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Příloha I  Schéma zapojení 
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Příloha II  Schéma oboustranné desky plošných spojů 
 

              
Obr.1 Vrchní (červená) a spodní (modrá) vrstva plošného spoje                                       
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Příloha III  Fotografie měřícího modulu 

 

 

Obr.2 Realizovaný měřící modul bez krabičky                                       
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Obr.3 Realizovaný měřící modul v krabičce                                       
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Příloha IV  Manuál 
Nejprve zapneme hlavní monitorovací modul. Následně zapneme měřící moduly, které 

budeme používat. To provedeme přepnutím hlavního spínače do pozice On. Na monitorovacím 

modulu by se měla rozsvítit zelená LED č.1 a na monitoru zobrazit menu pro výběr režimu. Na 

měřících modulech se po zapnutí rozsvítí na chvíli zelená LED a poté se stejnou frekvencí bliká. Díky 

tomu si můžeme být jistí, že se teplota v pořádku snímá a odesílá. V hlavním menu na monitorovacím 

modulu se pohybujeme pomocí joysticku do stran. Výběr provedeme tlačítkem S1. 

 

Nastavení  
Možnost Nastavení v hlavním menu monitorovacího modulu slouží k přednastavení jmen 

měřících modulů a jejich kritických teplot pomocí počítače spojeným s modulem přes RS232. 

1. Na monitorovacím modulu stiskneme tlačítko S1 pro výběr možnosti Nastavení. Poté spojíme 

počítač s monitorovacím modulem kabelem RS232. Následně na počítači zapneme program pro 

ovládání sériové komunikace HyperTerminal a nastavíme: 

a) Zvolíme si libovolný název pro nové připojení a klikneme na tlačítko OK. 

 
Obr.4 Nastavení programu HyperTerminal 
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b) V nabídce Připojit pomocí vybereme příslušný COM, na který máme kabel RS232 připojený k PC a 

stiskneme OK. 

 
Obr.5 Nastavení programu HyperTerminal 

 
c) V následujícím okně změníme Bity za sekundu na hodnotu 115 200. Dále Řízení toku přepneme na 

Žádná. Potvrdíme stiskem OK. 
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Obr.6 Nastavení programu HyperTerminal 

 
2. Na monitorovacím modulu potvrdíme žádost Připojte kabel RS232 do PC stiskem tlačítka S1. 

3. V okně HyperTerminalu si vybereme, který měřící modul chceme nastavit. Stisknutím klávesy 1 

vybereme modul s adresou FFEE. Stiskem 2 vybereme modul s adresou BEEF. Následně pro vybraný 

modul nastavíme jméno o max. 10 znacích a stiskneme Enter. Dále nastavíme kritickou teplotu pro 

daný modul ve formátu XX.XX a stiskneme Enter. Monitorovací modul nás požádá a přepnutí 

vybraného modulu do režimu nastavení. To uděláme tak, že na měřícím modulu stiskneme ovládací 

tlačítko a podržíme jej zhruba jednu sekundu. Indikační zelená dioda by se měla na chvíli rozsvítit a 

poté opět začne blikat. Modul se tak nastavil a opět měří a odesílá naměřenou teplotu. Na 

monitorovacím modulu dlouze stiskněte tlačítko S1. 

Pozn.:  Pokud bychom chtěli kritickou teplotu pro daný modul znovu přenastavit, musíme měřící 

modul vypnout a znovu zapnout!  

 

Monitorování 
Výběrem záložky Monitorování sledujeme naměřené teploty aktivních modulů. Pokud je modul 

v dosahu a správně funguje, měl by status „Hledám“ po krátké chvíli zmizet a zobrazit se naměřená 

teplota ve stupních Celsia.  Pokud je překročena kritická teplota, zobrazí se na displeji pod teplotou 

nápis „POZOR!“. Na měřícím modulu se rozsvítí vyvedená signální červená LED. Přepnutí 

sledovaného modulu provedeme stiskem tlačítka S1. Pro návrat do menu stiskneme tlačítko joysticku. 
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Stav baterie 
Po zvolení záložky Stav baterie sledujeme aktuální stav baterií měřících modulů v procentech. Moduly 

musí být samozřejmě zapnuté a v dosahu signálu. Pro zobrazení stavu baterie dalšího měřícího modulu 

stiskneme tlačítko S1. Pro návrat do hlavní nabídky stiskneme tlačítko joysticku. 
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Příloha V  Zdrojové kódy pro mikropočítač 
Zdrojový kód monitorovací jednotky 

/**********************************************/ 

/*                INICIALIZACE KNIHOVEN                                           */ 

#include <iocc2430.h>                   

#include <hal_types.h> 

#include <hal_defs.h> 

#include <hal_cc8051.h> 

#include <ioCCxx10_bitdef.h> 

#include <hal_lcd.h> 

#include <hal_led.h> 

#include <hal_joystick.h> 

#include <hal_assert.h> 

#include <hal_board.h> 

//#include <rs232.h> 

#include <hal_int.h> 

#include "hal_mcu.h" 

#include "hal_button.h" 

#include "hal_rf.h" 

#include "util_lcd.h" 

#include "basic_rf.h" 

#include "cteni_teploty.c" 

 

 

/**************************** 

* KONSTANTY 

*/ 

// Aplikační parametry 

#define RF_CHANNEL                25      // Byl vybrán kanál 2.4 GHz  

 

// Definice adres pro bezdrátový přenos 

#define PAN_ID                0x2007  

#define ADRESA_ODESIL         0x2520   // Adresa odesilatele 

#define ADRESA_PRIJ           0xFFEE   // Adresa přijímače  

 

 

// Aplikační stavy 

#define IDLE                      0 

#define SEND_CMD                  1 

 

// Aplikační položky 

#define NONE                      0 

#define NASTAVENI                 1 

#define TEPLOTA                   2 

#define BATERIE                   3 

#define APP_MODES                 3 

 

 

// Definice proměnných a polí 

int n=10; 

int cele=0; 

float desetine=0; 

char chDesetine; 

uint8 strCele[2]; 

uint8 strDesetine[3]; 

char pomocnePole[6]; 

char znak1; 

char znak2; 

char znak3; 

char znak4; 

char znak5; 

char znak6; 

int Tznak1; 

int Tznak2; 

float Tznak3; 

float Tznak4; 

float TTeplota; 

int pole[10]; 

int i=0; 

int j=0; 

int xuart=0; 

int opust1=0; 

double xc=40000; 

char JMENO[10]={'M','O','D','U','L','1',0xd}; 

char JMENO2[10]={'M','O','D','U','L','2',0xd}; 

char POZOR[]="POZOR!"; 

unsigned short UART_ZADEJ_MODUL[]={'\n','\r','V','y','b','e','r','t','e',' ','p','r','o','s','i','m',' ','m','o','d','u','l',',',' 

