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ABSTRAKT 
 

Bezdrátové prodloužení sériové linky RS232 pomocí RF modulů typu RFM12BP se 
zabezpečením proti chybám při přenosu. Zařízení bude napájeno z baterií a vyžaduje nízkou 
spotřebu. 
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ABSTRACT 
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1. Úvod 
 

Komunikace patřila odedávna k základním stavebním kamenům lidstva a společenství, 
nejinak tomu je v době digitalizace a počítačů. Komunikace začínala poměrně primitivně, od 
různých posunků a neurčitých zvukových projevů až k řeči. Řeč považujeme za nejlepší 
mezilidskou komunikaci. U počítačů byla situace odlišná, komunikace začínala děrnými 
štítky, pokračovala pevnými médii, jako jsou diskety, dále metalickým vedením a v dnešní 
době také optickým a bezdrátovým přenosem. 

 
Situací, kdy není možné použít metalického nebo optického spoje, se bude zabývat tato 

práce. Jde zpravidla o situace, kdy je například zdroj dat v pohybu, nebo je pevný spoj drahý, 
složitý a nebo neefektivní, ba dokonce nebezpečný. Tuto situaci můžeme zpozorovat 
například při sběru dat z měřících stanic na velké ploše (například rozlehlá firemní budova). 
Obvykle se situace řeší bezdrátovým spojem za použití vhodných RF modulů (RF modul je 
zařízení umožňující bezdrátovou komunikaci).  

 
V současné době existuje mnoho RF modulů a zařízení pro přenos dat. Mnohé z nich 

pracují v licencovaných pásmech, jako například GSM nebo UMTS, nebo takové, které 
pracují v pásmech bezlicenčních (v dokumentech ČTÚ vedená jako amatérská), jako je WiFi, 
Bluetooth. Upřesnění licenčních a bezlicenčních pásem bude dále v textu.  

 
Požadavek na výstup práce je provést bezdrátové prodloužení komunikační linky RS232. 

Využijeme k tomuto účelu pásma ISM, které leží v bezlicenčním pásmu kmitočtů. Pro 
úspěšné splnění zadání je nutné vybrat vhodný RF modul, dále vhodný typ mikrokontroléru a 
vytvořit program pro obsluhu tohoto mikrokontroléru.  Také je nutné navrhnout desku 
plošných spojů pro vytvoření funkčního zařízení. Zařízení by mělo být koncipováno pro 
minimální odběr, aby mohlo být napájeno z baterií, také by mělo indikovat překročení 
maximální vzdálenosti, kde už není možné komunikaci uskutečnit. Práce je řešena ve 
spolupráci s vývojovým centrem společnosti Honeywell Brno. 
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2. Bezdrátová komunikace 

2.1 Historie bezdrátové komunikace 
 

První možností přenosu informace na dálku bylo sdělit tuto informaci verbálně, tato forma 
komunikace se využívá dodnes, je vhodná jen pro velmi krátké vzdálenosti. 

 
Další možností jak mohli lidé přenášet informace bylo přenést tuto informaci fyzicky, tedy 

zpravidla formou psanou. Takové řešení má podstatnou nevýhodu a to tu, že informace je 
předávána jako celek a teprve po jejím úplném přijetí je možno zpracovat kteroukoliv její 
část. 

 
Později začali lidé používat k přenosu informace na dálku světla. Pomocí předmětů 

s odraznými plochami předávali informaci formou záblesků, nebo jinou formou pomocí 
takzvaných strážních ohňů, kouřových signálů či mechanických návěstidel. Příkladem může 
být spojení měst Paříž a Lille, kde bratři Chappéové kolem roku 1793 vystavěli síť 
mechanických návěstidel a předávali informace na vzdálenosti asi 230km v řádu minut. 

 
Roku  1870 americký fyzik James Clerk Maxwell formuloval rovnice pro šíření 

elektromagnetického vlnění. To byl základ pro bezdrátový přenos informace pomocí 
elektromagnetických vln. Roku 1901 podniká italský fyzik Guglielmo Marchese Marconi 
první úspěšný pokus s přenosem rádiových vln přes Atlantik, čímž položil základy moderní 
bezdrátové komunikaci. První přenos byl v morseově abecedě a znamenal písmeno „S“, tedy 
tři tečky. 

 
Od té doby prošel přenos informace pomocí elektromagnetických vln překotným 

rozvojem a masovým rozšířením. Začalo pravidelné vysílání rádiových stanic, posléze i 
televizních stanic. Koncem dvacátého století přechází svět na digitální vysílání, které šetří 
omezené frekvenční pásmo. 
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2.2 Členění pásem a jejich správa 
 

Aby nevznikaly rádiové vysílače náhodně, byla stanovena zákonná pravidla, které 
sdružuje a jejich dodržování sleduje Český Telekomunikační Úřad (ČTÚ). Využití 
kmitočtového spektra je v souladu §56 a §95 zákona č. 151/2000Sb. ČTÚ při správě 
kmitočtových pásem postupuje v souladu se závazky vyplývajícími z mezinárodních smluv a 
v souladu s Mezinárodní telekomunikační unií (ITU). 

 
Plán přidělení kmitočtového pásma (takzvaná kmitočtová tabulka) je veřejný souhrn 

kmitočtů a jim přiřazených služeb. Plné znění je v [1]. 
 
Tabulka 2.1 ukazuje výřez rozdělení kmitočtového spektra pro Českou Republiku. Čísla 

poznámek odpovídají číslování v kmitočtové tabulce. Vysvětlivky jsou převzaty z [1]. 
 

Tab. 2.1: Přidělení kmitočtových pásem v České republice 
 

Kmito čtové pásmo Přidělení v České Republice Poznámka 

Amatérská 
Družicová amatérská 
Radiolokační 
Družicového průzkumu Země (Aktivní) 
Pevná 

432MHz – 438MHz 

Pozemní pohyblivá 

5.282 
 

5.279A 
 

5.138 

Pevná 
862MHZ – 890MHz  

Pohyblivá kromě letecké pohyblivé 
5.317A 

 
5.138 - Pásem 6765–6795 kHz (střední kmitočet 6780 kHz), 433,05–434,79 MHz (střední 

kmitočet 433,92 MHz) v Oblasti 1, kromě zemí uvedených v 5.280, 61–61,5 GHz 
(střední kmitočet 61,25 GHz), 122–123 GHz (střední kmitočet 122,5 GHz),           
244–246 GHz (střední kmitočet 245 GHz) se předpokládá využívat pro průmyslové, 
vědecké a lékařské účely (ISM). Využívání těchto pásem pro účely ISM podléhá 
zvláštnímu oprávnění příslušné správy v souhlasu s ostatními správami, jejichž 
radiokomunikační služby by mohly být dotčeny. Při uplatňování tohoto ustanovení 
správy patřičně zohlední nejnovější příslušná doporučení ITU-R. 

 
5.279A - Využívání tohoto pásma senzory ve službě družicového průzkumu Země (EESS) 

(aktivní) musí být v souladu s Doporučením ITU-R SA.1260-1. V pásmu               
432–438 MHz navíc nesmí aktivní EESS působit škodlivé rušení letecké 
radionavigační službě v Číně. Ustanovení této poznámky nijak nezmenšují závazek, že 
EESS (aktivní) bude provozována jako podružná služba v souladu s 5.29 a 5.30. 
(WRC-03). 
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5.282 - V pásmech 435–438 MHz, 1260–1270 MHz, 2400–2450 MHz, 3400–3410 MHz (jen 
v Oblasti 2 a 3) a 5650–5670 MHz může pracovat družicová amatérská služba s 
podmínkou, že nebude působit škodlivé rušení ostatním službám, pracujícím v souladu 
s tabulkou kmitočtových přidělení (viz 5.43). Správy, které povolují toto využívání, 
jsou povinny zajistit, že každé škodlivé rušení působené vysíláním stanice družicové 
amatérské služby bude okamžitě odstraněno v souladu s ustanovením č. 25.11 Řádu. 
Využívání pásem 1260–1270 MHz a 5650–5670 MHz družicovou amatérskou službou 
je omezeno na vzestupný směr. 

