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I 

 

Abstrakt 

Práca sa zaoberá návrhom a realizáciou FSK transceivera s implementáciou 

protokolu AX.25 určená pre paketovú komunikáciu. Na základe informácií 

z dostupnej literatúry sme zostavili funkčnú blokovú schému a následne bola 

navrhnutá a vyrobená DPS komunikačného modulu prevažne z SMD súčiastok. Celé 

zariadenie je teda veľmi ľahko prenosné a použiteľné kdekoľvek v teréne. Modem je 

možné s PC prepojiť cez UART komunikačné rozhranie.  
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protokolu AX.25.   

 

Anotácia v anglickom jazyku: 

Thesis contains a description of wireless standards KISS and AX.25 used for packet 

communication. In the following chapters describes design and practical implementation of FSK 

transceiver with AX.25 implementation. 

 

Kľúčové slová: 

Transciever, AX.25, Packet rádio, Bezdrôtová komunikácia 

Vedúci diplomovej práce: Ing. Peter Šindler 

Recenzent: __________________________ 

Dátum odovzdania práce: 13. mája 2014



 

III 

 

Obsah 

1 Úvod .............................................................................................................. 1 

2 Packet rádio .................................................................................................. 2 

3 Protokol  AX.25 ............................................................................................ 4 

3.1 Štruktúra rámca .............................................................................................. 4 
3.1.1 Návestie .......................................................................................................... 5 
3.1.2 Adresné pole .................................................................................................. 5 

3.1.3 Riadiace pole .................................................................................................. 6 
3.1.4 PID pole ......................................................................................................... 6 
3.1.5 Informačné pole ............................................................................................. 7 
3.1.6 FCS - Frame-Check Sequence ....................................................................... 7 

3.2 Fyzická vrstva protokolu AX.25 .................................................................... 7 

3.2.1 BELL 202 modem .......................................................................................... 8 
3.2.2 9600 baud G3RUH FSK ................................................................................ 8 

4 Protokol KISS ............................................................................................. 10 

4.1 Dátový rámec ............................................................................................... 10 
4.1.1 Adr / Ctrl - adresové a riadiace polia ........................................................... 11 

4.1.2 Info - dátové pole ......................................................................................... 12 
4.2 Typy  rámcov ............................................................................................... 12 

4.3 Vzťah medzi rámcami AX.25 a KISS ......................................................... 13 

5 Popis prvkov blokovej schémy .................................................................. 14 

5.1 Popis obvodu ADF7021-N .......................................................................... 14 
5.1.1 Frekvenčná syntéza ...................................................................................... 15 

5.1.2 Vysielacia časť ............................................................................................. 18 
5.1.3 Prijímacia časť ............................................................................................. 19 
5.1.4 Komunikačné rozhranie ............................................................................... 22 

5.2 Mikropočítač MSP430FR5739 .................................................................... 24 

5.3 Koncový stupeň (PA) ................................................................................... 25 

5.4 Anténny prepínač ......................................................................................... 27 

6 Tvorba programu ....................................................................................... 28 

6.1 Odosielanie paketu AX.25 ........................................................................... 30 
6.2 Príjem paketu AX.25 ................................................................................... 34 

7 Praktická realizácia transceivera ............................................................. 36 

7.1 Overenie funkčnosti algoritmu .................................................................... 37 
7.2 Návrh a meranie PLL filtra obvodu ADF7021-N ........................................ 37 
7.3 Návrh  a meranie šírky pásma ...................................................................... 39 
7.4 Návrh a meranie dolno-priepustného filtra .................................................. 40 

7.5 Testovanie komunikácie .............................................................................. 42 

8 Záver ........................................................................................................... 44 



 

IV 

 

Zoznam obrázkov a tabuliek 

Obr. 2.1 - Bloková schéma pracoviska pre PR .............................................................. 3 

Obr. 3.1 - NRZI kódovanie dát ...................................................................................... 7 

Obr. 3.2- Princíp AFSK modulácie signálu ................................................................... 8 

Obr. 3.3- Kódovanie dát pomocou scramblera .............................................................. 9 

Obr. 4.1- Vzťah medzi rámcami AX.25 a KISS .......................................................... 13 

Obr. 5.1 - Bloková schéma komunikačného modulu ................................................... 14 

Obr. 5.2- Pripojenie kryštálu k obvodu ADF7021-N................................................... 15 

Obr. 5.3- Závislosť rozsahu frekvencií VCO od indukčnosti cievky .......................... 16 

Obr. 5.4 - Bloková schéma PLL obvodu ADF7021-N ................................................ 17 

Obr. 5.5 - Bloková schéma modulátora obvodu ADF7021-N ..................................... 18 

Obr. 5.6 - Vstupný obvod prijímača ADF7021-N ....................................................... 19 

Obr. 5.7 - Bloková schéma demodulátora obvodu ADF7021-N ................................. 21 

Obr. 5.8- Bloková schéma korelačného demodulátora ................................................ 21 

Obr. 5.9-Bloková schéma lineárneho demodulátora .................................................... 22 

Obr. 5.10- Komunikačné rozhranie MCU a ADF7021-N ........................................... 22 

Obr. 5.11 - Zápis registra obvodu ADF7021-N ........................................................... 23 

Obr. 5.12 - Čítanie dát z obvodu ADF7021-N ............................................................. 23 

Obr. 5.13- Príjem dát na nábežnú hranu ...................................................................... 24 

Obr. 5.14- Odosielanie dát na dobežnú hranu .............................................................. 24 

Obr. 5.15- Závislosť výstupného výkonu RFPA0133 od vstupného výkonu .............. 26 

Obr. 5.16 - Závislosť efektivity obvodu RFPA0133 od výstupného výkonu .............. 26 

Obr. 5.17- Závislosť vložného útlmu a izolácie obvodu AS193-73 od frekvencie ..... 27 

Obr. 6.1- Programovanie mikropočítača MSP430 ....................................................... 28 

Obr. 6.2- Vývojový diagram hlavného programu ........................................................ 29 

Obr. 6.3- Vývojový diagram odosielania paketu na linkovej vrstve AX.25 ................ 31 

Obr. 6.4- Vývojový diagram odosielania paketu na fyzickej vrstve ............................ 33 

Obr. 6.5- Vývojový diagram príjmu dát na fyzickej vrstve ......................................... 35 

Obr. 7.1- Osadená DPS komunikačného modulu ........................................................ 36 

Obr. 7.2- Dekódovanie AX.25 paketu pomocou PC ................................................... 37 

Obr. 7.3- Simulácia nábehu regulátora PLL v programe ADIsimSRD ....................... 38 

Obr. 7.4- Zmeraný nábeh regulátora (1dielik = 5us) ................................................... 38 

Obr. 7.5- Šírka pásma GMSK modulácie odsimulovaná programom ADIsimSRD ... 39 



 

V 

 

Obr. 7.6- Šírka pásma GMSK modulácie meraná spektrálnym analyzérom ............... 40 

Obr. 7.7- Schéma zapojenia VF dolnopriepustného filtra ........................................... 40 

Obr. 7.8- Simulácia dolnopriepustného filtra .............................................................. 41 

Obr. 7.9- Meranie spektra výstupného signálu ............................................................ 42 

Obr. 7.10- Výpočet dosahu komunikačných modulov ................................................ 43 

