Návod na obsluhu „Shift Keyeru“ verse V2.0
(PŘEDBĚŽNÝ NÁVOD BETA VERSE).
Účel zařízení
Shift Keyer je jednoduchý elektronický klíč, používající obvod PICAXE 08M2. Je určen
převážně pro klíčování jednoduchých TCVR, které využívají pro svou činnost rozlaďovaného krystalu,
kdy krystal pracuje na dvou předem jasně definovaných kmitočtech. Při činnosti pak jeden kmitočet
slouží pro vysílání a druhý pro příjem. Tím je dosaženo shiftu, který se projeví při příjmu jako zázněj.
Shift Keyer umí tyto kmitočty podle volby prohazovat, čímž vytvoří z takového TCVR plnohodnotný
dvoukmitočtový TCVR a to za použití jen jednoho krystalu. Shift 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 32 WPM (volitelně i jinak). 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. Tím efektivně řeší co
nejnižší spotřebu zařízení a umožňuje radiové dohledání. Ve versi 2.0 je možné měřit externí napětí
až do velikosti 20V (DC) s rozlišovací schopností 0,02V a s přesností měření cca 0,05 V. Externí napětí
je přiváděno do externího konektoru „SENSORS“ přes odporový dělič 220K/22K. Do téhož konektoru
je možné připojit i externí čidlo měření externí teploty, využívající čidla DS18B20, které je připojeno
na napětí +5V přes odpor 4K7. Konektor „SENSORS“ slouží i pro měření malého odporu (kontrola
zkratů) a současně je možno do tohoto konektoru připojovat malou lampičku, tvořenou LED diodou.

Základní technická data:








Napájecí napětí – 5V, doporučeno stabilizované napětí 5V
Maximální spotřeba obvodu cca 3.8 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 do +/- 1C
Měření externího napětí do 20V s rozlišením 0,02V a s přesností dané přesností děliče (cca
0,05V)
Měření externí teploty s přesností +/- 0,2C v rozsahu -60 až +125C
Měření malých odporů (zkratoměr)
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PIN INFORMACE
PIN
1
2
3
4
5
6
7
8

VSTUP/VÝSTUP
Napájení
VSTUP
VSTUP /VSTUP AD PŘEVODNÍKU
VSTUP
VÝSTUP/VSTUP AD PŘEVODNÍKU
VÝSTUP
VÝSTUP
NAPÁJENÍ

FUNKCE
Vdd (5V)
PÁDLO ČÁRKY
PÁDLO TEČKY/VSTUP SENSORS
TLAČÍTKO SW MENU
TON/VSTUP MĚŘENÍ NAPĚTÍ
SHIFT XTAL
KLÍČOVACÍ VÝSTUP
Vss (GND)

Obr. 1 Příkladné zapojení obvodu Shift Keyeru V2.0

Obr. 2 Zapojení přídavných čidel do konektoru SENSORS a zapojení čidla DS18B20
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Obr. 3 Příkladná pomocná čidla připojitelná do konektoru SENSORS
Základní obsluha zařízení

Po prvním zapnutí napájení 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.
Pokud chceme změnit kmitočet, krátce stiskneme tlačítko Menu. U stavebnice Pic version Rockmite
se pak rozsvítí zelená LED, signalizující druhý stav.
Obvod PICAXE 08M2 je zákaznicky naprogramován s požadovanou značkou. Ta je tedy uložena ve
Flash paměti. Při naprogramování obvodu je nutné softwarově zrušit vstup sériové linky na vstupu 2
obvodu. Ta po programování slouží už jen jako normální vstup (čárek). Tento obvod pak lze vrátit do
programovatelného stavu jen Hard-Resetem. Při tomto návratu do programovatelného stavu je
smazán vlastní program obvodu.

MENU:
Obvod ve versi 2.0 obsahuje MENU, do kterého se dostanete stiskem a držením tlačítka MENU.
Postupně uslyšíte zahrát jednotlivá písmena. Pokud chcete danou položku menu použít, pak musíte
po přehrání daného písmena tlačítko uvolnit.