','k','t','e','r','y',' ','c','h','c','e','t','e',' ','n','a','s','t','a','v','i','t',':','\n','\r',' ','M','o','d','u','l',' ','F','F','E','E',' 

','(','z','a','d','e','j','t','e',' ','1',')',',',' ','M','o','d','u','l',' ','B','E','E','F',' ','(','z','a','d','e','j','t','e',' ','2',')',':'}; 

unsigned short UART_ZADEJ_JMENO[]={'\n','\r','Z','a','d','e','j','t','e',' ','p','r','o','s','i','m',' ','j','m','e','n','o',' 

','p','r','o',' ','m','o','d','u','l',' ','F','F','E','E',':',' '}; 

unsigned short UART_ZADEJ_TEPLOTU[]={'\n','\r','Z','a','d','e','j','t','e',' ','p','r','o','s','i','m',' 

','k','r','i','t','i','c','k','o','u',' ','t','e','p','l','o','t','u',' ','p','r','o',' ','m','o','d','u','l',' ','F','F','E' ,'E',':',' '}; 

unsigned short UART_ZADEJ_JMENO2[]={'\n','\r','Z','a','d','e','j','t','e',' ','p','r','o','s','i','m',' ','j','m','e','n','o',' 

','p','r','o',' ','m','o','d','u','l',' ','B','E','E','F',':',' '}; 

unsigned short UART_ZADEJ_TEPLOTU2[]={'\n','\r','Z','a','d','e','j','t','e',' ','p','r','o','s','i','m',' 

','k','r','i','t','i','c','k','o','u',' ','t','e','p','l','o','t','u',' ','p','r','o',' ','m','o','d','u','l',' ','B','E','E','F',':',' '}; 

unsigned short UART_ZADANA_TEPLOTA[5]; 

unsigned short UART_ZADANA_TEPLOTA2[5]; 

unsigned short UART_ZADANA_TEPLOTA_B[1]; 

unsigned short UART_ZADANE_JMENO[10]; 

unsigned short UART_ZADANE_JMENO2[10]; 

unsigned short UART_ZADANY_MODUL[1]; 

unsigned short UART_TEPLOTA_FFEE[]={'\n','\r','T','e','p','l','o','t','a',' ','m','o','d','u','l','u',' ', 

'F','F','E','E',':','\n'} ; 

unsigned short UART_TEPLOTA_BEEF[]={'\n','\r','T','e','p','l','o','t','a',' ','m','o','d','u','l','u',' ', 

'B','E','E','F',':','\n'} ; 

unsigned short UART_ZALOM[]={'\n','\r'}; 

unsigned short UART_ZMERENA_TEPLOTA[6]; 

unsigned short zadany_modul; 

int HkritTep=0; 

int LkritTep=0; 

float fLkritTep=0; 

float kritTep=100; 

int HkritTep2=0; 

int LkritTep2=0; 

float fLkritTep2=0; 



  

X 

float kritTep2=100; 

int pomP=0; 

int pomUnik=0; 

/**************************** 

* Lokální proměnné 

*/ 

static uint8 pTxData[6]; 

static uint8 pTxData2[2]; 

static uint8 pRxData[10]; 

static basicRfCfg_t basicRfConfig; 

 

// Módy hlavní nabídky 

static menuItem_t pMenuItems[] = 

{ 

  "Nastaveni",   NASTAVENI, 

  "Monitorovani",    TEPLOTA, 

  "Stav baterie",    BATERIE 

}; 

 

static menu_t pMenu = 

{ 

  pMenuItems, 

  N_ITEMS(pMenuItems) 

}; 

 

 

/************************************ 

* Lokální funkce 

*/ 

static void monit_modul_1(); 

static void nastav(); 

static uint8 appSelectMode(); 

static void monit_modul_2(); 

static void appLightPom(); 

void rs232(); 

static void Baterie(); 

static void Baterie2(); 

void rs232_logger_FFEE(); 

void rs232_logger_BEEF(); 

void rs232_logger(); 

/************************************ 

     

  P1IFG = 0;   //  nulování flagů od portu P1 

  /************************************************ 

* Funkce main 

*************************************************/ 

void main(void) 

{ 

    uint8 appMode = NONE; 

    // Nastavení rádiové komunikace 

    basicRfConfig.panId = PAN_ID; 

    basicRfConfig.channel = RF_CHANNEL; 

    basicRfConfig.ackRequest = TRUE; 

 

 

    // Inicializace desky 

    halBoardInit(); 

    halJoystickInit(); 

 

    // Inicializace rádiové části 

    if(halRfInit()==FAILED) { 

      HAL_ASSERT(FALSE); 

    } 

 

    // Indikace LED 

    halLedSet(1); 

 

     

    halMcuWaitMs(350);    //Zpoždění 350ms 

    halLcdClear();        //Vyčištění displaye 

    for(;;){           

    // Výběr položkek v menu 

    appMode = appSelectMode(); 

    halLcdClear(); 

 

    // Pokud je vybrána v menu položka Nastavení  

    if(appMode == NASTAVENI) { 

   

      halLcdWriteLine(HAL_LCD_LINE_1, "Pripojte kabel");   // Napíše na display požadovaný řetězec  

      halLcdWriteLine(HAL_LCD_LINE_2, "RS232 do PC <S1>"); 

      while (halButtonPushed()!=HAL_BUTTON_1);       //Čeká, dokud není stisknuto tlačítko  

      halLcdWriteLine(HAL_LCD_LINE_1, "Prave probiha"); 

      halLcdWriteLine(HAL_LCD_LINE_2, "komunikace s PC"); 

      rs232();  // Volá funkci rs232() 

      if(zadany_modul==49){   //Pokud je vybrán modul 1   

      basicRfConfig.panId = PAN_ID; 

      basicRfConfig.channel = RF_CHANNEL; 

      basicRfConfig.ackRequest = TRUE; 

  

      halLcdWriteLine(HAL_LCD_LINE_1, "Prepnete modul"); 

      halLcdWriteLine(HAL_LCD_LINE_2, "FFEE do nastav."); 

      pTxData2[0] = HkritTep;    // Celá část nastavené kritické teploty      

      pTxData2[1] = LkritTep;    // Desetinná část nastavené kritické teploty  

    

      basicRfConfig.myAddr = ADRESA_ODESIL;   //Nastavení adresy modulu  

      if(basicRfInit(&basicRfConfig)==FAILED) { 

      HAL_ASSERT(FALSE); 

      } 

 

      basicRfReceiveOff();  // Vypnutí příjmu  

      while (TRUE) {    // Dokud není stisknuto tlačítko       

      halMcuWaitMs(350); 

      halLedSet(1); 

      basicRfSendPacket(ADRESA_PRIJ, pTxData2, 2);  //odeslání paketu s kritickou teplotou  

      if (HAL_BUTTON_1_PUSHED()) {      // Pokud je stisknuto tlačítko  

      HAL_DEBOUNCE(!HAL_BUTTON_1_PUSHED());    // Ochrana proti záchvěvu tlačítka  

      break;}                  // Únik ze smyčky, pokud bylo stisknuto tlačítko  

     