Obr. 7.11- Anténa použitá pre testovanie obojsmernej komunikácie .......................... 43 

 

Tab. 3.1- Štruktúra U a S rámca..................................................................................... 5 

Tab. 3.2 - Štruktúra I rámca ........................................................................................... 5 

Tab. 3.3- Význam niektorých formátov PID ................................................................. 6 

Tab. 4.1- Rámec protokolu KISS ................................................................................. 10 

Tab. 4.2 - Špeciálne znaky KISS rámca....................................................................... 11 

Tab. 4.3- Typy rámcov protokolu KISS ...................................................................... 12 

Tab. 5.1- Základné parametre obvodu ADF7021-N .................................................... 15 



 

VI 

 

Zoznam skratiek 

Skratka Anglický význam Slovenský význam 

AFSK Audio frequency-shift keying Audio frekvenčné kľúčovanie 

ASCII 
American Standard Code for 

Information Interchange 

Americký štandardný kód pre 

výmenu inforrmácií 

CRC Cyclic redundancy check Kontrola cyklickým kódom 

FSK Frequency-shift keying Frekvenčné kľúčovanie 

GFSK Gaussian frequency-shift keying 
Gausian frekvenčné 

kľúčovanie 

MSB Most significant bit  Najviac významový bit 

LSB Least significant bit Najmenej významový bit 

LNA Low-noise amplifier Nízkošumový zosilňovač 

PA Power amplifier Výkonový zosilňovač 

PLL Phase-locked loop Slučka fázového závesu 

PR Packet radio Paket rádio 

SMD Surface mount devices 
Súčiastky pre povrchovú 

montáž 

TNC Terminal node controller 
Modem pre paketovú 

komunikáciu 

 



 

VII 

 

Poďakovanie 

 

Touto cestou sa chcem poďakovať školiteľovi mojej diplomovej práce Ing. 

Petrovi Šindlerovi za pedagogickú a odbornú pomoc pri spracovaní mojej diplomovej 

práce. 

 

 

 

 



1 

 

1 ÚVOD 

Cieľom tejto práce je návrh a realizácia FSK transceivera pre celosvetový 

digitálny komunikačný systém slúžiaci k prenosu správ, informácií a údajov 

rádioamatérskeho charakteru, ktorý sa nazýva Packet Radio . Hlavnou požiadavkou je, 

aby dané zariadenie bolo možné zostaviť z dostupných prvkov a aby bolo po 

komunikačnej stránke kompatibilné s dnešnými počítačmi. 

Práca je rozdelená na niekoľko kapitol . V druhej kapitole je všeobecne hovorené 

o problematike paketovej komunikácie a spôsoboch pripojenia PC k sieti.  

Tretia a štvrtá kapitola opisuje problematiku komunikačných protokolov AX.25 

a KISS používaných pre rádioamatérsku dátovú komunikáciu. 

V piatej kapitole je riešené obvodové zapojenie komunikačného modulu a opis 

jednotlivých častí blokovej schémy. 

 Šiesta kapitola sa zaoberá softvérovou implementáciou protokolu AX.25 pre 

riadiaci mikropočítač a to na fyzickej aj linkovej vrstve.  

 Posledná siedma kapitola je zameraná na simuláciu a testovanie funkčnosti 

celého modemu v reálnom nasadení. 
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2 PACKET RÁDIO 

Packet rádio (ďalej uvádzaný ako PR) je celosvetový rozšírený komunikačný 

systém slúžiaci najmä k prenosu správ, informácií a údajov rádioamatérskeho 

charakteru. Je to jeden zo spôsobov dátovej komunikácie pomocou amatérskeho 

rádia. Názov je odvodený od toho, že dáta sú prenášané v krátkych "burst" čiže 

rámcoch (paketoch). 

Základy systému packet rádia sú založené na rozsiahlej sieti bezobslužných 

staníc, tzv. nódov (z anglického slova "node", uzol). Úlohou týchto nódov je 

zabezpečiť spojenie medzi dvoma účastníkmi kdekoľvek v dosahu siete. Sieť nódov je 

teda prenosové médium slúžiace ku komunikácii medzi koncovými účastníkmi. Tak 

ako u všetkých ostatných digitálnych módov sa packet rádio dá používať k priamej 

komunikácii s ostatnými rádioamatérmi. Pre všetkých, ktorí nemôžu vysielať na 

krátkych vlnách, je to dobrá príležitosť, ako komunikovať so stanicami vo veľkej 

vzdialenosti pomoci siete packet rádia. 

Packet rádio sa dá použiť na: 

- spojenie typu klávesnica - klávesnica medzi dvoma rádioamatérmi 

- prevádzku s BBS (mailboxy, prenos správ, elektronická pošta) 

- DX-cluster 

- prenos súborov 

- družicová komunikácia 

Komunikácia užívateľov s nódom siete PR prebieha na tzv. užívateľských vstupoch. 

Každý nód má minimálne jeden takýto vstup (obvykle v pásme 144 MHz, alebo 433 

MHz). Na jednom užívateľskom vstupe môže súčasne pracovať viac užívateľov. 

Súčasne to v tomto prípade znamená to, že nód komunikuje simultánne so všetkými 

pripojenými užívateľmi (daného nódu) na jednej frekvencii. Programovými a 

technickými prostriedkami je zaistené, že pri prípadnej kolízii viacerých užívateľov, 

alebo pri rušení sa opakovaním sa zabezpečí bezchybná komunikácia medzi 

užívateľmi. To je zaručené súborom presne definovaných pravidiel, ktoré sa spolu 

nazývajú protokol. V rádioamatérskej praxi sa najviac osvedčil protokol AX.25, ktorý 

je vlastne prevzatý a upravený protokol používaný v počítačových sieťach - X.25. 
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Nódy komunikujú so susednými nódmi na vyhradených frekvenciách - linkách. Na 

tieto frekvencie nemá užívateľ priamy prístup a slúžia výhradne na komunikáciu v 

sieti PR. Podrobnejší popis PR je možné nájsť v literatúre (1). 

Zjednodušená bloková schéma pracoviska pre PR  je zobrazená na Obr. 2.1. 

Digitálne dáta z počítača sú spracované v modeme označovaného tiež ako TNC. Tieto 

dáta sú prevedené na akustický signál, ktorý je privedený na mikrofónny vstup bežnej 

vysielacej stanice a je vyslaný bezdrôtovo anténou. Pri príjme signálu z nódu alebo od 

užívateľa je situácia obdobná. Demodulovaný nízkofrekvenčný signál sa v modeme 

spracuje do digitálnej formy a privedie do PC. 

 

Obr. 2.1 - Bloková schéma pracoviska pre PR 
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3 PROTOKOL  AX.25 

AX.25 verzia 2.2 je protokol linkovej vrstvy, ktorý komunikuje nezávisle na 

existencii iných vyšších komunikačných vrstiev. Protokol je založený na platforme 

CCITT X.25 a  bol rozšírený a upravený pre potreby rádioamatérskeho 

združenia. Tento protokol pracuje rovnako dobre v polovičnom alebo plnom duplexe 

amatérskeho rádia. Detailnejší popis celého protokolu možno nájsť v literatúre (2). 

