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Transkoder systemów RC5 i SIRC P R O J E K T Y

• Płytka o wymiarach 71 x 36 mm
• Zasilanie 9 V DC (min. 100 mA)
• Konwersja: RC5–>RC5, RC5–>SIRC, 

SIRC–>SIRC, SIRC–>RC5

PODSTAWOWE PARAMETRY

Niektóre 
piloty, na przy-

kład od telewizorów, 
posiadają również dodatko-

we klawisze do obsługi magnetowi-
du. Jeśli jednak użytkowany przez 
nas magnetowid nie pracuje w tym 
samym systemie kodowania, to kla-
wisze te nie mogą być zastosowa-
ne do jego obsługi. Czy na pewno? 
Rozwiązaniem może być zastosowa-
nie transkodera, który umożliwi za-
mianę kodów generowanych przez 
pilota od telewizora na kody obsłu-
giwane przez magnetowid. Transko-
der rozpoznaje dwa systemy kodo-
wania: RC5 i SIRC (12–bitowy). Sys-
temy te są powszechnie stosowane 
w urządzeniach firm Philips i Sony. 
Jednak te standardy kodowania wy-
korzystuje w swoich urządzeniach 
także wielu innych producentów. 
Szczególnie popularny jest system 
RC5. Oba systemy różnią się sposo-
bem kodowania stanów logicznych, 
ponadto w każdym z nich jest inna 
częstotliwość nośna. Dla RC5 jest to 
36 kHz, a dla SIRC 40 kHz.

Aby było możliwe dekodowanie 
danych, został zastosowany scalo-
ny odbiornik promieniowania pod-
czerwonego, którego częstotliwość 
środkowa wynosi 38 kHz. Pozwala 
to na optymalny odbiór sygnałów 
w obu systemach. W systemie RC5 
możliwe jest wygenerowanie 2048 
różnych komend, w tym po 64 dla 
32 odbiorników. System SIRC prze-
widuje 4096 różnych kodów: 128 
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Niemal każde 
współcześnie 
produkowane 

urządzenie 
audio – wideo 
jest wyposażone 

w nadajnik zdalnego 
sterowania. Posiadając 
kilka takich urządzeń 

dysponujemy więc 
najczęściej wieloma 

pilotami, co wbrew idei 
ich wprowadzenia nie 

ułatwia nam codziennego 
życia. Bolesną niewygodę 

odczuwamy szczególnie 
wtedy, gdy ten właściwy gdzieś 

się zapodzieje. Prezentowany 
w artykule transkoder ułatwi 

obsługę wielu urządzeń 
umożliwiając konwersję kodów 

nadawanych przez dowolny 
nadajnik zdalnego sterowania 

na inne kody zaprogramowane 
wcześniej. 

Rekomendacje:
projekt polecamy wszystkim 
użytkownikom sprzętu auio 
– wideo, którzy odczuwają 

głęboką frustrację zawsze wtedy, 
gdy sięgają po nieodpowiedniego 

pilota.

komend dla 
32 odbiorników. 

Zastosowana pamięć 
zewnętrzna umożliwia zapi-

sanie wszystkich kodów dla obu 
systemów i przekonwertowanie ich 
na inny system. Oprócz zmiany sys-
temów kodowania, transkoder umoż-
liwia także zmianę funkcji określo-
nych przycisków pilota w tym sa-
mym systemie. I tak we wspomnia-
nym pilocie od telewizora z funkcją 
sterowania magnetowidem można 
tak zaprogramować transkoder, aby 
generował kody umożliwiające ste-
rowanie napędem CD pracującym 
w tym samym systemie. Możliwa 
jest konwersja RC5–>RC5, RC5–
–>SIRC, SIRC–>SIRC, SIRC–>RC5.
Oprócz wymienionych funkcji trans-
koder może także służyć do mniej 
pożytecznych zadań – jeśli pod 
używane klawisze pilota zaprogra-
muje się inne kody, a domownicy 
nie zostaną o tym powiadomieni, to 
z pewnością będą zdziwieni, jeśli 
zamiast przełączania kanałów tele-
wizor będzie się wyłączał. 

Budowa
Schemat elektryczny transkode-

ra przedstawiono na rys. 1. Całym 
układem steruje mikrokontroler typu 
PIC16F628, który jest taktowany sy-
gnałem wytworzonym przy użyciu re-
zonatora kwarcowego 20 MHz. Sygnał 
zerowania podczas włączenia zasilania 
jest generowany poprzez wewnętrz-
ny moduł, dlatego zewnętrze wejście 
zerowania !MCLR nie jest podłączo-
ne. Jako odbiornik promieniowania 
podczerwonego został zastosowany 
układ typu TSOP1738, który zawiera 
wszystkie niezbędne moduły do tego, 
by na jego wyjściu otrzymać sygnał 
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Rys.1. Schemat elektryczny transkodera

