Návod na obsluhu „Pub Keyeru“ verse V0.4
(PŘEDBĚŽNÝ NÁVOD BETA VERSE).
Účel zařízení
Pub Keyer je jednoduchý elektronický klíč, používající obvod PICAXE 08M2. Je určen převážně
pro klíčování jednoduchých TCVR, jako např. Pixie a podobných. Pub Keyer využívá své flash paměti
pro uložení dvou pevně naprogramovatelných výzev. Umožňuje měřit i velikost vnitřního napájecího
napětí a v morse kódu ho vyslat do sluchátek. Jednoduchým způsobem a s omezenou přesností řeší i
měření teploty svého čipu, která po zapnutí je přibližně rovna teplotě okolí. Umožňuje jambické B
klíčování TCVR v rozsahu 8 až 40 WPM. Při vyšších rychlostech je simulován mód Farnsworth. Kromě
těchto funkcí umožňuje z jednoduchého TCVR automaticky vysílat signály určené pro ROB (defaultně
nastaveno trvalé vysílání MOE). Ve zvláštní funkci „Přítomnost“ umožňuje i automaticky vysílat
„Emergency“ signál s identifikací a oznámením času od počátku vyvolání tohoto nouzového signálu a
předání jednoduché zprávy ve formě dvou cifer. Tím efektivně řeší co nejnižší spotřebu zařízení a
umožňuje radiové dohledání.

Základní technická data:








Napájecí napětí 5V, doporučeno stabilizované napětí 5V
Maximální spotřeba obvodu cca 5 mA
Měření napětí baterie s přesností +/- 0.1V (10 bit převodník)
Měření teploty čipu klíče v rozsahu 0 až 125 C s rozlišením 1C s přesností cca +/- 1C
Výška tónu příposlechu 500Hz
Jambic B klíčování
Rozsah klíčované rychlosti 8-40 WPM

PIN INFORMACE
PIN
1
2
3

VSTUP/VÝSTUP
Napájení
VSTUP
VSTUP /VSTUP AD PŘEVODNÍKU

FUNKCE
Vdd (5V)
PÁDLO ČÁRKY
PÁDLO TEČKY

5

VÝSTUP/VSTUP AD PŘEVODNÍKU

TON/VSTUP MĚŘENÍ NAPĚTÍ

7
8

VÝSTUP
NAPÁJENÍ

KLÍČOVACÍ VÝSTUP
Vss (GND)
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Obr. 1 Příkladné zapojení obvodu Pub Keyeru V0.4 (shodné s V0.0)

Základní obsluha zařízení

Po resetu se automaticky nastaví rychlost vysílání na 22WPM. Pokud tato rychlost je v dalším
změněna, je uložena do paměti flash a při opětovném zapnutí zkopírována jako defaultní. Klíčování je
typu Jambic B. Obvod PICAXE 08M2 je zákaznicky naprogramován s požadovanou volací značkou. Ta
je tedy uložena ve Flash paměti.

MENU:
Obvod ve versi 0.4 obsahuje MENU, do kterého je možno se dostat stiskem a držením pádla na tečce
a současným zapnutím napájení. Menu obsahuje následující položky.

E

Spuštění automatické výzvy č.1

I

Spuštění automatické výzvy č.2

S

Nastavení rychlosti dávání

H

Straight key mód (mód klíčování ručním klíčem či počítačem)

P

Spuštění majáku přítomnosti
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T

Změření přibližné teploty čipu obvodu PICAXE 08M2

B

Spuštění majákového textu MOE (ROB)

U

Změření a zahrání velikosti napájecího napětí v morse kódu

V

Přehrání nastavené volací značky a verse programu

Q

Spuštění emergence funkce „Přítomnost s QTC“

Vysvětlení položek MENU:
Menu E

Po vyvolání tohoto MENU se spustí dávání výzvy č.1 a to např. takto (Značka je předem nahrána):
CQ CQ CQ DE OK1USP OK1USP PSE K
Tento text se automaticky po čekání 6 sec opakuje. Chceme-li tuto výzvu přerušit, a to v libovolném
okamžiku dávání, pak je nutné stisknout a držet na pádle tečku až do zaslechnutí odehrání písmena
E.
Pozn. Pokud chceme délku dávání výzvy prodloužit na dvojnásobek, je nutné při zapnutí zařízení
držet stisknuté pádlo na čárce. Ozve se dlouhá čárka, která nastaví dvojnásobnou délku výzvy. Pokud
chceme výzvu vysílat automaticky, je nutné v zápětí vstoupit do Menu stiskem tečky.
Menu I

Po vyvolání tohoto MENU se spustí dávání výzvy č.2 a to např. takto (Značka je předem nahrána):
CQ CQ CQ DE OK1USP/P OK1USP/P PSE K
Tento text se automaticky po čekání 6 sec opakuje. Chceme-li tuto výzvu přerušit, a to v libovolném
okamžiku dávání, pak je nutné stisknout a držet na pádle tečku až do zaslechnutí odehrání písmena
E.
Pozn. Pokud chceme délku dávání výzvy prodloužit na dvojnásobek, je nutné při zapnutí zařízení
držet stisknuté pádlo na čárce. Ozve se dlouhá čárka, která nastaví dvojnásobnou délku výzvy. Pokud
chceme výzvu vysílat automaticky, je nutné v zápětí vstoupit do Menu stiskem tečky na pádle.
Menu S

