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Prezentowany układ jest dowodem na to że praktycznie wsz ędzie ju ż próbujemy
wło żyć mikrokontrolery. Czasami jest tak że łatwiej jest zastosowa ć
mikrokontroler ni ż budowa ć układ składaj ący si ę z wielu układów scalonych,
zwłaszcza że ceny mikrokontrolerów s ą  zbli żone do cen najzwyklejszych
układów cyfrowych.
W konstrukcji zastosowali śmy znany wszystkim czytelnikom mikrokontroler
ST62T20C. Program na mikrokontroler został stworzony przy pomocy pakietu
programowego ST6-Realizer. Procesor został zaprogramowany przy u życiu
programatora dost ępnego w ofercie Nowego Elektronika. Programator jest
obsługiwany przez program Win Epromer w którym podczas procesu
programowania nale ży ustawi ć odpowiednie opcje. Zwi ązane jest to z budow ą
samego układu gdzie zamiast  kwarcu zastosowano rezystor wł ączony pomi ędzy
masę a wyj ście OSCout mikrokontrolera. Zrezygnowano równie ż z stosowania
kondensatora w układzie zerowania procesora. Wyprowadzenia TIMER i NMI w
konstrukcjach zawsze były podci ągni ęte do + zasilania przez rezystory
podci ągaj ące. Tu jednak zrezygnowano z ich stosowania i wyprowadzenia TIMER
i NMI doł ączono bezpo średnio do +zasilania.
Konstrukcje sterownika dzwonka mo żemy podzieli ć na nast ępuj ące funkcjonalne
bloki:

- bloku mikrokontrolera

- obwodu dzwonka

- obwód wyzwalania

- zasilacza

Blok mikrokontrolera jest głównym elementem odpowiedzialnym za prac ę całego
urz ądzenia, tak jak wspomnieli śmy konstrukcja bloku mikrokontrolera została
uszczuplona o kilka elementów. Obwód dzwonka umo żliwia doł ączenie i
sterowanie dowolnym sygnalizatorem akustycznym zasilanym z sieci lub innego
źródła. Obwód wyzwalania zło żony praktycznie z jednego przycisku oraz
separacji wykonanej przy u życiu transoptora PC817. Zasilacz dostarcza
niezb ędnych napi ęć do zasilania układu. Na rysunku 1 przedstawiono schemat
ideowy układu. Wyprowadzenia mikrokontrolera zostały skonfigurowane
nast ępuj ąco. Mi ędzy PA0 a plus zasilania została wł ączona cewka przeka źnika
MH4/5V. PA0 zostało programowo skonfigurowane jako wyj ście cyfrowe typu
otwarty dren. Kolejne dwa wyprowadzenia PA1 i PA2 steruj ą prac ą diod
sygnalizacyjnych LED, wyj ścia te zostały skonfigurowane jako wyj ścia
cyfrowe typu push-pull output. Do wyprowadzenia PB3 doł ączono kolektor
tranzystora z transoptora PC817. PB3 zostało skonfigurowane jako wej ście
cyfrowe z rezystorem podci ągaj ącym. Dlatego mogli śmy pozwoli ć sobie na
takie rozwi ązanie przył ączenia transoptora. Suwak potencjometru  POT1
został doł ączony do wyprowadzenia PB4  które zostało skonfigurowane jako
wej ście przetwornika analogowo cyfrowego.
Działanie układu:
Po wł ączeniu zasilania program mikrokontrolera wchodzi w stan pocz ątkowy
START. W tym stanie na wyj ściu PA1 pojawia si ę stan wysoki. Powoduje to
zaświecenie si ę diody sygnalizacyjnej LED (zielonej).
W tym stanie pracy program czeka na zdarzenie PRACA które nast ąpi po
pojawieniu si ę napi ęcia sieciowego na wej ściu wyzwalaj ącym.
Po spełnieniu warunku PRACA program mikrokontrolera przechodzi w stan pracy
PRACA_DZWONKA. W tym stanie pracy na wyj ściu steruj ącym PA2 LED2 pojawia
si ę stan wysoki a na wyj ściu LED1 stan niski. Na wyj ściu steruj ącym
przeka źnikiem PA0 pojawia si ę seria 0.5 sekundowych impulsów zał ączaj ących
i wył ączaj ących przeka źnik steruj ący obwodem dzwonka. Taka praca daje efekt



