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Uniwersalny nadajnik
RC5/SIRC, część 2
AVT−5104

Montaø i†uruchomienie
Z†uwagi na niewielk¹ liczbÍ

elementÛw uk³adu nadajnika mon-
taø moøna wykonaÊ na p³ytce
jednostronnej (jej schemat monta-
øowy pokazano na rys. 4). Nie-
wielka liczba elementÛw nie po-
winna sprawiÊ problemÛw, jednak
przy montaøu postÍpujemy tak jak
w†przypadku kaødego innego, po-
czynaj¹c od elementÛw o†naj-
mniejszych gabarytach (rezystory,
diody). W†kolejnym etapie mon-
tujemy podstawkÍ pod uk³ad US1
i†stabilizator US2. Stabilizator jest
montowany na leø¹co, wiÍc przed
wlutowaniem naleøy jego wypro-
wadzenia zagi¹Ê pod katem 90o.
Na koÒcu montujemy diody
D2...D4, kondensatory i†z³¹cza
CON1 i†CON2. Po poprawnym
zmontowaniu uk³ad jest gotowy
do pracy.

Obs³uga
Po zmontowaniu uk³adu, z³¹-

cze CON2 naleøy pod³¹czyÊ do
portu szeregowego komputera,
a†do z³¹cza CON1 napiÍcie zasi-
lania o†wartoúci oko³o 9V. Po
w³¹czeniu zasilania dioda D4 za-
pali siÍ na jedn¹ sekundÍ, a†na-
stÍpnie zgaúnie i†uk³ad jest goto-
wy do pracy.
Do sterowania nadajnika naleøy

wykorzystaÊ dowolny program ter-
minalowy, na przyk³ad HyperTer-
minal znajduj¹cy siÍ standardowo
w†systemie Windows. Program na-

Nadajnik zdalnego
sterowania kojarzy nam siÍ

zazwyczaj z†pude³kiem
z†wieloma klawiszami. Opisy

takich nadajnikÛw by³y
niejednokrotnie publikowane
na ³amach EP. Nadajnik

prezentowany w†artykule ma
nieco odmienn¹ budowÍ, gdyø

nie posiada ani jednego
przycisku, a†moøe

wygenerowaÊ dowolny kod
w†standardzie RC5 oraz

SIRC.
Rekomendacje: przyrz¹d

szczegÛlnie przydatny do prac
serwisowych przy naprawie
odbiornikÛw telewizyjnych,
magnetowidÛw, odtwarzaczy

DVD i†sprzÍtu audio. Przyda
siÍ takøe wszystkim fanom
eksperymentÛw†ze zdalnym

sterowaniem w†dwÛch
najbardziej popularnych
standardach kodowania.

leøy skonfigurowaÊ do transmisji
z†prÍdkoúci¹ 9600, z†jednym bitem
stopu, bez bitu parzystoúci. Wy-
gl¹d okien konfiguracji programu
HyperTerminal przedstawiono na
rys. 5. Aby odpowiednio skonfi-
gurowaÊ po³¹czenie, naleøy wy-
braÊ menu Plik, nastÍpnie w³aúci-
woúci, w†menu W³aúciwoúci wy-
bieramy port szeregowy, do ktÛ-
rego jest pod³¹czony nadajnik,
a†nastÍpnie Konfiguruj. W†kolej-
nym oknie ustawiamy parametry
transmisji, takie jak na rys. 5.
Po skonfigurowaniu programu

i†nawi¹zaniu po³¹czenie z†nadaj-
nikiem moøna przejúÊ do sterowa-
nia urz¹dzeÒ. Przy starcie proce-

Rys. 4. Rozmieszczenie elementów
na płytce drukowanej
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sora domyúlnym systemem nada-
wania jest system RC5. Kaødy kod
w†tym systemie sk³ada siÍ z†czte-
rech cyfr, pierwsze dwie to adres
urz¹dzenia (0...31), nastÍpne to
komenda (0...63).
W†celu wys³ania komendy nu-

mer ì12î do urz¹dzenia o†numerze
ì10î naleøy wybraÊ z†klawiatury
cyfry: ì1î, î2î, î1î, î0î i†zatwier-
dziÊ klawiszem Enter. Jeúli w†cza-
sie wpisywania cyfr pomylimy siÍ,
to moøna rozpocz¹Ê ponownie wpi-
sywanie cyfr, poniewaø procesor
odbiera kody z†portu szeregowego
i†wpisuje je do bufora, moøna
wiÍc podaÊ nieskoÒczon¹ liczbÍ
cyfr, ale jako kod do wys³ania
procesor traktuje cztery ostatnio
wpisane cyfry, przed naciúniÍciem
klawisza Enter.
Jeúli wys³any poprzednio kod

chcemy wys³aÊ ponownie, to nie

trzeba jeszcze raz go podawaÊ,
wystarczy nacisn¹Ê Enter i†kod
zostanie wys³any, gdyø przez ca³y
czas znajduje siÍ w pamiÍci pro-
cesora. Poniewaø kaøda sekwencja
wys³ana do nadajnika musi sk³a-
daÊ siÍ z†czterech cyfr, to w†przy-
padku wysy³ania na przyk³ad ko-
mendy numer î1î do urz¹dzenia