 

3.1 ŠTRUKTÚRA RÁMCA 

Základnou jednotkou prenosu v dátovej komunikácii je jeden bit. Preto možno 

hovoriť o tzv. bitovo orientovanom protokole. Pre lepšiu prehľadnosť sú bity 

zoskupované do malých ôsmich bitových blokov označovaných ako bajt (v 

Paketovom rádiu označované aj ako "oktet"). Niekoľko za sebou idúcich správne 

organizovaných bajtov tvorí rámec (angl. Frame) a niekoľko rámcov za sebou potom 

paket. Sled prenášaných bitov je u všetkých polí rovnaký. Ako prvý je prenášaný 

najmenej významný bit (LSB). 

 

Bit stuffing 

Bit stuffing slúži k tomu, aby zaručil, že sa príznakový bajt (flag), ktorý určuje  

začiatok a koniec rámca náhodne neobjavil kdekoľvek inde vo vnútri rámca. Preto sa 

musí na vysielajúcej strane po každých piatich jednotkových bitoch vyslať jeden bit 

nulový. Na prijímacej strane sa musí tento nulový bit potom z prenesených dát 

odstrániť. 

 

V AX.25 existujú tri základné druhy rámcov: 

• Informačný rámec - "Information frame" (I frame) 

• Dohliadajúci rámec - "Supervisory frame" (S frame) 

• Nečíslovaný rámec - "Unnumbered frame" (U frame) 
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Tab. 3.1- Štruktúra U a S rámca 

Návestie Adresa Riadenie Info FCS Návestie 

0x7E 112/560 bitov 8/16 bitov N*8 bitov 8/16 bitov 0x7E 

 

Tab. 3.2 - Štruktúra I rámca 

Návestie Adresa Riadenie PID Info FCS Návestie 

0x7E 112/560 bitov 8/16 bitov 8 bitov N*8bitov 16 bitov 0x7E 

 

Je nutné podotknúť fakt, že každý rámec v protokole AX.25 je zložený 

z celistvého násobku bajtov. 

3.1.1 Návestie 

Toto pole má veľkosť jedného bajtu. Návestie stanovuje hranice paketov, preto je 

umiestnené na začiatku aj na konci každého paketu. Dva rôzne pakety môžu zdieľať 

jedno návestie tak, že označuje koniec prvého a začiatok druhého. Návestie pozostáva 

z nuly nasledované šesticou jednotiek a ukončené nulou (01111110 bitovo alebo 7E 

vyjadrené hexadecimálne). 

Následkom bit stuffing-u je zabránené, aby sa táto sekvencia vyskytla kdekoľvek 

vo vnútri paketu. Pre lepšiu synchronizáciu prijímača sa v praxi vysiela niekoľko 

hlavičiek za sebou. 

3.1.2 Adresné pole 

Adresné pole identifikuje odosielateľa a príjemcu každého paketu. Adresa sa 

skladá zo šiestich ASCII znakov posunutých o 1 bit doľava. Obsahuje tiež príkazové 

informácie a ďalšie pokyny pre správnu prevádzku nódu. Počet adresných bajtov je 

vždy deliteľný siedmimi. 

Najkratšie pole sa skladá zo 14 bajtov a to z volacej značky adresáta 

a odosielateľa. Najdlhšie pole má 70 bajtov, navyše maximálne 8 volacích značiek 

nódov. Posledný bit adresného pola je ukončený LSB bitom log. 1, ktorý definuje 

ukončenie adresného poľa. 
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3.1.3 Riadiace pole 

Kontrolné pole identifikuje typ rámca a kontroluje niekoľko atribútov z vrstvy 2. 

3.1.4 PID pole 

Tzv. identifikátor protokolu (z angl. Protocol Identifier). Vyskytuje sa iba v I a UI 

rámcoch. Rozlišuje spojenie užívateľ-nód a nód-nód. Existuje niekoľko formátov PID, 

ktoré sú vzájomne dohodnuté medzi rádioamatérskym operátormi. V nasledujúcej 

tabuľke Tab. 3.3 je znázornený ich význam. 

Tab. 3.3- Význam niektorých formátov PID 

HEX Binárne Význam 

** **01**** AX.25 Layer 3 Implemented 

** **10**** AX.25 Layer 3 Implemented 

0x01 00000001  ISO 8208/CCITT X.25 PLP 

0x06  00000110  Compressed TCP/IP Packet Van Jacobson (RFC 1144) 

0x07 00000111  Uncompressed TCP/IP Packet Van Jacobson (RFC 1144) 

0x08  00001000  Segmentation Fragment 

0xC3  11000011  TEXNET Datagram Protocol 

0xC4  11000100  Link Quality Protocol 

0xCA  11001010  Appletalk 

0xCB  11001011  Appletalk ARP 

0xCC  11001100  ARPA Internet Protocol 

0xCD  11001101  ARPA Address Resolution Protocol 

0xCF  11001111  NET/ROM 

0xF0  11110000  No Layer 3 Protocol 

0xFF  11111111 Escape layer – Next octet contains more Layer 3 protocol 

Information 
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3.1.5 Informačné pole 

Obsahuje vlastné dáta, teda text, ktorý je určený adresátovi. Toto pole môže mať 

veľkosť až 256 bajtov. Toto obmedzenie platí, kým nie sú zavedené nulové bity pri 

procedúre bit stuffing. 

3.1.6 FCS - Frame-Check Sequence 

Kontrolná sekvencia (FCS) je šestnásť bitové číslo. Počíta sa zo všetkých bitov 

rámca mimo návestia ako na strane odosielateľa, tak aj na strane príjemcu. Hlavným 

dôvodom použitia tejto kontroly je overenie, či rámec nebol poškodený. Táto kontrola 

by mala byť vypočítaná podľa odporúčania ISO 3309 (HDLC).  

 

Generačný polynóm (CRC-16-CCITT) má tvar: 

                    

 

3.2 FYZICKÁ VRSTVA PROTOKOLU AX.25 

Fyzickou vrstvou v  protokole AX.25 rozumieme spôsob kódovania a modulácie 

dát, ktoré sú prenášané bezdrôtovo pomocou rádia. Najčastejšie sa pri protokole 

AX.25 stretávame s moduláciami AFSK a FSK, ktoré sa odlišujú hlavne prenosovou 

rýchlosťou. 

V oboch prípadoch sú však dáta najskôr kódované pomocou NRZI. 

 

Obr. 3.1 - NRZI kódovanie dát 

 

Spôsob kódovania je nasledovný: 

- Ak je nasledujúci bit log. 0, logický stav výstupu sa zmení 

- Ak je nasledujúci bit log. 1, stav logického signálu výstupu ostáva bez zmeny 
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3.2.1 BELL 202 modem 

V tomto prípade modemu sa používa na moduláciu AFSK (audio-frekvenčné 

kľúčovanie) s bitovou rýchlosťou 1200 baud. Teda dáta sú reprezentované zmenou 

frekvencie audio tónu.  

BELL 202 modem používa na moduláciu frekvencie 1200Hz (log. 1) a 2200Hz 

(log. 0). Pri nasledujúcom bite musí byť fáza modulovaného signálu zachovaná. Tento 

spôsob kódovania sa v dnešnej dobe využíva hlavne pri službe APRS pracujúcej v EU 

na frekvencii 144,8 MHz. 

