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ABSTRAKT 

 

Tato bakalářská práce popisuje základní principy měření plošné hmotnosti. Dále podává 

stručný přehled o dostupných bezdrátových technologiích pouţívaných v průmyslu. 

Výsledkem této práce je návrh bezdrátového terminálu, který značně ulehčí kalibraci měřicích 

hlav ionizačního senzoru pro měření plošné hmotnosti na lince pogumování textilního kordu 

ve společnosti Barum Continental. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

 

Zigbee, Bluetooth, bezdrátový terminál, ionizační komora, RS 422, mikrokontroler  

 

 

ABSTRACT 

 

This bachelor thesis explains basic principle of measuring surface material weight. Further it 

reports summary of accessible wireless technologies used in industry. Result of this work is 

design of wireless terminal, which considerably facilitate calibration of measuring heads of 

ionization sensor for measuring surface material weight on rubberizing textile cord line in 

Barum Continental company. 
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Zigbee, Bluetooth, wireless terminal, ionization gauge, RS 422, microcontroller,  
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ÚVOD 

V první části této bakalářské práce je mým cílem vytvořit literární rešerši o základních 

principech měření plošné hmotnosti a podat stručný přehled o dostupných bezdrátových 

technologiích, které v posledních letech zaţívají obrovský rozvoj a jsou stále častěji 

vyuţívány v průmyslu. 

Hlavním cílem této práce je navrhnout zařízení, které bude slouţit ke značnému ulehčení 

kalibrace měřicích hlav ionizačního senzoru pro měření plošné hmotnosti na lince 

pogumování textilního kordu ve společnosti Barum Continental. Při kalibraci je nutné na 

všech pěti měřících místech jemně nastavit stavěcím šroubem vzdálenost měřící hlavy od 

očištěného válce, na kterém probíhá měření. Během této činnosti je nezbytné sledovat 

naměřenou hodnotu na HMI monitoru, který je však značně vzdálen. Dosud bylo nutné k 

monitoru během kalibrace často odcházet nebo pověřit touto činností dva pracovníky. Díky 

navrţenému zařízení bude pracovník schopen vzdáleně zobrazit měřené hodnoty ze všech pěti 

měřících míst a tak pohodlně měřící hlavy kalibrovat. Navíc bude jasně vidět, jak se měřící 

hlava chová v závislosti na otáčkách stavěcího šroubu. Další výhodou bude moţnost pohodlně 

nastavit vhodné napětí na výstupu ionizační komory změnou vzdálenosti měřící hlavy od 

kalibrační clony. 
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I. Teoretická část 

  



11 

 

1 Měření plošné hmotnosti 

Plošná hmotnost [1] je druh veličiny odvozený od základních veličin systému SI (délky a 

hmotnosti) a vyjadřuje hmotnost objemové jednotky látky. Někdy bývá tato veličina uváděna 

také pod pojmem plošná hustota. Základní jednotkou v systému SI je kilogram na čtvereční 

metr. V praxi se však můţeme častěji setkat s vyjádřením gramů na čtvereční metr. Měření 

plošné hmotnosti je velmi důleţité pro široké spektrum různých oborů. Například v lékařství 

se často měří index tělesné hmotnosti (tzv. body mass index), vyjadřující vztah mezi 

hmotnosti daného člověka a druhou mocninou jeho výšky. V průmyslu je důleţité měřit 

plošnou hmotnost při výrobě tenkých fólií, tkanin, textilií, papíru nebo také v 

pneumatikářském průmyslu při válcování kaučukové fólie za tepla na textilní kord, který je 

nezbytnou součástí při výrobě pneumatiky. 

1.1 Fyzikální princip měření plošné hmotnosti 

V současné době poskytují velmi dobré výsledky při měření plošné hmotnosti radioaktivní 

nuklidy tzv. beta-zářiče, které jsou instalované v elektricko-pneumatických drţácích a 

poskytují energetický zdroj záření. Další součástí měřícího senzoru jsou ionizační komory 

vysoké kvality, které jsou pouţity jako přijímač pro kaţdý beta-zářič. Při měření se vyuţívá 

absorpce záření beta měřeným materiálem, který je vloţen mezi zářičem a ionizační komorou.  

Materiál část záření pohltí, nepohlcená část projde a je zachycena ionizační komorou. Podle 

intenzity zachyceného záření se pak naměří výstupní proud na elektrodách ionizační komory, 

který je nepřímo úměrný absorpci vloţeného materiálu. Programový algoritmus v počítači 

převádí měřené hodnoty na plošnou hmotnost. Závislost intenzity zachyceného záření na 

plošné hmotnosti má exponenciální charakter a závisí také na pohltivosti daného materiálu. 

Přesnější senzory navíc kompenzují teplotu vzduchu v měřícím prostoru a zlepšují tak kvalitu 

měření [2]. Vztah (1) mezi plošnou hmotností a tloušťkou materiálu je následující: 

      

      
 

 
        (1) 

ms…plošná hmotnost 

m…hmotnost vrstvy materiálu 

S…plocha vrstvy materiálu 

d…tloušťka vrstvy materiálu 

σ…hustota materiálu 
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1.1.1 Detekce záření beta 

Detekce jaderného záření [1] je vţdy zaloţena na jeho interakci s hmotou. Jevy, které dané 

částice vyvolávají při průletu hmotným prostředím, jsou závislé na jejich vlastnostech. Záření 

beta je tvořeno částicemi elektronů nebo pozitronů, které jsou vysílány radioaktivními jádry 

prvků při beta rozpadu. K detekci záření Beta se pouţívá ionizační komora. 

Ionizační komora je tvořena dvěma navzájem izolovanými elektrodami. Jedno 

z moţných uspořádání je uvedeno na obrázku 1. Komora se plní vhodným plynem buď na 

tlak blízký atmosférickému (nízkotlaká komora) nebo na tlak desítek atmosfér (vysokotlaké 

komory). 

Mechanismus detekce ionizační komorou je zaloţen na měření proudu, který vznikne 

ionizací atomů a molekul plynu obsaţených v komoře nabitou částicí, jeţ vnikne do prostoru 

komory. Vnikne-li nabitá částice do prostoru komory a na elektrody není přiloţeno dostatečně 

velké napětí, pak některé vzniklé iontové páry rekombinují, neţ stačí dosáhnout elektrod a 

nemůţeme zaznamenat pravdivý měřitelný děj. Zvyšujeme-li napětí na elektrodách, 

dosáhneme postupně tzv. nasyceného stavu, kdy všechny ionty vytvořené v komoře dopadnou 

na příslušné elektrody. 

Ionty dopadající na elektrody dávají vzniknout proudu v obvodu, v němţ je zapojená 

komora. Při měření se vţdy volí takové napětí, aby komora pracovala v oblasti nasycení. 

Výsledný změřený proudový signál, který je velmi malý, se zesílí zesilovačem a zaznamenává 

registračním zařízením. 

 

  

 

Obrázek 1: Měření proudu v ionizační komoře [3] 
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1.1.2 Absorpce záření 

Prochází-li záření látkou [1], klesá jeho intensita podle exponenciálního zákona (2). 

Necháme-li toto záření procházet látkovým prostředím tloušťky d, klesne jeho intenzita 

z počáteční hodnoty I0 na hodnotu I, pro kterou platí: 

                

     
                                                                  (2) 

 

µ… Absorpční koeficient pro dané záření a druh prostředí 

Hodnota součinitele zeslabení závisí na hustotě a protonovém čísle absorpčního 

materiálu a také na energii záření. Lineární součinitel zeslabení je tím vyšší, čím větší je 

hustota a protonové číslo materiálu, a klesá s rostoucí energií záření. 

1.2 Měření plošné hmotnosti na lince pogumování textilního 

kordu 

Pneumatikový kord [4] je tkanina, která sestává z osnovních nití s vysokou pevností a 

hustotou (viz Obrázek 2). Pro výrobu textilního kordu se nejčastěji pouţívají filamenty z 

modifikované viskózy, polyamidu nebo polyesteru. Sloţení materiálu je závislé na druhu 

pneumatiky. 

 

Obrázek 2: Textilní kord v průřezu pláštěm [4] 
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Radiální pneumatiky mají oproti diagonálním u osobních automobilů nejméně dvojnásobnou 

ţivotnost, proto se dnes výhradně pouţívají. Do automobilových pneumatik se k textilním 

tkaninám často přidává jedna vrstva kordu z ocelového drátu. Ta je tvořena z pásu lanek o 

průměru cca. 0,5-5 mm stočených z 2-12 jednotlivých drátků. Kordová tkanina tvoří kostru 

pneumatiky. Kordy se zanáší do gumové směsi na tzv. kalandrech. Princip pogumování kordu 

na lince ve společnosti Barum Continental je naznačen na obrázku 3. 

 

 

Obrázek 3: Měření plošné hmotnosti a princip pogumování textilního kordu na kalandru v Barum Continental 

 

Pneumatikový kord (znázorněný jako oranţový pás) je taţen mezi válci 2 a 3. Válec 2 je 

nastavitelný ve vertikálním směru a lze jím regulovat štěrbinu vhodnou pro danou tloušťku 

plošného kordu. Mezi válce 1 a 2 respektive 3 a 4 je přiváděn pomocí dopravníků vhodně 

upravený kaučuk, který je pak z obou stran naválcován na kord. Válec 1 a 2 lze nastavovat ve 

vertikálním směru a regulovat tak tloušťku a s ní související plošnou hmotnost fólie válcované 

na kord. 

Senzory 1 a 2 jsou umístěny po stranách druhého válce a zajišťují měření plošné 

hmotnosti horní fólie válcované na kord. Senzory 3 a 4 jsou umístěny po stranách 3 válce a 

měří plošnou hmotnost spodní fólie válcované na kord. 

