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Podczas letniego biwakowania pod namiotami
niekiedy chcemy innym uczestnikom mie-
szkającym także w namiotach coś przekazać,
o czymś ich powiadomić. Chodzenie do róż-
nych namiotów po pewnym czasie może się
znudzić a nawet może być dokuczliwe. Jed-
nym z możliwych rozwiązań tego problemu
może być system zdalnej komunikacji, przy
czym powinien to być system w miarę najpro-
stszy i najtańszy. Można wykorzystać proste
krótkofalówki czy przewodową komunikację,
ale kto będzie plątał się z przewodami pod na-
miotami. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem
będzie zastosowanie jako medium informacji
fal świetlnych pracujących w zakresie pod-
czerwieni. Poniżej opisany układ jest prostym
odbiornikiem i dekoderem kodu RC5 nadawa-
nego za pośrednictwem tanich i łatwo dostęp-
nych pilotów z tymże oczywiście kodowa-
niem. Tak więc wyposażeniem każdego na-
miotu powinien być przedstawiony odbiornik,
a zaciekłego namiotowicza pilot z kodem
RC5. Proponowany układ odbiera nadany kod
oraz ukazuje go na wyświetlaczu, który two-
rzy 10 diod LED. Jednocześnie po odebraniu

sygnału włącza się brzęczyk sygnalizujący
przesłanie komunikatu. Poprawne przesłanie
komunikatu jest także sygnalizowane osobie
wysyłającej komunikat za pomocą czerwonej
diody LED. Komunikator może pracować
w dwóch trybach: dziesiętnym, który umożli-
wia przesłanie do 10 komunikatów oraz w try-
bie binarnym z możliwością przesłania do 255
komunikatów. Do rozszyfrowania znaczenia
przesłanych komunikatów można wykorzy-
stać wcześniej przygotowane książeczki,
w których będą opisane znaczenia wykorzy-
stywanych kodów. Na przykład kod „001“
może znaczyć „przyjdź do mnie“ itd. Dodat-
kowy przycisk zerowania umożliwia wcze-
śniejsze skasowanie przesłanego komunikatu
i przejście układu w tryb zmniejszonego pobo-
ru prądu. Dzięki temu, że procesor w stanie
spoczynku przechodzi do trybu IDLE, pobór
prądu przez układ jest o wiele mniejszy niż
przy normalnej pracy mikrokontrolera.
Schemat ideowy komunikatora znajduje się na
rysunku 1. Całość została zbudowana w opar-
ciu o mikrokontroler AT89C2051 i program
napisany w popularnym Bascomie. Jak widać,

budowa komunikatora jest bardzo prosta.
Wszystkie wyjścia portu P1 oraz dwie linie
portu P3 sterują diodami D2-D11, tworzącymi
wyświetlacz urządzenia. Przycisk S1 wywołu-
je przerwanie /INT1, w którym kasowany jest
alarm i przesłany komunikat. Jumper JP1 słu-
ży do wyboru trybu pracy komunikatora, nato-
miast tranzystor T1 steruje brzęczykiem pie-
zo. Odbiornik U2 odbiera przesyłane dane
z pilota a dioda D1 sygnalizuje prawidłowość
komunikatu oraz jego dotarcie do odbiorcy.
Kondensator C3 zeruje procesor po włączeniu
urządzenia, a C4 oraz C5 i C6 filtrują napięcia
zasilające układ. Ponieważ obsługa przesłane-
go komunikatu w trybie binarnym może się
wydawać skomplikowana, zostaną przedsta-
wione niektóre części oprogramowania wczy-
tanego w mikrokontroler. Listing 1 przestawia
główną pętlę programu, w której jak widać
sprawdzany jest stan jumpera i w zależności
od jego ustawienia wywoływana jest procedu-
ra obsługi trybu binarnego lub dziesiętnego. 
Wywoływana jest także procedura sygnalizu-
jąca dotarcie komunikatu do odbiorcy oraz

Rys. 1 Schemat ideowy
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w zależności od wartości zmiennej „NEW”
wywoływany jest tryb IDLE mikrokontrolera.
Tryb ten polega na tym, że wyłączane są nie-
które bloki procesora, ale oscylator pracuje
nadal. Wyjście z tego trybu możliwe jest przez
reset mikrokontrolera lub przez wywołanie
jednego z przerwań. W przedstawionym urzą-
dzeniu przerwanie wywoływane jest przez
przycisk S1 oraz odbiornik podczerwieni U2.
Listing 2 przedstawia procedurę odbioru ko-
munikatu w trybie binarnym, w którym wysła-
nie komunikatu np. 048 polegać będzie na na-
ciśnięciu w pilocie odpowiednio przycisków
„0”, „4” oraz „8”. W przypadku pomyłki moż-
na cofnąć wprowadzanie kodu od początku
poprzez naciśnięcie przycisku OFF, który
często bywa koloru czerwonego. Z procedury
tej wynika, że zaniechanie wprowadzania po-
zostałych liczb na dłużej niż 5 sekund powo-
duje wyjście z pętli, która czeka na pozostałe
liczby, co jest równoznaczne z naciśnięciem
wspomnianego przycisku OFF. Po wprowa-
dzeniu poprawnego komunikatu, ustawiana
jest zmienna „Zezw_kom” zezwalająca na
alarm dźwiękowy. Jednocześnie odczytana
wartość kodu zostaje zanegowana, gdyż diody
wyświetlacza są sterowane stanem niskim.
Procedura ta jest trochę rozbudowana, gdyż
dba o to, by nie było możliwe przesyłanie nie-
poprawnych komunikatów spoza zakresu
001–255, co wprowadzałoby błąd.

