P

R

O J

E

K

T

Y

Zdalnie sterowany włącznik oświetlenia energooszczędnego

Zdalnie sterowany
włącznik oświetlenia
energooszczędnego
AVT−568
WiÍkszoúÊ zdalnie
sterowanych w³¹cznikÛw
oúwietlenia umoøliwia rÛwnieø
regulacjÍ natÍøenia úwiat³a.
Jako element wykonawczy
takich regulatorÛw stosowane
s¹ triaki. Uk³ady z ich
uøyciem doskonale sprawdzaj¹
siÍ przy wspÛ³pracy ze
standardowymi øarÛwkami,
jednak w†przypadku
zastosowania øarÛwek
energooszczÍdnych nie mog¹
byÊ stosowane.
Rekomendacje: uniwersalny
w³¹cznik przeznaczony do
zdalnego sterowania
øarÛwkami energooszczÍdnymi,
a†takøe innymi urz¹dzeniami
zasilanymi z†sieci
energetycznej.
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ØarÛwki energooszczÍdne maj¹
wewnÍtrzn¹ przetwornicÍ napiÍcia i†zmiana natÍøenia emitowanego úwiat³a nie jest moøliwa
z†zewn¹trz. Ponadto wymagane
jest, aby element za³¹czaj¹cy by³
elementem mechanicznym (w³¹cznik stykowy). Zastosowanie wiÍc
w³¹cznika elektronicznego jest niemoøliwe. Moøna jednak wykonaÊ
elektroniczny w³¹cznik, w†ktÛrym
element wykonawczy bÍdzie posiada³ styki. Opis takiego w³¹cznika przedstawiono w†artykule.
Umoøliwia on zdaln¹ kontrolÍ za
pomoc¹ pilota pracuj¹cego w†standardzie RC5 lub SIRC. Ponadto,
moøna w nim zaprogramowaÊ indywidualnie kod w³¹czenia i†wy³¹czenia úwiat³a. Elementem wykonawczym w³¹cznika jest przekaünik, dziÍki czemu moøe byÊ
zastosowany do w³¹czania oúwietlenia zarÛwno z øarÛwkami standardowymi, jak i energooszczÍdnymi. W³¹cznik jest zasilany napiÍciem 220V i†dlatego nie trzeba
stosowaÊ dodatkowego zasilacza.
G³Ûwnym zastosowaniem w³¹czni-

ka jest w³¹czanie úwiat³a g³Ûwnego w†pomieszczeniu, jednak moøe
byÊ uøyty rÛwnieø do w³¹czania
np. lampki nocnej. Jego zalet¹ jest
to, øe obwÛd istniej¹cego juø
w³¹cznika úwiat³a pozostaje bez
zmian i†moøe nadal s³uøyÊ do
zapalania i†gaszenia úwiat³a.

Budowa
Schemat zdalnie sterowanego
w³¹cznika przedstawiono na rys. 1.
Elementem steruj¹cym jest mikrokontroler typu PIC16F676. Zawiera
on zarÛwno pamiÍÊ programu
(Flash), jak rÛwnieø pamiÍÊ danych
typu EEPROM. Mikrokontroler pracuje z†zewnÍtrznym†rezonatorem
kwarcowym, a†sygna³ zerowania
przy w³¹czeniu zasilania jest generowany wewn¹trz uk³adu. Do sygnalizacji stanu pracy w³¹cznika
s³uøy†dwukolorowa dioda D1. Jako
odbiornik promieniowania podczerwonego zastosowano uk³ad typu
TSOP1738. Jako uk³ad wykonawczy
zosta³ zastosowany przekaünik,
dziÍki ktÛremu uzyskano moøliwoúÊ prze³¹czania duøych pr¹dÛw
(10 A). W†celu zasilenia w³¹cznika
bezpoúrednio z†sieci zastosowano
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Rys. 1. Schemat elektryczny zdalnego włącznika światła

zasilacz beztransformatorowy zbudowany z†elementÛw: C4, R4, R5,
MG i†D3. Na wyjúciu tak zbudowanego zasilacza otrzymuje siÍ
wyprostowane napiÍcie o†wartoúci
oko³o 15 V, ktÛre s³uøy do zasilania cewki przekaünika (oko³o 14
V, przy wy³¹czonym przekaüniku
i†oko³o 12 V, przy przekaüniku
za³¹czonym) oraz jest stabilizowane
w stabilizatorze, na wyjúciu ktÛrego
otrzymuje siÍ napiÍcie o†wartoúci
5†V†s³uø¹ce
do
zasilania
mikrokontrolera i odbiornika
sygna³u podczerwieni. Z†wyjúcia
mostka prostowniczego napiÍcie jest
kierowane na wejúcie procesora
poprzez uk³ad ca³kuj¹cy (R6, R7,
C8). Rezystory ograniczaj¹ amplitudÍ napiÍcia podawanego na wejúcie
mikrokontrolera, a†kondensator wyg³adza to napiÍcie. Uk³ad ten s³uøy
do prze³¹czania stanu przekaünika
poprzez krÛtkotrwa³y zanik napiÍcia zasilania. Po wy³¹czeniu napiÍcia zasilania na³adowany kondensator umoøliwia jeszcze przez
chwilÍ pracÍ procesora (do momentu, gdy napiÍcie zasilaj¹ce procesor
spadnie poniøej wartoúci oko³o
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2†V), roz³adowanie kondensatora
C8 nastÍpuje znacznie szybciej,
dlatego od³¹czenie na krÛtk¹ chwilÍ napiÍcia zasilania spowoduje
podanie poziomu niskiego na wejúcie RC1 procesora. W†tym czasie
procesor zasilany z†kondensatora
C1 wykryje ten stan i†zmieni stan
wyjúcia steruj¹cego tranzystorem T1
na przeciwny. Ponowne w³¹czenie
zasilania spowoduje odpowiednie
wysterowanie przekaünika (stan
przeciwny niø przed zanikiem napiÍcia). Taka zmiana stanu przekaünika s³uøy do zapalania lub gaszenia úwiat³a poprzez istniej¹cy
w³¹cznik mechaniczny, zachowuj¹c
jednoczeúnie moøliwoúÊ zdalnego
w³¹czania i wy³¹czania. Przycisk
S1 umoøliwia zmianÍ stanu przekaünika oraz wprowadzenie w³¹cznika w†tryb programowania kodÛw.