 

Obr. 3.2- Princíp AFSK modulácie signálu 

 

3.2.2 9600 baud G3RUH FSK 

Keďže prenášaný objem dát cez packet rádio neustále rástol, bolo potrebné 

vyvinúť modem s vyššou bitovou rýchlosťou. O to sa postaral rádioamatér G3RUH, 

ktorý vyvinul 9600 baud modem, využívajúci približne rovnakú šírku pásma ako 

v prípade pomalšej AFSK modulácie.  

V tomto prípade sú dáta ďalej kódované pomocou tzv. scramblingu. Ten bolo 

potrebné implementovať hlavne kvôli zamedzeniu výskytu väčšieho množstva bitov 

rovnakého log. stavu idúceho za sebou. To by pri absencii scramblera spôsobovalo 

DC-offset v demodulácií signálu, čím by sa značne zvýšila chybovosť prijímaných 

dát. 
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Ďalším dôvodom je aj rovnomerné rozmiestnenie spektrálnej energie v danom 

kanáli, čo zamedzuje rušenie okolitých kanálov a taktiež aj lepšia synchronizácia 

prijímača, keďže je zabezpečená pravidelná zmena log. stavu signálu. 

 

 

Obr. 3.3- Kódovanie dát pomocou scramblera 

 

Dáta sú kódované pomocou polynómu: 

               

Znamená to teda, ako vidno aj na Obr. 3.3 aktuálne vysielaný bit vznikne 

operáciou XOR medzi vstupným bitom, a bitmi, ktoré boli vyslané o 12 a 17 bitov 

skôr. 

Takto zakódované bity modulujú pomocou FSK alebo GFSK modulácie. GFSK 

modulácia má oproti klasickej FSK výhodu vo väčšej spektrálnej efektivite, teda na 

prenos dát je potrebná užšia časť spektra v porovnaní s FSK. 

GFSK spočíva v tom, že vysielané dáta sú pred namodulovaním na nosnú vlnu 

filtrované pomocou Gausian filtra, čím sa značne potlačia vyššie harmonické zložky 

signálu a teda sa aj zníži potrebné spektrum na prenos dát. 
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4 PROTOKOL KISS 

Skratka pochádza z anglického slova "Keep It Simple, Stupid". Štandardný 

softvér pre TNC bol vytvorený tak, aby bol dobre zrozumiteľný aj pre bežného 

užívateľa. Bohužiaľ nie je dobre prispôsobený pre hostiteľské počítače. To obzvlášť 

platí pre viac užívateľské servery, ktoré musia združovať dáta z viacerých sieťových 

spojení skrz jedného hostiteľa alebo TNC linku.  

KISS TNC sa snaží tieto problémy čo najviac odstrániť z TNC 

softvéru. Poskytuje pripojenému užívateľovi kompletnú kontrolu nad prístupom k 

obsahu HDLC rámcov prenášaných bezdrôtovou cestou. HDLC pochádza z 

anglického "High-Level Data Link Control". Ide o komunikačný protokol linkovej 

vrstvy. Nadstavba protokolu HDLC detekuje chyby a riadi tok dát. Pôvodne bol 

určený pre synchrónny prenos dát, neskôr bola norma HDLC rozšírená aj pre 

asynchrónny prenos. Hlavná filozofia KISS protokolu tkvie v tom, že hostiteľský 

softvér by mal ovládať všetky funkcie TNC v najnižšej možnej sieťovej vrstve.  

Každý rámec prijatý na HDLC linke prejde nedotknutý k hostiteľovi, v prípade ak 

už raz bol preložený do asynchrónneho formátu. Podobne asynchrónne rámce od 

hostiteľa sú prenesené po rádiovom kanáli, keď už raz boli prevedené na HDLC 

formát. Bližší popis protokolu KISS možno nájsť v literatúre (3). 

 

4.1 DÁTOVÝ RÁMEC 

Štruktúra KISS rámca je znázornená v Tab. 4.1. Začiatok aj koniec rámca je 

ohraničený hlavičkou označovanou ako FEND. Tá je hexadecimálne vyjadrená ako 

0xC0. Táto postupnosť sa nikde inde v rámci nesmie vyskytovať! 

 

Tab. 4.1- Rámec protokolu KISS 

FEND Adr / Ctrl Info FEND 

0xC0 8 bitov N * 8 bitov 0xC0 
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Ak sa v rámci po úvodnom znaku FEND vyskytuje ďalší znak FEND je to chápané 

ako prázdny rámec. Preto znak FEND v dátovej časti paketu musí byť preložený na 

dvojice znakov FESC a TFEND, teda na 0xDB, 0xDC. Pri príjme je táto kombinácia 

preložená späť na znak FEND. Znak FESC v dátovej časti paketu je preložený ako 

dvojica znakov FESC a TFESC, teda na 0xDB, 0xDD. Pri príjme je táto kombinácia 

opäť preložená späť na znak FESC. Tieto špeciálne znaky sa nazývajú "Escape 

znaky". Ich významy sú uvedené v nasledujúcej Tab. 4.2. 

Tento postup sa môže zdať komplikovaný, ale je ľahké ho implementovať vnútri 

modemu. Vďaka tomu je zaistené, že každý neporušený rámec bude správne prijatý 

bez ohľadu na počiatočný stav prijímača. 

V prípade, že by sa vo vnútri rámca objavil znak FESC a po ňom by nenasledoval 

jeden z dvoch možných, ale akýkoľvek iný, je automaticky celý rámec považovaný za 

neplatný. 

 

Tab. 4.2 - Špeciálne znaky KISS rámca 

Skratka Význam Hex hodnota 

FEND Frame End 0xC0 

FESC Frame Escape 0xDB 

TFEND Transposed Frame End 0xDC 

TFESC Transposed Frame Escape 0xDD 

 

4.1.1 Adr / Ctrl - adresové a riadiace polia 

Obsahuje adresu portu TNC (bity 6:4) a informáciu o aký typ rámca sa jedná  

(bity 3:0). 

Najvýznamnejší bit určuje, či prenos bude prebiehať bez zabezpečenia 

ochranným kódom (mód KISS), alebo so zabezpečením (mód SMACK). 
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4.1.2 Info - dátové pole 

Obsahuje prenášané dáta alebo parametre príkazu. Dĺžka poľa u dátového rámca 

je maximálne 256 bajtov, dátové pole riadiacich rámcov má mimo rámec "Set 

hardware" dĺžku jeden bajt. 

Tento formát používaný medzi hosťom (počítačom) a TNC je veľmi 

jednoduchý. Je určený iba k tomu, aby bol stanovený začiatok a koniec rámca. Preto 

tu nie je použité CRC (Cyclic Redundancy Check) alebo akékoľvek iné kontrolné 

sekvencie. 

 

4.2 TYPY  RÁMCOV 

KISS rozoznáva niekoľko typov rámcov podľa CTRL poľa. Všetky typy rámcov 

sú uvedené v Tab. 4.3. Oneskorenia TxDelay a TxTail slúži na prekonanie 

prechodových dejov pri kľúčovanie vysielača. Parameter Persistence určuje dobu 

čakania pred vlastným procesom vysielania alebo v prípade, že je vysielací kanál 

obsadený iným účastníkom. 

