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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zaobírá návrhem dvou modulárně rozšiřitelných zařízení pro bezdrá-

tový přenos řídicích signálů. První zařízení slouţící jako „Vysílač― sbírá digitální data na jeho 

vstupech a bezdrátově je posílá na druhé zařízení slouţící jako „Přijímač― které tyto data jako ob-

raz vstupů přenese na jeho výstupy.  

Pro samotný bezdrátový přenos slouţí vysokofrekvenční moduly TinyOne Pro, které pracují 

na licenčně volném pásmu 868 MHz. O zpracování dat a komunikaci se starají dva mikropočítače 

PIC řady 16F874 od firmy Microchip. Tyto mikropočítače jsou osazeny jak na modulu přijímače, 

tak na modulu vysílače. Pro zvětšení počtu vstupů a výstupů na kaţdé straně slouţí rozšiřovací 

moduly osazené šestnáctibitovými expandéry PCF8575 od firmy Philips. Komunikace mezi hlav-

ními a rozšiřovacími moduly je řešena po sběrnici I2C. 

 

Klíčové slova 

TinyOne Pro, mikropočítač PIC, 16F874, expandér, PCF8575, USART, bezdrátové řízení 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with proposal two modular expandable devices for wireless trans-

mission of control signals. The first device serving as a "transmitter" collects digital data at its 

inputs and sends them wirelessly to another device serving as a "receiver" that these data as the 

input image is transferred to its output. 

For wireless transmission are very high TinyOne modules for working on the unlicensed 868 

MHz band. The data processing and communication provide two microcomputers PIC 16F874 

from Microchip. These microcomputers are equipped on the receiver module and the transmitter 

module. To increase the number of inputs and outputs on each side is the expansion modules 

equipped 16-bit expanders PCF8575 from Philips. Communication between the main and expan-

sion modules are solved by I2C bus. 
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Seznam některých použitých symbolů a zkratek 

ACK - bit určen k potvrzení přijímací stanicí. 

AT commands  - textové příkazy 

CMOS  - technologie pouţívaná na výrobu čipů 

DIL - pouzdro integrovaných obvodů 

HS  - krystalový oscilátor (high speed) 

I/O - vstupně/výstupní port 

I
2
C - multi-masterová počítačová sériová sběrnice 

ICD  - (In−Circuit Debugger) funkce ladění součástky přímo v obvodě 

IRC - kalibrovaný RC oscilátor integrovaný na čipu 

LED - luminiscenční (svítivá) dioda 

MCLR  - vývod určený pro reset mikropočítače 

MSSP - modul synchronního sériového portu 

Pull-up - rezistor připojený ke kladnému pólu napětí 

Pull-down - rezistor připojený ke zápornému pólu napětí 

PWM - pulzně šířková modulace 

RS-232 - komunikační rozhraní (také sériový port nebo sériová linka) 

SCL - časová linka 

SDA  - datová linka  

SPI - synchronní sériový port 

STACK - Zásobník pouţívaný pro dočasné ukládání dat 

Timer - zařízení, které umoţňuje přesně odměřovat čas 

USART - univerzální synchronní/asynchronní přijímač/vysílač  

XT - krystalový oscilátor 
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1 Úvod 

Zejména v posledním desetiletí se začali bezdrátové technologie pouţívat ve velkém měřítku 

jako flexibilnější náhrada drátových spojů. Nejrychlejší pokrok je vidět právě v přenosu digitál-

ních dat, či uţ je to digitální přenos hlasu, bezdrátové připojení počítačů do sítě nebo také komuni-

kace mezi autonomními zařízeními. 

Úkolem této diplomové práce je navrhnout a postavit modulárně rozšiřitelný systém pro bez-

drátový přenos řídicích signálů. Systém se bude skládat ze dvou zařízení, funkce prvního bude 

sběr dat na vstupních portech a posílání těchto dat na druhé zařízení, které tyto data přenese na 

jeho výstupní porty. Počet portů bude moţné na obou zařízeních rozšířit pomocí rozšiřovacích 

adresovatelných modulů. K samotnému přenosu dat budou pouţity radiomoduly komunikující 

v nelicencovaném frekvenčním pásmu 868 MHz. 

Základem obou zařízení tohoto systému je jednočipový mikropočítač (nazývaný také mikro-

kontrolér) PIC 16F874 od firmy Microchip. Firma Microchip a její produkty jsou stručně popsány 

v druhé kapitole. Samotný mikropočítač PIC 16F874, jeho moţnosti a periferie, jako i důvody jeho 

volby jsou detailně popsány ve třetí kapitole. 

Čtvrtá kapitola se zaobírá rozborem komunikačních rozhraní a to konkrétně RS-232 a I
2
C vy-

uţitých v této práci. 

Pátá kapitola se věnuje technickým moţnostem radiomodulů TinyOne Pro, které zabezpečují 

bezdrátové spojení vysílacího a přijímacího zařízení. 

V šesté kapitole je uţ detailně popsán realizovaný systém. Kapitola je rozdělena do čtyř pod-

kapitol, ze kterých první popisuje návrh modulu vysílače, druhá návrh modulu přijímače, třetí 

návrh rozšiřovacích modulů a poslední čtvrtá je jakýmsi zhodnocením kvality přenosu na základě 

změřené doby odezvy vstupu na výstup. 
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2 Popis mikropočítačů firmy Microchip 

2.1 Stručný popis firmy Microchip 

Firma Microchip Technology Inc. (USA, Arizona) vyvíjí a vyrábí osmibitové  

ISC mikropočítače PIC, sériové paměti EEPROM, paralelní paměti EEPROM a EPROM, budiče 

LCD displejů a velmi zajímavý sor-

timent převáţně analogových sou-

částek: inteligentní obvody pro na-

pájení a bateriové aplikace (nabíjení, 

lineární i spínané regulátory, moni-

tory stavu baterií, resetovací obvo-

dy, teplotní senzory, řízení ventilátorů, ...), operační zesilovače, A/D a D/A převodníky a řadu 

dalších [2]. 

2.2 Obecně o mikropočítačích firmy Microchip 

Microchip je prvním světovým výrobcem, který své osmibitové mikropočítače zaloţil na ar-

chitektuře RISC. Dosáhl tím pozoruhodného výsledku: jednak tak vznikly velice bohaté, vysoce 

výkonné osmibitové mikropočítače (např. řada PIC18Fxxx), a na druhé straně velice rozšířené 

řady (PIC16C5x, PIC16Cxx, PIC16Fxx a první 8-pinové mikropočítače na světě PIC12C5xx) 

jednodušších, ale elegantních, výkonných a velice levných mikropočítačů, které ve své kategorii 

představují nejpříznivější poměr ceny a výkonu. 

Existuje široká škála jednotlivých typových představitelů, vzájemně se lišících implemento-

vanými technickými prostředky, velikostí EPROM (EEPROM, FLASH) a RAM, počtem I/O pinů, 

frekvenčním rozsahem, typem oscilátoru, pouzdry, teplotním rozsahem apod. Mnohé vlastnosti, 

hlavně koncepční, jsou pro všechny typy obou uvedených řad stejné nebo podobné: 

Tyto mikropočítače jsou opravdu jednočipové, nevyţadují ţádné externí součástky včetně 

pamětí. Microchip důsledně dodrţuje zásady RISC - vnitřní obvodovou "jednoduchost", vysokou 

ortogonalitu a symetrii. Procesor je harvardský, tedy s oddělenými, nestejně širokými sběrnicemi a 

pamětmi pro data a pro program . Program je velice úsporný: paměť programu má optimalizova-

nou šířku slova (12 aţ 16 bitů), takţe adresa nebo přímý operand (konstanta) je jeho součástí. Na-

víc to představuje i výrazné zrychlení. ALU má 33 aţ 58 instrukcí, všechny o délce jednoho slova. 

Všechny instrukce jsou jednocyklové, kromě skokových (jednocyklové nebo dvoucyklové, podle 

výsledku operace). Vyuţívá se dvoustupňový pipelining (fetch, execute), uţivatelsky naprosto 

transparentní. Téměř všechny vyhrazené registry, příznaky a všechny porty jsou namapovány do 

paměti dat a jsou přístupné stejnými metodami jako uţivatelská paměť dat. Adresování je přímé, 

nepřímé nebo relativní. Instrukce mohou "pracovat" přímo v paměti dat, k dispozici jsou i instruk-

ce bitově orientované. I/O jsou obousměrné (třístavové), ovladatelné po jednotlivých bitech. Zá-

sobník má hloubku 2 aţ 31 úrovní. 

Obr. 2.1. Logo firmy Microchip 

http://www.microchip.com/
http://www.asix.cz/micpic.htm
http://www.asix.cz/miceeprom.htm
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Rychlost je aţ 10 MIPS (40 MHz, 100 ns/instrukce). Plně statické provedení umoţňuje ovšem i 

libovolně nízký, případně i nulový taktovací kmitočet. 

Technologie je CMOS, napájení většinou 2.0 aţ 6.25 V. Vyrábějí se v teplotních kategoriích 

Commercial, Industrial, Automotive. 

I/O pinů je 6, 12, 13, 20, 33 nebo 52. Výstupy mají velkou proudovou zatíţitelnost: 25/20 mA/pin, 

40 mA/port. Umoţňují tedy i přímé buzení LED. 

Proudová spotřeba je velice nízká. Typické hodnoty jsou: 

 < 2-5 mA při 5 V a 4 MHz (podle typu) 

 < 15-100 µA při 3 V a 32 kHz 

 < 1-3 µA v reţimu SLEEP při 3 V a teplotě 0° aţ 70°C 

 

Základní provedení je buď EPROM v keramickém pouzdře UV mazatelné (vhodné pro vý-

voj), nebo OTP (jednou programovatelné) v plastovém pouzdře, pro klasickou i povrchovou mon-

táţ. Prakticky všechny nové typy mají paměť Flash a datovou EEPROM. 

Reţimy činnosti mohou být: 

 HS (high speed) - krystalový oscilátor, taktovací frekvence aţ 25 MHz, s PLL aţ 

40 MHz 

 XT - krystalový oscilátor, taktovací frekvence do 4 MHz 

 LP, LF (low power, low frequency) - s nízkým odběrem, krystalový oscilátor, takto-

vací frekvence do 40 kHz (typicky 32 768 Hz) 

 RC - RC oscilátor místo krystalu (pro minimalizaci ceny zařízení) 

 IRC - kalibrovaný RC oscilátor integrovaný na čipu (pro maximální vyuţití pinů a 

minimalizaci ceny zařízení) 

 

V reţimech HS, XT a LP lze mikropočítač taktovat i externím zdrojem hodinového signálu. 

U reprogramovatelných mikropočítačů (UV mazatelných i Flash) se reţim dá naprogramovat. 

Pouzdra mají typicky 8, 18, 28, 40, 44, 64, 68, 80 nebo 84 pinů - DIP, SOIC, SSOP, PLCC, 

PQFP a TQFP. 