    } 

      } 

      else{              // Pokud je vybrán modul 2 
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    basicRfConfig.panId = PAN_ID; 

    basicRfConfig.channel = RF_CHANNEL; 

    basicRfConfig.ackRequest = TRUE; 

    basicRfConfig.securityKey = key; 

     

    halLcdWriteLine(HAL_LCD_LINE_1, "Prepnete modul"); 

    halLcdWriteLine(HAL_LCD_LINE_2, "BEEF do nastav."); 

    pTxData2[0] = HkritTep2;    // Celá část nastavené kritické teploty    

    pTxData2[1] = LkritTep2;    // Desetinná část nastavené kritické teploty  

 

    // Inicialize BasicRF 

    basicRfConfig.myAddr = ADRESA_ODESIL; 

    if(basicRfInit(&basicRfConfig)==FAILED) { 

    HAL_ASSERT(FALSE); 

    } 

 

    basicRfReceiveOff(); 

    while (TRUE) {    // Dokud není stisknuto tlačítko  

    halMcuWaitMs(350); 

    halLedSet(1); 

    basicRfSendPacket(0xBEEF, pTxData2, 2);   // Odeslání paketu s kritickou teplotou na adresu druhého 

modulu 

    if (HAL_BUTTON_1_PUSHED()) {    // Pokud je stisknuto tlačítko 

    HAL_DEBOUNCE(!HAL_BUTTON_1_PUSHED()); // Ochrana proti záchvěvu tlačítka  

    break;}  // Únik ze smyčky, pokud bylo stisknuto tlačítko  

         

    } 

      }} 

 

    else if(appMode == TEPLOTA) {   // Pokud je v menu vybrána možnost monitorování teploty  

        while(TRUE) 

      {monit_modul_1();   // Volání funkce pro monitorování teploty modulu 1 

       if(pomUnik==1){break;}   //Pokud bylo stisknuto tlačítko pro návrat do menu  

        monit_modul_2();  // Volání funkce pro monitorování teploty modulu 2  

        if(pomUnik==1){break;}  //Pokud bylo stisknuto tlačítko pro návrat do menu 

                } 

    } 

    else if(appMode == BATERIE) {     // Pokud je v menu vybrána možnost monitorování baterie  

     while(TRUE) 

     {  Baterie();   // Volání funkce pro monitorování baterie modulu 1 

     if(pomUnik==1){break;}  //Pokud bylo stisknuto tlačítko pro návrat do menu 

     Baterie2();     // Volání funkce pro monitorování baterie modulu 2 

     if(pomUnik==1){break;}  //Pokud bylo stisknuto tlačítko pro návrat do menu  

     } 

    }} 

/************************************************************ 

Funkce hlavního menu 

*************************************************************/  

static uint8 appSelectMode(void) 

{ 

    halLcdWriteLine(1, "Vyber rezimu: "); 

     

 

    return utilMenuSelect(&pMenu);  // Funkce vrátí vybranou položku z menu  

} 

 

 

/*************************************************** 

* Funkce monit_modul_1 

*//*************************************************/ 

 

 

static void monit_modul_1() 

{ 

  opust1=0; 

    // Nastavení basicRF 

    basicRfConfig.panId = PAN_ID; 

    basicRfConfig.channel = RF_CHANNEL; 

    basicRfConfig.ackRequest = TRUE;  

     

     

  

    halLcdWriteLine(HAL_LCD_LINE_1, "Teplota:"); 

    

    // Initcializace BasicRF 

    basicRfConfig.myAddr = ADRESA_PRIJ; 

    if(basicRfInit(&basicRfConfig)==FAILED) { 

      HAL_ASSERT(FALSE); 

    } 

    rs232_logger_FFEE();  // Volání funkce pro odeslání řetězce do počítače  

     for(int xx=0;xx<6;xx++){ 

    UART_ZMERENA_TEPLOTA[xx]=0;}  // Vynulování pole s naměřenou teplotou  

    basicRfReceiveOn();   // Zapnutí přijímače 

     pomUnik=0;      // Vynulování pomocné proměnné 

     j=0;            // Vynulování pomocné proměnné 

     

      

  halLcdWriteLine(1, "                    ");   // Vyčištění displaye  

  halLcdWriteLine(2, "                    "); 

  for(int x=0;JMENO[x]!=0xD;x++){    // Výpis jména modulu na display 

     halLcdWriteChar(2, x, JMENO[x]);} 

   halLcdWriteLine(HAL_LCD_LINE_1, "Teplota: Hledam"); 

  

  while (TRUE) { 

        rs232_logger();  // Zaslání naměřené teploty do PC 

        while(!basicRfPacketIsReady()){  // Dokud není přijat paket 

          if (HAL_BUTTON_1_PUSHED()) {HAL_DEBOUNCE(!HAL_BUTTON_1_PUSHED());  // Pokud 

je stisknuto tlačítko 

          j=2; 

          opust1=1;     

          break;}   //  

        if (halJoystickPushed()) {   // Pokud je stisknut joystick 

        HAL_DEBOUNCE(!halJoystickPushed());  

        pomUnik=1; 

        j=2; 

        break;}} 

     

        if(j==0){ 

           halLcdWriteLine(1, "                    "); 

          halLcdWriteLine(HAL_LCD_LINE_1, "Teplota: "); 

        if(basicRfReceive(pRxData, 6, NULL)>0) {   // Přijetí paketu s naměřenou teplotou  

         for(int x=0;x<6;x++){ 
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            pole[x]=pRxData[x];       // Přehrátí přijatého paketu do pomocného pole  

            UART_ZMERENA_TEPLOTA[x]=pole[x];   // Přehrátí přijatého paketu do pomocného pole 

           halLcdWriteChar(1, x+9, pole[x]);   // Vypíše na display naměřenou teplotu  

           Tznak1=(pRxData[0]-48)*10;     // V následujících krocích převede přijatou teplotu na čiselný formát  

             Tznak2=pRxData[1]-48; 

             Tznak3=(pRxData[3]-48); 

             Tznak3=Tznak3/10; 

             Tznak4=(pRxData[4]-48); 

             Tznak4=Tznak4/100; 

             TTeplota=Tznak1+Tznak2+Tznak3+Tznak4;  // Výsledná teplota v číselném formátu  

               

             if(TTeplota>=kritTep)    // Pokud je naměřená teplota větší než nastavená kritická teplota  

           {for(int x=0;POZOR[x]!='\0';x++){   // Vypíše na display "POZOR!" 

             halLcdWriteChar(2, x+9, POZOR[x]);} 

     