Tab. 4.3- Typy rámcov protokolu KISS 

Ctrl pole Názov Obsah dátového poľa 

x0h Dátový rámec Dáta, ktoré sa budú vysielať a ktoré budú prijaté 

x1h TxDelay Doba oneskorenia v 10ms jednotkách po zakľučovaní 

a začiatku prenosom dát. 

x2h Perzistencia Parameter prístupu k médiu 

x3h Slot time Prekladací interval v 10ms jednotkách  

x4f TxTail Doba oneskorenia v násobkoch 10ms, pridržanie 

vysielače po odvysielaní dát. 

x5h Duplex 0 je half-duplex, 1 je full-duplex  

x6h Set hardware Rôzne, podľa druhu hardware (rýchlosť prenosu ...) 

FFh Return Ukončenie KISS 
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4.3 VZŤAH MEDZI RÁMCAMI AX.25 A KISS 

Vzťah medzi rámcami týchto dvoch protokolov znázorňuje Obr. 4.1. Dátové pole 

rámcov KISS obsahuje kompletný rámec protokolu AX.25. Úlohou TNC pri vysielaní 

je k týmto poliam pripojiť hlavičky rámca a cyklické zabezpečenie FCS, následne 

previesť dáta do NRZI kódu a vykonať bit stuffing. Takto pripravený rámec je 

odvysielaný. Pri príjme je samozrejme postup inverzný. 

 

 

Obr. 4.1- Vzťah medzi rámcami AX.25 a KISS 
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5 POPIS PRVKOV BLOKOVEJ SCHÉMY 

Bloková schéma, ktorú sme navrhli pozostáva zo 6-tich základných blokov. 

Mikropočítač MSP430 riadi činnosť a funkciu ostatných blokov. Blok transceivera 

reprezentuje obvod ADF7021-N, ktorý v sebe integruje všetky potrebné prvky pre 

príjem a vysielanie dát. VF signál z antény putuje do transceivera dvomi trasami. Pri 

vysielaní je signál zosilnený v externom PA obvode, pri príjme je zas prijímaný signál 

zosilnený LNA obvodom. VF trasu signálu riadi anténny prepínač.  

 

 

Obr. 5.1 - Bloková schéma komunikačného modulu 

 

5.1 POPIS OBVODU ADF7021-N 

Pre obvod ADF7021-N (4) od spoločnosti Analog Devices sme sa rozhodli 

z niekoľkých dôvodov. Hlavným dôvodom je to, že výrobca integroval všetky 

potrebné bloky pre bezdrôtové odosielanie a príjem dát vo vnútri čipu. Tým pádom 

stačí minimum externých súčiastok pre správnu činnosť transceivera. Ďalej tento 

obvod pracuje v žiadanom rozsahu napätí, má výbornú citlivosť prijímača a podporuje 

GMSK moduláciu. 

Základné parametre transceivera sme zhrnuli v Tab. 5.1. 
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Tab. 5.1- Základné parametre obvodu ADF7021-N 

Frekvenčný rozsah 80-650 MHz a 842 – 916 MHz 

Druhy modulácie 2FSK, 3FSK,4FSK, MSK 

Spektrálne tvarovanie Gausian alebo raised cosine filter 

Napájacie napätie 2.3 – 3.6 V 

Citlivosť prijímača -122 dBm pri 1 kbps, 2FSK 

Výstupný výkon -16 dBm až +13 dBm 

Prúdový odber pri  vysielaní Cca 24 mA pri výkone 10 dBm 

Prúdový odber pri prijme Cca 25 mA pri vysokej citlivosti 

Prúdový odber v režime spánku 0,1 uA  

 

5.1.1 Frekvenčná syntéza 

Frekvenčná syntéza zabezpečuje nastavenie požadovanej pracovnej frekvencie 

pre príjem a vysielanie dát.  

5.1.1.1 Zdroj referenčnej frekvencie fázového závesu 

Pri výbere zdroja referenčnej frekvencie pre slučku fázového závesu máme na 

výber dve možnosti. 

Prvou možnosťou je použitie kryštálu s frekvenčnou stabilitou lepšou ako 10 ppm 

pri použití v úzkopásmových aplikáciách. Pri použití externého kryštálu je potrebné 

nastaviť príslušný register obvodu AD7021-N a pripojiť kryštál a kondenzátory na 

piny OSC1 a OSC2 – viď Obr. 5.2. 

 

Obr. 5.2- Pripojenie kryštálu k obvodu ADF7021-N 
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Druhou možnosťou je použitie kryštálového oscilátora. Oscilátor s CMOS 

výstupnými napäťovými úrovňami pripájame na pin OSC2. Ak je výstupná úroveň 

oscilátora 0,8 Vpp pripojíme oscilátor na pin OSC1. Pre dosiahnutie čo najlepšej 

frekvenčnej stability sa odporúča použiť teplotne kompenzovaný kryštálový oscilátor 

(TCXO). 

5.1.1.2 Napäťovo riadený oscilátor 

Napäťovo riadený oscilátor (VCO) väčšinou pozostáva z  LC rezonančného 

obvodu a varikapu, ktorým ovplyvňujeme kapacitu.  

Obvod AD7021-N umožňuje príjem a vysielanie v pásme 80 až 650 MHz 

a v pásme 862 do 950 MHz. Obvod obsahuje VCO s internou cievkou, ktorý generuje 

frekvencie od 862 do 950MHz  alebo pri použití preddeličky  dvomi v rozsahu 431 až 

475MHz.  

Pre ostatné frekvencie je nutné použiť VCO s externou cievkou. Táto cievka je 

potom pripojená na piny L1 a L2. Závislosť výstupnej frekvencie od použitej externej 

cievky je znázornené na Obr. 5.3. 

 

Obr. 5.3- Závislosť rozsahu frekvencií VCO od indukčnosti cievky 

 

Riadiace napätie pre VCO zabezpečuje slučka fázového závesu. Rozsah 

vstupného napätia pre VCO môže byť v rozsahu 0.2 až 2V. 
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5.1.1.3 Slučka fázového závesu (PLL) 

Slučka fázového závesu slúži na riadenie vstupného napätia pre VCO a teda 

nastavuje požadovanú frekvenciu pre príjem a vysielanie. 

Slučka fázového závesu obvodu ADF7021-N pozostáva z  8-bitového 

celočíselného čítača a z 15-bitového sigma-delta zvyškového čítača (Obr. 5.4). Táto 

kombinácia oproti klasickej celočíselnej PLL umožňuje nastavenie jemnejšieho 

frekvenčného kroku, pričom najmenší krok je daný vzťahom  

        
    

     
,  

kde XTAL je referenčná frekvencia a R = 2 pri použití preddeličky výstupnej 

frekvencie. 

 

Obr. 5.4 - Bloková schéma PLL obvodu ADF7021-N 

 

Výstupná frekvencia PLL je daná vzťahom: 

     
    

 
            

            

   
 , 

pričom R=2 pri použití preddeličky, XTAL je referenčná frekvencia. 

Hodnoty Integer_N a Fractional_N zapisujeme do registra R0 obvodu ADF7021-N. 

 

Návrh PLL filtra je potrebný z hľadiska dosiahnutia potrebnej dynamiky a 

stability. Návrhu PLL filtra sme sa venovali v kapitole 7.2. 
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5.1.2 Vysielacia časť 

5.1.2.1 Modulátor 

Obvod ADF7021-N podporuje 2FSK, 3FSK a 4FSK modulácie. Pri týchto 

moduláciách modulátor jednoducho odchyľuje frekvenciu VCO oscilátora na základe 

logickej úrovne digitálneho vstupného signálu.  