Vše je podřízeno kritériím: 

 rychlost, výkonnost 

 spolehlivost, a to i bez externích součástek 

 nízká cena 
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V nejjednodušších mikropočítačích (řada PIC16C5x) jsou tedy implementovány pouze tako-

vé obvody, které zabezpečí tyto základní poţadavky. Ostatní funkce (sériové linky, přerušení, ...) 

se v případě potřeby realizují programově. Knihovny jsou k dispozici. Funkcí realizovaných na 

čipu je minimum, ale jsou navrţeny tak, aby opravdu, beze zbytku a s rezervou vyhovovaly. Jsou 

to hlavně následující struktury: 

 Power-on reset - je automaticky generován vnitřními obvody. 

 TMR0 - čítač/časovač (8b) s programovatelným předděličem (8b). 

 Programovatelný watchdog s interním jednoúčelovém RC oscilátorem. Pokud není 

programově (ale trvale) potlačen, jeho timeout vţdy vyvolá reset. 

 Reţim SLEEP se sníţenou klidovou spotřebou. Iniciuje se programově, opuští se 

vnějším signálem reset, vnitřním watchdog timeout, případně i jinak. 

 Start-up timer - umoţňuje prodlouţení resetu po náběhu napájení nebo po "probuze-

ní" z reţimu SLEEP (pro spolehlivý rozběh krystalového oscilátoru). 

 STACK - zásobník se 2 - 31 úrovněmi 

 Security fuse - moţnost utajení naprogramovaného kódu. 

 Do nevolatilní paměti lze uloţit i uţivatelský identifikační kód. 

 

Mikropočítače PIC jsou vhodné prakticky pro všechny embedded aplikace, pro práci 

v reálném čase, pro flexibilní ovládání, vyhodnocování, konstrukci periférií, inteligentních deko-

dérů, driverů, ... Vysoká výkonnost umoţňuje jejich aplikaci i v oblastech, kde ještě nedávno uţití 

procesoru nepřipadalo v úvahu, jako kvalitativně vyšší náhrada paralelních zapojení, např. stan-

dardních obvodů TTL nebo malých hradlových polí [2].  

Kromě samotných technických parametrů jsou podstatné i další aspekty: 

 nízké ceny 

 dostupnost ze skladu i na objednávku, i malá mnoţství, krátké dodací lhůty 

 dostupné, kvalitní, levné a snadno zvládnutelné návrhové a vývojové prostředky, roz-

sáhlé knihovny funkcí a typických aplikací 

 je poskytována technická a aplikační podpora  
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3 Popis řídicího mikropočítače PIC 16F874 

3.1 Důvody výběru mikropočítače PIC 16F874 

Pro realizaci mé diplomové práce jsem tento mikropočítač zvolil na základě splnění následu-

jících poţadavků: 

 Obvody sériové komunikace RS232 pro komunikaci mezi vysílací a přijímací stanicí. 

 Obvody datové sběrnice I
2
C pro komunikaci mezi řídicím mikropočítačem a dalšími 

rozšiřovacími moduly. 

 Dostatečný počet vstupů a výstupů pro paralelní přenos 16 bitového slova. 

 Integrace všech potřebných obvodů procesoru v jediném pouzdru. 

 Programování mikropočítače v jazyce C. 

3.2 Popis mikropočítače PIC16F874  

Jádro je realizováno jednočipovým RISC (Reduced Instruction Set Computer) mikropočíta-

čem PIC16F874. Obvod PIC16F874 je nejvyšší ze skupiny obvodů 16F87x,  které disponují funk-

cí ICD. V tomto místě budou uvedeny nejdůleţitější katalogové údaje a hodnoty, které prakticky 

přímo určují jeho moţnosti: 

• Pouzdro DIL40, vývodově kompatibilní s typy PIC16C64, 65, 662, 67, 74, 76, 765, 77 a dá-

le s PIC16F74, 77, 871, 874,  

 

Obr. 3.1. Zapojení vývodů obvodu PIC16F874 

• instrukční soubor obsahuje 35 instrukcí se šířkou slova 14 bitů, všechny instrukce jsou vy-

konány během jednoho instrukčního cyklu, kromě instrukcí větvení programu, které potřebují 

cykly dva. Jeden instrukční cyklus sestává ze čtyř cyklů hodinových,  

• maximální hodinový kmitočet je 20 MHz (5 MIPS) s dobou instrukčního cyklu 200 ns,  

• kapacita paměti programu 4096 slov x 14 bitů, 192 B paměti RAM, 128 B EEPROM,   
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3.2.1 Další vlastnosti 

Power−on Reset (POR), mikropočítač tak nepotřebuje ţádný vnější obvod pro inicializaci po 

připojení napájecího napětí. Power−up Timer (PWRT) přidrţí signál reset 72 ms pro ustálení napá-

jecího napětí. Oscillator Start−up Timer (OST) prodlouţí reset o dobu potřebnou ke stabilizaci 

krystalového oscilátoru. Brown−out Reset (BOR) sleduje přítomnost napájecího napětí během 

činnosti a dojde−li k poklesu (4,0 V typ.), je proveden reset. Pro spolehlivou funkci obvodu můţe 

být aktivován Watchdog Timer (WDT) s vlastním nezávislým RC oscilátorem. 

 

3.2.2 Systém přerušení 

Systém přerušení disponuje 14 zdroji přerušovacích signálů, zásobník návratových adres je 

hardwarový, osmi-úrovňový, paměť dat a file registry mohou být adresovány přímo, nepřímo nebo 

relativně. Paměť programu lze po naprogramování chránit proti čtení, aplikace spuštěná v mikro-

počítače však tuto paměť číst můţe a dokonce ji můţe sama modifikovat. K programování není 

vyţadováno zvýšené napětí a můţe probíhat při běţném napájení 5 V, takzvaně In−Circuit při 

vyuţití dvou V/V pinů a vstupu /MCLR (reset). Rozsah napájecího napětí je 2,0 aţ 5,5 V, v inter-

valu napájení 2,0 aţ 4,5 V nelze vyuţívat některé moţnosti obvodu (BOR, Bulk−Erase vymazání 

všech buněk paměti FLASH současně). Ladění programu zjednodušuje funkce ICD (In−Circuit 

Debugger),  

 

3.2.3 Výstupy obvodu 

Výstupy mohou být zatíţeny proudem I
OL 

a I
OH 

aţ 25 mA, typická spotřeba při napájení 3 V a 

kmitočtu oscilátoru 4 MHz je 0,6 mA, při kmitočtu 32 kHz 20 μA, v reţimu standby méně neţ 1 

μA, obvod je plně statický, takţe logické stavy jsou zachovány i bez spuštěného oscilátoru (reţim 

standby, aktivace pomocí instrukce SLEEP). 

 

3.2.4 Režim generátoru 

Reţim generátoru hodinového signálu je volitelný: LP (Low Power Crystal), XT (High speed 

Crystal/Resonator), HS (High speed Crystal/Resonator), RC (Resistor/Capacitor) nebo interní RC 

oscilátor se jmenovitou hodnotou kmitočtu 4 MHz. 
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3.2.5 Periferie obvodu 

Mikropočítač rovněţ obsahuje následující periferie realizované na čipu. Čítač/časovač 0 je 8 

bitový s volitelnou 3 bitovou předděličkou kmitočtu vstupního signálu. Čítač/časovač 1 můţe pra-

covat i v reţimu standby, je 16 bitový s předděličkou. Čítač/časovač 2 je 8 bitový s děličkou kmi-

točtu na vstupu i na výstupu registru čítače. Čítače mohou pracovat i v jiných reţimech: záchytný, 

porovnávací a PWM. Nejvyšší rozlišení PWM je 10 bitů. Analogově digitální převodník integro-

vaný na čipu má rozlišení 10 bitů a 8 multiplexovaných vstupů. Komunikační rozhraní jsou: syn-

chronní sériový port SPI (Master mode), I2C (Master/Slave), USART/SCI univerzální synchron-

ní/asynchronní přijímač/vysílač s detekcí devítibitové adresy. Paralelní komunikaci podporuje 

rozhraní PSP (Parallel Slave Port) s externím řízením signály RD, WR, CS [1]. 

 

Obr. 3.2. Blokový diagram PIC16F874 
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4 Komunikace 

4.1 Rozhraní RS-232 

RS 232 pouţívá dvě napěťové úrovně. Logickou 1 a 0. Log. 1 je někdy označována jako 

marking state nebo také klidový stav, Log. 0 se přezdívá space state. Log. 1 je indikována zápor-

nou úrovní, zatímco logická 0 je přenášena kladnou úrovní výstupních vodičů. Povolené napěťové 

úrovně jsou uvedeny v Tab. 4.1. 

 

Tab. 4.1. Povolené napěťové úrovně RS-232 

Úroveň Vysílač Přijímač 

Log. L +5 V aţ +15 V +3 V aţ +25 V 

Log. H -5 V aţ -15 V -3 V aţ -25 V 

Nedefinovaný -3 V aţ +3 V 

 

Nejběţněji se pro generování napětí pouţívá napěťový zdvojovač z 5 V a invertor. Logické 

úrovně jsou potom přenášeny napětím +10 V pro log. 0 a –10 V pro log. 1. Standard RS 232 uvádí 

jako maximální moţnou délku vodičů 15 metrů, nebo délku vodiče o kapacitě 2500 pF. To zna-

mená, ţe při pouţití kvalitních vodičů lze dodrţet standard a při zachování jmenovité kapacity 

prodlouţit vzdálenost aţ na cca 50 metrů. 

Kabel lze také prodluţovat při sníţení přenosové rychlosti, protoţe potom bude přenos odol-

nější vůči velké kapacitě vedení. Uvedené parametry počítají s přenosovou rychlostí 19200 Bd. 

Texas Instruments uvádí jako výsledek pokusných měření následující délky vodičů v závis-

losti na přenosové rychlosti. Vzhledem k laboratorním podmínkám tohoto měření je třeba brát tyto 

údaje pouze jako orientační. V praxi je třeba počítat s rušením atd. Pouţívají-li se v zařízení TTL 

nebo CMOS obvody, bude nutno jejich výstupní úrovně upravit na poţadované napěťové úrovně 

RS232. K tomuto účelu sloţí převodníky RS232 např. od firmy MAXIM MAX232. Jedná se o 

převodník TTL na RS232. Obsahuje dvě dvojice oddělovačů konvertujících napěťové úrovně. 

