
1 
 

1 Úvod 
 

Tato bakalá�ská práce se zabývá konstrukcí za�ízení, které umožní v reálném �ase 
ovládat anténní soustavy v azimutu a elevaci a zajistit tak jejich sm�rování na pohyblivé cíle 
na nízké a st�ední ob�žné dráze. Cílem je navrhnout obvodové zapojení, které bude schopno 
ovládat jak anténní rotátory firmy YAESU, tak i rotátory EGIS a další �ízené po sb�rnici  
RS-232.  

Za�ízení má umožnit ovládání antén na základ� údaj� o azimutu a elevaci p�ijatých 
z osobního po�íta�e ze sb�rnice USB a také autonomní �ízení, za pomoci algoritm� pro 
výpo�et polohy vesmírných t�les, implementovaných do �ídícího mikrokontroléru zapojení. 
Pro pohodln�jší obsluhu v autonomním režimu by m�lo zapojení umož�ovat p�ipojení vn�jší 
klávesnice.  

Sou�ástí této práce je rovn�ž návrh programového vybavení �ídícího mikrokontroléru, 
které bude poskytovat všechny požadované funkce a vlastnosti.  

Další �ástí je návrh desek plošných spoj� a realizace obvodu, která umožní vyzkoušení 
�innosti navrženého za�ízení v praktických podmínkách.  
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2 Principy ovládání anténních rotátor� 
 

Zp�soby komunikace ovlada�� anténních rotátor� s okolím (PC, další za�ízení) a 
jejich �ízení se u r�zných výrobc� zna�n� odlišují. V následujících odstavcích jsou rozebrány 
principy �ízení rotátor� od firem YAESU a EGIS.      
 

2.1 Ovlada�e anténních rotátor� YAESU 
 

Anténní rotátory modelové �ady G od firmy YAESU [1] (nap�. G-5500) nedisponují 
možností p�ímého ovládání z osobního po�íta�e, mají však vyveden �ídící vstup, pomocí 
n�hož lze ovlada� propojit s komunika�ním interfacem pro PC (nap�. GS-232). Tento 
interface na základ� dat p�ijatých z po�íta�e zajistí nato�ení rotátoru dle požadovaných 
parametr� (azimut, elevace) a poskytuje pro po�íta� zp�tnou vazbu na anténní rotátory.  
 Zmín�ný �ídící vstup ovlada�e rotátor� YAESU je vyobrazen na Obr. 1 a obsahuje 4 
vstupní piny, kterými je ur�en sm�r otá�ení rotátoru (elevace nahoru, dol�; azimut vlevo, 
vpravo). Tyto vstupy jsou navrženy pro spínání tranzistory s otev�eným kolektorem, jsou tedy 
aktivní p�i nízké úrovni nap�tí. Na �ídícím konektoru jsou dále vyvedeny dva analogové 
výstupy, které zp�tn� poskytují informaci o aktuální poloze antény. Na t�chto výstupech je 
p�ítomno nap�tí 2 až 4,5 Vss a jeho velikost je lineárn� závislá na úhlu nato�ení antény.  

 
Význam jednotlivých pin� konektoru uvádí následující tabulka (Tab. 1). 

 
Tabulka 2.1: Zapojení konektoru pro externí �ízení rotátoru YAESU G-5500 

�íslo pinu 
 

Význam 
1 aktuální elevace, 2 až 4,5V (0-180º) 
2 oto�it vpravo 
3 oto�it nahoru 
4 oto�it vlevo  
5 oto�it dol� 
6 aktuální azimut, 2 až 4,5V (0-450º) 
7 výstup ss. 13V/200mA z vnit�ního zdroje 

5500   8 GND 
 

Z tabulky je vid�t, že anténní rotátory YAESU G-5500 a podobné typy poskytují 
napájení 13 V / 200 mA pro p�ipojené za�ízení. Zapojení autonomního ovlada�e antén 
navrhované v této bakalá�ské práci nabízí možnost p�ipojení externího napájení 12 V a také 
možnost využít výše zmín�né napájení z ovlada�e YAESU. 

Obrázek 2.1 - Konektor pro externí �ízení rotátoru YAESU G-5500 
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2.2 Ovlada�e anténních rotátor� EGIS 
 

Rotátory firmy EGIS [2] (Focus, Profi-Tracker) jsou ur�eny pro profesionální využití a 
jejich externí �ízení je umožn�no bu� již integrovaným, nebo dodate�n� montovaným 
komunika�ním modulem. Tento modul využívá sériového p�enosu dat dle standardu RS-232 
se dv�ma datovými (receive data, transmit data) a dv�ma �ídícími vodi�i (request to send, 
clear to send). Rychlost komunikace lze nastavit (p�ednastavena je hodnota 1200Bd). Pro 
p�enos se využívá formátu 8N1 (osm datových bit�, žádná parita, jeden stop bit).      
 Samotný komunika�ní protokol je pom�rn� jednoduchý a obsahuje n�kolik p�ímých 
p�íkaz�, z nichž d�ležité pro naši aplikaci budou d�ležité pouze p�íkazy zjišt�ní aktuální 
pozice rotátoru a nastavení na zadanou pozici. P�ed zadáním každého p�íkazu musí být 
vysláno tzv. heslo, které je z výroby p�ednastaveno na skupinu ASCII znak� „&*“. Toto heslo 
lze v nastavení ovlada�e zm�nit, což je pot�eba následn� provést i u za�ízení komunikujícího 
s tímto ovlada�em. Za heslem následuje mezera a poté požadovaný p�íkaz. P�íkaz je ukon�en 
zakon�ovací sekvencí (CR). Požadovaný úhel nato�ení antény je nutno ovlada�i odeslat 
s rozlišením jednotek setin stupn�. 
 Seznam p�íkaz�, které lze p�i komunikaci s ovlada�em rotátoru EGIS Profi-Tracker po 
sb�rnici RS-232 využít, uvádí následující tabulka (Tab. 2): 
 

Tabulka 2.2: P�íkazy ovlada�e rotátoru EGIS Profi-Tracker 

P�íkaz Interpretace 
AZ=hodnota sm�rovat na zadaný azimut 
EL=hodnota sm�rovat na zadanou elevaci 
AZ=? vrátí hodnotu nastaveného azimutu 
EL=? vrátí hodnotu nastavené elevace 
L1=? vrátí datovou hodnotu analog. vstupu 

PORT1 
P=�íslo sm�rovat na družici na zadané pozici 

v seznamu ovlada�e EGIS 
ORG spustí kalibraci 
SATLIST=? vrátí celý vnit�ní seznam družic 

 

3 Komunika�ní standardy RS-232, PS/2, USB 
 

Cílem této práce není do detailu rozebírat parametry jednotlivých typ� sb�rnic, 
zabývat se jejich hardwarovým provedením a rozebírat komunika�ní protokoly. V této 
kapitole jsou zmín�ny jen základní vlastnosti, které jsou d�ležité pro konstrukci autonomního 
ovlada�e antén. 

3.1 Rozhraní RS-232 
 

Sériový komunika�ní standard RS-232 [3] býval v minulosti hojn� využíván pro 
p�ipojení periférií k PC nap�. myší, modem�, propojení dvou PC, a další. V aplikaci 
autonomního ovlada�e antén je RS-232 implementován pro zajišt�ní komunikace s ovlada�em 
rotátor� EGIS Profi-Tracker a ostatní ovlada�e s komunikací RS-232. 

Komunikaci dle standardu RS-232 lze provozovat s p�enosovými rychlostmi 75 Baud 
– 128 kBaud, p�i�emž n�které parametry p�enosu lze nastavit dle standardizovaných hodnot. 
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3.1.1 Vlastnosti komunika�ního standardu RS-232  

� Data jsou vysílána asynchronn� od LSB k MSB. 
� Stavu log. 1 odpovídá -5 až -15 V, log. 0 odpovídá +5 až +15 V 
� Využívá 9 vodi�ovou sb�rnici, p�i�emž základními signály jsou TXD (transmit data) a 

RXD (receive data) a GND, použití dalších �ídících signál� je volitelné. 
� P�enášená data lze zabezpe�it povolením p�enosu paritního bitu, paritu lze nastavit. 
� Zvolit lze i po�et datových bit� (5 - 9), stop bit� (1 - 1,5 - 2). 
� Lze využít �ízení toku dat (handshaking). 
� Napájení pro p�ipojené za�ízení není tímto standardem poskytováno, lze však k tomuto 

ú�elu využít nepoužité �ídící signály a softwarov� je nastavit na log. 0 což odpovídá 
výstupnímu nap�tí 5 až 15V, výstupy jsou vybaveny nadproudovou ochranou – jeden 
výstup poskytne max. 20mA. 

� Maximální délka propojovacího kabelu v laboratorních podmínkách je 10 m (pro  
128 kBaud) až 900 m (pro 2,4 kBaud). 

3.2 Rozhraní PS/2 
 

Komunika�ní standard PS/2 [4] se využívá pro p�ipojování klávesnic a myší 
k osobním po�íta��m. V zapojení autonomního ovlada�e antén je využit pro p�ipojení malé 
externí numerické klávesnice p�vodn� ur�ené pro notebook.  

