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1. Wstęp 
 
Program ćwiczenia przewiduje badanie dwóch optoelektronicznych systemów łączności 

bezprzewodowej. Analizie podlegać będzie transmisja rozkazów w standardzie RC-5 oraz 
praca łącza optoelektronicznego IrDA®. W przypadku systemu z transmisją RC-5, badaniu i 
analizie podlegać będzie struktura, tryb oraz sposób przesyłania informacji. W drugiej części 
ćwiczenia zapoznają się Państwo z warunkami pracy systemu transmisji IrDA®. 

Oba te systemy wykorzystują do budowy łącza diody nadawcze pracujące w zakresie 
bliskiej podczerwieni. System RC-5 długość fali ok. 940 nm, zaś IrDA ok. 886 nm. Jako 
odbiornik wykorzystuje się fotodiody krzemowe które akurat w tym zakresie cechują się 
wysokimi czułościami. 

Układ elektroniczny dekodujący rozkazy wysłane z nadajnika systemu RC-5 jest 
sprzęgnięty z systemem komputerowym przez łącze szeregowe w standardzie RS-232. 
Dodatkowo, zapoznają się Państwo z najprostszym trybem pracy tego łącza. Moduły węzłów 
systemu IrDA pracują z łączem szeregowym standardu USB 

 

2. Łącze szeregowe RS-232 wykorzystywane w ćwiczeniu 
 
2.1. Wprowadzenie 
 
Standard RS-232 opracowany został w 1969 r. Obecnie wykorzystywany jest m.in. do 

łączenia komputerów PC z urządzeniami zewnętrznymi. System ten jest obecnie wypierany 
przez transmisję USB, ale w przypadku niewielkich ilości danych może być nadal 
wykorzystany. Obsługiwany jest on bez problemów nawet przez najstarsze systemy 
operacyjne i komputery PC. W standardzie mamy zdefiniowane 7 linii sygnałowych plus 
masa sygnałowa i masa ochronna. Pełen opis standardu jest oczywiście dostępny w 
literaturze. Port RS-232 może pracować w wielu różnych konfiguracjach sprzętowych, ale w 
najprostszym przypadku wykorzystuje się trzy linie:  

• TxD – dane nadawane, 
• RxD – dane odbierane, 
• SG – masa sygnałowa. 

Taka właśnie konfiguracja sprzętowa używana będzie na ćwiczeniu. 
Dla linii TxD i RxD obowiązuje tzw. „logika ujemna” tzn. poziom logiczny „1”  zakodowany 
jest poziomem napięcia w przedziale –15V do –3V, zaś poziom logiczny „0”  zakodowany 
jest poziomem napięcia w przedziale +3V do +15V. Pozostałe linie pracują w logice 
dodatniej. Transmisja polega na zmianie poziomów napięć według odpowiedniego algorytmu. 
Informacja przekazywana jest bit po bicie, a więc łącze jest łączem szeregowym. Czas 
przełączania między poziomami nie powinien przekroczyć 3 % czasu trwania bitu. 
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2.2. Tryby pracy łącza RS-232 
 

Transmisja może odbywać się: 
• synchronicznie z wykorzystaniem odpowiednich linii sterujących (sprzętowe 

sterowanie przepływem), 
• asynchronicznie (zegar odczytu uruchamiany bitem startu), bez programowej kontroli 

transmisji, 
• asynchronicznie, z programowym sterowaniem transmisją Xon-Xoff  (wysyłane są 

znaki przerwania i wznawiania transmisji). 
 
W ćwiczeniu łącze pracuje asynchronicznie bez programowej kontroli przepływu. 
 

Dane i bity kontrolne tworzą tzw. jednostkę informacyjną SDU (Serial Data Unit) W 
skład tej jednostki wchodzi: 

 
• 1 bit START o wartości „0”  (czas trwania tego bitu omówiony będzie później), 
• 2 do 8 bitów danych (najczęściej 7 lub 8), dane przesyłane są od najmniej znaczącego 

bitu D0, 
• opcjonalny bit kontrolny (dopełnienie do parzystości lub nieparzystości liczby jedynek 

w danych), 
• 1, 1,5 (półtora) lub 2 bity STOP o wartości „1” . 

 
Bit startu uruchamia w odbiorniku zegar umożliwiający odpowiednią synchronizację odbioru 
danych. Częstość tego zegara zależy od ustawionej prędkości transmisji. Typowe prędkości 
transmisji to: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 [bitów/s]. 