E

Spuštění automatické výzvy č.1

I

Spuštění automatické výzvy č.2

S

Nastavení rychlosti dávání
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U

Změření napětí napájení

P

Spuštění emergence funkce „Přítomnost“

T

Změření přibližné teploty čipu obvodu

B

Spuštění majákového textu MOE (ROB)

H

Straight key mód (mód klíčování ručním klíčem či počítačem)

UE

Měření externího napětí přivedeného do konektoru SENSORS

TE

Měření externí teploty pomocí externího čidla DS18B20

O

Měření malých odporů (zkratoměr)

V

Přehrání nastavené volací značky a verse programu

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 CQ CQ CQ DE OK1USP OK1USP PSE K
Tento text se automaticky po čekání 5 sec opakuje. Chceme-li tuto výzvu přerušit, pak po zahrání
textu …..USP PSE K, musíme do 5 sec stisknout a držet pádlo s tečkami. Systém po uplynutí času
zahraje písmeno E a přejde do módu normálního klíčování.

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 CQ CQ CQ DE OK1USP/P OK1USP/P PSE K
Tento text se automaticky po čekání 5 sec opakuje. Chceme-li tuto výzvu přerušit, pak po zahrání
textu …..USP/P PSE K, musíme do 5 sec stisknout a držet pádlo s tečkami. Systém po uplynutí času
zahraje písmeno E a přejde do módu normálního klíčování.
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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 ručního
klíčování. 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 ručního klíčování. Tato nastavená nová rychlost je uložena do paměti
flash pro vyvolání po novém restartu.

Menu U

Klíč odehraje v morse kódu zprávu o stavu napájecího napětí s rozlišením na setiny voltů a to ve
formátu U XXRYY V. Hodnota XX určuje desítky a jednotky voltů. Hodnota R vyjadřuje desetinou
čárku a následují desetiny a setiny voltů v podobě YY. Pokud Vám nevyhovuje daná přesnost, pak je
nutné upravit dělič tvořený odpory R3 a R4 z obrázku Obr. 1 a to tak, aby skutečná hodnota
odpovídala údaji vyslaném v morse kódu.
Menu P

Menu P je vlastně spuštění automatického hlášení. Každou minutu se vyšlou dvě tečky a jednou za 5
minut se vyšle Vaše značka, následována údajem 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)
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.
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. Z tohoto módu lze vyskočit jen resetem
procesoru (vypnutím a novým zapnutím napájení).
Menu UE

Tento mód je využíván pro změření externího napětí přivedeného přes dělič do konektoru SENSORS.
Maximální hodnota měřeného napětí je 20V (DC). Přesnost měření je závislá na použitém odporovém
děliči. Rozlišovací schopnost (10bit) je 0.02V. Vstupní odpor tohoto měřiče je vyšší než 200KOhm.
Menu TE

Tento mód je využíván k přesnému měření externí teploty. Při jeho navolení se trvale do sluchátek
v morse kódu vysílá údaj o teplotě. Pokud čidlo DS18B20 se umístí pod jazyk, může se měřit i horečka
operátora . Jinak přesnost měření je běžně +/- 0,2C, případně +/- 0,3C v krajních mezích. Rozsah
měření je -60 až +125C. Pokud je teplota záporná, pak před udáním teploty je vysílán do sluchátek
údaj FROST. Z tohoto menu je možné vyskočit jen vypnutím a novým zapnutím napájecího napětí.
Menu O

Při tomto módu je přibližně měřen odpor vnějšího připojeného rezistoru. Při Hodnotě tohoto odporu
do 1 Ohmu, je do sluchátek vysílán tón 440 Hz (komorní A). Při hodnotě odporu menším než 30 Ohm
je do sluchátek vysílán tón 880 Hz. Při hodnotě odporu menším jak 300 Ohm je do sluchátek vysílán
tón o kmitočtu 1760 Hz. Pokud je odpor vyšší jak přibližně 300 Ohm, pak není do sluchátek vysílán
žádný tón. Toto menu je možno využívat při rychlé kontrole přerušenosti různých obvodů (žárovek).
Případně je možné z reakce usuzovat na kapacitu elektrolytických kondenzátorů.

Menu V

Při aktivaci tohoto menu je přehrána uložená zákaznická značka a verse programu.
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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.
Obvod Shift Keyeru je určen jako přímá náhrada obvodu PIC 12F629 Pic verse Rockmite KIT Čína. Je
však nutné provést určité další hardwarové úpravy, jako např. doplnit odporový dělič pro měření
napětí a další.

Liberec 27.4.2017
OK1IF Milan Stejskal
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