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KOD MORSE’A



Co to takiego?

Alfabet Morse’a to uniwersalny kod bazujący na długich i krótkich 
sygnałach, które tworzą litery alfabetu łacińskiego, cyfry arabskie 

oraz znaki specjalne. Jego wynalazcami byli
Samuel Morse i Alfred Vail.

Początkowo Morse stworzył swój kod z zamiarem wykorzystania 
go z telegrafem elektrycznym we wczesnych latach 40. XIX wieku, 

a od 1890 kod Morse’a był już szeroko wykorzystywany 
w telekomunikacji radiowej.

Kod Morse’a jest zaprojektowany w ten sposób, aby człowiek był 
w stanie go zrozumieć bez specjalnego urządzenia dekodującego. 
W sytuacji awaryjnej kod ten może być łatwo nadany za pomocą 

zaimprowizowanych środków, dzięki czemu jest wszechstronnym 
i uniwersalnym sposobem telekomunikacji.



Kiedy można użyć kodu Morse’a?

Alfabet Morse’a jest powszechnie używany przez 
profesjonalnych pilotów. Jednak każdy z nas powinien 

go znać, ponieważ może on uratować nam życie,
na przykład do komunikacji podczas trzęsienia ziemi 

(nadawanie sygnału za pomocą uderzeń) lub w 
momencie, w którym zgubimy się po zmroku w lesie 

(nadawanie sygnału światłem).



TELEGRAF



Telegraf to urządzenie pozwalające 
na przesyłanie wiadomości głównie 

kodem Morse’a. 
Pierwszy został stworzony w 1833 
roku przez niemieckich uczonych: 

Carla Friedricha Gaussa i Wilhelma 
Webera.

Wynalazek ten zapoczątkował 
zupełnie nową erę komunikacji na 

duże odległości!

Krótka historia telegrafu



Nasze urządzenie

Zalety Telegrafu Kieszonkowego:
• mały rozmiar,
• lekkość,
• przystępny wygląd,
• intuicyjna obsługa,
• niski koszt produkcji.

Zastosowanie:
Głównym przeznaczeniem
Telegrafu Kieszonkowego 

jest nauka za jego pomocą
kodu Morse’a. 

Nasze urządzenie 
mogłoby być używane

na zajęciach z dziećmi w szkołach,
a także wszelkiego rodzaju kursach i szkoleniach

(np. dla funkcjonariuszy policji lub straży pożarnej, a nawet wojska).



Wygląd i obsługa

Dioda aktywności 
naszego odbiorcy

Przełącznik do sygnalizowania 
naszej aktywności

Wyświetlacz 
ułatwiający naukę 

Przełącznik włączający 
wyświetlacz

Dioda do odbierania sygnały 
świetlnego

Głośnik do odbierania sygnału 
dźwiękowego 

Przycisk do nadawania sygnału 
dźwiękowego

Przycisk do nadawania 
sygnału świetlnego

Antena

Przełącznik 
włączający



Opis techniczny

Do budowy Radiowego Telegrafu Kieszonkowego 
użyliśmy:
• modułów radiowych NRF24L01 LNA+PA

(o zasięgu sięgającym nawet do kilometra!);
• klonów Arduino NANO z popularnym 

mikrokontrolerem Atmega AVR 328;
• zaprojektowanej przez nas obudowy, 

wydrukowanej na drukarce 3D;
• oraz innych komponentów pasywnych

(takich jak: diody LED, rezystory, brzęczyki, itp.)



Schemat elektroniczny



Dziękujemy za uwagę!
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