Narozdíl od RS-232 se jedná o synchronní sériový p�enos a jediná používaná varianta 
tohoto rozhraní pracuje s p�enosovou rychlostí 10 – 16,7 kBaud. 

 

3.2.1 Vlastnosti komunika�ního rozhraní PS/2 

� P�ipojené za�ízen m�že být napájeno 5 V z hostitelského za�ízení, pokud odb�r 
nep�ekro�í 275 mA. 

� Výstupní nap�tí odpovídající logickým úrovním vyhovuje specifikacím TTL 
� PS/2 komunikace je synchronní a pro generování datového i hodinového signálu 

využívá zapojení tranzistor� s otev�eným kolektorem a pull-up rezistory. 
� Sb�rnice je ne�inná, pokud jsou oba vodi�e v log. 1, pouze v této chvíli m�že za�ízení 

za�ít vysílat data. 
� Hostitel �ídí provoz na sb�rnici a m�že kdykoli p�erušit komunikaci nastavením 

hodinového signálu na log. 0. 
� Hodinový signál vždy generuje pod�ízené za�ízení. 
� Každý rámec obsahuje 11–12bit� dle sm�ru komunikace (start bit, 8 datových bit� – 

po�adí od LSB k MSB, 1 paritní bit – lichá parita, 1 stop bit, 1 potvrzovací bit – pouze 
p�i komunikaci od hostitele k pod�ízenému za�ízení).   

3.3 Rozhraní USB 
 

Moderní rozhraní USB [5] je využíváno v po�íta�ové technice k p�ipojování 
nejr�zn�jších periférií nap�. pam��ových za�ízení, vstupn�/výstupních za�ízení (tiskárny, 
skenery, klávesnice, myši), atd. Toto rozhraní je použito ve zde popisovaném zapojení 
autonomního ovlada�e antén ke komunikaci mezi ovlada�em samotným a po�íta�em.   
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Komunika�ní standard USB (Universal Serial Bus) existuje ve variantách USB 1.0, 
USB 1.1, USB 2.0 a v sou�asné dob� je vyvíjena varianta USB 3.0. Zde jsou probrány 
vlastnosti v sou�asné dob� nejrozší�en�jší varianty USB 2.0, která je implementována 
v zapojení autonomního ovlada�e antén. 

 

3.3.1 Vlastnosti komunika�ního rozhraní USB 2.0 

� Jedná se o sériovou poloduplexní sb�rnici s p�enosovou rychlostí 
1,5 MBaud (low speed), 12 MBaud (full speed) a 480 MBaud 
(high speed) 

� Elektricky je signál p�enášen po diferenciálním vedení a je galvanicky spojen s 
napájecím (Vbus) a zemnícím (GND) vodi�em 

� Za�ízení m�že být napájeno ze sb�rnice p�es vodi�e Vbus (+5 V) a GND, ale musí mít 
odb�r <500mA a možnost úsporného režimu 

� Linková vrstva používá NRZI kódování a bit stuffing, pakety jsou chrán�ny CRC16 
nebo CRC5  

� Veškeré datové p�enosy inicializuje hostitelský �adi� 
� V podstat� se nejedná o sb�rnici, ale o propojení PTP (point to point) mezi hostitelem 

(host) nebo hubem a za�ízením (device) 
� Topologie sít� je stromového typu, kde v každém uzlu je umíst�n USB hub ve funkci 

p�epína�e 
� Z hlediska transportní vrstvy je celé p�enosové médium transparentní 
� Za�ízení mohou obsahovat až 7 rour (pipe) – propojení mezi odesílatelem a p�íjemcem 

a více konfigurací, za�ízení se sama enumerují (jsou identifikovány a jsou jim 
p�i�azovány adresy) a spl�ují specifikaci Plug and Play 

� Maximáln� lze k jednomu ko�enovému USB p�epína�i (hubu) p�ipojit až 127 za�ízení 
� Maximální délka propojovacího kabelu je omezena na 5m pro full speed komunikaci 

K propojení USB za�ízení se používá diferenciální vedení o impedanci 90	. Oba 
diferenciální vodi�e jsou na obou stranách vedení buzeny CMOS hradly se sériov� 
zapojenými rezistory (28 až 44	), sloužícími jako impedan�ní p�izp�sobení. Hostitel i 
za�ízení mají možnost odpojení budicího hradla od linky pro p�ípad, kdy p�echázejí z 
vysílacího do p�ijímacího režimu. 

Úrovn� jsou na diferenciálních vodi�ích pro klidový stav, kdy jsou hostitel i za�ízení 
jsou odpojené, na stran� hostitele ur�eny dv�ma pull-down rezistory a na stran� za�ízení 
jedním pull-up rezistorem. P�ipojením pull-up rezistoru k D+ nebo D- vodi�i je za�ízení 
identifikováno bu� jako full speed nebo jako low speed (viz Tab. 3). Tím se m�ní také 
po�áte�ní podmínka pro výpo�et NRZI. 

Tabulka 3.1: Zapojení pull-up rezistor� pro full/low speed USB 

Rychlost pull-up D+ pull-up D- 
low speed - 1,5k	 
full speed 1,5k	 - 
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4 Blokové schéma autonomního ovlada�e antén 

 

4.1 Princip funkce autonomního ovlada�e 
 

Vzhledem k množství funkcí a jejich složitosti, které má autonomní ovlada� antén 
realizovat, je nejvhodn�jším �ešením této situace použít v zapojení jeden ze spousty 
dostupných mikrokontrolér�. Tento bude realizovat veškeré výpo�etní a �ídící funkce 
v zapojení pouze s minimem podp�rných obvod�. 

Jádrem celého zapojení je jedno�ipový osmibitový mikropo�íta�. Na dva jeho A/D 
p�evodníky jsou p�ivád�ny analogové informace o nastaveném azimutu a elevaci ve form� 
nap�tí 2 – 4,5 V z ovlada�e rotátoru YAESU. Tato nap�tí p�icházejí k A/D p�evodník�m p�es 
omezova�, aby nedošlo k poškození vstup� mikrokontroléru, a p�es RC filtr typu dolní 
propust, který má omezit parazitní indukovaná st�ídavá nap�tí nad cca 20Hz. Velikosti t�chto 
nap�tí jsou v mikrokontroléru p�epo�ítávány na odpovídající úhlové hodnoty (azimut, elevaci) 
a na základ� t�chto údaj� se rozhoduje, zda je pot�eba zasáhnout do sm�rování antén a jakým 
sm�rem. Ovládání anténního rotátoru YAESU je uskute�n�no pomocí �ty� tranzistorových 
spína�� v zapojení s otev�eným kolektorem, jak odpovídá specifikacím dle YAESU. 

Protože v�tšina dostupných mikrokontrolér� obsahuje pouze jeden integrovaný 
hardwarový port USART a tento je využit pro komunikaci USB (viz, dále), je rozhraní pro 
ovládání rotátor� EGIS generováno softwarov�. Nap��ové úrovn� na výstupech 
mikrokontroléru však neodpovídají standartu RS-232, proto je tento port dopln�n o p�evodník 
úrovní.  

Obrázek 4.1 - Blokové schéma autonomního ovlada�e antén v azimutu a elevaci 
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Požadované sm�rování rotátor� ur�uje bu� osobní po�íta� p�ipojený k ovlada�i 
pomocí USB portu, nebo se sm�rování vypo�ítává na základ� dráhy družice vybrané ze 
seznamu v mikropo�íta�i, aktuálního �asu a polohy anténní soustavy. Komunikaci USB 
zajiš�uje UART integrovaný na �ipu kontroléru dopln�ný obousm�rným p�evodníkem  
USB – RS-232. 

 Aby bylo možné ovlada� používat autonomn� – bez p�ipojeného PC, obsahuje 
zapojení alfanumerický displej 2x16znak� a �ty�i základní ovládací tla�ítka. Pro v�tší komfort 
obsluhy je možné k ovlada�i p�ipojit externí numerickou klávesnici p�es rozhraní PS/2. Toto 
rozhraní je vytvo�eno mikrokontrolérem softwarov�. 

Autonomní funkce také vyžaduje hodiny reálného �asu, které jsou realizovány 
v mikrokontroléru pomocí �asova�e TMR1 s externím zdrojem taktovacího signálu. Aby 
nebylo nutné p�íliš korigovat chod tohoto �asova�e, je zdrojem taktovacího kmito�tu krystal 
s kmito�tem 32,768kHz, který lze úsp�šn� binárn� (215) d�lit až na hodnotu 1Hz. Tento 
�asova� je také schopen �innosti v úsporném režimu, což do budoucna nabízí možnost 
bateriového provozu. 

Algoritmy pro výpo�et pozic a seznam družic jsou obsaženy ve zdrojovém 
kódu mikrokontroléru. 