 
5.317A - Správy přející si zavádět Mezinárodní mobilní telekomunikace 2000 (IMT-2000) 

mohou využívat ty úseky pásma 806–960 MHz, které jsou přiděleny přednostně 
pohyblivé službě a jsou využívány nebo je toto využívání plánováno mobilními 
soustavami (viz Rezoluce 224). Takové využívání nevylučuje využití těchto úseků 
jinými aplikacemi služeb, jimž jsou přiděleny, a v Řádu nezakládá žádné přednosti. 
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2.3 ISM pásmo 
 
Část kmitočtové tabulky je vyhrazena pro pásmo ISM, viz tabulka 2.2 . Toto pásmo je 

primárně určeno pro průmyslové, vědecké a lékařské nekomunikační účely, mohou zde být 
provozovány i aplikace, které neslouží k přenosu informace (technologický ohřev, osvětlení 
vaření a vědecké experimenty), tyto však musí maximálně omezovat vyzařování škodlivého 
rušení. V tomto pásmu neexistuje záruka pro vysílání nebo příjem bez rušení, to znamená, že 
si nelze nárokovat ochranu před rušením od ostatních služeb. Pásmo je velmi široké, od 
jednotek MHz do stovek GHz, jak ukazuje tabulka. Mimo jiné sem spadají technologie WiFi 
a Bluetooth. 

 
Tab. 2.2: Pásma ISM podle ITU-R 

 

Kmito čtový rozsah [MHz] Střední kmito čet [MHz] Poznámka 
6,765 – 6,795 6,780 nutnost povolení 
13,553 – 13,567 13,560   
26,957 – 27,283 27,120   
40,66 – 40,70 40,68   

433,05 – 434,79 433,92 
pouze pro Evropu, Afriku, Irák a 
země bývalého Sovětského svazu 

902 - 928 915 pouze pro Ameriku a Grónsko 
2400 - 2500 2450   
5725 - 5875 5800   
24000 - 24250 24125   
61000 - 61500 61250 nutnost povolení 
122000 - 123000 122500 nutnost povolení 
244000 - 246000 245000 nutnost povolení 

 
Pro naše republiku je tedy možné použít všechna kmitočtová pásma mimo pásmo         

902 – 928 MHz, které je možné použít jen v Americe, Grónsku a některých pacifických 
ostrovech, jak je definováno v [1].  
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3. Rádiové moduly 
 

Rádiové moduly jsou zařízení pro bezdrátový přenos dat pomocí radiových vln. Můžeme 
je dělit podle funkce na vysílače, přijímače, nebo sdružená zařízení takzvané transceivery. 
Rádiové moduly můžeme dělit podle kmitočtu na kterém pracují, podle typu použité 
modulace a mnoha dalších kritérií.  

 
V dnešní době je na trhu k dispozici nepřeberné množství těchto modulů, od těch 

nejjednodušších, které jen modulují vstupní signál na nosnou vlnu přes moduly s vyrovnávací 
pamětí, až k inteligentním modulům které umožňují sledování síly signálu a komunikaci 
s mikrokontrolérem. 

 

3.1 Výběr rádiového modulu 
 
Rádiový modul bude hlavním stavebním prvkem při realizaci této práce. Jeho požadované 

vlastnosti by se daly shrnout takto: 
 

• nízká spotřeba (uvažujeme napájení z baterií) 
• nízká cena 
• jednoduchost ovládání 
• oboustranný přenos 
 

Z výše uvedených požadavků je zřejmé, že budeme vybírat z inteligentních modulů 
(transceiverů), které umožňují jednoduchost ovládání a širokou škálu nastavení. Velkou 
výhodou inteligentních modulů je použití naprostého minima externích součástek. Proti 
inteligentním modulům stojí především cena. Nevýhoda vyšší ceny ale mizí, když vezmeme 
do úvahy pozitiva inteligentních modulů, jako je vnitřní vyrovnávací paměť, detekce slabého 
signálu, různá nastavení parametrů přenosu, které se dají využít v případě, je-li místo, kde 
bude modul provozován nadměrně rušeno. 

 
Zde je uveden výčet zařízení vhodných pro použití v této práci: 
 

• RFM02 – rozhraní SPI, programovatelný výstupní výkon, vysoký datový tok (až 
115.2 kbps), detekce slabé baterie, nízká spotřeba (25 mA při vysílání v pásmu 
433 MHz), výkon 8 dBm, cena $5,90 (110 Kč) [2]. 

 
• RFM12BP – rozhraní SPI, výstupní výkon 500 mW, vysoká citlivost                    

(až -117 dBm), přizpůsobení antény (50 Ω), 16 bitů FIFO paměti, automatické 
dolaďování kmitočtu, cena $14,90 (270 Kč) [3]. 
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• HM-TR315 – obsahuje rozhraní pro UART, pro TTL, nebo RS232 úrovně, výkon 
8 dBm, citlivost -109 dBm, konektor SMA, cena $18,90 (340 Kč) [4]. 

 
Z předchozího výčtu se jako vhodný jeví převodník HM-TR315, ten je ale poměrně drahý 

a má nízký výkon. Proto jsem nakonec zvolil modul RFM12BP, který má proti modulu 
RFM02 vyšší výkon (až o dva řády) a disponuje vnitřní pamětí 16 bitů pro odesílání dat. Dále 
disponuje automatickým dolaďováním kmitočtu, detekcí kvality příchozích dat, analogové a 
digitální měření síly signálu, programovatelným výstupním výkonem, nastavitelným 
kmitočtovým zdvihem a programovatelnou pásmovou propustí pro příjem signálu. 
 

3.2 RFM12BP 
 

V této části si modul RFM12PB přiblížíme. Jedná se o transceiver, umožňuje tedy 
komunikaci oběma směry. Modul pracuje v kmitočtových pásmech 434, 868 a 915 MHz, což 
umožňuje použití z hlediska povinnosti dodržovat kmitočtovou tabulku a doporučení ČTÚ a 
ITU-R.  

 
 

Obr. 3.1: Obrázek modulu RFM12BP (převzato z [3]) 
 

Modul pracuje v rozsahu  napájecích napětí 2,2 – 3,8 V pro řídící logiku (pin VDD) a až 
13 V pro výkonovou část vysílače (pin VCC-PA). Proudové odběry, zvlášť důležité pro 
bateriové aplikace, jsou při vysílání na maximálním výkonu (500 mW) 200 mA, při příjmu   
20 mA, v nečinnosti maximálně 1,2 mA a v módu ‘SLEEP‘ pouhých 0,3 µA.  

 
Z charakteristik vysokofrekvenční části můžeme zmínit citlivost přijímače (při 

definovaném BER = 0,001 , s pásmovou propusti na vstupu se šířkou pásma 134 kHz, a 
datovém toku 1,2 kbps) -118 dBm. Maximální vysílaný výkon do 50 Ω zátěže je 27 dBm   
(500 mW). 
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Na obrázku Obr. 3.2 je typické zapojení modulu k okolním periferiím. Důležité piny 
z hlediska řízení modulu jsou především piny pro SPI (SDI – vstup sériových dat, SDO – 
výstup sériových dat, SCK – hodinový signál), požadavek přerušení nIRQ a pin pro zjištění 
kvality příjmu (VDI). 

 

 
Obr. 3.2: Schéma typického zapojení modulu RFM12BP (převzato z [3]) 

 
Komunikace s mikrokontrolérem probíhá po dále zmíněné sběrnici SPI. RF modul 

samotný je potřeba po startu konfigurovat. To znamená, že po startu, respektive připojení 
napájení je nutné RF modul nakonfigurovat vhodnými parametry pro vysílání a příjem. Modul 
sice po restartu naplní ovládací registry výchozími hodnotami, ale ty nemusí korespondovat 
s požadavky na modul kladenými. 

 
Vzhledem k tomu, že komunikace s RF modulem je digitální a modulace pevně daná, 

nemůžeme přímo ovlivňovat data, které vysílá vysokofrekvenční část modulu. Nelze proto na 
vysílaná data aplikovat kód Manchester, jak je požadováno v zadání. 
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4. Komunika ční protokoly 

4.1 Sériové rozhraní RS232 
 

Sériové rozhraní je jedním z nejpoužívanějších standardů, které se používají pro přenos 
dat mezi zařízeními. Vzhledem k tomu, že standard RS232 definuje jen jakým způsobem 
přenést posloupnost bitů, tak v referenčním modelu ISO/OSI představuje pouze fyzickou 
vrstvu. V dnešní době je sice RS232 na ústupu, ale jeho modifikace v podobě RS442 a      
RS485 jsou hojně rozšířeny, především v průmyslu, a díky svým specifikům se budou i 
nadále používat. 