         } 

             else{for(int x=0;x<6;x++){      // Pokud není překročena kritická teplota  

               halLcdWriteChar(2, x+9, ' ');}}  // Vyčistí danou část displaye 

           } 

        }} 

        else{break;} 

     

    }} 

/********************************************************** 

* Funkce monit_modul_2 

*//*********************************************************/ 

 

static void monit_modul_2() 

{ 

    opust1=0; 

    basicRfConfig.panId = PAN_ID; 

    basicRfConfig.channel = RF_CHANNEL; 

    basicRfConfig.ackRequest = TRUE;  

     

     

    halLcdWriteLine(HAL_LCD_LINE_1, "Teplota:"); 

  

    // Initialize BasicRF 

    rs232_logger_BEEF();  // Volání funkce pro odeslání řetězce do počítače 

     for(int xx=0;xx<6;xx++){ 

    UART_ZMERENA_TEPLOTA[xx]=0;}  // Vynulování pole s naměřenou teplotou 

    basicRfReceiveOn();   // Zapnutí přijímače 

     pomUnik=0;      // Vynulování pomocné proměnné 

     j=0;            // Vynulování pomocné proměnné 

      

  halLcdWriteLine(1, "                    "); 

  halLcdWriteLine(2, "                    "); 

  for(int x=0;JMENO2[x]!=0xD;x++){   // Vypíše na display jméno modulu  

     halLcdWriteChar(2, x, JMENO2[x]);}  

   halLcdWriteLine(HAL_LCD_LINE_1, "Teplota: Hledam"); 

  for(int xx=0;xx<6;xx++){ 

    UART_ZMERENA_TEPLOTA[xx]=0;} 

   

    while (TRUE) { 

        rs232_logger();  // Zaslání naměřené teploty do PC 

        while(!basicRfPacketIsReady()){  // Dokud není přijat paket  

          if (HAL_BUTTON_1_PUSHED()) {HAL_DEBOUNCE(!HAL_BUTTON_1_PUSHED());  // Pokud 

je stisknuto tlačítko 

          j=2; 

          opust1=1;     

          break;}   //  

        if (halJoystickPushed()) {   // Pokud je stisknut joystick 

        HAL_DEBOUNCE(!halJoystickPushed());  

        pomUnik=1; 

        j=2; 

        break;}} 

         

        if(j==0){ 

           halLcdWriteLine(1, "                    "); 

          halLcdWriteLine(HAL_LCD_LINE_1, "Teplota: "); 

        if(basicRfReceive(pRxData, 6, NULL)>0) {   // Přijetí paketu s naměřenou teplotou 

         for(int x=0;x<6;x++){ 

            pole[x]=pRxData[x];       // Přehrátí přijatého paketu do pomocného pole  

            UART_ZMERENA_TEPLOTA[x]=pole[x];   // Přehrátí přijatého paketu do pomocného pole 

           halLcdWriteChar(1, x+9, pole[x]);   // Vypíše na display naměřenou teplotu  

           Tznak1=(pRxData[0]-48)*10;     // V následujících krocích převede přijatou teplotu na čiselný formát  

             Tznak2=pRxData[1]-48; 

             Tznak3=(pRxData[3]-48); 

             Tznak3=Tznak3/10; 

             Tznak4=(pRxData[4]-48); 

             Tznak4=Tznak4/100; 

             TTeplota=Tznak1+Tznak2+Tznak3+Tznak4;  // Výsledná teplota v číselném formátu  

               

             if(TTeplota>=kritTep)    // Pokud je naměřená teplota větší než nastavená kritická teplota 

           {for(int x=0;POZOR[x]!='\0';x++){   // Vypíše na display "POZOR!" 

             halLcdWriteChar(2, x+9, POZOR[x]);} 

     

         } 

             else{for(int x=0;x<6;x++){      // Pokud není překročena kritická teplota 

               halLcdWriteChar(2, x+9, ' ');}}  // Vyčistí danou část displaye  

           } 

        }} 

        else{break;} 

     

    }} 

/**************************************************** 

* Funkce Baterie 

*//***************************************************/ 

 

static void Baterie() 

{ 

opust1=0; 

// Nastavení BasicRF 

basicRfConfig.panId = PAN_ID; 

basicRfConfig.channel = RF_CHANNEL; 

basicRfConfig.ackRequest = TRUE;  

 

halLcdWriteLine(HAL_LCD_LINE_1, "Stav:"); 

 

// Inicializace BasicRF 

basicRfConfig.myAddr = 0xFFEE; 

if(basicRfInit(&basicRfConfig)==FAILED) { 
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HAL_ASSERT(FALSE); 

} 

     

basicRfReceiveOn();  // Zapnutí přijímače 

pomUnik=0;   // Pomocná proměnná nastavena na nulu 

j=0;         // Pomocná proměnná nastavena na nulu 

     

    

  halLcdWriteLine(1, "                    ");  //   Vyčiětění displaye  

  halLcdWriteLine(2, "                    "); 

  for(int x=0;JMENO[x]!=0xD;x++){              // Vypíše na display jméno modulu  

  halLcdWriteChar(2, x, JMENO[x]);} 

   halLcdWriteLine(HAL_LCD_LINE_1, "Stav: Hledam");  

  

  while (TRUE) {     

  while(!basicRfPacketIsReady()){     // Dokud nebyl přijat žádný paket  

    if (HAL_BUTTON_1_PUSHED()) {HAL_DEBOUNCE(!HAL_BUTTON_1_PUSHED());  //Pokud je 

stistknuto tlačítko  

      j=2; 

      opust1=1; 

      break;}  // Pokud bylo stistknuto tlačítko, opustí se smyčka  

      if (halJoystickPushed()) {  // Pokud je stisknut joystick 

        HAL_DEBOUNCE(!halJoystickPushed());  

        pomUnik=1; 

        j=2; 

break;}}   // Pokud byl stistknut joystick, opustí smyčku 

 

if(j==0){       // Pokud nebylo stisknuto tlačítko nebo joystick  

halLcdWriteLine(1, "                    "); 

halLcdWriteLine(HAL_LCD_LINE_1, "Stav: "); 

if(basicRfReceive(pRxData, 10, NULL)>0) {   // Přijetí datového packetu od měřícího modulu 

for(int x=6;x<10;x++){ 

pole[x]=pRxData[x];     // Přehrátí přijaté hodnoty do pomocného pole  

halLcdWriteChar(1, x, pole[x]);  // Výpis přijaté hodnoty 

halLcdWriteChar(1, 10, '%'); 

 }}} 

else{break;}  // Pokud bylo v průběhu čekání na přijetí packetu stisknuto tlačítko nebo joystick, opustí 

funkci 

     

    } 

 

    } 

/************************************************ 

* Funkce Baterie2 

*//**********************************************/ 

 

static void Baterie2() 

{ 

      opust1=0; 

    // Nastavení BasicRF  

    basicRfConfig.panId = PAN_ID; 

    basicRfConfig.channel = RF_CHANNEL; 

    basicRfConfig.ackRequest = TRUE;  

