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Sterowanie podczerwienią

▶ Światło podczerwone o długości fali 950 nm jest niewidzialne
dla oka człowieka

▶ Diody podczerwone są tanie i łatwe do wyprodukowania
▶ Podczerwień jest tanim sposobem sterowania
bezprzewodowego

▶ Urządzenia muszą się „widzieć”
▶ Niestety jest wiele źródeł promieniowania podczerwonego,
które mogą zakłócać transmisję:
▶ słońce
▶ żarówki
▶ świece
▶ grzejniki itp.
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Dioda podczerwona

▶ Typowe parametry diody podczerwonej:
▶ spadek napięcia rzędu 1,1 V
▶ prąd ciągły rzędu kilkuset mA
▶ dioda wytrzymuje impulsy prądowe nawet do kilku A

▶ Jasność (a więc i zasięg) zależy od prądu płynącego przez
diodę
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Modulacja

▶ Aby poradzić sobie z zakłóceniami, stosuje się modulację
▶ Dioda nadawcza jest zawsze w jednym z dwóch stanów:

▶ nieaktywna – nie świeci
▶ aktywna – miga z pewną częstotliwością

▶ Powszechnie stosuje się częstotliwości od 30 kHz do 60 kHz
▶ Nadajnik podczerwieni musi zawierać układ, który wygeneruje
odpowiednią częstotliwość

▶ Dodatkową zaletą modulacji jest możliwość przepuszczenia
przez diodę większych prądów
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Transmisja danych

▶ Jest asynchroniczna i szeregowa
▶ Poszczególne bity koduje się za pomocą pewnych sekwencji
aktywności diody

▶ Konkretny protokół zależy od stosowanego standardu
(producenta)
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Odbiornik podczerwieni

▶ Zintegrowany układ scalony zawierający:
▶ detektor podczerwieni (fotodiodę lub fototranzystor)
▶ wzmacniacz
▶ filtr
▶ demodulator

▶ Odbiorniki jest dostrojony do konkretnej częstotliwości
modulacji

▶ Przykładowe odbiorniki firmy Vishay oznaczone są symbolami
TSOPxy, gdzie x to 2 lub 3 cyfry oznaczające model, a y to
2-cyfrowa wartość częstotliwości w kHz

▶ Trzy wyprowadzenia: zasilanie, masa i wyjście
▶ Wyjście ma stan niski w obecności modulowanego światła
podczerwonego, a w przeciwnym razie jest w stanie wysokiej
impedancji
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Moduł nadajnika-odbiornika podczerwieni

▶ Moduł zawiera odbiornik i nadajnik podczerwieni
▶ Widok złącza, patrząc od góry

VDD TX – zasilanie nadajnika, nominalnie 3,3 V
VDD RX – zasilanie odbiornika, nominalnie 3,3 V
TX – wejście nadajnika, sterowanie diodą nadawczą
RX – wyjście odbiornika, otwarty dren
GND – masa
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Podłączenie modułu do płytki prototypowej

▶ VDD TX – do wyjścia zasilającego 3,3 V na płytce
prototypowej

▶ VDD RX – do VDD TX za pomocą zworki lub do wyjścia
GPIO mikrokontrolera, aby móc odłączać zasilanie odbiornika
(ok. 1,3 mA) w stanie uśpienia układu

▶ TX – do wyjścia GPIO sterującego diodą, stan wysoki
powoduje włączenie diody IR i kontrolnej diody zielonej (LED)

▶ RX – do wejścia GPIO z włączonym rezystorem
podciągającym

▶ GND – do masy na płytce prototypowej
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Protokoły komunikacyjne

▶ Producenci pilotów IR stosują:
▶ różne częstotliwości modulacji (np.: Sony – 40 kHz,
Philips – 36 kHz)

▶ różny sposób kodowania zer i jedynek (fazą lub długością
impulsu)

▶ różną kolejność przesyłania poszczególnych bitów
▶ różne kody sterujące i identyfikujące urządzenia

▶ Omówimy dwa standardy: RC-5 (Philips) i SIRC (Sony)
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RC-5

▶ Częstotliwość nośnej: 36 kHz
▶ Kodowanie bitów fazą
▶ Ten sam czas transmisji każdego bitu: 64 cykle
o częstotliwości 36 kHz ≈ 1,778 ms

▶ 5-bitowy adres urządzenia i 6-bitowe polecenie
▶ Transmisja od najbardziej znaczącego bitu
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Kodowanie bitów

0 1

889 µs 889 µs 889 µs 889 µs
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Postać ramki

▶ Ramka składa się 14 bitów:
▶ 2 bity startowe zawsze równe 1
▶ bit T, który zmienia się przy wciśnięciu kolejnego klawisza
pilota

▶ 5 bitów adresu
▶ 6 bitów polecenia

▶ W przypadku przytrzymania klawisza pilota ta sama ramka
jest nadawana co 114 ms
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Niektóre kody