 
Standard definuje asynchronní sériovou komunikaci pro přenos dat. Napěťové úrovně pro 

logickou ‘1’ je mezi -25 V a -3 V a pro logickou ‘0’ je mezi 25 V a  3 V. Rozsah napětí       
±3 V vzhledem k nulovému potenciálu je zaveden kvůli omezení možného rušení. Dále je 
definován formát posílání bitů. Nejdříve se vysílá takzvaný start bit, který je definován úrovní 
logické ‘0’, pak 8 bitů dat (někde je možné se setkat se 7, nebo 9 bity) vyslaných tak, že jako 
první může být vyslán LSB nebo MSB, záleží na konkrétní aplikaci. Následuje bit paritní, 
který doplňuje logickou ‘1’ nebo ’0’ na sudou nebo lichou paritu, a jeden nebo více stop bitů, 
které uvádí linku zpět do klidového stavu. Pro ilustraci na obrázku 3.1 je vidět vyslání znaku 
„S“, který odpovídá posloupnosti bitů „01010011“ v ASCII tabulce. 

 
Standard také definuje signály, které jsou nutné k řízení toku dat po sériové lince. 

Důležitými signály jsou Rx (receive data), Tx (transmit data) a GND (0 V), které jsou 
nezbytné pro komunikaci, dále pak signály DTR a DSR, kdy terminál (respektive modem) 
oznamuje že je připraven komunikovat. 
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Obr. 4.1: Formát vyslání dat po sériové lince standardu RS232. 
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4.2 SPI 
 

SPI je zkratka anglického „Serial Peripheral Interface“, což znamená že se jedná o 
sériovou komunikaci, podobně jako u standardu RS232. Zde se však informace přenášejí 
oběma směry najednou. Pro komunikaci je použito čtyř vodičů a nutný společný nulový 
potenciál. Dva vodiče přenášejí data (SDO, SDI), jeden vodič přenáší hodinový signál (SCK), 
čímž se zaručuje že jsou data zapisovány a čteny ve správný okamžik. Posledním vodičem je 
CS, což je signál, kterým říkáme, že chceme komunikovat s daným zařízením. Komunikace 
probíhá asi takto: 

 
Nejprve se aktivuje signál CS (chip select - zpravidla je negovaný, takže je nutné nastavit 

na nízkou úroveň), kterým signalizujeme výběr zařízení pro komunikaci. Pak následuje 
nastavení hodinového signálu na aktivní úroveň. Zde je nutné zmínit, že různá zařízení mohou 
mít různě nastavená specifika pro platnost signálů SDO a SDI. Platnost signálů může být 
vztažena ke klidovým úrovním, ať k neaktivním, nebo aktivním, a nebo k hranám signálu 
SCK a to buď vzestupným, nebo sestupným. Tímto se přenese první bit, záleží na specifikaci 
výrobku zda se přenese první MSB nebo LSB bit. Toto se opakuje podle počtu bitů a pokud 
jsou všechny bity přeneseny je nastaven signál CS do aktivní úrovně, a tímto přenos končí. 

 
Napěťové úrovně přenosu zpravidla korespondují s úrovněmi TTL, ale to záleží 

především na konkrétním použití tohoto rozhraní. 
 

 
 

Obr. 4.2: Ukázka časování signálů SPI 
 

SPI je v této práci využito pro přenos dat mezi kontrolérem a RF modulem. 16-bitové 
slovo je přenášeno tak, že se jako první přenáší bit s nejvyšší vahou (MSB) a postupně bity 
s nižšími vahami až k LSB bitu s nejnižší vahou. Platná data jsou při hodinovém signálu 
ustáleném v logické jedničce. Napěťové úrovně odpovídají CMOS 3,3 V. 
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5. Výběr mikrokontroléru 
 

V zadání je definována rodina, ze které má řídící mikrokontrolér vyjít, je to ATMEGA od 
firmy Atmel. Tato rodina je velni rozšířená, především díky své rychlosti, multifunkčnosti a 
rozšířené podpoře. Všechny kontroléry ATMEGA obsahují několik čítačů, několik kanálů pro 
převod z analogové do digitální formy signálu, obsahují také paměť EEPROM a RAM pro 
uchovávání dat a disponují podporou ISP. ISP je vlastnost, která umožňuje aby byl 
mikrokontrolér naprogramován přímo v aplikaci (ISP - In System Programing). Některé 
mikrokontroléry, zpravidla ty dražší, obsahují jeden nebo několik kanálů pro PWM, podporují 
standardní rozhraní UART, SPI, I2C a JTAG. Výhodou mikrokontrolérů ATMEGA je jejich 
architektura, umožňující provést většinu instrukcí v jediném hodinovém cyklu, dosahují tím 
velkého výpočetního výkonu až 20 MIPS při kmitočtu oscilátoru 20 MHz. 

 
Jak již bylo avizováno na začátku, je nutné vybrat mikrokontrolér z rodiny ATMEGA, 

požadavky jsou především : 
 

• nízká spotřeba 
• podpora rozhraní UART 
• nízká cena 

 
Jedním z mikrokontrolérů, který vyhovuje všem požadavkům je ATMEGA32L [5]. 

Rozsah napájecích napětí je 1,8 – 5,5 V, využijeme napájení 3,3 V, protože stejným napětím 
je napájen také RF modul. Klidový odběr tohoto mikrokontroléru je 1,5 mA při kmitočtu 
oscilátoru 4 MHz, při použití módu „SLEEP“ může odběr klesnout až na 15 µA. 
Mikrokontrolér disponuje podporou požadovaného rozhraní UART.  
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6. Návrh komunika čního modulu 
 

Předmětem práce je provést bezdrátové propojení dvou zařízení komunikující po sběrnici 
RS232. Z toho je zřejmé že se bude jednat o dva samostatné a identické moduly. Blokové 
schéma jednoho z modulů je znázorněno na obrázku 6.1 .  

 

 
Obr. 6.1: Blokové schéma komunikačního modulu 

 
Vzhledem k tomu, že vstup, respektive výstup, zařízení bude připojen na sériové rozhraní 

RS232 je nutné provést konverzi napěťových úrovní RS232 na úroveň 3,3 V. K tomu 
poslouží převodník úrovní. 

 
Mikrokontrolér má za úkol přijímat data z rozhraní RS232 a překládat je pro RF modul a 

naopak data, která přijdou od RF modulu překládat a posílat na počítačové rozhraní. 
Mikrokontrolér také zajišťuje obsluhu periferiemi. Mezi periferiemi by neměla chybět 
především indikace zapnutého stavu a indikace slabého signálu. 

 
Další nezbytnou částí je zdroj. Ten bude napájet celé zařízení. Vzhledem k tomu, že 

uvažujeme napájení z baterií je nutné využít spínaných zdrojů. Požadované napájecí napětí a 
proudová zatížitelnost jsou: 

     3,3 V  20 mA 
     12 V  200 mA 
 
Napětí 3,3 V je určeno pro napájení mikrokontroléru, digitální části RF modulu a 

převodníku úrovní RS232. Napětí 12 V je určeno pouze pro  vysílací část RF modulu. 
 
Vzhledem k poměrně vysokému odběru na napětí 12 V, jsem zvolil napájení z baterie 

s nominálním napětím 9 V.  
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6.1 Hardware 
 

Schéma zapojení vychází z katalogového zapojení daných komponent.  
 

 
 

Obr. 6.2: Schéma zapojení komunikačního modulu 
 
 Z Obr. 6.2 je vidět, že RF modul je spojen s mikrokontrolérem vodiči linky SPI a to SDI, 
SDO, SCK, nSEL. Tyto vodiče jsou nezbytné pro komunikaci s modulem. 
 
 Mezi důležité piny, které je nutné připojit pro správnou funkci RF modulu patří TXEN a  
RXEN, které hardwarově povolují funkce příjmu a vysílání. Ty je nutno připojit na napájecí 
napětí RF modulu, bez nich modul nepřijímá (nevysílá). Tato eventualita není zmíněná 
v žádné dokumentaci, což považuji za velkou chybu. 
  
 Dále je vidět připojení převodníku úrovní MAX3232CSE [24], který obsahuje dva 
přijímací a dva vysílací kanály pro linku RS232 a je schopen pracovat při napětí 3,3 V za 
podpory 100 nF kondenzátorů coby nábojových pump. 
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6.1.1 Zdroj 

 
Vzhledem k tomu, že finální zařízení má být napájeno z baterie je vhodné jako zdroje 

využít DC-DC měniče. Jejich výhodou je hlavně vysoká účinnost přeměny vstupního na dané 
výstupní napětí.  

