
 





ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací zařízení k měření času pro soutěž 

zvanou požární sport. Toto zařízení zvané časomíra by mělo být bezdrátové a 

komunikovat v sub-gigahertzovém pásmu. V první části této práce jsou popsány 

použitelné komponenty. V druhé části práce se zabývá samotným návrhem a realizací.  
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ABSTRACT 

The bachelor’s thesis to deals with the design of a time measuring device for a 

competition called fire sport. This timekeeper should be wireless and communicate in a 

sub-gigahertz spectrum. The first part of this work describes usable components. In the 

second part the thesis to deals with the design and itself realization. 
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ÚVOD 

Cílem bakalářské práce je návrh a realizace zařízení, které bude sloužit k měření 

času pro soutěž zvanou požární sport, konkrétně pro disciplínu požárního útoku. Do 

České Republiky se tato soutěž dostala v roce 1967 na základě poznatků náčelníka Hlavní 

správy požární ochrany ČR Ing. Pavla Stokláska ze své cesty do bývalého Sovětského 

svazu. V Sovětském svazu tento sport hasiči prováděli už od roku 1937 [1]. Hlavním 

cílem soutěže je zvyšovat obratnost, rychlost, fyzickou zdatnost a porovnat své síly 

s ostatními hasiči. Jako každá soutěž má pravidla, má svá pravidla i požární sport. Jsou 

sice jednoduchá, ale mají přesné znění. V současné době je soutěž tak populární, že se 

každý rok pořádá i mistroství světa. 

Princip této soutěže spočívá v porovnání času, za který hasiči dokáží proudem vody 

shodit klapku dvou terčů. Soutěžní družstvo si nastoupí na startovní čáru, kde je pomocí 

zvukové signalizace oznámen začátek měření času (start). V tento moment soutěžící běží 

na základnu, kde si předem přichystali potřebné hadice společně s nastartovanou 

motorovou stříkačkou. V blízkosti se také nachází nádrž s vodou. Dle pravidel spojí 

hadice, čímž vznikne požární vedení, kterým směřují k terčům. Pomocí motorové 

stříkačky je voda dopravována až tzv. proudařům, kteří úzkým proudem vody míří na terč 

a snaží se shodit jeho klapku, čímž zastaví čas. Pro vyhodnocení výsledků se počítá čas 

pomalejšího proudaře. 

Od roku 2006 jsem členem Sboru dobrovolných hasičů v mé rodné vesnici. Každý 

rok se účastníme mnoha soutěží, ale především jich sami několik každoročně pořádáme. 

Při pořádání soutěže nyní musíme čas měřit pomocí stopek. Aby byl čas objektivní, 

probíhá měření času rovnou třemi stopkami. Jelikož každý časoměřič stiskne stopky 

v jiný okamžik, počítáme jako výsledný aritmetický průměr těchto tří časů. Tuto 

neobjektivnost elektronická časomíra odstraní a soutěžním družstvům bude čas měřen za 

stejných podmínek. Touto prací bych chtěl spojit svůj koníček a znalosti 

z elektrotechniky. Časomíra bude využita nejen při soutěžích, ale i při samotném nácviku, 

ve kterém zdokonalujeme své výsledky. Díky tomu, že zařízení bude bezdrátové, bude 

s ním snadná manipulace a usnadní pořadatelům průběh celé soutěže. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Požární sport 

Druh tohoto sportu se v posledních letech stále více rozvijí. První zmínky o tomto 

druhu sportu jsou datovány kolem roku 1937, ale největší rozmach přišel až s rokem 

1967. V dnešní době se tento sport dostal až na mezinárodní úroveň. Požární sport se 

skládá z několika disciplín. Požárním sportem se zabývají nejen jednotky profesionálních 

hasičů, ale i dobrovolní hasiči. V následujících kapitolách jsou popsány jednotlivé 

disciplíny. 

1.1.1 Štafeta 4x100 metrů s překážkami 

Štafety se účastní čtyři osoby. Úkolem každého je proběhnout stometrovou dráhu, 

na které překonávají různé překážky. Tak jako u všech štafet, běžci si předávají štafetový 

kolík v podobě proudnice. První z nich přebíhá tzv. „domeček“. Jedná se o překážku 

obdélníkového tvaru s rozměry 5 x 2,5 x 2,5 metru. Po překonání této překážky utíká 

předat štafetu dalšímu závodníkovi. Jeho cílem je překonat bariéru o velikosti 2x2 metry. 

Na třetím úseku závodník bere ze země dvě štafetové hadice, se kterými utíká přes kladinu 

ve výšce 1,2 m a délce 8 metrů. Kladina, přes kterou závodník běží má šířku pouhých 

18 cm. Po přeběhnutí kladiny jsou zapojovány dvě hadice dohromady a zbylé dva konce 

se zapojují na rozdělovač a proudnici. Takto zapojené proudnice se v běhu ukazují nad 

hlavu pro kontrolu. Následně je proudnice rozpojena a předávána dalšímu závodníkovi. 

Na čtvrtém úseku závodník přibíhá k hasicímu přístroji a hasí hořící kapalinu. Po uhašení 

zahazuje hasicí přístroj a utíká do cíle. [2] 

1.1.2 Běh na 100 metrů s překážkami 

Tato disciplína je určena pro jednotlivce. Úkolem je zdolat stometrovou dráhu 

s překážkami za co nejkratší čas. Po odstartování běží závodník s proudnicí za páskem k 

bariéře. Následuje kladina, která je totožná jako ve štafetě 4x 100 metrů, kde závodník 

plní stejný úkol. Rozdíl je však v tom, že závodník zapojenou proudnici nerozpojuje, ale 

běží s ní až do cíle. [2] 
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1.1.3 Výstup do 4. podlaží cvičné věže 

Nejnebezpečnější a nejnáročnější disciplína, při níž musí závodník vystoupat téměř 

do výšky 11 metrů. Závodník po výstřelu utíká s hliníkovým žebříkem vážícím 8,5 kg 

vzdálenost 32,25 metru k věži, která má čtyři patra. závodník jednotlivá patra zdolává 

pouze pomocí žebříku. Výškový rozdíl mezi patry věže je 3,3 metru. [2] 

1.1.4 Požární útok 

Soutěžní družstvo je složeno ze sedmi členů. Každému členu týmu je přidělena 

jedna funkce. Materiálové vybavení je složeno z požární stříkačky, čtyř kusů hadic typu 

„C“, dvou nebo tří kusů hadic typu „B“, dvou savic s průměrem 110 mm a délkou 2500 

mm, sacího koše, rozdělovače a dvou proudnic. Nářadí je rozmístěno na základně o 

rozměrech 2x2 metry. Všichni závodníci jsou povinni startovat ze startovní čáry, která je 

umístěna kolmo k základně ve vzdálenosti 9 metrů. Úkolem košaře je při běhu nasadit 

sací koš na savici a ponořit jej do kádě s vodou, o objemu 1000 litrů, která je od základny 

vzdálena 4 metry. Spojař drží košaři druhý konec savice a po nabrání vody spojuje savici 

s druhou savicí, kterou následně strojník našroubuje do stříkačky. Dalším úkolem 

strojníka je i spojení dvou hadic typu „B“. Dalším členem je tzv. „béčkař“, který zapojuje 

hadici „B“ na stříkačku a poté vezme obě hadice do rukou a utíká směrem k terči. Před 

ním utíká rozdělovač. Rozdělovač zapojuje dvě hadice typu „C“ a jednu hadici typu „B“. 