5 Konkretizace návrhu - Použité sou�ástky 
 

Celé zapojení má možnost napájení z ovlada�e rotátor� YAESU, který poskytuje 
stejnosm�rné napájení 12V. Další možností je použití externího napájení. Mobilní 
transceivery, jež se �astou využívají i jako základnové a s nimiž bude pravd�podobn� tento 
autonomní ovlada� využíván, bývají napájeny rovn�ž z nap�tí 12–14,5V. Proto je napájecí 
�ást zapojení autonomního ovlada�e uzp�sobena k tomuto provoznímu nap�tí. Pokud není 
možné zajistit 12V napájecí nap�tí pro ovlada�, je možné ovlada� napájet nap�íklad nap�. ze 
sí�ového adaptéru s p�íslušnými parametry. 
 

5.1 Stabilizace napájení 
 

Protože napájecí nap�tí 12V není vhodné pro mikrokontrolér a další obvody, je nap�tí 
stabilizováno na hodnotu 5V integrovaným stabilizátorem LM7805. Ostatní periferijní 
integrované obvody byly vybírány tak, aby nebylo nutné další snižování napájení (nap�. 3,3V 
pro USB p�evodník) a hodnota 5V vyhovuje všem použitým obvod�m. 

Parazitní jevy ší�ící se po napájecím vedení jsou na vstupní i výstupní brán� 
stabilizátoru blokovány pomocí elektrolytických i keramických kondenzátor�, jak je b�žné p�i 
použití t�chto stabilizátor�. 
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5.2 �ídící mikrokontrolér  
 

Jádrem celého zapojení byl zvolen osmibitový mikrokontrolér od firmy Microchip PIC 
18F2620 [6] jednak proto, že jako jeden z mála dostupných obvod� disponuje dostatkem 
programové pam�ti pro tuto aplikaci a také proto, že pro tento obvod je voln� dostupný 
program v jazyce C pro obdobné zapojení dle G6LVB [7].  

Jednotlivé funk�ní bloky obsažené v tomto mikrokontroléru jsou v�etn� zp�sobu 
navázání na ostatní bloky vyobrazeny na blokovém schématu uvedeném na Obr. 3. 
 

5.2.1 Základní parametry mikrokontroléru PIC 18F2620 

� 64 kB Flash pam�ti, až 100 000 programovacích cykl�. 
� 3986 B SRAM, 1 kB EEPROM na �ipu s možností až 1 000 000 p�epsání. 
� Taktovací kmito�et až 40 MHz p�i použití vnit�ní smy�ky PLL s násobi�kou 4x. 
� 25 programovatelných I/O pin�. 
� 2 x 10 bit A/D p�evodník. 
� 2 x analog. komparátor. 
� Integrovaný generátor PWM. 
� SPI (serial programming interface) s možností ICSP. 
� Integrovaný EUSART s podporou RS-232, RS-485 a LIN 1.2. 
� 1 x 8 bit, 3 x 16 bit �asova�e, u TMR1 možnost externího hodin. signálu – možnost 

využít jako RTC. 
� Volitelná rozší�ená instruk�ní sada pro jazyk C. 
� Napájecí nap�tí 2 - 5,5 V. 
� Pouzdro PDIP28. 

5.2.2 Instruk�ní sada PIC 18F2620 
 

Mikrokontroléry PIC 18 disponují základní instruk�ní sadou, která �ítá 75 
šestnáctibitových instrukcí: 

� Instrukce p�enosu dat 
� Matematické a logické operace 
� Instrukce v�tvení programu 

Obrázek 5.1 - Blokové uspo�ádání stabilizátoru LM 7805 
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Navíc mikropo�íta�e �ady PIC 18 obsahují 8 rozši�ujících instrukcí pro práci se 
softwarovým zásobníkem, které napomáhají optimalizaci výsledného zdrojového kódu.  

5.2.3 Blokové schéma PIC 18F2620 

 
 

Obrázek 5.2 - Blokové uspo�ádání mikrokontroléru PIC 18LF2620I/SP 
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5.2.4 Rozložení vývod� PIC 18LF2620I/SP 

5.3 P�evodník nap��ových úrovní pro RS-232 
 

Protože standard RS-232 pracuje s úrovn�mi 5 až 15V (log. 0) a -5 až -15V  
(log. 1), není možné signály na sb�rnici generovat p�ímo výstupními piny mikrokontroléru. Je 
t�eba použít p�evodník. K tomuto ú�elu je nevhodn�jší použít n�který z p�evodník� od firmy 
Maxim nap�. MAX232, MAX233, MAX3233, MAX3235 a další.  

Jelikož rotátory ovládané po RS-232 striktn� nevyžadují použití �ídících signál� RTC, 
CTS, jsou d�vodu úspory pin� mikrokontroléru v zapojení z komunikace vypušt�ny. Ke 
komunikaci RS-232 v zapojení autonomního ovlada�e jsou využity pouze piny RXD, TXD a 
proto byl pro zapojení vybrán nejjednodušší a nejb�žn�jší p�evodník - obvod MAX232 [8]. 
 

5.3.1 Základní parametry MAX232  

� Napájecí nap�tí 5V 
� Výstupní úrovn� dle specifikací TTL a RS-232 
� P�enosová rychlost 120 kbit/s  (MAX232), 200 kbit/s (MAX232A) 
� P�evádí dv� linky v každém sm�ru 
� Pouzdro DIP16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5.3 - Rozložení vývod� PIC 18LF2620I/SP 
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5.3.2 Zjednodušené zapojení a rozložení vývod� MAX232 

                        

5.4 P�evodník RS-232 – USB 
Vybraný mikrokontrolér PIC 18F2620 nemá integrované USB rozhraní, jako n�které 

šestnáctibitové jedno�ipy PIC. Nejjednodušším zp�sobem jak v tomto p�ípad� realizovat 
komunika�ní rozhraní USB je využít n�který z integrovaných obvod� firmy FTDI (FT232R, 
FT245R, FT2232C, FT232BM, FT245BM, a další).  

Jedná se o p�evodníky USB na n�který ze sériových protokol� (RS-232, nebo  
RS-485 – obvody FT232x), p�ípadn� na výstup ve form� pam�ti FIFO (FT-245x). Užitý 
mikrokontrolér obsahuje rozhraní USART s podporou RS-232 i RS-485, takže je 
nejvýhodn�jší použít n�který z p�evodník� s tímto výstupem. 

Pro autonomní ovlada� antén byl vybrán nejmodern�jší obvod FT232RL [9]. Zvolen 
byl i p�es mírn� vyšší cenu oproti nap�. FT232BM proto, že vyžaduje menší po�et externích 
sou�ástek a má již integrovanou EEPROM pro uložení identifikace za�ízení. Dalším 
pozitivem je také jiné pouzdro SSOP28, které se lépe osazuje než nap�. TQFP32 u FT232BM. 
Volba p�evodu na RS-232 protokol padla proto, že jej je možné snadno vytvo�it pomocí 
integrovaného portu USART mikrokontroléru. 
 

5.4.1 Základní parametry FT232RL 

� Integrovaná EEPROM 1 kB s identifikací za�ízení (VID, PID, sériové �., popis) 
� Možnost výstupu hodinového signálu (6, 12, 24 nebo 48MHz) pro �ízení nap�. MCU  
� Napájení 3,3–5,25V 
� Konfigurovatelné I/O piny 
� P�enosová rychlost 200 Baud až 1 MBaud 
� Podpora napájení z USB nebo z aplikace 
� Dostupné ovlada�e pro všechny OS 
� Pouzdro SSOP28 

Obrázek 5.5 - Rozložení 
vývod� MAX232 

Obrázek 5.4 - Zjednodušené 
zapojení MAX232 
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 5.3.2 Blokové schéma p�evodníku FT232RL�

 

5.4.2 Rozložení vývod� FT232RL 

 
 
 
 
 
 

Obrázek 5.6 - Blokové schéma FT232RL 

Obrázek 5.7 - Rozložení vývod� FT232RL 
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5.5 Alfanumerický LCD zobrazova� 
 

Aby bylo možné autonomní ovlada� pohodln� ovládat i bez p�ipojeného PC, musí být 
zapojení vybaveno zobrazova�em. Na trhu je dostupná široká škála zobrazova��, 
sedmisegmentové �i šestnáctisegmentové jsou pro tuto aplikaci nevhodné. Vzhledem 
k sou�asným cenám LCD alfanumerických �i dokonce grafických zobrazova�� nic nebrání 
jejich použití v autonomním ovlada�i antén. Použití grafického displeje není pro tuto aplikaci 
pot�ebné, sv�j ú�el dob�e splní libovolný více�ádkový alfanumerický displej. Standardem se 
staly v posledních letech alfanumerické LCD zobrazova�e s �adi�em HD44780 [10], 
technická podpora a vzorové obslužné programy pro širokou škálu mikrokontrolér� jsou 
voln� dostupné.  

Pro aplikaci autonomního ovlada�e byl vybrán b�žn� dostupný a levný dvou�ádkový 
zobrazova� se šestnácti znaky v každém �ádku MC1602E-SYL [11] a podsvícením.  

