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Návod na obsluhu „Pípáku3“ verse V3.15 (PŘEDBĚŽNÝ NÁVOD). 
 

Účel zařízení 
Pípák3 (V3.15)  je elektronické měřící a řídící zařízení se sériovým morse akustickým či světelným 

výstupem. Obsahuje mikročip PICAXE 08M2, čidlo pro měření teploty DS18B20, fotodpor pro měření 

osvětlení, vnitřní čidlo pohybu (PIR), rezistorové děliče, umožňující měřit napětí vnitřní baterie a 

vnější napětí a to až do hodnoty 19,99 Voltů. Výstupní člen Q4 (NMOS BS170), umožňuje externí 

klíčování připojeného vysílače. Max. klíčovací proud je 0,3A při max. napětí 50V. Současně klíčuje i 

malý akustický měnič, či bílou diodu LED. 

 

Základní technická data: 

 

 Rozměry 82x57x33 mm 

 Napájení - 1 kus alkalické baterie AA 1.5V 

 Maximální spotřeba při měření cca 4 mA   

 Měření napětí vnitřní baterie s přesností +/- 0.05V 

 Měření externího napětí do max. hodnoty 19.99V s přesností +/- 0.05V 

 Záznam minimálního a maximálního napětí (rychlost vzorkování cca 10x za sec) 

 Měření teploty v rozsahu -55 až 125 C s rozlišením 0.1C s přesností 0.5C 

 Záznam minimální a maximální teploty 

 Měření (8bit) velikosti osvětlení, systém čtení min/max 

 Možnost nastavení budíku systémem „WAKE UP“ a to po 15 minutách 

 Přesnost nastavení budíku cca +/- 5 minut, při nastavení wake up do 8 hodin 

 Možnost vyhlášení alarmu, pokud teplota se bude lišit o více než o nastavenou teplotu (+/-) 

 Sluneční budík – buzení na základě dosažení předdefinované úrovně osvětlení 

 Probouzení pomocí morse výstupu udávající aktuální teplotu, minimální teplotu, maximální 

teplotu a napětí vnitřní baterie 

 Pro zajištění chráněného prostoru vnitřně zabudované čidlo pohybu PIR. Toto čidlo buď může 

vyvolat okamžitý akustický alarm, případně pouze v tichosti registruje počet průchodů 

chráněným prostorem.  

 Možnost klíčování vysílače majákovým textem „MOE“, případně zákaznicky nahranou 

radioamatérskou značkou 

 Možnost používání osvětlovací vysoko svítivé LED, jako příruční baterky s automatickým 

časovým vypnutím (cca po 8 minutách) 

 Při poloze přepínače S2 ve střední poloze při zapnutí, okamžité vysílání signálu S.O.S.  

  Pomocí přepínače S1 je možno zvolit výstup buď akustický, nebo světelný (bílá LED). 

Případně bez vnějšího projevu, ale s klíčováním připojeného vysílače. 
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Základní obsluha zařízení 

 

K ovládání zařízení se používá hlavní vypínač SW1, tlačítko SW2 a přepínače S1 a S2 (Obr.1 a 2.). 

Připojení vnějších periférií je zajištěno trojicí 3,5 mm stereo konektorů typu jack X1,X2 a X3. 

Přepínače S1 a S2 jsou typu ON-OFF-ON, tedy se střední nespínanou polohou. 

 

 

 

 

Obr. 1  Rozložení ovládacích a připojovacích prvků 
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Pokud bude přepínač S2 ve střední poloze (není nic sepnuto), pak při zapnutí systému spínačem SW1 

bude transistor Q4 klíčovat morse výstup  „SOS“ (Emergency stav). Záleží na tom, zda přepínač S1 je 

v poloze, kdy SOS je vysíláno bílou LED1, či akusticky pomocí zvukového čidla SG1. V každém případě 

však je tento morse výstup vyveden na konektor 3,5 mm X1 pro klíčování připojeného vysílače. 

 Existují dvě základní menu.  

Menu 1 

 

Toto menu je vyvoláno zapnutím systému pomocí vypínače SW1, kdy tlačítko SW2 je nestisknuté 

(přepínač S2 musí být v jednom ze dvou možných sepnutých stavů, jinak je automaticky vyvoláno 

vysílání sekvence „SOS“). Následným stiskem tlačítka S1 a jeho držením, se postupně ozývají 

v morse kódu následující písmena: 

 

 U – měření napětí vnitřního zdroje před napěťovým měničem (přepínač S2 musí být v poloze 

kdy je připojen na zdroj G1, v druhé poloze měří hodnotu logické úrovně napětí na čidle PIR) 

 T – měření okolní teploty pomocí teplotního čidla DS18B20 umístěného uvnitř krabičky, 

případně měří teplotu na externím teplotním čidle připojeném přes konektor X3 (čidlo 

měření tělesné teploty – horečky).  