Napětí pro RS 232 se získává pomocí nábojové pumpy, a výstupní napětí proto značně závisí na 

kvalitě pouţitých kondenzátorů, která u elektrolytických kondenzátorů časem značně klesá. Napětí 

je moţno získat na pinech 2 a 6 a pouţít pro další obvody [4]. 
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4.2 Rozhraní I
2
C 

Zatím co RS232 je stále jeden z nejpouţívanějších prostředků komunikace mezi PC a mikro-

počítačem, pro komunikaci mezi čipy samotnými se spíše pouţívá I
2
C. Jedná se obousměrnou 

komunikaci pomocí dvou drátů, kterou pro svá zařízení navrhl Philips. Nechal si ji patentovat (pa-

tent číslo 9398 393 40011), a tak z důvodu patentových poplatků někteří výrobci nehovoří o I2C 

(Inter IC), nýbrţ např. o TWI (Two Wire Serial Interface - dvoudrátové sériové rozhraní). Asi 

základní rozdíl od RS232 je zavedení adresace uţ do samotného protokolu a proměnná rychlost 

komunikace. U RS-232 obě zařízení mohla mluvit současně — to není u I
2
C moţné, a tak vţdy 

pouze jedno zařízení „mluví― na datové lince (SDA) a „rychlost mluvy― je určena pulzy na druhé, 

časové lince (SCL). I2C pak řeší problémy, pokud některý z účastníků nestíhá, případně pokud by 

chtělo „mluvit― příliš mnoho zařízení současně. Stejně jako RS-232 má i I
2
C několik moţných 

variant, z nichţ se detailněji budeme věnovat pouze jediné. Jednotlivé varianty se liší způsobem 

adresace zařízení (7 vs. 11 bitová adresa), rychlostí komunikace (maximální frekvence 100kHz vs. 

400kHz; existují i 1 MHz) a zda se jedná o komunikaci s jedním či více zařízeními typu master. 

4.2.1 Koncepce rozhraní 

Jednotlivé stanice rozhraní I
2
C jsou propojeny jedním datovým vodičem (SDA) a jedním ho-

dinovým vodičem (SCL). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1. Celková koncepce sběrnice I
2
C 

 

Z elektrického hlediska jsou oba vodiče typu otevřený kolektor. Jejich maximální délka je 

dána jejich nejvyšší přípustnou kapacitou 400 pF. Oba vodiče jsou připojeny přes pull-up odpory 

k napájecímu napětí 5V. 
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4.2.2 Komunikace 

Formát rámce se sedmibitovou adresou při přenosu na I
2
C je na Obr. 4.2. Kaţdému přenosu 

předchází vyslání podmínky START. Potom je vysílána 7bitová adresa příjemce a jeden bit R/W, 

který indikuje poţadovanou operaci (čtení/zápis). Další bit ACK je vysílán s úrovní L a je určen k 

potvrzení přijímací stanicí. Dále jsou přenášena data ve směru určeném předchozím bitem R/W. 

Kaţdý byte je následován jedním bitem ACK. Po ukončení přenosu je vyslána podmínka STOP. 

 

Obr. 4.2. Protokol komunikace I
2
C 

 

Podmínka START je vygenerována změnou úrovně z H na L na datové lince SDA, STOP 

podmínka pak při změně z L na H při úrovni H na lince SCL. Potvrzení ACK je generováno úrov-

ní L na lince SDA při L na SCL. V klidovém stavu jsou na obou vodičích SDA i SCL úrovně H. 

Platí pravidlo, ţe data na lince SDA se mohou měnit jen kdyţ je na lince SCL úroveň L. Výjimkou 

jsou výše uvedené případy. Poté co byla započata komunikace podmínkou start, příslušný vysílač 

vyšle na datovou linku SDA postupně osm datových bitů, které se posouvají hodinovými impulsy 

na lince SCL, vysílanými prvkem master. Přenos začíná bitem s nejvyšší váhou. Poslední (devátý) 

bit slouţí pro potvrzení (acknowledge) příjmu od příslušného přijímače pomocí nízké úrovně. Toto 

potvrzení zároveň znamená, ţe obvod je schopen přijímat další byte. Pokud je zde logická jednič-

ka, obvod nebyl správně adresován, došlo k chybě, nebo prostě sděluje, ţe jiţ nebude přijímat. 

Pokud master čte data z obvodu slave, přenos je stejný aţ na to, ţe data generuje SLAVE, podle 

toho, jak se mění hodiny generované masterem. Pokud jiţ MASTER nepotřebuje číst data (chce 

ukončit přenos), nemůţe toho dosáhnout jednoduchou STOP podmínkou, ale při čtení posledního 

bytu ponechá potvrzovací bit ACK v logické jedničce (čímţ nedojde k potvrzení) a obvod SLAVE 

uvolní datovou linku. Vlastní ukončení přenosu se poté dosáhne podmínkou stop. 
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4.2.3 Arbitrace 

U rozhraní I
2
C existuje i reţim MULTI-MASTER. Tento reţim je zvláštní v tom, ţe na jedné 

sběrnici můţe být více obvodů master, kteří si toto postavení vzájemně předávají. To znamená, ţe 

v jednom okamţiku můţe být na sběrnici jen jeden master a ostatní jsou slave. Poté se třeba tento 

master stane slavem a předá se řízení jinému obvodu, který bude nyní master. Pro arbitraci se na 

I2C pouţívá metoda s detekcí kolize. Kaţdá ze stanic můţe zahájit vysílání, je-li předtím sběrnice 

v klidovém stavu. Během vysílání musí neustále porovnávat vysílané bity se skutečným stavem 

SDA. Je-li zjištěn rozdíl mezi očekávaným a skutečným stavem linky SDA, je to indikace kolize 

mezi několika stanicemi. Vzhledem k charakteru sběrnice (otevřené kolektory) můţe k této situaci 

dojít, pokud určitá stanice vysílá úroveň H, zatímco jiná stanice vysílá úroveň L. Stanice, která na 

lince zjistí úroveň L zatímco sama vysílá H musí vysílání okamţitě ukončit (viz Obr. 4.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.3. Arbitrace na I
2
C 

 

K arbitraci většinou dochází během vyslání několika prvních bitů, kdy je vysílána adresa při-

jímací stanice. Pokud by se např. dvě stanice současně pokusily o zápis do stejného obvodu, nasta-

ne kolize aţ při přenosu vlastních zapisovaných dat. V krajním případě, kdy několik stanic součas-

ně zapisuje stejná data na stejnou adresu, nemusí být kolize vůbec detekována. Adresování Kaţdá 

stanice (v praxi např. kaţdý integrovaný obvod) připojená na I
2
C má přidělenou 7bitovou adresu. 

Po zachycení podmínky START porovnávají všechny obvody svou adresu s adresou, která je vysí-

lána na sběrnici. Zjistí-li některý z obvodů shodu, je vysílání určeno právě jemu a musí přijetí ad-

resy potvrdit bitem ACK. Potom přijímá resp. vysílá další data. Popisované adresování se týká 

adresy jednotlivých stanic na I2C. Je-li stanicí např. paměťový obvod, jedná se o adresu celého 

obvodu. Adresa jednotlivých slov v paměti a poţadovaná operace se do paměti přenáší v datové 

části rámce I2C. Potvrzování Kaţdý vysílaný byte (včetně adresy) je následován vysláním jednoho 

bitu ACK. Vysílající stanice jej vysílá v úrovni H. Přijímající stanice potvrzuje přijetí tím, ţe v 

době vysílání ACK připojí SDA na úroveň L. Pokud vysílající stanice nedostane potvrzení příjmu, 

ukončí vysílání podmínkou STOP [4]. 
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5 Radiodiomoduly TinyOne Pro 

Radiomoduly TinyOne pouţité v této diplomové práci jsou dalším členem řady malých rádi-

ových modulů s rozhaním RS-232. Oproti ostatním modulům řady TinyOne nabízí řádově vyšší 

rádiový výkon (nastavitelný aţ na 500 mW), s čímţ 

bezprostředně souvisí i větší dosah. TinyOne pracuje 

v nelicencovaném frekvenčním pásmu ISM 868 MHz. 

Z důvodu sníţení proudového odběru, hlavně u baterio-

vě napájených aplikací, je modul vybaven efektivním 

Stand-by módem. Nastavení modulů je snadné a rychlé 

pomocí textových příkazů (AT commands) [3].  

Typické aplikace:     

 Domácí a průmyslová automatizace   

 Přenos údajú od čidel a senzorů 

 Systémy ovládání a řízení 

 Alarmy a bezpečnostní aplikace 

 Ruční terminály, aj. 

 

Tab. 5.1. Technické údaje rádiového modulu TinyOne Pro [3] 

Technické parametry Dosah 4000 m 

Vyzářený výkon 500 mW (3,6 V) 

Sériová rychlost max. 115,2 kbps 

Rádiová rychlost max. 38,4 kbps 

Elektrické požadavky Napájení 3 aţ 3,6 V 

Spotřeba 

DIP modulu 

při 3,6 V 

Rx: 35 mA 

Tx: 600 mA 

Stand-by: 4 µA 

Fyzikální vlastnosti Rozměry DIP modulu 38 x 21 x 4 mm 

Teplota -40°C aţ 85°C 

Komunikace Frekvence 869,4 aţ 869,65 MHz 

Kanály 1 nebo 10 

Modulace GFSK 

Sériové rozhraní RS-232 TTL 

Komunikační módy Konfigurační mód 

Transparentní mód 

Adresový mód 

Potvrzovací (ACK) mód 

Klient/Server mód 

Telemetrie 

Obr. 5.1. Rádiový modul TinyOne 

Pro 
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5.1 Základní vlastnosti TinyOne Pro 

Tab. 5.2. Elektrické vlastnosti [3] 

El. vlastnost Min. Typ. Max. 

Napájení (VCC, VDD) 3 V 3,6 V 3,7 V 

Potřeba (3,6 V)    

Vysílaní (500 mW) - 630 mA 650 mA 

Vysílaní (100 mW) - 300 mA 350 mA 

Příjem - 30 mA 35 mA 

Stand-by - 5 µA 10 µA 

I/O úroveň L GND - 0,2 x VDD 

I/O úroveň H 0,8 x VDD - VDD 

I/O max. úrovně -0,3 V - 4 V 

 

Tab. 5.3. Elektrické vlastnosti [3] 

Přenos Jednokanálový Vícekanálový 

Frekvenční pásmo 896,40 – 896,65 MHz 

Počet kanálů 1 10 

Konálová rozteč 250 kHz 25 kHz 

Rádiová rychlost max. 38,4 kbps 4,8 kbps 

Rádiový výkon (3,6 V) 500 mW 100 mW 

Modulace GFSK 

 

Tab. 5.4. Digitální vlastnosti [3] 

Procesor RISC 8-bitový s pamětí Flash 

Paměť Flash 16 kB, RAM 2kB 

Sériová linka Plně duplexní, 1200 – 115200 bit/s 

8-bitová data, s paritou nebo bez, 1 nebo 2 stop bity 

RS-232, TTL úroveň 

Řízení toku Ţádné, softwarové (Xon/Xoff), hardwarové (RTS/CTS) 

Specifické signály Sériové: Tx, Rx, RTS, CTS 

Vstupní: Stand-by, Reset, Programing 

Výstupní: Ack-Tx, Status, Tx/Rx, Frame Detect 

I/O: 8xI/O 

Komunikace s moduly Přes sériovou linku 

Bezdrátově (DOTA, Download Over the Air) 
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Tab. 5.5. Ztráty vlivem zastínění překážkou [3] 

Překážka Ztráta Tlumení 

Volný prostor 0 % 0 dB 

Okno 15 % 1 – 2 dB 

Tenká stěna (sádrokarton) 35 % 3 – 4 dB 

Normální stěna (dřevo) 50 % 5 – 8 dB 

Silná stěna (beton) 60 % 9 – 11 dB 

Podlaha, strop 60 % 9 – 11 dB 

Ţelezobeton 80 % 12 – 15 dB 

Armovaná podlaha 80 % 12 – 15 dB 

Děšť, hustá mlha 95 % 25 – 30 dB 

 

5.2 Standardní firmware 

Modily jsou dodávíny s firmware, prostřednictvým kterého lze nastavovat parametry. 

