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Abstrakt 
Airsoft je oblíbená outdoorová hra na vojáky, při které proti sobě, jednotlivci, nebo týmy 

tvořené  různým počtem hráčů  střílí  speciálními  zbraněmi  šestimilimetrové  plastové  kuličky 
různých hmotností. Kuličky jsou vždy vystřeleny tlakem plynu, který vzniká prudkým stlačením 
pístu pružinou, nebo expanzí stlačeného plynu uvolněného z tlakové nádoby. Zbraně mají různý 
výkon (často si je hráči vylepšují  sami) a například při hře v budovách je nadměrný výkon 
nežádoucí a často vzniká potřeba hráče se zbraněmi nadměrného výkonu v rámci vyrovnaností 
hry  a  bezpečnosti  nevpustit  do  hry.  Právě  měřením  výkonu  těchto  zbraní  se  věnuje  má 
bakalářská práce. Zabývám se problematikou měření rychlosti a energie projektilu, vystřeleného 
ze vzduchové pistole pomocí přístroje, který je výsledkem bakalářské práce.  

 

Klíčová slova  
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Abstract 
Airsoft is popular outdoor soldier game, where individuals or teams formed from various 

numbers of players shoot opponents with six-milimetrs plastic bullet of various weight. Bullets 
are always accelerated by pressure of gas, wich comes from forceful compression of piston  
compressed by spring or from compressed gas expansion. The compressed gas is stored in air  
cylinder. The guns has various power (guns are modified by players very often) and for example  
during indoor playing is immoderate power unwelcomed and players with this powerfull guns 
becomes dangerous for other players and make game out off balance. From this is rising the  
need for measuring the gun's power and this is the theme of my bachleor thesis. I put mind to 
measuring energy of projectile shot from the air gun by the apparatus, wich is itself product of  
my bachleor work.
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AC - střídavý proud
ASEMBLER - jazyk symbolických adres
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FPS - Feet Per Second (stopy za sekundu)
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 LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
LED - Light Emmiting Diode
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1. Úvod 
Tato bakalářská práce se věnuje metodám měření rychlosti a energie projektilů vystřelených 

ze vzduchové pistole. V práci jsou popsány různé možnosti měření rychlosti a energie a také různé 
možnosti snímání průletu projektilu v prostoru a následné zachycení tohoto jevu pro účely měření.  
Z  technických  a  bezpečnostních  důvodů  nebudou  měřeny  zbraně  střílející  kovové  projektily.  
Zvoleny byly airsoftové zbraně (plynové zbraně kategorie D, dle §15 zákona o zbraních), které  
střílí  plastové  projektily,  což  minimalizuje  požadavky  na  bezpečnost  střelby  a  minimalizuje 
náročnost zařízení pro zastavení projektilu. 

Co to vlastně úsťová rychlost je? Jako úsťová rychlost se považuje rychlost projektilu, která 
se měří těsně za hlavní zbraně. Energie projektilu je závislá na aktuální rychlosti projektilu a jeho 
hmotnosti,  jelikož je  rychlost  projektilu  nejvyšší  při  výstřelu  z  hlavně,  energie  kterou  zařízení 
vypočítá  se  zadané  hmotnosti  a  změřené  rychlosti  proto  bude  maximální  možná  při  dané 
konfiguraci zbraně v závislosti na použité hmotnosti střely.

Zařízení vzniklé na základě této bakalářské práce měří rychlost a energii projektilu pomocí  
dvou laserových závor, které tvoří za pomoci soustavy zrcadel sitě, které zachytí většinu projektilů  
s účinností blížící se 100%. Měřič je primárně napájen ze sítě, ovšem pro potřeby měření v terénu 
je vybaven také bateriemi. Naměřené výsledky se zobrazují na přehledném alfanumerickém displeji 
o 16 znacích ve 4 řádcích. Ovládání je pomocí vypínače zap./vyp. a tří tlačítek pro volby hmotností  
a přepínání režimů.  

 1.1 Popis jednotlivých kapitol 
Celá  práce  je  rozdělena  do  několika  kapitol,  které  reflektují  postup  úprav  a  zdokonalení 

betaverze měřiče, který jsem vytvořil delší dobu před bakalářskou prací. 

V první kapitole se zabývám rozborem nedostatků stávající konstrukce měřiče a návrhem jeho 
možného vylepšení,  zejména se  pak jedná o vylepšení  citlivosti  snímačů průletu projektilu,  se  
kterými byly problémy. Jsou popsány různé druhy snímačů, ze kterých vyjde nejlepší snímač, který 
je nakonec použit v zařízení. 

Druhá kapitola pojednává o různých návrzích optických snímačů, které mnou byly vyrobeny a 
otestovány a porovnává jejich vlastnosti. Dále se zabývám umístěním snímačů na snímací tubus a 
mechanizmy pro jejich přesnou a snadno nastavitelnou polohu, která by po nastavení měla zůstat  
nezměněna i při neopatrném přenosu přístroje. Výsledkem této kapitoly je tubus osazený lasery, 
fototranzistory a zrcadly, přes který se střílí projektily. 

Ve  třetí  kapitole  se  navrhují  plošné  spoje  a  elektronické  zapojení  napájecího  zdroje  a 
mikroprocesorové desky. Dále je popsána instalace jednotlivých komponent do skříňky.
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Čtvrtá  kapitola  se  zabývá  programovým řešením,  které  bylo  vytvořeno  pro  mikropočítač 
PIC16F877A a je psáno v assembleru.

V poslední páté kapitole hodnotím spolehlivost a přesnost měření, porovnávám výsledky s 
dostupnými zařízeními, rozebírám případné nedostatky zařízení a problematiku měření kadence.
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2. Rozbor nedostatků stávající konstrukce a 
návrhy pro její zdokonalení 
Před zahájením činnosti  na bakalářské práci byla vyvinuta první nedokonalá verze měřiče. 

Údaje se zobrazovaly na sedmisegmentovém displeji a jednotlivé výsledky se přepínaly pomocí  
tlačítka. Zařízení bylo vybaveno infračervenými snímači, které často vynechávaly a měření bylo  
nesnadné,  také  nebylo  možné  měřit  sérii  výstřelů  –  po  každém  výstřelu  se  muselo  zařízení  
resetovat. 

Zařízení měřilo jen úsťovou rychlost v metrech za sekundu [m/s], nebo stopách za sekundu.  
Stopy za sekundu budou v následujícím textu značeny FPS, protože se takto označují na měřičích 
pocházejících  se  zahraničí  a  také  se  takto  udává  úsťová  rychlost  zbraní  udávaná  výrobcem. 
Zařízení bylo řízeno mikropočítačem Microchip PIC 16F877A a kód byl psán v asembleru. 

 2.1 Zobrazení výsledku měření 
Zobrazování  údajů  na  sedmisegmentových  zobrazovačích  je  dnes  již  překonáno,  protože 

sedmidegmentové LED zobrazovače jsou nevzhledné a nelze na nich zobrazit text. K zobrazení se 
využívaly  4  zobrazovače.  Tyto  zobrazovače  byly  multiplexovány,  aby  se  ušetřily  porty  na 
mikropočítači. Nevýhodou je poměrně vysoká režie mikropočítače a nemožnost přestat přepínat  
jednotlivé kanály, protože by ostatní cifry zhasly. 

Pro  nové  řešení  se  předpokládá  zobrazení  m/s,  FPS,  energie  a  hmotnostních  kategorií 
najednou na jedné obrazovce zobrazovače. Na druhé obrazovce by mohlo být  měření kadence. 
Hmotnostními kategoriemi se rozumí přepínání jednotlivých hmotností airsoftového střeliva, které 
jsou normalizované a v těchto hmotnostech vyráběné  (0,12g, 0,20g, 0,23g, 0,25g, 0,28g, 0,30g,  
0,32g, 0,35g, 0,40g, 0,42g.....). 

Jako ideální zobrazovač se jeví alfanumerický displej. Zvolen byl čtyřřádkový se 16 sloupci. 
Jelikož mají alfanumerické displeje mnoha velikostí stejný typ řadiče (pro 20 sloupců a 4 řádky) je 
nutné při programování dávat pozor na to, že i když je displej menší jak 4x20 znaků, data se musí  
posílat jako by tam znaky byly,  protože řadič s nimi počítá,  i  když fyzicky na displeji  nejsou.  
Výhodou alfanumerického displeje je možnost poslání dat v určitém místě programu a tato data na 
displeji vydrží zobrazeny bez nutnosti obnovení až do doby kdy se přeruší napájení, nebo se přepíší  
jinými  daty,  odpadá  tudíž  režie  procesoru  vzniklá  multiplexováním sedmisegmentových  LED 
displejů. 
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 2.2 Napájení 
První verze zařízení byla napájena jen z baterie, což bylo dobré pro měření v terénu, ale pro 

měření v laboratoři jsou vybíjející se baterie spíše přítěží, nežli přínosem. Rozhodoval jsem se tedy 
zda vybavit  nové zařízení  kromě baterie  také adaptérem,  nebo přímo zabudovaným napájecím 
stabilizovaným zdrojem. Nosit se zařízením také adaptér mi připadalo nepohodlné a nepraktické, 
takže jsem se rozhodl pro zabudování  napájecího zdroje přímo do přístroje a pomocí vypínače 
přepínat, zda bude napájen ze sítě, nebo z baterií. 

Později jsem zjistil, že elegantnější, než přepínat zdroje vypínačem je použití relé, které po 
připojení zařízení k elektrické síti překlopí napájení z baterie na stabilizovaný zdroj. Jako napájecí  
kabel je použit standardní počítačový napájecí třívodičový eurokabel.  

 2.3 Infračervené snímače původní verze 
Na beta verzi byly použity infračervené snímače zabudované do hliníkového tubusu.  Tyto 

snímače byly dva a  každý tvořila infračervená LED dioda naproti  které  byla  umístěna spínací  
fotonka. Signál z každé fotonky byl zesílen na úroveň TTL pomocí tranzistorů. Fotonky i infra 
LED byly umístěny v provrtaných šroubech a i  se šrouby zašroubovány do tubusu. Vzdálenost 
mezi vstupní a výstupní závorou byla 100 mm a je použita i ve finální verzi přístroje. 

Nevýhodou infračervených optických závor byl jen jeden snímací paprsek ne příliš silného IR 
světla. Aby došlo k úspěšnému zachycení projektilu bylo nutné vystřelit velice přesně a prostřelit  
oba paprsky, toho se dosahovalo pomocí rampy tvaru V, do které se usadila před střelbou hlaveň.  
Problém ovšem nastal u zbraní s krátkou hlavní a u některých pistolí se zvláštním tvarem hlavně.  
Občas se také stalo, že závora zareagovala na zapnutí zářivek v místnosti. 

Pro nespolehlivost IR závor jsem vyvinul závory využívající laserových sítí. V celé  kapitole  
se budu věnovat vývoji těchto závor a problémům s ním spojených. Navíc je pro převod na TTL 
úroveň použito operačních zesilovačů v komparačním režimu namísto tranzistorů. 
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3. Snímače projektilu 

 3.1 Problémy spojené s měřením rychle letících malých objektů
Předpokládejme, že máme nějaké snímače umístěné v tubusu, skrze který je vedena dráha  

střely.  Uvažujeme střelbu ze vzduchové pistole,  takže nemusíme brát  v potaz zbytky střelného 
prachu  vystřeleného  ze  zbraně  těsně  za  projektilem,  což  by mohlo  narušit  přesnost  měření  a 
poškodit,  popřípadě  znečistit  snímače.  Pro  účely kvalitního  měření  je  nutné  aby bylo  zařízení 
schopné zaznamenat průlet projektilu s takřka 100% úspěšností. 