Rys. 5. Okno programu HyperTerminal podczas ustalania parametrów
transmisji

o†numerze ì1î, wybrana z†klawia-
tury sekwencja bÍdzie mia³a po-
staÊ: ì0î, î1î, î0î, î1î. Po wy-
s³aniu ø¹danej komendy do kom-
putera zostanie odes³ana wpisana
wczeúnie sekwencja klawiszy,
w†celu porÛwnania, czy wpisane
z†klawiatury cyfry s¹ takie same
jak wys³ane przez nadajnik. For-
mat wysy³anych do komputera
danych dla wys³anego kodu
ì2314î ma postaÊ: ìR A=23
K=14î, gdzie ìRî oznacza, øe
nadajnik wysy³a dane w†systemie
RC5, ìAî- oznacza adres urz¹dze-
nia, ìKî- numer komendy. W†tab.
1 podano najczÍúciej spotykane
adresy urz¹dzeÒ w†systemie RC5,
a†w†tab. 2 najczÍúciej uøywane
komendy.
Aby wys³aÊ dane w†systemie

SIRC, naleøy najpierw prze³¹czyÊ
nadajnik w†ten tryb, w†tym celu
w†dowolnym momencie naleøy na-
cisn¹Ê klawisz ìsî lub ìSî. Po

Tab. 1. Najczęściej spotykane
adresy urządzeń w systemie
kodowania RC5
Adres Urządzenie

00 Telewizor
02 Videotext
05 Magnetowid
07 Do celów eksperymentalnych
16 Przedwzmacniacz
17 Odbiornik/tuner
18 Magnetofon
19 Do celów eksperymentalnych
20 Odtwarzacz CD

Tab. 2. Najczęściej spotykane
rozkazy w systemie kodowania RC5
Numer Rozkaz
rozkazu

00...09 Cyfry 0...9
12 Gotowość
13 Wyciszenie
14 Ustawienia podstawowe
16 Głośność(+)
16 Głośność(−)
18 Jaskrawość(+)
19 Jaskrawość(−)
20 Nasycenie kolorów(+)
21 Nasycenie kolorów(−)
22 Tony niskie(+)
23 Tony niskie(−)
24 Tony wysokie(+)
25 Tony wysokie(−)
26 Balans w prawo
27 Balans w lewo
48 Pauza
50 Szybkie przewijanie w przód
52 Szybkie przewijanie w tył
53 Odtwarzanie
54 Stop
55 Nagrywanie

Tab. 3. Najczęściej spotykane
adresy urządzeń w systemie SIRC
Adres Urządzenie

01 Telewizor
02 Magnetowid 1
04 Magnetowid 2
06 Odtwarzacz dysków laserowych
12 Urządzenie dźwięku dookólnego
16 Magnetofon/tuner
17 Odtwarzacz CD
18 Korektor graficzny

Tab. 4. Najczęściej spotykane
rozkazy w systemie SIRC
Numer Rozkaz
rozkazu

000...009 Cyfry 0...9
016 Kanał (+)
017 Kanał (−)
018 Głośność(+)
019 Głośność(−)
020 Wyciszenie
021 Włączenie/wyłączenie
022 Ustawienia podstawowe
023 Tryb audio
024 Kontrast(+)
025 Kontrast(−)
026 Kolor(+)
027 Kolor(−)
030 Jaskrawość(+)
031 Jaskrawość(−)
038 Balans w lewo
039 Balans w prawo
046 Włączenie
047 Wyłączenie
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naciúniÍciu jednej z†tych liter na-
dajnik prze³¹czy siÍ w†tryb nada-
wania w†systemie SIRC.
W†tym systemie kaøda komen-

da sk³ada siÍ z†piÍciu cyfr, po-
niewaø system ten obs³uguje
wiÍksz¹ liczbÍ komend. Pierwsze
dwie cyfry wybrane z†klawiatury
to adres urz¹dzenia (0...31), na-
stÍpne trzy to komenda (0...127).
Podobnie jak w†przypadku wy-
bierania kodu w†systemie RC5
moøna wybraÊ wiele cyfr, ale
jako w³aúciwy kod traktowane
jest piÍÊ ostatnich wybranych
przed klawiszem Enter. Aby wy-
s³aÊ do urz¹dzenia o†numerze
ì17î kod o†numerze ì104î, na-
leøy wybraÊ sekwencjÍ ì1î, î7î,
î1î, î0î, î4î. Kaøda sekwencja
musi sk³adaÊ siÍ z†piÍciu cyfr,

dlatego jeúli numer urz¹dzenia
jest mniejszy od ì10î lub komen-
da jest mniejsza od î100î, to na
pozosta³ych miejscach naleøy
wpisaÊ zera. Dla przyk³adu nu-
mer urz¹dzenia jest rÛwny ì1î,
a†komenda jest rÛwna ì2î, w†ta-
kiej sytuacji wpisana sekwencja
ma postaÊ: ì0î, î1î, î0î, î0î,
î2î. Po zatwierdzeniu klawiszem
Enter wybrany kod zostaje wys³a-
ny przez diody nadawcze, a†do
komputera zostaje odes³ana infor-
macja, jaki kod zosta³ wys³any
w†formacie: ìS A=01 K=001î.
Litera ìSî informuje, øe dane
nadawane s¹ w†systemie SIRC,
litera ìAî oznacza adres urz¹dze-
nia, a†litera ìKî numer komendy.
W†tab. 3 zawarto kody najczÍú-
c i e j uøywanych urz¹dzeÒ ,

a†w†tab. 4 najczÍúciej uøywane
komendy w†systemie SIRC.
Jeøeli chcemy z†systemu SIRC

prze³¹czyÊ siÍ ponownie na sys-
tem RC5, wystarczy nacisn¹Ê kla-
wisz ìrî lub ìRî. Jeúli nie mamy
pewnoúci, w†jakim systemie aktu-
alnie pracuje nadajnik, to kaød¹
komendÍ moøna poprzedziÊ zna-
kiem systemu ìsî lub ìrî. Wtedy
nadajnik prze³¹czy siÍ w†tryb po-
danego systemu i†wyúle komendÍ
w†tym systemie.
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/kwiecien03.htm oraz na p³ycie
CD-EP4/2003B w katalogu PCB.