 B – měření externího napětí (funkce voltmetr pouze při zasunutém konektoru 3,5 mm X1) 

 B – měření intenzity okolního osvětlení (pouze při nezasunutém konektoru 3,5 mm X1) 

 S – Spouštění slunečního budíku 

 M – vysílání majákového textu 

 L – datalogger, záznam minimální a maximální teploty  od posledního resetu 

 W – nastavení budíku typu „Wake Up“ 

 D  – Nastavení alarmu při odchylce teploty od nastavené (dané teplotou po spuštění) 

Chceme-li tedy v menu měřit například externí napětí (menu „B“), pak po zahrání písmenka „B“ 

tlačítko uvolníme. Výjimkou je nastavení doby buzení po zahrání písmena „W“. (Viz. význam Menu1)  

Význam MENU 1 

 

Po zapnutí systému vypínačem SW1 a následným držením tlačítka S1 (přepínač S2 musí být 

v jedné ze dvou sepnutých pozicích, jinak je automaticky vysílána posloupnost „SOS“) se dostáváme 

do následujících položek MENU. Jakmile zazní v morse kódu písmeno menu které chceme použít, 

musíme po jeho odehrání tlačítko uvolnit. Vyjímka je v MENU „W“ (Wake up), které musí být 

následováno zadáním počtu čtvrthodin do aktivace budíku. Případně MENU “D“, které číselně 

(podobně jako „W“) nastavuje počet celých stupňů k definici alarmu při teplotní odchylce. 

 U – Systém změří hodnotu buď vnitřního napájecího napětí a odehraje ho v morse kódu, nebo 

přehraje hodnotu logické úrovně na čidle PIR a to podle nastavené polohy přepínače S2. Pak se vrátí 

na začátek menu. Desetinná čárka je definována zahráním písmena „R“. 
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T – Systém změří okolní teplotu, vyšle ji v morse kódu. Pak následuje cca 15 minutové čekání v nízko 

příkonovém stavu procesoru a návrat k odvysílání aktuální teploty. Tento nekonečný cyklus lze 

ukončit pouze vypnutím napájení. Teplota je vysílána ve formátu např. 23R7C. Což znamená teplotu 

23.7 stupňů Celsia. Pokud je teplota záporná, pak před udáním čísla je vysíláno slovo „FROST“ = mráz. 

Desetinná čárka je definována zahráním písmena „R“. Při použití externího teplotního čidla 

zasunutého do konektoru X3, je vnitřní čidlo odpojeno a měří se teplota na externím čidle. Toto se 

většinou používá při měření tělesné teploty (horečka). 

B –  (Se zasunutým konektorem 3,5 mm X1 ). Systém měří vnější napětí, které je přivedeno pomocí 

speciálního kabelu do konektoru 3.5mm X1 (Jack). Max. hodnota tohoto napětí může být 19.99V. 

Pokud napětí bude vyšší, pak vysílaný údaj je omezen číslem 19.99V. Po navolení této volby, dochází 

k neustálému měření napětí a ukládání jeho minimální a maximální hodnoty. Pokud chceme tyto 

hodnoty přehrát, pak krátce stiskneme tlačítko SW2. Systém přehraje hodnotu minimálního napětí 

lomenou hodnotou maximálního napětí. Současně vynuluje tyto dvě hodnoty a začíná měřit znovu. 

Desetinná čárka je vyjádřena zahráním písmena „R“. Tedy údaj je ve tvaru např. 12R03V/13R34V. 

V tomto konkrétním případě tedy toto znamená, že v daném časovém okamžiku bylo minimální 

napětí 12.03V a maximální 13.34V. Při měření cca 10x za sekundu, je systém při delším měření 

schopen změřit např. zvlnění napájecích zdrojů. Skok do základního menu je možný z této volby jen 

krátkým vypnutím napájení pomocí vypínače SW1. 

B –  (Bez zasunutého konektoru 3,5 mm ). Systém měří  vnitřní  napětí z výstupu napěťového měniče 

a to tak, že toto napětí je přivedeno na  10 bitový A/D převodník přes fotoodpor. Max. hodnota 

tohoto napětí může být rovna napětí na výstupu z měniče. Po navolení této volby, dochází 

k neustálému měření napětí a ukládání jeho minimální a maximální hodnoty. Pokud chceme tyto 

hodnoty přehrát, pak krátce stiskneme tlačítko SW2. Systém přehraje hodnotu minimálního napětí 

lomenou hodnotou maximálního napětí. Současně vynuluje tyto dvě hodnoty a začíná měřit znovu. 