Jsou  různé  druhy snímačů,  a  každý  z  nich  má  dán určitý  prostor,  ve  kterém je  schopen 
zaznamenat snímaný předmět, například u optických snímačů je tímto prostorem myšlena šířka 
paprsku. Problémy vznikají například tím, že snímač nezachytí projektil, který letí rychleji než jaká 
je maximální rozlišovací schopnost snímače. 

Dalším problémem některých snímačů je nutnost vést dráhu projektilu jen úzkým paprskem 
snímače a vzniká riziko, že projektil paprskem nemusí vůbec proletět, popřípadě proletí jen částí 
paprsku  a  to  nemusí  vyvolat  zachycení  projektilu  snímačem.  Tomuto  problému  lze  zabránit  
například tak, že zmenšíme šířku tubusu, čímž zamezíme minutí paprsku projektilem, nastává zde 
ale  problém  odrazu  projektilu  o  stěnu  tubusu,  čímž  se  projektil  zpomalí  a  měření  se  stane  
nepřesným, další nevýhodou zúžení tubusu, je možnost poškození snímačů odraženým projektilem 
a v neposlední řadě také zpomalení projektilu vzduchem který před sebou musí tlačit  v úzkém 
tubusu, který brání vzduchu v obtékání projektilu tak, jako je tomu v běžném prostředí.

Jistou komplikaci u optických snímačů může způsobit také materiál, ze kterého je projektil 
vyroben,  například  lesklé  projektily,  nebo  projektily  průhledné  mohou  paprsek  odrazit  od 
generátoru paprsku ke snímači, čímž nedojde k zachycení průletu. U kapacitních snímačů by mohly 
dělat  problém  projektily  kovové,  popřípadě  skleněné,  či  keramické,  které  mají  každý  jinou 
permitivitu.

Po průletu tubusem a změření  rychlosti  a  energie  je  potřeba projektil  nějakým způsobem 
účinně zastavit.  Nejbezpečnější  je  nechat  projektil  samovolně  dopadnout,  ovšem na  to  nebývá 
dostatečný prostor. Když projektil zasáhne tvrdý materiál, většinou se roztříští a nebezpečné ostré 
roztříštěné úlomky se rozletí do okolí a i do vzdálenosti několika metrů mohou způsobit drobná 
poranění kůže, nebo vážně poškodit zrak. Taktéž mohou úlomky vletět zpět do tubusu a poškodit 
zrcadla, nebo snímače. Jako ideální se osvědčilo projektily odkloňovat do záchytného boxu pomocí 
desky obalené nejdřív pěnovkou, poté tenkou gumou a nakonec hrubou tkaninou. Tento materiál 
projektil  dostatečně  zpomalí  a  zároveň zamezí  tříštění  projektilů.  Ideální  je  destičku  umístit  v 
úhlu 45°  několik  centimetrů  za  výstup  tubusu.  Toto  řešení  je  však  vhodné  jen  pro  použití 
plastových projektilů používaných v airsoftových zbraních. Pro vzduchové pistole střílející olověné 
broky je ideální použít měkké dřevěné prkno umístěné v několikametrové vzdálenosti od výstupu 
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tubusu a po každém výstřelu je dobré zaražené broky vytahovat aby se zabránilo odrazu broku 
nově vystřeleného od broku již zaraženého v desce.  

 3.2 Výpočet délky pulzu zaznamenaného snímačem při průletu 
projektilu

Nejdříve je potřeba stanovit maximální  rychlost  projektilu,  kterou budeme chtít  snímačem 
zachytit. Řekněme, že budeme navrhovat snímač pro kulovitý projektil, který má 6 mm v průměru 
letící rychlostí maximálně 300 m/s, šíře snímací plochy snímače je 1 mm. Z tohoto lze vypočíst 
délku pulzu, který vznikne průletem projektilu skrze snímač.

Obr.1 principiální zobrazení optické závory

T= 0,001
300

=0,000 02 s=20 s f = 1
T
= 1

2⋅10−5=50 kHz

Z výpočtu plyne, že průlet 6 mm projektilu o maximální uvažované rychlosti 300 m/s přes 
snímač  trvá 20 µs, pokud by na projektil snímač zareagoval ihned vytvořil by se pulz s periodou 
20  µs.  Nelze  však  předpokládat,  že  by snímač  zachytil  projektil  okamžitě,  takže  čas  impulzu 
vygenerovaný snímačem bude nižší, navíc projektily bývají kulaté a nelze tedy počítat, že by prošly 
snímačem přesně střední osou projektilu kolmo k ose paprsku. 

Když  budeme  počítat  s  mírně  vychýlenou trajektorií  6  mm projektilu  a  nutností  přerušit  
jednomilimetrový paprsek (pro zjednodušení počítejme, že je třeba paprsek přerušit celý) můžeme 
odečíst 2 mm za paprsek a cca 1 mm za vychýlení projektilu ze středu osy paprsku. Takže lze  
počítat s polovičním 3 mm projektilem oproti 6 mm, čímž se čas zkrátí na polovinu. 

Konečné výsledky po korekci jsou pro 300 m/s následující:

délka impulzu : 10  µs

Pulzy s periodou 10  µs lze nahradit spojitým periodickým sinusovým signálem o frekvenci 
50 kHz. Optické závory budou odzkoušeny pomocí přenosu 50 kHz signálu od vysílače signálu (ve 
finální verzi laser) k přijímači (fototranzistor).
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 3.3 Druhy snímačů průletů projektilu, výběr nejvhodnější 
technologie

Mechanické snímače 

Mechanické snímače jsou nejméně přesné a jsou vhodné pouze pro orientační měření výkonu 
zbraně. Většinou jsou tvořeny tubusem, ve kterém je naskládáno mnoho přepážek za sebou. Při  
průstřelu  tubusu  se  spočítá  kolik  plátů  bylo  prostřeleno a  poté  se  v  tabulce  vyhledá  příslušná 
energie. Tento druh měření je pouze orientační a s jednou sadou plátů je měření možné jen jednou,  
což  je  finančně  značně  nevýhodné,  nemluvě  o  nepřesnosti  měření  a  možnosti  odrazu  částí 
projektilu,  popřípadě  měřících  plátů,  které  by mohly  způsobit  zranění.  Protože  známe  energii 
projektilu i jeho hmotnost můžeme úsťovou rychlost spočíst podle následujícího vzorce. 

E=1
2
⋅m⋅v2[ J ] v= 2⋅E

m
[m /s ]

E ... energie projektilu [J],  m ... hmotnost projektilu [g],  v ... rychlost projektilu [m/s]

Obr.2 principiální zobrazení plátového měřiče energie projektilu 

Dalším typem mechanických snímačů jsou snímače tvořené elastickou hmotou ve které při 
dopadu projektilu  vzniká  kráter,  podle  tvaru,  hloubky kráteru a  hmotnosti  projektilu  je  možné 
vypočíst energii kterou byl kráter vytvořen. Elasticita většiny materiálů se s teplotou mění, navíc je  
nutné každý výstřel mířit na jiné místo snímací destičky s elastickým materiálem.

Jedinou možností  jak  mechanicky měřit  energii  projektilu,  která  by podle  mě  mohla  být  
realizovaná s použitím mikropočítače, je měření posunu nějakého ramene, které je pohyblivé a po 
dopadu projektilu  se  posune  o  určitou  vzdálenost,  z  důvodů očividné  nepřesnosti  nebudu tuto 
možnost dále rozvádět.

Měření  energie projektilu mechanicky je málo přesné,  náročné finančně i  časově, proto je 
nevhodné a je zde zmíněno spíše pro úplnost. 
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Kapacitní snímače 
Kapacitní snímače fungují na principu změny kapacity mezi dvěma plochami snímače. Ke 

změně  kapacity  dojde  při  průletu  projektilu  mezi  deskami  snímače,  díky  změně  permitivity 
prostředí mezi deskami. Tyto snímače jsou nevhodné z důvodů různých permitivit projektilů a z 
toho  vyplývající  nepřesnosti  vzniklé  odlišnou  citlivostí  na  různé  materiály.  Navíc  je  jejich 
konstrukce  poměrně  složitá,  protože  je  třeba  desky nabíjet  signálem o  jisté  frekvenci  a  poté 
zaznamenávat odchylky způsobené změnou permitivity prostředí mezi deskami. 

Ultrazvukové snímače 

Ultrazvukové snímače vysílají série vysokofrekvenčních pulzů a zaznamenávají jejich odraz, 
prakticky fungují  stejně jako radar.  Kulatý projektil  by ale paprsek mohl  odrazit  jinam než ke 
snímači, takže se tyto snímače také nehodí, navíc by nešlo přesně určit, ve kterém místě projektil  
proletěl snímačem. 

Infračervené snímače 
Jsou dva způsoby zachycení projektilu pomocí infračervené optické závory. Jeden způsob je 

založen na odrazu paprsku od projektilu a jeho zachycení infrafototranzistorem, ale zde dochází  
díky kulovité  ploše k  odrazu mimo snímač  podobně jako u ultrazvukových snímačů.  Druhou 
možností je vyslat úzký paprsek přes tubus snímače a skrze ten střílet,  jenže se často stává, že  
projektil úzký paprsek mine a nedojde k jeho zachycení snímačem (podloženo měřeními o kterých 
píši dále a také zkušenostmi z první verze přístroje).

Vcelku efektivní možností je použití mnoha rovnoběžných infrapaprsků, které by vytvořily 
„plochu“  přes kterou musí projektil vždy projít při průletu tubusem. Problém nastane při nahuštění 
mnoha infra LED diod vedle sebe a problematickému ostření jednotlivých paprsků dopadajících na 
příslušné  infrafototranzistory,  nemluvě  o  zachycení  paprsku  z  jedné  infra  LED  jiným 
infrafototranzistorem než   dané  diodě  přísluší.  Tento  problém  lze  vyřešit  zavedením paprsků 
různých frekvencí a tyto frekvence na straně fototranzistorů odfiltrovat tak, že by se na příslušném 
fototranzistoru oběvil jen ten signál, který mu přísluší, řešení je to možné, ale poněkud náročné.

Obr.3 nákres infrazávory tvořené soustavou rovnoběžných paprsků
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Laserové snímače 

Laser je optický zdroj elektromagnetického záření – světla. Světlo je z laseru vyzařováno ve 
formě úzkého svazku a na rozdíl od přirozených zdrojů světla je koherentní a monochromatické. 