Měří se rozdíl počtu částic pohlcených kovovým válcem a počtu částic pohlcených navíc 

materiálem folie. Pro intenzitu záření odpovídající čistému válci bez folie je uvaţována 

hodnota 0 g/m
2
, při této intenzitě záření je na výstupu zesilovače nejvyšší napětí. Zvyšuje-li se 

plošná hmotnost materiálu, počet pohlcených částic β- narůstá. Tím se sniţuje intenzita záření 

a napětí na výstupu zesilovače. 
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Při výrobě folie s definovanou plošnou hmotností se reguluje velikost štěrbin mezi válci. 

Akční zásah vykonává motor pohybující válci, regulovaná soustava jsou válce spolu s 

vyráběnou folií.              

1.2.1 Emitor částic beta 

Na lince je pouţit zářič Sr90 (viz Obrázek 4), coţ je izotop stroncia 
90

Sr. Zářiče jsou umístěny 

na plášti ionizační komory. Záření je kolimátorem nasměrováno na válec s textilním kordem.  

Primární záření je β- a sekundární γ. Poločas rozpadu stroncia90 je 29,1 let a aktivita je  

555 MBq. Za jednu sekundu tedy u tohoto zářiče proběhne 555 milionů beta rozpadů. 

 

 

Obrázek 4: Zářič Sr90 

1.2.2 Ionizační komora 

Detekci záření [1] zajišťuje ionizační komora, na jejíţ plášť je přivedeno záporné napětí o 

velikosti řádově stovek voltů. Částice β- usměrněné 

kolimátorem se odrazí od válce a přes membránu se 

dostanou do komory, ve které ionizují atomy 

inertního plynu, ty dopadnou na elektrodu kolektoru a 

vytvoří napětí mezi kolektorem a ochranným 

krouţkem. Toto napětí je však velmi malé, následný 

zesilovač musí mít poměrně velké zesílení. V 

ionizační komoře se pouţívají operační zesilovače s 

velmi nízkým šumem a velmi velkým vstupním 

odporem. Schéma zapojení komory je na obrázku 5. 

 Obrázek 5: Schéma zapojení ionizační komory [1] 
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2 Bezdrátové systémy 

Bezdrátové systémy zajišťují spojení mezi dvěma nebo několika subjekty jiným způsobem 

neţ mechanicky (kabelem). Bezdrátové technologie se pouţívají jiţ desítky let a v poslední 

době zaţíváme velký rozvoj tohoto odvětví. Je to způsobeno neustále rostoucí potřebou 

komunikace a výměny informací mezi dvěma nebo více subjekty, které není moţné nebo 

vhodné propojovat fyzicky. 

 

Bezdrátová komunikace bývá nejčastěji zaloţena na: 

 Rádiovém signálu 

 Optickém bezdrátovém signálu 

 Infračerveném signálu 

 

Radiový signál [5] má velmi velký rozsah. Je vhodný pro vzdálenosti od jednotek metrů aţ 

po desítky kilometrů. Je schopný proniknout různými překáţkami. Čím vyšší je pouţitý 

kmitočet, tím menší je dosah signálu. Radiový signál o nízkém kmitočtu se šíří prostorem 

jako povrchová vlna (sleduje zakřivení země) a můţe tak docílit značného dosahu. Signál od 

jednotek GHz se šíří jako přímá vlna a je omezen geometrickým horizontem. Útlum 

radiového signálu není přesně úměrný pouţitému kmitočtu a nevzrůstá rovnoměrně s vyšším 

kmitočtem, jelikoţ na šíření má vliv také nehomogenní prostředí. 

Digitální radiokomunikační systém se skládá z vysílače a přijímače (viz Obrázek 6). 

Signál mezi vysílačem a přijímačem prochází rádiovým komunikačním kanálem, který tvoří 

volné prostředí, v němţ je informace přenášena pomocí rádiových vln. 

 

 
Obrázek 6: Blokové schéma digitálního radiokomunikačního systému [5] 
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Kmitočtové spektrum radiových vln je v současné době velmi vytíţené, takţe je nutné s 

ním pečlivě hospodařit. Proto byl vytvořen Český telekomunikační úřad, který mimo jiné 

určuje způsob a zásady vyuţití kmitočtového spektra v České republice. 

Pro pouţití rádiové komunikace v průmyslovém, vědeckém a zdravotnickém oboru byla 

vytvořena pásma ISM (industrial, scientific and medical). Tato pásma jsou volná, coţ 

znamená, ţe je v nich při pouţití homologovaného (schváleného) zařízení dovolen provoz bez 

licenčních poplatků, avšak bez garance proti rušení. 

 

Optický bezdrátový signál [6] má rozsah tohoto od desítek metrů aţ po jednotky kilometrů. 

Spolehlivost velmi závisí na vzdálenosti. Platí, ţe čím kratší vzdálenost je mezi přijímačem a 

vysílačem, tím je přenos spolehlivější. Kvalitu přenosu dále ovlivňuje jakost přímé 

viditelnosti. Pokud je mezi přijímačem a vysílačem mlha, můţe docházet k velkým ztrátám 

nebo úplné ztrátě signálu. Výhodou je velká přenosová rychlost aţ po jednotky Gbit/s. 

Infračervený signál [6] má velmi malý dosah, navíc nedokáţe překonat překáţky. 

Infračervené sítě mají mnohem větší šířku pásma neţ radiové a nejsou limitovány dostupným 

spektrem. Teoreticky je tedy kapacita omezena pouze výkonem transceiveru a vlastnostmi 

kanálu. Infračervené sítě nepodléhají regulaci. 

2.1 Bluetooth 

Bluetooth [5],[7] je proprietární otevřený standard pro bezdrátovou komunikaci propojující aţ 

8 elektronických zařízení. Toto rozhraní bylo vytvořeno v roce 1998 firmou Ericsson a je 

definované standardem IEEE 802.15.1, který spadá do kategorie osobních počítačových sítí, 

tzv. PAN (Personal Area Network). Vyskytuje se v několika verzích, z nichţ v současnosti 

nejvíce vyuţívaná je verze 2.0. Tato technologie je hojně implementována v mobilních 

telefonech, přenosných počítačích, ale i v televizích. Systém tvoří malé síťové struktury 

označované názvem pikonet („pikosíť“). Kaţdé mobilní nebo pevné elektronické zařízení, 

které je součástí této sítě, obsahuje malý terminál, v němţ je umístěn rádiový vysílač a 

přijímač (transceiver) včetně procesoru základního pásma (viz Obrázek 7). Procesor 

základního pásma řídí činnost rádiové části, komunikaci v síti i komunikaci s hostitelským 

zařízením.  

 

Obrázek 7: Blokové schéma terminálu Bluetooth [5] 
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Rádiové rozhraní Bluetooth pracuje v ISM pásmu 2,4 GHz (stejném jako u Wi-Fi). K přenosu 

vyuţívá metody FHSS, kdy během jedné sekundy je provedeno 1600 přeladění mezi 79 

frekvencemi s rozestupem 1 MHz. Tento mechanismus má zvýšit odolnost spojení vůči rušení 

na stejné frekvenci. Je definováno několik výkonových úrovní (2,5 mW, 10 mW, 100 mW), s 

nimiţ je umoţněna komunikace do vzdálenosti cca 10 - 100 m. Udávané hodnoty ovšem platí 

jen ve volném prostoru. Pokud jsou mezi komunikujícími zařízeními překáţky, (typicky 

například zdi), dosah rychle klesá. Přenosová rychlost se pohybuje okolo 720 kbit/s. V 

systému Bluetooth se pouţívá tzv. topologie „ad hoc“ (viz Obrázek 8). Jednotlivé terminály 

jsou si rovnocenné a neexistuje mezi nimi ţádná hierarchie. Avšak terminál, který první 

iniciuje sestavení sítě, se stává řídící jednotkou (master) a plní řídící funkci spočívající v 

identifikaci účastníků. Ostatní terminály (účastníci) se stávají podřízenými jednotkami 

(slave). Tyto funkce jsou však dočasné a zanikají s ukončením spojení. Při následující 

komunikaci můţe funkci řídící jednotky plnit jiný terminál. V případě, ţe v oblasti sítě 

pikonet pracují i jiné sítě pikonet, vzniká rozptýlená ad hoc topologie. Libovolný terminál 

(účastník) můţe být zapojen současně v několika sítích a v kaţdé z nich můţe plnit jinou 

funkci. 

 
Obrázek 8: Topologie sítě pikonet [5] 

 

2.2 Zigbee 

ZigBee [6],[7] je bezdrátová komunikační technologie vystavěná na standardu IEEE 802.15.4, 

který je platný od listopadu 2004. Podobně jako Bluetooth je určena pro spojení 

nízkovýkonových zařízení v sítích PAN. Tato technologie funguje na vzdálenosti do 75 

metrů. Díky pouţití multiskokového ad-hoc směrování umoţňuje komunikaci i na větší 

vzdálenosti bez přímé radiové viditelnosti jednotlivých zařízení. Primární určení směřuje do 

aplikací v průmyslu a senzorových sítí. Pracuje v bezlicenčních pásmech 868 MHz, 902–928 

MHz a 2,4 GHz. Přenosová rychlost je závislá na pouţitém frekvenčním pásmu a dosahuje 

20, 40, 250 Kbit/s. ZigBee podporuje dvě kategorie zařízení: RFD (Reduced-Functionality 
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Device) a FDD (Full-Functional Device). FDD můţe 

komunikovat s jakýmkoliv jiným zařízením v síti 

jakékoliv topologie a můţe se stát koordinátorem. RFD 

má velmi jednoduchou implementaci, proto nemůţe 

být koordinátorem sítě a můţe komunikovat pouze 

s koordinátorem (v topologii hvězda). Většina senzorů 

patří právě do třídy RFD. Topologie mohou být 

například- hvězda, strom, síť (viz Obrázek 9). ZigBee 

můţe propojovat aţ 65 000 zařízení. Velkou výhodou 

těchto sítí je malá spotřeba energie a nízká cena.    