Toto MENU slouží pro změnu rychlosti vysílání. Systém vyšle písmeno S. Pokud do 2 sec
nezareagujeme, pak pouze přehraje nastavenou rychlost a přejde do módu normálního klíčování.
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Pokud chceme rychlost změnit, pak po zahrání písmena S je nutné stisknout a držet pádlo. Pro změnu
k nižší rychlosti musíme stisknout a držet pádlo teček. Každá změna o 2 WPM se projeví zahráním
písmena E. Pro zvýšení rychlosti, musíme stisknout a držet pádlo čárek. Každá změna o 2 WPM se
projeví zahráním písmena E. Po uvolnění pádla systém přehraje novou nastavenou rychlost a přejde
do režimu normálního klíčování. Tato nastavená nová rychlost je uložena do paměti flash pro
vyvolání po novém restartu. Nastavení rychlosti klíčování je omezeno zdola na 8 WPM a shora na 40
WPM (nelze tyto meze překročit).
Menu H

Tento mód je využíván, pokud chcete vyřadit automatický elbug a chcete klíčovat ručně (případně
počítačem). Pro klíčování se používá pinu klíče pro tečky. Pomocí tlačítka MENU lze měnit kmitočet,
avšak pokus o další vyvolání položek menu je ignorován (nefunkční). Z tohoto módu lze vyskočit jen
resetem procesoru (vypnutím a novým zapnutím napájení).

Menu P

Menu P je vlastně spuštění automatického hlášení (maják přítomnosti, či emergency maják). Každou
minutu se vyšlou dvě tečky a jednou za 5 minut se vyšle Vaše značka. Dále se vyšle údaj o čase, jak
dlouho je zapnuto zařízení. (Čas po resetu mikroprocesoru). Čas se udává ve formátu HH:MM. Kde
HH je počet hodin a MM minut. Primárně tato zpráva může sloužit jako emergency vysílání
s minimalizovanou spotřebou a s možností zaměření. Případně i k jiným speciálním účelům.
Vyskočení z tohoto menu lze provést jen restartem procesoru (vypnutím a zapnutím napájení)
Příklad vyslané zprávy:
OK1USP 02 15
Význam: Stanice OK1USP vysílá v módu přítomnosti a zapnula zařízení před 2 hodinami a 15
minutami
Menu T

Toto menu slouží k vyslání přibližné teploty čipu klíče. Ta se zjišťuje pomocí teplotní závislosti napětí
na polovodičovém přechodu diod přímo v čipu. Pokud je zařízení prvotně aktivováno, pak se dá
předpokládat, že tato zjištěná teplota přibližně odpovídá teplotě okolí. Tento údaj je silně závislý na
napájecím napětí obvodu čipu. Pokud ho chceme využívat, pak musí být čip napájen stabilizovaným
napětím 5V. I tak však údaj musí být korigován při naprogramování obvodu (každý obvod
individuálně). Předpokládá se, že se měří jen kladná teplota (měření funguje i při záporných
teplotách, ale nedokáže vyslat znaménko). Tedy +10C je vysláno úplně stejně jako -10C a to jen
vyslaným údajem 10 C.
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Menu B

Toto menu po své aktivaci vysílá stále dokola písmenka MOE. (Náš TCVR funguje jako vysílač ROB).
Vyskočení z tohoto menu lze jen vypnutím napájení. Rychlost vysíláni je defaultně nastavena na 15
WPM a nedá se změnit. Po 50 odehraných sekvencích MOE, je vyslán údaj o velikosti napájecího
napětí, následovaný údajem o teplotě čipu.

Menu V

Při aktivaci tohoto menu je přehrána uložená zákaznická značka a verse programu.

Menu Q

Menu Q je vlastně spuštění automatického hlášení (maják přítomnosti, či emergency maják). Každou
minutu se vyšlou dvě tečky a jednou za 5 minut se vyšle Vaše značka, následována zprávou QTC ve
formě písmena Q a navoleným dvouciferným číslem. Toto číslo Q se nastaví tak, že v MENU po
odehrání písmena Q držíme tlačítko a uvolníme ho až po odehrání požadovaného čísla QTC. Tento
údaj prioritně může sloužit jako údaj o čase, kdy se operátor vrátí ke stanici. Dále se vyšle údaj o čase,
kdy bylo zapnuto zařízení. (Čas po resetu mikroprocesoru). Čas se udává ve formátu HH:MM. Kde HH
je počet hodin a MM minut. Primárně tato zpráva může sloužit jako emergency vysílání
s minimalizovanou spotřebou a s možností zaměření. Případně i k jiným speciálním účelům.
Vyskočení z tohoto menu lze provést jen restartem procesoru (vypnutím a zapnutím napájení)
Příklad vyslané zprávy:
OK1USP Q18 Q18 02 15
V tomto případě se odesílá zpráva, že OK1USP zapnul zařízení před 2 hodinami a 15 minutami a bude
QRV v 18 hodin.
Poznámka
Z určitých důvodů může dojít k blikání červené LED a klíčování vysílače krátkými čárkami. To
oznamuje, že nebylo řádně softwarově provedeno odpojení vnitřní sériové linky. Může to nastat
například tehdy, pokud odpojíme napájení a elyty se nestačí před novým obnovením napájení
řádně vybít. Normální stav by se měl obnovit po několika sekundách pomocí Watch dogu. Případné
obnově normálního stavu pomůžeme, že stiskneme a držíme čárku.
Liberec 8.3.2019
©OK1IF Milan Stejskal
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