Dnes lze za velice slušnou cenu (do 100 Kč) koupit hotový laserový modul včetně optiky, 
tento modul stačí  jen připojit  k napájení,  není ho třeba ani  zaostřovat.  Modul vyrábí  například  
Taiwanská společnost SHAWO HWA INDUSTRIAL CO.,LTD. pod výrobním číslem ML-SHW-
650-05-D. Maximální optický výkon tohoto laseru je 4 mW, díky čemuž by neměl poškodit zrak 
ani  při  dlouhodobější  přímé  expozici.  Paprsek  má  vlnovou  délku  650  nm,  této  vlnové  délce 
odpovídá červená barva viditelného spektra. Protože lze paprsek vidět, značně to usnadní práci při 
případném zaměřování  paprsku.  Při  napájecím napětí  3  V do  modulu  teče  proud  25  mA,  => 
spotřeba solidních 75 mW. Životnost modulu výrobce garantuje minimálně na 3000 hodin, jelikož 
se  jedná  o  výrobek  z  Taiwanu  za  velice  příznivou  cenu,   je  taková  životnost  docela 
nepravděpodobná.  

Obr.4 rozměry laserového modulu  ML-SHW-650-05-D použitého v měřiči

Další výhodou laserového paprsku je možnost jeho odrazu pomocí zrcadel bez citelné ztráty 
výkonu.  Zachycení  paprsku  lze  řešit  fototranzistory  operujícími  ve  vlnovém  spektru  laseru.  
Laserový paprsek je  pro zachycení  fototranzistorem docela  dobře rozpoznatelný a  proto ho ve 
většině aplikací nepřenášejících informace není nutné nijak frekvenčně oddělovat pro oddělení od 
případného okolního rušivého světla podobné vlnové délky.

Výběr technologie snímače 
Jako  nejvhodnější  technologie  snímače  se  mi  po  nedobrých  výsledcích  infračervených 

optických závor z předchozí verze zařízení jeví použití laseru. Laserová závora je oproti ostatním 
výše popsaným technologiím konstrukčně celkem nenáročná a cenově přijatelná. Červený paprsek 
laseru lze navíc na rozdíl od ultrazvuku, IR spektra a kapacity vidět pouhým okem, což velice  
usnadňuje práci při ladění a testování různých druhů optických závor. Navíc má laserový paprsek 
poměrně nízkou rozbíhavost paprsku a při svém malém příkonu také solidní dosah. Další výhodou 
je možnost odrážení paprsku pomocí různých soustav zrcadel. 
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 3.4 Výběr různých konstrukcí laserových závor a jejich rozbor

Jednopaprsková závora a měření přenosu signálu 

První pokus, který jsem provedl s laserovým modulem bylo zprovoznění jednoduché závory, 
která ani nebyla umístěna v tubusu. Laserový modul jsem napájel stejnosměrným napětím, takže 
generoval souvislý paprsek. Paprsek byl zachycen fototranzistorem, který měl kolektor připojený k 
napájecímu napětí a v emitoru byl proti zemi zařazen rezistor, na kterém se měřil úbytek napětí. Na 
osciloskopu jsem sledoval zda fotototranzistor zaznamenal přerušení paprsku. 

Protože přerušení paprsku bylo úspěšně zaznamenáno, rozhodl jsem se k laserovému modulu 
připojit střídavé napětí o frekvenci 100 kHz. Tímto lze simulovat průlet projektilu závorou. Pokud 
by na osciloskopu byl zaznamenán přenos tohoto signálu z laserového modulu do fotranzistoru s 
přijatelným zkreslením, bylo by možné považovat závoru za schopnou rozlišit průlet projektilu až  
do rychlosti 300 m/s. Před osciloskop byl vložen komparátor, na kterém bylo nastaveno referenční  
napětí  tak,  aby  byl  na  výstupu  komparátoru  zaznamenán  obdélníkový  průběh  s  napěťovými 
úrovněmi TTL . 

Obr.5 Schéma měření přenosové charakteristiky laserové závory 

Obr.6 Měření zaznamenané osciloskopem
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Z měření na osciloskopu vyplývá, že závora přenáší signál bez problémů a je tedy pro měření 
6 mm kulovitých projektilů do rychlosti 300 m/s vhodná a má smysl se jí dále zabývat. Rozhodl 
jsem se závoru zabudovat do tubusu a provést měření se zbraní. 

Jako tubus jsem použil  dutý hliníkový hranol  čtvercového profilu  o straně 30 mm,  délce 
170 mm a  tloušťce  stěn  2mm.  Do něj  jsem vyvrtal  otvory pro uchycení  laserového modulu a 
fototranzistoru. Pro testování, nebylo nutné, ani žádoucí nic fixovat napevno. Fototranzistor jsem 
přichytil tavným lepidlem, které lze od hliníku za použití nevelké síly oddělit. Laserovým modulem 
však bylo nutné pohybovat a jako ideální se ukázalo uchytit jej do malého svěráku a po namíření  
paprsku na fototranzistor skrze díry v tubusu svěrák utáhnout. 

Tímto  byla  zkušební  závora  pro  cvičné  zachycení  střely  hotova.  Problém však  nastal  v 
zachycení impulzu vyvolaného přerušením paprsku, který je natolik krátký, že ho nelze obyčejným 
multimetrem zachytit. Mnou používaný multimetr má funkci pro zachycení maximální napěťové 
špičky, za pomocí které se podařilo přerušení detekovat (s obtížemi). 

Použití multimetru bylo při střelbách značně neohrabané a také jsem multimetr potřeboval k 
dalším měřením,  rozhodl  jsem se  tedy navrhnout  obvod,  který  by  přerušení  zachytil  a  zůstal 
překlopen do logické jedničky dokud nebude proveden reset obvodu. Jako nejjednodužší se mi 
jevilo  zneužítí  setovacích  a  resetovacích  vstupů  některých  klopných  obvodů  těmito  vstupy 
vybavených.  Použil  jsem obvod  MH7474,  který  je  vstupy set  a  reset  vybaven  a  oba  reagují  
negovaně, tedy na logickou nulu. Vstup set bývá někdy označen jako preset (PRE) a reset jako 
clear (CLR). 

Obvod je napájen 5 V, do vstupu set (PRE) je přiveden signál z operačního zesilovače. To, že 
set i reset vstupy reagují na logickou nulu je dobré, protože při přerušení paprsku je na výstupu 
komparátoru právě logická 0. Stlačením tlačítka se klopný obvod resetuje a na výstupu se objeví  
log. 0. 

Pomocí  dvou  těchto  obvodů  byly  testovány  všechny  dále  testované  závory.  Obvod  byl 
ponechán i do finální verze zařízení, ve které plní funkci záznamového obvodu pro účely ladění a 
testování. Ve finální verzi není resetován tlačítkem, ale mikropočítačem.

 Obr.7 Schéma zapojení záchytného obvodu
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Zachycení impulzu bylo vyřešeno a mohlo se začít měřit. Pro měření je nutné mít v tubusu  
závory dvě. První spustí měření času, druhá ho zastaví. Vzdálenost je pevná a po změření času 
můžeme vypočítat rychlost.  Ve všech následujících pokusech byly závory umístěny 100 mm od 
sebe  a  testovalo  se  kolik  projektilů  závora  zachytí.  Střílelo  se  ze  čtyř  zbraní,  z  každé  po 50 
výstřelech. Projektil nelze vždy střelit zcela přesně skrze oba paprsky a často se stává, že jedna ze  
dvou závor projektil nezachytí, protože ji projektil mine. Aby to bylo měření jisté musely by být  
zbraně vycentrovány a pevně uchyceny. To je vzhledem k různým tvarům zbraní velice obtížné a  
téměř  neproveditelné.  Zařízení  pro  uchycení  zbraní  by  bylo  konstrukčně  složité  a  měření  na 
takovémto  zařízení  by bylo  nepohodlné  a  zdlouhavé.  V tabulce  je  vidět  velice  slabá  účinnost  
snímače, která je daná především malou reakční plochou snímače. Snímač je tedy nevhodný a je 
nutné použít jiný. 

Tab. 1 Účinnost jednopaprskového laserováho snímače

Obr. 8 Dvě jednopaprskové laserové závory v tubusu

Dvoupaprsková závora – křížová 

Použitím dalších laserových modulů lze jednoduše reakční plochu rozšířit. Pro vyhodnocení 
průletu je nutné dodat další komparátory a klopné obvody, což značně zvyšuje složitost obvodu a 
také stoupá spotřeba.  Účinnost  zachytávání  projektilů  se  oproti  jednopaprskové závoře rapidně 
zvýšila, ovšem stále nebyla dostatečná pro kvalitní a bezproblémové použití přístroje v praxi.

  Tab. 2 Účinnost dvoupaprskového laserováho snímače
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zbraň nabíjení / střelba z 50 střel zachyceno v %
 M16 elektrické 32 64%
 AK47 elektrické 33 66%

plyn 36 72%
manuální 38 76%

průměr 34,75 69,50%

 M9 Beretta
 Walther PPK

zbraň nabíjení / střelba z 50 střel zachyceno v %
 M16 elektrické 43 86%
 AK47 elektrické 42 84%

plyn 47 94%
manuální 43 86%

průměr 43,75 87,50%

 M9 Beretta
 Walther PPK



Obr. 9 Dvě dvoupaprskové laserové závory v tubusu

Třípaprsková závora – rovnoběžná 
Po  přidání  dalšího  paprsku  (třetího)  stoupne  složitost  záchytného  zařízení  na  6  paprsků. 

Složitost  záchytného  obvodu  stoupla  a  obvod  se  stal  nepřehledným.  Výstupy  jednotlivých 
komparátorů proto byly přivedeny do dvou 3-vstupých obvodů AND. Výstupy z obvodů AND byly 
přivedeny ke klopným obvodům. Takto lze zachytit přerušení od jednoho ze 3 paprsků.  

Obr. 10 Schéma obvodu pro zachycení přerušení jednoho ze 3 paprsků
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Naměřená účinnost snímače se dvěma trojicemi paprsků vyšla 100%, což je ideální výsledek. 
Takovéto  zařízení  je  ale  poměrně  složité  a  má  velkou spotřebu energie,  což  je  nevýhodné  při 
měření v terénu, kde hmotnost baterie a doba výdrže hraje jistou roli. Také je problém zafixovat a 
nastavit 3 laserové moduly na každé straně snímače. I když by tato závora dostačovala, rozhodl 
jsem se pro jiné řešení jen s jedním paprskem a soustavou zrcadel. 

Tab. 3 Účinnost třípaprskového laserováho snímače

Obr. 11 Dvě třípaprskové laserové závory v tubusu

Jednopaprsková závora tvořená sítí vzniklou odrazy paprsku mezi dvěma rovnoběžnými 
zrcadly 

Cíl je pomocí dvou rovnoběžných zrcadel paprsek rozptýlit tak, aby jeho reakční plocha byla 
taková, že zachytí 100% prolétávajících projektilů. Použitím jednoho zrcadla většího a jednoho 
kratšího docílíme toho, že vznikne dostatek prostoru pro vstup i výstup paprsku do tubusu a přitom 
paprsek pokryje 100% reakční plochy. Z měření vyplývá, že tato závora má 100% úspěšnost v 
zachytávání projektilů. Navíc má ze všech testovaných nejmenší možnou spotřebu v poměru k 
reakční ploše a také nejmenší spotřebu vůbec. Proto byla vybrána jako vyhovující pro použití v 
konečném návrhu měřiče.