 

5.5.1 Základní parametry MC1602E-SYL 

� 2 x 16 znak�, STN matice. 
� Napájení 5 V / 4 mA. 
� 4,2 V / 120 mA podsvícení. 
� Možnost použití plné 8 vodi�ové datové sb�rnice nebo polovi�ní 4 vodi�ové. 
� T�i �ídící signály (RS, RW, E) 

5.5.2 Blokové uspo�ádání MC1602E-SYL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 5.8 - Blokové uspo�ádání MC1602E-SYL 
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5.5.3 Rozložení vývod� MC1602E-SYL 

 
Tabulka 5.1: Zapojení vývod� MC1602E-SYL: 

Pin Ozna�ení  Funkce 
1 GND GND 
2 +5V +5V 
3 VO Kontrast 
4 RS Register select 
5 R/W �tení/zápis 
6 E povolit (enable) 

7–14 DB0-DB7 datová sb�rnice 
15 A +4,2 V pro podsvícení 
16 K GND podsvícení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 5.9 - Rozložení vývod� MC1602E-SYL 
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6 Konstrukce Autonomního ovlada�e antén v azimutu a elevaci 
 

Obrázek 6.1 - Skute�né schéma zapojení Autonomního ovlada�e antén v azimutu a elevaci 
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Schéma zapojení Autonomního ovlada�e antén v azimutu a elevaci uvedené na Obr. 
6.1 vychází z blokového schématu popsaného v kapitole 4.  

Jádrem zapojení je mikrokontrolér PIC 18LF2620I/SP, který �ídí piny RC2-RC5 spolu 
s �ty�mi tranzistorovými spína�i s otev�eným kolektorem Q1 - Q4 sm�r otá�ení rotátoru 
YAESU. Zp�tn� jsou analogová nap�tí odpovídající aktuálním úhl�m nato�ení antén 
p�ivád�na na diodové omezova�e D1 a D2 a následn� na RC �lánky typu dolní propust R3-C7 
a R4-C8  s mezním kmito�tem cca 30Hz. Z t�chto RC �lánk� jsou analogová nap�tí s 
potla�enými nežádoucími indukovanými st�ídavými pr�b�hy, p�ípadn� omezena na 
maximáln� cca 5,6V p�ivád�na na vstupy A/D p�evodníku mikrokontroléru. Software 
mikrokontroléru tato nap�tí p�evádí na jim odpovídající úhlové vyjád�ení a porovnává je 
s požadovanou hodnotou sm�rování. Na základ� výsledk� porovnávání rozhoduje o sm�ru 
pohybu antény a p�ípadn� spíná tranzistorové spína�e Q1 - Q4.  

Ovládání rotátor� EGIS se uskute��uje po softwarov� vytvo�ené sériové sb�rnici  
RS-232 (RB6, RB7). Na tuto sb�rnici je p�ipojen p�evodník úrovní MAX232CPE, který 
zajiš�uje jednak, aby velikosti výstupních signál� odpovídaly standardu, a taky zp�tn� p�evádí 
signály z RS-232 na úrovn� TTL vhodné pro zpracování mikroprocesorem. Napájení 
p�evodníku je blokováno kondenzátorem C13, aby nedocházelo k ší�ení rušivých impulz� po 
napájecím vedení p�i zm�nách úrovní a zp�tn� aby nebyl tento p�evodník rušen provozem 
ostatních sou�ástí ovlada�e antén. 

Komunikaci po USB zajiš�uje p�evodník USB – RS-232 FT232RL, který je p�ipojen 
na hardwarovou sb�rnici UART mikrokontroléru. P�evodník je zapojen v režimu napájení 
z aplikace a jeho zapojení vychází z katalogového listu.  

Vzhledem k tomu, že je v aplikaci dvakrát použita sb�rnice RS-232, bylo by možné 
využít pro tento ú�el integrovaný USART mikrokontroléru a p�epínat jeho výstupy do 
požadovaného p�evodníku. Tím by ale mohlo docházet ke ztrátám dat, pokud by druhá strana 
zahájila komunikaci po sb�rnici, která je práv� neaktivní. Bylo by t�eba využívat �ídící signály 
RTS/CTS, což by ve výsledku nevedlo k o�ekávané úspo�e pin� mikrokontroléru a vyžádalo 
by si to složit�jší programovou obsluhu než vytvo�ení nového softwarového portu.  

Pro p�ipojení externí numerické klávesnice bylo vybráno rozhraní PS/2. Komunikaci 
s klávesnicí rovn�ž zajiš�uje softwarov� generované rozhraní, tentokrát v synchonní podob� 
na samostatných pinech, aby nedocházelo ke kolizím. 

Ke komunikaci s LCD zobrazova�em se využívá datová sb�rnice polovi�ní ší�ky, 
p�ipojená na piny RA2-RA5 (D4-D7) mikrokontroléru a �ídící signály jsou generovány RB2 
(E), RB4 (RS), RB5 (R/W). Použitím „polovi�ní“ sb�rnice bylo dosaženo snížení nutného 
po�tu pin� mikrokontroléru z jedenácti na osm. Daní za tuto úsporu je v�tší doba trvání 
samotného p�enosu, protože data jsou zobrazova�i posílána nadvakrát – nejprve vyšší nible, 
poté nižší. Vzhledem k objemu p�enášených dat však není delší trvání p�enosu p�ekážkou. 
Kontrast displeje lze nastavit odporovým trimrem R13. 

Vstupn� výstupní piny RA2-RA5, použité pro komunikaci s LCD, jsou 
multiplexovány a využívají se také pro p�ipojení pomocných ovládacích tla�ítek S1-S4 
(vlevo, vpravo, nahoru, dol�), které spínají proti GND. Proto jsou k RA2-RA5 p�ipojeny 
externí pull-up rezistory.  

Hodinový signál pro mikrokontrolér je generován pomocí krystalu 4MHz. 
V konfigura�ních registrech mikrokontroléru je povolen vnit�ní fázový záv�s s násobi�kou 4x. 
Mikrokontrolér je tedy taktován kmito�tem 16MHz. 



 
 

17 
 

�asova� TMR1 je nastaven pro taktování vn�jším signálem, který tvo�en pomocí 
krystalu 32,768kHz. Tento kmito�et je volen kv�li snadnému d�lení vnit�ními binárními 
d�li�kami jedno�ipu až na hodnotu 1s bez nutnosti dodate�ných korekcí.   

Stabilizaci napájecího nap�tí zajiš�uje integrovaný stabilizátor LM7805 v provedení 
TO-220 opat�ený menším chladi�em. Kondenzátory C1-C6 slouží k filtraci a blokování 
napájení.  

Zapojení obsahuje konektor pro ICSP programování mikrokontroléru bez nutnosti 
vyndávání mikrokontroléru IC1 z patice.  
 

6.2 Seznam sou�ástek 
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6.3 Desky plošných spoj� autonomního ovlada�e 
 

Autonomní ovlada� antén v azimutu a elevaci je zkonstruován na dvou jednostranných 
deskách plošných spoj�. Desky byly navrženy ru�n� (bez použití autotouteru) v programu 
CADsoft Eagle 4.16 a jsou vyobrazeny 1:1 na Obr. 6.2. Plošné spoje byly zhotoveny metodou 
fotocesty p�es pozitivní p�edlohu. Osazení desek plošných spoj� zachycuje obr. 6.3. 

Hlavní deska má rozm�ry 154 x 88 mm a obsahuje všechny obvody autonomního 
ovlada�e, pouze ovládací tla�ítka jsou umíst�na na samostatné desce s rozm�ry 45 x 45 mm a 
propojena s hlavní DPS p�tižilovou lištou. 

Všechny použité sou�ástky vyjma USB p�evodníku FT232RL jsou v klasických 
pouzdrech. Obvod FT232RL (IC3) je v pouzd�e pro povrchovou montáž SSOP28 s rozte�í 
vývod� 0,65mm, protože se tyto obvody v pouzdrech DIL pro klasickou montáž nevyráb�jí.   

P�ipojení LCD zobrazova�e k hlavní desce je realizováno podobn� jako u tla�ítek 
pomocí propojovací lišty.  

Konektory pro p�ipojení napájení, rotátoru YAESU, EGIS, USB konektor a konektor 
pro numerickou klávesnici jsou použity v provedení do DPS a jsou umíst�ny vedle sebe podél 
delší strany desky.   
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Obrázek 6.2 - Motiv desek plošných spoj� (pohled ze strany spoj�) 
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Obrázek 6. 3 - Osazení desek plošných spoj� (pohled ze strany sou�ástek) 
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Na následujícím obrázku (Obr 6.4) je možné vid�t n�kolik snímk� realizovaného 
autonomního ovlada�e. Deska s tla�ítky je k hlavní desce p�ipevn�na pomocí distan�ního 
sloupku. U LCD zobrazova�e se nep�edpokládá namáhání, je upevn�n pouze pomocí 
propojovací lišty, pomocí níž se odehrává komunikace s mikrokontrolérem. 