 
Jako nejvhodnější integrovaný měnič pro napětí 3,3 V byl shledán LM2736Y [17], který 

je schopen dodávat výstupní napětí 1,25 až 16 V při výstupním proudu do 750 mA. Předností 
tohoto obvodu je zejména účinnost, která přesahuje 80 %. Při návrhu zdroje bylo využito 
návrhového systému WEBENCH® Designer Tools fy. National Semiconductors. 

 

 
Obr. 6.3: Schéma zapojení zdroje pro napětí 3,3 V 
 
 
Pro měnič na napětí 12 V byl shledán jako nejvhodnější obvod LM3478MM [18], který je 

schopen při proudu vyšším než 50 mA dosáhnout účinnosti přes 90 %. Maximální proud je 
však vykoupen použitím externího spínacího prvku, viz schéma Obr. 6.4. V zapojení jsou 
použity dva spínací prvky, jelikož jediný prvek by byl na hranici svých parametrů, druhý 
prvek pak (i když jistě nemá stejné parametry) snižuje výkonové zatížení prvního prvku a 
snižuje celkový odpor v sepnutém stavu. I zde bylo využito návrhového systému 
WEBENCH® Designer Tools fy. National Semiconductors. Spínací prvek SI2316DBS [23] 
navržený pomocí návrhového programu, je problém na tuzemském trhu zakoupit, proto jsem 
se rozhod nahradit tento prvek jiným, dostupnějším. Zvolil jsem tranzistor BSS138 [22], který 
ale pracuje za hranicí svých možností (požadovaná výkonová ztráta je 0,4 W a povolená 
výkonová ztráta na tranzistoru BSS138 je 0,36 W ) a má proti navrhovanému tranzistoru větší 
odpor v sepnutém stavu (0,15 Ω  proti 0,08 Ω), je však běžně k dostání. Proto jsem se rozhodl 
tento prvek zdvojit, čímž dojde ke snížení odporu v sepnutém stavu a také snížení výkonové 
ztráty na spínacím tranzistoru. 



 - 23 - 

 
Obr. 6.4: Schéma zapojení zdroje pro napětí 12 V 

 

6.1 Deska plošných spoj ů 
 

Jedním z požadavků v zadání je navrhnout desku plošných spojů. Vzhledem k tomu, že 
zařízení obsahuje radiový vysílač a přijímač rozhodl jsem se pro oddělení zdrojů tak, aby 
nedocházelo k rušení především přijímaného signálu ale také komunikace mezi 
mikrokontrolérem a RF modulem.  

 
Zařízení je realizováno na dvoustranné desce plošných spojů, které umožňuje provést 

zapojení bez drátových propojek, a také využít velké plochy jako nízkoimpedanční referenční 
zemní roviny, což se s výhodou využívá u rychlých digitálních signálů. Rozměry desky jsou 
61 x 63 mm. Vyobrazení desek plošných spojů je na obrázku Obr. 6.5, vyobrazení je 
v původní velikosti. Na obrázku Obr. 6.6 je rozkresleno umístění jednotlivých součástek na 
desce plošných spojů. 

 
Uvedená deska plošných spojů se v případné aplikaci může měnit. Pokud se bude zařízení 

integrovat ve větším celku pravděpodobně nebude nutné řešit zdrojovou část a také řídící. A 
jistě budou kladeny požadavky na umístění konektorů, nebo signalizačních prvků. 
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Obr. 6.5: Desky plošných spojů ze strany součástek (vlevo) a ze strany spojů (vpravo) 
 
 

   
 

Obr. 6.6: Rozmístění součástek na desce plošných spojů (vlevo) a finální výrobek (vpravo) 
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7. Obslužný program mikrokontroléru 
 

Hlavní požadavky na obslužný program jsou především jeho jednoduchost, přehlednost a 
funkčnost. Základní myšlenkou je provést prodloužení sériového portu počítače. Je důležité 
přitom zachovat kontinuitu dat a zajistit jejich zabezpečení. 

 
První myšlenka vede k jednoduchému přeposílání dat, která přijdou po sériovém rozhraní 

přímo do rádiového modulu. Je to jistě nejjednodušší způsob prodloužení sériové linky, ale 
má několik zásadních nedostatků. Prvním z nich je nespolehlivost přenosové trasy, kde může 
dojít v důsledku rušení ke ztrátě přenášených dat. Tím ztratíme kontinuitu dat a přijatá data 
budou nepochopitelná. Zabezpečení dat v tomto případě prakticky neexistuje. 

 
Dalším řešením tohoto problému je přijmout všechna data, které chce terminál odeslat, 

spočítat kontrolní součet, případně doplnit o samoopravný kód. A vyslat v rámcích směrem 
k příjemci. Ten, pokud například zjistí špatný kontrolní součet, nebo některý z rámců 
nepřijme správně (díky rámcovému kontrolnímu součtu) si může vyžádat vyslání rámce, nebo 
celé zprávy znovu. Tento způsob ovšem vyžaduje komplexnější řešení. Především vyžaduje 
řízení toku dat po sériové lince, pomocí signálů DTR a DSR, aby nedošlo k zaplnění vnitřní 
paměti dat mikrokontroléru daty k odeslání. Říkejme této paměti „buffer“. Je totiž 
pravděpodobné, že některé rámce se budou odesílat opakovaně na základě přijaté žádosti,nebo 
na základě nepotvrzeného příjmu, proto nelze zajistit plnou rychlost přenosu po sériové lince. 
Řídící signály sériové linky pro řízení toku dat jsou nástrojem k pozastavení toku dat 
z terminálu. Pozastavením komunikace získáváme možnost číst data z bufferu, respektive čas 
k jiným operacím, jako je výpočet kontrolního součtu, nebo výpočet samoopravného kódu. 

 
Rozhodl jsem se pro druhé řešení, které bude využívat k odeslání dat soubor dat takzvaný 

paket. V každém paketu budeme odesílat servisní byte, kde budeme stanovovat informace o 
paketu a eventuelně vyžadovat odpověď. Také zavedeme reservovaný byt, pro další rozšíření 
o funkce jako je číslování paketů, nebo další. Dále budou přenášena data, počet bytů je zapsán 
v servisním bytu. Nakonec přeneseme kontrolní součet přes celý paket. 
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7.1 Komunikace s RF modulem 
 

Jak bylo v úvodu řečeno modul samotný je nutné před započetím komunikace 
konfigurovat.   Konfigurace modulu probíhá posíláním definovaných 16bitových slov, 
kterými se nastavují interní registry. Veškeré informace jsou čerpány z technické specifikace 
uvedené v [21]. 

 
HLAVNÍ KONFIGURA ČNÍ REGISTR  

 

 
 

Obr. 7.1: Rozvržení bitů v hlavním konfiguračním registru 
 

Bitem E1 se nastavuje povolení registru pro odchozí data. Dalším bitem je  
EF, kterým se povoluje paměť FIFO. Bity B1-B0 se nastavuje pásmo ve kterém bude modul 
vysílat, viz tabulka Tab. 7.1. Bity X3-X0 se nastavuje zatěžovací kapacita pro krystalový 
rezonátor. Hodnoty jsou z důvodů přehlednosti taktéž v tabulce. 

 
Tab. 7.1: Nastavení konfiguračních bitů B1-B0 (výběr pásma) 
 

B1 B0 Nastavení 
0 0 Reservované nastavení 
0 1 Pásmo 433 MHz 
1 0 Pásmo 868 MHz 
1 1 Pásmo 915 MHz 

 
 

Tab. 7.2: Nastavení konfiguračních bitů X3-X0 (kapacitní zátěž krystalového oscilátoru) 
 

X3 X2 X1 X0 Nastavení 
0 0 0 0 8,5 pF 
0 0 0 1 9,0 pF 
0 0 1 0 9,5 pF 
0 0 1 1 10 pF 
… … … … … 
1 1 1 0 15,5 pF 
1 1 1 1 16,0pF 
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REGISTR PRO SPRÁVU NAPÁJENÍ 
 

 
 
Obr. 7.2: Rozvržení bitů v hlavním konfiguračním registru 
 

Výzam jednotlivých bitů: 
 

� ER  Povolení přijímače  
� EBB Enable base band block  
� ET  Povolení vysílače 
� ES  Povolení směšovače  
� EX  Spuštění krystalového oscilátoru  
� EB  Enable low battery detector  
� EW Povolení Wake-up časovače  
� DC  Odpojení hodinového signálu od CLK pinu 

 
REGISTR PRO NASTAVENÍ KMITO ČTU 
 

 
 

Obr. 7.3: Rozvržení bitů registru pro nastavení kmitočtu 
 
F11-F0 reprezentuje binární hodnotu kmitočtu, který vypočteme ze vzorců pro výpočet  
odpovídajících kmitočtů pro různá pásma: 
 

433 MHz : 0025,0430 ⋅+= Ff   [MHz]   (1) 
866 MHz : 0050,0860 ⋅+= Ff   [MHz]   (2) 
915 MHz : 0075,0900 ⋅+= Ff   [MHz]   (3) 
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REGISTR PRO NASTAVENÍ RYCHLOSTI P ŘENOSU DAT 
 

 
 

Obr. 7.4: Rozvržení bitů registru pro rychlosti přenosu dat 
 

Vzorec pro výpočet číselných hodnot odpovídající přenosové rychlosti 
 

( ) ( )17129

10000000

+⋅⋅+⋅
=

csR
BR    [kbit/s]   (4) 

 
Kde bit CS je bit umožňující dělení rychlosti přenosu dat osmi, viz vzorec (4), R 

reprezentuje dekadickou hodnotu bitové rychlosti vypočtené ze vzorce (4) a BR udává 
skutečnou bitovou rychlost. 
 