Posledními členy týmu jsou dva „proudaři“. Každý z nich zapojuje na základně jednu 

hadici typu „C“ a další konec této hadice zapojují „proudaři“ těsně před doběhem k terči, 

který je vzdálený od základny 90 metrů. Po zapojení musí v co nejrychlejším čase sestřelit 

svůj terč. Které hadice závodník spojuje a v jakém pořadí není pevně dáno. Jednotlivá 

družstva si postup mohou libovolně upravit. [2] 

 

Pro tento typ disciplíny požárního sportu bude navrženo a realizováno zařízení, které 

bude měřit čas této disciplíny. Červeně vyznačené objekty na obr. č. 1 znázorňují pozice 

jednotlivých částí časomíry. Hlavní jednotka se nachází u startovní čáry, odkud soutěžní 

družstva začínají vybíhají plnit disciplínu. Další dvě zařízení (detektory pohybu klapky) 

se budou nacházet přímo na terčích ve vzdálenosti 100 metrů od základny, která budou 

detekovat změnu polohy klapky terče a data odesílat do řídícího prvku pro vyhodnocení. 
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Obrázek 1: Pozice jednotlivých zařízení (červeně vyznačeno) 

1.2 Současné řešení 

Při pořádání soutěží jsou pro měření času používány ruční elektronické stopky (obr. 

č. 2). Čas je měřen současně třeni stopkami. Z těchto naměřených časů se vypočítá 

aritmetický průměr. Při měření času touto metodou hraje obrovskou roli lidský faktor, 

protože každý časoměřič spustí a zastaví stopky v jiný okamžik. Naměřené časy se často 

rozchází i o sekundy. 

 

Obrázek 2: Elektronické stopky [2] 

Hlavní jednotka 

S ovladačem 
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1.3 Dostupné varianty na trhu 

Existuje celá řada již hotových časomír. Liší se velikostí svého displeje, typem, 

konstrukcí, ale především cenou. Pořizovací cena časomíry na obr. 3. se pohybuje v řádu 

desítek tisíc. Existuj i cenově přijatelnější varianta. Čas je zobrazen pouze na displeji 

zařízení, nikoliv na velké obrazovce. Přesto se pořizovací cena pohybuje okolo 8 tisíci 

korun. 

 

Obrázek 3: Časomíra dostupná na trhu [3]                                                                                                              

1.4 Typy komunikace 

Jednotlivé moduly časomíry spolu musí komunikovat. K tomu se dá využít několik 

možností komunikace. Pomocí vodičů nebo bezdrátově. 

1.4.1 Drátová komunikace 

Nejspolehlivějším způsobem komunikace je pomocí kabelu. Rizikem používání 

drátové komunikace je poškození kabelu, který může vzniknout častým svinováním a 

rozvinováním nebo náhodnou nepozorností kohokoliv. Např. přeseknutí, přelámání atd. 
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1.4.2 Bezdrátová komunikace 

Existuje celá řada typů bezdrátové komunikace. Optická, sonická a rádiová, která se 

liší způsobem přenášených dat. U optické je nutná přímá viditelnost mezi přijímačem a 

vysílačem a přenos dat pomocí zvuku se příliš nepoužívá. Nejrozšířenějším způsobem je 

komunikace pomocí rádiových vln. Bezlicenční prostor se nachází v sub-gigahertzovém 

pásmu okolo frekvencí 433MHz a 868MHz. Výhodou rádiových vln je všesměrové 

vysílání a není potřeba přímá viditelnost mezi zařízeními. [4] 

 Výrobce IQRF se zabývá technologiemi pro bezdrátovou komunikaci pomocí 

rádiových vln v sub-gigahertzovém pásmu. Základem IQRF komunikačního zařízení je 

vysílací/přijímací modul včetně MCU s vestavěným operačním systémem. Ovládací 

software může být psán přímo v jazyce C. Moduly standardně využívají volně dostupnou 

frekvenci 868 MHz nebo 916 MHz, která lze softwarově nastavit. 

 

Modul TR-72DA (obr. č. 4) 

Výrobek od firmy IQRF Technology s velkým dosahem a nízkým příkonem. 

Vstupy/výstupy jsou vyvedeny pomocí SIM konektoru. Anténa se nachází přímo na 

tištěném spoji modulu. 

 

 

Obrázek 4: Modul TR-72DA [6] 
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Základní parametry: 

• Napájení 3,1 V až 5,3 V 

• Frekvence 868 MHz nebo 916 MHz (nastaveno softwarem) 

• 6 vstupních/výstupních pinů 

• 32 KB EEPROM 

• Rychlost přenosu 19.8 kb/s 

• Dosah 500 m 

• Rozměry 25,1 mm x 14,9 mm x 3,3 mm 

• Podpora sběrnice SPI, UART, I2C 

• Vestavěný A/D převodník a PWM 

• Teplotní senzor    [6] 

 

Na obrázku č. 5 vidíme blokově vnitřní obvody IQRF modulu TR-72DA. 

Nejdůležitější částí je mikrokontroler, který v sobě skrývá operační systém. K tomuto 

mikrokontroleru jsou připojeny LED diody signalizující funkční komunikaci mezi 

zařízeními. Dále se zde skrývá rádiový modul zajišťující bezdrátovou komunikaci, 

EEPROM paměť a teplotní senzor. Ve schématu je naznačeno možnost využití sběrnic 

SPI, UART, I2C, ale také A/D převodníku, pulzně šířkové modulace a 6 

vstupních/výstupních pinů. 

 

 

Obrázek 5: Vnitřní blokové schéma TR-72DA [6] 
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1.5 Zvuková signalizace 

Při zahájení měření času se musí ozvat zvuková signalizace. Protože na soutěžích 

hraje hlasitá hudba společně s hlučnou nastartovanou motorovou stříkačkou, musíme 

zaručit, aby byl tento zvukový signál soutěžním družstvem dostatečně slyšitelný. 

Dostatečnou slyšitelnost dosáhneme použitím piezo sirény s napájecím napětím 5V.  

o minimální intenzitě zvuku 90 dB. Existuje několik variant, a to buď s drátovými vývody 

nebo pro zapájení do DPS, jako je tomu na obr. č. 3. 