 

 
Obrázek 6. 4 - Snímky z konstrukce ovlada�e antén 

 

7 Program �ídícího mikrokontroléru 

7.1 Vývojový diagram hlavní smy�ky programu 
 

Zjednodušený algoritmus hlavní programové smy�ky mikrokontroléru zachycuje 
Obr.7.1. Tato hlavní smy�ka �ídí b�h celého programu a jsou z ní spoušt�ny veškeré úkony 
mikrokontroléru. Zakreslená smy�ka je pom�rn� zjednodušená a zachycuje jen základní 
úkony mikrokontroléru, kompletní diagram by byl velmi rozsáhlý a nep�ehledný. 
 Po p�ipojení napájení provede nejprve mikrokontrolér inicializaci vstupn� výstupních 
bran pro ovládání rotátor� YAESU, komunikaci s LCD, komunikaci RS-232 a komunikaci 
USB. Inicializuje se a spustí �asova� TMR1 pro funkci hodin reálného �asu. Dále je 
inicializován LCD zobrazova� a vypsáno uvítací hlášení. 
 Následn� mikrokontrolér �eká na vstup. Tento vstup m�že být od uživatele, který zvolí 
n�kterou z uložených družic ke sledování, nebo m�že p�ijít ze sb�rnice USB, kdy nad�ízený 
osobní po�íta� požaduje ur�ité sm�rování antén. V obou t�chto p�ípadech se provede kontrola 
aktuálního sm�ru na�tením stav� A/D p�evodník� a p�ípadn� se provede korekce sm�rování. 
Pokud je zvolena softwarová predikce, musí být spušt�ny výpo�etní algoritmy, které na 
základ� uložených Keplerián� zvolené družice, aktuálního �asu a zem�pisného umíst�ní 
anténní soustavy ur�í požadovaný sm�r. 
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 �innosti této hlavní smy�ky se cyklicky opakují a k narušení jejího b�hu m�že dojít 
pouze vyvoláním p�erušení. V programu jsou p�erušení využita pro komunikaci po USB, 
�innost RTC, pro vytvo�ení softwarových sériových port� RS-232 a PS/2 i p�i �tení z vnit�ní 
EEPROM.  

  
Obrázek 7.1 - Vývojový diagram hlavní smy�ky programu 
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Kompletní program napsaný v jazyce C pro mikrokontroléry PIC má rozsah p�es 8000 
�ádk� a není v možnostech této práce poskytnout zde celý výpis s komentá�i jednotlivých 
krok�. Kompletní zdrojové kódy jsou obsaženy na CD p�iloženém k této práci. Na 
následujících stranách jsou vybrány a popsány d�ležité �ásti �ídícího programu.  

7.2.1 Hlavní programová smy�ka 
 
Hlavní programová smy�ka provádí po spušt�ní mikrokontroléru inicializaci periférií, 

jak již bylo zmín�no výše. Po úsp�šné inicializaci je z této smy�ky cyklicky volána funkce 
základního menu, která obsluhuje požadavky od uživatele v autonomním režimu a je popsána 
v další podkapitole.  
 
void main(void) 
{ 
 PORTENUM pe; 
 
 clearRAM(); 
 
 FpFlags=0; // vypnuti zaokrouhlovani pri vypoctech s FP 
 FpRounding=0; 
 
 DEEInit(); 
 ROTInit(); 
 GPSInit(); 
 HSTInit(); 
 BTNInit(); 
 SNDInit(); 
 MRSInit(); 
 ADCInit(); 
 RTCInit();  
 SWSRxInit(SBRE_9600,SBRE_4800); 
 HWSInit(SBRE_9600); //Inicializace veskereho potrebneho hardwaru 
 
 IPEN=1; // Povoleni preruseni vysoke i nizke priority 
 GIEH=1; // Povoleni preruseni s vysokou prioritou 
 GIEL=1; // Povoleni preruseni s nizkou prioritou 
 
 LCDInit(); // Inicializace LCD (musi byt az po povoleni preruseni, 
protoze vyuziva casovacu s prerusenim 
 
 WriteClear(pe); 
 WriteStr(pe,"LVB Tracker 2.0d"); 
 WriteHome(pe); 
 WriteLF(pe); 
 WriteStr(pe,"Welcome!  "); 
 WriteLocator(pe,&_ds.os); //vypis uvodni zpravy na LCD  
 
 RTCDelay(1000);   //1000 ms prodleva 
 
 while (1) 
 { 
  MNUBase(pe);  //zakladni menu - smycka 
 } 
} 
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7.2.2 Smy�ka základního menu 
 

Tato smy�ka je pom�rn� rozsáhlá (5 stran), její vypušt�ní z ukázky programu však 
nebylo možné, protože tato smy�ka je velmi d�ležitou sou�ástí hlavní programové smy�ky a 
rovn�ž zajiš�uje b�h celého programu. 

Smy�ka provádí vypisování aktuální položky a jejích parametr� na displej, reaguje na 
stisk tla�ítek. Tla�ítky nahoru, dol� lze p�epínat položky menu, tla�ítko vpravo má funkci 
potvrzení vybrané položky, tla�ítkem vlevo lze vystoupit o úrove� výše. 

Mimo to jsou z této smy�ky volány funkce �tení a zápisu do EEPROM v p�ípad� 
požadavku na zobrazení parametr� dané položky �i jejich zm�ny.  

 
static void MNUBase(PORTENUM pe) 
{ 
 U8 u8NumItems=MNU_MAINSIZE;  //nacteni poctu polozek menu 
 U8 u8IdxStart=MNU_MAINSTART;  //pocatecni polozka menu 
 U8 u8Size=MNU_MAINSIZE;    
 const char size2 *pszHeader=_ams[MNUE_MAIN].psz; 
 
 while (TRUE) 
 { 
  const char size2 *psz; 
  U8 u8Idx=u8IdxStart; 
  U8 u8=0; 
  BOOL bFinished=FALSE; 
  
  while (!bFinished)   //cekani na stisk klavesy 
  { 
   const MNUSTRUCT size2 *pms=&_ams[u8Idx]; 
 
   psz=pms->psz; 
  
   WriteClear(pe); 
   WriteStr(pe,pszHeader);//vypis nazvu polozky na LCD 
   WriteHome(pe); 
   WriteLF(pe); 
   WriteStr(pe,psz); //vypis nastavene hodnoty u polozky 
  
   Do   //vyhodnoceni stisknuteho tlacitka 
   { 
    u8=BTNRead(TRUE); 
   } while (u8==0); 
  
   if (u8.BTN_BIT_LEFT) 
   { 
    bFinished=TRUE; //vlevo=vystup o uroven vys 
   } 
   if (u8.BTN_BIT_RIGHT) 
   { 
    bFinished=TRUE; //vpravo=vyber zobrazene polozky 
   } 
   if (u8.BTN_BIT_DOWN) 
   { 
    if (u8Idx<u8IdxStart+u8NumItems-1) 
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    { 
     u8Idx++;  //dolu=zmena hodnoty polozky (+) 
    } 
   } 
   if (u8.BTN_BIT_UP) 
   { 
    if (u8Idx>u8IdxStart) 
    { 
     u8Idx--; //nahoru=zmena hodnoty polozky (-) 

} //toto tlacitko bohuzel zpusobuje 
kolizi s LCD 

   } 
  } 
  if (u8.BTN_BIT_RIGHT)  //pokud je vybrana zobrazena polozka  
  { 
   switch (u8Idx) 
   { 
    case MNUE_MAIN: //pohyb v hlavnim menu 
     pszHeader=_ams[MNUE_MAIN].psz; 
     u8IdxStart=MNU_MAINSTART; 
     u8NumItems=MNU_MAINSIZE; 
     break; 
  
    case MNUE_TRACK: //pohyb v menu TRACK 
     { 
      U8 u8Idx; 

const char size2  
*pszTemp=_ams[MNUE_TRACK].psz; 

 
      if (MNUSat(pe,pszTemp,&u8Idx) 
      {   
       bFinished=PRDTrackWait(pe,u8Idx); 

}//vybrana podpolozka TRACK - spusteno 
//trackovani 

     } 
     break; 
 

case MNUE_AUTO: //menu AUTO (automaticke nalezeni 
 //viditelnych objektu 

     { 
      const char size2 
*pszTemp=_ams[MNUE_AUTO].psz; 
 
      PRDTrackWhatsUp(pe,&_ds.os,pszTemp); 
     } //spusteni vyhledavani aktivnich obj. 
     break; 
 
    case MNUE_UPDATETIME: //polozka UPDATE TIME  
     {   //umozni zmenu nast. casu 
      const char size2 
*psz=_ams[MNUE_UPDATETIME].psz; 
      WriteClear(pe); 
      WriteStr(pe,psz); 



 
 

25 
 

      WriteHome(pe); 
      WriteLF(pe); 
     } 
     { 
      TIMESTRUCT ts; 
 