Pre zvýšenie spektrálnej efektivity signálu obvod podporuje aj spektrálne 

tvarovanie signálu. Pri zmene logického stavu digitálnej informácie nie je teda 

frekvencia VCO odchyľovaná skokovo, ale prechádza cez blok gausian alebo raised 

cosine filter, ktorý má za úlohu potlačiť vyššie harmonické signály pri zmene 

logického stavu a teda v konečnom dôsledku aj znížiť šírku pásma potrebnú pre 

prenos informácie. Pri použití filtra nie je aktuálny bit prenášaný priamo na VF 

výstup, ale je oneskorený o 4 periódy vstupného digitálneho signálu. 

 

Vnútorná bloková schéma modulátora je znázornená na Obr. 5.5. 

 

Obr. 5.5 - Bloková schéma modulátora obvodu ADF7021-N 
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5.1.2.2 Koncový stupeň 

Koncový stupeň (PA) obvodu ADF7021-N je realizovaný ako zosilňovač 

s otvoreným kolektorom. Dokáže dodať výstupný výkon 13 dBm do 50 Ω záťaže pri 

maximálnej frekvencii 950 MHz.  

Obvody koncového stupňa integrujú aj možnosť tzv. PA ramping-u. Táto funkcia 

umožňuje vypínať a zapínať PA lineárne s nastaviteľnou strmosťou. Táto možnosť 

eliminuje vyžarovanie rušivých frekvencií pri procese zapínania a vypínania 

koncového stupňa. 

 

5.1.3 Prijímacia časť 

5.1.3.1 Vstupný obvod prijímača 

Na obrázku Obr. 5.6 vidieť štruktúru vstupného obvodu prijímača. Je tu možnosť 

naprogramovať pomocou registrov zosilnenie, linearitu a spotrebu nízkošumového 

predzosilňovača (LNA) pre čo najlepší výkon danej aplikácie. Vstupný obvod LNA je 

diferenčný pre zvýšenie odolnosti voči rušeniu. Pri prepnutí obvodu ADF7021-N do 

režimu vysielania je automaticky skratovaný spínač SW2. 

VF signál z LNA putuje do kvadratúrneho zmiešavača, ktorý konvertuje VF 

signál do medzifrekvencie 100 kHz. Preto nesmieme zabudnúť naprogramovať obvod 

fázového závesu o 100 kHz nižšie ako je frekvencia vstupného signálu. 

 

Obr. 5.6 - Vstupný obvod prijímača ADF7021-N 
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5.1.3.2 Medzifrekvenčný filter 

Frekvencie mimo požadovaného pásma sú filtrované Butterworth filtrom piateho 

rádu. Šírku filtra možno nastaviť na 9 kHz, 13.5 kHz alebo 18.5 kHz. Šírku pásma 

treba vyberať na základe kompromisu medzi odstránením nežiaducich signálov 

a útlmom požadovaného signálu.  

Filter podporuje aj možnosti automatickej hrubej alebo jemnej kalibrácie 

5.1.3.3 RSSI/AGC 

V prijímacom reťazci sa nachádza aj detektor sily prijímaného signálu (RSSI). 

Pozostáva z logaritmického detektora, ktorý je pripojený za medzifrekvenčný filter. 

Výstupným signálom logaritmického detektora je napätie, ktoré je pripojené na 

interný AD prevodník. Výstup z AD prevodníka môžeme prečítať cez komunikačné 

rozhranie obvodu. Je to priamo hodnota vstupného signálu v dBm daná vzťahom: 

             + (AD_hodnota + Zosilnenie)*0,5 

Informácia o intenzite vstupného signálu je využívaná aj blokom automatického 

riadenia zosilnenia (AGC), ktorý na základe vstupnej úrovne signálu nastavuje 

zosilnenie nízkošumového predzosilňovača.  

  

5.1.3.4 Demodulátor  

VF signál z  medzifrekvenčného filtra putuje do bloku demodulátora. 

V obvode ADF7021-N máme na výber dva spôsoby demodulácie – Frekvenčný 

korelátor alebo lineárny demodulátor. 

Výstupy z demodulátorov sú pripojené na post-demodulačný filter, ktorý odstráni 

prebytočný šum z demodulátora. Následne tento signál putuje do prahového detektora, 

kde sa signálu priradí logická úroveň. Posledným blokom je resynchronizačný obvod, 

ktorý slúži na zosynchronizovanie prijímaných dát s lokálnym hodinovým signálom. 

Výstupné dáta možno potom čítať z pinu TxRxDATA, vždy pri dobežnej hrane 

hodinového signálu TxRxCLK. Jednotlivé bloky demodulátora možno vidieť na Obr. 

5.7. 
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Obr. 5.7 - Bloková schéma demodulátora obvodu ADF7021-N 

 

Korelačný demodulátor 

Korelačný demodulátor je určený pre demoduláciu 2FSK, 3FSK a 4FSK 

modulácie. Na obrázku možno vidieť princíp činnosti demodulátora pre 2FSK 

moduláciu. 

 

Obr. 5.8- Bloková schéma korelačného demodulátora 

 

Pre 2FSK moduláciu sú dáta obnovené na základe porovnávania odchýlky 

frekvencie s dvoma korelátormi. Táto metóda FSK demodulácie dáva o 3 dB lepšiu 

citlivosť ako lineárny demodulátor. 

 



 

 

22 

 

Lineárny demodulátor 

Na Obr. 5.9 vidno blokový diagram lineárneho demodulátora. 

 

Obr. 5.9-Bloková schéma lineárneho demodulátora 

 

Výstup frekvenčného diskriminátora je lineárne úmerný odchýlke od 

medzifrekvencie. Tento signál je filtrovaný v post-demodulačnom filtri a ďalej 

privádzaný na obálkový detektor, kde sa prevedie do digitálneho tvaru. Následne je 

digitálny signál synchronizovaný s hodinovou frekvenciou v tzv. sliceri. 

5.1.4  Komunikačné rozhranie  

Tu sú dva druhy komunikácie medzi mikrokontrolérom MSP430 a ADF7021-N: 

programovanie registrov obvodu a prenos dát. 

Pin CE slúži na vypnutie celého obvodu, pred začatím komunikácie je ho teda 

potrebné uviesť do stavu log. 1. 

 

Obr. 5.10- Komunikačné rozhranie MCU a ADF7021-N 
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5.1.4.1 Programovanie registrov 

Obvod ADF7021-N možno konfigurovať pomocou 16 riadiacich registrov.  

Dáta do obvodu ADF7021-N prenášame pomocou pinu SDATA, vždy na 

nábežnú hranu hodinového signálu SCLK. 

Odosielanie dát potvrdíme uvedením pinu SLE do log. 1, čím sa dáta zapíšu do 

obvodu. 

 

Obr. 5.11 - Zápis registra obvodu ADF7021-N 

 

Pri procese čítania informácií z obvodu ADF7021-N je situácia podobná, najskôr 

odošleme obvodu požiadavku na prijatie dát. Následne po uvedení pinu SLE do stavu 

log. 1 čítame dáta na dobežnú hranu signálu SCLK. 