w postaci cyfrowej adekwatny do sy-
gnału nadawanego z pilota. Dodatko-
wo sygnał wyjściowy jest pozbawiony 
częstotliwości nośnej, co ułatwia jego 
przetworzenie przez mikrokontroler. 
W obwodzie wyjściowym została za-
stosowana dioda pracująca w podczer-
wieni (D3), która jest sterowana po-
przez wzmacniacz tranzystorowy T1. 
Do punktów lutowniczych diody jest 
równolegle dołączone złącze CON2, 
które umożliwia umieszczenie diody 
poza płytką, na przykład na odcinku 
przewodu. Dioda świecąca D2 słu-
ży do sygnalizacji pracy transkodera, 
zarówno w czasie programowania jak 
i podczas normalnej pracy. Przyciski 
S1 i S2 służą do wprowadzania pro-
cesora w tryb programowania nowych 
kodów, kasowania już istniejących lub 
kasowania całej pamięci. Jako pamięć 
kodów został zastosowany układ typu 
AT24C256, w którym można zapisać 
reguły konwertowania wszystkich ko-
dów systemu RC5 i SIRC. Układ kon-
wertera jest zasilany poprzez stabili-
zator napięcia o wartości 5 V (US3). 
Wejście stabilizatora jest zabezpieczone 
przed odwrotną polaryzacją poprzez 
włączoną szeregowo diodę D1.

Montaż i obsługa
Układ został zmontowany na 

płytce dwustronnej. Rozmieszczenie 
elementów jest przedstawione na 
rys. 2. Montaż należy rozpocząć od 

elementów o najmniejszych gabary-
tach, a zakończyć na największych. 
W pierwszej kolejności należy więc 
wlutować rezystory i diodę D1. Na-
stępnie należy montujemy podstaw-
ki pod układy scalone oraz kolejno 
kondensatory, tranzystor i pozostałe 
diody. Dioda D3 może być zamon-
towana bezpośrednio na płytce lub 
poza nią, dlatego w zależności od 
umiejscowienia należy wlutować ją 
lub dołączyć do złącza CON2. Sta-
bilizator napięcia montowany jest 
„na leżąco”, dlatego przed wlutowa-
niem należy zagiąć jego wyprowa-
dzenia pod kątem 90˚. Jako ostatnie 
elementy są montowane: układ US2, 
mikrowłączniki S1, S2 oraz złącza.

Do pracy układu wymagane jest 
źródło napięcia zasilania o wartości 
około 9 V i wydajności prądowej mi-
nimum 100 mA, które należy dołą-
czyć do złącza CON1. Po prawidło-
wym zmontowaniu można przejść do 
procedury programowania transkodera.

Działanie procesora polega na 
tym, że próbuje on dekodować 
wszystkie sygnały dochodzące do 
odbiornika podczerwieni (US2). Je-
śli transmisja jest zgodna ze stan-
dardem RC5 lub SIRC dekoduje 
odebrany kod, a następnie sprawdza 
czy jest on zaprogramowany w pa-
mięci. Jeśli dla danego kodu za-
pisany jest jego kod konwersji, to 
zostanie on wyemitowany poprzez 

diodę nadawczą D3, a dioda świe-
cąca na czas transmisji zostanie za-
palona. Dla prawidłowo odebranych 
kodów, ale nie zaprogramowanych 
w pamięci, dioda świecąca nie bę-
dzie świeciła. Dlatego, aby transko-
der w jakikolwiek sposób zareago-
wał na wysyłane komendy, należy 
je wcześniej zaprogramować.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1: 33 V
R2: 1 kV
R3: 220 V
Kondensatory
C1: 220 mF/16 V
C2: 100 mF/16 V
C3: 100 nF
C4: 100 mF/16 V
C5, C6: 30 pF
Półprzewodniki
D1: 1N4007
D2: Dioda LED 5 mm czerwona
D3: Dowolna dioda nadawcza 
pracująca w podczerwieni 
T1: BC547
US1: TSOP1738
US2: PIC16F628–20 MHz zaprogra-
mowany
US3: LM7805
US4: AT24C256
Inne
CON1, CON2: ARK2–3,5 mm
S1, S2: Mikrowłącznik
X: Rezonator kwarcowy 20 MHz 
Podstawka DIP8, DIP18
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Oprogramowanie proce-
sora umożliwia wykorzy-
stanie trzech trybów mo-
dyfikacji konwertowanych
kodów: programowanie ko-
dów, kasowanie pojedyn-
czych kodów i kasowanie 
całej pamięci kodów. 

Programowanie nowych 
i kasowanie pojedynczych 
kodów jest dostępne pod-
czas pracy transkodera, 
natomiast kasowanie całej 
pamięci wymaga odłącze-
nia zasilania od układu.