 

Obrázek 6: Ilustrační obrázek piezo sirény [7] 

1.6 Detektory polohy klapky terče 

U terče zkoumáme pouze dvě polohy. Když je klapka nahoře, znamená to, že terč 

ještě není zasažen. Pokud je klapka v jiném místě, znamená to zastavit čas. Problémem 

je spolehlivost detekce a odolnost proti stříkající vodě.  

1.6.1 Otická závora 

Jednou z možností detekce polohu klapky je použít infra diodu a přijímač. 

Nevýhodou této metody je nízká odolnost proti stříkající vodě. 

1.6.2 Mechanické spínače 

Nejjednodušším zařízením pro detekci zasažení terče slouží mechanické spínače 

(obr. č. 7). Jedná se o jednoduché mechanické tlačítko, které stiskem spojí nebo naopak 

rozpojí kontakt. Častým spínáním a rozpínáním spínače, může časem dojít k jeho 

poškození. Dále potřebujeme takový spínač, který bude splňovat velký stupeň krytí. 
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Obrázek 7: Mikrospínač s IP67 [8] 

1.6.3 Jazýčkový kontakt 

Jedná se o mechanický spínač ovládaný magnetickým polem. Vnitřní kontakty se 

skládají ze dvou nebo tří feromagnetických jazýčků, které jsou hermeticky uzavřené ve 

skleněné trubičce. Prakticky se jedná o malé relé ovládané magnetickým polem. Podle 

počtu jazýčků rozlišujeme dva typy viz obr. č. 8. Dva jazýčky (spínací kontakt) nebo tři 

jazýčky (přepínací kontakt). Ovládací magnetické pole může být tvořeno jak 

permanentním magnetem nebo elektromagnetickým polem cívky. Kontakt je určen ke 

spínání nízkých napětí a malý proudů.      [9] 

 

Obrázek 8: Jazýčkový kontakt (vlevo spínací, vpravo přepínací) [10] 

V blízkosti klapky terče dochází ke stříkání vody, která by mohla způsobit 

nefunkčnost. Hermetické uzavření jazýčkového kontaktu je proto ideálním detektorem 

polohy klapky terče. Další výhodou je, že nemusí probíhat přímý kontakt magnetu 

s jazýčkovým senzorem. Silný magnet jej zvládne sepnout i na několik centimetrů. 
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1.7 Zobrazovače 

1.7.1 LED displeje 

Nejčastějším typem LED displeje je tzv. sedmisegmentový (obr. č. 9), kde každý 

segment je jedna LED dioda. Rozsvícením jednotlivých segmentů lze zobrazit jakékoliv 

číslo a některá písmena abecedy. Pro zobrazení všech čísel slouží alfanumerický LED 

displej. Displeje existují se společnou katodou nebo anodou. To určuje, jakou logickou 

hodnotou budou jednotlivé segmenty rozsvěcovány. 

 

Obrázek 9: Sedmisegmentový LED displej [11] 

1.7.2 LCD displeje 

LCD displeje pracují na principu polarizace světla. Využívá se dvou polarizačních 

filtrů navzájem pootočených o 90°. Přivedené světlo se přes první filtr polarizuje 

vertikálně. Mezi filtry se nachází tekuté krystaly, které se bez přivedeného napětí pootočí 

polarizované světlo o 90°. Tím je umožněno světlu průchod druhým vertikálně 

polarizovaným filtrem. Na displeji tento bod vidíme jako světlé místo. Pokud na tekuté 

krystaly přivedeme napětí, jejich struktura se změní. Změna polohy krystalu neumožní 

polarizovanému světlu průchod přes druhý filtr. Na displeji se objeví tmavý bod. Princip 

polarizace světla v LCD displejích znázorňuje obr. č. 10. Příklad dvouřádkového LCD 

displeje (obr. č. 11). [12] 
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Obrázek 10: Princip polarizace světla v LCD displeji [12] 

 

Obrázek 11: Příklad dvouřádkového LCD displeje [13] 

Základní parametry LCD displeje: 

• Napájení 3 nebo 5 V 

• Podsvícení 5 V 

• Dva řádky 

• 16 znaků na řádek 

• Různé barvy podsvícení [13] 
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1.8 Akumulátory 

1.8.1 NiMH 

Akumulátory tohoto typu mají nízké jmenovité napětí 1,2 V. Akumulátory nahrazují 

baterie na jedno použití. Výhodou je dostání v různých velikostech, jako je typ baterie 

AA, AAA, C a nízká pořizovací cena. Nevýhodou tohoto typu akumulátoru je tzv. 

paměťový efekt. V praxi to znamená, že pokud začneme nabíjet nevybitý akumulátor, 

snižujeme tím jeho kapacitu. Baterie trpí i na tzv. efekt líné baterie, který se projevuje 

tím, že plně nabitý akumulátor přestává dodávat proud a tím se zařízení samovolně 

vypíná. Další obrovskou nevýhodou je rychlé samovybíjení. Akumulátor se sám vybije o 

6 až 16 % své kapacity během 24 hodin. [14] 

1.8.2 Li-Ion 

V porovnání s NiMH akumulátorem odstraňuje Li-Ion akumulátor mnoho nevýhod. 

Akumulátor netrpí paměťovým efektem a efektem líné baterie, tudíž jej lze kdykoliv 

dobíjet. Výhodou je vyšší jmenovité napětí 3,6 V. Bohužel akumulátor má také své 

nevýhody. Jedna z nich je samovolné snižování kapacity, a to i když akumulátor vůbec 

nepoužíváme. Tato vlastnost je dána obsahem vysoce reaktivního lithia, čímž se článek 

sám od sebe rozkládá. Životnost tohoto typu akumulátoru se uvádí v rozmezí 300 až 500 

nabíjecích cyklů. Poté jeho kapacita rychle klesá. Jako jeden cyklus nabíjení se považuje 

i krátkodobé připojení akumulátoru ke zdroji napětí. [14] 

1.8.3 Li-Pol 

Tento typ akumulátoru má podobné vlastnosti jako Li-Ion akumulátor. Liší se pouze 

svým elektrolytem. Jmenovité napětí je také 3,6 V. Akumulátory se vyrábí extrémně 

ploché a v libovolném tvaru. Oproti Li-Ion mají Li-Pol akumulátory při stejné kapacitě o 

10 až 15 % nižší hmotnost, ale jsou o 10 až 20 % objemnější. Výhodou je, že akumulátor 

může pracovat i za nízkých provozních teplot (až do -15 °C). [14] 

  



23 

 

1.9 Stupeň krytí 

Detektory a příslušná ovládací elektronika pracují v prašném venkovním prostředí  

a v blízkosti stříkající vody. Senzory a veškerou elektroniku musíme umístit tam, kde 

bude nejmenší riziko styku s vodou a zařízení tedy vložit do vhodného pouzdra, které 

bude splňovat největší možný stupeň krytí. 