      RTCGetDateTime(&ts); 
 
      if (MNUGetDateTime(pe,&ts)) 
      { 
      
 RTCSetTime(ts.u16Year,ts.u8Month,ts.u8Day,ts.u8Hour,ts.u8Min,ts.u8Sec
,0); 
      } 
     } 
     break; 
 
    case MNUE_UPDATELOCATOR:  //polozka UPDATE LOCATOR 

{//umoznuje nastavit vlast. polohu zadanim 
//lokatoru  

      const char size2 
*psz=_ams[MNUE_UPDATELOCATOR].psz; 
      WriteClear(pe); 
      WriteStr(pe,psz); 
      WriteHome(pe); 
      WriteLF(pe); 
     } 
     { 
      char szLocator[7]; 
      U8 u8Part=0; 
      BOOL bFinished=FALSE; 
      BOOL bResult=FALSE; 
 
      ostostr(&_ds.os,szLocator); 
      WriteStr(pe,szLocator); 
 
      while (!bFinished) 
      { 
       switch (u8Part) 
       { 
        case 0: 
        
 bResult=MNUGetChar(pe,"ABCDEFGHIJKLMNOPQR",0x40,&szLocator[0]); 
         if (!bResult) 
         { 
          bFinished=TRUE; 
         } 
         break; 
        case 1: 
        
 bResult=MNUGetChar(pe,"ABCDEFGHIJKLMNOPQR",0x41,&szLocator[1]); 
         break; 
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case 2: 
        
 bResult=MNUGetChar(pe,"0123456789",0x42,&szLocator[2]); 
         break; 
        case 3: 
        
 bResult=MNUGetChar(pe,"0123456789",0x43,&szLocator[3]); 
         break; 
        case 4: 
        
 bResult=MNUGetChar(pe,"abcdefghijklmnopqrstuvwx",0x44,&szLocator[4]); 
         break; 
        case 5: 
        
 bResult=MNUGetChar(pe,"abcdefghijklmnopqrstuvwx",0x45,&szLocator[5]); 
         if (bResult) 
         { 
          bFinished=TRUE; 
         } 
         break; 
       } 
       if (bResult) 
       { 
        u8Part++; 
       } 
       else 
       { 
        u8Part--; 
       } 
      } 
      if (bResult) 
      { 
       strtoos(szLocator,&_ds.os); 
       if (MNUMsg(pe,"Update EEPROM?")) 
       {//dotaz na ulozeni LOC do EEPROM 
        if (!DEEUpdate()) 
        { 
        MNUMsg(pe,"EEPROM failure"); 
        }//vypis pripadne chyby 
        else 
        { 
        MNUMsg(pe,"EEPROM success"); 
        }//potvrzeni uspes. zapisu 
       } 
      } 
     } 
     break; 
    
    case MNUE_KEPSLOAD:  //pol. KEPS LOAD 

//Nacteni novych Keplerianu 
     const char size2 *psz=_ams[MNUE_KEPSLOAD].psz; 
     WriteClear(pe); 
     WriteStr(pe,psz); 
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     WriteHome(pe); 
     WriteLF(pe); 
     WriteStr(pe,"Any button exits"); 
     KEPBulkLoad(); 
     break; 
 
    case MNUE_SATDELETE: 
     { 
      const char size2 
*psz=_ams[MNUE_SATDELETE].psz; //polozka SAT DELETE 
      //slouzi pro smazani seznamu SAT  
      WriteClear(pe); 
      WriteStr(pe,psz); 
      WriteHome(pe); 
      WriteLF(pe); 
     } 
     if (MNUMsg(pe,"Are you sure?")) 
     {  //potvrdit smazani 
      KEPDeleteAll(); 
      MNUMsg(pe,"All sats deleted"); 
     }  //potvrzujici zprava 
     break;      
 
    case MNUE_SATEDIT: //polozka SAT EDIT 
       //uprava parametru preletu 
     break; 
   } 
  } 
  else 
  { 
   if (u8.BTN_BIT_LEFT) //stisk leveho=navrat o uroven vys 
   { 
    pszHeader=_ams[MNUE_MAIN].psz; 
    u8IdxStart=MNU_MAINSTART; 
    u8NumItems=MNU_MAINSIZE; 
   } 
  } 
 } 
} 
 

7.2.3 Obsluhy p�erušení 
 

P�erušení jsou, jak již bylo uvedeno výše, v programu využita pro �ízení komunikace 
mikrokontroléru s okolím i pro chod hodin reálného �asu. Obslužné programy jsou tedy 
rovn�ž �ástí programu velmi d�ležitou pro jeho správnou �innost. 

 

7.2.3.1 Obsluha p�erušení od hardwarového USART 
 
Hardwarový USART se v zapojení využívá pro RS-232 komunikaci s USB 

p�evodníkem. Port je nastaven do asynchronního režimu a je nastavena p�enosová rychlost 
9600 Baud a režim 8N1. Jsou povolena p�erušení od p�íjmu i vysílání portu.  
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Pokud je vyhodnoceno p�erušení od p�íjmu portu, je vyhodnoceno, zda jsou p�ítomna 
v jednorozm�rném vektoru „_achwstx“ další data k odeslání a p�ípadn� jsou p�esunuta do 
TXREG k odeslání. Pokud již není p�ítomen dalším byte k odeslání, je vysílání ukon�eno. 

P�i vyhodnocení p�erušení od p�ijíma�e USART, je p�ijatý byte uložen na další 
prázdnou pozici vektoru „_achwsrx“, �ímž se vyprázdní registr p�ijatých dat p�ijíma�e a 
m�že se pokra�ovat v p�íjmu dalšího byte. 

 
static void ISRHigh2(void); 
 
#pragma origin 0x08   
 
interrupt ISRHigh(void) //preruseni vysoke priority 
{ 
  
 U8 u8BSR=BSR; //zaloha aktivni banky registru  
ISRHigh2(); //zavolani pomocne rutiny, kvuli omezenemu //prostoru 
 BSR=u8BSR;  //nacteni ze zalohy 
} 
 
#pragma origin 0x18 
 
interrupt ISRLow(void) //preruseni nizke priority 
{ 
 U8 u8STATUS=STATUS; //zaloha STATUS 
 U8 u8BSR=BSR;  //zaloha akt. banky 
 U8 u8W=W;   //zaloha prac. registru 
 
  /*******************************************/ 
  /* Preruseni od hardwarove serioveho portu */ 
  /*******************************************/ 
 
 if (TXIF)  //preruseni od vysilace 
 { 
  if (_qshwstx.u8Out!=_qshwstx.u8In) 
  { 
   TXREG=_achwstx[_qshwstx.u8Out++];  
   if (_qshwstx.u8Out>=_qshwstx.u8Size) 
   {  
    _qshwstx.u8Out=0; 
} //pokud je co odesilat, nacte se do TXREG //dalsi byte 
  } 
  else 
  { 
   TXIE=0; 
  } 
TXIF=0; //jinak se vymaze priznak preruseni a ukonci 
 }   //obsluha 
 
 if (RCIF)  //preruseni od prijimace 
 { 
  if (OERR) //preruseni chybou prijmu 
  { 
        CREN=0; //pri preteceni RCREG nutno resetovat CREN 
        CREN=1; //(znovu tak povolit prijem)  
  } 
  else 
  { 
   char c=RCREG; //nacteni prijateho byte do „c“ 
   U8 u8InNew=_qshwsrx.u8In+1; 
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   if (u8InNew>=_qshwsrx.u8Size) 
   { 
    u8InNew=0; 
   } //nic neprijato 
   if (u8InNew!=_qshwsrx.u8Out) 
   { 
    _achwsrx[_qshwsrx.u8In]=c; 
    _qshwsrx.u8In=u8InNew; 
   } //postupne nacitani do tabulky „_achwsrx“ 
  } 
  RCIF=0; //vynulovani priznaku a ukonceni obsluhy 
 } 

 
 
 

7.2.3.2 Obsluha p�erušení od �asova�e TMR1 (RTC) 
 
�asova� TMR1 v programu autonomního ovlada�e antén plní funkci hodin reálného 

�asu. P�erušení od TMR1 je díky nastavením p�edd�li�ky generováno každou 1 ms. Obsluha 
p�erušení má za úkol p�epo�ítat na�ítaný po�et p�erušení od TMR1 na reálný �as ve formátu 
rok, m�síc den, hodina, minuta, sekunda. 