2.3 ZigBee Pro 

V roce 2008 došlo k vylepšení bezdrátové komunikace ZigBee a vznikla nová verze ZigBee 

PRO [9]. Hlavní rozdíly mezi ZigBee a ZigBee PRO jsou následující: 

 

Adresování a směrování komunikace 

Zatímco ZigBee zahrnovalo adresování různých topologií (hvězda, strom, mesh), ZigBee 

PRO jiţ topologii strom a hvězda nepouţívá. Místo toho je pouţito mesh směrování s 

náhodným přidělováním adres a mechanismem detekce kolizí adresování (viz Obrázek 10). 

Tato změna umoţňuje následně výrazně zvětšit velikost sítě ze stovek zařízení aţ na řádově 

tisíce. Alternativa stromu a hvězdy zůstala v podobě moţnosti mesh směrování typu "více 

uzlů na jeden". 

 

Obrázek 10: Topologie ZigBee Pro [9] 

 

 

Obrázek 9: Topologie ZigBee [8] 
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Proměnná vysílací frekvence 

ZigBee je provozováno v bezlicenčním (ISM) pásmu, můţe se tedy stát, ţe je rušeno od 

jiných aplikací (WiFi, Bluetooth nebo jiných zařízeních pouţívaných v průmyslu). 

Implementací metod proměnné vysílací frekvence umoţňuje ZigBee PRO zmírnit negativní 

dopady kolizí a opakovaného přenosu z důvodu rušení. Vylepšení spočívá v tom, ţe o změně 

frekvence iniciovanou interferujícím zařízením jsou nyní informovány i ostatní uzly. 

Mechanismus proměnné frekvence zajišťuje úplnou kontrolu nad měnícími se kanály 

centralizovanému správci řízení sítě a poskytuje tak standardní metodu pro změnu šířky 

kanálů sítě.  

Správa napájení 

Ve velkých sítích, hlavně v těch, ve kterých jsou uzly koncových zařízení bateriově napájené, 

je potřeba zajistit kvalitní řízení napájení. ZigBee Pro poskytuje prostředky umoţňující, aby 

uzly mohly na určitý pevný časový úsek zvaný "spící perioda" zcela vypnout. Délka tohoto 

úseku je max. 7.5 s, po kterou je ZigBee router schopen ve své vyrovnávací paměti drţet 

zprávu pro právě spící koncové zařízení, které k němu přísluší. ZigBee Pro navíc umoţňuje jít 

za tuto úroveň řízení napájení a dovoluje zařízením jít do hibernace (delší neţ spící perioda) 

nebo zdřímnout si (kratší neţ spící perioda) podle aktuálních poţadavků aplikace. 

Zabezpečení přenosu a komunikace 

Z předchozí verze zůstalo symetrické kódování AES šifrou s klíčem o délce 128 bitů. 

Standardní úroveň zabezpečení bezdrátové komunikace ZigBee PRO však navíc vytváří 

povinné celosíťové šifrovací klíče. Velkou výhodou této koncepce je větší podpora 

zabezpečení komunikace na úrovni aplikační vrstvy.  

Vzájemná kompatibilita 

v ZigBee sítích mohou ZigBee PRO zařízení komunikovat s ostatními jen přes směrovací 

zařízení, ale nemohou sami převzít funkci směrování. Analogicky v ZigBee PRO sítích lze 

"klasické" ZigBee jednotky připojit jen jako koncová zařízení. Je to způsobeno odlišnou 

metodou směrování.  

Nová verze nemá úplně nahrazovat klasické ZigBee. Pro základní jednoduché aplikace s 

několika komunikujícími zařízeními lze i nadále pouţít základní ZigBee, protoţe nové funkce 

ZigBee PRO se v tomto případě nevyuţijí. Pokud však má jít o trochu sloţitější síť, je lepší 

pouţít ZigBee PRO, která zajišťuje pro sítě o více jak 50 uzlech rychlejší, bezpečnější a 

robustnější síť. 
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2.4 Wireless HART 

Tento bezdrátový standard [10] vychází z Protokolu HART (Highway Addressable Remote 

Transducer), který byl vyvinut v polovině osmdesátých let dvacátého století firmou Fisher 

Rosemount. Wireless HART byl schválen v září roku 2007 a je navrţen s cílem doplnit 

původní standard pro pevné spoje a umoţnit komplexnější zapojení inteligentních senzorů do 

systémů správy a řízení výrobních procesů. Jedním z cílů návrhu bylo umoţnit snazší průchod 

informací v reálném čase a poskytnout 99% spolehlivost přenosu dat. K přenosu dat je vyuţit 

rádiový přenos obdobný jako u protokolu ZigBee, navíc rozšířený o metody frekvenčních 

přeskoků FHSS, kterých vyuţívá například bluetooth. Protokol vyhovuje normě IEEE 

802.15.4, upravující energeticky úspornou komunikaci v pásmu 2,4 GHz. Komunikace 

probíhá po 16 komunikačních kanálech a je zabezpečena pomocí AES-128 blokového 

šifrování. Přenosová rychlost dosahuje aţ 250 kB/s. Wireless HART je zpětně kompatibilní 

s celosvětově jiţ široce pouţívaným standardem HART a patří mezi první otevřené 

mezioperační bezdrátové komunikační protokoly, které jsou cíleně navrţené pro robustní a 

bezpečný rádiový přenos dat v průmyslových provozech.  
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II. Praktická část 
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3 Návrh bezdrátového terminálu 

3.1 Funkce a mechanické provedení terminálu 

Bezdrátový terminál bude slouţit k pohodlnější kalibraci měřicích hlav ionizačního senzoru 

pro měření plošné hmotnosti na lince pogumování textilního kordu ve společnosti Barum 

Continental. Při kalibraci je nutné na všech pěti měřících místech jemně nastavit stavěcím 

šroubem vzdálenost měřící hlavy od očištěného válce, na kterém probíhá měření. Během této 

činnosti je nezbytné sledovat naměřenou hodnotu na HMI monitoru, který je však značně 

vzdálen. Dosud bylo nutné k monitoru během kalibrace často odcházet nebo pověřit touto 

činností dva pracovníky. Díky navrţenému zařízení bude pracovník schopen vzdáleně 

zobrazit měřené hodnoty ze všech pěti měřících míst a tak pohodlně měřící hlavy kalibrovat. 

Navíc bude jasně vidět, jak se měřící hlava chová v závislosti na otáčkách stavěcího šroubu. 

Další výhodou bude moţnost pohodlně nastavit vhodné napětí na výstupu ionizační komory 

změnou vzdálenosti měřící hlavy od kalibrační clony. Celé zařízení se bude skládat ze dvou 

částí – vysílače a přijímače. 

Vysílač bude umístěn pevně v rozvaděči blízko automatu PLC, se kterým bude komunikovat 

pomocí RS-422 a získávat tak naměřenou hodnotu plošné hmotnosti, kterou pak odešle do 

přijímače. V rozvaděči je k dispozici napětí 24 V, které se stabilizuje na 3,3 V a poslouţí k 

napájení vysílače. 

Přijímač bude mobilní. Na rozdíl od vysílače bude kladen důraz na jeho kompaktnost a 

ergonomii, aby pracovník mohl pohodlně provádět kalibraci. Po stránce elektronického 

zapojení budou obě zařízení velmi podobná. Přijímač bude mít oproti vysílači navíc 

čtyřmístný displej se znaménkem pro zobrazení plošné hmotnosti nebo napětí a dvě tlačítka 

pro volbu zobrazovaného měřícího místa a přepínání zobrazované veličiny. Napájení bude z 

baterií stabilizováno na 3,3 V. 

3.2 Návrh součástek společných pro obě části zařízení 

V této části budou navrţeny součástky, které budou stejné v obou částech zařízení. Jedná se o 

výběr: 

 Mikrokontroleru  

 Bezdrátové komunikace 

 Stabilizace napětí  
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3.2.1 Návrh mikrokontroleru 

Výběr stejného mikrokontroleru je vhodný pro vzájemnou kompatibilitu obou částí zařízení. 

Další výhodou bude také obdobné programování. 

 1) Počet vstupů a výstupů (I/O) 

Procesor jich musí mít dostatečný počet. Proto je nutné se zaměřit nejprve na tento parametr. 

Z tabulky 1 je zřejmé, ţe bude potřeba mikrokontroler s alespoň 19 I/O. 

 

Tabulka 1: Výčet vstupů a výstupů mikrokontroleru 

Vysílač Přijímač 

I/O Popis I/O Popis 

8x Komunikace s transceiverem 8x Komunikace s transceiverem 

2x Komunikace s PLC(RS-422) 11x Obsluha displeje a tlačítek 

10x Celkem 19x Celkem 

 

2) Další parametry důleţité pro výběr mikrokontroleru: 

 Pro šířku datové sběrnice postačí 16 bitů. 

 Velikost programové FLASH paměti alespoň 16 kB. 

 Velikost paměti RAM alespoň 512 B. 

 Moţnost připojit externí oscilátor pro přesnější frekvenci procesoru. 