Stupeň krytí udává odolnost proti vniknutí cizího tělesa nebo kapaliny do 

elektrického zařízení. Tuto odolnost vyjadřujeme pomocí mezinárodního IP kódu (z 

anglického ingress protection – v překladu ochrana proti vniknutí). [15] 

1.9.1 Ochrana před cizími tělesy 

První číslice v IP kódu udává ochranu před dotykem nebo před vnikem cizích 

předmětů do zařízení. 

Tabulka 1: Stupeň krytí proti vniknutí cizího tělesa [15] 

IP kód Význam 

IP 0x Nechráněno 

IP 1x 
Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles větších než o průměru 

50 mm (dotyk dlaně) 

IP 2x 
Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles větších než o průměru 

12,5 mm (dotyk prstem) 

IP 3x 
Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles větších než o průměru 

2,5 mm (dotyk nástrojem) 

IP 4x 
Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles větších než o průměru 

1 mm (dotyk drátem) 

IP 5x Zařízení je chráněno před prachem a před dotykem jakoukoliv pomůckou 

IP 6x Zařízení je prachotěsné a je chráněno před jakoukoliv pomůckou 
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1.9.2 Ochrana před vodou 

Druhá číslice v IP kódu udává ochranu před vniknutím vody do zařízení. 

Tabulka 2: Stupeň krytí proti vodě [15] 

IP kód Význam 

IP x0 Nechráněno 

IP x1 
Chráněno proti padající vodě při ekvivalentu deště 3–5 mm padající vody za 

minutu v průběhu 10 minut. Jednotka je umístěna ve své pracovní poloze 

IP x2 

Chráněno proti padající vodě, když je přístroj v poloze 15 stupňů. Stejné jako 

IPX-1, jen rozdílem, že jednotka je testována ve 4 pozicích, nakloněna o 15° v 

každé poloze od normální provozní polohy 

IP x3 
Chráněno proti vodní tříšti. Voda stříká na přístroj v úhlu 60° vertikálně, v 

množství 10 litrů za minutu a při tlaku 80–100kN/m2 po dobu 5 minut 

IP x4 
Chráněno proti stříkající vodě. Stejné jako u IPX-3, jen s rozdílem, že voda 

stříká ve všech úhlech 

IP x5 

Chráněno proti vodním proudům. Voda míří 6,3 mm tryskou ve všech úhlech 

při průtoku 12.5 litrů za minutu při tlaku 30 kN/m2 po dobu 3 minuty ze 

vzdálenosti 3 metry 

IP x6 

Chráněno proti vlnobití. Voda míří 12,5 mm tryskou ve všech úhlech při 

průtoku 100 litrů za minutu při tlaku 100 kN/m2 po 3 minuty ze vzdálenosti 3 

metry 

IP x7 Chráněno proti ponoření do vody. Ponoření na 30 minut do hloubky 1 metr 

IP x8 
Chráněno proti potopení do vody. Zařízení je schopné nepřetržitého potopení 

do vody za podmínek, které určí výrobce zařízení 

 

1.10 Mikrokontroler (MCU) 

Na trhu existuje celá řada mikrokontrolerů. Liší se počtem vývodů, rychlostí, 

vnitřními funkcemi a mnoha dalšími parametry. V této části bude popsán mikrokontroler 

od firmy Atmel s označením ATmega162. 
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Základní vlastnosti: 

• Patice DIP 40 

• Napájení 2,7 – 5,5 V 

• 4 osmibitové porty + 1 tříbitový 

• 2 osmibitové a 2 šestnáctibitové čítače 

• Vnitřní oscilátor 8 MHz 

• Možnost připojení vnějšího krystalu 

• Maximální frekvence 16 MHz 

• 16 kB Flash paměť 

• 512 byte EEPROM  [16] 

 

Označení jednotlivých vstupů/výstupů zároveň jejich vlastností znázorňuje obr. č. 12 

 

Obrázek 12: Označení jednotlivých pinů ATmegy 162 [17] 
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2 NÁVRH A REALIZACE ČASOMÍRY 

Časomíra se bude skládat celkem ze tří zařízení. Hlavní jednotka a dva detektory 

pohybu zasažené klapky terče. Hlavní jednotka se bude nacházet u startovací čáry a na 

každém terči jeden detektor pohybu klapky. 

2.1 Bezdrátové moduly 

Budeme-li vycházet z pravidel požárního sportu, kde jsou terče ve vzdálenosti 100 m 

od startovní čáry, potřebujeme takový vysílač, který tuto vzdálenost v otevřeném prostoru 

bez problému zvládne. Do časomíry byl použit bezdrátový modul od českého výrobce 

IQRF s označením TR-72DA. Výrobce uvádí dosah až 500 m v otevřeném prostoru. Aby 

byla zaručena spolehlivost bezdrátové komunikace, měl by být modul umístěn ve 

vertikální poloze, čímž nevzniknou slepá místa ve vysílaném signálu kolem modulu. Pro 

snadné vyjmutí pro přeprogramování modulu nebo jeho výměnu byly moduly umístěny 

do osmi pinových SIM konektorů. Do každého zařízení byl umístěn jeden modul. 

Program do modulů byl napsán v jazyce C. K naprogramování byl použit software 

s názvem IQRF IDE4 společně s programátorem s označením CK-USB-04. 

V detektorech pohybu klapky byly moduly naprogramovány v režimu vysílače. 

Zároveň byly naprogramovány tak, že v okamžiku detekce změny polohy klapky terče 

(přivedení logické nuly na pin C8, na který byl připojen senzor), zabliká přímo na modulu 

signalizační LED dioda (pro pravý terč červená a pro levý terč zelená). Současně se 

signalizací jsou odeslány informace o detekci společně s identifikací, zda se jedná o 

detektor levého nebo pravého terče.  

Do hlavní jednotky byl umístěn IQRF modul naprogramovaný v režimu přijímače, 

Který slouží pouze k příjmu informace od vysílače. Při příjmu informací od vysílačů je 

vyhodnoceno, který modul vysílal. Při vyhodnocení příjmu dat od levého terče, zabliká 

přímo na Modulu zelená LED dioda a současně je na pin C1 nastavena logická nula. Od 

pravého terče zabliká červená LED a logická nula je nastavena na pin C2. Tyto piny jsou 

připojeny k mikrokontroleru. 
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2.2 Napájení 

Do všech zařízení časomíry byl umístěn jako napájecí zdroj akumulátor typu Li-

Ion. Použitím akumulátorů bylo dosaženo velké flexibility, čímž odpadla nutnost 

připojovat k zařízením jakýkoliv jiný zdroj napětí. Li-ion akumulátor byl vybrán pro 

svoje jmenovité napětí rovno 3,6 V, protože napájecí napětí IQRF modulu je v rozmezí 

3,3 – 5 V. Další klíčová vlastnost je vysoká kapacita, ale hlavně velikost. Li-Ion 

akumulátory se prodávají ve velikosti 18650, což znamená průměr 18 mm a délka 65 mm. 