 
  /******************************************/ 
  /*         p�erušení od RTC               */ 
  /******************************************/ 
 
  // preruseni od TMR1 kazdou 1 ms 
  if (TMR1IF) 
  { 
   /******************************************/ 
   /*            Obsluha RTC                 */ 
   /******************************************/ 
 
  //nove spusteni TMR1 
  { 
   U16 u16; 
   BOOL b=GIEH; 
 
   GIEH=0; 
   u16.low8=TMR1L;  
   u16.high8=TMR1H;  //zaloha aktualniho stavu TMR1 
   u16-=_rtcs.u16Timer1Reload; 
   TMR1H=u16.high8;  
   TMR1L=u16.low8; //nastaveni TMR1 na puvodni hodnoty 
   GIEH=b; 
  } 
 
    _rtcs.u16Tick++; 
    _rtcs.u16MSec++; 
  if (_rtcs.u16MSec>=1000)   {   
    
   _rtcs.u16MSec=0;   
   _rtcs.u8Sec++; 
   if (_rtcs.u8Sec>=60)  
   { 
    _rtcs.u8Sec=0; 
    _rtcs.u8Min++; 
    if (_rtcs.u8Min>=60) 
    { 
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     _rtcs.u8Min=0; 
     _rtcs.u8Hour++; 
     if (_rtcs.u8Hour>=24) 
     { 
      BOOL b=FALSE; 
 
      _rtcs.u8Hour=0; 
      _rtcs.u8Day++; 
 
      if (_rtcs.u8Day>31) 
      { 
       b=TRUE; 
}//prepocet poctu preruseni  
 //(po 1ms) na sec, min, hod, ... 
      else 
      { 
       if (_rtcs.u8Day>30) 
       { 
        if (_rtcs.u8Month==4 || 
_rtcs.u8Month==6 || _rtcs.u8Month==9 || _rtcs.u8Month==11) 
        { 
         b=TRUE; 
        } 
       } 
    else 
    { 
     if (_rtcs.u8Month==2 && _rtcs.u8Day>28) 
     { 
      if (_rtcs.u8Day>29) 
      { 
       b=TRUE; 
      } 
      else 
      { 
       U16 u16=_rtcs.u16Year%4; 
 
       if (u16!=0) 
       { 
        b=TRUE; 
       } 
      } 
     } 
    } 
   }//omezeni poctu dnu v mesicich 
 
      if (b) 
      { 
       _rtcs.u8Day=1; 
       _rtcs.u8Month++; 
       if (_rtcs.u8Month>12) 
       { 
        _rtcs.u8Month=1; 
        _rtcs.u16Year++; 
       } 
      } 
     } 
    } 
   } 
  } 
    TMR1IF=0; //vynulovani priznaku preuseni 
  }//navrat z oblsuhy preteceni TMR1 
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static void ISRHigh2(void) 
{  //obsluha preruseni vysoke priority 
 U8 u8STATUS=STATUS;  
 U8 u8W=W;  
 U8 u8PortB;  //zaloha registru pred obsluhou 
 bit bswsrx1; //ulozeni priznaku preruseni 
 bit bswsrx2; // (jeste bude potreba)  
 bit bTMR0IF=TMR0IF; 
 bit bTMR2IF=TMR2IF; 
 bit bTMR3IF=TMR3IF; //zalohy casovacu 
 bit bRBIF=RBIF;  //a priznaku preruseni 
  if (bRBIF) // preruseni od softw. Serioveho portu 
 { 
  W=PORTB;  // nutno zalohovat PORTB  
  u8PortB=W; // jinak nedojde k resetu RBIF 
 } 
 if (bTMR2IF) //preruseni od TMR2  
 { 
  U8 __u8=PORTB; 
   nop(); 
 
 
   if (_ss.bBuffer) 
   { 
   SND_PORT=TRUE; 
  } 
  Else 
  { 
   SND_PORT=FALSE; 
  } 
  SWS_TX1D=_swstx1.bBuffer; //obnoveni zalohy 
  SWS_TX2D=_swstx2.bBuffer; // sw seriovych portu 
 } 
 
 

7.2.3.2 Obsluha p�erušení od softwarových sériových port� 
 

Softwarov� vytvo�ené sériové porty p�irozen� negenerují p�erušení p�i p�ijetí �i 
odeslání dat. P�erušení v tomto p�ípad� generují �asova�e TMR0 a TMR3, které jsou 
využívány pro �asování p�íjmu a vysílání jednotlivých bit�. Narozdíl od hardwarového 
USART, je zde nutné programové �ízení práce s jednotlivými bity, proto je obsluha 
rozsáhlejší než u hardwarového portu. Princip je však velmi obdobný.   
 
  if (bTMR0IF) // sw seriovy port RX1 (pro generovani vyuziva TMR0) 
 { 
  bswsrx1=SWS_RX1D;  //zaloha stavu 
 } 
  if (bTMR3IF) // sw seriovy port RX2 (vyuziva TMR3) 
 { 
  bswsrx2=SWS_RX2D;  //zaloha 
 } 
 if (bRBIF) // sw seriove porty (oba) 
 { 
  RBIF=0;   //nulovani priznaku preruseni 
   
 
if (_swsrx1.u8BitCount==0 && u8PortB.SWS_RX1BIT==0) 
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  {    //vyhodnoceni sw ser. Portu 1 
   _swsrx1.u8BitCount=9;  //pocet bitu=9 
   TMR0H=_swsrx1.u16TimerStart.high8; //prednastaveni 
   TMR0L=_swsrx1.u16TimerStart.low8; //casovace 0 
   TMR0IF=0; //nulovani priznaku od TMR0 
   TMR0IE=1; // povoleni preruseni od TMR0 
   TMR0ON=1; //spusteni TMR0 
  } 
  if (_swsrx2.u8BitCount==0 && u8PortB.SWS_RX2BIT==0) 
  { 
   _swsrx2.u8BitCount=9;  //pocet bitu=9 
   TMR3H=_swsrx2.u16TimerStart.high8; //prednast. TMR3 
   TMR3L=_swsrx2.u16TimerStart.low8; 
   TMR3IF=0; //nulovani priznaku od TMR3 
   TMR3IE=1; // povoleni preruseni od TMR0 
   TMR3ON=1;   //spusteni TMR0 
 } 
 } 
  if (bTMR0IF) // obsluha RX sw portu 1 (RS-232) 
  { 
  if (_swsrx1.u8BitCount==1 && bswsrx1==1) 
  { //pokud prijat stop bit 
   TMR0ON=0; //zastav casovac  
   TMR0IE=0; //vypni preruseni od TMR0 
   _swsrx1.u8BitCount=0; 
   { 
    U8 u8InNew=_qsswsrx1.u8In+1; 
    if (u8InNew>=_qsswsrx1.u8Size)   
    { 
     u8InNew=0; 
    } // nacteni prij. byte 
    if (u8InNew!=_qsswsrx1.u8Out) 
    { 
     _acswsrx1[_qsswsrx1.u8In]=_swsrx1.c; 
     _qsswsrx1.u8In=u8InNew; 
    } //postupne ulozeni vsech prij. byte 
   } 
  } 
  Else 
  { 
   U16 u16; 
   u16.low8=TMR0L; 
   u16.high8=TMR0H; 
   u16-=_swsrx1.u16TimerReload; 
   TMR0H=u16.high8; 
   TMR0L=u16.low8; //nove spusteni TMR0 
   if (_swsrx1.u8BitCount>=2) 
   { //prijimani bit po bitu 
    Carry=bswsrx1; 
    _swsrx1.c=rr(_swsrx1.c); 
    _swsrx1.u8BitCount--; 
   } 
  } 
  TMR0IF=0; 
  } 
  if (bTMR3IF) // obsluha RX sw ser. Portu 2 (PS/2) 
  { 
  if (_swsrx2.u8BitCount==1 && bswsrx2==1) 
  { //prijat stop bit 
   TMR3ON=0;  



 
 

33 
 

   TMR3IE=0; //vypnut casovac 3 a preruseni od nej 
   _swsrx2.u8BitCount=0; //reset pocitadla prij. bitu 
   {   
   U8 u8InNew=_qsswsrx2.u8In+1; 
    if (u8InNew>=_qsswsrx2.u8Size) 
    {  
     u8InNew=0; 
    } //nacteni noveho byte 
    if (u8InNew!=_qsswsrx2.u8Out) 
    { 
     _acswsrx2[_qsswsrx2.u8In]=_swsrx2.c; 
     _qsswsrx2.u8In=u8InNew; 
    } //postupne ulozeni vsech prij. Byte do 
   }  //tabulky „_acswsrx2“ 
  } 
  Else 
  { 
   U16 u16; 
   u16.low8=TMR3L; 
   u16.high8=TMR3H; 
   u16-=_swsrx2.u16TimerReload; 
   TMR3H=u16.high8; 
   TMR3L=u16.low8; //znovuprednastaveni TMR3 
   if (_swsrx2.u8BitCount>=2) 
   { 
    Carry=bswsrx2; 
    _swsrx2.c=rr(_swsrx2.c); 
    _swsrx2.u8BitCount--; 
   } 
  } 
   TMR3IF=0; //vymazani priznaku od TMR3 
  } 
 if (bTMR2IF) // obsluha TX sw ser. Portu (RS-232) 
 { 
  _swstx1.u8Count--; //dekrement pocitadla fronty 
  if (_swstx1.u8Count==0) 
  { 
   _swstx1.u8Count=_swstx1.u8CountReload; 
   if (_swstx1.u8BitCount>0) 
   { 
    if (_swstx1.u8BitCount==10) 
    { //odeslan start bit 
     _swstx1.bBuffer=0; 
     _swstx1.c=_acswstx1[_qsswstx1.u8Out++]; 
     if (_qsswstx1.u8Out>=_qsswstx1.u8Size) 
     { 
      _qsswstx1.u8Out=0; 
     } //postupne odeslani vsech byte 
    }  //ve fronte „_acswstx1“ 
    Else 
    { 
     if (_swstx1.u8BitCount==1) 
     { //konec prenosu? 
_swstx1.bBuffer=1;//odesli stop bit 
     if (_qsswstx1.u8Out!=_qsswstx1.u8In) 
      { 
       _swstx1.u8BitCount=11;  
      } 
     } 
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     Else 
     { 
      _swstx1.bBuffer=_swstx1.c.0; 
      _swstx1.c=rr(_swstx1.c);  
   } 
    } 
    _swstx1.u8BitCount--; 
   } 
  } 
   TMR2IF=0; //smazan priznak od TMR2 
 } 
 W=u8W; 
 STATUS=u8STATUS; 
} //obnoveni zaloh a navrat z obsluzne funkce 
 