 

Pro moduly TinyOne Pro je dostupný následující firmware: 

 Standardní firmware – pracuje v transparentním nebo adresovém módu 

 Telemetrický firmware – pracuje v adresovém módu a umoţňuje vyuţití osmi I/O  

pinů 

 

Pouţívají se dva odlišné módy: 

 Konfigurační mód – umoţnuje moduly parametrizovat 

 Operační mód (transparentní, adresový) – umoţnuje nastavit přenos dat 

 

5.2.1 Konfigurační mód 

Moduly lze nastavit pomocí textových příkazů (AT commands). Do konfiguračního módu se 

vstupuje příkazem „+++― a vystupuje příkazem „ATO―. Příkaz „ATO― tedy zahajuje operační 

mód. Po vyslání kaţdého příkazu v konfiguračním módu modul vrací zpět odpověď (OK nebo 

ERROR).  

Seznam a popis AT příkazů je uveden v příloze P1. 
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5.2.2 Operační mód 

Operační módy (komunikační protokoly): 

 Transparentní mód – je výchozí komunikační protokol modulu. Modul přenáší data 

všem účastníkům (transparentně) bez adresování. Transparentní mód pracuje jako po-

loduplexní sériová linka (typ RS-485). Tento mód není součástí Telemetrického fir-

mware. 

 

 Adresovaný mód – je vícebodový (multipoint) komunikační protokol. Kaţdý modul 

komunikuje s kterýmkoli jiným ve své stejné síti. Všechna data jsou adresována, kon-

trolována (ACK, acknowledgement) a potvrzována (OK). 

 

Tab. 5.6. Ukázka transparentního módu [3] 

 Modul 1 Modul 2 Modul 3 

1 pošle ABCD <ABCD> 

 

<ABCD>  

<ABCD> 

2 pošle Hello <Hello> <Hello> <Hello> 

 

Tab. 5.7. Ukázka Adresového módu [3] 

 Modul 1 Modul 2 Modul 3 

 

1 pošle ABCD ke 2 

 

<2=ABCD> 

 

OK 

 

<1=ABCD> 

    ACK 

 

 

1 pošle EFGH ke 3 

(s opakováním) 

 

<3=EFGH> 

 

 

 

OK 

      Error 

 

<1=EFGH> 

 

    ACK 

3 pošle Hello všem 

 

<3=Hello>  

<3=Hello> 

<0=Hello> 

<ABCD> - poslaná data 

<ABCD> - přijatá data 
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Pro oba komunikační protokoly je dostupný registr S226 (LBT, Listen Before Talk). Vysíla-

jící modul posílá data jen v případě, ţe je rádiové spojení volné, aby se vyhnul kolizi [3]. 

 

Tab. 5.8. Ukázka Adresového módu s LBT [3] 

 Modul 1 Modul 2 Modul 3 

1 pošle ABCD ke 2 

(volný rádiový spoj) 

<2=ABCD> 

 

 

OK 

 

<1=ABCD> 

 

ACK 

 

 

1 pošle ABCD ke 3 

(spoj není volný) 

<3=ABCD> 

 

 

 

 

OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

<1=ABCD> 

ACK 

<ABCD> - poslaná data 

<ABCD> - přijatá data 

 

 

Skupiny registrů: 

 S20x – parametry rádiového přenosu 

 S21x – parametry sériové linky 

 S22x – parametry operační 

 S24x – parametry nízké spotřeby (Stand-by) 

 S25x – parametry sítě 
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5.3 Komunikace s radiomoduly 

Pro komunikaci se zařízením (vybaveným sériovou linkou) se pouţívají terminálové progra-

my. Existuje mnoho terminálových programů (HyperTerminal, Putty, aj.) které pracují se sério-

vými porty (COM). Pro komunikaci mezi radiomoduly jsem vybral program PuTTY z důvodu 

mých kladných předchozích zkušeností s tímto programem. 

PuTTY je klient protokolů SSH, Telnet, rlogin a holého TCP. Dříve byl dostupný jen pro 

Windows v současnosti je dostupný i pro různé UNIXové platformy  (tak i pro několik jiných plat-

forem jako neoficiální port). Původně ho napsal a vyvíjel Simon Tatham. PuTTY je freeware šíře-

ný pod licencí MIT. 

Některé z vlastností PuTTY: 

 ukládání informací o serverech a nastavení 

 výběr protokolu SSH a šifrovacího klíče 

 klienti příkazového řádku SCP a SFTP (nazývají se pscp a psftp) 

 moţnost forwardování portů s SSH, včetně vestavěného forwardování X11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.2. Ukázka nastavení portu v programu PuTTY 
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Nastavení sériového portu v programu se musí shodovat s nastavením sériové komunikace 

modulů. Na Obr. 5.2 je nastavení sériového portu v programu Putty na výchozí hodnoty modulů.  

Výchozí nastavení sériové komunikace modulů: 

 Rychlost: 19,2 kbps 

 Data bitů: 8 

 Stop bitů: 1 

 Parita: ţádná 

  

Po otevření portu se v jednoduchém textovém terminálu dají moduly konfigurovat vyuţitím 

AT příkazů (viz. Kapitola 4.2.1), nebo se dá jednoduše odzkoušet komunikace mezi moduly 

v adresovém nebo transparentním módu.  

Obr. 5.3. Přenos dat mezi počítači 

Jelikoţ pro potřeby této práce není potřebný adresový mód pro komunikaci mezi více modu-

ly, funkčnost modulů jsem odzkoušel v transparentním módu posíláním znaků z klávesnice přes 

terminálový program z jednoho počítače na druhý. Na oba počítače byly připojeny přes sériovou 

linku s radiomoduly ve vývojových kitech. Text psaný na prvním počítači se pak přenášel přes 

radiomoduly na druhý počítač a naopak. Moduly slouţí jako bezdrátová náhrada sériové linky a 

takhle budou vyuţity i při bezdrátovém přenosu řídicích informací v této práci [6]. 
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6 Realizovaný systém 

Realizace systému vychází z návrhu, postavení a oţivení dvou zařízení (modulů), první slou-

ţící jako „Vysílač― sbírá digitální data na jeho vstupech a bezdrátově je posílá na druhé zařízení 

slouţící jako „Přijímač― které tyto data jako obraz vstupů přenese na jeho výstupy. Tyto samotné 

zařízení dokáţou přenášet 16 logických vstupů z vysílacího zařízení bezdrátově na výstupy přijí-

macího zařízení. 

K rozšíření počtu vstupů a výstupů budou slouţit další rozšiřovací moduly, které se budou 

ke hlavním modulům připojovat pomocí sběrnice I
2
C a to ve formě čtyř-ţilového telefonního ka-

belu na koncích osazeného konektory RJ-11. Moduly se budou moct kaskádně propojovat a jejich 

maximální počet je 8 na kaţdé straně. Omezení vychází ze šířky adresového slova modulů. Po 

dohodě s vedoucím diplomové práce jsem postavil jenom dva vstupní rozšiřovací a dva výstupní 

rozšiřovací moduly pro demonstraci funkčnosti celého systému. 

Obr. 6.1. Blokové schéma celého systému 
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6.1 Vysílací modul 

6.1.1 Základní princip 

Úkolem vysílacího modulu je cyklické sbírání dat: 

 ze šestnácti binárních vstupů na konektoru PSL20 umístněném na desce modulu 

 ze všech binárních vstupů na všech rozšiřovacích vstupních modulech připojených 

přes I
2
C k vysílacímu modulu 

Následně se tyto data posílání přes sériové rozhraní RS-232 do radiomodulu, který je bezdrá-

tově posílá na přijímací modul.  

6.1.2 Návrh elektrické části 

Základem vysílacího modulu je mikropočítač PIC 16F874A, který je jiţ podrobněji popsán 

v kapitole 3.2.  

Celková schéma modulu vysílače je zobrazena v příloze P2, v příloze P3 je vytisknutý návrh 

plošného spoje z programu Eagle. 

Taktovací frekvenci mikropočítače jsem zvolil 4 MHz krystalovým oscilátorem připojeným 

na vývody 13 (OSC1) a 14 (OSC2) tak jak je to naznačeno na Obr. 6.2.  

Obr. 6.2. Zapojení krystalového oscilátoru 

 

Hodnoty kondenzátorů připojených k zápornému pólu (GND) byly zvolené podle tabulko-

vých údajů z frekvence oscilátoru na 15 pF. Pouţití rezistoru Rs pro zatlumení amplitudy oscilací 

nebylo nutné.  

 

Řídicí informace se ve formě šestnácti binárních vstupů přivádějí přes konektor PSL20 na 

dva osmibitové porty RB a RD mikropočítače, které jsou programově nastaveny jako vstupní. 

Zapojení pinů konektoru PSL20 je na Obr. 6.4.  
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Vstupy jsou vybaveny diodami chránicí je proti případnému přepětí nebo zápornému napětí. 

Kaţdý vstup je tak vybaven dvojicí diod zapojenými podle Obr. 6.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.3. Zapojení ochranných diod na vstupu 

 

Diody jsou typu 1N4148, jsou to rychlé diody vyrobené planární technologii uzavřené v her-

meticky zabezpečeném polo-olověném skle SOD27. Maximální špičkové opakovatelné zpětné 

napětí je 100 V, maximální opakovatelný špičkový proud diodou je 450 mA [9].  
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Obr. 6.4. Zapojení vstupního konektoru PSL20 

 

Komunikace ze vstupními rozšiřovacími moduly je zabezpečena pomocí sériové sběrnice I
2
C, 

která je podrobně popsána v kapitole 4.2.  

Pro komunikaci jsou pouţívány dva vývody: 

 Sériové hodiny – vývod číslo 18 (SCL)  

 Sériová data – vývod číslo 23 (SDA)  

Které jsou vyvedeny spolu se záporným pólem (GND) a napájecím napětím (VDD) na ko-

nektor RJ-11. Napájecí napětí na konektoru o hodnotě 5 V je přivedeno z důvodu případného na-

pájení vstupních rozšiřovacích modulů z modulu vysílače a tím pádem zjednodušením napájecích 

podmínek celého systému.  
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Zapojení konektoru RJ-11 na desce vysílače je zobrazen na Obr. 6.5. Mezi vývody dat i hodin 

a kladného pólu napájení jsou připojeny pull-up rezistory. Jejich odpor je stanoven na 2,2 kΩ 

z tabulkových hodnot podle přenosové rychlosti sběrnice I
2
C, kterou jsem zvolil na niţších 100 

kbps. 

 

  

 

 

 

Obr. 6.5. Zapojení konektoru RJ-11 

 

Pro případné změny nebo doladění programu v mikropočítače je deska osazená šesti pinovým 

konektorem pro připojení programátoru PICkit3, popřípadě PICkit2 tak, jak je to naznačeno na 

Obr. 6.6. 