(obr. č. 13). Pokud by se náhodou stalo, že by během soutěže byl akumulátor vybitý, lze 

do zařízení připojit napájecí adapter pomocí souosého konektoru. 

 

Obrázek 13: Li-Ion akumulátor v pouzdru 18650 [18] 

K signalizaci zapnutého napájení byla použita zelená LED dioda. Rovnice 2.1 na 

základě Ohmova zákona výpočet předřadného rezistoru indikační LED. 

 

Výpočet předřadného rezistoru pro LED2 indikující zapnutí zařízení: 

ULED2 = 2,2 V 

ILED2 = 10 mA 

𝑅𝐿𝐸𝐷 =
𝑈𝐵𝐴𝑇−𝑈𝐿𝐸𝐷

𝐼𝐿𝐸𝐷
=

4,2−2,2

0,01
= 220𝑅       (2.1) 
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Akumulátor musí mít takovou kapacitu, aby zvládnul napájet každé zařízení až po 

dobu 10 hodin, protože takto dlouho může soutěž trvat. Rovnici pro výpočet kapacity 

akumulátoru v detektorech pohybu klapky terče ukazuje rovnice 2.2 a samotný výpočet 

rovnice 2.3.  

 

Rovnice pro výpočet kapacity akumulátoru: 

𝑄𝐵𝐴𝑇 = 𝐼 ∗ 𝑡 = (𝐼𝐼𝑄𝑅𝐹𝑇 + 𝐼𝐿𝐸𝐷) ∗ 𝑡       (2.2) 

kde: QBAT = kapacita baterie 

I = Součet proudů všech zařízení 

t = předpokládaný čas trvání soutěže 

IIQRFT = proud do IQRF modulu v režimu vysílače 

ILED = proud do LED diody indikující zapnuté napájení 

 

Výpočet kapacity akumulátoru pro detektory pohybu klapky terče: 

IIQRF = 21,5 mA 

ILED = 10 mA 

t = 10 hod. 

 

𝑄𝐵𝐴𝑇 = (𝐼𝐼𝑄𝑅𝐹 + 𝐼𝐿𝐸𝐷) ∗ 𝑡 = (21,5 + 10) ∗ 10 = 315 𝑚𝐴ℎ   (2.3) 

 

Rovnice 2.4 ukazuje výpočet minimální kapacity akumulátoru do hlavní jednotky, 

která bude mít oproti detektoru pohybu klapky mnohem větší spotřebu. Rovnice 2.5 

ukazuje samotný výpočet kapacity. 

 

Rovnice pro výpočet kapacity akumulátoru: 

𝑄𝐵𝐴𝑇 = 𝐼 ∗ 𝑡 = (𝐼𝐼𝑄𝑅𝐹 + 𝐼𝐿𝐶𝐷 + 𝐼𝑃𝐼𝐸𝑍𝑂 + 𝐼𝐴𝑇𝑀𝐸𝐺𝐴) ∗ 𝑡    (2.4) 

 

kde: I = celkový proud do všech zařízení 

t = předpokládaný čas trvání soutěže 

IIQRF = proud IQRF modulu v režimu přijímače 

ILCD = proud LCD displeje 

IPIEZO = proud do piezo sirény 

IATMEGA = proud do mikrokontroleru 
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Výpočet kapacity akumulátoru hlavní jednotky: 

IIQRF = 12,1 mA 

ILCD = 120 mA 

IPIEZO = 1,5 mA 

IATMEGA = 20 mA 

t = 10 hod. 

𝑄𝐵𝐴𝑇 = (12,1 + 120 + 1,5 + 20) ∗ 10 = 1536 𝑚𝐴ℎ    (2.5) 

 

V hlavní jednotce byl použit akumulátor s kapacitou 3000 mAh. Dvojnásobná 

kapacita oproti vypočtené hodnotě kapacity akumulátoru hlavní jednotky zajistí 

dlouhodobou funkčnost zařízení i po letech vlivem samovolné degradace akumulátoru. 

Z důvodu jednotnosti typu a rozměru použitého akumulátoru, byl do detektorů 

pohybu klapky umístěn stejný typ akumulátoru se stejnou kapacitou jako v hlavní 

jednotce. Akumulátory jsou ve všech zařízeních umístěny do bateriového držáku pro 

snadnou výměnu. Pokud baterie doslouží, lze ji jednoduše vyjmout z bateriového držáku 

bez jakéhokoliv zásahu do DPS a nahradit novým akumulátorem. 

2.3 Nabíjení akumulátoru 

Použité Li-Ion akumulátory lze nabíjet ve speciálních nabíječkách k tomu 

určených. Nevýhodou tohoto typu nabíjení je nutnost vyjmout akumulátor při každém 

nabíjení ze zařízení. To je velice nepraktické. Proto byl zvolen způsob nabíjení 

akumulátoru pomocí jednoduchého nabíjecího obvodu přímo na DPS každého zařízení. 

Pro nabíjení stačí pouze připojit napájecí adapter s napětím 5 V a minimálním proudem 

1 A se souosým konektorem. Schéma tohoto obvodu (obr. č. 14) pro nabíjení akumulátoru 

bylo převzato a upraveno z webu J. Belzy. [19] 

Maximální nabíjecí napětí nastavuje napěťová reference TL431 společně 

s rezistory R4 a R6. Výpočet tohoto napětí uvádí rovnice 2.6 uvedená v katalogovém listu 

součástky. Konkrétní výpočet s použitými rezistory uvádí rovnice 2.7. Rovnici pro 

výpočet maximálního nabíjecího proudu ukazuje rovnice 2.8 a samotný výpočet rovnice 

2.9. Proud 1 A pro naši aplikaci plně postačí. Pokud by došlo k úplnému vybití 

akumulátoru, nabíjel by se po dobu 3 hodin. Při návrhu musíme zohlednit výkonové 

zatížení rezistoru R1. Rovnici a výpočet výkonového zatížení uvádí rovnice 2.10 a 2.11.  
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Obrázek 14: Schéma napájecího obvodu 

Rovnice maximálního nabíjecího napětí: 

𝑈𝐵𝐴𝑇 = (1 +
𝑅4

𝑅6
) ∗ 𝑈𝑟𝑒𝑓        (2.6) 

kde: UBAT = maximální nabíjené napětí 

 R4 a R6 = použité rezistory v obvodu 

 UREF = referenční napětí obvodu TL431 

 

Výpočet maximálního nabíjecího napětí: 

