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Резиме 
Во овој труд е прикажан уред за далечинска контрола на мрежно напојувани 
уреди. Првичната идеја беше да се направи едноставен уред со едукативна 
намена – да се покаже принципот на контрола на мрежни уреди со помош на 
компјутер и микроконтролер со извршни елементи. Но подоцна уредот беше 
надграден со низа други можности за далечинска контрола преку Блутут, Wi-Fi, 
интернет и LAN мрежа. Така се доби уред со многу практични можности за 
далечинска контрола: отворање/затворање на капии и гаражни врати директно 
од автомобил, отклучување на влезни врати, далечинско вклучување и 
регулација на осветлување, далечинска контрола на пумпи за наводнување, 
контрола на рампи на приватни паркинзи и др. За командување со наведените 
мрежни уреди може да се користи компјутер или мобилен телефон. 

   
Фотографија од уредот за далечинска контрола на мрежни потрошувачи 
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Вовед 
Изработката на овој склоп започна како идеја за контрола на мрежни 
потрошувачи користејќи персонален компјутер (PC), само со едукативна цел. 
Првичната замисла беше да се искористи персонален компјутер кој има RS232C 
порта за комуникација. Оваа порта била застапена речиси кај секоја матична 
плоча кај компјутерите во 1990-ите години, но денес е вистинска реткост да се 
најде матична плоча со оваа порта. Од друга страна, сериската порта е многу 
едноставна за работа за разлика од USB портата која е многу сложена. Значи, за 
задавање на командите би користеле PC со RS232C порта. За извршување на 
командите од компјутерот ни беше потребен микроконтролер кој на едноставен 
начин ќе комуницира со него. Микроконтролерот PIC18F1220 (кој се користи во 
вежбите по практична настава во нашето училиште) има во својата архитектура 
уред за асихрона сериска комуникација со TTL нивоа. За директна комуникација 
на контролерот со компјутерот беше изработен RS232C/TTL конвертор и со тоа 
беше остварена комуникацијата помеѓу нив.  

По оваа прва верзија на уредот некако логично се наметна идејата тој уред да 
биде надграден со повеќе други можности за далечинска контрола преку Блутут, 
Wi-Fi, интернет и LAN мрежа. Така се доби уред со многу практични можности за 
далечинска контрола: отворање/затворање на капии и гаражни врати директно 
од автомобил, отклучување на влезни врати, далечинско вклучување и 
регулација на осветлување, далечинска контрола на пумпи за наводнување, 
контрола на рампи на приватни паркинзи и др. За командување со наведените 
мрежни уреди може да се користи компјутер или мобилен телефон. На слика 1 е 
прикажана блок-шема на целиот систем, вклучувајќи ги давачите на команди, 
изработениот уред за контрола (блокот со зелена боја) и мрежните потрошувачи. 

 
Слика 1: Блок-шема на целиот систем за далечинска контрола на мрежни потрошувачи. 
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Опис на уредот  
Уредот за контрола е составен од неколку модули: контролен модул, извршен 
модул и RS232C/TTL конвертор. Нивните електрични шеми се прикажани на 
слика 2 и слика 3. 

 
Слика 2: Електрична шема на контролниот и извршниот модул. 

 

Контролен модул 
Контролниот модул е изработен на една двослојна плочка со печатено коло на 
која се сместени следните целини:  

- Микроконтролерот,  

- Стабилизирано напојување за контролерот, 

- Коло за детекција на нулата на мрежниот напон, 

- Дел за врска со програматорот, 

- Конектори за врска со извршниот модул и за сериска комуникација. 

 

Микроконтролерот во овој уред е PIC18F1220 (IC2) кој работи со такт од 4MHz 
одреден со кристалот Q1 за 4MHz и кондензаторите од 33pF потребни за работа 
на внатрешниот такт генератор на чипот. 
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Стабилизираното напојување се состои од мал трансформатор за 220V/9V 
(Tr1), диоди во грецов спој и стабилизатор на напон за 5V (IC1) со пратечките 
филтерски кондензатори. 

