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Stručný manuál k programu PICAXE verse OK1MKX/B V2.0 
 

Úvod: 
Program je napsán pro PICAXE08M2. Využívá porty následovně: 

C.2 (vývod IO 5) – Port A/D převodníku 10bit, dělič 100K/22K ( Určeno pro měření napětí baterie  do 

5V) 

C.4 (vývod IO 3) – Port A/D převodníku 8bit, Fotoodpor/22K (Určeno pro měření napětí z děliče = 

velikost osvětlení) 

C.1 (vývod IO 6) – Digitální vstup pro čidlo teploty DS18B20 

C.0 (vývod IO 7) –  Výstup klíčování (na BS170) 

 

Činnost: 
Při zapnutí napájení dojde k vynulování všech registrů a pamětí (minimální teplota, čítač průchodů 

cyklů atd). Následuje změření velikosti osvětlení. Pokud je osvětlení dostatečné (den), bude mezi 

telemetrií vysíláno cca 1 minutu písmeno „S“ (Světlo). Toto vysílání včetně telemetrie trvá cca 55 

minut. Pokud dojde ke spuštění v nedostatečném osvětlení (noc), bude mezi telemetrií vysíláno cca 1 

minutu písmeno „T“ (Tma). Toto vysílání včetně telemetrie trvá cca 55 minut.  
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Vysílání telemetrie je následující: 
 

1. Čárka dlouhá asi 4s (určeno pro změření síly pole) 

2. Značka OK1MKX/B 

3. Údaj 1mW 

4. Lokátor JN79JU  

5. Údaj o anténě WINDOM 

6. Údaj o napětí U baterie např. ve formátu U 4R54 V (napětí 4.54 Voltů) 

7. Údaj o velikosti napětí z děliče fotoodporu, udávající velikost osvětlení  D (pseudohodnota) 

a. Pro úplnou tmu D=0.00V  (vysláno např. D 0R00 V ) 

b. Pro plné osvětlení D=6.30V (vysláno např. D 6R30 V ) 

8. Údaj o teplotě okolí (např. ve formě  19R3 C =19.3 C, je-li mráz, pak před údajem je uvedeno 

FROST) 

9. Údaj o minimální teplotě za posledních 24 hodin (vysláno např. ve tvaru MIN FROST 01R3 C 

– minimální teplota mínus 1.3C). Minimální hodnota teploty se vždy maže při spuštění cyklu 

„TMA“. Od tohoto okamžiku se tedy určuje hodnota nová) 

 Pokud došlo ke spuštění za světla („S“), následuje po odvysílané asi hodinové relaci část programu, 

kdy se čeká na tmu. V tomto časovém okamžiku se telemetrie nevysílá, ale měří se jen teplota (cca 

jednou za minutu) a určuje se minimální teplota. Každou cca minutu je odvysíláno synchronizační 

písmeno „I“. 

 Pokud došlo ke spuštění za tmy („T“), následuje po odvysílané asi hodinové relaci část 

programu, kdy se čeká na světlo.  V tomto časovém okamžiku se telemetrie nevysílá, ale měří se jen 

teplota (cca jednou za minutu) a určuje se minimální teplota. Každou cca minutu je odvysíláno 

synchronizační písmeno „E“. 

 Tedy po spuštění programu (zapnutí napájení obvodu PICAXE) dojde časem k synchronizaci 

vysílání se střídajícím se světlem a tmou. (Synchronizace na východ a západ sluníčka). Pokud 

z nějakého důvodu nedojde k osvětlení čidla do 24 hodin (Došlo k totálnímu zastínění čidla), pak je 

spuštěna náhradní část programu, která vysílá toto: 

1. Hláška ERR 

2. Kompletní telemetrie (viz. nahoře) 

3.  Spánek procesoru cca 5 minut 

4. Testuje se osvětlení, pokud se obnoví, pak dojde k resetu obvodu 

5. Pokud se neobnoví, pak následuje bod 1. hláškou ERR atd. 

Při každém změření napětí baterie (při telemetrii) se testuje jeho velikost. Pokud napětí baterie 

klesne pod hodnotu 3.00 V ( údaj 3R00 V), pak se běh programu větví do části, kde za každých 23 sec 

se vyšle písmeno „B“ (baterie) a provede se uspání procesoru. Po cca 3 minutách nečinnosti 

procesoru (pokus o recovery baterie – pokus o zázrak HI) se pokračuje v normálním běhu programu. 

Pokud napětí poklesne pod 2.80 V, provede se poslední pokus o reset a následuje pravděpodobně 

výpadek práce procesoru s nejistým stavem výsledku). 

Kmitočet lištičky 3 v provedení OK1MKX/B je nastaven na 3579.32 kHz 
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