
stanu zworki moøe byÊ wykony-
wana w†czasie pracy, gdyø stan
portu, do ktÛrego zworka jest
do³¹czona jest sprawdzany po
kaødorazowym odebraniu kodu
i†stan ten jest uwzglÍdniany przy
kaødorazowym wysy³aniu danych
do komputera.
Krzysztof P³awsiuk, AVT
krzysztof.plawsiuk@ep.com.pl

Wzory p³ytek drukowanych w for-
macie PDF s¹ dostÍpne w Internecie
pod adresem: http://www.ep.com.pl/
?pdf/pazdziernik03.htm oraz na p³ycie
CD-EP10/2003B w katalogu PCB.

WYKAZ ELEMENTÓW

Rezystory
R1: 4,7kΩ
R2: 220Ω
Kondensatory
C1: 100nF
C2: 100 F/16V
C3, C4: 30pF
C5: 47 F/16V
Półprzewodniki
D1, D2: 1N4148
D3: dioda Zenera 5,1V
T1: BS250
US1: PIC12F675 zaprogramowany
US2: TSOP1738
Różne
CON1: DB9 kątowe do druku
żeńskie
JP1: goldpin 1x2 + jumper