REGISTR PRO NASTAVENÍ PŘIJÍMA ČE 
 

 
 

Obr. 7.5: Rozvržení bitů registru pro nastavení přijímače 
 

Nastavením bitu P16 do logické jedničky dáváme RF modulu povel, aby pin modulu 
s číslem 16 označený nINT pracoval jako VDI (Valid data indicator). Pomocí tohoto pinu 
můžeme sledovat sílu signálu, kdy ve vysoké úrovni označuje signál v dosahu a nízkou úrovní 
označuje slabý, nebo žádný signál. 

 
Pomocí bitů D1-D0 se nastavuje rychlost odezvy pro pin VDI. Bližší nastavení je 

v tabulce níže. 
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Tab. 7.3: Nastavení konfiguračních bitů D1-D0 (rychlost odezvy) 
 

D1 D0 Nastavení 
0 0 Rychlá reakce 
0 1 Středně rychlá reakce 
1 0 Pomalá reakce 
1 1 Vždy zapnuto 

 
Pomocí bitů I2-I0 se nastavuje šířka pásma přijímače viz tabulka. 

 
Tab. 7.4: Nastavení konfiguračních bitů I2-I0 (šířka pásma přijímače) 
 

I2 I1 I0 Nastavení 
0 0 0 Reservováno 
0 0 1 400 kHz 
0 1 0 340 kHz 
0 1 1 270 kHz 
1 0 0 200 kHz 
1 0 1 134 kHz 
1 1 0 67 kHz 
1 1 1 Reservováno 

 
Bity G1-G0 slouží k nastavení zesílení vnitřního LNA zesilovače, viz tabulka Tab. 7.4.  

 
Tab. 7.4: Nastavení konfiguračních bitů G1-G0 (zesílení LNA zesilovače GLNA) 
 

G1 G0 Nastavení 
0 0 0 dB 
0 1 -6 dB 
1 0 -14 dB 
1 1 -20 dB 

 
Bity R2-R0 slouží k nastavení minimální úrovně signálu pro detekci. Tato hodnota se 

kombinuje s hodnotou zesílení vnitřního LNA zesilovače podle vztahu: 
 

LNAsetthth GRSSIRSSI +=    [dBm]   (5) 

 
Kde RSSIth je výsledná prahová úroveň a závisí na nastavení prahové úrovně RSSIseth   

(viz tabulka Tab. 7.5) a zesílení LNA zesilovače GLNA (viz tabulka Tab. 7.4).
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Tab. 7.5: Nastavení konfiguračních bitů R2-R0 (úroveň signálu pro detektor RSSIsetth) 
 

R2 R1 R0 Nastavení 
0 0 0 -103 dBm 
0 0 1 -97 dBm 
0 1 0 -91 dBm 
0 1 1 -85 dBm 
1 0 0 -79 dBm 
1 0 1 -73 dBm 
1 1 0 Reservováno 
1 1 1 Reservováno 

 
REGISTR PRO NASTAVENÍ DATOVÉHO FILTRU  
 

 
 

Obr. 7.6: Rozvržení bitů registru pro nastavení datového filtru 
 

Pomocí bitu AL se povoluje automatické obnovení kmitočtu. Bitem ML se nastavuje 
rychlost obnovení kmitočtu. Logická ‘0’ zapíná pomalý mód, kdy je potřeba 12 až 16 bitů 
preambule. Logická ‘1’ zapíná rychlý mód (potřeba 6 až 8 bitů preambule). 

 
Logickou ‘0’ bitu S se aktivuje digitální filtr. Jinak je aktivní analogový filtr. Pokud 

použijeme analogový filtr nemůžeme použít vnitřní obnovení kmitočtu a je vyloučeno použití 
paměti FIFO. 

 
REGISTR PRO NASTVENÍ PAMĚTI FIFO 
 

 
 

Obr. 7.7: Rozvržení bitů registru pro nastavení paměti FIFO 
 

Pomocí bitů F3-F0 nastavujeme počet bitů v paměti FIFO. Pomocí bitu SP určujeme počet 
bitů pro synchronizaci. Logická ‘0’ určuje 2-bytovou synchronizaci (pomocí bytů 0x2D a 
0xD4). Logická ‘1’ určuje 1-bytovou synchronizaci (0xD4). Bitem AL nastavujeme kdy má 
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dojít k plnění paměti FIFO. Logická ‘1’ značí neustálé plnění paměti, a logická ‘0’ znamená, 
že se paměť začne plnit po synchronizačních bytech. Bit FF značí povolení plnění paměti po 
synchronizaci. Plnění paměti je zastaveno, při zápisu logické ‘0’. Logickou ‘0’ v DR  bitu 
určujeme nízkou citlivost resetovacího obvodu. Logická ‘1’ naopak vysokou citlivost (při 
poklesu napětí o 500 mV dojde k resetu RF modulu). 

 
REGISTR PRO NASTAVENÍ SYNCHRONIZA ČNÍHO BYTE  
 

 
 

Obr. 7.8: Rozvržení bitů registru pro nastavení synchronizačního bytu 
 

Spodní byte tohoto registru určuje synchronizační byte. Jako výchozí hodnota je ‘0x4D’. 
 
REGISTR PRO ČTENÍ BYTE Z  PAMĚTI FIFO 
 

 
 

Obr. 7.9: Rozvržení bitů registru pro vyčítání paměti FIFO 
 

Po odeslání tohoto nastavení nám RF modul vrátí v dolním bytu (bity B7-B0) data 
z paměti FIFO. 
 
REGISTR PRO NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ KMITO ČTU 
 

 
 

Obr. 7.9: Rozvržení bitů registru AFC 
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Tab. 7.6: Nastavení konfiguračních bitů A1-A0 (operační mód funkce AFC) 
 

A1 A0 Nastavení 
0 0 AFC vypnuto 
0 1 Spuštění pouze po každém startu  
1 0 Udržování frekvenčního offsetu jen při příjmu 
1 1 Udržování frekvenčního offsetu ihned ze stavu signálu VDI 

 
Tab. 7.6: Nastavení konfiguračních bitů RL1-RL0 (maximální odchylka AFC) 

 
RL1 RL0 Nastavení 

0 0 Bez omezení 
0 1 +15 fres , -16 fres 

1 0 +7 fres , -8 fres 

1 1 +3 fres , -4 fres 

 
Kde  fres = 2,5 kHz  pro 433 MHz 

fres = 5 kHz  pro 868 MHz 
fres = 7,5 kHz  pro 915 MHz 

 
Logickou ‘1’ v bitu ST uložíme aktuální hodnotu vypočítané kmitočtové odchylky do 

offsetového registru bloku AFC. Bitem FI přepneme AFC obvod do módu vysoké přesnosti 
výpočtu odchylky, avšak za cenu asi dvojnásobného času výpočtu. Bitem OE povolíme 
offsetový registr a bitem EN povolíme výpočet offsetu kmitočtu obvodem AFC. 
 