 

Obr. 5.12 - Čítanie dát z obvodu ADF7021-N 

 

5.1.4.2 Príjem a odosielanie dát 

Pri prenose dát existuje niekoľko možností ako prepojiť mikropočítač MSP430 

s obvodom ADF7021-N.  
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Prvou možnosťou je použiť UART alebo SPI port pre príjem alebo odosielanie 

bitov. Druhá možnosť je použiť jednoducho 2 piny mikropočítača.  

My sme sa z dôvodu jednoduchosti rozhodli pre druhú variantu. Pri tejto variante 

obvod ADF7021-N generuje pri vysielaní aj prijme hodinový signál na pine 

TxRxCLK.  

Ten využívame na synchronizáciu dát nasledovne: 

- Pri vysielaní dát vyšleme ďalší bit pri dobežnej hrane hodinového signálu 

- Pri prijme dát zisťujeme stav bitu na nábežnú hranu hodinového signálu 

 

 

Obr. 5.13- Príjem dát na nábežnú hranu 

 

 

Obr. 5.14- Odosielanie dát na dobežnú hranu 

 

5.2 MIKROPOČÍTAČ MSP430FR5739 

Pre mikropočítač  MSP430 (5) od spoločnosti Texas Instruments sme sa rozhodli 

hlavne kvôli jeho veľmi nízkej spotrebe, keďže sme chceli u týchto komunikačných 

modulov dbať aj na optimalizáciu spotreby. 

Tento mikropočítač je založený na 16-bitovej RISC (redukovaná sada inštrukcií) 

architektúre s maximálnou taktovacou frekvenciou 24 MHz. 
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Kvôli dosiahnutiu čo najnižšej spotreby sa výrobca rozhodol použiť pamäť 

FRAM namiesto FLASH. Výrobca mikropočítača udáva dokonca až 250x nižšiu 

spotrebu počas zápisu do pamäte FRAM oproti FLASH . 

Vďaka týmto zmenám je udávaná spotreba mikropočítača len 82 uA/MHz, 

a v najhlbšom spánku len 0,32 uA. 

Obvod obsahuje všetky potrebné periférie potrebné pre realizáciu komunikačného 

modulu ako UART a SPI komunikačné rozhranie, čítače/časovače, prerušenie na 

zmenu log. stavu pinu atď. 

Mikropočítač možno naprogramovať cez JTAG alebo Spy-Bi-Wire komunikačné 

rozhranie. 

 

5.3 KONCOVÝ STUPEŇ (PA) 

Koncový stupeň slúži na zosilnenie VF signálu z obvodu ADF7021-N, nakoľko 

sme chceli otestovať komunikáciu aj na väčšie vzdialenosti.  

Pri výbere koncového stupňa sme si najskôr určili požadované parametre: 

- účinnosť väčšia ako 55% 

- práca vo frekvenčnom rozsahu 430-440 MHz 

- výstupný výkon aspoň 0,5W 

- napájacie napätie 3,3V 

- zosilnenie aspoň 20 dB  

- SMD puzdro 

 

Obvod s požadovanými parametrami sme našli v ponuke spoločnosti RFMD, 

konkrétne obvod RFPA0133. V katalógovom liste od výrobcu (6) sa taktiež nachádza 

aj odporúčané zapojenie pre prácu vo frekvenčnom rozsahu  430-470 MHz, čo nám 

uľahčilo návrh koncového stupňa. 

Závislosť výstupného výkonu od vstupného možno vidieť na Obr. 5.15 , účinnosť 

koncového stupňa v závislosti od výstupného výkonu na Obr. 5.16. 
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Obr. 5.15- Závislosť výstupného výkonu RFPA0133 od vstupného výkonu 

 

 

Obr. 5.16 - Závislosť efektivity obvodu RFPA0133 od výstupného výkonu 

 

Pri nastavení obvodu ADF7021-N na výstupný výkon 0 dBm nám teda koncový 

stupeň poskytne výstupný výkon približne 27 dBm, čo je 0,5 W/50 Ω. Tento výstupný 

výkon možno regulovať pomocou pinov obvodu G8 a G16 (viď katalógový list 

obvodu (6)). Účinnosť obvodu pri tomto výkone je približne 60-65%. 
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5.4 ANTÉNNY PREPÍNAČ 

Anténny prepínač je posledným prvkom blokovej schémy. Jeho úlohou je 

zabezpečiť správnu cestu VF signálu medzi anténou a obvodom transceivera 

ADF7021-N pri vysielaní a prijme signálu.  

Pri výbere vhodného obvodu sme dbali hlavne na čo najmenší útlm signálu pri 

zopnutom stave prepínača, dostatočné potlačenie signálu pri rozopnutom stave, 

a možnosť preniesť výkon väčší ako 1W. 

Vybrali sme obvod AS193-73, od spoločnosti Skyworks (7). 

Ako vidno z grafov na Obr. 5.17, potlačenie signálu pri rozopnutom stave pri 

frekvencii v rozsahu frekvencií 100 – 500 MHz udáva výrobca 30 dB. V zopnutom 

stave je vložný útlm maximálne 0,3 dB. 

 

Obr. 5.17- Závislosť vložného útlmu a izolácie obvodu AS193-73 od frekvencie 
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6 TVORBA PROGRAMU 

Písať program pre mikropočítač MSP430FR5739, sme sa rozhodli v prostredí 

programu Code Composer Studio (CCS) (8) od spoločnosti Texas Instruments. 

Súčasťou  programu sú ovládače periférií v podobe knižníc (MSP430Ware (9)) 

a grafický nástroj pre konfiguráciu periférii mikropočítača (Grace (10)). Tieto nástroje 

nám značne uľahčili vývoj programu. 

Mikropočítač programujeme pomocou programátora MSP-FET430UIF. Ten sa 

k počítaču pripája cez USB rozhranie. K mikropočítaču je možnosť pripojenia cez 

JTAG alebo Bi-Spy-Wire. V oboch prípadoch pripojenia je možnosť nahratia 

programu a následného debuggingu. 

 

Obr. 6.1- Programovanie mikropočítača MSP430 

 

Algoritmus hlavného programu (Obr. 6.2) sme realizovali štýlom stavového 

automatu. Na začiatku programu inicializujeme potrebné periférie mikropočítača. Pri 

inicializovaní periférií mi pomohol grafický nástroj Grace. Po inicializovaní periférií 

mikropočítača riadiaci program ďalej  zabezpečí nastavenie registrov obvodu 

ADF7021-N pre jeho správnu činnosť.  

Po inicializácií sa už vykonáva nekonečný cyklus, v ktorom sa striedajú 3 stavy 

(TX, RX, BUSY), v závislosti od udalostí,  ktoré v programe nastanú. 

Prvým stavom je stav RX, v ktorom program čaká na detekciu synchronizačného 

reťazca z obvodu ADF7021-N, čo indikuje skutočnosť, že prijímač zachytil signál 

z druhého vysielača. Po zachytení tejto synchronizačnej sekvencie sa už vykonáva 
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funkcia samotného dekódovania dát, ktorá bude popísaná v nasledovných kapitolách. 

Po dekódovaní dát sa dáta spracujú a odošlú cez UART do koncového zariadenia. 

Po odoslaní dát sa stav nemení, stavový automat  stále ostáva v stave RX a čaká 

na prijatie ďalšieho paketu. 