 

Obr. 6.6. Připojení programátoru 

Napájecí napětí jak mikropočítače, tak celého modulu je přivedeno na konektor programáto-

ru, proto je nutno dávat pozor, aby programátor nebyl ve vývojovém prostředí pro programování 

mikropočítačů MPLAB nastaven na napájení obvodu z USB, mohlo by tak dojít ke zničení pro-

gramátoru. Při nahrávaní programu do mikropočítače je nutné, aby byl celý modul napájen tak 

jako kdyby byl v normálním provozu. Po nahrání programu je modul okamţitě v provozu. Při při-

pojení nebo odpojení programátoru je nutno napájecí napětí odpojit. 

Napájení modulu je řešeno dvou pinovým napájecím konektorem, na který je nutné přivést 

jednosměrné napětí o hodnotě 7 aţ 25 V. Napětí je dále stabilizováno obvodem 7805 na 5 V pro 

napájení mikropočítače a rozšiřovacích modulů. Radiomoduly jsou napájeny jiným napětím, a to 

3,3 V z obvodu LF33CV. Oba stabilizační obvody napětí jsou jak na vstupu, tak na výstupu ošet-

řeny kondenzátory o kapacitě 100 nF, slouţící jako filtry parazitních signálů nasuperponovaných 

na napájecí napětí. 
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Radiomodul je v desce vysílače osazen ve dvou deseti-pinových dutinových lištách 35 mm 

od sebe tak aby se dal vyměnit za jiný, popřípadě rekonfigurovat ve vývojovém kitu. Při vsazení 

radiomodulu je nutné dávat si pozor na to, aby nebyl zasunut opačně, mohlo by tak dojít k jeho 

zničení. Moduly by se taktéţ měli provozovat jenom s našroubovanou anténou, aby nedošlo ke 

zničení výkonového koncového tranzistoru vysokofrekvenčního obvodu.  

Mikropočítač je propojen z radiomodulem třemi bity, dva (Rx a Tx) slouţí pro obojsměrnou 

komunikaci pomocí rozhraní RS-232. Komunikace přes rozhraní RS-232 je blíţe popsána 

v kapitole 4.1. Třetí je příznakový bit radiomodulu (RTS) a indikuje, jestli mikropočítač můţe 

posílat sériová data. Stavem logické 1 na tomto příznakovém bitu radiomodul indikuje naplnění 

bufferu pro sériový přenos do prahové hodnoty, kdy by mohlo dojít ke ztrátě přenášených dat. 

Tento příznakový bit je přiveden na vývod 2 (RA0) mikropočítače, který je programově nastaven 

jako vstupní a v případě logické 1 na tomto vstupu je mikropočítač v čekací smyčce.  

Problém z jiným napájecím napětím mikropočítače a radiomodulu je řešen pomocí jednodu-

chého odporového děliče napětí mezi výstupem mikropočítače (Tx, vývod č. 25) a vstupem radi-

omodulu. Dělič je zobrazen na Obr. 6.7. 

 

 

Obr. 6.7. Dělič na konverzi napětí z 5 na 3 V 

 

Jelikoţ mikropočítač reagoval na napětí 3,3 V na jeho vstupu bez problémů jako na logickou 

1, zpětná konverze napětí z 3,3 V výstupu raiomodulu na 5 V vstupu mikropočítače nebyla nutná. 
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6.1.3 Návrh programové části 

Jedním z hlavních důvodů výběru pro řešení této diplomové práce právě mikropočítače od 

firmy Microchip bylo propracované vývojové prostředí MPLAB IDE ve verzi 8.43, které firma 

Microchip poskytuje ke svým mikropočítačům v základní verzi na svých stránkách ke staţení 

zdarma. Dnes je uţ samozřejmou součástí prostředí MPLAB i překladač z jazyka C, díky čemu se 

programování algoritmů o hodně zpřehledňuje a zjednodušuje na rozdíl od uţ málokdy pouţívané-

ho jazyku ASSEMBLER. 

Úkolem mikropočítače na straně vysílače jak jiţ bylo vzpomenuto je cyklický sběr dat z portu 

na desce vysílače a portů všech vstupních rozšiřovacích modulů a posílání jich na radiomodul přes 

rozhraní RS-232. 

Celý kód je napsán v jazyce C a uloţen v souboru Main.c  pro překlad a kompilaci překlada-

čem integrovaném v prostředí MPLAB. Kompletní program je uloţen na CD přiloţeném k této 

práci. 

 

Po spuštění nebo resetu mikropočítače program začíná konfigurací systémových registrů. 

Jako první je nastaven registr OPTION, registr obsahuje osm řídících bitů pro ovládání a kon-

figuraci programovatelné předděličky, vnějšího přerušovacího vstupu, čítače/časovače Timer0 a 

pull-up rezistorů brány PortB. Všechny bity lze číst a rovněţ všechny bity je moţné libovolně 

nastavit.  

 OPTION = 0b11001000; 

Funkce nejvyššího bitu (bit7) je povolení připojení Pull-up rezistorů na všechny vývody 

PORTB, konfigurované jako vstupní. Tato funkce je zakázána. Niţší bity týkající se nastavení 

časovače Timer0 a hrany přerušení na vývodu RA0 jsou pro běh programu irelevantní, jelikoţ nic 

z těchto funkcí není vyuţito. 

  

Druhý je nastaven registr INTCON, registr obsahuje bity pro práci s přerušovacím systémem 

mikropočítače. Pomocí registru INTCON lze maskovat 4 a indikovat 3 přerušovací zdroje. Všech-

ny bity lze číst a všechny bity lze také libovolně nastavit.  

 INTCON = 0b11000000; 

Nejvyšší sedmí bit globálně povoluje všechny přerušení, toto nastavení je povoleno, protoţe 

opakovací cyklus čtení dat z portů a jejich posílání vychází z přerušení, které je vyvoláno při pře-

tečení časovače Timer2. Šestý bit povoluje přerušení od periferií, toto nastavení je povoleno. Niţší 

bity povolují přerušení od konkrétních periferii, vyjímaje přerušení od časovače Timer2, tím pá-

dem jsou všechny zakázány. 
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Třetí je nastaven registr PIE1, registr obsahuje bity pro individuální povolení jednotlivých 

druhů přerušení od periferií. Pomocí tohoto registru lze tato přerušení maskovat.  

 PIE1 = 0b00000010; 

Všechny bity tohoto registru jsou kromě prvního zakázány, první bit povoluje přerušení od 

časovače Timer2. 

 

Další jsou nastaveny registry TRISA, TRISB a TRISD, registry jsou konfigurační registry 

brán PORTA, PORTB a PORTD. Nastavením do stavu log. 1 kaţdého bitu konfigurujeme odpo-

vídající vývod brány jako vstupní. Jedná se o stav vysoké impedance (třetí stav). Nulováním bitu 

v konkrétním registru konfigurujeme příslušný vývod jako výstupní. V tom případě se objeví hod-

nota příslušného bitu z registru PORTA, PORTB nebo PORTD na vývodu mikropočítače.  

 TRISA = 0b11111111; 

 TRISB = 0b11111111; 

 TRISD = 0b11111111;  

Všechny porty PORTA, PORTB i PORTD jsou nastaveny jako vstupní. Z portu A je vyuţit 

pouze první bit, na který je připojen příznakový bit radiomodulu (RTS), který indikuje, jestli mik-

ropočítač můţe posílat sériová data. Porty B a D slouţí přes konektor PSL20 a ochranné diody 

jako vstup řídicích informací. 

 

Jako další pokračují konfigurační registry modulu USART, tedy modulu pro sériovou komu-

nikaci medy mikropočítačem a okolím přes rozhraní RS-232.  

Stavový a řídící registr vysílání TXSTA 

 TXSTA = 0b00100110; 

 Nejvyšší sedmí bit tohoto registru je volba zdroje hodinového signálu při synchron-

ním reţimu, jelikoţ přenos je asynchronní, nastavení tohoto bitu je irelevantní.  

 Šestý bit je volba 8 nebo 9 bitového vysílání, zvolil jsem 8 bitové.  

 Pátý bit je povolení samotného vysílání, které je povoleno.  

 Čtvrtý bit vybírá asynchronní nebo synchronní reţim modulu USART, je zvolen 

asynchronní reţim. 

 Třetí bit není pouţit. 

 Druhý bit je volba tabulky rychlosti generátoru hodinového signálu, vybral jsem ta-

bulku s vyšší rychlostí, jelikoţ s ní byla dosáhnutá menší chyba přenosové rychlosti. 

Spodní dva bity jsou pro asynchronní přenos bezvýznamné. 
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Další důleţitý registr je SPBRG, který určuje rychlost přenosu modulu USART. Nastavení 

tohoto registru závisí na vybrané tabulce rychlost generátoru hodinového signálu (vyšší) a na tak-

tovací frekvenci mikropočítače (4 MHz). Z tabulky byla vyčtena hodnota 12 dekadicky. 

 SPBRG = 12;  

 

Následně pokračuje konfigurace registrů modulu MSSP nastaveného do reţimu I
2
C.  

První SSPCON je řídící registr modulu MSSP. 

 SSPCON = 0b00101000; 

 Nejvyšší sedmí bit tohoto registru indikuje kolizi na sběrnici. 

 Šestý je indikační bit přetečení při příjmu. 

 Pátý bit povoluje modul MSSP, je nastaven na logickou 1, tedy modul je povolen. 

 Čtvrtý bit se v řídicím reţimu nepouţívá. 

 Niţší čtyři bity určují výběr reţimu MSSP. Jsou nastaveny na logické 1000, co zna-

mená výběr řídicího reţimu I
2
C. 

 

SSPSTAT je stavový registr modulu MSSP. Dolních šest bitů registru SSPSTAT jsou určeny 

pouze pro čtení. Zbývající dva horní bity umoţňují čtení i zápis.  

 SSPSTAT = 0b10000000; 

 Sedmí bit určuje rychlost komunikace, nastavená je standardní rychlost komunikace 

(100kHz a 1MHz) 

 Šestý bit je výběr typu sběrnice SMBus nebo I
2
C, vybrána je I

2
C. 

Z niţší příznakových bitů je v reţimu master důleţitý jenom nejniţší nultý bit indikující plný 

zásobník sériového přenosu. 

 

Další registr je SSPADD. V reţimu I2C master dolních sedm bitů tohoto registru slouţí ke 

konfiguraci přenosové rychlosti. Rychlost jsem zvolil na 100 kbps. Hodnota registru se určí podle 

vzorce 6.1. 

𝐼2𝐶𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷 =
𝐹𝑂𝑆𝐶

4 ×  𝑆𝑆𝑃𝐴𝐷𝐷+ 1 
 

 

kde I
2
CSPEED    - přenosová rychlost I

2
C sběrnice v kbps 

  FOSC    - taktovací rychlost mikropočítače v kHz 

Úpravou vzorce a dosazením hodnot se dostáváme k výslednému číslu 9.   