 UART rozhraní pro komunikaci s PLC automatem (přes RS-422) 

 Pouzdro volíme pokud moţno co nejmenší z důvodu úspory místa 

 

Jelikoţ mám k dispozici programátor mikrokontrolerů od firmy Microchip, zvolím nějaký 

vhodný od této firmy [11]. Daným kritériím odpovídá mikrokontroler PIC24F16KA302, 

jehoţ základní parametry a rozloţení pinů je naznačeno na Obrázku 11. Mikrokontrolery PIC 

mají volitelné funkce vývodů. Konfigurace vývodů se volí pomocí konfiguračních registrů, 

které jsou mapované na počáteční adresy jednotlivých bank datové paměti. Můţeme vidět, ţe 

mikrokontroler má osmibitový port RA a 16 bitový port RB. 
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Obrázek 11: Parametry mikrokontroleru PIC24F32KA302 [11] 

 

3) Programování mikrokontroleru 

Programování mikrokontroleru bude zajištěno pomocí konektoru ICSP, který bude spojen s 

programovacími piny PGED,PGEC a také resetovacím pinem MCLR. 

 

4) Časovaní mikrokontroleru, obvod krystalu 

Mikroprocesor ke své činnosti a správné funkci potřebuje zdroj hodinových impulzů o určité 

frekvenci, které vyuţívají vnitřní obvody mikroprocesoru a od kterých je pak odvozena délka 

trvání strojového cyklu, a tedy i doba vykonávání instrukcí [12]. K taktování (respektive 

synchronizaci) mikroprocesoru můţeme vyuţít buď vnitřního obvodu oscilátoru, který je 

zabudován přímo v čipu mikroprocesoru nebo pouţít externí obvod oscilátoru. Jelikoţ vnitřní 

oscilátor je vhodný pouze pro aplikace, kde není potřeba přesný stabilní kmitočet, bude 

v tomto návrhu pouţit externí oscilátor (krystal 7,3728 MHz, rezistor a dva kondenzátory) 

připojený na vývody OSCI a OSCO. Toto řešení je nutné hlavně pro správnou synchronizaci 

UART modulu procesoru. Frekvence krystalu byla zvolena s ohledem na pouţitou 

přenosovou rychlost 9600 b/s (viz kapitola 3.3.2). Podle vzorce udávaného výrobcem 

v dokumentaci [12] platí vztah (3) :  
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Přičemţ UxBRG je registr mikroprocesoru kontrolující periodu 16bitového časovače. 

Výsledkem registru by mělo být právě celé číslo, coţ bylo výběrem tohoto krystalu splněno.  

Návrh obvodu provedeme pomocí vztahu (4) a (5) [12]: 

Vnitřní kapacita krystalu Cl=18 pF 

Vstupní kapacita MCU Cin=3 pF 

Výstupní kapacita MCU Cout= 3pF 

Rezonanční frekvence krystalu f=7,3728 MHz 

Pro kapacity platí:  C=C1=C2 

 

   
                  

               
                                                   

      
               

         
 

        

Odpor pak bude:   

  
 

    
 

 

                          
                          

 

Ve schématu (viz Obrázek 12) je zvolen odpor nejbliţší vyšší tedy 665 Ω 

 

 

 

Obrázek 12: Obvod krystalu 
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4.) Resetování mikrokontroleru 

Na inicializaci mikrokontroleru je k dispozici vstup MCLR (reset), ke kterému je připojen 

obvod (viz Obrázek 13) specifikovaný výrobcem 

v dokumentaci [12]. Reset mikrokontroleru proběhne, 

bude-li signál MCLR=0 alespoň po dobu dvou strojových 

cyklů. Po připojení napájení drţí obvod vstup MCLR v 

nízké úrovni po dobu, která je závislá na hodnotě připojené 

kapacity a rychlostí náběhu napájecího napětí. Obsah 

interní paměti RAM se resetem neovlivní a po zapnutí 

napájecího napětí je v ní náhodný obsah (v aplikacích, kde 

na tom záleţí, je ji třeba vynulovat programově po resetu). 

Resetovací obvod bude moţné úplně odpojit v případě, ţe 

se bude mikrokontroler programovat. 

 

3.2.2 Návrh bezdrátové komunikace 

Jelikoţ komunikace nebude náročná, nebude potřeba ţádný sloţitý komunikační protokol 

typu ZigBee nebo Bluetooth. V zásadě jde o to, přenést bezdrátově data mezi dvěma 

mikrokontrolery. K tomuto účelu bude nejvýhodnější 

pouţít transceivery pracující na principu 

obousměrného přenosu dat pomocí rádiového signálu. 

Pro obě části zařízení byl vybrán transceiver 

MRF49XA od firmy Microchip (viz Obrázek 14), 

který umoţňuje přenášet data na bezplatných 

frekvenčních ISM pásmech 433/868/915 MHz.  

Přenos bude probíhat tak, ţe mikrokontroler ve 

vysílači příjme z PLC naměřenou hodnotu plošné 

hmotnosti, odešle ji do transceiveru, který signál zpracuje a pomocí rádiového signálu odešle 

do transceiveru v příjímací části terminálu. Tam se signál převede do původního tvaru a 

mikrokontroler jej zobrazí na displeji.     

Výhodou tohoto transceiveru je dobrá kompatibilita s procesory PIC, moţnost přejít do 

módu šetření energie (coţ bude uţitečné hlavně pro bateriově napájený přijímač), dále pak 

implementovaná frekvenční modulace, která usnadní výslednou práci se signálem a 

v neposlední řadě kvalitně zpracovaná dokumentace [13] s popisem propojení s 

mikrokontrolerem (viz Obrázek 15). 

Obrázek 14: Transceiver MRF49XA [13] 

Obrázek 13: Resetovací obvod 

mikrokontroleru [12] 
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Obrázek 15: Schéma propojení transceiveru MRF49XA s MCU [13] 

 

Zařízení bude provozováno ve společnosti Barum Continental a proto bude výhodné 

s ohledem na rušení ostatních zařízení, zvolit pro přenos radiového signálu frekvenci 

433MHz. Schéma zapojení antény (ve schématu blok Balun) s potřebnými parametry 

součástek pro tuto frekvenci jsou znázorněny na Obrázku 16. 

 

Obrázek 16: Schéma zapojení antény [13] 

3.2.3 Návrh stabilizátoru napětí 

Obě části bezdrátového terminálu (vysílač i přijímač) budou napájeny napětím 3,3 V. 

K tomuto účelu bude potřeba vybrat vhodný stabilizátor s malým úbytkem napětí (důleţité 

hlavně pro bateriově napájený přijímač) a nízkým výstupním napěťovým šumem (vhodné, 
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jelikoţ se jedná o vysokofrekvenční obvod). Tyto poţadavky splňuje stabilizátor LT1963AET 

od firmy Linear technology. Z dokumentace stabilizátoru [14] je patrné, ţe úbytek napětí na 

stabilizátoru je jen 340 mV a výstupní napěťový šum je pouze 40 μV RMS (10 Hz aţ  

100 kHz). Maximální výstupní proud stabilizátoru je 1,5 A, coţ bude pro napájení zařízení 

dostatečné (viz Tabulka 2). Za stabilizátorem bude připojen elektrolytický kondenzátor 

100µF, který má za úkol vyrovnávat poklesy napětí způsobené krátkým zvýšením odběru 

proudu (proudovými špičkami). Na vstupu stabilizátoru můţe být maximálně 20 V. Jelikoţ 

vysílací část bude napájena ze 24 V, bude nutné zařadit ještě jeden stabilizátor, který toto 

napětí sníţí (viz kapitola 3.3.3). 

 

Tabulka 2: Přibliţný odběr zařízení 

 

 

 

Výpočet odporového děliče pro nastavení výstupního napětí 3,3 V ze stabilizátoru 

LT1963AET bude proveden podle dokumentace [14]: 

Odpor R1 je moţné zvolit. Například R1=1 kΩ. 

Proud stabilizátoru  Iadj=3 µA 

Napětí stabilizátoru  Uadj=1,21 V 

Vztahem (6) je pak určeno stabilizované výstupní napětí: 

 

         (  
  

  
)                                                             

        (  
  

    
)            

   
        

                
        

Velikost odporu bude zvolena nejbliţší niţší, tedy 1700 Ω. 

Vysílač Přijímač

MCU 3,8mA 3,8mA

Transciever MRF49XA 26mA 26mA

Transciever MAX3077 1,5mA 0

Převodník 1z8 0 160µA

Displej 0 140mA

Celkem~ 31,3mA 170mA

Maximální odběr

Součástka
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3.3 Návrh vysílače 

V této části bude dokončen návrh vysílače. Bude potřeba navrhnout: 

 zapojení vývodů mikrokontroleru  

 komunikaci s PLC a přijímačem 

 Napájení 

 Schéma obvodového zapojení je v příloze 1 

 Návrh desky plošného spoje je v příloze 3 

3.3.1 Zapojení vývodů mikrokontroleru  

Při zapojení pinů se musí dbát na to, aby nebyl nesprávně obsazen některý důleţitý port s 

funkcí slouţící například k programování mikrokontroleru (PGED, PGEC), připojení 

externího oscilátoru (OSCI, OSCO), resetování mikrokontroleru (MCLR) atd.  Zapojení pinů 

mikrokontroleru bylo zvoleno následující (viz Tabulka 3).  