Tab. 4 Účinnost laserováho snímače s rovnoběžnámi zrcadly
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zbraň nabíjení / střelba z 50 střel zachyceno v %
 M16 elektrické 50 100%
 AK47 elektrické 50 100%

plyn 50 100%
manuální 50 100%

průměr 50 100,00%

 M9 Beretta
 Walther PPK

zbraň nabíjení / střelba z 50 střel zachyceno v %
 M16 elektrické 50 100%
 AK47 elektrické 50 100%

plyn 50 100%
manuální 50 100%

průměr 50 100,00%

 M9 Beretta
 Walther PPK



Obr. 12 Dvě jadnopaprskové laserové závory s rovnoběžnými zrcadly v tubusu

 3.5 Popis konstrukce laserového snímače použitého v zařízení

Výroba a upevnění zrcadel

Převážná většina dnešních běžných zrcadel je tvořena tenkou vrstvou hliníku nanesenou na 
skle. Tato vrstva hliníku odrazí asi 95% dopadajícího světla, takže paprsek utlumí jen velmi málo. 
Pokud počítáme 7 odrazů, každý utlumí o 95%, tak po 7 odrazech bude signál utlumen na cca 70% 
původního  výkonu,  což  je  bezproblémově  zachytitelné  snímačem.  Hliníková  vrstva  je  proti 
poškození chráněna ochranným nátěrem [3]. 

Rozměry použitých zrcadel: dva kusy  30 x 10 mm a dva kusy 20 x 10 mm. (Zrcadla vyrobila 
a dodala firma Sklorám Glinz z Kravař za cenu 10 Kč za všechny čtyři kusy.)

Aby se paprsek odrazil kolmo k ose tubusu je nutné aby bylo zrcadlo uloženo rovnoběžně se  
stěnou tubusu do které je vloženo. Toho lze docílit tak, že zrcadlo přilepíme na podložku, která má 
větší  rozměr  a  je  po  okrajích  opatřena  dírami  přes  které  se  pomocí  šroubů  upevní  k  tubusu. 
Podložku jsem vyrobil z plastu a protože je ochranný lak na zrcadle také na bázi plastu šlo zrcadlo  
velice kvalitně přilepit vteřinovým lepidlem na plasty. Takto šla ovšem upevnit jen větší zrcadla.  
Menší zrcadla, která jsou mezi laserovým modulem a fototranzistorem se musela lepit přímo na 
hliník,  což  se  ukázalo  s  obyčejným lepidlem na  plastik  jako  problém.  Po  několika  upadlých 
zrcadlech jsem přišel na to, že když se na povrchu hliníku vytvoří ostrým předmětem poměrně  
hluboké rýhy lepidlo se lépe chytí a zrcadla drží dobře.

Obr. 13 a), b) Ukázka upevnění zrcadel     c) Zdrsnění materiálu pro lepší přilnavost lepidla
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Uchycení fototranzistorů

Nejdřív jsem chtěl fototranzistory umístit do válcovitého přípravku vytvořeného provrtáním 
šroubu  tak  jako  to  bylo  v  původní  verzi  zařízení.  Tento  nápad  jsem  ale  zavrhl,  protože 
fototranzistory jsou z čirého plastu a když je na ně správně namířen laserový paprsek tak začnou 
odrážet laser, a díky dopadajícímu červenému paprsku laseru jejich čiré pouzdro zčervená a toto 
ulehčuje  nastavování  paprsku  do  správných  úhlů.  Toto  ale  není  možné  pozorovat,  když  je 
fototranzistor  uvnitř  železného  válce.  Jako  nejjednodužší  se  nakonec  ukázalo  umístit  oba 
fototranzistory na kus plošného spoje spolu s přívodem napájecího napětí pro laserové moduly.  
Plošný spoj má rozměry 106 x 10 mm. Fototranzostory jsou umístěny tak, aby byly přesně 100 mm 
od sebe a částečně zasahovaly do prohlubní kterými vychází laserové paprsky z tubusu. Plošný spoj 
drží  na  dvou distančních sloupcích M3 x 10.  Sloupky jsou kovové  a  aby nedošlo k  doteku s 
plošným spojem jsou sloupky od plošného spoje odděleny plastovými podložkami skrze které jsou 
vedeny plastové šrouby M3. 

Uchycení laserových modulů

Laserové moduly je nutné uchytit  pevně a velice přesně, protože jakýkoli  pohyb a změna 
pohybu se po sedmi odrazech citelně projeví a paprsek může velice snadno přestat dopadat na  
fototranzistor. 

Zpočátku  jsem  laser  uchycoval  na  pohyblivé  rameno,  které  se  fixovalo  pomocí  šroubů. 
Uchycení nebylo moc pevné a při dotahování šroubů se laserový modul vždy o kousek pohnul. 

Obr. 14 Nákres uchycení laserového modulu na pohyblivé rameno 

U výše popsaného ramene bylo nutné neustálé  přenastavování  a po čase jsem se rozhodl  
navrhnout jiné řešení, které by umožňovalo plynule nastavovat laserový paprsek ve dvou osách s  
možností  aretace.  Toho lze  dosáhnout  umístěním laserového modulu dovnitř  dutého profilu  na 
„špičaté“ hroty šroubů bez hlaviček (tzv. červíků). 

Tyto  šrouby  jsou  vždy  jeden  z  každé  strany  laserového  modulu.  Jedna  dvojice  šroubů 
horizontálně zepředu pro pohyb modulu po ose X. Další dvojice je vertikálně v zadní části modulu 
a slouží k pohybu modulu po ose Y. Hroty šroubů jsou zapuštěny v těle laserového modulu, do 
kterého byly opatrně navrtány plytké díry. Modul visí jen na hrotech šroubů a když se utáhnou dva  
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proti sobě tak drží velice pevně. Pro nastavení modulu do nějakého směru je nutné točit současně  
oběma  protilehlými  šrouby.  Po  konečném nastavení  je  možné  šrouby zakápnout  lakem,  nebo 
zakontrovat maticí M4. 

Celý držák laserového modulu je k hlavnímu tubusu připevněn pomocí profilu tvaru L a dvou 
šroubů M3. V profilu L je otvor pro výstup paprsku k fototranzistoru. Na profil L se také lepí menší 
ze zrcadel a to tak aby nestínilo laseru ani  výstupu paprsku. Vše je navrženo tak,  aby zrcadlo 
zabralo  co  největší  možnou  plochu mezi  čočkou  laserového  modulu  a  výstupním otvorem.  K 
držáku laserového modulu je profil L přišroubován dvojicí šroubů M3 a také je v něm vyvrtán 
otvor kterým prochází jeden z aretačních šroubů laserového modulu. Vše je koncipováno tak, aby v 
případě nutnosti bylo možné odmontovat celý držák laserového modulu a poté ho zase namontovat 
zpět bez nutnosti seřizovat paprsek.

Obr. 15 a), b) Držák laserového modulu s možností polohování paprsku a aretací 

Tělo tubusu 

Ke konstrukci byl použit dutý hliníkový hranol čtvercového profilu o straně 30 mm, délce 
170 mm a tloušťce stěn 2mm. Tento hranol je tělem celého snímače a veškeré součásti jsou k němu 
upevněny pomocí mosazných šroubů M3, nebo distančních sloupků M3.  

Středy paprsků optických závor jsou 100 mm od sebe. Po stranách jsou vyfrézované 10 mm 
široké a 4 mm hluboké zářezy pro zapuštění zrcadel. Po stranách zářezů jsou díry se závity M3 
sloužící k uchycení zrcadel a držáků laserových modulů. Celý tubus stojí na 4 distančních 
sloupcích kterými je přišroubován ke spodní části šasi. Další dva distanční sloupky drží plošný spoj 
s fototranzistory.  
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Obr. 16 Hotový laserový snímač před složením 
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4. Návrh DPS a elektronického zapojení 

 4.1 Blokové schéma měřiče a jeho popis 
Všechny obvody měřiče jsou primárně napájeny ze sítě 230 V. Když není síť k dispozici je 

možné přepnout na napájení z baterie. Celý modul napájecího zdroje je osazen na samostatné desce 
plošných  spojů  a  poskytuje  stabilizované  napájecí  napětí  5 V.  Řídící  logikou  je  myšlen 
mikropočítač PIC16F877A, který je společně s obvody pro vyhodnocení průletu projektilu umístěn 
na jedné desce plošných spojů,  ke  které  je  připojen laserový snímač projektilů,  alfanumerický 
zobrazovač a ovládací tlačítka. Modul logiky je také osazen konektorem pro ISP, přes který lze  
nahrávat nový firmware při provozu měřiče bez nutnosti vytahovat mikropočítač z patice.

Obr. 17 Blokové schéma měřiče úsťové rychlosti

 4.2 Modul stabilizovaného zdroje 
Modul zdroje poskytuje napětí  5V (TTL) stabilizované integrovaným stabilizátorem 7805. 

Střídavý proud o napětí 230V je do měřiče přiveden skrze napájecí eurozásuvku (stejná jako na 
počítačových zdrojích).  Eurozásuvka má  v sobě integrovaný pojistkový držák osazený rychlou 
pojistkou F 250 V / 300 mA. Za pojistkou je umístěn dvojítý síťový kolébkový vypínač, který 
odpojí napájecí modul od síťového napětí 230 V a zároveň od baterie. 

Z vypínače je 230 V přivedeno přes svorkovnici X1 na primární vinutí transformátoru. Byl 
zvolen 6 VA zalitý bezpečnostní samozahášecí transformátor firmy HAHN, který je uzpůsoben k  
zapájení přímo do plošného spoje. Transformační poměr transformátoru je 230/6, takže se na jeho 
sekundárním vinutí  objeví  6  V AC.  Střídavý  proud  ze  sekundárního  vinutí  teče  přes  rychlou 
pojistku F1 do diodového můstku B1, který ho převede na stejnosměrné půlvlny.  Půlvlny jsou 
vyhlazeny dvojicí kondenzátorů C1 a C2, které jsou zapojeny paralelně, jejich společná kapacita je 
2000 μF a je dostatečná pro vyhlazení proudu až do 1 A. 
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Za kondenzátory C1 a C2 je svorkovnice X3, která slouží k připojení 3 polohového přepínače, 
kterým lze přepnout, zda bude do stabilizátoru přiveden proud z baterií, nebo z transformátoru. Při  
současném napájení z baterie a zároveň připojeném napájecím kabelu dojde k situaci že je možné 
přepnout na napájení z baterie avšak napájecí transformátor běží naprázdno. Toto přináší zbytečnou 
spotřebu navíc, pokud zapomeneme odpojit síťový kabel. Vhodným řešením tohoto problému je 
použití relé, které které ve výchozím stavu (cívka rozepnuta) přivádí proud z baterií a při zapnutí 
transformátoru se přivede proud na cívku relé, které sepne a přepne z napájení baterií na napájení  
ze sítě. Relé jsem do zařízení nakonec nenamontoval, protože jsem jeho použití uvážil až po dodání 
vyfrézovaného zadního panelu, ve kterém již byla díra pro umístění přepínače baterie / síť.