 SSPADD = 9; 

(6.1) 
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Poslední sada konfiguračních registrů se týká nastavení čítače/časovače Timer2. Čí-

tač/časovač Timer2 je osmibitový čítač, ke kterému je moţně předřadit předděličku. Další předdě-

ličku je moţné zařadit za čítač/časovač Timer2. Modul Timer2 je moţné pouţít jako časovou zá-

kladnu výstupu pulsně šířkové modulace (PWM). Pracovní registr TMR2 lze libovolně číst i do 

něj zapisovat. Po kaţdém druhu resetu je Timer2 nulován.  

Modul čítače/časovače Timer2 je vybaven registrem periody PR2. Registr TMR2 je inkre-

mentován od hodnoty 00h do hodnoty uloţené v registru periody PR2. Po resetu je hodnota PR2 

rovna FFh. Během inkrementace registru TMR2 se hodnota registru PR2 nemění. 

Vstupní hodinový signál je odvozen od taktovacího oscilátoru. K inkrementaci čítače Timer2 

dochází v kaţdém instrukčním cyklu, pokud není předřazena předdělička. Dělicí poměr předdělič-

ky je určen nastavením registru T2CON. Dělicí poměr můţe být buď 1:1, 1:4 nebo 1:16, kdyţ 

poměr je vztaţen k frekvenci instrukčních cyklů. 

Výstupní signál z čítače/časovače Timer2 odpovídá přetečení registru TMR2 z hodnoty FFh 

na 00h. Tento výstupní signál můţe být dále vydělen pomocí další předděličky s dělicím poměrem 

od 1:1 do 1:16, kdyţ dělicí poměr je moţné nastavit plynule v celém rozsahu hodnot pomocí regis-

tru T2CON. 

Výstupní signál můţe po případném vydělení druhou předděličkou způsobit přerušení od čí-

tače/časovače Timer2. K tomu je nutné povolit tento druh přerušení nastavením bitu TMR2IE v 

registru PIE1. Výstupní signál rovněţ nastavuje příznak přetečení TMR2IF v registru PIR1 bez 

ohledu na to, zda je přerušení povoleno či nikoliv. 

Modul čítače/časovače můţe být vypnut nulováním řídícího bitu TMR2ON v registru 

T2CON. Ve vypnutém stavu je minimalizována spotřeba proudu. [5] 

Obr. 6.8. Blokové schéma Timer2 

 

Registr PR2 je nastaven na maximální moţnou hodnotu pro nejdelší časové prodlevy mezi 

přerušeními. 

 PR2 = 0b11111111; 
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Druhý nastavený je registr T2CON. 

 T2CON = 0b01111111; 

 Nejvyšší sedmí bit není vyuţit. 

 Niţší bity šest aţ tři volí dělicí poměr druhé předděličky zařazené za TMR2, jsou na-

stavené na nejvyšší časovou prodlevu. 

 Druhý bit povoluje čítač/časovač Timer2, čítač/časovač je povolen. 

 První a nultý bit volí dělicí poměr předděličky zařazené před TMR2, jsou nastavené 

na nejvyšší časovou prodlevu. 

 

Nastavením tohoto registru je mikropočítač nastaven a dostává se do čekací smyčky, ve které 

setrvává aţ do přetečení časovače Timer2, který vyvolá přerušení. Celý kód sběru dat z portu na 

desce vysílače, všech vstupních rozšiřovacích modulů a vyslání těchto dat na radiomodul přes 

rozhraní RS-232 je napsán v obsluze přerušení. 

Zjednodušený vývojový diagram algoritmu, který proběhne při přerušení generovaném časo-

vačem je znázorněn na Obr. 6.9. Program začíná uloţením portů B a D do předem vytvořeného 

pole proměnných s názvem „DATA― o velikosti osmnáct bytů. Následuje vytvoření proměnné 

cyklu „opak―, ke které se bude na konci cyklu přičítat číslo 2 z důvodu načítání hned dvou bytů ze 

vstupního rozšiřovacího modulu. Samotné tělo prvního cyklu načítání dat z rozšiřovacích modulů 

začíná odesláním START bitu na sběrnici I
2
C. Odeslání START bitu se provede jednoduše nasta-

vením řídicího bitu SEN, po odeslání je tento bit automaticky nulován. Následuje odeslání adresy 

konkrétního rozšiřovacího modulu. Adresy rozšiřovacích modulů v binárním tvaru o šířce jednoho 

bytu jsou znázorněny v Tab. 6.1. Konkrétní adresa se zasílá podle aktuální hodnoty proměnné 

cyklu „opak―. 

Tab. 6.1. Adresy rozšiřovacích modulů 

Číslo modulu Adresa zaslaná při 

hodnotě prom. „opak― 

Adresa 

1 2 01000001 

2 4 01001001 

3 6 01000101 

4 8 01001101 

5 10 01000011 

6 12 01001011 

7 14 01000111 

8 16 01001111 

 

Po zaslání adresy mikropočítač čeká na přijetí potvrzovacího signálu (bitu) ACK, jestli potvr-

zovací signál nebyl přijat, značí to, ţe modul dané adresy není připojen a dále bude ignorován.   
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Obr. 6.9. Vývojový diagram programu vysílače 
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Jestli signál byl přijat, program pokračuje přepnutím modulu MSSP na příjem dat a od rozši-

řovacího modulu načte po sobě dva byty tvořící obraz šestnáctibitového vstupu na rozšiřovacím 

modulu. Data jsou načteny do pole proměnných „DATA―, první byte na řádek rovnající se pro-

měnné „opak― a druhý byte je načten vţdy na řádek o jednu vyšší. Po přijetí dat je na sběrnici I
2
C 

vyslán STOP bit. Odeslání STOP bitu se provede nastavením řídicího bitu PEN, po odeslání je 

tento bit automaticky nulován. Celý cyklus se opakuje osm krát, aby prošel všechny rozšiřovací 

moduly. Po načtení dat z posledního modulu jsou v poli proměnných „DATA― načteny všechny 

data ze vstupních portů a následuje odeslání těchto dat přes sériové rozhraní RS-232 a radiomodul 

na přijímací zařízení. 

Odeslání dat začíná odesláním čísla 35, které reprezentuje začátek posílání všech načtených 

dat. Po té mikropočítač čeká na odeslání dat radiomodulem, co je reprezentováno stavem logické 1 

na vstupu RA0. Dále je nulována proměnná cyklu „opak― a následuje cyklus posílání celého obsa-

hu pole proměnných „DATA―. Tělo cyklu se skládá z poslání obsahu řádky pole „DATA― rovna-

jící se proměnné „opak―, čekání na poslání těchto dat radiomodulem a inkrementaci proměnné 

„opak―. Po odeslání všech osmnácti bytů mikropočítač padá do čekací smyčky, ve které setrvává 

aţ do následujícího přerušení vyvolaného časovačem Timer2. Případné přerušení ještě při zpraco-

vávání předešlého je ošetřeno nulováním bitu GIE na začátku obsluhy přerušení a jeho následné 

nastavení na konci. Nulování bitu GIE (Global Interrupt Enable) zabrání jakémukoli přerušení 

v čase, kdy je tento bit v stavu logické 0. 

Fotografie finálního modulu je na Obr. 6.10. 

 

Obr. 6.10. Modul vysílače 
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6.2 Přijímací modul 

6.2.1 Základní princip 

Úkolem přijímacího modulu je čekání na data poslaná vysílacím modulem, jejich načtení a 

přivedení je na: 

 výstupní konektor PSL20 umístněný na desce modulu 

 všechny výstupy na rozšiřovacích výstupních modulech připojených přes I
2
C 

k přijímacímu modulu 

Rychlost přenosu dat z vysílacího modulu na přijímací určuje nastavení časovače na vysíla-

cím modulu.  

6.2.2 Návrh elektrické části 

Celková schéma modulu přijímače je zobrazena v příloze P4, v příloze P5 je vytisknutý návrh 

plošného spoje z programu Eagle. 

Základem je opět mikropočítač PIC 16F874A taktovaný na frekvenci 4 MHz. Návrh elektric-

ké části je téměř stejný jako modul vysílače popsaný v kapitole 6.1.2, proto se soustředím hlavně 

na rozdíly.  

Zásadní rozdíl mezi modulem přijímače a vysílače je v systému ochrany portu, který uţ není 

vstupní ale výstupní. Jako ochrana výstupních portů B a D mikropočítače vyvedených na výstupní 

konektor jsem vybral obvod integrující osm-kanálový budič UDN2982A od firmy Allegro, popří-

padě můţe být pouţita levnější náhrada TD62783AP vyrobená firmou Toshiba. Na desce přijíma-

če jsou pouţity dva tyto obvody, jeden budící port B a druhý budící port D mikropočítače. Výstu-

py z budičů jsou připojeny přímo na výstupní konektor PSL20. 

Obr. 6.11. Zapojení vývodů UDN2982A 
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Obvod UDN2982A v sobě integruje osm-kanálový budič vhodný pro propojení aplikací, kde 

je z jedné strany nízko-napěťová logika, a z druhé strany jsou připojené komponenty s vysokým 

odběrem proudu jako například relé, solenoidy, lampy, servo-motory, tiskové hlavice, nebo LED 

diody. Vstupy obvodu jsou kompatibilní se všemi 5V logikami jako TTL, DTL nebo CMOS. Mi-

nimální operační napájecí napětí obvodu je 5V, maximální je aţ 50V. Zapojení vývodů obvodu je 

znázorněno na Obr. 6.11. Všechny budiče mají integrovány proud omezující odpory na vstupech a 

transily určené k potlačování napěťových špiček připojené na výstupech tak jak je naznačeno na 

Obr. 6.12 [7]. 

Obr. 6.12. Vnitřní zapojení budiče UDN2982A 

 

Obvod dokáţe na jediném výstupu nepřetrţitě dodávat aţ 350 mA, no při rovnoměrném zatí-

ţení všech osmy výstupů je to maximálně 120 mA na jeden výstup, stejně je tedy moţné zatíţit 

výstupný port přijímacího modulu vyvedený na konektor PSL20. Zapojení konektoru PSL20 je 

stejné jako na modulu vysílače jenom s tím rozdílem ţe zde nejsou vstupy ale výstupy, jak je na-

značeno na Obr. 6.13 

Obr. 6.13. Zapojení výstupního konektoru PSL20 

Zbytek obvodu je schematicky stejný jako obvod vysílače, na desce je konektor RJ-11 na při-

pojení výstupních rozšiřovacích modulů, šesti-pinový konektor na připojení programátoru a dvou-

pinový konektor na připojení napájecího zdroje o stejnosměrném napětí 7 aţ 25 V. Radiomodul je 

zasunut ne dvou deseti-pinových dutinových lištách. Vše je jiţ detailně popsáno v kapitole 6.1.2. 
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6.2.3 Návrh programové části 

Úkolem mikropočítače na straně přijímače je setrvávaní v čekací smyčce aţ do chvíle přijatí 

dat na sériovém rozhraní RS-232 přes radiomodul od vysílacího modulu. Přijetím dat je vyvoláno 

přerušení. Následně tyto data načíst a po jejich přijetí je odeslat na výstupní porty, jak na výstup-

ním konektoru na desce přijímače tak na výstupy všech výstupních rozšiřovacích modulů a pak 

čekat na další data z modulu vysílače.  Po spuštění nebo resetu mikropočítače program začíná kon-

figurací systémových registrů. 