 

 

Tabulka 3: Zapojení vývodů mikrokontroleru vysílače 

 

 

 

Port Pin I/O Funkce Port Pin I/O Funkce

RA 0 2 vystup komunikace s transceiverem RB 0 4 vstup PGED - programování MCU

RA 1 3 vystup komunikace s transceiverem RB 1 5 vstup PGEC - programování MCU

RA 2 9 vstup OSCI - externí oscilátor RB 2 6 vstup U1RX - komunikace s PLC

RA 3 10 výstup OSCO - externí oscilátor RB 3 7 výstup reset transceiveru

RA 4 12 I/O volný RB 4 11 vystup komunikace s transceiverem

RA 5 1 vstup MCLR - reset MCU RB 5 14 výstup SCK2 - komunikace s transceiverem

RA 6 20 výstup INT2 - komunikace s transceiverem RB 6 15 výstup SDO2 - komunikace s transceiverem

RA 7 19 vstup SDI2 - komunikace s transceiverem RB 7 16 výstup U1TX - komunikace s PLC

RB 8 17 I/O volný

RB 9 18 I/O volný

RB 10 21 I/O volný

RB 11 22 I/O volný

RB 12 23 vstup CS - komunikace s transceiverem

RB 13 24 I/O volný

RB 14 25 I/O volný

RB 15 26 I/O volný

Vysílač
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3.3.2 Vzájemná komunikace 

Komunikace s PLC 

K tomu aby mohl mikrokontroler komunikovat s PLC pomocí sériové komunikace přes 

vestavěný UART modul, je nejprve potřeba převést logické úrovně procesoru na signál, který 

pouţívá RS422. Tento proces bude vykonávat převodník ADM3077EARZ firmy Analog 

Devices. 

Komunikační rozhraní RS 422 definuje pouze elektrické vlastnosti spojení. Přenos dat 

bude probíhat rychlostí 9600 b/s. Tato rychlost bude pro přenos postačující a nemusí být proto 

řešeno impedanční přizpůsobení vedení. Přenos dat [7] se uskutečňuje pomocí 8 bitových 

rámců se startbitem, stopbitem a případně i paritním bitem. Celkem tedy máme 11 bitů 

v jednom rámci. Výsledný počet bajtů přenesených na vedení za jednu sekundu pak získáme 

vydělením celkové rychlosti počtem bitů v jednom rámci. V tomto případě je moţné přenést 

872 rámců za sekundu. 

Samotná komunikace bude probíhat pomocí vysílacího telegramu (7). Tento telegram 

bude obsahovat 72 bajtů v ASCII kódu, takţe za jednu sekundu ho vedení zvládne přenést 

(872/72) přibliţně 12krát. V telegramu PLC postupně odešle údaj měřené plošné hmotnosti a 

velikosti napětí (oddělených čárkou) ze všech měřících míst (M). Na konci zprávy bude 

kontrolní bajt, který bude kontrolovat korektnost přenosu. Bude vytvořen před odesláním v 

PLC pomocí CRC protokolu. Mikroprocesor ve vysílači pak po přijetí telegramu ověří 

stejným výpočtem shodnost kontrolního bajtu. Pokud kontrolní bajt nebude stejný, bude na 

displeji v přijímači zobrazena chyba.     

                                            M1=xxxxx,xxxxx      (7) 

 M2=xxxxx,xxxxx  

 M3=xxxxx,xxxxx  

 M4=xxxxx,xxxxx  

       M5=xxxxx,xxxxx|x  

Komunikace s příjmačem 

Komunikace bude zajištěna pomocí transceiveru MRF49XA, který je popsán v kapitole 3.2.2. 

Data, které procesor přijal z PLC, se pomocí telegramu (8) odešlou do přijímače. Na začátku 

tohoto telegramu bude počáteční bajt (200) pak bude následovat samotný telegram obsahující 

50 prvků, které budou nést údaj o měřené plošné hmotnosti (P) a velikosti napětí (U) ze všech 

měřících míst. Jelikoţ při přenosu dat rádiovým signálem je vlivem rušení na dané frekvenci 

riziko nekorektního přenosu, bude 52 a 53 prvek telegramu (y) obsahovat výsledné součty 

první respektive druhé poloviny telegramu vypočtené vysílačem. Tyto prvky se budou po 
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přijetí telegramu v přijímači kontrolovat a porovnávat s příchozím telegramem. V případě, ţe 

se budou lišit, bude telegram vyhodnocen jako neplatný. Tímto způsobem se předejde 

zobrazení nesprávných hodnot na displeji. Na konci telegramu bude koncový bajt (208), který 

bude indikovat konec přenosu.  

 

200PPPPPUUUUUPPPPPUUUUUPPPPPUUUUUPPPPPUUUUUPPPPPUUUUUyy208 (8) 

3.3.3 Napájení 

Výběr pomocného stabilizátoru 

V kapitole 3.2.3 byl navrţen stabilizátor napětí s nízkým výstupním napěťovým šumem, který 

však umoţňuje stabilizovat pouze napětí menší neţ 20 V. Jelikoţ stabilizátory s moţností 

většího napětí na vstupu nemají tak nízký napěťový šum na výstupu, bude pouţit další 

stabilizátor, který napájecí napětí (24 V) sníţí. Pro tento účel je vhodný stabilizátor 

BA178M15T od firmy Rohm, jehoţ maximální napětí na vstupu můţe dosahovat 30 V. 

Napětí na výstupu je stabilizováno na 15 V. 

Chlazení 

Oba stabilizátory budou umístěny v pouzdře TO220, které má velký tepelný odpor mezi 

čipem a okolím. Pro toto pouzdro platí zvýšení teploty o 65 °C/W bez pouţití chladiče [14]. 

Odběr vysílače je asi 31,3 mA (viz Tabulka 2). Vztah (8) určuje výkon na prvním (P1) a 

druhém (P2) stabilizátoru. 

P = U*I      (8) 

                                    

                                     

 

Bez pouţití chladiče by mohla teplota na stabilizátorech vzrůst aţ o 42 °C. Jelikoţ při 

tomto zvýšení teploty by docházelo k značnému zahřívání 

stabilizátoru a tím i celého zařízení, musí být navrţen 

chladič, který tuto teplotní změnu minimalizuje. Pro tento 

účel je vhodný chladič 205AB0500B firmy ABL 

HEATSINKS (viz Obrázek 17), jehoţ tepelný odpor je jen 

4,9 °C/W. Tepelný odpor pouzdra pak klesne na 

4 °C/W. Celkový tepelný odpor je tedy 9,9 °C/W a teplota na 

obou stabilizátorech se zvýší jen o 6,4 °C.  
Obrázek 17: Chladič stabilizátorů [15] 
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Frekvenční LC filtr k napájení 

Aby nedocházelo k rušení vyššími harmonickými 

frekvencemi, bude před stabilizátory umístěn frekvenční LC 

filtr (viz Obrázek 18) typu dolní propust, který vyšší frekvence 

odfiltruje. Útlum 3 dB nastává při frekvenci 57 Hz. 

 Výsledná frekvenční charakteristika, získaná simulací 

v programu PSpice, je na Obrázku 19. 

 

Obrázek 19: Frekvenční charakteristika 

3.4 Návrh přijímače 

Dále je potřeba dokončit návrh přijímače. Pro tuto část je potřeba navrhnout: 

 Zapojení vývodů mikrokontroleru 

 Pětimístný displej, na kterém se bude zobrazovat údaj o měřené plošné hmotnosti 

 Dvě tlačítka pro volbu zobrazovaného měřícího místa 

 Schéma obvodového zapojení je v příloze 2 

 Návrh desky plošného spoje je v příloze 4 

 

3.4.1 Zapojení vývodů mikrokontroleru 

Zapojení vývodů mikrokontroleru pro přijímač je navrţeno v tabulce 4. Při zapojování 

musíme opět dbát na prioritu zapojení důleţitých pinů. 

 

Obrázek 18: Zapojení LC filtru 
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Tabulka 4: Zapojení vývodů mikrokontroleru přijímače 

 

3.4.2 Zapojení displeje a tlačítek 

Jak jiţ bylo řečeno, displej bude slouţit pro zobrazení plošné hmotnosti nebo napětí 

naměřených na ionizačním senzoru. Bude potřeba zobrazit čtyřmístnou hodnotu a znaménko. 

Na displeji musí být také uvedeno, jaké měřící místo a veličina se právě zobrazuje. Jelikoţ 

zařízení bude zobrazovat pouze číslice, bude vhodné zvolit klasický sedmi-segmentový 

displej. 

Pro zobrazení hodnoty bude zvolen čtyřmístný displej s multiplexním zapojením HDSP-

B03E od firmy AVAGO TECHNOLOGIES. Pro zobrazení znaménka, měřícího místa a 

měřené veličiny (plošné hmotnosti nebo napětí) jednomístný displej SC56-11EWA firmy 

Kingbright. Oba displeje mají společnou katodu. Rozvrţení displeje je na Obrázku 20. 

   

 

Obrázek 20: Rozvrţení displeje 

 

Port Pin I/O Funkce Port Pin I/O Funkce

RA 0 2 výstup řízení displeje a tlačítek RB 0 4 vstup PGED - programování MCU

RA 1 3 výstup řízení displeje a tlačítek RB 1 5 vstup PGEC - programování MCU

RA 2 9 vstup OSCI - externí oscilátor RB 2 6 vystup komunikace s transceiverem

RA 3 10 výstup OSCO - externí oscilátor RB 3 7 výstup reset transceiveru

RA 4 12 výstup řízení displeje a tlačítek RB 4 11 vystup komunikace s transceiverem

RA 5 23 výstup displej - segment E RB 5 14 výstup SCK2 - komunikace s transceiverem

RA 6 20 výstup INT2 - komunikace s transceiverem RB 6 15 výstup SDO2 - komunikace s transceiverem

RA 7 19 vstup SDI2 - komunikace s transceiverem RB 7 16 vystup komunikace s transceiverem

RB 8 17 výstup displej - segment A, tlačítko 1

RB 9 18 výstup displej - segment B, tlačítko 2

RB 10 21 výstup displej - segment C

RB 11 22 výstup displej - segment D

RB 12 23 vstup CS - komunikace s transceiverem

RB 13 24 výstup displej - segment F

RB 14 25 výstup displej - segment G

RB 15 26 vstup tlačítka

Přijímač
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Zapojení displeje   

Do vstupu dekodéru CD74HC237M (BIN/1z8) povedou binární signály z mikrokontroleru 

(RA0,RA1,RA4), které budou řídit, který výstup je právě aktivní. Z výstupů (Y0 aţ Y4) 

logického dekodéru jsou pak vedeny signály do tranzistorů, přičemţ se sepne vţdy jen ten, 

který byl procesorem vybrán. Z tranzistorů vedou signály na společné katody displejů.  