     

     

    halLcdWriteLine(HAL_LCD_LINE_1, "Stav:"); 

    

    // Inicializace BasicRF 

    basicRfConfig.myAddr = 0xBEEF; 

    if(basicRfInit(&basicRfConfig)==FAILED) { 

      HAL_ASSERT(FALSE); 

    } 

   basicRfReceiveOn();  // Zapnutí přijímače 

   pomUnik=0;   // Pomocná proměnná nastavena na nulu 

   j=0;         // Pomocná proměnná nastavena na nulu  

 

  halLcdWriteLine(1, "                    "); 

  halLcdWriteLine(2, "                    "); 

  for(int x=0;JMENO2[x]!=0xD;x++){    // Vypíše na display jméno modulu  

     halLcdWriteChar(2, x, JMENO2[x]);} 

   halLcdWriteLine(HAL_LCD_LINE_1, "Stav: Hledam"); 

    while (TRUE) {    

       

       

     

        

        while(!basicRfPacketIsReady()){  // Dokud nebyl přijat žádný paket  

          if (HAL_BUTTON_1_PUSHED()) {HAL_DEBOUNCE(!HAL_BUTTON_1_PUSHED());  //Pokud 

je stistknuto tlačítko  

          j=2; 

          opust1=1; 

          break;}    // Pokud bylo stistknuto tlačítko, opustí se smyčka  

        if (halJoystickPushed()) {   // Pokud je stisknut joystick 

        HAL_DEBOUNCE(!halJoystickPushed());  

        pomUnik=1; 

        j=2; 

        break;}}   // Pokud byl stistknut joystick, opustí smyčku 

          

        if(j==0){    // Pokud nebylo stisknuto tlačítko nebo joystick  

           halLcdWriteLine(1, "                    "); 

          halLcdWriteLine(HAL_LCD_LINE_1, "Stav: "); 

        if(basicRfReceive(pRxData, 10, NULL)>0) {   // Přijetí datového packetu od měřícího modulu  

         for(int x=6;x<10;x++){ 

            pole[x]=pRxData[x];   // Přehrátí přijaté hodnoty do pomocného pole  

           halLcdWriteChar(1, x, pole[x]);   // Výpis přijaté hodnoty 

           halLcdWriteChar(1, 10, '%'); 

         }}} 

        else{break;}  // Pokud bylo v průběhu čekání na přijetí packetu stisknuto tlačítko nebo joystick, opustí 

funkci 

     

    } 

 

    } 

/*********************************************************  

Funkce rs232_logger_FFEE 

*//*******************************************************/ 

 

void rs232_logger_FFEE(void) 

{ 

uartInitBitrate(216,11); //Nastaveno 115200 baudů 

  UART_PROT_CONFIG uartProtConfig;       
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  //Nastavení sériové linky 

uartProtConfig.uartNum  = 0; // UART peripheral number  

uartProtConfig.START    = 0; // Start bit level  

uartProtConfig.STOP     = 1; // Stop bit level  

uartProtConfig.SPB      = 0; // Počet stop bitů 

uartProtConfig.PARITY   = 1; // Kontrola parity 

uartProtConfig.BIT9     = 0; // 9. bit 

uartProtConfig.D9       = 0; // Typ parity nebo 9.bitu 

uartProtConfig.FLOW     = 0; // HW kontrola toku 

uartProtConfig.ORDER    = 0; // LSB/MSB první 

  uartInitProtocol(&uartProtConfig);  // Inicializace sériové linky  

  uartMapPort(1,0);  // Nastavení propojení pinů pro sériovou linku  

   

  uart0Send(UART_TEPLOTA_FFEE, 23);  // // Odeslání textového řetězce do počítače  

} 

 

/************************************************************ 

* Funkce rs232_logger_BEEF 

*//**********************************************************/ 

 

void rs232_logger_BEEF(void) 

{ 

uartInitBitrate(216,11); //Nastaveno 115200 baudů 

  UART_PROT_CONFIG uartProtConfig;  

 

 //Nastavení sériové linky 

uartProtConfig.uartNum  = 0; // UART peripheral number  

uartProtConfig.START    = 0; // Start bit level  

uartProtConfig.STOP     = 1; // Stop bit level  

uartProtConfig.SPB      = 0; // Počet stop bitů 

uartProtConfig.PARITY   = 1; // Kontrola parity 

uartProtConfig.BIT9     = 0; // 9. bit 

uartProtConfig.D9       = 0; // Typ parity nebo 9.bitu 

uartProtConfig.FLOW     = 0; // HW kontrola toku 

uartProtConfig.ORDER    = 0; // LSB/MSB první 

  uartInitProtocol(&uartProtConfig);  // Inicializace sériové linky  

  uartMapPort(1,0);  // Nastavení propojení pinů pro sériovou linku 

   

  uart0Send(UART_TEPLOTA_BEEF, 23);  // Odeslání textového řetězce do počítače 

} 

/********************************************************** 

 Funkce rs232_logger_BEEF 

*//********************************************************/ 

 

void rs232_logger(void) 

{ 

uartInitBitrate(216,11); //Nastaveno 115200 baudů 

  UART_PROT_CONFIG uartProtConfig;  

 

/Nastavení sériové linky 

uartProtConfig.uartNum  = 0; // UART peripheral number  

uartProtConfig.START    = 0; // Start bit level  

uartProtConfig.STOP     = 1; // Stop bit level  

uartProtConfig.SPB      = 0; // Počet stop bitů 

uartProtConfig.PARITY   = 1; // Kontrola parity 

uartProtConfig.BIT9     = 0; // 9. bit 

uartProtConfig.D9       = 0; // Typ parity nebo 9.bitu 

uartProtConfig.FLOW     = 0; // HW kontrola toku 

uartProtConfig.ORDER    = 0; // LSB/MSB první  

 

 uartInitProtocol(&uartProtConfig);  // Inicializace sériové linky  

  uartMapPort(1,0);  // Nastavení propojení pinů pro sériovou linku  

   

  uart0Send(UART_ZMERENA_TEPLOTA, 6);  // Odeslání naměřené teploty do počítače 

  uart0Send(UART_ZALOM, 2);   // Odeslání zalomení do počítače 

} 

 

/******************************************************** 

* Funkce rs232 

*//******************************************************/ 

 

void rs232(void) 

{ 

uartInitBitrate(216,11); //Nastaveno 115200 baudů 

  UART_PROT_CONFIG uartProtConfig;  

 