Jako první je nastaven registr OPTION, pak registr INTCON, tyto registry jsou nastaveny 

stejně jako u modulu vysílače. 

OPTION = 0b11001000; 

INTCON = 0b11000000; 

Nastavení je detailně popsáno v kapitole 6.1.3. 

 

Další jsou nastaveny registry TRISA, TRISB a TRISD. Nastavením do stavu log. 1 kaţdého 

bitu konfigurujeme odpovídající vývod brány jako vstupní. Nulováním bitu v konkrétním registru 

konfigurujeme příslušný vývod jako výstupní. V tom případě se objeví hodnota příslušného bitu z 

registru PORTA, PORTB nebo PORTD na vývodu mikropočítače.  

 TRISA = 0b11111111; 

 TRISB = 0b00000000; 

 TRISD = 0b00000000;  

PORTA je nastaven jako vstupní, jelikoţ jeho první bit (RA0) je vyuţit pro příznakový bit 

radiomodulu (RTS), který indikuje, jestli mikropočítač můţe posílat sériová data. Tento bit není 

v programu vyuţit, můţe se pouţít v případě rozšíření této práce o zpětnou komunikaci. Porty B a 

D jsou nastaveny jako výstupní a jsou přes budiče připojeny na výstupní konektor PSL20.  

 

Následuje konfigurace registru RCSTA. Je to stavový a řídící registr příjmu modulu USART, 

tedy příjmu přes sériové rozhraní RS-232.  

RCSTA = 0b10010000; 

 Nevyšší sedmí bit tohoto registru povoluje modul USART, modul je povolen. 

 Šestý bit je volba druhu příjmu, 8 nebo 9 bitový příjem, je nastaveno 8 bitů. 

 Pátý bit v asynchronním reţimu nemá význam. 

 Čtvrtý bit je povolení průběţného příjmu, který je povolen. 

 Třetí bit je povolení detekce adresového bitu, tato funkce je zakázaná. 

 Druhý bit je příznak chyby rámce. 

 První bit je příznak přetečení vstupního bufferu. 

 Nultý bit je vyuţíván jenom při devítibitovém příjmu jako devátý přijímaný bit. 
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Registr SPBRG určuje rychlost přenosu modulu USART. Je nastaven stejně jako na modulu 

vysílače na hodnotu 12 dekadicky vyčtenou z tabulky. 

SPBRG = 12; 

 

Konfigurační registry sběrnice I
2
C jsou nastaveny stejně jako na modulu vysílače a nastavení 

je popsáno v kapitole 6.1.3.  

 SSPCON = 0b00101000; 

 SSPSTAT = 0b10000000; 

 SSPADD = 9; 

 

Další je nastaven registr PIE1, registr obsahuje bity pro individuální povolení jednotlivých 

druhů přerušení od periferií.  

 PIE1 = 0b00100000; 

Všechny bity tohoto registru jsou zakázány vyjímaje pátého bitu, který povoluje přerušení po 

přijetí bajtu pomocí modulu USART . 

 

V této části programu jsou všechny potřebné konfigurační registry mikropočítače nastaveny, 

dále je vytvořena globální proměnná „přijaté― a do této proměnné je uloţeno číslo 19. Následuje 

čekací smyčka, ve které mikropočítač setrvá aţ do přerušení po přijetí byte modulem USART.  

Program, který se provede při přerušení po přijetí bytu ze sériové linky je znázorněn ve zjed-

nodušeném vývojovém diagramu na Obr. 6.14. Celý algoritmus funguje tak ţe jestli je mikropočí-

tač po startu, resetu nebo jiţ přijal všechny data od modulu vysílače, coţ je reprezentováno číslem 

19 uloţeném v globální proměnné „prijate― čeká na přijetí bytu s hodnotou 35, která značí začátek 

vysílání nových dat z modulu vysílače. Jestli je tedy splněna podmínka ţe v proměnné „prijate― je 

uloţeno číslo 19 a zároveň je přijat byte o hodnotě 35, je do proměnné „prijate― uloţeno číslo 0. 

S kaţdým novým přijatým bytem je tento byte uloţen do předem vytvořeného globálního pole 

proměnných „DATA― o velikosti osmnáct bytů na řádek rovnající se číslu uloţenému v proměnné 

„prijate― a pak je táto proměnná inkrementována. Mikropočítač takto načte všech osmnáct bitů 

zaslaných z modulu vysílače do pole proměnných „DATA―. Po přijetí posledního bytu je proměn-

ná „prijate― inkrementována na číslo 18 a tehdy program pokračuje v nastavení všech výstupních 

portů podle dat uloţených v poli proměnných „DATA―. Nastavění portů začíná přirazením hodno-

ty uloţené na nultém řádku v poli proměnných „DATA― na port B a stejně je nastaven i port D 

z hodnoty prvního řádku pole. Následně je vytvořená proměnná cyklu s názvem „opak―, do které 

je uloţeno číslo 2, protoţe hodnoty nultého a prvního řádku jiţ patří portu B a D. Po provedení 

následujícího cyklu se k hodnotě proměnné „opak― připočítá vţdy číslo 2, protoţe v těle cyklu se 

budou posílat hned dva byty přes rozhraní I
2
C. 
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Obr. 6.14. Vývojový diagram programu přijímače 
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Tělo cyklu začíná odesláním SATRT bitu na sběrnici I
2
C. Následuje odeslání adresy konkrét-

ního rozšiřovacího modulu. Adresy rozšiřovacích modulů jsou znázorněny v Tab. 6.1. Konkrétní 

adresa se zasílá podle aktuální hodnoty proměnné cyklu „opak―, tak, jak to bylo pouţito i u modu-

lu vysílače. Po zaslání adresy mikropočítač čeká na přijetí potvrzovacího signálu (bitu) ACK, jestli 

potvrzovací signál nebyl přijat, modul dané adresy není připojen a dále bude ignorován. Jestli sig-

nál byl přijat, program pokračuje odesláním dvou bytů po sobě, které se zapíšou na šestnácti-

bitový výstupní port rozšiřovacího modulu. Byty jsou poslány z pole proměnných „DATA―, první 

byte z řádku rovnající se proměnné „opak― a druhý byte je odeslán vţdy z řádku o jednu vyšší. Po 

odeslání dat je na sběrnici I
2
C odeslán STOP bit. Celý cyklus se opakuje osm krát a je ukončen 

dosaţením hodnoty v proměnné „opak― vyšší jako 16. Tímto způsobem jsou odeslány všechny 

data na výstupní rozšiřovací moduly a globální proměnná „prijate― je opět nastavena na hodno-

tu 19.  

Mikropočítač jde do čekací smyčky a čeká na přijetí čísla 35, reprezentujícího začátek nové-

ho vysílaní dat z modulu vysílače.  

Fotografie finálního modulu přijímače je na Obr. 6.15. 

 

 

Obr. 6.15. Modul přijímače 
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6.3 Rozšiřovací moduly 

6.3.1 Základní princip 

Základní funkce rozšiřovacích modulů je moţnost rozšíření počtu vstupů na straně vysílače a 

výstupů na straně přijímače. Ke komunikaci mezi základními a rozšiřujícími moduly slouţí sério-

vé rozhraní I
2
C. Moduly se připojují přes čtyř-ţilové telefonní kabely osazenými konektory RJ-11 

na jejich koncích. Vyuţity jsou všechny ţily kabelu, dva pro samotnou sběrnici I
2
C a další dva pro 

moţnost napájení rozšiřovacích modulů z hlavních modulů. Kabely musí být zapojené jako nekří-

ţené. Kaţdý rozšiřovací modul je osazen dvěma konektory RJ-11, slouţící pro kaskádní propojo-

vání jednotlivých modulů. Moduly jsou navrţeny jako univerzální, zda bude modul vstupní nebo 

výstupní určuje druh osazené ochrany portu, táto problematika bude detailně popsána v kapitolách 

6.3.3 a 6.3.4. Schéma rozšiřovacího modulu je zobrazena v příloze P6, v příloze P7 je vytisknutý 

návrh plošného spoje z programu Eagle. 

6.3.2 Napájení rozšiřovacích modulů 

Rozšiřovací moduly mají dva moţné způsoby napájení: 

 z osobitného zdroje napětí 

 z hlavního modulu 

Pokud má být rozšiřovací modul napájen ze svého osobitého zdroje napětí, musí být osazen 

stabilizátorem napětí 7805 a dvěma filtračními kondenzátoy o kapacitě 100 nF. V tomto případě je 

pro funkčnost modulu nutné přivést napětí o hodnotě 7 aţ 25 V na dvou-pinový konektor umístně-

ný na desce rozšiřovacího modulu.  

Naopak, jestli má být modul napájen z hlavního modulu ke kterému je připojen, stabilizátor 

nesmí být osazen, ale musí být osazena propojka JP3, která slouţí na přepojení kladného pólu na-

pájení s napětím přivedeného od hlavního modulu po kabelu sběrnice I
2
C.  

6.3.3 Návrh výstupního rozšiřovacího modulu 

Nejdůleţitější prvek obvodu jak vstupního, tak výstupního rozšiřovacího modulu je vstup-

ně/výstupní šestnácti-bitový expandér pro I
2
C sběrnici, a to konkrétně obvod PCF8575. Jde o ob-

vod s typem logiky CMOS, poskytuje univerzální rozšíření vstupně/výstupních portů pro většinu 

mikropočítačů prostřednictvím sběrnice I
2
C.  

Tento obvod se skládá z kvazi-obousměrného šestnáctibitového portu a I
2
C sběrnice. Má níz-

kou spotřebou no výstupy jsou posíleny budičem pro napájení LED diod. Také obsahuje vlastní 

linku přerušení na vývodu 1 (INT), která můţe být připojena na přerušovací linku mikropočítače. 
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Zasláním signálu na této lince můţe expandér informovat mikropočítač o příchozích datech 

na vstupu expandéru bez nutnosti komunikace přes I
2
C. Kaţdý přenos dat z PCF8575 se musí 

skládat ze sudého počtu bajtů, první byte se posílá jako P07 aţ P00 a druhý byte jako P17 aţ P10. 

Třetí bude znovu P07 aţ P00 a tak dále [8].  

Obr. 6.16. Zapojení vývodů obvodu PCF8575 

Adresování obvodu na sběrnici I
2
C je zajištěno čtyřmi pevně nastavenými bity ve vnitř obvo-

du a třemi nastavitelnými bity, které se dají konfigurovat na vývodech 21 (A0), 2 (A1) a 3(A2). 