REGISTR PRO NASTAVENÍ VYSÍLA ČE 
 

 
 

Obr. 7.10: Rozvržení bitů registru vysílače 
 
Bity 7-4 se týkají nastavení kmitočtového posunu FSK modulace podle vzorce: 
 

( ) ( ) 3
0 101511 ⋅⋅+⋅−+= Mff SIGN

out   [MHz]   (6) 

 
Kde f0 je kmitočet (viz registr nastavení kmitočtu) v MHz, a bit na osmé pozici 

reprezentuje znaménko (SIGN) kmitočtového posunu, pokud je bit MP roven jedné, je posun 
záporný, jinak je kladný. M je binární hodnota kmitočtového posunu násobená 15 kHz. 
Pomocí bitů P2-P0 definujeme výstupní výkon modulu podle tabulky Tab. 7.7. 
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Tab. 7.7: Nastavení konfiguračních bitů P2-P0 (maximální odchylka AFC) 
 

P2 P1 P0 Nastavení 
0 0 0 0 dB 
0 0 1 -3 dB 
0 1 0 -6 dB 
0 1 1 -9 dB 
1 0 0 -12 dB 
1 0 1 -15 dB 
1 1 0 -18 dB 
1 1 1 -21 dB 

 
REGISTR PRO NASTAVENÍ SMYČKY PLL  
 

 
 

Obr. 7.11: Rozvržení bitů registru nastavení smyčky PLL 
 

Pomocí bitů OB1-OB0 lze nastavit kmitočet hodinového signálu mikrokontroléru, viz 
tabulka 7.8. 
 

Tab. 7.8: Nastavení konfiguračních bitů OB1-OB0 (kmitočet CLK signálu) 
 

OB1 OB0 Nastavení 
0 0 5 or 10 MHz (doporučeno) 
0 1 3,3 MHz 
1 X 2,5 MHz nebo méně 

 
Bitem DDY aktivujeme zpoždění ve fázovém detektoru. Bitem DDIT zakazujeme 

váhování ve smyčce PPL. Pomocí bitu BW0 se nastaví šířka pásma pro optimální vysílací 
výkon, logickou ‘0’ s maximální bitovou rychlostí 86,2 kbps a logickou ‘1’ s maximální 
bitovou rychlostí 256 kbps. 
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REGISTR PRO ODESLÁNÍ DAT  
 

 
 

Obr. 7.12: Rozvržení bitů registru pro odeslání dat 
 
Pomocí tohoto registru odesíláme v bitech T7 - T0 osmibitové slovo. 
 
REGISTR PRO NASTAVENÍ WAKE -UP ČASOVAČE 
 

 
 

Obr. 7.13: Rozvržení bitů registru pro nastavení wake-up časovače 
 
Pomocí tohoto registru můžeme nastavit dobu, po které se bude modul automaticky budit 

z módu s nízkou spotřebou. Čas po kterém dojde k přetečení časovače a přechodu 
z úsporného módu lze spočítat ze vzorce: 

 
RMt 2⋅=      [ms]    (7) 

 
REGISTR PRO NASTAVENÍ SNÍŽENÉHO PRACOVNÍHO CYKLU  
 

 
 

Obr. 7.14: Rozvržení bitů registru pro nastavení sníženého pracovního cyklu 
 

 
Díky tomuto módu můžeme snížit spotřebu v přijímacím módu. Pomocí bitu EN povolíme 

snížený pracovní cyklus. Pracovní cyklus lze vypočítat podle vzorce: 
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Pracovní_cyklus 
( )

100
12 ⋅+⋅=

M

D      [%]   (8) 

 
kde M je parametr z registru wake-up časovače.  

 
REGISTR PRO NASTAVENÍ DETEKTORU NÍZKÉHO NAP ĚTÍ  
 

 
 

Obr. 7.15: Rozvržení bitů registru pro nastavení detektoru nízkého napětí 
 

Pomocí bitů V3-V0 se nastaví prahové napětí, pro detekci nízkého napětí. Tato prahová 
hodnota lze spočítat pomocí vzorce: 

 
1,02,2 ⋅+= VU     [V]   (9)  

 
Tab. 7.9: Nastavení konfiguračních bitů D2-D0 (výstupní kmitočet na pinu CLK) 

 
D2 D1 D0 Nastavení 
0 0 0 1 MHz 
0 0 1 1,25 MHz 
0 1 0 1,66 MHz 
0 1 1 2 MHz 
1 0 0 2,5 MHz 
1 0 1 3,33 MHz 
1 1 0 5 MHz 
1 1 1 10 MHz 
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STAVOVÝ REGISTR  
 

 
 

Obr. 7.16: Rozvržení bitů stavového registru 
 
FFIT   Pokud je transceiver v módu přijímače, ukazuje že počet bytů v paměti FIFO byl 

dosažen před-programované hodnoty. 
RGIT   Aktivní pokud má transceiver vypnutý modul přijímače, ukazuje že vysílací registr 

je připraven přijmout další byte. 
POR   Ukazuje na reset po zapnutí napájení. 
RGUR  Aktivní jen pokud má transceiver vypnutý modul přijímače, ukazuje že přijímací 

registr běží. 
FFOV  Pokud je transceiver v módu přijímače, přijímací FIFO je přeplněná. 
WKUP  Přetečení wake-up časovače. 
EXT  Logická úroveň na pinu nINT klesla na logickou ‘0’. 
LBD Hodnota napětí klesla pod přednastavenou úroveň. 
FFEM Paměť FIFO je prázdná. 
ATS Detekce silného RF signálu. 
RSSI Síla příchozího signálu je nad přednastavenou úrovní. 
DQD Výstup detektoru kvality dat. 
CRL Zachycení obvodu pro obnovení kmitočtu. 
ATGL Přepínání v každém AFC cyklu. 
OFFS6 Znaménko hodnoty kmitočtového offsetu. 
OFFS3-0 Poslední 4 bity hodnoty kmitočtového offsetu. 



 - 37 - 

7.2 Struktura datového paketu 
 

Paket, jak jsme definovali v 7. kapitole, jsou data odeslaná RF modulem během jednoho 
vysílacího rámce. V případě nijak nezabezpečeného přenosu bychom tak mohli dosáhnout 
poměrně vysoké přenosové rychlosti, avšak za cenu toho, že můžeme některá data nenávratně 
ztratit. Pokud vyžadujeme zabezpečený přenos, je nutné na odeslaná data vyžadovat odpověď, 
takzvaný ACK (z anglického „acknowledge“, tedy „potvrdit“) paket. Vzhledem k tomu, že 
jsou data zpracovávána ihned po jejich přijetí nemůže dojít ke stavu kdy by nám některý paket 
chyběl. Je však nutné informovat vysílací stranu, že jsme paket v pořádku přijali. Z tohoto 
důvodu je nutné do servisního bytu obsaženého v paketu umístit bit pro vyžádání odpovědi, 
označme jej ACKRQ. Další funkcí je odpověď na ACKRQ, tedy ACK, nechť je tento také 
umístěn v servisním bytu. Dále je možnost kódovat data Hammingovým kódem, tuto 
skutečnost také musíme oznámit přijímací straně, proto umístíme do servisního bytu bit 
s označením HCU (Hamming code used), který informuje o tom, že je v paketu použito 
Hammingovo kódování. Zbytek bytu je využit pro počet datových bytů, které paket obsahuje. 
Následuje kontrolní součet přes cely paket. Celý paket je znázorněn na obrázku Obr. 7.17. 

 
 

 
 

Obr. 7.17: Struktura datového paketu 
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7.2.1 Struktura servisního registru 

 
V předchozím textu jsme uvedli, že požadujeme bit pro odpověď (ACK- acknowledge), 

kterým říkáme vysílacímu modulu, že informace byla v pořádku přijata. Dále bit, kterým 
bychom vyžadovali odpověď (ACKRQ - acknowledge request). Pokud přijímač přijme 
servisní registr s tímto bitem je bezpodmínečná odpověď a vznesli také jsme požadavek na 
možnost vypnutí Hammingova kódování, tudíž musíme vložit informaci o tom, zda je 
Hammingovo kódování použito či nikoliv - HCU (Hamming code used). 

A v neposlední řadě musíme mít informaci o počtu datových bytů. Datových bytů může 
být až 31, proto využijeme všech 5 bitů pro informaci o počtu datových bytů. Informace bude 
uložena v bitech 4 až 0, a to tak, ze ve 4. bitu bude umístěn MSB bit. 

 

 
 

Obr. 7.18: Struktura servisního registru 
 

7.2.2 Struktura datového bytu 

 
Pokud budeme vysílat resp. přijímat data bez Hammingova kódování (hodnota ‘HCU‘ 

bude nulová), budeme posílat všech 8 bitů. Pakliže ale budeme data kódovat – zabezpečovat 
data pro přenosovou cestu - (hodnota ‘HCU‘ bude logická jedna), pak vždy jeden příchozí 
byte musí být rozdělen do dvou půl bytů, k nimž jsou dopočítány redundantní bity a sestaveny 
do správných slov k odeslání. 

