
ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРИ НА ОПИТНИТЕ 
ОБРАЗЦИ НА СВЕТЛИННИ УКАЗАТЕЛИ НА ИНТЕЛИГЕНТЕН 
ВЕЛОСИПЕД 

 

ОБЩО ОПИСАНИЕ 
 
На фигура 1 е показан блока за светлинни указатели заедно с  клавиатурния 
блок. 

Фигура 1. Светлинна сигнализация 

 

Блок светлинни указатели 
 
Предназначението му е да приема радио-командите, да проверява тяхната 
достоверност и изпълнява тези команди, управлявайки светодиодните 
индикатори на светлинното тяло. Състои се от радиоприемник на 



безлицензни честоти. Към този модул може да се включва магнитен датчик 
на движение , който дава информация за движение на превозното средство. 
Светодиодните индикатори са три броя – стоп (червен) и два жълти, 
указващи завой на ляво или дясно.  
Клавиатурен блок 
Състои се от микромощен предавател, кутия със захранване и клавиатура от 
три бутона за въвеждане на команди. 
 

Принцип на работа на системата 
 
Системата е едноканална, еднопосочна, като предаваните команди са 
шумоустойчиви. За сигурност, командата се предава много пъти, с 
променливо време между командните думи. В приемната час , след приемане 
на команда се проверява за нейната достоверност и се изпълнява като 
запалване на определени от нея светлини. 
 

Икономайзери на електрическа енергия 
 
Предавателя на команди трябва да използва SLEEP режим на работа. Целта 
е максимална икономия на енергия във връзка с по-малките размери на 
устройството и използване на литиева батерия от типа CR2032. Това е 
възможно поради сравнително рядкото използване на устройството. 
Едночиповия компютър 12F629 е приведен в „спящ” режим, който се 
характеризира с много ниска консумация от порядъка на 4 uA. Този режим, на 
свой ред, задава и на радиопредавателя режим на готовност, така, че целият 
комплект потребява ток от порядъка на 30 uA. Използва се режим, при който 
натискането на кой да е бутон събужда микроконтролера, който проверява 
кой бутон е бил активиран и формира пакета радиосигнали, който трябва да 
се предаде до приемника на команди. След излъчването на командата 
контролерът изключва радиопредавателя и „заспива” до следващо събуждане 
от бутон. По време на предаване на команди консумацията на този блок стига 
до 8 мА. 
Приемникът на команди консумира по-голяма енергия – управлява общо 11 
светодиода с консумация от около 6 мА всеки и използва радиоприемник с 
консумация около 10 мА. Макар да използва захранване от 2 бр. сухи батерии 
и капацитет от 1.4 Ah, за да се осигури максимално време на работа е 
необходимо да се реализира икономайзер на приемане. Това предполага 
радиоприемникът на команди да се включва за кратко време и ако приеме 
команда към неговия адрес, само тогава да продължи да държи 



радиоприемника си включен до приемане на края на радиокомандата. За 
целта двете устройства са с определени съотношения на активиране на 
предавателя и приемника на команди. 
Реализацията на икономайзера на приемане позволява постигане на средна 
потребявана енергия от около 9 мА. 
 

Съвмесна работа на много устройства на една безлицензионна 
честота 
  
Типът на предложеното изделие предполага възможността много устройства 
да работят едновременно, при необходимост и на близко разстояние едно от 
друго. Това означава всеки комплект да приема команди само от собствения 
си предавател. Това се постига при използване на достатъчно голям адрес. В 
конкретния случай е използван адрес с размери от 2 байта. Това предполага 
работа на повече от 65000 устройства , без да се повтаря използвания адрес. 
Това, както и обстоятелството, че се гарантира обхват на работа от около 3 
метра, гарантира нормално функционирана на достатъчно голям брой от 
устройства. 
 

Принцип на предаване на команди по радиоканала 
 
С цел постигане на ниска себестойност и гарантиране на нормална работа се 
използва еднопосочно предаване на команди. За да се гарантира надеждно 
предаване и работа на няколко еднотипни устройства на близко растояние 
едно от друго, командата се предава 16 пъти, като всеки две команди се 
предават през случайно време. Това гарантира възможна едновременна 
работа на повече устройства. Това и малкият радиус на действие на 
комплектите – около 3 метра, гарантират нормална работа на повече 
еднотипни устройства. 
 
 

Достоверност на предаваните команди 
 

При формиране на радиокомандата се използва следната структура: 
Синхропоредица / адрес на предавателя / команда / защитна контролна сума. 
 
Всеки елемент от тези структури има своето предназначение. 
Синхропоредицата позволява на радиоприемника да се настрои по 



предавателя и да синхронизира приеманите данни. Адресът позволява на 
приемното устройсто да разбере дали тази команда се отнася до него или той 
да се изключи веднага , без да дочака приемане на целя пакет. Командата е 
полезната информация, която трябва да се отработи от приемното 
устройство. Защитната контролна сума позволява на радиоприемника на 
команди да отработва само верни данни и да отхвъря всички команди с 
грешки в пакета. При избора на защитна контролна сума е необходимо да се 
отговори на две взаимно противоречащи условия. Големите контролни суми 
осигуряват надеждно защитаване на данните, но заемат повече време от 
предаването по радиоканала. Малките – допускат грешно интерпретиране на 
приетите данни. От опита на предаване на данни по радиоканал се спряхме 
на CRC16, който е достатъчен да гарантира много висока достоверност при 
малки размери – само два байта. 
 

Сервизни удобства на велосипедния комплект 
 
Реализирана е проверка на изправността на светодиодите на блок „светлини”. 
За целта след включване на блока се прави светлинен тест, както и проверка 
на функциониране на устройството. Запалването на всяка една светлинна 
група позволява проверка за изправността на блока. 
При необходимост от смяна на един от блоковете на комплекта е осигурена 
възможност за „обучаване” на блок светлини към даден предавател на 
команди. Това е необходимо, в случай, че се  използва нов предавател на 
команди или ако нов блок светлини трябва да приема команди от стар 
предавателен блок.  
За целта се активира микробутон в блок светлини, като това се индицира със 
запалване на жълта светлина на индикацията и на предавателя се активират 
и задържат едновременно дясна и лява светлина. Приемният блок запомня в 
енергонезависимата си памет адреса на предавателния блок и започва да 
приема команди само от този нов адрес. 
 

Използван честотен обхват 
 
При избора на честотния обхват е необходимо да се вземат предвид няколко 
условия. За Европейския съюз са разрешени безлицензни честоти с 
лимитирана мощност предимно в обхват 433 мегахерца и 868 мегахерца. 
Първият обхват се характеризира с по-ниски цени на устройствата, но се 
използва от по-дълго време и е сравнително по-зашумен. Освен това и 



дължините на антените на радиомодулите са два пъти по-големи от тези на 
868 мегахерца. 
Малките размери, особено на предавателя на команди предполагат 
използването на обхват 868 мегахерца. Същите модули предавател/ приемник 
се произвеждат и за обхват 433 мегахерца, което би позволило 
производството на устройства и на тази честота. 
 