Pevně nastavené bity jsou na začátku adresy, tak jak je to znázorněno na Obr 6.17. Tři konfiguro-

vatelné bity poskytují osm moţných kombinací adresy a toto je právě limitující podmínka počtu 

rozšiřovacích modulů připojených na jeden hlavní modul přes sběrnici I
2
C. Tyto konfigurační bity 

adresy jsou přes pull-down odpory (zabezpečující stav logické 0 na bitech) vyvedené na šestici 

pinů určených pro nasouvání propojek (switch). Zasunutím propojky se daný bit přímo spojí 

s kladným pólem napájení a tím se bit nastaví do hodnoty logické 1, díky tomu je moţné jednodu-

še kombinací propojek nastavit poţadovanou adresu rozšiřovacího modulu. 

Obr. 6.17. Adresa obvodu PCF8575 na sběrnici I
2
C 

 

Všechny porty P00 aţ P17 jsou zcela nezávislé a mohou být pouţity buď jako vstupní nebo 

výstupní. To zda jsou porty nastaveny jako vstupní nebo výstupní určuje řídicí mikropočítač po-

sledním bitem (R/W) odeslaným na I
2
C sběrnici hned za sedm-bitovou adresou. Jestli má tento bit 

hodnotu logické 0, porty expandéru budou nastaveny jako výstupní a následující dva byty budou 
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na ně zapsány, detailně je to popsáno v kapitole 4.2.2. Na Obr. 6.18 je znázorněn tok dat na sběr-

nici I
2
C, kdy jsou porty expandéru nastaveny jako výstupní. 

Obr. 6.18. Přenos dat na I
2
C sběrnici při módu zápisu 

 

Po odeslání sedmbitové adresy a nulového bitu R/W mikropočítač posílá dva byty, které se 

zapíšou na výstupní porty expandéru, první byte je zapsán na vývody P07 aţ P00, druhý byte je 

zapsán na vývody P17 aţ P10 tak jak je naznačeno na Obr. 6.18.  

Výstupní port je dále chráněn dvěma osmibitovými budiči UDN2982A (popřípadě můţe být 

pouţita náhrada TD62783AP), kterých vývody jsou vyvedeny na výstupní port PSL20. Zapojení 

konektoru je stejné jako na modulu přijímače, viz Obr. 6.13. Systém ochrany výstupního portu na 

výstupním rozšiřovacím modulu je v podstatě identický s modulem přijímače a je detailně popsán 

v kapitole 6.2.2. Deska plošného spoje je po domluvě s vedoucím diplomové práce navrhnuta uni-

verzálně jak pro výstupní tak pro vstupní rozšiřovací modul, z toho důvodu jsou na desce pozice 

pro budiče UDN2982A v případě výstupního modulu i ochranných diod v případě vstupního mo-

dulu. Výstupní rozšiřovací modul tedy musí být osazen jenom budiči UDN2982A a pozice pro 

ochranné diody musí zůstat prázdné tak jak je to vidět na fotografii finálního modulu na Obr. 6.19. 

Obr. 6.19. Výstupní rozšiřující modul   
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6.3.4 Návrh vstupního rozšiřovacího modulu 

Na vstupním rozšiřovacím modulu jsou všechny porty expandéru nastaveny jako vstupné, coţ 

je docíleno nastavením posledního bitu (R/W) za adresou vyslanou z řídicího mikropočítače na 

hodnotu logické 1, tak jak je to naznačeno na Obr. 6.20. Proto je nutné, aby byl vstupní rozšiřovací 

modul připojen k modulu vysílače, protoţe jenom mikropočítač na modulu vysílače konfiguruje 

rozšiřující moduly k němu připojené jako vstupní. 

Obr. 6.20. Přenos dat na I
2
C sběrnici při módu čtení 

 

Nastavením bitu R/W na logickou 1 se expandér přepne do módu čtení. Řídicí mikropočítač 

se po odeslání adresy a bitu R/W přepne do módu přijímání dat a jeho úkolem je po přijatém bytu 

kromě jeho načtení i vyslat na sběrnici I
2
C potvrzovací bit ACK. Expandér začne vysílat dvojice 

bytů, jako dat ze šestnáctibitového portu nastaveného na vstupní po dobu dokdy bude mikropočí-

tač na tyto přijaté byty odpovídat potvrzovacím bitem ACK v logické hodnotě 0, coţ značí, ţe byte 

byl v pořádku přijat. V okamţiku, kdy mikropočítač odpoví potvrzovacím bitem ACK v logické 

hodnotě 1 expandér přestává vysílat data přes sběrnici I
2
C tak jak je to znázorněno na Obr. 6.21. 

Řídicí mikropočítač na modulu vysílače ne naprogramován tak aby přijal z kaţdého připojeného 

modulu v jedné smyčce čtení jenom jednu dvojici bytů.  

Obr. 6.21. Ukončení vysílaní dat na I
2
C sběrnici expandérem 

 

Adresování modulu se provádí stejně nasouváním propojek jako na výstupním rozšiřovacím 

modulu a je popsáno v předešlé kapitole 6.3.3. Aby celý proces přenosu dat fungoval, musí být jak 

na straně vysílače, tak na straně přijímače rozšiřující moduly, které mají být vzájemně provázané 
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konfigurované na stejnou adresu. Tedy jestli se mají data na vstupu rozšiřovacího modulu na jedné 

straně přenést na výstup druhého rozšiřovacího na druhé straně, musí mít oba tyto moduly propoj-

kami nastavenou stejnou adresu. 

Systém ochrany portu je stejný jako na modulu vysílače pomocí diod chránicí proti případ-

nému přepětí nebo zápornému napětí. Kaţdý vstup je tak vybaven dvojicí diod, zapojení je zobra-

zeno na Obr. 6.3. 

Z důvodu univerzální desky plošného spoje je tedy při osazení diod nutné vynechat budiče 

UDN2982A a nahradit je propojkami tak jak je vidět na fotografii modulu vstupního rozšiřovacího 

modulu na Obr. 6.22, protoţe spoj mezi expandérem a konektorem PSL20 je přerušen právě 

v místě osazení budícího integrovaného obvodu. 

 

 

 

Obr. 6.22. Vstupní rozšiřující modul 
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6.4 Rychlost odezvy 

Jelikoţ radiomoduly neposílají data okamţitě, ale nejprve je načtou do vyrovnávacího zásob-

níku a po přijetí dat nejprve kontrolují, zda je přenosové pásmo volné, dochází při přenosu dat 

k časové prodlevě. K této prodlevě se dále přičítá čas potřebný ke zpracování dat jak v mikropočí-

tači na straně vysílače tak na straně přijímače, protoţe data jsou na straně vysílače z portů nejprve 

všechny načtena a aţ teprve jsou poslána. Na straně přijímače jsou pak data nejprve všechny přija-

ta a aţ poté jsou zapsána na výstupní porty. 

Doba prodlevy byla měřena dvou-kanálovým digitálním osciloskopem připojeném k osobní-

mu počítači přes port USB. Záznam z osciloskopu je na Obr. 6.23, kde zelený průběh znázorňuje 

jednotkový impulz přivedený na jeden bit vstupu rozšiřovacího modulu a modrý průběh znázorňu-

je tento impulz přenesený na výstup. Napěťový rozsah vstupního signálu byl manuálně posunut, 

aby bylo oba signály jasně vidět. Z průběhů byla odečtena doba opoţdění pohybující se kolem 

hodnoty 50 ms. Průběh výstupního signálu přesně kopíruje průběh signálu na vstupu.   

Obr. 6.23. Doba reakce výstupu na jednotkový impuls na vstupu 

Tato hodnota opoţdění je společná pro všechny porty jak na hlavních modulech, tak i na roz-

šiřovacích modulech, sníţit by ji bylo moţné nejspíš pouţitím jiných typů radiomodulů.  
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7 Závěr 

Úkolem této práce bylo vytvořit systém pro bezdrátový přenos řídicích signálů jedním 

směrem, který bude dále modulárně rozšiřitelný. Pro bezdrátový přenos dat mi byly zapůjčeny 

radiomoduly TinyOne Pro, které jsem v práci vyuţil. Tento systém se skládá z vysílacího 

a přijímacího modulu, u kterých vstupy a výstupy je moţné rozšířit připojením rozšiřovacích mo-

dulů. 

Pro zpracování dat na přijímacím i vysílacím modulu jsem si vybral jednočipový mikropo-

čítač PIC 16F874 od firmy Microchip, protoţe v sobě integroval všechny potřebné obvody a peri-

ferie, které byly potřebné pro realizaci této práce. Nemalým důvodem výběru byly i mé předešlé 

velice kladné zkušenosti s mikropočítači firmy Microchip a vývoj programů v propracovaném 

vývojovém prostředí MPLAB IDE, které je v základní verzi poskytováno zdarma za pouţití jazy-

ka C.  

 Pro realizaci této práce jsem si musel nejprve nastudovat manuály radiomodulů TinyOne 

a po jejich konfiguraci ověřit přenos dat. Následně jsem navrhl zapojení modulů, jejichţ funkčnost 

jsem si nejprve ověřil na nepájivém kontaktním poli. V této fázi jsem následně vytvořil i první 

verze řídicích programů pro mikropočítače. Po oţivení celého systému a doladění programů jsem 

přistoupil k návrhu plošných spojů v programu Eagle a následně jejich výrobě fotocestou. Plošné 

spoje jsem leptal ve školní laboratoři za asistence vedoucího diplomové práce. Po oţivení modulů 

jsem udělal uţ jenom jednoduchý přípravek z LED diodami, kterým jsem ověřil funkčnost celého 

systému přenosu signálů. Fotografie celého systému je v příloze P8. 

Tato diplomová práce neobjevuje nové způsoby komunikace ani zpracování dat, pouze 

vyuţívá potenciálu jednočipových mikropočítačů a jejich kombinace z radiomoduly k řešení reálné 

aplikace bezdrátového přenosu informací. 

Přínosem této práce jsou pro mě hlavně další bohaté praktické zkušenosti v programování 

jednočipových mikropočítačů v jazyce C, a to hlavně komunikace přes sběrnici I
2
C, která se na 

rozdíl od RS-232 obtíţněji programuje. Dále jsem si osvojil návrh plošných spojů v programu 

Eagle, jako 

i postupy při osvěcování, vyvolávání a leptání těchto plošných spojů. 

Práci by bylo moţné rozšířit o další rozšiřující moduly, které by ale byly navrţeny jiţ pro 

konkrétní aplikace, jako například se snímači namísto digitálních vstupů nebo pro řízení motorů 

popřípadě spínání výkonové elektroniky namísto digitálních výstupů. Při pouţití jiných obvodů na 

rozšiřovacích modulech jako expandérů PCF8575 by bylo nutné i rozšíření programů 

v mikropočítačích o přenos dat z adres těchto obvodů. K tomu mohou být s výhodou pouţity šesti 

pinové konektory na modulech vysílače i přijímače slouţící pro připojení programátoru. 
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Seznam příloh 

 

P1 – Seznam a popis AT příkazů 

P2 – Schéma vysílacího modulu 

P3 – Deska plošných spojů vysílacího modulu 

P4 – Schéma přijímacího modulu 

P5 – Deska plošných spojů přijímacího modulu 

P6 – Schéma rozšiřovacího modulu 

P7 – Deska plošných spojů rozšiřovacího modulu 

P8 – Fotografie celého systému 

 