Za  svorkovnicí  X3  je  zapojen  integrovaný  stabilizátor  7805  v  katalogovém zapojení,  dle 
kterého je doplněn o filtrační kondenzátory C3 a C4. Stabilizátor je schopen stabilizovat vstupní 
napětí až 35V na 5 V vstupního napětí. Stabilizátorem může protékat maximální proud 1,5 A a s 
chladičem na něm může bát ztráta až 30 W.  Počítejme, že stabilizujeme z 9 V DC na 5 V DC při 
proudu 500 mA. Rozdíl napětí je 9-5=4 V a při průchodu 500 mA vznikne na stabilizátoru ztráta 
4*0,5 = 2 W. Ke stabilizátoru je tedy dodat chladič na minimálně 2W ztrátového tepla. Napětí 9 V 
je  schválně  vybráno  vyšší,  než  skutečné,  aby  byl  chladič  mírně  naddimenzovaný.  Výstup  ze 
stabilizátoru je přiveden na svorkovnici X2, ze které je proud odebírán dalšími obvody. 

Schéma i plošný spoj jsou navrženy v programu Eagle. Plošný spoj je jednostranný a pro jeho 
jednoduchost  je  vyroben  postupem  obkreslení  obrazce  plošného  spoje  fixem  na  cuprextit  a 
následně vyleptán v roztoku chloridu železitého. Ihned po vyleptání je DPS umyta a natřena ze 
strany spojů kalafunovým lakem. Po osazení dle osazovacího plánu je deska umyta v lihu a ze  
strany  spojů  dvakrát  křížově  natřena  pájitelným  lakem.  V  rozích  desky  jsou  navrtány  díry 
průměr 3,2 mm přes které je deska pomocí distančních sloupků připevněna ke krabičce.  

     

   Seznam součástek: 
C1, C2 1000 μF / 40V
C3 0,33 μF / 16V
C4 0,1 μF / 16V
B1 W06M diodový můstek 1A
TR1 transformátor HAHN BV EI 422 1218 (230V/6V-6VA)
F1 pojistka F250V/500mA
IC1 stabilizátor L7805CV
X1, X2, X3 dvojitá svorkovnice do DPS (rozteč 5 mm)
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Obr. 18 Schéma stabilizovaného napájecího zdroje 5V

Obr. 19 Stabilizovaný napájecí zdroj 5V DPS, pohled ze strany spojů

Obr. 20 Stabilizovaný napájecí zdroj 5V DPS, osazovací výkres
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 4.3 Hlavní modul (řídící logika + obvody pro měření střel)
Deska hlavního modulu je mozkem celého zařízení. Je napájena 5V z napájecího modulu. Je k 

ní připojen alfanumerický zobrazovač (16 znaků, 4 řádky) a tři ovládací tlačítka pro reset, volbu  
hmotnosti  projektilů a volbu mezi  měřením rychlosti  a kadence. Taktéž jsou na desce hlavního 
modulu obvody pro zachytávání průletu projektilů a obvody pro napájení laserů.

Napájení je k desce přivedeno přes konektor X5. Konektor X6 slouží k vypínání a zapínání 
desky pro účely ladění (původně nebylo počítáno s napájecím modulem). 

Ke konektoru X3 jsou připojeny tlačítka. Tlačítka po stisku přivádějí log. 0 do příslušných 
vstupů mikropočítače, které jsou po dobu nečinnosti tlačítek připojeny k log. 1 přes rezistory R1, 
R2 a R3. Tímto je ošetřeno, že na vstupech mikropočítače je vždy log. 0 , nebo log. 1, případné  
zákmity na kontaktech tlačítka je nutné odchytit softwarově.

Krystal je připojen k mikropočítači dle doporučeného zapojení přes kondenzátory C1 a C2 
připojené k zemi.  Pro vyhlazení špiček v napájení jsou co nejblíž k napájecím pinům každého 
integrovaného obvodu umístěny filtrační kondenzátory C3, C4 a C5 o hodnotě 100 nF.  

Alfanumerický displej 16 znaků na 4 řádky je vybrán se standardním řadičem HD44780, který 
je použit u většiny alfanumerických displejů. Displej je připojen přes konektory X1 a X2 tak, že  
port D mikropočítače odpovídá datové sběrnici displeje DB. Kontrast displeje se nastavuje trimrem 
R4. Pin 5 displeje je nastaven napevno na log.0, protože se z displeje nebudou žádná data číst.  
Zapojení displeje je vidět na tabulce 5.

Tab. 5 Připojení alfanumerického zobrazovače k hlavnímu modulu
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název  funkce  konektory na DPS
1  GND X2-7
2 X2-6
3 X2-5
4 RS X2-4
5 R/W X2-3
6 E X2-2
7 DB0  data 0 X2-1
8 DB1  data 1 X1-7
9 DB2  data 2 X1-6
10 DB3  data 3 X1-5
11 DB4  data 4 X1-4
12 DB5  data 5 X1-3
13 DB6  data 6 X1-2
14 DB7  data 7 X1-1

vývod disp.
Vss
Vcc  napájení +5V 

Vee, V0  nastavení kontrastu
 volba mezi 0 - instrukce, 1 - data
 volba mezi 0 - zápis, 1 – čtení 
 hodinový vstup



Obvody pro  zachycení  projektilu  jsou  dvojicí  obvodů popsaných výše  a  nakreslených na 
obr. 7.  Nebudu je  proto znovu detailně popisovat.  K preciznímu nastavení  překlápěcích úrovní 
komparátorů slouží mnoho otáčkové trimry R5 a R7 které spolu s R10 a R11 tvoří děliče napětí.  
Proud  protékající  těmito  děliči  je  maximálně  3,3  mA,  protože  má  vstup  komparátoru  velmi 
vysokou impedanci lze tento dělič považovat za tvrdý. Klopné obvody 7474 nejsou resetovány 
tlačítkem, jako na obr. 7, ale mikropočítačem.

Napájení laserů a fototranzistorů je řešeno přes konektor X4, kde R8 je předřadný odpor pro 
oba laserové moduly. Na X4 a X5 jsou připojeny emitory fototranzistorů, jejichž kolektory jsou  
připojeny napájecímu napětí 5 V.  

Výpočet R8: laserové moduly mají spotřebu 25 mA každý, oba tedy 25+25=50 mA. Napájecí 
napětí laserových modulů je 3V. Protože je napájecí napětí 5V je nutné vytvořit na rezistoru R8 
úbytek 2V. 

R=U
I  R= 2

0,05
=40 Ω

Piny pro programování mikropočítače za běhu jsou vyvedeny do konektoru s názvem PROG, 
na který lze připojit programátor Presto firmy Asix, který byl pro programování použit.

Plošný spoj je oboustranný vyrobený fotocestou. Je ovšem bez prokovů, takže bylo při pájení  
nutné dávat pozor aby byly spoje mezi vrchní a spodní stranou spojů zapájeny z obou stran. Po 
osazení dle osazovacího plánu je plošný spoj natřen oboustranně, obousměrně pájitelným lakem. 
Na  okrajích  je  deska  opatřena  dírami  průměru  3,2,  přes  které  je  pomocí  distančních  sloupků 
upevněna na šasi měřiče. 

Obr. 21 a) Řídící deska, pohled za strany součástek  Obr. 21 b) Řídící deska, osazovací plán 
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Obr. 22 Schéma zapojení řídící desky
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5. Návrh programového řešení 
Program pro mikropočítač PIC16F877A byl původně psán v assembleru. Zvažoval jsem, že 

novou verzi napíšu v jazyce C, ale nakonec jsem od toho upustil, protože se mi zdálo jednodušší 
rozšířit původní program, než ho celý přepisovat do C. 

Zvolený mikropočítač je osmibitový a nemá instrukce pro násobení ani dělení.  Maximální 
hodnota osmibitové konstanty je 255 a to se ukázalo jako nedostatečné. Pro použití větších čísel 
bylo nutné naprogramovat funkce pro dělení a násobení, které pracují až s 24-bitovými čísly.

Po zapnutí přístroje se na displeji zobrazí informace pro měření úsťové rychlosti v metrech za 
sekundu, stopách za sekundu a energie. Ve spodním levém rohu je nabídka pro výběr hmotnosti  
projektilu.  Zvolený  mikropočítač  má  jen  jeden  vektor  přerušení,  ve  kterém se  testuje  zda  jej 
vyvolala  první  závora,  druhá závora a  také zda  se  měří  rychlost  a  energie,  nebo kadence.  Po 
výstřelu projde projektil první laserovou závorou a sepne záznamový obvod, toto vyvolá přerušení  
mikropočítače (přerušení přivedeno na horní tetrádu portu B). 

Pokud  je  vybrán  režim měření  rychlosti  a  energie  zapne  se  čítač  1,  který  má  nastavený 
předdělič  tak,  aby počítal  co  nejpomaleji  a  přerušení  se  ukončí.  Po  průletu  projektilu  druhou 
závorou se  čítač vypne,  provede se  reset  záchytných obvodů a zavolají  se podprogramy,  které 
vypočítají  rychlost  v m/s,  FPS a podle vybrané hmotnosti  vypočítají  energii  projektilu v J.  Po 
výpočtech se výsledky zobrazí na displeji a vynulují se dílčí proměnné tak, aby bylo možno provést  
dalším výstřelem nové měření. Výpočet energie je počítán tak, aby vyšel v mJ ale zobrazen je v J  
(výkony zbraní se uvádějí v J) přidáním desetinné čárky mezi tisíce a stovky mJ.

Při vybraném režimu pro měření kadence je v přerušení průletem přes první závoru spuštěna 
časovací smyčka, která počítá, dokud nenapočítá jednu sekundu. Pokud napočítá jednu sekundu je  
měření  považováno  za  chybné  a  na  displeji  se  nic  nezobrazí.  Při  průletu  druhou  závorou  je 
proveden reset záchytných obvodů. Při dalším průletu první závorou je načtena hodnota z časových 
smyček reprezentující čas mezi průletem prvního a druhého projektilu. Převrácená hodnota tohoto 
času odpovídá počtu ran za s, čili kadenci. 

Data se zobrazují na alfanumerickém zobrazovači, kterému lze data posílat buď po 4-bitové 
sběrnici, nebo po 8-bitové. PIC16F887 má dostatek portů, takže jsem se rozhodl data posílat po 
sběrnici 8-bitové, na kterou jsem použil celý port D. Další piny jsou nutné pro potvrzení instrukce 
poslané na displej a pro volbu mezi tím, zda se posílají data, nebo zda se posílá řídící instrukce. 
Zobrazovač  má  zabudovaný  řadič  běžící  na  frekvenci  250  kHz.  Při  této  frekvenci  mu  delší 
instrukce trvají 1,64 ms a kratší 40 μs. Aby byla komunikace bezchybná je nutné poslat data, nebo 
instrukci  na  port  D  mikropočítače,  poté  na  displeji  nastavit  bit  enable  do  log.  0  (reaguje  na  
sestupnou hranu) a čekat minimálně 1,64 ms, nebo 40 μs než se instrukce provede. Pro tento případ 
byly napsány SW časové smyčky.  

25 



 5.1 Hlavní část programu
V hlavní části programu se provádí počáteční nastavení LCD displeje, mikropočítače (vstupní 

a výstupní porty, povolení přerušení) a reset obvodu 7474. Dále se provádí počáteční nastavení 
proměnných, po  čemž se zavolá podprogram vypisující na displej obrazovku s menu pro měření 
úsťové  rychlosti  společně  s  měřením energie  projektilu.  Následuje  stále  se  opakující  smyčka 
kontrolující stisk tlačítek pro změnu režimu a volbu hmotnosti projektilu.

