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Tablica
interaktywna
za 100 zł

tzw. „pilota Wii”. Postanowiłem zaryzykować odrobinę pieniędzy i czasu
i wypróbować jedno z sugerowanych
przez niego zastosowań. Efekt mojej
pracy, bazującej na efektach jego pracy
(i zapewne wielu innych), postaram się
przedstawić w przystępny sposób w niniejszym artykule.
Przystąpmy więc do pracy.

zrób to sam – dla początkujących
Michał Podpora

T

ablica interaktywna jest wynalazkiem bardzo przydatnym w pracy nauczyciela.
Niestety posiada kilka wad.
Pierwszą wadą jest mała dostępność, a nawet trudna przewidywalność ewentualnej dostępności. Kolejna

Tak zlutujemy własnego irPena.

wada to brak mobilności. Zdecydowanie
największym problemem jest jednak cena. Zbłądziwszy onegdaj w czeluściach
Internetu, natrafiłem na pewnego naukowca – a był nim wspominany poniżej Johny Chung Lee – który z zapałem
i wyobraźnią dziecka (czego czasami
brakuje naszym rodzimym naukowcom)
pokazywał swoje „wynalazki” dotyczące

WiiMote
Sednem całego rozwiązania jest tzw.
WiiMote (Wii Remote) czyli manipulator do konsoli Wii, znany przede wszystkim z zastosowanych w nim akcelerometrów <Wikipedia: Przyspieszeniomierz>.
Nam będą zbędne – interesuje nas najbardziej kamera podczerwieni zainstalowana w tym urządzeniu, a dokładniej
kamera z filtrem podczerwieni. To rozwiązanie powoduje, że WiiMote „nie widzi nic” oprócz światła podczerwonego.

Naszym zadaniem jest zatem zbudowanie „latarki” która na ścianie „umieści” plamkę światła...podczerwonego.
O ile światło słoneczne może być czasami nieco kłopotliwe (a zwłaszcza refleksy), to w przypadku mało złośliwego
otoczenia obecność światła słonecznego w pomieszczeniu powinna niczemu nie przeszkadzać. Można kupić go
np. tutaj <http://www.allegro.pl/47004_
akcesoria.html>, w sierpniu 2009 kosztował 90 zł.
Komputer
WiiMote łączy się z komputerem przez
bluetooth <Wikipedia: Bluetooth>. O ile
nasz komputer potrafi obsługiwać urządzenia bluetooth, problemem jest jedynie oprogramowanie. Oto przykładowe
linki do oprogramowania:
1. Dla komputerów Macintosh –
program WiimoteWhiteboard,

Pisaki, baterie, łączniki dobieramy według własnej koncepcji.
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autor: Uwe Schmidt. Jest
programem OpenSource.
W najnowszej wersji działa
dość stabilnie, w jasny sposób
komunikuje problemy
synchronizacji. Rewelacyjny
interfejs pokazuje szczegóły
„widzianych” „światełek”
podczerwieni, ich lokalizację,
poziom baterii oraz umożliwia
wybór trybu obsługi: ruch
myszy lub klikanie. Moja ocena:
5/5. Strona projektu <http://
www.uweschmidt.org/wiimotewhiteboard>.
2. Dla systemu Windows –
program WiimoteWhiteboard,
autor: Johny Chung Lee. Autor
jest osobą uznaną wśród
wtajemniczonych za najbardziej
kompetentną, również uznaje
się go za „ojca” całego pomysłu.
Koniecznie sprawdź stronę
projektu <http://johnnylee.net/
projects/wii/>, ponieważ jest
tam wiele innych fascynujących
zastosowań WiiMote pokazanych
w filmikach YouTube. Program
dostępny jest m.in. tutaj: <http://
johnnylee.net/projects/wii/
WiimoteWhiteboardv03.zip>
3. Wersja uniwersalna (crossplatform) napisana w javie, autor:
Uwe Schmidt. OpenSource.
Program dostępny tutaj: <http://
www.uweschmidt.org/files/
WiimoteWhiteboard.zip>.
4. Dla systemów Linux – wraz
z instrukcją instalacji i adresami
<http://ubuntuforums.org/
showthread.php?t=993376>
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odpowiednio dobrać opornik. Nie musimy się przejmować brakiem wiedzy
w tym zakresie, ponieważ łatwo policzymy go tutaj <http://led.linear1.org/1led.
wiz>. Wystarczy, że będziemy znać parametry diody i zasilania.