Колото за детекција на нула на мрежниот напон го сочинуваат транзисторот 
Т1 и околните елементи и на својот излез дава импулс кога мрежниот напон 
поминува низ нулата. Овој момент е потребен за работа на двата димери 
(придушувачи) кои се имплементирани преку програмата на микроконтролерот. 
Имено, микроконтролерот го користи овој импулс за да определи со колкаво 
задоцнување во однос на овој момент (премин на мрежниот напон низ нулата) ќе 
ги вклучува тријаците и така, наместо цела синусоида, кон потрошувачите ќе 
пропушта само дел од неа, што резултира со испорачување на помала моќност 
кон нив. На тој начин добиваме регулација на моќноста на овие два потрошувачи. 

Делот за врска со програматорот е реализиран со конекторот RJ45 и ресет 
тастерот SW1 поврзани на соодветните пинови од микроконтролерот. Имено, 
програмата за микроконтролерот е развиена откако тој беше вграден во колото. 
Овој принцип е познат како ICSP (In Circuit Serial Programming) и се користи кaj 
микроконтролерите од Микрочип, но и кај микроконтролери од други 
производители. Програмата беше развиена во MPLAB (софтверски пакет кој го 
дава самата фирма Микрочип), а како програматор беше користен PICKit3. 
Врската помеѓу програматорот и овој модул е преку RJ45 конекторот поставен на 
самата плочка на овој модул. Иако RJ45 конекторот не е предвиден за оваа 
намена, се одлучив за него затоа што е робустен и може да издржи многу 
вклучувања/исклучувања, што е случај при развој на една програма. 

Конектори за врска со извршниот модул и сериска комуникација - за 
сериска комуникација со командните уреди употребен е DB9 конектор (K3), а за 
врска со извршниот модул употребени се конектори за флет-кабел со 10 пина (K6 
и К7). 

 

Извршен модул 
Самиот контролен модул не е доволен за вклучување/исклучување на мрежните 
потрошувачи. Одлуката за вклучување/исклучување ја донесува контролниот 
модул и му ја соопштува на извршниот модул во облик на дигитални сигнали: 
логичка единица (+5V) и логичка нула (0V). Извршниот уред на основа на овие 
сигнали ги вклучува/исклучува мрежните потрошувачи.  

Кај извршниот модул (слика 2) разликуваме два типа на прекинување: со релеј и 
со тријак. На самата плочка има три релеи и четири тријаци. Како врска помеѓу 
пин од микроконтролерот и релејот се користи транзистор BC549 (T2, T3 и T4), а 
како врска помеѓу пин од микроконтролерот и тријак се користи оптокаплер 
MOC3020 (IC3, IC4, IC5 и IC6). Оптокаплерот обезбедува потполна галванска 
изолација на колото на потрошувачот и излезниот тријак од колото на 
микроконтролерот. Истото, се разбира, е очигледно и кај релеите. На два од 
тријаците имаме едноставно вклучување/исклучување (ON/OFF), додека на два од 
нив имаме и регулација на моќност (димерска – придушувачка функција). 
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RS232C/TTL конвертор 
RS232, RS232C и TTL асихроната сериска комуникација се нисконивовски начини 
на комуникација кои помеѓу себе се разликуваат само по напонското ниво на 
сигналите кои ги репрезентираат логичката нула и логичката единица. Во табела 
1 се дадени овие разлики. 

Комуникација Логичка единица Логичка нула 

TTL 0V +5V 
RS232 +5V 0V 
RS232C +12V -12V 

Табела 1: Логички нивоа кај TTL, RS232 и RS232C. 

 
Слика 3: Електрична шема на RS232C/TTL конверторот. 

Електричната шема на овој модул е прикажана на слика 3, каде се гледа дека е 
реализиран со помош на наменското интегрирано коло MAX232 кое прави 
конверзија на RS232C сигнал во TTL сигнал и обратно. Како конектори се 
употребени DB9 конектори кои во практиката се користат само кај RS232C 
портите, но во овој случај овој конектор е употребен и за TTL портата. 

 

Изработка на уредот 
Уредот е изработен на 3 плочки со печатени кола (ППК) кои се прикажани на 
слика 4, слика 5 и слика 6 со распоредот на компонентите. Плочките за 
контролниот модул и за извршниот модул се двослојни, а плочката за RS232C/TTL 
конверторот е еднослојна. Сите плочки се изработени со фотопостапка. 