Uref = 2,5 V z katalogového listu integrovaného obvodu TL431 

R4 = 22 kΩ 

R6 = 15 kΩ 

𝑈𝐵𝐴𝑇 = (1 +
𝑅4

𝑅6
) ∗ 𝑈𝑟𝑒𝑓 = (1 +

22∗103

15∗103) ∗ 2,5 = 4,205 𝑉    (2.7) 

 

Rovnice pro výpočet maximálního nabíjecího proudu: 

𝐼𝐵𝐴𝑇 =
𝑈𝑅1

𝑅1
          (2.8) 

kde:  IBAT = maximální nabíjecí proud 

UR1 = úbytek napětí na R1 pro otevření tranzistoru T3 

R1 = odpor rezistoru 
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Výpočet maximálního nabíjecího proudu: 

UR1 = 0,5 V 

R1 = 0,47 Ω 

𝐼𝐵𝐴𝑇 =
𝑈𝑅1

𝑅1
=

0,5

0,47
= 1,06 𝐴        (2.9) 

 

Rovnice pro výpočet výkonového zatížení rezistoru: 

𝑃𝑅1 = 𝑈𝑅1 ∗ 𝐼𝐵𝐴𝑇         (2.10) 

 

Výpočet výkonového zatížení rezistoru: 

𝑃𝑅1 = 𝑈𝑅1 ∗ 𝐼𝐵𝐴𝑇 = 0,5 ∗ 1 = 0,5 𝑊      (2.11) 

 

Při plném nabití přestane do akumulátoru téct proud a tím je akumulátor chráněn 

před přebitím. Průběh nabíjení indikuje červená LED dioda. Čím více je akumulátor 

nabitý, tím LED dioda snižuje svoji intenzitu svícení. Dosáhne-li plného nabití, LED 

dioda zcela zhasne. Rovnici pro výpočet předřadného rezistoru k této diodě ukazuje vztah 

2.12 a samotný výpočet rovnice 2.13. Tato rovnice vyplívá z Ohmova zákona. 

 

Rovnice pro výpočet předřadného rezistoru pro LED indikující nabíjení: 

𝑅𝐿𝐸𝐷 =
𝑈𝑖𝑛−𝑈𝐿𝐸𝐷1

𝐼𝐿𝐸𝐷1
          (2.12) 

Kde: RLED = předřadný rezistor 

 UIN = napájecí napětí 

 ULED = napětí na LED diodě 

 ILED = proud LED diodou 

 

Výpočet předřadného rezistoru pro LED indikující nabíjení: 

ULED = 2 V 

ILED = 10 mA 

𝑅𝐿𝐸𝐷 = 𝑅8 =
𝑈𝑖𝑛−𝑈𝐿𝐸𝐷1

𝐼𝐿𝐸𝐷1
=

5−2

0,01
= 300𝑅       (2.13) 

Nejbližší rezistor v řadě 330R. 
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Autor obvodu pro nabíjení akumulátoru jej navrhl se součástkami pro povrchovou 

montáž. SMD součástky nahrazeny ekvivalenty pro klasickou montáž. Tranzistor 

BC857B nahrazen tranzistorem BC557B, tranzistor BSS138 nahrazen tranzistorem 

BS170, tranzistor BPC68 nahrazen tranzistorem BD241. 

2.4 Blokové schéma 

Obrázek č. 15 ilustruje blokové schéma časomíry. V detektorech pohybu klapky se 

nachází IQRF modul v režimu vysílače s vestavěným mikrokontrolerem. K tomuto 

modulu je připojen senzor pohybu klapky terče. Dále se zde bude nacházet napájecí 

akumulátor společně s obvodem pro nabíjení akumulátoru. 

Na rozdíl od zařízení pro detekci pohybu klapky terče, bude v hlavní jednotce 

připojen IQFR modul v režimu přijímače k mikrokontroleru, který přijatá data 

vyhodnocuje a výsledný čas zobrazuje na displeji. K tomuto mikrokontroleru jsou 

připojena dvě ovládací tlačítka. Tlačítko START sloužící k započetí měření času a 

tlačítko STOP, které zastaví probíhající měření času např. pokud dojde k nepovedenému 

startu družstva nebo pokud se družstvu stane jakýkoliv problém, kvůli kterému nebude 

schopno dokončit disciplínu. Toto tlačítko zároveň slouží k vynulování již naměřeného 

času po úspěšně dokončeném požárním útoku soutěžního družstva.  

 

Obrázek 15: Blokové schéma časomíry 
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2.4.1 Zařízení pro detekci pohybu klapky 

Detektor pohybu klapky terče se skládá ze čtyř částí. Tvoří jej bezdrátový modul, 

senzor, akumulátor a obvod pro nabíjení akumulátoru. Pro znázornění ovládacího 

softwaru detektoru pohybu klapky byl vytvořen vývojový diagram (obr. č. 16). Po 

připojení napájení se vždy provede restart procesoru, za kterým následuje inicializace 

zařízení. V dalším kroku probíhá vyhodnocování, zda došlo ke změně polohy klapky. 

Pokud je změna detekována, jsou odeslána data všesměrovým vysíláním. Po odeslání dat 

se program vrací zpět k detekci změně polohy klapky terče.  

 

 

Obrázek 16: Vývojový diagram detektoru polohy klapky terče 

Jako snímač pohybu klapky by použit spínací jazýčkový magnetický senzor o 

rozměrech 2,2 x 14 mm. Vybrán byl z důvodu vysoké spolehlivosti, bezkontaktního 

spínání a díky svým malým rozměrům. To umožnilo zakomponovat senzor přímo na DPS 

uvnitř detektoru. Senzor je na jedné straně připojen k pinu C8 na IQRF modulu a na druhé 

straně připojen na společnou zem. Sepnutím jazýčkového senzoru dojde k přivedení 

logické nuly na pin C8.  
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Detektory pohybu klapky terče se nacházejí v přímém kontaktu stříkající vody. 

Z tohoto důvodu byl detektor umístěn do pouzdra s krytím IP 65 – chráněno proti vniknutí 

těles a chráněno proti vodním proudům. Použita byla plastová průmyslová krabice z ABS 

plastu s označením U-01-4 (obr. č. 17) o rozměrech 100x68x50 mm. 

 

Obrázek 17: Použitá instalační krabice U-01-4 [20] 

Do stěn krabice bylo nutné umístit spínač napájení a dvě signalizační LED diody. 