Zobrazování bude tedy probíhat tak [16], ţe mikrokontroler pomocí dekodéru a 

tranzistorů sepne jednu ze společných katod displeje a současně napájí vybrané anody 

segmentů, které se mají rozsvítit. V dalších cyklech pak postupně dokola spíná katody všech 

pěti míst a napájí příslušné anody a tím řídí zobrazování celého displeje. Vše se děje tak 

rychle, ţe lidskému oku se zdá, ţe svítí všechna místa displeje zároveň. Výhodou tohoto 

zapojení je, ţe se ušetří velký počet portů mikrokontroleru a také se zmenší maximální 

odebíraný proud, jelikoţ v jednom okamţiku bude svítit jen jedna číslice. 

 

Nastavení světelné intenzity displeje 

1.) Ze závislosti znázorněné na  Obrázku 21 vidíme, ţe při 

nastavení proudu segmentem Is = 20 mA je maximální 

přípustná teplota okolí 55 °C. Zvolíme-li tedy tento 

proud, intenzita bude velmi dobrá a zároveň je dodrţena 

určitá teplotní rezerva okolního prostředí. 

 

2.) Z grafu na Obrázku 22 zjistíme, ţe úbytek napětí na 

diodě UF při proudu 20 mA je 2 V. 

 

 

3.) Vypočteme předřadný odpor pro proud diodou 20 mA.  

 

   
      

  
 

     

     
      

 

 

Obrázek 21: Závislost přípustné 

teploty okolí na proudu 

 

Obrázek 22: Charakteristika diody [17] 
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Výpočet hodnot odporu v bázi tranzistoru 

1.) Víme, ţe proud protékající tranzistorem bude 

maximálně 140 mA (při všech rozsvícených 

segmentech) a minimálně 20 mA (při jenom 

rozsvíceném segmentu). Chceme co nejmenší 

rozdíl úbytku napětí mezi kolektorem a 

emitorem při libovolném počtu svítících 

segmentů. Proto bude zvolen proud báze 2 

mA, který zaručí téměř konstantní úbytek 

napětí Uce (viz Obrázek 23). 

2.)  Výpočet rezistoru báze: 

   
       

  
 

       

     
        

Bude zvolen nejbliţší niţší R= 1330 Ω. 

3.4.3 Zapojení tlačítek 

Tlačítka budou slouţit k přepínání zobrazovaného měřícího stanoviště. Dále bude moţné při 

stisku obou tlačítek zároveň přepínat mezi zobrazením měřené plošné hmotnosti nebo napětí. 

K práci s tlačítky vyuţijeme neobsazených výstupů (Y5-Y7) dekodéru CD74HC237M, 

kdy ţádná z výstupních katod displejů není sepnutá a displej nesvítí.  V tomto čase můţeme 

vyuţít porty, které jsou jinak pouţívané k napájení anod displeje. Bude-li aktivní výstup Y5, 

bude vyslán signál z portu RB8 a pokud první tlačítko bude sepnuto, dostane se signál zpět do 

portu RB15. Při výstupu Y6 proběhne podobná kontrola druhého tlačítka pomocí portů RB9. 

Program pak vyhodnotí výsledky a provede příslušnou operaci. Kompletní schéma zapojení 

displejů a tlačítek je na Obrázku 24.  

Obrázek 23:Charakteristika tranzistoru [18] 
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Obrázek 24: Schéma zapojení displeje tlačítek 
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4 Programování bezdrátového terminálu 

4.1 Společné funkce 

Komunikace mikrokontroleru s transceiverem MRF49XA probíhá pomocí rozhraní SPI. V 

pouţitém mikrokontroleru PICF16KA302 je sice modul k tomuto rozhraní k dispozici, jelikoţ 

však ke komunikaci s transceiverem je potřeba specifického přístupu, je lepší toto rozhraní 

emulovat softwarově (bez pouţití modulu) a mít tak veškerou činnost ve svých rukou. 

Komunikaci s transceiverem budou v obou částech zařízení zajišťovat následující funkce: 

 Precti8 

 Zapis8 

 Zapis16 

 Prikaz  

4.1.1 Funkce “Precti8“ 

 

Tato funkce (viz Obrázek 25) zajistí přečtení 8 bitů 

z transceiveru [11].  

Uplatnění této funkce najdeme v případě potřeby 

přečtení statusového registru STSREG, ve kterém 

jsou uloţeny údaje o stavu transceiveru. 

Nejvíce je však tato funkce vyuţívána 

v přijímači, kde je potřeba číst data, která transceiver 

přijal od vysílače. 

Výstupem této funkce je proměnná “data“ typu 

char, ve které jsou uloţena přijatá data. 

 

 

 
Obrázek 25: Funkce "Precti8" 
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4.1.2 Funkce “Zapis8“ 

Funkce “Zapis8“ (viz Obrázek 26) slouţí k zapsání 8 

bitů do transceiveru [11]. 

Funkce je volána pokud je potřeba transceiveru 

poslat jakýkoliv příkaz (viz kapitola 4.1.4). 

Do funkce tentokrát vstupuje proměnná data 

typu char, která nese informace pro transceiver. 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Funkce “Zapis16“  

 

 

 

 

 

 

Funkce “Zapis16“ (viz Obrázek 27) umoţní zapsání 16 bitů do 

transceiveru[11]. 

Tato funkce je pouze nástavbou funkce Zapis8, kterou 

během provádění dvakrát volá. Je vyuţita pouze při odesílání 

inicializačního paketu, ve funkci „Posli“ (viz kapitola 4.2.2). 

Vstupem do této funkce je proměnná integer, která nese 

potřebné údaje.   

Obrázek 27: Funkce "Zapis16" 

Obrázek 26: Funkce"Zapis8" 
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4.1.4 Funkce ‘‘Prikaz“ 

Funkce “Prikaz“ (viz Obrázek 28) umoţňuje mikrokontroleru poslat jakoukoliv instrukci, 

kterou má transceiver provést [11]. 

Transceiver je moţné ovládat pomocí sedmnácti kontrolních registrů (viz Tabulka 5.), 

jejichţ správným nastavením získáme poţadovanou funkci. Kaţdý registr se skládá z 16 bitů. 

Počáteční bity jsou pevně dány a slouţí k identifikaci registru. Následující bity nejsou pevně 

dané a určují nastavení daného registru. 

Vstupním parametrem funkce “Prikaz“ je proměnná data typu integer, která se skládá 

z unikátního kódu, kterým přistoupíme k poţadovanému registru a nastavíme jej.  

 

Tabulka 5: Konfigurační registry transceiveru MRF49XA[13] 

 

  Obrázek 28: Funkce "Prikaz" 
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4.2 Funkce vysílače 

Kompletní zdrojový kód programu vysílače je uveden v příloze 6.  

4.2.1 Funkce “MRF49XA_InitT“ 

Tato funkce (viz Obrázek 29) zajistí inicializaci transceiveru 

umístěného ve vysílači.   

Součástí funkce je nastavení všech registrů, které jsou 

nezbytné pro správnou funkci transceiveru. Nejprve se 

provede obecné nastavení, které je stejné u vysílače i 

přijímače. Tuto část je velmi důleţité dodrţet, protoţe obě 

části by měly být nastaveny stejně, aby byla zajištěna správná 

komunikace.  

 

V této části je nastavena například: 

 Frekvence, na které probíhá přenos 

 Šířka pásma 

 Frekvenční ofset přípustný mezi vysílačem a 

přijímačem 

 Polarita signálu (výběr logické jedničky a nuly) 

 Frekvenční odchylka mezi jedničkou a nulou 

 Rychlost přenosu 

 … 

 

Následují instrukce, které jsou specifické pouze pro 

vysílač: 

 Zapnutí napájení interního vysílacího obvodu 

 Zapnutí interního vysílacího registru (reţim vysílání) 

 Pokud je vysílací registr zapnut pin FSEL (FIFO 

Select), musí být v logické úrovni jedna  

 

 Obrázek 29: Funkce “MRF49XA_InitT" 
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4.2.2 Funkce “Posli“ 

Funkce “Posli“ (viz Obrázek 30) umoţňuje vysílacímu 

zařízení odeslat telegram obsahující údaje naměřené 

ionizačními senzory. 

Nejprve je potřeba dát pin CS (Chip Select) do logické 

nuly, tím je zahájena komunikace s transceiverem na 

rozhraní SPI. 

Neţ je moţné do transceiveru zapsat jakákoli data, 

která mají být odeslána, je nutné počkat, neţ se přepne pin 

SDO transceiveru do logické úrovně “high“ [13]. Tím je 

určeno, ţe je připraven uloţit data do vysílacího registru 

TXBREG. Proto musí mikrokontroler v cyklu neustále 

zkoumat pin SDI, a teprve aţ není splněna podmínka 

logické úrovně „low“, můţe pokračovat v provádění dalších 

instrukcí. 

Na začátku vysílání je nutné do vysílacího registru 

TXBREG zapsat hlavičku 0xAAAA, která zahajuje 

vysílání. Nejprve pouţijeme funkci „Zapis16“, která vybere 

vysílací registr a naplní jej hlavičkou “0xAA“. Poté uţ stačí 

k plnění registru pouţívat funkci „Zapis8“ a dokončit 

vyslání hlavičky. 