„Przez komórkę” lub aparat fotograficzny można sprawdzić czy irPen działa czy nie.

do aplikacji, na przykładzie
Ubuntu 8.10.
Latarka
Najtrudniejszym zadaniem jest więc
zbudowanie (zlutowanie) źródła światła
podczerwonego (czyli „diodowej latarki IR”). Jest to niezwykle proste zadanie,
nawet nadające się na pierwszą przygodę dla „zupełnie zielonych”. Potrzebne
będą następujące elementy:
1. dioda podczerwieni (szczegóły
niżej), koszt ok. 1,70 zł
2. kieszeń na baterię AA czyli
„paluszek” (lub inne rozwiązanie),
koszt ok. 2,00 zł

3. włącznik/guzik (łącznik astabilny,
czyli załączający chwilowo obwód),
koszt ok. 1,20 zł
4. opornik (szczegóły niżej), koszt
ok. 0,20 zł
5. zużyty pisak lub jakakolwiek inna
obudowa, koszt ok. 0,00 zł
Dobór opornika zależy od rodzaju
użytej diody i od zasilania, wyjaśnimy
to poniżej. Najprostszy możliwy irPen
(pióro świetlne na podczerwień) można wykonać według poniższego rysunku. Jeżeli chcemy osiągnąć optymalny
sposób działania irPena (żeby ani nie zużywał zbyt szybko baterii, ani nie „świecił” niepotrzebnie zbyt słabo), warto
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Zasilanie
Rodzaj zasilania jest absolutnie obojętny.
Może to być duża lub mała bateria, mogą być dwie lub cztery. Załóżmy że zdecydujesz się na „zwykłe paluszki” czyli
AA. Masz dwie możliwości, ponieważ
„paluszki” mają napięcie 1.5 V w przypadku „jednorazowych” np. alkalicznych, albo 1.2 V w przypadku baterii
wielokrotnego ładowania (rechargeable).
Wybierz Twoje rozwiązanie i zapisz napięcie na kartce lub wprost w podanym
wcześniej kalkulatorze. Przy zasilaniu
„super_mocnej” diody jeden „paluszek”
niestety nie wystarczy. Łączenie baterii szeregowo skutkuje sumowaniem
ich napięć.
Dioda i jej parametry
Każda dioda ma swoje parametry. Ma ich
dużo. Na szczęście nas interesuje tylko
kilka. Najważniejsze to „forward current” czyli prąd przewodzenia, w typowej diodzie ir = 130mA. Drugi parametr to „forward voltage” czyli napięcie
zasilania, w typowej diodzie poniżej
1.5V. Ostatni parametr to kąt świecenia, w typowej 30 stopni. Te parametry są niezbędne, aby w/w kalkulatorek mógł wyliczyć jaki opornik mamy
kupić. Skąd wziąć te dane? Można wyłuskać je z tzw. kart katalogowych (dostępnych u wujka Google), można zapytać sprzedawcę w sklepie z częściami
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elektronicznymi, można też po prostu
użyć tych samych co ja.
Dwie przetestowane diody:
1. Typowa („zwykła”) dioda IR
(b. popularna Siemens LD271):
prąd (forward current) =130 mA,
napięcie (forward voltage) =1.5
V max, angle (kąt świecenia) 30
stopni.
2. dioda IR „mocy” (na przykładzie
Edixeon EDEI-1LA3): prąd
(forward current) =700 mA,
napięcie (forward voltage) =min 1.6
V... max 2.4 V, angle (kąt świecenia)
120 stopni.
Dioda jest elementem, który przewodzi prąd tylko w jednym kierunku*,
więc jeżeli nie „świeci”, to może wystarczy ją przylutować „na odwrót”. Po czym
poznać, czy dioda (która nie świeci światłem widzialnym) świeci-czy-nie-świeci? Wystarczy „popatrzeć” na nią przez
np. aparat fotograficzny w telefonie komórkowym. Nie wierzysz lub nie wiesz
jak to wygląda? Sprawdź na zwykłym
pilocie od telewizora.
Instrukcja obsługi...
Uruchamiamy komputer oraz rzutnik/
monitor/telewizor. Kierujemy WiiMote tak, żeby „widział” całą powierzchnię
ekranu (można położyć na rzutniku).
Uruchamiamy aplikację WiiMoteWhiteboard, naciskamy guzik A+B na WiiMote (synchronizacja). Teraz standardowa procedura kalibracji (program
pokazuje miejsca na ekranie, gdzie
pstrykamy naszą „latarką”) i gotowe.
Od teraz „latarka” służy za dodatkową
myszkę (kursor jest tam gdzie „światełko”). Osobiście wolę używać irPena

Nie trzeba specjalnych tablic – zestaw działa na każdej powierzchni i w każdym miejscu (nawet beton lub firanka).

jedynie do sterowania ruchem kursora,
natomiast do „klikania” używam bezprzewodowej myszki.
Podsumowanie
WiiMote zestawiony w parę przez bluetooth z komputerem przesyła do niego obserwowane przez siebie kropki
podczerwonego „światła”. Zastosowane

oprogramowanie zamienia zdarzenia
związane z tym światłem na zdarzenia
w systemie operacyjnym typowe dla
myszki komputerowej (ruch lub kliknięcie). Potrzebne elementy: Komputer
z bluetooth, WiiMote, irPen, 2 baterie
AA do WiiMote, 1 bateria AA do irPena (lub inne zastosowane zasilanie),
oprogramowanie.
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Co trzeba zrobić? Jedynie irPena.
Co trzeba kupić? Resztę. Oprogramowanie jest darmowe (OpenSource).
Informacje dodatkowe i linki
do zasobów internetowych dostępne
są na mojej stronie domowej <Google:
podpora+wiimote>
Powodzenia! ■
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