 
W ćwiczeniu łącze pracuje z 8 bitami danych, bez kontroli parzystości, jednym bitem stopu i 
prędkością 9600 [bitów/s]. 
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3. Standard przesyłu danych przez łącze optoelektroniczne w 
podczerwieni - RC5. 

 
3.1. Wprowadzenie 
 
Standard RC-5stworzony został przez firmę „Philips” na początku lat osiemdziesiątych XX 

wieku, jako „protokół komunikacji do zdalnej kontroli elektroniki użytkowej”. Wykorzystany 
on został w „pilotach” sterujących urządzenia elektronicznie, początkowo głównie telewizory 
tego producenta. Jako nadajnik zastosowano diodę LED wykonaną z materiału AlxGa1-xAs 
(galo arsenek glinu) emitującą długość fali ok. 940 nm (bliska podczerwień). 

 

 
Rys. 1. Przykładowa charakterystyka spektralna diody nadawczej do systemy RC-5 

(źródło: Wikipedia)”  

 
Jako odbiornik wykorzystuje się fotodiodę krzemową mającą wysoką czułość dla 

promieniowania poniżej 1µm. Charakterystyka przestrzenna diody nadawczej nie jest 
specjalnie kształtowana i jest typową dla diod LED (bez rozpraszacza). W standardzie nie ma 
żadnych uwarunkowań co do wzajemnego położenia odbiornika i nadajnika. Często system 
pracuje z sygnałem odbitym od przeszkód (ściany, sufit). 

Zabezpieczenie poprawności odczytu zrealizowano wykorzystując retransmisję 
pojedynczego rozkazu po 114 ms. Tylko wtedy gdy w obu transmisjach zdekodowano 
identyczne rozkazy, to uznaje się ten rozkaz za prawidłowy.  

W standardzie przewidziano wysyłanie serii rozkazów. Jeżeli trzymamy wciśnięty przycisk 
w nadajniku to system będzie stale przesyłał odpowiedni rozkaz w powtarzanych co 114 ms 
sekwencjach z niezmienną wartością tzw. bitu kontrolnego. W przypadku sekwencyjnego 
naciskania tego samego klawisza wartość bitu kontrolnego zmieniana jest na przeciwną. 

 
3.2. Kodowanie bitów w standardzie RC-5 
 
W systemie wykorzystano falę nośna o częstotliwości 36 kHz w której można obniżyć 

współczynnik wypełnieniu do 33 % lub nawet 25 % cyklu, aby zmniejszyć średnią moc 
nadawania przez diodę IR. Falę nośną moduluje się impulsowo w następujący sposób. 
Przesyłanie przez 889 µs fali nośnej (32 okresy), a następnie brak nośnej przez 889 µs - 
koduje bit „0” . Natomiast brak nośnej przez 889 µs, a następnie przesyłanie nośnej przez 
889 µs - koduje bit „1” . 
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Z takiego sposobu modulacji wynika, ze dioda włączona jest tylko przez kilkanaście 
procent czasu nadawania, co wydatnie ogranicza zużycie energii podczas przesyłania rozkazu. 

 
Rys. 2. Sposób kodowania bitów w systemie RC-5 tzw. kodowanie „Manchester”  

 
W kodowaniu tym bit „0”  przedstawić można, jako sekwencja dwóch tzw. „półbitów” 

„ 10”  (1 - nośna, 0 - brak nośnej), zaś bit „1”  sekwencja „01” . Wobec powyższego czas 
trwania jednego bitu to 1,77(7) ms. W konsekwencji bity informacyjne zależą od zbocza 
sygnału w połowie trwania właściwego bitu. Jest to tzw. kodowanie „Manchester” inaczej 
nazywane modulacją „bifazową”. Zaletą takiego kodowania jest synchronizacja w każdym 
przesyłanym bicie, nawet przy przesyłaniu samych zer lub jedynek. Dodatkowo w tej 
modulacji nie ma składowej stałej. Wadą jest konieczność użycia dwukrotnie szerszego 
pasma w stosunku do sygnału niezmodulowanego. Sieci „Ethernet” także wykorzystują tego 
typu kodowanie.  

 
3.3. Ramka informacyjna w standardzie RC-5 
 
Podstawową jednostką informacji jest „ramka” danych. Jest to struktura składająca się z 14 

bitów, a więc czas trwania (przesłania) ramki to 14*1,77(7) ms, czyli około 25 ms. 
Struktura ramki jest następująca: 

• dwa bity startowe równe „1”,  
• bit kontrolny, zmieniany po kolejnym wciśnięciu klawisza (toggle bit), 
• pięć bitów adresowych, 
• sześć bitów rozkazu. 