przerywanego dzwonienia. Czas działania dzwonka ustalamy potencjometrem
POT1. Po ustaniu pracy dzwonka ponowne zainicjowanie dzwonienia mo że
nast ąpi ć nast ąpi po około 10 sekundach. Te rozwi ązanie pozwala na
zabezpieczenie domowników przed dowcipnisiami wtykaj ącymi zapałki w
przyciski dzwonka.
Oprogramowanie mikrokontrolera.
Jak ju ż wspomnieli śmy  program  został stworzony przy pomocy ST6-Realizera.
Z schematu programu z Realizera mo żemy wydzieli ć nast ępuj ące cz ęści:
- algorytm
- wyzwalanie
- sterownie dzwonkiem
Na rys 2 przedstawiony został prosty algorytm pracy programu do wyrysowania
którego pobrano nast ępuj ące elementy biblioteczne:

- STSTEINIT rozpoczyna działanie programu
- CONDITION warunek element grafu powi ązany z STATEIN w schemacie
- STATE element grafu, powi ązany z STATEOUT

Na rys 3 przedstawiono cz ęść inicjuj ąca wej ście programu w stan
PRACA_DZWONKA.
Wejście cyfrowe DIGIN jest powi ązane z fizycznym wyprowadzeniem
mikrokontrolera. Do narysowania pobrano nast ępuj ące elementy biblioteczne:
- DIGIN wej ście cyfrowe
- EDGE element wykrywaj ący zbocze narastaj ące impulsu. Na wyj ściu pojawia

si ę 1 kiedy stan na wej ściu zmienia si ę z 0 na 1
- STATEIN wej ście z schematu do grafu jest ści śle powi ązane z CONDITION w

grafie

Rys 4 przedstawia cz ęść programu steruj ącą poprzez wyj ścia cyfrowe prac ą
dzwonka i diod sygnalizacyjnych. Ta cz ęść programu jest najbardziej
rozbudowana i do jej wyrysowania zostało pobranych najwi ęcej elementów
bibliotecznych a oto niektóre z nich:
- ADC wej ście przetwornika analogowo cyfrowego powi ązane z fizycznym

wyprowadzeniem mikrokontrolera (regulacja czasu wł ączenia dzwonka)
- OSCF oscylator zapewniaj ący przerywana prac ą dzwonka diody LED
- DIGOUT trzy wyj ścia cyfrowe steruj ące praca diod sygnalizacyjnych i

cewką przeka źnika
- DELFOFF wydłu ża impuls wej ściowy o zadan ą warto ść czasu, odpowiada w

programie za opó źnienie ponownego wł ączenia dzwonka
- DELVOFF wydłu ża impuls wej ściowy o zmienna warto ść czasu
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ramowanie mikrokontrolera  realizowane jest za pomoc ą programatora z
ty NE oraz programu WinEpromer okno programu przedstawiono na rys 5 .
czas procesu programowania w zakładce OPTIONS nale ży wł ączy ć nast ępuj ące
e konfiguracyjne:
) TIMER pin pull-up enabled
) Oscilator selection ( 0 Quartz/Ceramic 1 RC Network)
) LVD Reset

ostałe opcje s ą wył ączone.

ta ż i uruchomienie.
ys 6 przedstawiona jest mozaika płytki drukowanej. Z monta żem układu
owinni śmy mie ć żadnych problemów praktycznie zaraz po zmontowaniu

d zaczyna pracowa ć. Sterownik najlepiej umie ści ć w estetycznej
tykowej obudowie. Wystarczy jeszcze wyregulowa ć czas działania dzwonka
ncjometrem POT1 i mo żemy przyst ąpi ć do zamontowaniu układu. Ze wzgl ędu
rac ę sterownika przy napi ęciu sieciowym zalecamy szczególn ą ostro żność
montowanie najlepiej powierzy ć elektrykowi. Układ mo żemy dostosowa ć do
y przy ni ższym napi ęciu a zale ży to od modelu dzwonka z jakim ma
ółpracowa ć sterownik.
sztof Górski



SPIS ELEMENTÓW

U1ST62T20C
U2-7805
OPT1-PC817
R1-3K9
R2,R3-820
R4-68K
C1-1000uF
C2-470uF
C3-100nF
C4-220nF/250V
POT1-10k
D1,D2-LED podwójna
PK1-M4-5H
B1-160mA
TR1-TS2/14
Listwy zaciskowe ARK-3szt