/Nastavení sériové linky 

uartProtConfig.uartNum  = 0; // UART peripheral number  

uartProtConfig.START    = 0; // Start bit level  

uartProtConfig.STOP     = 1; // Stop bit level  

uartProtConfig.SPB      = 0; // Počet stop bitů 

uartProtConfig.PARITY   = 1; // Kontrola parity 

uartProtConfig.BIT9     = 0; // 9. bit 

uartProtConfig.D9       = 0; // Typ parity nebo 9.bitu 

uartProtConfig.FLOW     = 0; // HW kontrola toku 

uartProtConfig.ORDER    = 0; // LSB/MSB první 

 

 uartInitProtocol(&uartProtConfig);  // Inicializace sériové linky  

  uartMapPort(1,0);  // Nastavení propojení pinů pro sériovou linku  

  

  uart0Send(UART_ZADEJ_MODUL, 96);   // Odeslání textového řetězce do PC 

 xuart=0; 

  uart0Receive(UART_ZADANY_MODUL, 1);  // Přijetí údaje z PC (výběr modulu)  

 zadany_modul=UART_ZADANY_MODUL[0];  // Přehrátí volby modulu do proměnné  

 xuart++; 

 uart0Send(UART_ZADANY_MODUL, 1);  // Odeslání vybraného modulu do PC pro lepší přehlednost  

  

 if(zadany_modul==49){     

  uart0Send(UART_ZADEJ_JMENO, 38);  // Odeslání textového řetězce do PC 

 xuart=0; 

 do{ 

  uart0Receive(UART_ZADANE_JMENO, 1);  // Přijetí jednotlivých znaků nastaveného jména  

 JMENO[xuart]=UART_ZADANE_JMENO[0];   // Uložení znaků jména  

 xuart++; 

 uart0Send(UART_ZADANE_JMENO, 1);}   // Výpis jednotlivých znaků na PC pro lepší přehlednost  

 while(UART_ZADANE_JMENO[0]!=0xD);  // Potvrzení konce  

  

 xuart=0; 

  uart0Send(UART_ZADEJ_TEPLOTU, 50);  // Odeslání textového řetězce do PC 

  do{ 

  uart0Receive(UART_ZADANA_TEPLOTA_B, 1);  // Přijetí zadané teploty z PC 
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 UART_ZADANA_TEPLOTA[xuart]=UART_ZADANA_TEPLOTA_B[0]; // Přehrátí kritické teploty do 

pomocného pole 

 xuart++; 

 uart0Send(UART_ZADANA_TEPLOTA_B, 1);}   // Výpis jednotlivých znaků na PC pro lepší přehlednost  

 while(UART_ZADANA_TEPLOTA_B[0]!=0xD);  // Potvrzení konce  

  HkritTep=((UART_ZADANA_TEPLOTA[0]-48)*10)+(UART_ZADANA_TEPLOTA[1]-48);  // Převod 

celočíselné části kritické teploty na číselnou proměnnou 

  LkritTep=((UART_ZADANA_TEPLOTA[3]-48)*10)+(UART_ZADANA_TEPLOTA[4]-48);  // Převod 

desetinné části kritické teploty na číselnou proměnnou 

  fLkritTep=LkritTep; 

  fLkritTep=fLkritTep/100; 

 kritTep=HkritTep+fLkritTep;  // Číselná hodnota kritické teploty 

 } 

  

 else{ 

    uart0Send(UART_ZADEJ_JMENO2, 38);    // Odeslání textového řetězce do PC  

 xuart=0; 

 do{ 

  uart0Receive(UART_ZADANE_JMENO2, 1);   // Přijetí jednotlivých znaků nastaveného jména  

 JMENO2[xuart]=UART_ZADANE_JMENO2[0];   // Uložení znaků jména  

 xuart++; 

 uart0Send(UART_ZADANE_JMENO2, 1);}   // Výpis jednotlivých znaků na PC pro lepší přehlednost 

 while(UART_ZADANE_JMENO2[0]!=0xD);   // Potvrzení konce  

  

  xuart=0; 

  uart0Send(UART_ZADEJ_TEPLOTU2, 50);   // Odeslání textového řetězce do PC 

  do{ 

  uart0Receive(UART_ZADANA_TEPLOTA_B, 1);   // Přijetí zadané teploty z PC 

 UART_ZADANA_TEPLOTA2[xuart]=UART_ZADANA_TEPLOTA_B[0];     // Přehrátí kritické teploty 

do pomocného pole 

 xuart++; 

 uart0Send(UART_ZADANA_TEPLOTA_B, 1);}    // Výpis jednotlivých znaků na PC pro lepší 

přehlednost 

 while(UART_ZADANA_TEPLOTA_B[0]!=0xD);    // Potvrzení konce  

  HkritTep2=((UART_ZADANA_TEPLOTA2[0]-48)*10)+(UART_ZADANA_TEPLOTA2[1]-48); // 

Převod celočíselné části kritické teploty na číselnou proměnnou 

  LkritTep2=((UART_ZADANA_TEPLOTA2[3]-48)*10)+(UART_ZADANA_TEPLOTA2[4]-48); // 

Převod desetinné části kritické teploty na číselnou proměnnou 

  fLkritTep2=LkritTep2; 

  fLkritTep2=fLkritTep2/100; 

 kritTep2=HkritTep2+fLkritTep2; // Číselná hodnota kritické teploty 

 } 

} 
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Zdrojový kód měřící jednotky 

 

/**********************************************/ 

/*                INICIALIZACE KNIHOVEN       */ 

 

#include <hal_lcd.h> 

#include <hal_led.h> 

#include <hal_joystick.h> 

#include <hal_assert.h> 

#include <hal_board.h> 

#include <hal_int.h> 

#include "hal_mcu.h" 

#include "hal_button.h" 

#include "hal_rf.h" 

#include "util_lcd.h" 

#include "basic_rf.h" 

#include "cteni_teploty.c" 

#include <hal_types.h> 

#include <hal_defs.h> 

#include <hal_cc8051.h> 

#include <ioCCxx10_bitdef.h> 

 

/******************************** 

* Konstanty 

*/ 

 

// Aplikační parametry 

#define RF_CHANNEL                25   // Byl vybrán kanál 2.4 GHz  

 

// BasicRF address definitions  

#define PAN_ID                0x2007   //2007 

#define SWITCH_ADDR           0x2520 

#define LIGHT_ADDR            0xBEEF 

 

 

 

/******************************** 

* Lokální proměnné 

*/ 

static uint8 pTxData[6]; 

static uint8 pRxData[6]; 

static uint8 pRxData2[1]; 

static char pRxData3[6]; 

static basicRfCfg_t basicRfConfig; 

int n=10; 

int cele=0; 

float desetine=0; 

char chDesetine; 

uint8 strCele[2]; 

uint8 strDesetine[3]; 

char pomocnePole[10]; 

char MeziPoleP[6]; 

char znak1; 

char znak2; 

char znak3; 

char znak4; 

char znak5; 

char znak6; 

char znak7; 

char meziznak7; 

char znak8; 

uint8 meziznak8; 

char znak9; 

uint8 meziznak10; 

char znak10; 

uint8 Tznak1; 

uint8 Tznak2; 

double Tznak3; 

double Tznak4; 

double Tznak5; 

float TTeplota; 

int xc=6000; 

uint8 j=0; 

uint8 jj=0; 

int pole[6]; 

char MeziPole[6]; 

static uint8 TepRxData[2]; 

float kritTep=100; 

int HkritTep; 

int LkritTep; 

float fLkritTep; 

static uint16  adc_result; 

static uint16  v; 

static float f; 

static float fpom; 

