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Lokalne radiopowiadomienie

Schemat elektryczny nadajnika i odbiornika pokazano na rys. 1. Zasada dzia³ania systemu jest bardzo 
prosta. W momencie naciœniêcia przycisku S1 powoduj¹cego za³¹czenie napiêcia zasilania uk³adu kodera 
HT12E oraz nadajnika, nastêpuje wysy³anie przez jego antenê zmodulowanej fali noœnej. Za pomoc¹ 
zworek JP1 ustalamy emitowany adres. Sygna³ radiowy odebrany przez odbiornik zostaje 
zdemodulowany i nastêpnie przekazany w postaci cyfrowej na wejœcie dekodera HT12D. Dekoder 
dokonuje porównania odebranych danych z kodem ustawionym na jego wejœciach adresowych. Je¿eli 
wynik dwóch kolejnych porównañ oka¿e siê pozytywny, to na wyjœciu VT (Valid Trasmission) pojawi siê 
stan wysoki, powoduj¹cy zadzia³anie miniaturowego generatora z przetwornikiem piezoceramicznym. W 
uk³adzie zamiast buzera mo¿na zastosowaæ przekaŸnik do za³¹czania potrzebnych urz¹dzeñ 
elektrycznych. Trzeba wtedy liczyæ siê z koniecznoœci¹ dobudowania dodatkowego stopnia z 
tranzystorem.

W³aœciwoœci

Opis uk³adu

• zasiêg: < 500m 

• ustalanie adresu kodera/dekodera: zworki 

• dŸwiêkowa sygnalizacja odebranego sygna³u 

• minimalna iloœæ elementów, 

• niewielkie wymiary p³ytek 

• mo¿liwoœæ do³¹czenia elementów wykonawczych (np. przekaŸników) 

• zasilanie: 9 VDC (baterie 6F22) 
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Radiopowiadomienie przeznaczone 
jest do bezprzewodowego 
przekazywania informacji na odleg³oœæ 
do 500 metrów. Tak¹ odleg³oœæ uda³o 
siê uzyskaæ w otwartej przestrzeni z 
modu³ami firmy Velleman. 

Rekomendacje: urz¹dzenie 
mo¿e byæ stosowane w 
systemach 
alarmowych do 
powiadamiania o 
wyst¹pieniu alarmu lub o stanie 
czujek, do zdalnego sterowania, a 
tak¿e wszêdzie tam, gdzie jest 
konieczne bezprzewodowe przes³anie 
informacji przywo³ania.
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Rys. 1 Schemat elektryczny nadajnika i odbiornika
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Rozmieszczenie elementów na p³ytkach drukowanych nadajnika i odbiornika pokazano na rys. 2. Monta¿ 
uk³adu przebiega klasycznie i nie powinien stwarzaæ trudnoœci. Radiopowiadomienie dzia³a poprawnie 
zaraz po zmontowaniu.

Monta¿ i uruchomienie

Rys. 2 Rozmieszczenie elementów na p³ytkach drukowanych
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Wykaz elementów
NADAJNIK ODBIORNIK

Rezystory Rezystory
R1:........................................................1,5MW R1: ..................................................................430kW
Kondensatory Kondensatory
C1:....................................................47mF/16V C1: ..............................................................47mF/16V
Pó³przewodniki Pó³przewodniki
US1: ......................................................HT12E U1: ...................................................................78L05
NAD:..............................TX433N (VELLEMAN) U2: ..................................................................HT12D
Pozosta³e ODB:........................................RX433N (VELLEMAN)
J1: ...............................goldpin 2x8 + JUMPER Pozosta³e
Sw1: .............................................mikroswitch Piezo z generatorem
Zatrzask baterii 9V J1: .........................................goldpin 2x8 + JUMPER
Antena teleskopowa Zatrzask baterii 9V

Antena teleskopowa

Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice Praktycznej 07/08

www.ep.com.pl

Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u dostêpna jest na stronie internetowej www.sklep.avt.pl

Dzia³ pomocy technicznej: 
tel.:(22) 257-84-58 
serwis@avt.pl

Producent:
AVT-Korporacja sp. z o.o.
ul. Leszczynowa 11
03-197 Warszawa

tel.: (22) 257-84-50
fax: (22) 257-84-55
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Notatki