Červená pro indikaci nabíjení akumulátoru a zelená indikující zapnutí. Protože musíme 

dodržet vysoký stupeň krytí, byl použit spínač typu antivandal s označením HBGQ22-

11/S (obr. č. 18). Spínače antivandal se vyznačují velkou odolností a vysokým stupněm 

krytí (IP 65). Signalizační LED diody byly umístěny do chromovaných objímek. Bohužel 

tyto objímky nesplňují tak velký stupeň krytí, byli objímky zalepeny lepidlem. Tím jsme 

zamezili vniknutí vody. Do spodní části byl umístěn napájecí souosý konektor pro 

nabíjení akumulátoru s rozměry 5,5/2,1 mm, který je použit na většině napájecích 

adaptérů. Fotografie hotového zařízení je zobrazena v příloze C.1 společně s fotografií 

otevřeného zařízení v příloze C.2. 
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Obrázek 18: Antivandal spínač s označením HBGQ22-11/S [21] 

2.4.2 Řídící jednotka 

Řídící jednotka je tvořena z šesti základními částmi. Těmi jsou IQRF modul 

zprostředkující bezdrátovou komunikaci, mikrokontroler, který měří čas, LCD displej pro 

zobrazení výsledných časů, piezo siréna signalizující počátek měření času, akumulátor a 

obvod pro nabíjení akumulátoru. Řídící jednotka současně funguje jako ovladač pro 

spouštění měření času. Vývojový diagram řídící jednotky (obr. 19) znázorňuje sled 

událostí pro správnou funkci časomíry. Po připojení napájení je proveden reset a následně 

proběhne inicializace mikrokontroleru. Ten čeká na stisknutí tlačítka pro odstartování. 

Pokud bylo tlačítko stisknuto, spouští se měření času, které je oznámeno zvukovou 

signalizací. Následně se testuje, zda bylo stisknuto tlačítko pro zastavení času a zda přišel 

signál zastavit čas pomocí bezdrátové komunikace. Po přijetí signálu je zobrazen 

výsledný čas a čeká se na vynulování času, po kterém probíhá znovu testování stisku 

tlačítka pro odstartování. 
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Obrázek 19: Vývojový diagram softwaru řídící jednotky 

 

Srdcem řídící jednotky je mikrokontroler. V této práci byl použit mikrokontroler 

s označením ATmega162 od firmy ATMEL. Tento mikrokontroler byl použit, protože 

autor s ním má zkušenost a vlastní k němu nástroj k naprogramování. Pro funkci 

časomíry byly využity čtyři porty. K portu A je připojen LCD displej, port B je vyveden 

na 10 pinový konektor pro snadné naprogramování přes ISP rozhraní a k portu C jsou 

připojena ovládací tlačítka a zvuková signalizace. Na posledním využitém portu D se 

nachází vstupy vnějšího přerušení. K těmto vstupům byly připojeny vývody z IQRF 

modulu, které jsou aktivní změnou logické úrovně (z logické jedničky na logickou nulu).  
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Pro přesné měření času bylo využito vnitřního přerušení od časovače. Při tomto 

přerušení jsou vždy inkrementovány desítky milisekund. Aby byla dodržená přesná 

frekvence volání přerušení od časovače, byl k mikrokontroleru připojen vnější krystal 

s frekvencí 11,0592 MHz. Rovnice č. 2.14 ukazuje výpočet frekvence volání přerušení 

od časovače. Přerušení od časovače je tedy voláno každých 10 mS, což odpovídá 

frekvenci f0 = 100 Hz. Použitím krystalu s frekvencí 11,0592 MHz děličky kmitočtu N = 

1024, byla dopočítána hodnota uložená v registru OCR0 (rovnice č. 2.15). Hodnota 

uložená v registru OCR0 je porovnávána s hodnotou vnitřního čítače mikrokontroleru. 

Při shodě vnitřního čítače a hodnoty v registru je voláno přerušení od časovače při kterém 

inkrementujeme desítky milisekund. Program pro mikrokontroler byl napsán v jazyce 

symbolických adres a následně naprogramován pomocí ISP rozhraní. [22] 

 

Výpočet frekvence volání přerušení od časovače: 

𝑓0 =
𝑓𝑐𝑙𝑘

𝑁(1+𝑂𝐶𝑅0)
           (2.14) 

kde: f0 = frekvence volání vnějšího přerušení 

fclk = rezonanční frekvence krystalu 

N = použitá dělička frekvence 

OCR0 = hodnota uložená ve speciálně funkčním registru 

 

Výpočet hodnoty do registru OCR0: 

𝑂𝐶𝑅0 = (
𝑓𝑐𝑙𝑘

𝑁∗𝑓0
) − 1 =

11059200

1024∗100
− 1 = 107        (2.15) 

 

Mikrokontroler má ve své paměti vnitřní čítač, který spustí přerušení při rovnosti čítače 

s hodnotou uloženou v registru OCR0. 

 

Dva terče znamená měřit dva časy, kdy je klapka terče zasažena. Nejdůležitějším 

časem pro vyhodnocení je ten pomalejší. Ideální je zobrazit oba naměřené časy. Jak čas 

levé klapky, tak čas pravé klapky. Zobrazení obou časů je využito především během 

nácviků ke zdokonalování techniky. Požadavek na zobrazení času byl ve formátu 

M:ss:mm (0:00:00), kde M jsou minuty, ss sekundy a mm milisekundy. Tento formát 

zápisu času má celkem 7 znaků. Pro zobrazení dvou časů je zapotřebí minimálně 14 znaků 
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+ oddělovač jednotlivých časů. K zobrazení byl použit alfanumerický LCD displej s 16 

znaky na řádek. Zobrazené časy budou vypadat následovně: 0:00:00__0:00:00, kde 

_ značí mezeru. Na druhém řádku zobrazíme výsledný čas ve formátu: 

VYSLEDNY_0:00:00 (obr. 20). Díky technologii zobrazení znaků, je zajištěna výborná 

čitelnost textu na displeji na přímém slunečním světle oproti displejům s LED 

podsvícením, které na přímém slunci přestávají být čitelné. 

 

 

Obrázek 20: Formát zobrazení času na LCD 

Ideálním způsobem, jak zobrazit čas je zobrazení na velké obrazovce. Tento čas 

slouží především pro diváky a samotné soutěžící, kteří ihned po úspěšném dokončen 

svého požárního útoku vidí svůj výsledek. Návrhem a realizací tohoto displeje bude 

zabýváno v navazující práci. 

 

Řídící jednotka byla umístěna do instalační krabice s označením KP29 (obr. č. 21). 

Krabice řídící jednotky není v přímém kontaktu s vodou, proto nemusí splňovat vysoký 

stupeň krytí. Rozměry krabice jsou 168x84x36 mm. Do této krabice lze snadno vrtat 

otvory pro umístění ovládacích tlačítek a vypínačů. Ve vrchní části se nachází LCD 

displej s tlačítkem START a STOP. Z pravého boku je pak umístěn napájecí souosý 

konektor o rozměrech 5,5/2,1 mm společně s červenou LED diodou indikující nabíjení 

akumulátoru. Na horní straně byly umístěny kolébkové vypínač, které zapínají napájení 

do zařízení a podsvětlení displeje. Finální podoba hlavní jednotky se nachází v příloze 

s pod označením C.3 a společně s otevřenou hlavní jednotkou pod označením C.4. 