Desetinná čárka je vyjádřena zahráním písmena „R“. Tedy údaj může být ve tvaru např.  

3R34V/4R03V. V tomto konkrétním případě tedy výstup znamená, že v daném časovém okamžiku 

bylo minimální napětí (osvětlení) 3.34V a maximální 4.03V. Skok do základního menu je možný z této 

volby jen krátkým vypnutím napájení pomocí přepínače SW2. Prostředí bez osvětlení vykazuje 

hodnotu napětí blízké nule. 

S – Sluneční budík. Po navolení této možnosti se ozve buď písmeno „S“ a nebo „T“.  To závisí na tom, 

zda budík byl spuštěn za světla a nebo ve tmě. Pokud je spuštěn za světla, pak přechod do tmy je 

avizován vysláním písmena „T“. Pokud je ranní rozbřesk po tmě, pak po překročení nastavené úrovně 

osvětlení následuje skok programu do části maják. (Viz. následující řádky) 

M – Systém v nekonečné smyčce vysílá majákový text. Ten je dán naprogramovanou volací značkou 

(většinou značkou MO – která se používá u Radiově orientačního běhu), nebo zákaznicky 

naprogramovanou volací značkou např. OK1USP/B. Následuje údaj o teplotě uvedený slovem TEMP, 

dále minimální teplota, následovaná maximální teplotou a napětím napájecí baterie (pozor přepínač 

S2 musí být v poloze pro měření tohoto napětí). Pak je procesor uveden na cca 30 sec do nízko 

příkonového stavu a celý cyklus se opakuje. Celkový text může tedy vypadat například takto: 

OK1USP/B TEMP 23R5C MIN 22R1C  MAX 24R7C  U 1,45V 
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Pokud v konektoru  X3 je připojeno externí čidlo teploty, pak se vysílá teplota sejmutá tímto čidlem. 

Poznámka: 

Tohoto menu lze s úspěchem využívat při emergency měření tělesné teploty. Tento systém se využíval 

v americké armádě k rozlišení, zda zraněný voják ještě žije (pak má smysl ho zachraňovat), nebo jeho 

zranění mu přivodilo smrt a pak nemá smysl ho zachraňovat. Voják při zranění si zasunul do podpaží 

čidlo teploty a malá vysílačka vysílala trvale jeho tělesnou teplotu. Záchranný vrtulník pak tyto teploty 

zraněných vojáků přijímal a rozhodoval o jejich postupném zachraňování. Pokud vysílaná teplota byla 

např. 28C, pak bylo jasné, že voják již nežije. V americké armádě se však teplota převáděla na změnu 

kmitočtu malého vysílače. 

L – Systém po navolení tohoto menu měří průběžně teplotu a ukládá mezní hodnoty, tedy minimum 

a maximum. Četnost měření je asi jednou za 5 sekund. Pokud si tyto hodnoty chceme přehrát, pak 

stiskneme krátce tlačítko SW2 (ozve se krátký „píp“). Systém pak vyšle např. toto: 

MIN 26R5C MAX 27R3C (Minimální teplota v měřeném úseku byla 26.5C, maximální 27.3 stupňů 

celsia.) Měření probíhá kontinuálně dál. K vynulování těchto údajů je nutné krátce vypnout a zapnout 

napájení pomocí vypínače SW1. 

W  – Systém po navolení tohoto menu umožňuje funkci budíku s definováním času vzbuzení v úsecích 

po 15 minutách, případně umožňuje upozornit, že aktuální teplota se liší o přednastavenou teplotu  

(celé stupně). 

Dobu, za kterou chceme vzbudit, nastavujeme po čtvrt  hodinách. Jestliže tedy neuvolníme tlačítko 

SW2 po odehrání písmena „W“, ozývá se krátký „PíP“. Každý píp znamená čas 15 minut do vzbuzení, 

které se sčítají. Případně každý „PÍP“ značí nastavení diferenciální teploty v jednotkách stupňů Celsia, 

pro vyhlášení alarmu při odchylce s naměřenou teplotou. Potřebujeme-li např. probudit za 60 minut, 

pak napočítáme čtyři krátké“pípy“ (po zahrání písmena „W“) a uvolníme tlačítko SW2. Případně 

nastavujeme jednotky odchylkové teploty. Nastavení  času (po čtvrthodinách), případně odchylkové 

teploty (ve stupních) systém potvrdí přehráním nastaveného čísla po odehrání slova „SET“. Systém 

následně vyžaduje definování, zda se jedná o nastavení času pro budík, či nastavení odchylky teplot 