Poslední povinností před zahájením odesílání 

samotného telegramu (8) je vyslání dvou synchronizačních 

bajtů, které slouţí k indikaci přenosu platných dat a výrazně 

zlepšují komunikaci v zarušených oblastech. Bajty jsou 

defaultně nastaveny na “0x2DD4“. 

Následuje odeslání telegramu (8), který je uloţen v poli 

charů.  

Po dokončení je ještě nutné do vysílacího registru 

zapsat “Prázdný bajt“ (například 0xF3), který zůstane 

v registru a uţ se neodešle. Poslední data, která byla 

předtím v registru, se díky této operaci odešlou a vysílání je 

tím ukončeno.  

 
Obrázek 30: Funkce "Posli" 
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4.2.3 Hlavní funkce “main“ 

V hlavním těle programu (viz Obrázek 31) je potřeba provést 

nastavení mikrokontroleru. Je důleţité správně nastavit všechny 

vstupní a výstupní porty a také nakonfigurovat a povolit 

všechny pouţívané moduly a přerušení.  

Dále je potřeba inicializovat transceiver MRF49XA (viz 

kapitola 4.2.1). V hlavní smyčce programu se pak neustále 

opakuje posílání telegramu. 

Pro inicializaci a aktualizaci telegramu je nutné 

nakonfigurovat příslušné PLC na lince pogumování 

textilního kordu a připojit ho k portu DSUB, který je 

k tomuto připraven na kartě vysílače. Hodnoty, které vysílač 

takto příjme, pak stačí uloţit do vysílacího telegramu  (8), 

který je periodicky odesílán.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 31: Funkce "main" vysílače 
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4.3 Funkce přijímače  

Kompletní zdrojový kód programu přijímače je uveden v příloze 7 

4.3.1 Přerušení časovače T1  

Toto přerušení (viz Obrázek 32) má za úkol testovat stisknutí 

tlačítek a zároveň obslouţit zobrazování displeje. Časovač je 

nastaven tak, aby vyvolal přerušení 300x za sekundu. Při této 

rychlosti je celková frekvence obnovení pětimístného displeje 60 

Hz, coţ je dostačující. 

Ošetření zákmitů je ošetřeno tak, ţe po stisknutí tlačítka je 

nastaven příznak “pozitiv“, který se při kaţdém přerušení 

časovače inkrementuje. Po dosaţení určité hodnoty příznaku je 

tlačítko vyhodnoceno jako stisknuté. Pokud však před dosaţením 

potřebné hodnoty příznaku dojde k odskoku tlačítka, vynuluje se 

příznak “pozitiv“ a nastaví “negativ“, který se také postupně 

inkrementuje. Po dosaţení určité hodnoty je tlačítko 

vyhodnoceno jako puštěné. Tímto způsobem se zákmity 

neprojeví a tlačítko se vyhodnotí jako stisknuté, pouze pokud si 

to uţivatel přeje. 

Po vyhodnocení obou tlačítek se provede uloţení potřebné 

části aktuálního telegramu do obrazové paměti displeje.  

Poté se zvolí jedna ze společných katod displeje, která se 

však při kaţdém přerušení postupně mění. Následně jsou 

vytaţena z obrazové paměti data k příslušnému místu displeje a 

podle toho se rozsvítí příslušné anody. Vše se děje velmi rychle, 

takţe se oku zdá, ţe svítí celý displej najednou. 

Na prvním místě displeje se navíc vţdy zobrazí, které měřící 

místo a veličina se právě zobrazuje. To je rozpoznáno podle 

pozice v telegramu, od které probíhá zobrazení. 

  

  

Obrázek 32 : Přerušení časovače T1 
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4.3.2 Přerušení CN 

Přerušení CN (Change Notify) umoţňuje přijmout telegram (8), který byl přijat od vysílače. 

K tomuto přerušení (viz Obrázek 33) dojde vţdy, kdyţ v přijímacím (RX) registru 

transceiveru dojde k přijmutí přednastaveného počtu bitů. Přijímací registr je šestnáctibitový, 

takţe hodnota musí být volena s rezervou, aby nedošlo k přetečení registru. Podle doporučení 

výrobce bude tato hodnota nastavena na 8 bitů. Po naplnění registru tímto počtem bitů se pin 

transceiveru FSEL (FIFO Select) nastaví do logické úrovně “high“, coţ vyvolá změnu na 

portu _RB2, na němţ je nastaveno přerušení. K prvnímu přerušení dochází vţdy aţ po přijetí 

dvojice synchrobajtů 0x2DD4, coţ velmi zlepšuje kvalitu přenosu v zarušených oblastech. 

 

Algoritmus v přerušení CN hlídá následující náleţitosti telegramu: 

 Telegram musí začínat počátečním bajtem (200) a končit koncovým bajtem (208) a 

mezi těmito bajty musí být přijat celý telegram. Tedy přesně 52 bajtů. 

 Všechny prvky telegramu (kromě posledních dvou kontrolních) musí být menší neţ 

12. Přičemţ prvky 0 aţ 9 zastupují číslice a prvky 10 a 11 zastupují znaménko minus 

respektive plus. 

 Kontrolní součty všech prvků přijatého telegramu musí být shodné s hodnotou, která 

byla vypočtena ve vysílači před odesláním. 

 

Po splnění všech těchto podmínek je moţné s velmi velkou pravděpodobností prohlásit, 

ţe přijatý telegram je platný. V tomto případě dojde k aktualizaci pole, ve kterém je telegram 

uloţen a příznak “chyba“ je nastaven na ‘0‘ a příznak obnov na 1. 

Pokud některé z podmínek nejsou splněny, k obnově pole telegramu nedojde a příznaky 

se nenastaví. Pokud nedojde po dobu jedné sekundy k přijetí platného telegramu, zobrazí se 

na displeji chybové hlášení “Err01“. 

Nakonec je potřeba konfigurací registrů transceiveru nastavit nutnost vyčkání další 

dvojice synchrobajtů, která zahájí přenos následujícího telegramu. 
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Obrázek 33: Přerušení CN 
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4.3.3 Hlavní funkce “main“ 

V hlavní funkci přijímače (viz Obrázek 34) se provede 

nejprve nastavení mikrokontroleru. Pro správnou funkci se 

opět musí správně nastavit všechny vstupní a výstupní porty 

a také nakonfigurovat a povolit všechny pouţívané moduly 

a přerušení. 

Poté se provede inicializace transceiveru v přijímači a 

přejde se do hlavní smyčky programu. 

V hlavní smyčce se zkoumají hrany stisku tlačítek, 

které byly vyhodnoceny v přerušení časovače T1 (viz 

kapitola 4.3.1). V závislosti na hraně jednotlivých tlačítek se 

pak provede poţadovaná operace, která souvisí s pohybem 

jistého příznaku (“místo“) v telegramu, jehoţ pozice je 

identifikátorem místa od kterého se mají prvky zobrazit na 

displeji. 

Dále je ošetřeno, aby se tento příznak nedostal mimo 

oblast, ve které jsou data telegramu. Pokud by tedy uţivatel 

chtěl přepnout do oblasti za telegramem, skočí příznak opět 

na jeho počátek a naopak. Tím je zaručeno správné a navíc 

rychlé procházení telegramu. 

Na konec se provede uloţení vybrané části telegramu 

do obrazové paměti displeje, jejíţ zobrazení má na starosti 

přerušení časovače T1 (viz kapitola 4.3.1).  

Pokud na displeji svítí chybové hlášení “Err01“ (viz 

kapitola 4.3.2) z důvodu výluky příchozích platných 

telegramů, pak zůstává toto hlášení na displeji zobrazeno 

nezávisle na příznaku “místo“. 

 

 

 

 

 

Obrázek 34: Funkce "main" přijímače 
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5 Ovládání bezdrátového terminálu 

5.1 Přijímač 

Zapnutí/vypnutí 

Zařízení je moţné zapnout nebo vypnout kolébkovým přepínačem umístěným na pravé straně 

krabičky. Pokud se po zapnutí displej nerozsvítí, je třeba zkontrolovat, zda jsou dostatečně 

nabité baterie. Zařízení je potřeba napájet alespoň napětím 3,6 V.  

Výběr měřícího stanoviště 

Po zapnutí zařízení se zobrazí údaj o měřeném napětí z prvního měřícího stanoviště. 

Stisknutím pravého tlačítka se zobrazí údaj z následujícího měřícího stanoviště. Stisknutím 

levého tlačítka se zobrazí údaj z předchozího měřícího stanoviště. Měřícími stanovišti se dá 

procházet stále dokola. To znamená, ţe po posledním stanovišti se zobrazí opět první a 

naopak. Indikace stanoviště, ze kterého je právě zobrazován údaj, je na prvním místě displeje 

(viz Obrázek 35) 

Výběr veličiny  

Po nastavení měřícího stanoviště, ze kterého chceme údaj zobrazit, je moţné současným 

stisknutím obou tlačítek změnit zobrazovanou veličinu (plošnou hmotnost nebo napětí). 

Pokud je vybráno napětí, rozsvítí se horní segment na prvním místě displeje (viz Obrázek 35). 

Při stisku obou tlačítek nezáleţí na pořadí ani na časové prodlevě mezi stisknutím 

jednotlivých tlačítek. 

Chybové hlášení  

Pokud zařízení nepřijme po dobu jedné sekundy data z vysílače, zobrazí se na displeji 

chybové hlášení “Err01“. V tomto případě je třeba zkontrolovat, zda je vysílač správně 

připojen k napájení. Chyba můţe být dále způsobena silným rušením v oblasti nebo slabým 

signálem vysílače. 