 

 

/*********************************** 

* Lokální funkce 

*/ 

static void Prijmi(); 

static void Zmer_Odesli(); 

 

/************************************* 

* Funkce Prijmi 

*/ 

static void Prijmi() 

{ 

P1SEL=0x00;  // Nastavení vstupně/výstupního portu 1 

P1=0xFF; 

P1DIR=0xFF; 

 

  //Nastavení BasicRF 

  basicRfConfig.panId = PAN_ID; 

    basicRfConfig.channel = RF_CHANNEL; 

    basicRfConfig.ackRequest = TRUE; 

 

    // Initialize BasicRF 

    basicRfConfig.myAddr = LIGHT_ADDR; 

    if(basicRfInit(&basicRfConfig)==FAILED) { 
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      HAL_ASSERT(FALSE); 

    } 

    basicRfReceiveOn();  // Zapnutí Přijímače 

    jj=0; 

     

    while (TRUE) {halLedSet(1);  

    while(!basicRfPacketIsReady()) // Dokud není přijmut paket  

    {if(halButtonPushed()==HAL_BUTTON_1){ // Pokud je stisknuto tlačítko  

      jj=1;  // Nastavení pomocné proměnné 

      break;}}  // Opuštění smyčky 

    if(jj==0){  // Pokud nebylo stisknuto tlačítko  

        if(basicRfReceive(TepRxData, 2, NULL)>0) {  // Přijmutí paketu 

      HkritTep=TepRxData[0];   // Uložení a převedení přijaté kritické teploty 

      LkritTep=TepRxData[1]; 

      fLkritTep=LkritTep; 

      fLkritTep=fLkritTep/100; 

      kritTep=HkritTep+fLkritTep; // Přijatá kritická teplota v číselném tvaru  

      break; // Opuštění funkce 

             

        }} 

    else{break;}  // Pokud bylo stisknuto tlačítko, opustí funkci 

    } 

} 

 

 

/***************************************** 

* Funkce Zmer_Odesli 

*/ 

static void Zmer_Odesli() 

{ 

  //Nastavení BasicRF 

   basicRfConfig.panId = PAN_ID; 

    basicRfConfig.channel = RF_CHANNEL; 

    basicRfConfig.ackRequest = TRUE; 

    

  int r; 

  

   for(;;){halMcuWaitMs(350); 

     vysledna_teplota= cti_teplotu();  // Přečte teplotu ze senzoru 

   //P0_5=1; 

   if (vysledna_teplota>=kritTep){P0_5=0;}  // Porovnávání kritické teploty s naměřenou  

                                            // Pokud je překročena, rozscítí se dioda 

   else if(vysledna_teplota<kritTep){P0_5=1;} 

  cele=(int)vysledna_teplota; 

  desetine=(vysledna_teplota-cele)*1000; 

  strDesetine[0]=desetine/100; 

  r=desetine-strDesetine[0]*100; 

    strDesetine[1]=r/10; 

    strDesetine[2]=r-strDesetine[1]*10; 

    strCele[0]=cele/10; 

    strCele[1]=cele-strCele[0]*10; 

    ADCCON1 |= ADCCON1_ST | BIT1 | BIT0;  // Nastavení AD převodníku  

     while( !(ADCCON1 & ADCCON1_EOC));   // Nastavení AD převodníku  

    adc_result = ADCL; // přijetí hodnoty z AD převodníku 

  adc_result |= (ADCH << 8);   // přijetí hodnoty z AD převodníku  

  v=adc_result;  // Výsledná hodnota AD převodnkíku, tedy napětí na baterii 

  v>>=4; 

  f=v*0.00183195;  

  fpom=f-2; 

fpom=fpom/0.0138;   // Upravená hodnota naměřeného napětí na baterii  

/* Rozdělení hodnoty napětí na baterii na jednotlivé znaky*/  

meziznak7= (fpom/10);  

znak7=meziznak7+48; 

meziznak8=(fpom-(meziznak7*10)); 

znak8=meziznak8+48; 

znak9=46; 

meziznak10=(fpom*10)-(meziznak7*100)-(meziznak8*10); 

znak10=meziznak10+48; 

 

/* Nastavení hodnot pomocného pole*/ 

   pomocnePole[0]=znak1; 

   pomocnePole[1]=znak2; 

   pomocnePole[2]=znak3; 

   pomocnePole[3]=znak4; 

   pomocnePole[4]=znak5; 

   pomocnePole[5]=znak6; 

   pomocnePole[6]=znak7; 

   pomocnePole[7]=znak8; 

   pomocnePole[8]=znak9; 

   pomocnePole[9]=znak10; 

 

    // Inicializace BasicRF 

    basicRfConfig.myAddr = SWITCH_ADDR; 

    if(basicRfInit(&basicRfConfig)==FAILED) { 

      HAL_ASSERT(FALSE); 

    } 

 

    basicRfReceiveOff(); // Vypnutí přijímače 

 

       basicRfSendPacket(LIGHT_ADDR,pomocnePole, 10); // Odeslání naměřených dat  

       j=0; 

           

   if(halButtonPushed()==HAL_BUTTON_1){break;};  // Pokud je stisknuto tlačítko, opustí funkci 

     

      }} 

 

 

/******************************************* 

* Funkce main 

*/ 

void main(void) 

{ 

    uint8 appMode = NONE; 

 

    // Nastavení basicRF 

    basicRfConfig.panId = PAN_ID; 

    basicRfConfig.channel = RF_CHANNEL; 

    basicRfConfig.ackRequest = TRUE; 

 

 

    // Inicializace desky a AD převodníku 

    halBoardInit(); 
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     P0SEL=0x00; 

  P0=0xFF; 

  P0DIR=0xFF; 

  ADCCFG |= ADCCFG_7; 

  ADCCON1 = (ADCCON1 & ~ADCCON1_STSEL) | STSEL_ST | BIT1 | BIT0; 

  ADCCON2 = 0x2f; 

 

    // Inicializace hal_rf 

    if(halRfInit()==FAILED) { 

      HAL_ASSERT(FALSE); 

    } 

    while(1){ 

Zmer_Odesli(); 

Prijmi(); 

    }} 

 

 

 

 

 

 

 

Zdrojový kód pro čtení teploty ze senzoru LM92 

             

#include "cteni_teploty.h" 

 

 

 

float cti_teplotu(void) 

{ 

  P1SEL=0x00; 

P1=0xFF; 