Obr. 23 Vývojový diagram hlavní části programu
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 5.2 Výpočet energie, úsťové rychlosti v m/s a FPS 
Rychlost

Protože má čítač  1 takt  625 kHz (20MHz/32 –předdělič  4x8) musí se číslo 62500 vydělit 
výsledkem čítání viz. Výpočet. 

Pro 100 m/s je čas průletu mezi závorami vzdálenými 10 cm od sebe 0,001 s, když tuto dobu 
vydělíme dobou jednoho navýšení čítače výjde nám počet pulzů vygenerovaných za tuto dobu:

0,001
1

625000

=625

Nyní je třeba najít konstantu při jejímž dělení dostaneme zpět počáteční hodnotu 100 m/s:

x
625

=100⇒ x=6250010=0xF42416

Výsledkem  je  konstanta,  kterou  když  vydělíme  počtem  pulzů  napočítaných  čítačem 1 
dostaneme výsledek v m/s.

62500
stav čítače1

=rychlost [m/ s ]

 Převod na stopy za  sekundu (fps)  je  realizován vynásobením hodnoty v m/s  tabulkovou 
hodnotou 3,281.

y [m /s ]×3281
1000

= x [FPS ]

Energie

Energie  je  počítána  podle  vzorce  E=1
2

m×v2 kde  E  je  výsledná  energie  v  J,  m  je 

hmotnost projektilu a v je rychlost projektilu měřičem změřená. Tento vzorec je nutné upravit,  
abychom se vyhnuli desetinným číslům gramáží projektilů (příklad pro 0,15g projektil o rychlosti  
200 m/s):

E=15×200×200
200

=3000mJ

E=
hmotnost [cg ]×rychlost [m / s ]×rychlost [m/ s ]

200
=energie [mJ ]

do tohoto vzorce zadáváme hmotnost v cg (1 cg = 10 mg), rychlost v m/s a dělíme konstantou 
200.
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Obr. 28 Vývojový diagram výpočtu energie a rychlostí v m/s a FPS

28 



6. Závěr 
Když jsem se zabýval problematikou měření rychlosti projektilu, tak na trhu nebylo zařízení, 

které by měřilo rychlost i energii zároveň. Zařízení, která byla dostupná byla čínské výroby a jejich 
cena byla značně vysoká a spolehlivost nejistá. Nyní přišly na trh zařízení podobného typu jako  
zařízení mnou vyrobené, nikde však není udána jeho přesnost. 

Konkrétní požadavky a závěry prezentované v této práci vznikly na základě mých osobních 
výzkumů  a  zkušeností  týkajících  se  problematiky optického  snímání  rychle  letících  předmětů, 
jejich  zachycení  a  změření  jejich  rychlosti,  energie  a  kadence.  Výsledný  měřič  si  můžete 
prohlédnout  v  mé  laboratoři  (Mírová  129,  Velké  Hoštice),  nebo  si  lze  domluvit  prezentaci  
telefonicky (721 839 337). Z důvodu bezpečnosti je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy týkající 
se omezení provozu a používání plynových zbraní kategorie D (od 18. let), dále je nutné zajištění 
dopadu projektilu prostřeleného měřičem do materiálu, který bezpečně projektil zastaví a pokud 
možno zamezí jeho odrazu. Také je nutné při měření pro jistotu používat ochranné brýle. 

Přesnost  měření  mnou  navrženého  měřiče  je  vysoká,  protože  mikropočítač  je  časován 
krystalem. Přesnost krystalů je vysoká, navíc při průletu projektilu čítač napočítá typicky (záleží na 
rychlosti  projektilu) několik stovek pulzů, takže nepřesnost je zanedbatelná. Větší nepřesnost je 
způsobená nesouosým vstřelením projektilu do tubusu měřiče, čímž se jeho dráha mírně zvýší, i tak 
se  jedná maximálně o jednotky %.  Měření  kadence je  na daném mikropočítači  problematické, 
protože má jen jeden vektor přerušení a navíc bez priorit Nyní pracuji na implementaci kódu pro 
měření  kadence,  která  může  vyústit  ve  výměnu  mikropočítače  za  jiný  model,  který  má  více  
přerušení, popřípadě přerušení s prioritami.

Prací na vývoji měřiče jsem si prohloubil vědomosti v oblastech elektroniky, optiky, fyziky a 
programování mikropočítačů PIC.

V příloze  jsou  fotografie  hotového  měřiče,  fotografie  z  vývoje  měřiče,  kód  programu  v 
assembleru, doplňující vývojové diagramy a desky plošných spojů ve velikosti 1:1. Na přiloženém 
CD naleznete video, kde je měřič ukázán v akci.

29 



7. Seznam použité literatury 
[1] ŠKAPA, Ladislav. Stručný popis struktury a použití PIC16F877. [s.l.] : [s.n.], 2004. 35 s.

[2] LAŽANSKÝ, Richard. Maticové LCD moduly. [s.l.] : [s.n.], 2004. 5 s. Dostupné z WWW: 
<http://www.automatizace.tym.cz/files/MC2004/lcd.pdf>.

[3] Zrcadlo. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia 
Foundation, 30.8.2007, last modified on 2.4.2011 [cit. 2011-05-02]. Dostupné z WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Zrcadlo>.

[4]  RUNTÁK,  Michal.  Měřič  úsťové  rychlosti  střelné  zbraně.  Ostrava,  2008.  42  s.  
Absolventská práce. SPŠei.

30 

http://www.automatizace.tym.cz/files/MC2004/lcd.pdf
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zrcadlo


8. Přílohy 

Seznam příloh
8.Přílohy .........................................................................................................................................31

[A] Vývojové diagramy..............................................................................................................32
[A.1] Podprogram násobení........................................................................................32
[A.2] Podprogram dělení............................................................................................33
[A.3] Převod na jednotlivé řády desítkové soustavy..................................................34
[A.4] Časové smyčky..................................................................................................35
[A.5] Zápis dat na displej ...........................................................................................36

[B] Kód programu v assembleru ................................................................................................37
[C] Plošné spoje ........................................................................................................................45

[C.1] Řídící deska – strana spojů................................................................................45
[C.2] Řídící deska – strana součástek.........................................................................45
[C.3] Deska napájecího zdroje – strana spojů.............................................................46

[D] Fotografie hotového měřiče ................................................................................................47

31 



[A] Vývojové diagramy

[A.1] Podprogram násobení
Násobení  je  realizováno  pomocí  navyšování  výsledku  o  velikost  2-Bytu  (Cinitel21  a 

Cinitel22). Toto navyšování se provede Cinitel1-krát (Byte). Výsledkem operace je 24-bit. Toto 
násobení je poměrně časově náročné, ale i přesto nijak nezdržuje používání měřiče. Výsledek se 
vypočítá a zobrazí na displeji tak rychle, že čas nutný pro provedení výpočtu je nepostřehnutelný. 
Kdyby ovšem bylo nutné násobení  urychlit,  je  možné použít  násobení  pomocí  bitových rotací,  
které je principiálně stejné, jako písemné násobení na papíře.

Obr. 24 Vývojový diagram podprogramu pro násobení 2-bytu bytem
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[A.2] Podprogram dělení
Dělení je realizováno odečítáním 2-Bytu od 3-Bytu do doby než je 3-Byte menší než 0. Při 

každém odečtení  se  inkrementuje  výsledek.  Výsledkem této  operace  je  2-Byte.  Dělit  lze  tedy 
maximálně číslo 16 777 215 (3 byty) číslem maximálně 35 535 (2 byty).

Obr. 25 Vývojový diagram podprogramu pro dělení 3-bytu 2-bytem
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[A.3] Převod na jednotlivé řády desítkové soustavy
Výsledek všech  číselných operací  je  uložen  binárně  ve  dvojkové  soustavě,  na  displeji  je 

ovšem nutné zobrazovat dekadicky jednotlivé číslice. Je tedy nutné každé číslo před zobrazením 
převést  na jednotky,  desítky,  stovky tisíce a desetitisíce (s  čísly řádu statisíců a vyššími  se při  
zobrazování nepočítá). 

Převod spočívá v postupné dekrementaci 2-bytu a inkrementaci desítkových počítadel, které 
se vždy po přechodu desítkou vynulují a inkrementují desítkové počítadlo vyššího stupně. Jakmile 
je převáděný 2-Byte roven 0, je převod hotov a výsledek je uložen v 5-ti Bytech (jednotky, desítky, 
stovky,  tisíce,  desetitisíce).  Tento převod je z původní verze a je velice neefektivní,  protože je 
dostatek výpočetního výkonu a převody nebrzdí, nebylo zatím nutné ho přepisovat. Jako možné 
zrychlení je možné použít odečítání od nejvyšších řádů, což zrychlí efektivitu. Postup spočívá v  
tom, že se od převáděného dvoubytu nejdřív odečítá binární hodnota odpovídající 10 000 tolikrát,  
než je výsledek záporný a výsledek počtu odečtů se ukládá, poté se odečítají nižší řády až nakonec 
zůstane 0.

Obr. 26 Vývojový diagram podprogramu pro převod na jednotlivé řády desítkové soustavy
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[A.4] Časové smyčky
Standardní  SW  časové smyčky realizované  instrukcí  DECFSZ.  Jsou  realizovány prodlevy 

1.64ms a 40μs pro ovládání displeje a další smyčka určená pro autoinit  displeje a pro ošetření 
zákmitu tlačítek.

Obr. 27 Vývojový diagram časových zpožďovacích smyček 
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[A.5] Zápis dat na displej 
Displej má 4x16 znaků,což je celkem 64 znaků. Pracuje ovšem s řadičem pro 4x20 znaků. Po 

vypsání 1.řádku následuje 3. řádek,po něm 8 znaků mimo displej, poté 2. řádek 4. řádek, po kterém 
opět 8 znaků  do prázdna. S posledními 8 znaky není nutné počítat takže vyjde počet znaků  80-
8=72.  Po  každém  navýšení  PocitadloZnaku  se  při  volání  UstovaRychlost  posune  ukazovátko 
programu právě o PocitadloZnaku, čímž docílíme výpisu displeje z tabulky.