За изработката нема што посебно да се каже освен дека мора да се внимава на 
правилно поставување и лемење на компонентите по стандардниот редослед: 
краткоспојници, подножја за ИК, отпорници, кондензатори, полуспроводници и 
конектори. Посебно внимание треба да се посвети на врските помеѓу долниот и 
горниот слој од печатените кола. 

На слика 7 се прикажани фотографии од изработениот прототип. 
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Слика 4: ППК со распоред на компонентите на контролниот модул. 

 
Слика 5: ППК со распоред на компонентите на извршниот модул. 

 
Слика 6: ППК со распоред на компонентите на RS232C/TTL конверторот. 
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Слика 7: Фотографии од изработениот уред за далечинска контрола на мрежни потрошувачи. 

 

Принцип на работа и програма за 
микроконтролерот 
Накратко, принципот на работа на уредот е следниот: Контролниот модул чека на 
валиден влез преку сериската порта од давачот на командите по што добиените 
команди ги интерпретира и дава соодветни команди на извршниот модул. На 
слика 8а е прикажан блок дијаграм на програмата за микроконтролерот.  

PIC18F1220 има хардверски уред за сериска комуникација. Овој уред работи 
независно од програмата на микроконтролерот. Ако се појави сериски податок на 
влез тој го складира во приемен бафер со ширина од 2 бајти, и веќе по првиот 
примен бајт го известува микропроцесорот (како централен дел на микроконтро-
лертот) преку прекинскиот механизам.  Микропроцесорот одговара на овој прекин 
на тој начин што ја активира прекинската рутина која се однесува на овој прекин.  
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Слика 8: Блок-дијаграм на програмата на микроконтролерот. 

Во прекинската рутина за овој прекин се зема содржината од првиот бајт од 
баферот на приемникот и содржината се сместува во прифатен регистер. По 
вклучување, или ресет на микроконтролерот тој влегува во делницата 
“Поставувања” каде што се конфигурираат сите оние интегрирани уреди кои ги 
има микроконтролерот, а кои ни требаат во оваа апликација. Во овој дел се 
поставуваат параметрите на уредот за сериска комуиникација како што се брзина 
на сигнализација (Baud Rate) и други. Исто така се конфигурираат тајмерите со 
кои работат двата димера и се конфигурираат пиновите на микроконтролерот. 
После оваа конфигурациска секција од кодот, микропроцесорот “паѓа” во една 
јамка во која постојано ќе го тестира прифатниот регистер. Доколку нема команда 
во прифатниот регистер се заобиколува делницата за обработка на команда и 
ништо не се случува. Оваа јамка може да биде прекината од страна на серискиот 
приемник, кога микропроцесорот ќе треба да му посвети внимание на приемникот 
со тоа што оди на извршување на прекинската рутина. После ова во прифатниот 
регистер имаме команда, и кога после завршувањето на прекинската рутина 
процесорот повторно доаѓа во јамката, влегува во делот “Обработка на команда”. 
Во овој дел микропроцесорот го зема остатокот од командниот збор што го добива 
од серискиот приемник и одлучува што понатаму. Оваа одлука ја прави според 
графикот прикажан на слика 8б. Доколку во прифатниот регистер имаме симбол 
“Y” тоа значи дека треба да се активира прекинувач. Кој прекинувач ќе биде 
активиран зависи од низата знаци што ќе следи по знакот “Y”. Доколку во 
прифатниот регистер имаме симбол “U” или “V”, тоа значи дека зборот што 
следува претставува број и на основа на овој број се поставува тајмерот кој се 
однесува на соодветниот димер (Димер 1 или Димер 2). 

Програмата е пишувана во макроасемблер MASM, кој доаѓа во пакетот алатки 
MPLAB од Микрочип. 
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Начини на контрола на уредот 
Градбата на овој уред започна со решението за комуникација со PC преку RS232C 
порта. Но, веќе напоменав дека оваа порта кај современите компјутери не се 
користи. Меѓутоа во продажба може да се најдат PCI картички со RS232C порти со 
кои може да се надгради секој десктоп компјутер и така да добиеме компјутер кој 
има сериски порти.  