 
 Popis dalších �ástí programu již není tak d�ležitý, jednotlivé funkce nap�. odesílání dat 
na LCD zobrazova� vycházejí z doporu�ení výrobce nebo z voln� dostupných ukázkových 
zdrojových kód� z webových stránek fy Microchip. 
 Za zmínku snad stojí skupina funkcí pro výpo�et poloh družic. Tyto funkce vycházejí 
z algoritm� uve�ejn�ných Jamesem Millerem [12] a Johnem Maglicanem [13]. V této práci 
však op�t uvedeny nejsou, protože jejich rozsah je op�t dosti zna�ný a navíc již byly 
zapracovány v za�ízení LVB Tracker [7], ze kterého tato práce vychází. Pro jejich správnou 
funkci je vyžadována také sada matematických funkcí, které jsou standardn� obsaženy 
v p�eklada�i jazyka C pro mikrokontroléry PIC18 - CC8e. 
 
 

8 Práce s autonomním ovlada�em antén 
 

Samotný modul autonomního ovlada�e antén obsahuje �ty�i základní ovládací tla�ítka 
s následujícími funkcemi: 

� Nahoru – zm�na zobrazené položky sm�rem nahoru (+) 
� Dol� - zm�na zobrazené položky sm�rem dol� (-) 
� Vlevo – návrat zp�t do hlavního menu �i Storno 
� Vpravo – potvrzení vybrané položky, p�esun vpravo 

 
Po p�ipojení napájení 12 V se na LCD zobrazí uvítací zpráva s verzí firmwaru 
mikrokontroléru a informací o nastaveném lokátoru, ve kterém se ovládaná anténní soustava 
nachází. Po 1 sekund� se zobrazí první položka hlavního menu – Track satellite.  
 Sou�asná verze ovlada�e nemá vlastní zálohovací baterii, která by udržovala v chodu 
hodiny reálného �asu, je proto vhodné následn� nastavit aktuální �as a datum, jinak by nebylo 
možné správn� využívat autonomní funkce ovlada�e.  
 Zm�nu �asového nastavení lze dosáhnout nalezením položky „Update Time“ tla�ítky 
nahoru a dol� a jejím následným výb�rem tla�ítkem vpravo. Pod práv� nastavovanou 
hodnotou je zobrazen kurzor a je možné ji m�nit stiskem nahoru, dol�. Na další hodnotu lze 
zobrazení posunout tla�ítkem vpravo. Po stisku tla�ítka vpravo na pozici sekund dojde 
k uložení nastaveného �asu. Tla�ítko vlevo má v tomto p�ípad� funkci Storno. Po uložení 
(nebo stisku storno) nastane návrat zp�t na první pozici hlavního menu.  
 Nyní je také vhodné nastavit obdobným zp�sobem zem�pisnou polohu rotátoru, 
nejlépe p�es položku „Update Locator“ v hlavním menu. Položka Update GPS Info pro 
na�tení pozice z p�ipojené GPS, není v této verzi firmwaru funk�ní, port bude využit pro 
externí klávesnici.  
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 Po nastavení t�chto základních parametr� je možné spustit trackování a to bu� volbou 
„Track sattelite“ a následným výb�rem ze seznamu uložených družic, nebo volbou „Auto 
Track“, která vyhledá práv� viditelné objekty a nabídne ke sledování. Pokud bylo nalezenou 
sou�asn� více objekt� lze nalezené p�epínat tla�ítky nahoru, dol� a vybrat tak nejvhodn�jší. 
Po výb�ru požadované družice se provedou pot�ebné výpo�ty a provede sledování 
požadovaného. V této fázi je možné na displeji vid�t informace o p�eletu – azimut a elevaci 
z dané pozice a �as. Tla�ítky nahoru, dol� lze zobrazovat další užite�né údaje, jako doba 
trvání p�eletu, zbývající doba, �as východu/západu, maximální elevaci, nastavená poloha 
za�ízení a další.   
 K �innosti za�ízení je t�eba podotknout, že se jedná pokusnou verzi, která je stále ve 
vývoji a obsahuje �adu nedostatk�. Hlavními z nich je nefunk�ní komunikace s PC p�es USB 
a nedokon�ené funkce pro komunikaci PS/2 a RS-232. Nevhodn� p�ipojené tla�ítko nahoru 
zp�sobuje kolizi p�i komunikaci s LCD.  
 

8.1 Parametry modulu autonomního ovlada�e antén: 
 

� Rozm�ry 155 x 88 x 30 mm. 
� Alfanumerický LCD 2 x 16 zn. s podsvícením, 4 ovládací tla�ítka. 
� Komunikace: YAESU, RS-232*, PS/2*, USB*.  
� Napájení 8 – 15 V / 120 mA. 
� Taktovací kmito�et 16 MHz (4 MHz krystal, vnit�ní PLL s násobi�kou 4x)  

 
 *Tyto zp�soby komunikace nejsou v sou�asné verzi firmwaru funk�ní.   

9 Záv�r 
 

Od prvotní myšlenky navrhnout celou DPS pro povrchovou montáž bylo po n�kolika 
pokusech o návrh upušt�no, protože na desce se vyskytuje p�t prostorov� výrazných 
konektor�, které musí být umíst�ny podél jedné stran desky. Tímto je v podstat� ur�en jeden 
z rozm�r� desky a není p�íliš možné jej zmenšovat. Druhý rozm�r desky ur�uje rozložení 
sou�ástek na desce, p�i použití SMD sou�ástek proto došlo k tomu, že DPS m�la tvar velmi 
úzkého obdélníku a plocha využitá sou�ástkami byla velmi malá. Z t�chto d�vod� bylo 
p�istoupeno k použití klasických sou�ástek, pouze USB p�evodník z�stal v SMD provedení 
(viz kapitola 6.3). 

Sou�asná verze desky plošných spoj� ovlada�e je druhou realizovanou verzí, bohužel 
ani tato není zcela bez chyb, což dokumentují úpravy ze strany spoj�. V p�ípad� pokra�ování 
na této práci bude t�eba návrh opravit.  

P�vodn� bylo p�i návrhu desky plošných spoj� v zapojení uvažováno použití USB-
RS232 p�evodníku FT232BM. Vzhledem ke složit�jšímu zapojení tohoto obvodu – vyžaduje 
více externích sou�ástek a také kv�li provedení TQFP32 byl tento p�evodník nahrazen 
v návrhu obvodem FT232RL. Tento je mírn� dražší, ale je nutné uvážit to, že vysta�í 
s menším po�tem sou�ástek a je v pouzd�e SSOP28, které se lépe osazuje. Tímto se cenový 
rozdíl prakticky smazává.  

P�i konstrukci ovlada�e došlo k potížím s dodáním sou�ástek od firmy GM Electronic. 
Proto byl LCD displej MC1602E-SYL, se kterým bylo po�ítáno p�i návrhu DPS nahrazen 
obdobným zobrazova�em ATM1602B. Jedná se tém�� o stejný displej, pouze umíst�ní pin� 
na jeho DPS je na spodní stran� a piny 15 a 16 jsou umíst�ny jinde než u p�vodního modelu. 
Potíže s rozmíst�ním pin� byly odstran�ny p�i návrhu druhé verze DPS.  
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P�i pokusech s komunikací USB byl nalezen nedostatek v zapojení ve form� 
neošet�eného pinu RESET p�evodníku USB – RS-232, což je �ešeno dodate�n� ze strany 
spoj�.  

Další úpravy si vyžádala chyba v manuálu k ovlada�i rotátor� YAESU G-5500, kde 
jsou zam�n�ny významy pin� 3 a 5. Ob� chyby jsou již ve schématu opraveny. 

Zapojení autonomního ovlada�e je funk�ní, ale je možné využít pouze jeho �innosti 
v autonomním režimu. Software vzhledem k jeho objemu nebyl odlad�n v plném rozsahu. 
Dosud nebyla zjišt�na p�í�ina nefunk�ní komunikace mezi USB p�evodníkem a 
mikrokontrolérem, ovládání z PC tedy není možné. Komunikace RS-232 a PS/2 v aktuálním 
firmwaru nejsou implementovány, protože nebyly dosud dokon�eny funkce pro odesílání dat 
(RS-232) a vyhodnocení p�ijatých dat (PS/2). Prvotní pokusy ve zkušebním režimu však 
prob�hly dle o�ekávání. 
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