Kod szesnastkowo Polecenie
00. . . 09 klawisze z cyframi
0C standby
20 program+
21 program−
10 głośniej
11 ciszej
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Niektóre urządzenia

Kod szesnastkowo Urządzenie
00 TV
05 VCR
08 SAT
09 kamera
11 tuner
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Jak odbierać i dekodować sygnał z pilota

▶ Wyjście odbiornika podłączamy do wejścia mikrokontrolera
▶ Konfigurujemy odpowiednio przerwania zewnętrzne – zbocze
opadające oznacza początek transmisji

▶ Czekamy 3/4 czasu transmisji bitu i testujemy stan wyjścia
odbiornika

▶ Odebrane bity „wsuwamy” do odpowiedniego rejestru
▶ Synchronizujemy się z nadajnikiem w połowie transmisji
każdego bitu:
▶ w połowie transmisji każdego bitu zawsze dochodzi do zmiany
poziomu sygnału na wyjściu odbiornika

▶ synchronizacja jest konieczna, bo piloty z reguły nie mają
precyzyjnych oscylatorów
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Uwagi

▶ Procedura powinna być odporna na błędy!
▶ Czasami pojawiają się samoistne, krótkie „szpilki” na wyjściu
odbiornika
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SIRC

▶ Częstotliwość nośnej: 40 kHz
▶ Kodowanie bitów długością impulsu
▶ Transmisja bitu trwa 1,2 ms lub 1,8 ms
▶ 5-bitowy adres urządzenia i 7-bitowe polecenie (są też wersje
dłuższe!)

▶ Transmisja od najmniej znaczącego bitu
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Kodowanie bitów

1 0

1,2 ms 0,6 ms 0,6 ms 0,6 ms

9.18



Postać ramki

▶ Ramka rozpoczyna się od okresu aktywności o długości
2,4 ms, po czym następuje przerwa 0,6 ms

▶ Następnie jest transmitowanych 7 bitów polecenia, po czym 5
bitów adresu urządzenia

▶ W przypadku przytrzymania klawisza pilota ta sama ramka
jest nadawana co 45 ms
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Jak sterować nadajnikiem?

▶ Modulację uzyskujemy na przykład za pomocą licznika TIMx
▶ Z wejściem TX modułu nadajnika-odbiornika łączymy to
wyprowadzenie mikrokontrolera, do którego może zostać
podłączona linia wyjściowa OCyREF

▶ Konfigurujemy odpowiednio licznik
▶ Kończąc okres aktywności, uważamy, aby nie zostawić
włączonej diody IR
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Jak skonfigurować licznik?

▶ Sposób 1
▶ Dobrać wartości TIMx->PSC, TIMx->ARR, TIMx->CCRy , tak
aby uzyskać potrzebną częstotliwość i wypełnienie 1/2

▶ Włączać licznik na odpowiednią liczbę cykli w okresach
aktywności diody

▶ Wymuszać stan niski na wyjściu OCyREF albo wypełnienie 0 na
odpowiednią liczbę cykli, gdy dioda ma nie świecić

▶ Sposób 2
▶ Dobrać wartości TIMx->PSC, TIMx->CCRy oraz dwie wartości

a i b rejestru TIMx->ARR, tak aby:
▶ Dla wartości a uzyskać na wyjściu OCyREF przebieg
prostokątny o wypełnieniu 50% i potrzebnej częstotliwości

▶ Dla wartości b uzyskać na wyjściu OCyREF odpowiednio długą
fazę niską po pojedynczym impulsie

▶ Kolejne wartości rejestru TIMx->ARR można ustawiać
w procedurze obsługi przerwań lub za pomocą DMA
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Praca dwóch liczników w trybie master-slave

▶ Niektóre pary liczników mogą ze sobą współpracować
▶ Jeden z nich pracuje w trybie zależnym (ang. slave), drugi
w trybie nadrzędnym (ang. master)

▶ Licznik pracujący w trybie nadrzędnym może:
▶ być preskalerem dla licznika zależnego
▶ włączać licznik zależny
▶ sterować za pomocą swojego wyjścia OCyREF okresami
aktywności licznika zależnego – tryb gate

▶ . . .
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Jak skonfigurować licznik, cd.

▶ Sposób 3
▶ Konfigurujemy licznik TIM2 jako licznik zależny w trybie gate
▶ Rejestry TIM2->PSC, TIM2->ARR ustawiamy tak, aby uzyskać
częstotliwość nośnej

▶ Konfigurujemy licznik TIM1 jako licznik nadrzędny, sterujący
okresami aktywności licznika TIM2 za pomocą wyjścia OC1REF

▶ Za pomocą odpowiednich wartości TIM1->ARR, TIM1->OCR1,
TIM1->PSC kształtujemy odpowiednio okresy aktywności
licznika TIM2

▶ Potrzebny przebieg pojawia się na wyjściu OC1REF licznika
TIM2

▶ Zmiany wartości rejestrów wykonujemy w procedurze obsługi
przerwań lub poprzez DMA
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