Jeden půl byte má 4 bity a když přidáme redundantní bity z Hammingova kódu získáme 7 
bitů, tedy nám 1 bit chybí do celého byte. S tímto bitem budeme zajišťovat sudou paritu, což 
je další forma ochrany dat před poškozením. Znamená to, že pokud bude v sedmi bitech lichý 
počet jedniček, bude do posledního bitu uložena jednička, pro dosažení sudé parity. Toho 
docílíme poměrně snadno sečtením všech bitů modulo 2. 

 

 
 

Obr. 7.19: Struktura datového bytu v případě využití Hammingova kódování 
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7.3 Hamming ův kód 
 

Hammingovy kódy představují třídu lineárních kódů, které opravují jednonásobné chyby, 
mají jednoduché dekódování, příznivý informační poměr a patří mezi tzv. perfektní kódy. 
Jeho velkou výhodou je jednoduchost použití. Hammingův kód (7,4) znamená, že na 4 
informační bity jsou tři redundantní bity, které zajišťují zabezpečení původního kódu. 

 
Algoritmus pro výpočet Hammingova kódu: 

• Všechny bitové pozice, jejichž číslo je rovné mocnině 2, jsou použity pro paritní bit 
(1, 2, 4, 8, 16, 32, …). 

• Všechny ostatní bitové pozice náleží kódovanému informačnímu slovu (3, 5, 6, 7, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, …). 

• Každý paritní bit je vypočítán z některých bitů informačního slova. Pozice paritního 
bitu udává sekvenci bitů, které jsou v kódovém slově zjišťovány a které přeskočeny. 

• Pro paritní bit p1 (pozice 1 ~ 20) se ve zbylém kódovém slově 1 bit přeskočí, 1 
zkontroluje, 1 bit přeskočí, 1 zkontroluje, atd. 

• Pro paritní bit p2 (pozice 2 ~ 21) se přeskočí první bit, 2 zkontrolují, 2 přeskočí, 2 
zkontrolují, atd. 

• Pro p3 (pozice 4 ~ 22) se přeskočí první 3 bity, 4 zkontrolují, 4 přeskočí, 4 zkontrolují, 
atd. 

 
Pro  Hammingův kód (7,4) platí (například pro posloupnost 0001): 
 
Data pro zakódování: 

1,0,0,0 4321 ==== aaaa  

 
Vektor zakódovaných dat: 

( ) ( ) ( )( )7
4

6
3

5
2

2
3

3
1

2
2

2
1 ,,,,,,

210

aaapappb =  

Kde platí: 

11004211 =⊕⊕=⊕⊕= aaap  

11004312 =⊕⊕=⊕⊕= aaap  

11004323 =⊕⊕=⊕⊕= aaap  

Pak: 

( )1001011=b  
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Hamingův kód dokáže opravit jednonásobnou chybu, která může vzniknout při přenosu. 
Prvním nástrojem jak odhalit zda je v posloupnosti chyba je využít takzvaného syndromu, 
který se spočítá vynásobením kontrolní matice a transponovaným vektorem přijatých dat. 

 
Kontrolní matice: 

















=
1010101

1100110

1111000

HH  

 
Pokud vynásobíme kontrolní matici vektorem zakódované posloupnosti vyjde vektor s, 

takzvaný syndrom, ten uvádí ve kterém bitu je chyba. Pokud vyjde s1 = s2 = s3 = 0, pak je 
přijaté slovo bez chyb. 

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

1

1010101

1100110

1111000

→
















=













































==
T

H bHs  

 
Jestliže by slovo bylo přijato s chybou (například změníme 5. bit) syndrom ukáže přímo 

na bit, kde k chybě došlo. 
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Chyba vznikla v 5. bitu slova, po opravě je  vektor: 
 

( )1001011=b  

 
K dekódování Hammingova kódu využijeme reversní matici: 
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Pak dekódování slova: 
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Hammingův kód je určen k opravě jednonásobné chyby, pokud se v přenosu změní dva, 

nebo více bitů, Hammingův samoopravný kód nedokáže chyby odhalit. Výsledek po 
dekódování je nesprávný. Pro příklad změníme vektoru b bity na pozicích 2 a 6, pak syndrom: 
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Výsledek ukazuje, že k chybě došlo na 4. bitu. Tento syndrom je špatný, protože vychází 

z informace, že došlo k jediné chybě a proto se algoritmus pokouší opravit data tak, aby 
dávala smysl podle Hammingova kódování. Když opravíme 4. bit výsledkem je vektor: 

 

( )1100001=b  

 
Pak dekódované slovo: 
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Z výše uvedeného je zřejmé, že Hammingův kód (7,4) je vhodný pro opravy 

jednonásobných chyb. Vícenásobné chyby musíme detekovat jiným způsobem, například 
kontrolním součtem. 
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7.4 Funkce programu obsluhy mikrokontroléru 

7.4.1 Hlavní smy čka programu obsluhy mikrokontroléru 
 

Program pro obsluhu mikrokontroléru je psán v jazyce C, ve vývojovém prostředí 
CodeVision. Jedná se o poměrně dobře dostupný (pokud velikost kódu nepřesáhne 3 kB je 
volně k dispozici ve verzi Evaluation) a výkonný kompilátor. Popisem vývojového prostředí 
se nebudeme zabývat, protože to není cílem této práce. 

 
Po startu se inicializují periferie mikrokontroléru a přerušení, poté se inicializuje RF 

modul. Po inicializaci program běží v nekonečné smyčce, kde kontroluje, zda byla přijata data 
pro nastavení, zda není zaplněná paměť pro přenosu, zda není nastavený požadavek pro 
odeslání ACK paketu, pro znovuodeslání paketu, a nebo odeslání neúplného paketu. 

 

 
 

Obr. 7.20: Vývojový diagram hlavní smyčky mikrokontroléru 
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Z této smyčky může mikrokontrolér vyvést pouze přerušení. V programu jsou použita 

dvě. První přerušení vyvolá příjem znaku po sériové lince, a druhé přetečení časovače. 
 
Přerušení od časovače je časovou základnou pro mnoho operací. Od přerušení tohoto 

časovače se odvíjí jak dlouho má program čekat než odešle neúplně zaplněný buffer 
příchozích dat, jak dlouho má čekat na potvrzovací paket, a také zjišťování dosahu zařízení. 

 

 
 

Obr. 7.21: Vývojový diagram přerušení přetečení časovače 



 - 44 - 

 
První část vývojového diagramu (Obr. 7.21) se zabývá odesláním bufferu, pokud časovač 

přeteče kolikrát je hodnota uložená v registru ‘nr_ovf_send‘ a zároveň nepřijde žádný další 
znak. Pak se nastaví příznak pro odeslání bufferu, to vše za předpokladu že obsahuje nějaká 
data. 

 
Druhá část ukazuje postup pro znovuodeslání dat. Pokud je nastavený příznak čekání na 

potvrzovací paket (to značí že byl odeslán paket s nastaveným bitem ACKRQ) a počet 
přerušení časovače přesáhl hodnotu uloženou v registru ‘REPWT’ je nastaven příznak pro 
znovuodeslání paketu. Pakliže počet znovuodeslání překročí hodnotu uloženou v registru 
‘REPNR’ je paket považován za nedoručitelný. 

 
Třetí část vývojového diagramu (Obr. 7.21) ukazuje jakým způsobem se postupuje při 

zjišťování dosahu zařízení. Pokaždé, když podteče registr pro odeslání paketu zjišťujícího 
dosah se zjistí, zda přišla potvrzující odpověď. Pokud není zařízení v dosahu, je uživatel o 
tomto stavu informován dlouhým bliknutím (cca 700 ms) červené LED diody, pokud 
v dosahu je není potřeba uživatele informovat. Poté se odesílá nový paket pro zjištění dosahu. 

 
 

 
 

Obr. 7.22: Vývojový diagram přerušení vyvolané sériovým kanálem 
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Druhé přerušení je vyvoláno sériovým kanálem mikrokontroléru. Z vývojového diagramu 
(Obr. 7.22) je zřejmé, že po vyvolání přerušení se provede kontrola příchozích dat pomocí 
integrovaných funkcí mikrokontroléru. Pokud kontrola proběhne v pořádku, pak se na konci 
podprogramu nastaví příznak pro krátké bliknutí zelené LED diody, pokud kontrola v pořádku 
neproběhne, nastaví se příznak pro krátké bliknutí červené LED diody. 
 