Obr. 29 Vývojový diagram zápisu dat na displej
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[B] Kód programu v assembleru 
;konfigurace
;---------------------------------------------------------------------

list p=16f877A, r=dec
__config 16378
#include <p16f877A.inc>

;deklarace
;---------------------------------------------------------------------

cblock 0x20
Delenec1
Delenec2
Delenec3
Delitel1
Delitel2
VysledekDel1
VysledekDel2
Preveden1
Preveden2
Preveden3
Preveden4
Preveden5
Pocitadlo1
Pocitadlo2
Pocitadlo3
Pocitadlo4
Prevod1
Prevod2
Cinitel1
Cinitel21
Cinitel22
VysledekNas1
VysledekNas2
VysledekNas3
Cekej1
Cekej2
Cekej3
PocitadloZnaku
PocetZnaku
Hmotnost
HmotnostProjektilu
VolbaRezimu
Mps
Fps11
Fps12
Energie1
Energie2
Kadence1
Kadence2

Zip_w
Zip_s
kad1
kad2
meri
kad1Zal
kad2Zal

endc

Display equ PORTD
#define RS PORTC,7 ;Reg.Select LCD
#define E PORTC,6 ;Enable LCD
#define Rezim PORTC,3 ;tlacitko
#define VolbaHmotnosti PORTC,2 ;tlacitko
#define Resetus1 PORTB,1
#define Resetus2 PORTB,2
#define Set1 PORTB,4
#define Set2 PORTB,5

;---------------------------------------------------------------------
;program

org 0x00
goto Start
org 0x04
goto Prerus

;---------------------------------------------------------------------
;DELENI 3-Bytu 2-Bytem:
;(reseno pomoci odecitani 2-Bytu od 3-Bytu)
Deleni

clrf VysledekDel1
clrf VysledekDel2

_Odcitani
movfw Delitel1 ;presunuti Daha1 do w
subwf Delenec1,F ;Daha1-Cs1
bc _Odcitani1 ;kdyz zaporny, skoc na 

Ocitani1
movlw 1     ;do w je nahrano Cslo 1
subwf   Delenec2,F ;w odecteno od Daha2
bc _Odcitani1 ;kdyz zaporny, skoc na 

Ocitani1
movlw 1     ;do w je nahrano cislo 1
subwf   Delenec3,F ;w odecteno od Daha3
bc _Odcitani1 ;kdyz zaporny, skoc na 

Oitani1
goto _HotovoDeleni ;hotovo
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_Odcitani1
movfw Delitel2 ;presunuti Daha1 do w
subwf Delenec2,F ;Daha2-Cs2
bc _Odcitani2 ;kdyz zaporny, skoc na 

Odcitani2
movlw 1     ;do w je nahrano cislo 1
subwf   Delenec3,F ;w odecteno od 

Delenec3
bc _Odcitani2 ;kdyz zaporny, skoc na 

Odcitani2
goto _HotovoDeleni ;hotovo

_Odcitani2
movlw 1
addwf VysledekDel1,F
bc _Odcitani3
goto _Odcitani

_Odcitani3
movlw 1
addwf VysledekDel2,F
goto _Odcitani

_HotovoDeleni
return

;---------------------------------------------------------------------
;NASOBENI 2-Bytu Bytem:
;(reseno pricitanim)
Nasobeni

clrf VysledekNas1
clrf VysledekNas2
clrf VysledekNas3

_Nas0
movlw 1
subwf Cinitel1,F
bnc HotovoNas
movfw Cinitel21
addwf VysledekNas1,F
bc _Nas1

_Nas4
movfw Cinitel22
addwf VysledekNas2,F
bc _Nas3
goto _Nas0

_Nas1
movlw 1
addwf VysledekNas2,F

bc _Nas2
goto _Nas4

_Nas2
incf VysledekNas3,F
goto _Nas4

_Nas3
incf VysledekNas3,F
goto _Nas0

HotovoNas
return

;---------------------------------------------------------------------
;Cekani pro autoreset displeje:
Cekej

movlw 255
movwf Cekej1
movlw 255
movwf Cekej2
movlw 8
movwf Cekej3
movlw B'00011000' ;bude skok na stranu 4
movwf PCLATH
call UniverzalSmycka
clrf PCLATH
return

;---------------------------------------------------------------------
;Vypocet kadence:
Vypocet2
;Nahrani konstanty 78125 Hz pro převod:

movlw H'77'
movwf Delenec1
movlw H'35'
movwf Delenec2
movlw H'94'  
movwf Delenec3

;Nahrani casu:
movfw kad1Zal
movwf Delitel1
movfw kad2Zal
movwf Delitel2

;Provedeni vypoctu poctu strel za vterinu:
call Deleni
movfw VysledekDel1
movwf Kadence1
movfw VysledekDel2
movwf Kadence2
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return

;---------------------------------------------------------------------
;Vypocet hodnot ustove rychlosti a energie projektilu:
Vypocet1
;Nahrani hodnoty drahy:

movlw H'24' ;do w je nahrano cislo 160
movwf Delenec1 ;160 presunuto do 1.B drahy
movlw H'F4' ;do w je nahrano cislo 134
movwf Delenec2 ;160 presunuto do 2.B drahy
movlw H'00'  ;do w je nahrano cislo 1
movwf Delenec3 ;160 presunuto do 3.B drahy

;Nahrani casu z casovace1:
movfw TMR1L
movwf Delitel1
movfw TMR1H
movwf Delitel2

;Provedeni vypoctu rychlosti v m/s:
call Deleni
movfw VysledekDel1
movwf Mps

;Provedeni prevodu m/s na fps:
movwf Cinitel1 ;v Cinitel1 je hodnota rychlosti v 

m/s
movlw H'D1' ;nahrani
movwf Cinitel21 ; konstanty
movlw H'0C' ; pro prevod
movwf Cinitel22 ;z m/s na fps
call Nasobeni
movfw VysledekNas1
movwf Delenec1
movfw VysledekNas2
movwf Delenec2
movfw VysledekNas3
movwf Delenec3
movlw H'E8'
movwf Delitel1
movlw H'3'
movwf Delitel2
call Deleni
movfw VysledekDel1
movwf Fps11
movfw VysledekDel2
movwf Fps12

;Vypocet energie projektilu z hmotnosti a rychlosti:
movfw Mps
movwf Cinitel1
movwf Cinitel21
clrf Cinitel22
call Nasobeni
movfw VysledekNas1

movwf Cinitel21
movfw VysledekNas2
movwf Cinitel22
movfw HmotnostProjektilu
movwf Cinitel1
call Nasobeni
movfw VysledekNas1
movwf Delenec1
movfw VysledekNas2
movwf Delenec2
movfw VysledekNas3
movwf Delenec3
movlw 200
movwf Delitel1
clrf Delitel2
call Deleni
movfw VysledekDel1
movwf Energie1
movfw VysledekDel2
movwf Energie2

return

;---------------------------------------------------------------------
;Reset vstupniho obvodu7474:
Resetus

bcf Resetus1
bcf Resetus2
movlw 255
movwf Cekej1
movlw 1
movwf Cekej2
movlw 1
movwf Cekej3
movlw B'00011000' ;bude skok na stranu 4
movwf PCLATH
call UniverzalSmycka
clrf PCLATH
bsf Resetus1
bsf Resetus2
return

;---------------------------------------------------------------------
Start

;Vystupni rezim portu B,D,C:
bsf STATUS,RP0
clrf TRISD ;vystupni rezim
movlw B'00011111'
movwf TRISC ;vstupni/vystupni
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movlw B'11111001'
movwf TRISB
bcf STATUS,RP0

call Resetus ;Resetus obvodu7474

;Inicializace displeje:
call Cekej ;cekani na autoinit displeje
movlw B'00011000' ;bude skok na stranu 4
movwf PCLATH
call InitDisplay
clrf PCLATH

;nastaveni citace/casovace 0:
bsf STATUS,RP0 ;nastaveni C/T0 
movlw B'10000111' ;preddelic 1/256    
movwf OPTION_REG
bcf STATUS,RP0

;nastaveni citace/casovace 1:
movlw B'00000000' ;stop casovace1
movwf T1CON ; (preddelic 1/2)
clrf TMR1L ;nulovani obsahu citace 1
clrf TMR1H ;nulovani obsahu citace 1

;Povoleni preruseni:
movlw B'10001000'
movwf INTCON

;---------------------------------------------------------------------
;Nastaveni pocatecnich hodnot:
Hlavni

movlw 11 ;pocet hmotnostnich
movwf Hmotnost ; kategorii projektilu 
movlw B'11111111'
movwf VolbaRezimu
clrf Mps
clrf Fps11
clrf Fps12
clrf Energie1
clrf Energie2
clrf Kadence1
clrf Kadence2
movlw B'00011000' ;bude skok na stranu 4
movwf PCLATH
call MereniUstove
clrf PCLATH

;---------------------------------------------------------------------
;Hlavni smycka:

;volba rezimu:
Hlavni1 

btfsc Rezim ;pri stisku tlac. vynech dalsi 

instrukci
goto Hlavni3

SmyckaTlac1
btfss Rezim ;pockej na uvolneni tlac
goto SmyckaTlac1 ;pockej na uvolneni tlac
call Cekej ;prodleva proti zakmitum kontaktu 

tlac.
movlw B'00011000' ;bude skok na stranu 4
movwf PCLATH
call VymazDisplay
clrf PCLATH
comf VolbaRezimu,F

 btfsc VolbaRezimu,0
goto Hlavni2
movlw B'00011000' ;bude skok na stranu 4
movwf PCLATH
call MereniKadence ; Kadence
clrf PCLATH
goto Hlavni1

Hlavni2
movlw B'00011000' ;bude skok na stranu 4
movwf PCLATH
call MereniUstove ; Ustova rych. + energie 
clrf PCLATH
goto Hlavni1

;volba hmotnosti projektilu:
Hlavni3

btfsc VolbaHmotnosti
goto Hlavni1

SmyckaTlac2
btfss VolbaHmotnosti
goto SmyckaTlac2
call Cekej ;prodleva proti zakmitum kontaktu 

tlac.
btfss VolbaRezimu,0
goto Hlavni1
decf Hmotnost,F
BZ Hlavni4
goto Hlavni5

Hlavni4
movlw 11 ;reload pocet hmotnostnich
movwf Hmotnost ; kategorii projektilu 

Hlavni5
movlw B'00011000' ;bude skok na stranu 4
movwf PCLATH
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call VymazDisplay
clrf PCLATH
movlw B'00011000' ;bude skok na stranu 4
movwf PCLATH
call MereniUstove
clrf PCLATH
goto Hlavni1  

;---------------------------------------------------------------------
;Obsluha preruseni:
Prerus

movwf Zip_w ;zaloha w 
swapf STATUS,W ; a STATUS
movwf Zip_s ; pro preruseni

; btfsc VolbaRezimu,0
; goto PreruseniUstova

PreruseniUstova
; btfss INTCON,2

goto K2
; incf kad1
; BZ K1
; goto KonecPrerus

K1
incf kad2
goto KonecPrerus

K2
btfss Set2
goto ZapniCitac1
movlw B'00000000' ;stop casovace1
movwf T1CON
call Vypocet1

; call Vypocet2

movlw B'00011000' ;bude skok na stranu 4
movwf PCLATH
call VymazDisplay
movlw B'00011000' ;bude skok na stranu 4
movwf PCLATH
call MereniUstove
clrf PCLATH
goto $

; btfsc VolbaRezimu,0

; btfss VolbaRezimu,0
; call MereniKadence

clrf PCLATH
call Resetus
goto KonecPrerus

ZapniCitac1
clrf TMR1L
clrf TMR1H
movlw B'00110001' ;start casovace1
movwf T1CON ; (preddelic 1/8)

btfss meri,0
; goto K3

movf kad1,w
movwf kad1Zal
movf kad2,w
movwf kad2Zal
clrf kad1
clrf kad2
goto KonecPrerus

K3
clrf TMR0
bsf STATUS,RP0 ;nastaveni C/T0 
movlw B'10000111' ;preddelic
movwf OPTION_REG ; 1/256
bcf STATUS,RP0
bsf meri,0

goto KonecPrerus

KonecPrerus
call Resetus
movlw B'00001000' ;obnova flagu
movwf INTCON ; pro dalsi preruseni
swapf Zip_s,W ;obnoveni
movwf STATUS ; w a STATUS
swapf Zip_w,F ; pred navratem
swapf Zip_w,W ; z preruseni

retfie ;navrat z preruseni

;---------------------------------------------------------------------
;---------------------------------------------------------------------

org 0x1800 ;stranka 4
;---------------------------------------------------------------------
;Zapis dat na displej:
MereniUstove

movlw 73 ;pocet znaku+1
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movwf PocetZnaku
clrf PocitadloZnaku