 
Bity przesyłane są w kolejności od najstarszego, do najmłodszego. Ze struktury ramki 
wynika, że możemy zaadresować 25 (32) różne urządzenia, co umożliwia wykorzystanie tego 
samego rozkazu np. „ciszej” dla sterowania różnymi urządzeniami. Zbiór rozkazów 
ograniczony jest do 26 kombinacji, czyli różnych rozkazów może być 64. 
 

 
 

Rys. 3. Ramka informacyjna w standardzie RC-5 
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W razie gdy zbiór rozkazów staje się niewystarczający można skorzystać z tzw. standardu 
Extented RC-5 (RC-5X), wtedy w miejsce bitu T (toggle bit) wstawia się kolejny bit 
komendy zwiększając zbiór komend do 128, oczywiście kosztem braku informacji o 
powtarzaniu rozkazu. 
 

3.4. Układ elektroniczny do dekodowania odebranych rozkazów 
 
Schemat układu elektronicznego przedstawia Rys. 4, a działanie układu jest następujące. 
 

 
 

Rys. 4. Schemat układu elektronicznego do detekcji rozkazów w standardzie RC-5 

 
Sygnał zmodulowanej fali nośnej odbierany jest przez układ scalony TFMS5360 

zawierający fotodiodę odbiorczą, demodulator, automatyczną regulację wzmocnienia i układ 
formowania impulsów ramki RC-5. Przebieg impulsowy doprowadzony jest do portu 
wejściowego P1.4 układu mikroprocesora jednoukładowego AT89C2051. Program analizuje 
przebieg na odpowiednim bicie portu wejściowego i dokonuje dekodowania pola adresu i 
rozkazu. Jeżeli zdekodowany adres zgadza się z ustawionym zespołem „jumperów” JP1 i 
doprowadzonym do portu P3 to program formuje przebieg zgodny z formatem bramki UART 
wysyłając go na bit portu wyjściowego P3.0. Do kodu dodawane są jeszcze kody ASCII x0D 
i x0A. Przebieg wprowadzany jest do układu MAX232 dopasowującego poziomy do 
standardu RS-232 i wysyłany do komputera, a dodatkowo zapalana jest czerwona diodę 
sygnalizując wykonanie detekcji przez zmianę wartości bitu P1.1. Przebieg wprowadzony do 
złącza COM możemy odczytywać programem Hyper Terminal . Jeżeli przełączymy na 
płytce „jumper” JP3 opisany jako adres, to program zamiast rozkazu wysyłał będzie adres 
zdekodowany z ramki. 
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4. Standard przesyłu danych przez łącze  
optoelektroniczne IrDA®. 

 
4.1. Wprowadzenie 
 
W 1993 r. trzy firmy IBM, Hewlett-Packard i Sharp powołały stowarzyszenie o nazwie 

(Infrared Data Association). Zadaniem stowarzyszenia było opracowanie standardu 
przesyłania danych z wykorzystanie łącza optoelektronicznego pracującego w podczerwieni. 
Standard nazwano od pierwszych liter nazwy stowarzyszenia IrDA®. Zadanie stowarzyszenia 
jest także promowanie standardu. Statut stowarzyszenia umożliwia bezproblemowe 
wstępowanie do niego kolejnych firm. Taka polityka spowodowała, że już po dwóch latach 
członkami stowarzyszenia było 130 firm m.in. Microsoft, Nokia, Sony, Ericsson itd. 
Uniknięto w ten sposób „wojny” rozwiązań promowanych przez różne firmy np. DVD +R i 
DVD –R. Obecnie standard IrDA jest dominującym systemem transmisji w podczerwieni i 
funkcjonuje w milionach różnych urządzeń. 

 
W fazie projektowej przyjęto następujące założenia: 

• Transmisja odbywa się na długości fali ok. 890 nm (inna niż w RC-5), 
• Transmisja „half-duplex” (dwukierunkowa naprzemienna) 
• Prosta implementacja sprzętowa (jeden układ scalony), 
• Niski pobór mocy (możliwa praca w terminalu przenośnym), 
• Dane wejściowe w formacie UART (Universal Asynchronous Receiver and 

Transmitter) IrDA 1.0, 
• Transmisja danych (nie tylko rozkazów, jak w RC5), 
• Transmisja typu punkt-punkt (określone ustawienie układu nadawczego względem 

odbiorczego) , 
• Podział interfejsu na tzw. warstwy (obowiązkowe i opcjonalne). 