(v jednotkách stupňů) pro vyhlášení alarmu. Je lhostejné, či do plusu a nebo do mínusu. Systém se 

tedy dotazuje posloupností „D  ?“. Pokud po této hlášce stiskneme tlačítko SW2 a držíme ho, pak  

jsme navolili volbu „D“ .Naši volbu systém potvrdí zahráním „D  START“. Pokud tlačítko nestiskneme, 

pak systém automaticky odehraje „W  START“, čímž nám oznamuje, že je v režimu budíku. Pokud 

bychom chtěli změnit  hodnotu nastavení čtvrthodin, či stupňů, pak je nutné provést restart systému 

s novým navolením (Vypnout hlavní vypínač SW1 a znovu ho po čase asi 1 sec zapnout). Maximální 

předvolený čas do vzbuzení je 255 čtvrthodinových úseků, tedy asi 2 a půl dne. Maximální odchylka 

pro vyhlášení alarmu je dána možnostmi čidla DS18B20. Zpravidla nastavení odchylkové teploty by 

nemělo být vyšší než 20. 

  

Význam MENU 2 
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Menu 2 se používá v případě aktivace vnitřně zabudovaného čidla PIR, případně externě zapojeného 

libovolného čidla připojeného do konektoru X2. Do MENU 2 se dostaneme tak, že při zapnutí 

napájení vypínačem SW1 držíme stisknuté  tlačítko SW2. Toto menu má tři položky: 

 

 Osvětlení 

Nejprve se aktivuje bílá LED (přepínač S1 v poloze ovládání LED1). Pokud se LED1 rozsvítí, tlačítko 

SW2 musíme uvolnit. Od této chvíle LED1 trvale svítí a to po dobu cca 8 minut. Tedy po 8 minutách 

se automaticky vypne. To zabraňuje vybití baterie, pokud bychom LED1 zapomněli vypnout 

manuálně. (Analogie funkce APO – Automatic Power Off). V tomto stavu je procesor trvale uspán a 

z tohoto stavu je možné se dostat jen opětovným vypnutím systému vypínačem SW1 a jeho 

opětovným zapnutím. 

Pokud při rozsvícení bílé LED1 tlačítko SW2 neuvolníme, pak MENU2 následuje dalšími položkami a 

to: 

 PS – Hlídání okruhu PIR (čidla) a vyhlášení buď zvukového, nebo světelného alarmu 

 PC – Hlídání okruhu PIR bez vyhlašování zvukového či světelného alarmu, ale s počítáním 

počtu narušení. 

Pokud tedy chceme navolit PC, pak po odehrání morse“PS“ stále držíme tlačítko, které uvolníme až 

po zahrání „PC“. V obou případech musí systém provést automatickou kalibraci čidla a tak musíme 

čekat po dobu asi 30 sec, než je systém připraven k provozu. V této době můžeme opustit střežený 

prostor. Jakmile je čidlo připraveno, zahraje systém písmeno „S“ (Start). Od této doby je aktivní čidlo 

k střežení objektu.  Jakmile máme navoleno  „PS“ a dojde k narušení, pak se 20 krát vyšle písmeno 

„E“. Následně je provedena nová automatická rekalibrace čidla (cca 30 sec) a opět je začátek střežení 

objektu oznámen zahráním písmena „S“. Toto se neustále opakuje. Při volbě „PC“ systém jen 

registruje narušení (bez zvukového efektu) a sčítá je. Maximální hodnota narušení je omezena číslem 

99. Pokud chceme přehrát počet narušení, pak v době aktivního běhu stiskneme tlačítko SW2. 

Systém pak přehraje jejich počet, který je uveden oznámením „NR“. Pokud je však objekt bez 

narušení a my chceme hodnotu přečíst, s největší pravděpodobností dojde k oznámení NR 01 (našim 

příchodem jsme objekt narušili). Toto přehrávání počtu narušení se neustále dokola opakuje a lze ho 

přerušit pouze vypnutím napájení. Jestliže je přepínač S1 v poloze OFF (střední poloha, která nic 

nespíná), pak lze tohoto stavu využít ke klíčování vysílače (konektor X1), kdy Pípák 3 se nijak pro 

bezprostřední okolí neprojevuje (bzučák ani LED1 není aktivní). To je výhodné např. při dálkovém 

střežení prostoru. 
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Obr.2  Schéma zapojení Pípáku 3 

 