K podsvětlení použitého LCD displeje je zapotřebí napětí 5 V. k dispozici máme 

pouze napětí Li-Ion akumulátoru se jmenovitým napětím 3,6 V. K navýšení napětí byl 

využit Step-Up modul. 
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Obrázek 21: Použitá instalační krabice KP29 [23] 

2.5 Návrh a výroba DPS 

K návrhu schémat a plošných spojů byl využit program Eagle. Navržená schémata 

detektoru polohy klapky jsou uvedena v příloze A.1 a DPS ze strany součástek v příloze 

A.2 a DPS ze strany spojů v příloze A.3. Navržené schéma hlavní jednotky se nachází 

taktéž v příloze s označením A.4 společně s DPS ze strany součástek pod označením A.5 

a DPS ze strany spojů pod označením A.6. Seznam použitých součástek pro detektor 

polohy klapky terče je uveden v příloze B.1 a pro hlavní jednotku v B.2. 

DPS byly vyrobeny v domácích podmínkách za použití fotocitlivého cuprextitu. 

Motiv vodivých cest byl vytištěn z programu Eagle na pauzovací papír, přes který byla 

deska osvícena pomocí UV lampy. Po osvitu následovalo vyvinutí v roztoku hydroxidu 

sodného a vyleptáním v chloridu železitém. 
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3 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce byl návrh a realizace zařízení, které bude sloužit k měření 

času pro soutěž zvanou požární sport. Tento cíl se podařilo splnit. Toto zařízení zvané 

časomíra bylo navrženo jako tři moduly. Tvoří jej dva detektory pohybu klapky terče a 

hlavní jednotka. Z důvodu přímého kontaktu se stříkající vodou byly detektory pohybu 

kapky terče umístěny do plastového pouzdra s krytím IP 65. Všechny tři moduly jsou pro 

snadnou manipulaci napájeny Li-Ion akumulátory s kapacitou 3000 mAh. Takto vysoká 

kapacita zvládne moduly napájet po celou dobu soutěže, která může trvat i po dobu 

10 hodin. Program pro IQRF moduly sloužící k bezdrátové komunikaci byl napsán 

programovacím jazyce C. Program pro mikrokontroler v hlavní jednotce byl napsán 

v jazyku symbolických adres tzv. asembleru. Naměřený čas je zobrazován pomocí 

dvouřádkového alfanumerického LCD displeje. Na prvním řádku tohoto displeje jsou 

zobrazovány oba naměřené časy a na druhém řádku výsledný (pomalejší) čas. Pro 

zvukovou signalizaci začátku měření času byla použita hlasitá piezo siréna. 

Při oživování detektorů polohy klapky se vyskytl problém. Zařízení detekovalo 

změnu polohy klapky, ačkoliv fyzicky neproběhla. Tento problém byl odstraněn 

přivedením kladného napětí přes rezistor na vstupní pin modulu. Tím byla zaručena 

stálost logické úrovně při rozepnutém senzoru. 

Funkčnost bezdrátové komunikace byla ověřena v otevřeném terénu na vzdálenost 

cca 200 metrů. Tato vzdálenost je dvojnásobně větší, než je třeba. Zařízení spolu 

komunikují pouze na vzdálenost 100 metrů, což je vzdálenost mezi terči a startovním 

místem. 

Přesnost měření času byla ověřena pomocí digitálních stopek. Bylo provedeno 

několik testovacích měření a oba časy se lišili pouze v milisekundách. Tato časová 

odchylka je způsobena lidským faktorem, protože při sebepřesnějším měření se ručně 

ovládané stopky nepodaří zastavit současně se zasažením terče a automatickou 

časomírou. Toto zařízení bylo vytvořeno pro co nejpřesnější a objektivní vyhodnocení 

výsledků soutěže. V současné době se čas běžně měří pouze třemi ručními stopkami, ze 

kterých je vypočítán aritmetický průměr. 
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 

Ω  Ohm 

A  Ampér 

V  Volt 

Hz Hertz 

MHz MegaHertz 

UV Ultra violet 

ISP In-systém programming 

IP  Ingress protection 

DPS Deska plošných spojů 

LED Light emitting diode 

SMD Surface mounted device  

MCU Micro Controller Unit  

SIM Subscriber Information Module 

NiMH Nikl-metal hydridový akumulátor 

Li-Ion Lithium iontový akumulátor 

Li-Pol Lithium polymerový akumulátor 

  



44 

 

A NÁVRH ZAŘÍZENÍ 

A.1 Obvodové zapojení detektoru klapky 
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A.2 DPS detektoru klapky – top (strana součástek) 

 

 

Rozměr desky 93 x 70 [mm], měřítko M1:1 

A.3 DPS detektoru klapky– bottom (strana spojů) 

 

 

Rozměr desky 93 x 70 [mm], měřítko M1:1 
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A.4 Obvodové zapojení řídícího modulu 
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A.5 DPS řídícího modulu – top (strana součástek) 

 

 

Rozměr desky 164 x 79 [mm], měřítko M1:1 
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A.6 DPS řídícího modulu – bottom (strana spojů) 

 

 

Rozměr desky 164 x 79 [mm], měřítko M1:1 
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B SEZNAM SOUČÁSTEK 

B.1 Detektoru klapky 

Součástka Hodnota 

R1 0,47R 

R2 470R 

R3 100k 

R4 22k 

R6 15k 

R7 100k 

R8 330R 

R9 220R 

T1 BD241 

T2 BC557 

T3 BC557 

T4 BS170 

T5 BC557 

D1 1N4148 

IC1 TL431 

BATERIE LI-ION 

KON1  
KON2  
KON3  
KON4  
SENZOR  

SIM  
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B.2 Řídícího modulu 

Označení Hodnota 

C1 22p 

C2 22p 

C3 100n 

D1 1N4148 

D2 1N4148 

IC1 TL431 

IC2 LE33CZ 

IC3 LE33CZ 

IO1 ATMEGA162 

Q1 11,0592MHz 

R1 0,22R 

R2 470R 

R3 100k 

R4 22k 

R5 1k 

R6 15k 

R7 100k 

R8 330R 

T1 BD241 

T2 BC557 

T3 BC557 

T4 BS170 

T5 BC557 

T6 BC327 

TR1 4k7 

BATERIE Li-Ion 

KON1  
KON2  
KON3  
KON4  
KON5  
KON6  
KON7  
KON8  
LCD1 1602 

SIM  

MLW1  
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C FOTO VÝROBKU 

C.1 Detektor pohybu klapky terče 

 

C.2 Otevřený detektor pohybu klapky terče 
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C.3 Hlavní jednotka 

 

C.4 Otevřená hlavní jednotka 

 