P1DIR=0xFF; 

i2c_init();  // Inicializace sériové linky 

i2c_start();  // Zaslání startbitu 

i2c_address0(); // Nastavení adresy a režimu zapisování  

i2c_ack0();  // Čekání na potvrzení 

i2c_pointer();//  // Nastavení senzoru pro čtení teploty 

i2c_stop();// Zaslání stopbitu 

halMcuWaitMs(1); // Zpoždení 1ms 

i2c_start(); //Zaslání startbitu 

i2c_address1(); // Nastavení adresy a režimu čtení  

i2c_ack0(); // Čekání na potvrzení  

hresult = i2c_byteH(); // Uložení vrchního bytu změřené teploty  

i2c_ack2(); //  Potvrzení 

lresult = i2c_byteL(); // Uložení dolního bytu změřené teploty 

i2c_nackX();    //Potvrzení 

i2c_stop();  //Zaslání stopbitu 

halMcuWaitMs(300); 

teplota= vypocet_teploty(hresult, lresult); // Převedení teploty na číselnou proměnnou  

vysledna_teplota = teplo ta*K; // Převedení teploty na číselnou proměnnou 

return vysledna_teplota; // Vrátí výslednou teplotu 

} 

 

 

void i2c_delay(void)  // Zpoždení 50mikro sekund  

{halMcuWaitUs(50);} 

 

void i2c_init(void)  // Inicializace pro sériovou linku 

{ 

  P1DIR=0xFF;      //Nastavení pinů na output 

  SCL=1;           // Hodinová linka nastaveny na 1 

  i2c_delay(); 

  SDA=1;           // Datová linka nastavena na 1 

  i2c_delay(); 

} 

 

void i2c_start(void)  // Zaslání startbitu 

{ 

  SDA=1; 

  i2c_delay(); 

  SCL=1; 

  i2c_delay(); 

  SDA=0; 

  i2c_delay(); 

  SCL=0; 

  i2c_delay(); 

} 

 

void i2c_stop(void)   // Zaslání stopbitu 

{ 

  SDA=0; 

  i2c_delay(); 

  SCL=1; 

  i2c_delay(); 

  SDA=1; 

  /*i2c_delay();*/ 

} 

 

void i2c_clock(void)  // Překlopení hodin 

{ 

  i2c_delay(); 

 SCL=1; 

i2c_delay(); 

i2c_delay(); 

 SCL=0; 

i2c_delay(); 

} 

 

void i2c_address0(void)   

{ 

SDA=1; 

i2c_clock(); 

SDA=0; 

i2c_clock(); 

SDA=0; 

i2c_clock(); 

SDA=1; 

i2c_clock(); 



  

XIX 

SDA=0; 

i2c_clock(); 

SDA=0;       //Adresa A1 

i2c_clock(); 

SDA=0;       //Adresa A2 

i2c_clock(); 

SDA=0;       //R/W nastaveno na 0,tedy read 

i2c_clock(); 

} 

 

void i2c_address1(void) 

{ 

SDA=1; 

i2c_clock(); 

SDA=0; 

i2c_clock(); 

SDA=0; 

i2c_clock(); 

SDA=1; 

i2c_clock(); 

SDA=0; 

i2c_clock(); 

SDA=0;       //Adresa A1 

i2c_clock(); 

SDA=0;       //Adresa A2 

i2c_clock(); 

SDA=1;       //R/W nastaveno na 1,tedy write 

i2c_clock(); 

} 

 

 

void i2c_pointer(void) 

{ 

  P1DIR=0xFF; 

SDA=0; 

i2c_clock(); 

SDA=0; 

i2c_clock(); 

SDA=0; 

i2c_clock(); 

SDA=0; 

i2c_clock(); 

SDA=0; 

i2c_clock(); 

SDA=0;       //Adresa A1 

i2c_clock(); 

SDA=0;       //Adresa A2 

i2c_clock(); 

SDA=0;       //R/W nastaveno na 0,tedy read  

i2c_clock(); 

} 

 

void i2c_ack0(void)  // Potvrzení 

{ 

P1DIR=0x02; 

i2c_delay(); 

SCL=1; 

while(SDA); 

i2c_delay(); 

i2c_delay(); 

SCL=0; 

 i2c_delay();// 

  i2c_delay(); 

  i2c_delay(); 

  i2c_delay();// 

 

} 

 

void i2c_ack1(void)  // Potvrzení 

{ 

P1DIR=0x02; //Nastavení pinu na input 

//SCL=0; 

i2c_delay(); 

SCL=1; 

i2c_delay(); 

i2c_delay(); 

while(SDA); 

i2c_delay(); 

SCL=0; 

i2c_delay(); 

} 

 

unsigned char i2c_byteH(void) // Uložení dolního bytu do jednoho pole a následně proměnné 

{ 

 

   i2c_delay(); 

P1DIR=0x02;      //Nastavení pinu na input 

int cit=0; 

unsigned char hbyt=0; 

while(cit<8) 

{SCL=1; 

do 

  { 

   i2c_delay(); 

  } 

  while(SCL == 0); 

a_i2c_byteH[cit]=SDA; 

hbyt <<= 1; 

if (a_i2c_byteH[cit] != 0) 

hbyt |= 0x01; 

SCL=0; 

i2c_delay(); 

 cit++; 

} 

return hbyt; 

} 

 

unsigned char i2c_byteL(void)  // Uložení dolního bytu do jednoho pole a následně proměnné  

{ 

  i2c_delay(); 

P1DIR=0x02;      //Nastavení pinů na input 

int cit=0; 



  

XX 

unsigned char lbyt=0; 

while(cit<8) 

{SCL=1; 

do 

  { 

 

   i2c_delay(); 

  } 

  while(SCL == 0); 

a_i2c_byteL[cit]=SDA; 

lbyt <<= 1; 

if (a_i2c_byteL[cit] != 0) 

lbyt |= 0x01; 

SCL=0; 

i2c_delay(); 

 cit++; 

} 

return lbyt; 

} 

 

 

void i2c_nackX(void) 

{ 

 // Generuje potvrzení 

 SDA = 1; //  

 SCL = 1; //  

 do 

 { 

  i2c_delay(); //  

 } 

 while(SCL == 0); // Synchronizace hodin 

 SCL = 0; //  

 return; 

} 

 

 

void i2c_ack2(void)   // Potvrzení od mikroprocesoru 

{ 

P1DIR=0xFF; 

i2c_delay(); 

SDA=0; 

i2c_clock(); 

P1DIR=0x02; 

i2c_delay(); 

} 

int vypocet_teploty(int hhresult, int llresult)  // Úprava naměřené teploty do desítkové soustavy 

{ 

  int iResult=0; 

hhresult = hhresult << 5; 

llresult = llresult & 0xFC; 

  llresult = llresult >> 3; 

  iResult = hhresult | llresult; 

 

                return iResult; 

} 

 