За комуникација, секако е потребна и апликација која работи со овие порти. Во 
продажба може да се најдат и USB/RS232C адаптери кои вршат конверзија на USB 
комуникација кон сериска комуникација. Овие конвертори се базирани на 
дизајнот на интегрираното коло PL-2303, производ на фирмата Profilic. Ова е 
евтин конвертор чија намена била да се прилагодат старите компјутерски 
периферии кон USB интерфејсот. На овој начин, уредот може да се контролира 
преку стандардна USB порта која ја има секој компјутер. Освен USB/RS232C 
конвертори во продажба се наоѓаат и USB/TTL конвертори со кои исто така може 
да се контролира уредот без користење на RS232C/TTL конверторот.  

Со истражување по интернет дознав дека на пазарот се појавија и 
Ethernet/RS232C конвертори со кои може да се комуницира со сериски уреди 
преку LAN компјутерска мрежа. Во последно време се појавија некои фирми 
(претежно од Кина) кои произведуваат евтини конвертори. Набавив еден од овие 
продукти. Се работи за модулот HLK-RM04 кој има LAN, WAN и WiFi поддршка и 
може да работи во неколку режими (модови). Всушност се работи за компјутер со 
мали димензии и ниска цена кој работи под Linux и има има излез RS232C порта. 
Овој уред има WEB кориснички интерфејс преку кој може да се конфигурира, а 
може да се конфигурира и преку својата сериска порта. Може да работи како 
рутер, како WiFi/Serial конвертор и како LAN/Serial конвертор. Ако се приклучи 
еден компјутер на мрежата во која е поврзан и овој модул, тогаш сериската порта 
на овој уред може да се види како обична сериска порта на компјутерот кој е 
приклучен на истата мрежа. Ако компјутерот се обезбеди со соодветен драјвер 
(виртуелна сериска порта) тогаш за контрола на виртуална сериска порта може 
без никакви измени да се користи софтвер наменет за обична сериска порта. На 
интернет се наоѓаат два вакви бесплатни драјвери кои добро работат со HLK-
RM04 уредот. Тоа се драјверите Eltima и INSYS.  

Конечно, ако HLK-RM04 модулот се конфигурира да работи во режим на рутер, на 
него може да му се пристапи од било кој Android уред, така што идејата се 
прошири и на можноста за контрола на потрошувачите преку Android телефон или 
таблет. Со истражување на Googlе Play апликациите наидов на апликација 
погодна за оваа намена. Станува збор за апликацијата WiFi TCP/UDP Controller 16 
од NEXT PROTOTYPES Communication. Оваа апликација е бесплатна и нуди 
можност за сериска комуникација преку WiFi мрежа. Со соодветно конфигурирање 
на контролите за оваа апликација се доби уред кој може да се контролира преку 
Android телефон. Освен тоа истата фирма нуди и верзија на програмата која може 
да комуницира преку Bluetooth конекција. Ако се има во предвид дека постојат 
Bluetooth/Serial конвертор модули, како што е на пример HC-05, HC-06 и слични, 
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тогаш уредот може да се контролира и со Android телефон преку bluetoth врска. 
Овие модули и програми овозможија да се направи уред за контрола на мрежни 
потрошувачи преку смартфон. 

 

Примена на уредот 
Уредот во комбинација со смартфон може да се користи на многу места. Еден 
пример е отворање/затворање на капии и гаражни врати директно од автомобил. 
Други примени би биле отклучување на влезни врати (тогаш уредот контролира 
брава), далечинско вклучување и регулација на осветлување, далечинска 
контрола на пумпи за наводнување, контрола на рампи на приватни паркинзи и 
друго. 

 

Користена литература 
Учебник по предметот Дигитална електроника и микропроцесори 

Каталошки податоци за PIC18F1220 
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30009605G.pdf 

Каталошки податоци за модулот HLK-RM04 

https://e-radionica.com/productdata/2013042218402981701.pdf 

Корисничко упатство за модулот HLK-RM04 

http://www.prometec.net/wp-content/uploads/2015/01/HLK-RM04-user-manual.pdf 

 

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30009605G.pdf
https://e-radionica.com/productdata/2013042218402981701.pdf
http://www.prometec.net/wp-content/uploads/2015/01/HLK-RM04-user-manual.pdf