 
4.2. Kodowanie danych w systemie IrDA 
 
 Dane z ramki UART zamieniane są na krótkie impulsy (sterujące diodą nadawczą). 

Czas trwania impulsu zależy od ustawionej prędkości UART i wynosi 3/16 czasu trwania bitu 
w zakresie prędkości UART od 2,4 kb/s do 115,2 kb/s tzw. tryb SIR (Serial Infrared). Przy 
wyższych prędkościach (tryb MIR (Medium Infrared) - do 1,152 Mb/s) nie korzysta się już z 
ramek UART, a impuls wydłużony został do ¼ czasu trwania bitu. Ten sposób kodowania 
nazywa się modulacją RZI  (Return to Zero Inverted). Stosowanie krótkich impulsów ułatwia 
detekcję danych i znacząco zmniejsza pobór mocy potrzebny na nadawanie. 

Ponieważ rezygnacja z ramek UART wiąże się z możliwością istnienia długich sekwencji 
jedynek to w trybie MIR zastosowano tzw. technikę szpikowania zerami (Bit stuffing). Po 
sekwencji pięciu jedynek wstawiane jest dodatkowe 0. Takie działanie umożliwia utrzymanie 
synchronizacji odbioru. 
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Rys. 4. Kodowanie danych w standardzie IrDA SIR i MIR 

Natomiast w trybie FIR (Fast Infrared) zastosowano tzw. modulację 4PPM. W modulacji 
tej dwa bity tzw. „duobity” zamienia się na sekwencję czterobitową tworzącą tzw. symbol o 
czasie trwania 500 ns. W sekwencji występuje pojedyncza 1 (impuls diody nadawczej). 
Impuls zmienia swoje położenie w symbolu w zależności od wartości duobitu według kodu: 

  00 � 1000 
  01 � 0100 
  10 � 0010 
  11 � 0001 
Sekwencje niedozwolone wykorzystuje się jako sekwencje sterujące i synchronizujące 

transmisję. 
W trybie VFIR (Fast Infrared) zastosowano systemem kodowania HHH(1,13) to jest 

modulacja podobna do kodowania danych na dyskach magnetycznych. W tym trybie impuls 
ma już tylko 40 ns ! 

 
Tryb SIR MIR FIR VFIR 

Prędkość max. Do 115,2 kb/s 1,152 Mb/s 4 Mb/s 16 Mb/s 
Modulacja RZI RZI 4PPM HHH(1,13) 
Średni czas emisji 9 % 12,5 % 25 % 26 % 
Kontrola CRC-16 CRC-16 CRC-32 CRC-32 

 
Tab. 1. Porównanie różnych trybów transmisji w standardzie IrDA 

W przygotowaniu są tryby UFIR (Ultra Fast Infrared) o szybkości 96 Mb/s oraz tryb 
Giga IR o szybkości 1 Gb/s z modulacją ASK, gdzie mamy połączenia wielopunktowe z 
transmisją „rozsiewczą” (najczęściej od sufitu). Taka praca umożliwia budowę szybkich sieci 
ograniczonych do jednego pomieszczenia. 
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4.3. Zabezpieczanie poprawności przesyłu danych 
 
W czasie odbioru lub dekodowania danych może nastąpić błędna interpretacja impulsów 

najczęściej przez tzw. „interferencję międzysymbolową”. Najczęstszą tego przyczyną jest zła 
jakość łącza (problem ten omówiony zostanie w dalszej części materiału). 

Aby nie następowało przekłamywanie transmitowanych danych czyli zachowana była ich 
integralność, zabezpiecza się odpowiednie pola danych techniką cyklicznej kontroli 
nadmiarowej (Cyclic Redundancy Check, CRC), gdzie liczba po myślniku podaje długość 
wektora zabezpieczającego. Potocznie mówi się, że CRC to „suma kontrolna”, ale w 
rzeczywistości jest to odpowiedni algorytm wyliczający wektor (16 lub 32 bitowy) 
korzystając z operacji logicznych: przesunięć bitowych i operacji XOR wykonywanych w 
pętli (stąd Cyclic). Specyfiką tego algorytmu jest to, że dołączając wektor CRC do ciągu 
danych możemy bardzo łatwo i szybko (tylko operacjami XOR, bez pętli) otrzymać 
odpowiedź czy ciąg nie uległ przekłamaniu. Jest to bardzo dla nas korzystne ponieważ 
wprowadza się minimalne opóźnienia odbioru sprawdzonych danych. Technika CRC jest o 
wiele silniejsza (prawdopodobieństwo przekłamania wielokrotnie mniejsze) niż w metodach 
zabezpieczeń wykorzystujących algorytmy Luhna (sumy). Wektory CRC stosowane są także 
przy zabezpieczaniu danych zapisywanych na nośnikach masowych (dyski, płyty, pendrive). 