do napiÍcia sieciowego (220 VAC).
Schemat w³¹czenia uk³adu do
instalacji oúwietleniowej przedstawiono na rys. 3. W³¹cznik najlepiej jest zamontowaÊ przy øarÛwkach, poniewaø w†tym miejscu dostÍpne jest wymagane do
pracy napiÍcie i†nie ma koniecznoúci modyfikacji istniej¹cej instalacji elektrycznej.

Montaø
Montaø naleøy wykonaÊ na
p³ytce drukowanej, ktÛrej schemat
montaøowy pokazano na rys. 2.
Przy uruchamianiu uk³adu naleøy
zachowaÊ szczegÛln¹ ostroønoúÊ,
gdyø jego elementy s¹ do³¹czone

Rys. 2. Schemat montażowy płytki
drukowanej
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WYKAZ ELEMENTÓW

Rys. 3. Sposób włączenia zdalnego włącznika do istniejącej instalacji
oświetleniowej

Programowanie
Aby umoøliwiÊ zdaln¹ pracÍ
w³¹cznika, naleøy zaprogramowaÊ
mikrokontroler do w³¹czenia i†wy³¹czenia przekaünika. W†tym celu
naleøy od³¹czyÊ napiÍcie zasilania, nacisn¹Ê klawisz S1 i†ponownie w³¹czyÊ zasilanie. Po tych
czynnoúciach procesor znajdzie siÍ
w†trybie programowania, sygnalizuj¹c to úwieceniem diody w
kolorze zielonym. Na klawiaturze
pilota naleøy nacisn¹Ê klawisz,
ktÛry bÍdzie powodowa³ za³¹czenie przekaünika - po prawid³owym odebraniu tego kodu przez
w³¹cznik dioda zgaúnie, a†procesor bÍdzie oczekiwa³ przez
oko³o†2†s na koniec transmisji, po
czym dioda zapali siÍ w kolorze
czerwonym. Oczekiwanie na zakoÒczenie transmisji zabezpiecza
przed kilkakrotnym zapisem tego
samego kodu w†pamiÍci procesora. Po podaniu kodu w³¹czaj¹cego
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przekaünik naleøy podaÊ kod wy³¹czaj¹cy, naciskaj¹c kolejny klawisz na klawiaturze pilota. W†tym
przypadku rÛwnieø dioda zostanie
wy³¹czona, a†po oko³o 2 s od
zwolnienia klawisza na pilocie
zostanie ponownie zapalona, koÒcz¹c proces programowania. Odebrane kody klawiszy zostan¹ zapisane w†pamiÍci EEPROM. Aby
stan przekaünika by³ zmieniany
po kaødorazowym naciúniÍciu tylko jednego klawisza, naleøy jako
kod w³¹czaj¹cy i†wy³¹czaj¹cy przekaünik nacisn¹Ê ten sam klawisz
pilota. Po zaprogramowaniu wybranych klawiszy naleøy wy³¹czyÊ
i†ponownie w³¹czyÊ zasilanie. Od
tej pory stan przekaünika moøe
byÊ zmieniony za pomoc¹ klawisza S1, w³¹cznika mechanicznego
w³¹czaj¹cego úwiat³o lub zdalnie,
wczeúniej przypisanymi klawiszami pilota. Dioda sygnalizuj¹ca
stan przekaünika bÍdzie úwieci³a

Rezystory
R1: 330Ω
R2, R5: 220Ω
R3: 4,7kΩ
R4: 1MΩ
R6: 20kΩ
R7: 10kΩ
Kondensatory
C1: 1000µF/16V
C2, C8: 100nF
C3: 100µF/16V
C4: 470nF/400V
C5, C6: 30pF
C7: 10µF/16V
Półprzewodniki
D1: LED dwukolorowa 5 mm
D2, D4: 1N4007
D3: Dioda Zenera 12V
MG: mostek prostowniczy 1A/400V
T1: BC547
US1: PIC16F676 zaprogramowany
US2: TSOP1738
US3: LM78L05
Różne
CON1, CON2: ARK2(5mm)
JP1: Goldpin 1x2
X: rezonator kwarcowy 4MHz
P: RM96P−12−W
Podstawka DIP14
Mikrowłącznik h=10mm

w kolorze czerwonym, jeúli przekaünik bÍdzie wy³¹czony, a†bÍdzie
wygaszona, gdy przekaünik bÍdzie
za³¹czony.
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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