_Zapis1

decf PocetZnaku,F
BZ KonecZapisu1
call UstovaRychlost
call ZapisZnak
incf PocitadloZnaku,F
goto _Zapis1

KonecZapisu1

return

;---------------------------------------------------------------------
;Zapis dat na displej:

MereniKadence

movlw 57 ;pocet znaku+1
movwf PocetZnaku
clrf PocitadloZnaku

_Zapis2

decf PocetZnaku,F
BZ KonecZapisu2
call Kadence
call ZapisZnak
incf PocitadloZnaku,F
goto _Zapis2

KonecZapisu2

return

;---------------------------------------------------------------------
;Tabulka 1
UstovaRychlost

movfw PocitadloZnaku
addwf PCL,F

;-----------------------------------------------------
retlw 'U' ;1. radek
retlw 'S'
retlw 'T'
retlw 'O'
retlw 'V'
retlw 'A'

retlw ' '
retlw 'R'
retlw 'Y'
retlw 'C'
retlw 'H'
retlw 'L'
retlw 'O'
retlw 'S'
retlw 'T'
retlw ':'
retlw 'E' ;3. radek
retlw 'N'
retlw 'E'
retlw 'R'
retlw 'G'
retlw 'I'
retlw 'E'
retlw ' '
retlw 'S'
retlw 'T'
retlw 'R'
retlw 'E'
retlw 'L'
retlw 'Y'
retlw ':'
retlw ' '
retlw ' '
retlw ' '
retlw ' '
retlw ' '
retlw ' '
retlw ' '
retlw ' '
retlw ' '
goto Mps3 ;2. radek
goto Mps2
goto Mps1
retlw ' '
retlw 'm'
retlw '/'
retlw 's'
retlw ' '
retlw ' '
goto Fps3
goto Fps2
goto Fps1
retlw ' '
retlw 'f'
retlw 'p'
retlw 's'
retlw '<' ;4. radek
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retlw '0'
retlw ','
goto Hmotnost2
goto Hmotnost1
retlw '>'
retlw 'g'
retlw ' '
retlw ' '
goto Energ4
retlw ','
goto Energ3
goto Energ2
goto Energ1
retlw ' '
retlw 'J'

;---------------------------------------------------------------------
;Tabulka 2
Kadence

movfw PocitadloZnaku
addwf PCL,F

;-----------------------------------------------------
retlw 'K' ;1. radek
retlw 'A'
retlw 'D'
retlw 'E'
retlw 'N'
retlw 'C'
retlw 'E'
retlw ':'
retlw ' '
retlw ' '
retlw ' '
retlw ' '
retlw ' '
retlw ' '
retlw ' '
retlw ' '
retlw ' ' ;3. radek
retlw ' '
retlw ' '
retlw ' '
retlw ' '
retlw ' '
retlw ' '
retlw ' '
retlw ' '
retlw ' '
retlw ' '
retlw ' '

retlw ' '
retlw ' '
retlw ' '
retlw ' '
retlw ' '
retlw ' '
retlw ' '
retlw ' '
retlw ' '
retlw ' '
retlw ' '
retlw ' '
goto Kad4 ;2. radek
goto Kad3
retlw ','
goto Kad2
goto Kad1
retlw ' '
retlw 'r'
retlw 'a'
retlw 'n'
retlw '/'
retlw 's'
retlw '.'
retlw ' '
retlw ' '
retlw ' '
retlw ' '

;---------------------------------------------------------------------
;Tabulka3
VahoveKategorie1

addwf PCL,F ;zobrazovany znak:
;-----------------------------------------------------

nop
retlw 43 ;0.43 g 
retlw 33 ;0.33 g 
retlw 30 ;0.30 g
retlw 28 ;0.28 g
retlw 25 ;0.25 g 
retlw 23 ;0.23 g 
retlw 20 ;0.20 g
retlw 18 ;0.18 g
retlw 16 ;0.16 g 
retlw 14 ;0.14 g 
retlw 12 ;0.12 g 

;---------------------------------------------------------------------
;Tabulka4
Konverze
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addwf PCL,F
;-----------------------------------------------------

retlw '0'
retlw '1'
retlw '2'
retlw '3'
retlw '4'
retlw '5'
retlw '6'
retlw '7'
retlw '8'
retlw '9'

;---------------------------------------------------------------------
Mps3

movfw Mps
movwf Prevod1
clrf Prevod2
call Prevod
movfw Preveden3
goto Konverze

Mps2
movfw Preveden2
goto Konverze

Mps1
movfw Preveden1
goto Konverze

Fps3
movfw Fps11
movwf Prevod1
movfw Fps12
movwf Prevod2
call Prevod
movfw Preveden3
goto Konverze

Fps2
movfw Preveden2
goto Konverze

Fps1
movfw Preveden1
goto Konverze

Hmotnost2
movfw Hmotnost
call VahoveKategorie1

movwf HmotnostProjektilu
movwf Prevod1
clrf Prevod2
call Prevod
movfw Preveden2
goto Konverze

Hmotnost1
movfw Preveden1
goto Konverze

Energ4
movfw Energie2
movwf Prevod2
movfw Energie1
movwf Prevod1
call Prevod
movfw Preveden4
goto Konverze

Energ3
movfw Preveden3
goto Konverze

Energ2
movfw Preveden2
goto Konverze

Energ1
movfw Preveden1
goto Konverze

Kad4
movfw Kadence2
movwf Prevod2
movfw Kadence1
movwf Prevod1
call Prevod
movfw Preveden4
goto Konverze

Kad3
movfw Preveden3
goto Konverze

Kad2
movfw Preveden2
goto Konverze

Kad1
movfw Preveden1
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goto Konverze

;---------------------------------------------------------------------
;Univerzalni zpozdovaci smycka:
;(Casove prodlevy nahrat do Cekej1, Cekej2 a Cekej3) 
;(Celkovy cas=Cekej1 * Cekej2 * Cekej3 * 200ns)
UniverzalSmycka

decfsz Cekej1,F
goto UniverzalSmycka
decfsz Cekej2,F
goto UniverzalSmycka
decfsz Cekej3,F
goto UniverzalSmycka
return

;---------------------------------------------------------------------
;Cekani 1.64 ms:
Cekej1.64ms

movlw 255
movwf Cekej1
movlw 33
movwf Cekej2
movlw 1
movwf Cekej3
call UniverzalSmycka
return

;---------------------------------------------------------------------
;Cekani 40 µs:
Cekej40us

movlw 200
movwf Cekej1
movlw 1
movwf Cekej2
movlw 1
movwf Cekej3
call UniverzalSmycka
return

;---------------------------------------------------------------------
;Zapis instrukce s trvanim 40 µs:
;(instrukce musi byt ve work registru)
ZapisInstrukce40us

bsf E ;bit E je nastaven
bcf RS ;instrukce
movwf Display ;instrukce na port displeje
nop
bcf E ;zapis na disp. (sest. hrana)
call Cekej40us ;cekani na provedeni instrukce
bsf E ;bit E je nastaven
return

;---------------------------------------------------------------------
;Zapis znak:
;(znak musi byt ve work registru)
ZapisZnak

bsf E ;bit E je nastaven
bsf RS ;znak
movwf Display ;instrukce na port displeje
nop
bcf E ;zapis na disp. (sest. hrana)
call Cekej40us ;cekani na provedeni instrukce
bsf E ;bit E je nastaven
return

;---------------------------------------------------------------------
;Zapis instrukce s trvanim 1.64 ms:
;(instrukce musi byt ve work registru)
ZapisInstrukce1.64ms

bsf E ;bit E je nastaven
bcf RS ;instrukce
movwf Display ;instrukce na port displeje
nop
bcf E ;zapis na disp. (sest. hrana)
call Cekej1.64ms ;cekani na provedeni 

instrukce
bsf E ;bit E je nastaven
return

;---------------------------------------------------------------------
;Mazani displeje a navrat kurzoru na zacatek:
VymazDisplay

movlw B'00000001' ;vymaze displej
call ZapisInstrukce1.64ms
movlw B'00000011' ;navrat kurzoru
call ZapisInstrukce1.64ms
return

;---------------------------------------------------------------------
;PREVOD 2-Bytu v hex na 5-Byte v dec:
Prevod

clrf Preveden1 ;Preveden 1,2,3,4,5 vynulovan
clrf Preveden2
clrf Preveden3
clrf Preveden4
clrf Preveden5
movlw 9
movwf Pocitadlo1
movwf Pocitadlo2
movwf Pocitadlo3
movwf Pocitadlo4
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_Prevod
movlw 1 ;do w je nahrano cislo 1
subwf Prevod1,F ;Prevod1 je snizen o 1
bc _Prevod2 ;kdyz zaporny, skoc na _Prevod2

_Prevod1
movlw 1 ;do w je nahrano cislo 1
subwf Prevod2,F ;Prevod2 je snizen o 1
bc _Prevod2 ;kdyz zaporny, skoc na _Prevod1
goto _HotovoPrevod ;jdi na Prevod2

_Prevod2
movlw 1
incf Preveden1,F
subwf Pocitadlo1,F
bc _Prevod
incf Preveden1,F

_Prevod3
clrf Preveden1
movlw 9
movwf Pocitadlo1
incf Preveden2,F
movlw 1
subwf Pocitadlo2,F
bc _Prevod

_Prevod4
clrf Preveden2
movlw 9
movwf Pocitadlo2
incf Preveden3,F
movlw 1
subwf Pocitadlo3,F

bc _Prevod

_Prevod5
clrf Preveden3
movlw 9
movwf Pocitadlo3
incf Preveden4,F
movlw 1
subwf Pocitadlo4,F
bc _Prevod

_Prevod6
clrf Preveden4
movlw 9
movwf Pocitadlo4
incf Preveden5,F
goto _Prevod

_HotovoPrevod
return

;---------------------------------------------------------------------
;Inicializace displeje:
InitDisplay

movlw B'00111000' ;8-bit, 2 radky, font 5*7
call ZapisInstrukce40us
movlw B'00000110' ;po zapsani kurzor 

doprava
call ZapisInstrukce40us
movlw B'00001100' ;displej ON, kurzor 

OFF
call ZapisInstrukce40us
call VymazDisplay
return

;---------------------------------------------------------------------
end
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[C] Plošné spoje 

[C.1] Řídící deska – strana spojů

Obr. 30

[C.2] Řídící deska – strana součástek

Obr. 31
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[C.3] Deska napájecího zdroje – strana spojů

Obr. 32
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[D] Fotografie hotového měřiče 

Obr. 33 Pohled na měřič seshora
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Obr. 34 Pohled na měřič zboku

Obr. 35 Pohled na měřič zepředu
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Obr. 36 Pohled na měřič zleva (osazen včetně držáku baterií)

Obr. 37 Pohled na měřič – přední panel

Obr. 38 Pohled na měřič – zadní panel
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Obr. 39 Pohled na měřič v zapnutém stavu

Obr. 40 Celkový pohled na měřič
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