Po kontrole příchozích dat se provede kontrola stisknutí tlačítka. To rozhoduje, jestli se 
budou příchozí data ukládat do bufferu pro data, nebo do bufferu pro nastavení. V případě 
příchozích dat po zapsání do datového bufferu se zjišťuje zda je buffer plný, pokud ano, 
zastaví se pomocí bitu DSR komunikace po RS232 a nastaví se přízrak pro odeslání bufferu. 
V případě ukládání do bufferu pro nastavení, je po zaplnění bufferu pouze nastaven příznak 
přijatého nastavení. 

7.4.2 Hlavní podprogramy obslužného programu 
 
V této části rozepíšeme funkce hlavních podprogramů obslužného programu 

mikrokontroléru. Funkcí je mnoho, ale stěžejními pro funkci a komunikaci s RF modulem 
jsou tyto: 

 
RF_rx_routine() 
Jedná se o funkci, umožňující příjem dat. Funkce nastaví modul do módu přijímače, zjistí 

zda jsou v paměti data k vyčtení. Pokud ano vyčte je do rx_paketu. Poté se provede kontrola 
servisního bytu a nastavení z něj plynoucí. Dále se zpracují data, eventuelně se provede 
dekódování Hammingova kódu a zkontroluje kontrolní součet. Pokud je vše v pořádku jsou 
data odeslána po lince RS232. Po přijetí dat se nastaví příznak pro odeslání ACK paketu, 
pokud je vyžadován. Více vývojový diagram na obrázku Obr. 7.23. 

 
RF_tx_routine (délka dat, ACK, RP) 
Tato funkce umožňuje odeslání dat. Má několik vstupních parametrů, prvním určujeme, 

kolik datových bytů chceme pomocí této funkce odeslat, druhý parametr je bit, označující že 
bude vyslán ACK paket, a posledním je bit, že bude odeslán paket pro zjištění zda je zařízení 
v dosahu. Z vývojového diagramu na obrázku Obr. 7.24 je zřejmé, jak se postupuje s daty při 
odesílání. 
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Obr. 7.23: Vývojový diagram funkce RX_routine 
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Obr. 7.24: Vývojový diagram funkce TX_routine 
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8. Měření 
 

K měření spektra bylo využito stíněné RF komory, spektrálního analyzátoru 
Rhode&Schwarz a logaritmicko-periodické antény. Měření proběhlo s laskavým svolením 
společnosti Honeywell v jejich laboratořích. 

 
Na obrázku 8.1 je znázorněno výstupní spektrum vysílaného signálu. Modul používá 

modulaci FSK, což si můžeme dovodit ze dvou vrcholů vzdálených od sebe 2 x 90 kHz      
(90 kHz je nastavený frekvenční  posun). Modul vysílal plným výkonem (tj. 500 mW) při 
nominálních napájecích napětích. Výkon byl vyzařován všesměrovou anténou pro pásmo 
UHF o vstupní impedanci 50 Ω. 

 

 
 

Obr. 8.1: Spektrum vysílaného signálu 
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Odběr zařízení byl měřen v režimu přijímače a v režimu vysílače. Při vysílání paketu pro 
zjištění dostupnosti byl proud ze zdroje 120 mA, a při vysílání datového paketu byl 132 mA. 
V režimu příjmu se proud pohyboval kolem 60 mA. Tyto hodnoty jsou poměrně vysoké a ne 
příliš vhodné pro dlouhodobý provoz z baterií, musíme však vzít v úvahu, že modul vysílá 
s výkonem 500 mW. Pokud by bylo nutné napájet dlouhodobě tyto zařízení z baterií bylo by 
možné snížit jejich výkon, avšak za cenu nižšího dosahu. 

9. Závěr 
 

Cílem diplomové práce bylo sestavit modul pro bezdrátové prodloužení sériové linky pro 
přenos telemetrických dat, za použití mikrokontroléru rodiny ATmega. Rádiový přenos by 
měl být realizován v pásmu ISM. 

 
Práce obsahuje výtah právních předpisů ohledně komunikace v pásmech ISM. Obsahuje 

také část kmitočtové tabulky pro ilustraci přidělení kmitočtů a služeb v pásmech ISM. První 
částí práce bylo navrhnout hardwarovou část zařízení. V práci je popsán výběr RF modulu, 
typu mikrokontroléru, převodníku úrovní pro sériovou linku a také návrh napájecích zdrojů. 
Výstupem z této části práce je deska plošných spojů, ta se ale může měnit, pokud bude 
zařízení zakomponováno do většího celku. 

 
Další část práce se věnuje softwarové výbavě. Je proveden rozbor možností provedení 

komunikace a volba vhodného typu. Za pomocí vývojových diagramů jsou popsány základní 
funkce programu jako je hlavní smyčka, přerušení a funkce pro odeslání, resp. příjem dat. 
V poslední části je provedeno měření na finálním výrobku.  

 
Hlavních cílů zadání bylo dosaženo, zařízení je funkční a pracuje v pásmu ISM. Při 

návrhu hardwaru bylo zohledněno napájení z baterií a byly využity DC-DC měniče a 
nízkopříkonové stavební prvky. Do softwaru se podařilo implementovat funkci, která zjišťuje, 
zda je v dosahu jiný modul a zda je možné s ním komunikovat. Dále se podařilo 
implementovat Hammingovo kódování, které ještě zvyšuje odolnost proti chybám při 
přenosu.Nebylo použito kódování Manchester, protože s modulem komunikujeme pomocí 
SPI a modulace RF modulu je pevně daná.  

 
Dalšími náměty práce by mělo být vypínání napěťového měniče pro vysílací část v době 

kdy RF modul nevysílá, nebo zavedení funkce, která by byla schopna snížit výkon vysílače 
v závislosti na vzdálenosti, resp. síle příchozího signálu.  

 
Se zařízením jsem provedl test dosahu, a s maximálním výkonem 500 mW a impedančně 

přizpůsobenou anténou jsem dosáhl bezproblémového přenosu dat na vzdálenost cca 50 m 
v urbanisticky využitém prostředí. 
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Seznam symbol ů, veli čin a zkratek 
 

1-WIRE  - Sběrnice navržená firmou Dallas Semiconductor 
2-WIRE  - Sběrnice navržená firmou Dallas Semiconductor 
ACK - Acknowledge 
ACKRQ - Acknowledge request 
AFC - Auto frequency control 
ASCII  - American Standard Code for Information Interchange 
BER  - Bit Error Rate 
CS - Chip select 
CLK - Clock signal 
CMOS - Complementary Metal-Oxide-Semiconductor 
ČTÚ  - Český Telekomunikační Úřad 
dBm - Measured power referenced to one miliwatt   

DC - Direct current 
DSR - Data Set Ready 
DTR - Data Terminal Ready 

EEPROM  - Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory 
EESS  - Earth exploration - satellite service 
FIFO  - First In, First Out memory 
FSK - Frequency-shift keying 
G - Gain 
GND - Ground 
GSM  - Global System for Mobile communications 
HCU - Hamming code used (použit Hammingův kód) 
I2C - Inter-Integrated Circuit 
IMT  - International Mobile Telecommunications 
ISM  - Industrial, scientific and medical 
ISO/OSI - Referenční model ISO/OSI - snaha o standardizaci počítačových sítí 
ISP  - In System Programing 
ITU  - International Telecommunication Union 
ITU-R  - International Telecommunication Union , Radiocommunication Sector 
JTAG  - Joint Test Action Group 
kbps - kilobites per sekond 
LED - Light-Emitting Diode 
LNA - Low-noise Amplifier 
LSB - Least Significant Bit 
MIPS  - Million Instructions Per Sekond 
MSB  - Most Significant Bit 
PWM  - Pulse-Width Modulation 
PLL - Phase-locked loop 
RAM  - Random-Access Memory 

][][ log10 mWdBm PP ⋅=
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RF  - Radio Frequency 
RS232 - Recommended Standard 232 
RSSI - Received signal strength indication 
SCK - Serial clock 
SDI - Serial data input 
SDO - Serial data output 
SMA  - SubMiniature version A connector 
SPI  - Serial Peripheral Interface 
TTL  - Transistor-Transistor-Logic 
UART - Universal asynchronous receiver/transmitter 
UHF - Ultra High Frequency band 
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 
VDI - Valid Data Indicator 
WiFi  - Wireless Fidelity 
WRC  - World Radiocommunication Conferences 

 