 
4.4. Konfiguracja toru przesyłu danych 
 
W systemie IrDA korzysta się ze zblokowanych fizycznie par nadajnik odbiornik i taką 

parę nazywa się portem optycznym. W fazie projektowej założono, że dany port powinien 
znajdować się w kącie o wartości 15º względem osi drugiego portu Rys. 5. Zdefiniowano 
także długość połączenia, jako odległość między portami. 

 

 
 

Rys. 5. Wyznaczenie kąta widzialności portu – półkąt 15º 

 
Ograniczenie kątowe na położenie portów umożliwiło zwi ększenie gęstości kątowej 

emitowanej mocy do wartości ok. 200 mW/sr. Takie podejście wymaga odpowiedniego 
projektu charakterystyki emisji kątowej diody nadawczej systemu IrDA. Jest ona 
ukształtowana w ten sposób, że poza kątem 30º (+15º i -15º) mamy znikomą moc 
promieniowania Rys. 7. 
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Rys. 7. Przykładowa charakterystyka emisji diody nadawczej systemu IrDA 

 
W konsekwencji zwiększanie kąta między portami powoduje spadek prędkości transmisji, 

aż do jej całkowitego przerwania. Po naprawieniu ustawienia kątowego transmisja jest 
przywracana w miejscu przerwania za co odpowiadają odpowiednie warstwy interfejsu. 
Problem zmiany prędkości omówiony zostanie w kolejnym podrozdziale.  

 
4.5. Stany łącza w standardzie IrDA® 

 
Port optoelektroniczny po uaktywnieniu się w systemie przechodzi w stan nazywany NDM 

(Normal Disconnected Mode). W stanie tym wysyłane są ramki sterujące nienumerowane 
służące nawiązaniu połączenia przerywane trybem „nasłuchiwania” toru, czyli śledzenia czy 
inny port nie wysyła ramek sterujących. Jeżeli ujawni się aktywność innego portu to następuje 
faza negocjacji w której ustala się: 

• prędkość transmisji, 
• czas automatycznego rozłączenia, 
• rozmiar pola danych, 
• wielkość okna (maksymalna liczba nie potwierdzonych ramek), 
• liczba znaczników początku ramki, 
• status portu nadrzędnego (primary). 

 
Ustalana w fazie negocjacji prędkość jest jak największą z możliwych, ale zapewniającą 

odpowiednią stopę błędów transmisji BER (Bit Error Rate), stosunek błędnych bitów do 
wysłanych. Zbyt duży poziom BER zmuszałby do częstej retransmisji danych, a więc bardziej 
opłaca się obniżyć prędkość przesyłu. Stopa błędów zależy głównie od kątowego ustawienia 
portów (idealnie gdy oba są na jednej osi), odległości między portami (im bliżej tym lepiej, 
ale nie za blisko ze względu na rozsuniecie odbiornika i nadajnika w porcie), zadymienia, 
oświetlenia impulsowego itp. Parametry te mogą być dynamicznie zmienione także w fazie 
przesyłu danych. 
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W systemie IrDA mamy dwa typy węzłów typ „standard” i typu niskiej mocy (Low Power) 
z ograniczoną mocą nadawania w terminalach przenośnych np. telefonach. 
W konsekwencji możliwe są trzy typy połączeń: 

• standard to standard   � odległość do 1m, 
• standard to „low power”  � odległość do 0,3 m, 
• „low power” to „low power”  � odległość do 0,2 m. 

 
W ćwiczeniu używane są węzły typu „standard”. Jeżeli ustawi się węzły idealnie na osi to 
możliwe jest znaczne zwiększenie dystansu połączenia ponad gwarantowany 1 m. 

 
Stan NRM (Normal Response Mode) jest stanem połączenia w którym inicjatorem 

przesyłu może być tylko port o statusie „primary”, a przesyłane ramki są ramkami 
numerowanymi i zgodnymi z protokołem HDLC (High-Level Data Link Control). Jeżeli w 
stanie NRM nastąpi przerwa w transmisji dłuższa niż 500 ms to system uznaje, że nastąpiło 
przerwanie łącza i węzeł przechodzi w tryb NDM. 