Montaż i uruchomienie 
Układ komunikatora należy zmontować na
płytkach drukowanych przedstawionych na
rysunku 2 i 3. Montaż należy rozpocząć od
wlutowania elementów najmniejszych, koń-
cząc na włożeniu zaprogramowanego mikro-
kontrolera do podstawki. Jeżeli układ będzie
zmontowany bezbłędnie, to od razu powinien
poprawne pracować. Płytki układu najlepiej
będzie zabezpieczyć specjalnym lakierem,
który uodporni je na niesprzyjające warunki
atmosferyczne. Obie płytki należy umieścić

w dwóch osobnych obudowach. Komunika-
tor z odbiornikiem trzeba połączyć 4-żyło-
wym przewodem o odpowiedniej długości, 

by możliwe było
umieszczenie odbior-
nika poza namiotem,
aby był widoczny dla
nadawanej wiązki
podczerwieni. Nie-
wielki otwór w obu-
dowie odbiornika

uczyni go bardziej odpornym na inne nada-
wane wiązki podczerwieni, nie kierowane do
tegoż odbiornika. Rysunek we wkładce
przedstawia przykładową płytę czołową ko-
munikatora, którą po przeniesieniu na papier
samoprzylepny można nakleić na obudowę.
Wymiana diody nadawczej w pilocie na wą-
sko świecącą doda wiązce większą kierunko-
wość, co przyczyni się do mniejszej liczby
niepowołanych wysłań kodów. Do zasilenia
odbiornika można wykorzystać napięcie od
4,5–6V, przy czym większe napięcie zasilają-
ce daje większy zasięg odbiornika komunika-
tora. Przeprowadzone próby wykazały, że
najlepszym rozwiązaniem będzie zasilenie
układu napięciem 6V, gdyż zasięg uzyskany
przy napięciu 4,5V był niewielki. 

Ciąg dalszy na stronie 59.

Listing 1

Do 'Pętla główna programu
If New = 1 Then 'Jeżeli odebrano kod RC5 

wykonaj poniższe instrukcje
Disable Int0
New = 0
Temp = Command
Enable Int0
Set Jp
If Jp = 0 Then 'Jeżeli zworka jp zwarta to

Call Wysw_dzies 'wywołaj „wysw_dzies“ 
a jeżeli rozwarta to

Zezw_kom = 1 'wywołaj procedurę 
„wysw_pob_bin“

Else
Call Wysw_pob_bin

End If
Call Sygn_komunikat 'Procedura

sygnalizacji dotarcia komunikatu
End If
Waitms 100
If New = 0 Then 'Jeżeli brak transmisji to

przejdź w stan IDLE
Idle

End If
Loop

Listing 2

Sub Wysw_pob_bin 'Procedura pobiera oraz 
wyświetla przesłany kod binarny

J = 1
I = 1
Command = 255
Temp1 = 255
Zezw_kom = 0
For I = 1 To 500

New = 0
Enable Int0

If J = 1 And Command < 3 Then
'Podranie pierwszej cyfry 

(setki)
Disable Int0
Temp = Command * 100
Incr J
I = 1
Command = 255
Call Led_mig 'Jedno migniecie diody red
Waitms 500
Temp1 = 255

End If
If Temp >= 200 Then 'Pobranie drugiej

cyfry (dziesiątek)
If J = 2 And Command < 6 Then

Disable Int0
Temp2 = Command * 10
Temp = Temp + Temp2
Incr J
Command = 255
I = 1
Call Led_mig 'dwa migniecia diody red
Call Led_mig
Waitms 500
Temp1 = 255

End If
Else

If J = 2 And Command < 10 Then
Disable Int0
Temp2 = Command * 10
Temp = Temp + Temp2
Incr J
Command = 255
I = 1
Call Led_mig
Call Led_mig
Waitms 500
Temp1 = 255

End If
End If
If Temp = 250 Then 'Pobranie trzeciej

cyfry (jednostek)
If J = 3 And Command < 6 Then

Disable Int0
Temp = Temp + Command
Incr J
Command = 255
I = 1
Call Led_mig 'Trzy migniecia diody red
Call Led_mig
Call Led_mig
Waitms 500
Temp1 = 255

End If
Else

If J = 3 And Command < 10 Then
Disable Int0
Temp = Temp + Command
Incr J
Command = 255
I = 1
Call Led_mig
Call Led_mig
Call Led_mig
Waitms 500
Temp1 = 255

End If
End If
If Command = 12 Then 'Jeżeli przesłany 

rozkaz wynosi 12 to wyjdź z procedury
Disable Int0 'wprowadzania trzy 

cyfrowego komunikatu
Zezw_kom = 0
For K = 1 To 10

Led_red = Not Led_red
Waitms 80

Next K
Set Led_red
Exit For

End If

If J = 4 Then 'Jeżeli przesłano trzy liczby 
to wyświetla ja na wyświetlaczu

New = 0
If Temp <> 0 Then

Temp = Not Temp
P1 = Temp
Zezw_kom = 1

End If
Exit For

End If
Waitms 10

Next I
New = 0
Enable Int0

End Sub

Rys. 2 i 3 Schematy montażowe