Aby zaprogramować 
nowy kod należy pod-

Rys.2 Rozmieszczenie elementów na płytce transkodera

czas normalnej pracy na-
cisnąć przycisk S1. Wów-
czas dioda świecąca dwa 
razy błyśnie sygnalizując 
tryb programowania. Teraz 
należy w pobliżu odbiorni-
ka podczerwieni nacisnąć 
przycisk pilota, który ma 
pełnić dodatkową funkcję 
(jego naciśnięcie spowoduje 
wygenerowanie zaprogra-
mowanego później kodu). 
Po prawidłowym odebraniu 
kodu naciśniętego klawi-
sza zostanie zapalona dio-
da świecąca i wtedy należy 
nacisnąć przycisk drugiego 

pilota. Dioda świecąca bły-
śnie jeden raz i zgaśnie. 
Tak zaprogramowana defini-
cja spowoduje, że podczas 
normalnej pracy transkodera 
naciśnięcie zaprogramowane-
go przycisku pilota pierw-
szego spowoduje wysłanie 
poprzez diodę nadawczą 
(D3) kodu odpowiadającego 
przyciskowi pilota drugiego. 
W ten sposób za pomocą 
jednego pilota można wysy-
łać komendy odpowiadające 
kodom wysyłanym przez 
innego pilota.

Programowanie kolej-
nych definicji konwersji
kodów należy wykonać 
w taki sam sposób. Wyj-
ście z trybu programowa-
nia następuje po naciśnię-
ciu przycisku S1. Dioda 
świecąca błyśnie jeden raz 
i procesor przejdzie do try-
bu normalnej pracy. 

Jeśli zapisana defini-
cja musi być zmieniona, 
na przykład potrzebne jest 
przypisanie innego kodu do 
danego przycisku, to należy 
ponownie wykonać proce-
durę programowania, a po-
przednia definicja zostanie
zastąpiona nową.

Aby skasować zdefinio-
wane wcześniej parametry 
konwersji kodów należy na-
cisnąć przycisk S2. Dioda 
świecącą zostanie zapalona 
i od tej pory każdorazowe 
naciśnięcie wybranego przy-
cisku na pilocie spowoduje 
chwilowe wyłączenie diody 
oraz wykasowanie parame-
trów konwersji związanej 
z tym przyciskiem. W ten 
sposób można wykasować 
zapisane wcześniej reguły 
przypisane do poszczegól-
nych klawiszy pilota. Aby 
wyjść z trybu kasowania 
należy nacisnąć klawisz 
S2. Podobnie jak przy try-
bie programowania dioda 
błyśnie jeden raz i nastąpi 
powrót do normalnej pracy.

Jeśli została zaprogramo-
wana duża liczba definicji
konwersji kodów, i zachodzi 
konieczność ich usunięcia, 
to pojedyncze kasowanie 
kolejnych kodów zajmie 
dużo czasu. Oprogramowa-

nie umożliwia więc auto-
matyczne wykasowanie całej 
zawartości pamięci. Proces 
kasowania pamięci urucha-
mia się poprzez naciśnięcie 
obydwu klawiszy (S1 i S2) 
przy wyłączonym zasilaniu, 
a następnie włączenie za-
silania. Kasowanie pamię-
ci trwa około 30 sekund 
i w tym czasie dioda świe-
cąca będzie szybko błyska-
ła, a po zakończeniu często-
tliwość błyskania zmniejszy 
się do około 2 Hz. Można 
wtedy wyłączyć zasilanie 
i włączyć ponownie, aby 
umożliwić normalną pracę 
transkodera. 

Ponieważ do odbiornika 
(na przykład do telewizo-
ra) docierają oba sygnały 
– z pilota oraz transkodera, 
to zalecane jest, aby trans-
koder nie znajdował się tuż 
obok tego odbiornika, gdyż 
sygnał z pilota skierowany 
bezpośrednio na telewizor 
może zakłócać transmi-
sję transkodera. Wynika to 
z faktu, że wysłany z pilota 
sygnał zostanie odebrany 
przez odbiornik telewizo-
ra i odbiornik transkodera. 
Po zakończeniu transmi-
sji transkoder weryfikuje
odebrany kod i wysyła do 
telewizora zmodyfikowa-
ny (zgodny z przypisanym 
w jego pamięci). Jednak 
odbiornik promieniowania 
podczerwonego zawarty 
w telewizorze nie jest goto-
wy na odbiór danych, gdyż 
pomiędzy kolejnymi pakie-
tami wymagana jest prze-
rwa. Czas tej przerwy wy-
nosi od kilkudziesięciu do 
kilkuset milisekund, w za-
leżności od systemu ko-
dowania. Dlatego najlepiej 
umieścić diodę nadawczą 
D3 na odcinku przewodu 
– skierowaną w stronę tele-
wizora a płytkę transkodera 
odsunąć na możliwie dużą 
odległość. Im ta odległość 
będzie większa, tym pew-
niejsze będzie, że pilot nie 
będzie zakłócał danych wy-
syłanych przez transkoder. 
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