5.2 Vysílač 

Pro správnou funkci je třeba umístit vysílač na vhodné místo, ze kterého je co nejlépe na 

přijímač vidět. Umístění vysílače do kovového krytů nebo skříně má negativní vliv na jeho 

dosah. Zařízení musí být připojeno na napětí 17-30V. 
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Obrázek 35: Popis bezdrátového terminálu 
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6 Závěr 

V první části této práce jsem teoreticky popsal základní principy měření plošné hmotnosti 

pomocí ionizačních senzorů a podal stručný přehled o bezdrátových technologiích, které se 

v současné době pouţívají v průmyslu. 

V druhé části se zabývám návrhem bezdrátového terminálu, který bude slouţit k 

bezdrátovému přenosu hodnot, naměřených ionizačními senzory na lince pogumování 

textilního kordu ve společnosti Barum Continental. Zařízení umoţní značné ulehčení 

kalibrace těchto ionizačních senzorů. Bezdrátový přenos bude zajištěn pomocí transceiveru 

pracujícího na principu přenosu dat pomocí rádiového signálu na frekvenci 433MHz. Zařízení 

se bude skládat z vysílače, který bude umístěn v rozvaděči a bateriově napájeného přijímače, 

obsluhovaného uţivatelem. Vysílač bude s PLC komunikovat po rozhraní RS422 pomocí 

jednoduchého vysílacího telegramu. Příjímací část bude vybavena pětimístným displejem, na 

němţ se bude zobrazovat hodnota naměřených veličin a také údaj o měřeném místě. 

K dispozici budou také dvě tlačítka, která budou slouţit k přepínání mezi jednotlivými místy 

a na nich měřenými veličinami.  

Dále jsem nakreslil schéma zapojení a navrhl desky plošných spojů pro obě částí 

zařízení, které jsem poté nechal vyrobit. Vyrobené plošné spoje jsem pak osadil součástkami 

podle schématu.  

Obě části bezdrátového terminálu jsem pak naprogramoval tak, aby mezi sebou obě 

zařízení komunikovala podle telegramu, který jsem pro toto zařízení navrhl. Učinil jsem také 

několik opatření, která by měla zabránit zobrazení chybně přijatého telegramu vlivem 

provozu v zarušeném prostředí. V případě výluky příchozích platných telegramů se zobrazí na 

displeji přijímače chybové hlášení, které na tuto situaci upozorní obsluhu. 

Nakonec jsem obě části bezdrátového terminálu umístil do pouzder, které usnadní 

manipulaci a zabrání poškození zařízení a do vysílače nahrál demonstrační telegram slouţící 

k předvedení funkčnosti bezdrátového terminálu. Ke správnému provozu na lince 

pogumování textilního kordu ve společnosti Barum Continental stačí propojit a 

nakonfigurovat PLC u rozvaděče s konektorem DSUB, který je pro to připraven na plošném 

spoji vysílače. Konfigurace a propojení PLC s vysílačem jiţ není předmětem této bakalářské 

práce, rád se však této činnosti budu v budoucnu věnovat. 
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SEZNAM ZKRATEK 

SI - System of Units, systém jednotek 

HMI - Human Machine Interface, rozhraní mezi člověkem a strojem 

ISM - Industrial, Scientific and Medical, průmyslové, vědecké a lékařské 

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, institut pro elektrotechnické a 

elektronické inţenýrství 

PAN - Personal Area Network, osobní síť 

FHSS - Frequency Hopping Spread Spectrum, frekvenční přeskok v rozprostřeném pásmu 

RFD - Reduced-Functionality Device, zařízení se sníţenou funkčností 

FDD - Full-Functional Device, plně funkční zařízení 

WiFi - Wireless Fidelity, bezdrátová věrnost 

AES - Advanced Encryption Standard, symetrická bloková šifra 

HART - Highway Addressable Remote Transducer, dráha adresovatelná vzdáleným 

snímačem 

PLC - Programmable Logic Controller, programovatelný logický automat 

RAM - Random Access Memory, paměť s přímým přístupem 

UART - Universal Asynchronous Receiver and Transmitter, niverzální asynchronní přijímač 

a vysílač 

ICSP - In-Circuit Serial Programming, sériové programování v obvodu 

RMS - Root Mean Square, efektivní hodnota 

ASCII - American Standard Code for Information Interchange, americký standardní kód pro 

výměnu informací 

SPI - Serial Peripheral Interface, sériové periferní rozhraní 

CS - Chip Select, výběr čipu 

D-sub - D-subminiature 

CN - Change Notify, změna oznámení  
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Příloha 3: Deska plošného spoje vysílače 

TOP 

 

Rozměr desky 90 x 129 [mm], měřítko M 1.5:1 
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BOTTOM 

 

Rozměr desky 90 x 129 [mm], měřítko M 1.5:1 
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Příloha 4: Deska plošného spoje přijímače 

 

TOP 

 

Rozměr desky 90 x 115 [mm], měřítko M 1.5:1 
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BOTTOM 

 

Rozměr desky 90 x 115 [mm], měřítko M 1.5:1 
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Příloha 5: Seznam součástek 

 

Mikrokontroler SOIC PIC24F32KA302 Microchip 2

Transceiver RF TSSOP MRF49XA Microchip 2

Transceiver RS422 SOIC ADM3077EARZ ANALOG DEVICES 1

Displej xxx HDSP-B03E Avago 1

Displej 5. místo xxx SC56-11EWA KINGBRIGHT 1

Krystal k MCU7,37MHz HC49/US 9C-7.3728MAAJ-T TXC 2

Krystal k transceiveru HC49/US 10MHz TXC 2

Chladič TO-220 / TO-218 205AB0500B ABL HEATSINKS 1

Konektor pro 24V Free Hanging 1826982 PHOENIX CONTACT 1

Konektor pro 24V - zásuvka Wire-to-Board MC 1,5/ 3-G-3,81 PHOENIX CONTACT 1

Konektor pro ICSP PC Board N2510-6V0C-RB-WD 3M 2

Anténa xxx CAN4313121200431B YAGEO (PHYCOMP) 2

Předstabilizátor pro vysílač TO-220 BA178M15T ROHM 1

Stabilizátor TO-263 LT1963AEQ#PBF LINEAR TECHNOLOGY 1

Stabilizátor-vysílač TO-220 LT1963AET#PBF LINEAR TECHNOLOGY 1

tranzistor NPN SOT-23 BC817-25 DIODES INC. 7

Převodník  bin/1z8 pro řízení číslic SOIC CD74HC237M TEXAS INSTRUMENTS 1

Baterie AA xxx LR20FSB5 ENERGIZER 3

Držák baterií AA xxx 2465 KEYSTONE 1

Tlačítka (2) xxx MCAK102BSSSWPMM MULTICOMP 1

 Resistor k PICu 665 ohm 805 ERA6AEB6650V PANASONIC 5

Rezistor 1,33 kohm do báze tranzistoru 1206 CRCW12061K33FKEA VISHAY DRALORIC 6

Rezistor 68ohm před displej 1206 ERJT08J680V PANASONIC 10

Rezistor ke stabilizátoru 1740ohm 1206 RP73D2B1K74BTG TE CONNECTIVITY / HOLSWORTHY 5

Rezistor 4k75 za tlačítka 1206 RP73D2B4K75BTG TE CONNECTIVITY / HOLSWORTHY 5

Rezistor 680ohm zakončovací Max3077 1206 ERJB2AF681V PANASONIC 5

Rezistor 120ohm zakončončovací k MAX3077 1206 CRCW1206120RFKEA VISHAY DRALORIC 2

Rezistor 22kohm res.obvod 1206 ERA8AEB223V PANASONIC 5

Rezistor 470 ohm resetovaci 1206 CRCW1206470RFKEA VISHAY DRALORIC 4

Rezistor ke stabilizátoru 1000ohm 1206 RP73D2B1K0BTG TE CONNECTIVITY / HOLSWORTHY 5

Induktor 33nH Balun 603 MLG1608B33NJ TDK 5

Induktor 47nH Balun 603 MLG1608B47NJ TDK 5

Induktor 390nH Balun 603 36501JR39JTDG TE CONNECTIVITY 5

Tlumivka 24V 3mH xxx 74458303 WUERTH ELEKTRONIK 1

Kapacitory k PICu 33pF 1206 C1206C330J5GACTU KEMET 10

kapacitor 220uF pi filtr xxx 100ZL220MEFC12.5X30 RUBYCON 1

kapacitor 1000uF pi filtr xxx 50ZLH1000MEFC16X25 RUBYCON 1

Kapacitor C7 5,1pF Balun 402 UVK105CH5R1JW-F TAIYO YUDEN 3

Kapacitor 2,7pF Balun 603 GRM1885C1H2R7CZ01D MURATA 10

Kapacitor 68pF Balun 603 12061A680JAT2A. MURATA 10

Kapacitor 10nF res. Ob. 1206 12061C103KAT2A AVX 3

Kapacitor stabilizátoru 100uF xxx TR3D107K010C0050 VISHAY SPRAGUE 5

Kond na vstupu stabilizátoru napájeného baterkou10uF case D TAWD106K025R0600 AVX 1

Kapacitor Transciever 2,2uF 1206 12063C225K4Z2A AVX 5

Kapacitor Transciever 220pF 1206 C1206C221J5GACTU KEMET 10

Kapacitor k transcieveru 2,2nF 1206 12067C222KAT2A AVX 5

Kapacitor blokovací 100nF+3* k transceiveru 1206 12061C104KAZ2A AVX 25

Dioda ochranná proti přepólování baterie, před tlačítka SOD-123F PMEG2010AEH NXP 5

dioda reset mcu SOD-123 1N4148W-V-G-08 VISHAY SEMICONDUCTOR 3

Ochranná dioda před stabilizátor. DO-41 1N4004-T DIODES INC. 3

konektor dsub k vysílači D Sub 09 66 152 6612 HARTING 1

Součástka Typ/Hodnota PočetVýrobcePouzdro