Zo stavu RX môže stavový automat vyskočiť len ak nastane prerušenie od 

periférie UART, ktorý indikuje príjem nového znaku. Je to zabezpečené prepnutím 

stavu do režimu BUSY, ak nebol predtým nastavený. V stave BUSY sa stavový 

automat nachádza po dobu, pokiaľ cez UART neprijme ukončovací znak CR alebo 

LF. Po prijatí jedného z týchto znakov sa stavový automat nastaví do režimu TX. 

V režime TX sa najskôr vykoná funkcia, ktorá spracuje prijatý packet cez UART, 

tak, aby sa mohol vyslať ako paket štandardu AX.25. Po spracovaní už prichádza na 

rad samotné odoslanie paketu cez obvod ADF7021-N, tento proces bude opísaný 

v nasledovných kapitolách. Po ukončení odosielania sa stavový automat nastaví do 

režimu RX a celý cyklus sa opakuje. 

 

Obr. 6.2- Vývojový diagram hlavného programu 
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6.1 ODOSIELANIE PAKETU AX.25 

 

Vývojový diagram na Obr. 6.3 znázorňuje algoritmus odosielania paketu na 

linkovej vrstve AX.25. Po prvom cykle sa neguje výstupný pin P1.7 mikropočítača, 

pričom táto sekvencia slúži na zosynchronizovanie vysielača a prijímača.  

Po odoslaní synchronizačného reťazca sa pokračuje cyklom, kde sa niekoľkokrát 

pošle HDLC značka, ktorá indikuje začiatok rámca. Značku je potrebné na začiatku 

odoslať viac krát z dôvodu zosynchronizovania descramblera. 

Následne sa odošle cieľová adresa, ktorá je bitovo posunutá o jeden bit doľava. 

Pokiaľ je cieľová adresa kratšia ako 6 znakov, ostávajúce znaky sa pošlú ako medzera 

(0x40h). Posledný znak cieľovej adresy je SSID (0xE0). 

Obdobný je postup aj pri odosielaní zdrojovej adresy. Rozdiel je však v SSID, 

kde sa vykoná logická operácia OR s bajtom 0x01h. Je to potrebné z toho hľadiska, 

aby prijímač správne rozpoznal ukončenie adresnej časti rámca.  

Po odoslaní adresnej časti sa vyšlú dva bity 0x03 – riadiaca časť rámca a 0xF0 – 

Protokol ID. 

Následne sa odošlú samotné dáta zapísané v jednorozmernom poli, ktoré sa 

nachádzajú v prvku štruktúry ax25.text. 

Po ukončený odosielania dátovej časti rámca sa odošlú 2 bajty CRC kontrolného 

súčtu, ktorý je počítaný algoritmom obsluhy fyzickej vrstvy.  

Na koniec sa odošle HDLC značka, ktorá nás informuje o ukončení rámca. 
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Obr. 6.3- Vývojový diagram odosielania paketu na linkovej vrstve AX.25 
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Každý jeden bajt vygenerovaný algoritmom obsluhy linkovej vrstvy AX.25 je 

ďalej spracovaný funkciou na fyzickej vrstve, ktorá zabezpečuje NRZI kódovanie, bit-

stuffing, scrambling a generovanie CRC kontrolného súčtu. Vývojový diagram 

funkcie fyzickej vrstvy je znázornený na Obr. 6.4.  

Vstupom do algoritmu je txbyte, čo je aktuálne prijatý bajt z linkovej vrstvy. Ak 

tento prijatý bajt nie je HDLC návestie, pošle sa obsah do hardvérovej CRC periférie 

mikropočítača, ktorá zabezpečuje výpočet kontrolného súčtu rámca. 

V cykle sa najskôr nachádza časť algoritmu zabezpečujúca NRZI kódovanie. Pri 

HDLC návestí, musia byť dáta odolné voči bit-stuffingu, preto sa aktuálny počet 

jednotiek idúcich za sebou nuluje. Ďalej sa overuje či je aktuálne odosielaný bit log. 0 

alebo 1. Ak ide o log. 0 musí sa zmeniť logická úroveň signálu a nuluje sa počet 

jednotiek idúcich za sebou. Pri log. 1 ostáva log. stav rovnaký, inkrementuje sa počet 

jednotiek. 

Po časti algoritmu zabezpečujúci NRZI kódovanie sa s týmto bitom vykoná ešte 

logická operácia XOR s 12. a 17. predošlým bitom, čím je zabezpečená 

implementácia scramblingu.  

Takto zakódovaný bit je pripravený na odoslanie. Po vykonaní odoslania sa uloží 

stav tohto bitu do posuvného registra lfsr a vyberie sa ďalší bit na spracovanie. 

Na konci každého cyklu sa overí či sa počet jednotiek idúcich za sebou nerovná 

piatim. Ak áno, vykoná sa podprogram bit-stuffing, kde je postup kódovania 

analogický s postupom v hlavnom cykle.  
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Obr. 6.4- Vývojový diagram odosielania paketu na fyzickej vrstve 
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6.2 PRÍJEM PAKETU AX.25 

Algoritmus príjmu dát na fyzickej vrstve je zobrazený na Obr. 6.5. Na začiatku 

programu sa čaká na prijatie synchronizačného reťazca. Po jeho prijatí sa môže začať 

už samotné dekódovanie dát. Dekódovanie dát prebieha vždy po prijatí nového bitu. 

Najskôr sa vykoná descrambling daného bitu. To znamená, že sa vykoná operácia 

XOR s 12. a 17. bitom prijatým pred aktuálnym bitom.  Po tejto operácií nasleduje 

NRZI dekódovanie. To prebieha tak, že sa kontroluje či sa aktuálny bit zhoduje 

s predošlým. Ak je bit bez zmeny, ide o log. 1, v opačnom prípade o log. 0. Bit 

dekódovaný pomocou NRZI sa ošetrí pomocou bit-stuffingu. Teda ak bolo prijatých 

za sebou idúcich 5 jednotiek, nasledujúca nula sa nezapíše. 

Dekódované bity sa postupne od LSB bitu zapisujú do premennej rx_byte. Táto 1 

bajtová premenná sa následne kontroluje  na prítomnosť HDLC značky. Hneď ako je 

HDLC značka detekovaná dôjde ku synchronizácií prijímača a môže začať samotný 

zápis rámca do buffera. Zápis je ošetrený tak, že ignoruje prijaté HDLC značky, 

zapisuje len samotný obsah rámca. Avšak ak je HDLC značka prijatá po zápise 

samotného rámca, je príznak valid_data pravdivý. Nastaví sa teda príznak 

packet_complete, čo indikuje že rámec bol kompletne prijatý.  

Po prijatí celého rámca sa obsah buffera pošle funkcii linkovej vrstvy, ktorá prijatý 

paket rozdelí na adresnú a dátovú časť a zapíše ju do reťazcov. V tejto funkcii sa 

taktiež počíta CRC prijatých bajtov a porovná sa CRC prijatým na konci rámca. Ak sa 

CRC hodnota zhoduje, označí sa rámec príznakovým bitom ako korektne prijatý. 

Ak bol rámec korektne prijatý, odošle sa cez UART do koncového zariadenia. 
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Obr. 6.5- Vývojový diagram príjmu dát na fyzickej vrstve 
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7 PRAKTICKÁ REALIZÁCIA TRANSCEIVERA 

Po návrhu blokovej schémy a výbere samotných prvkov sme pokračovali 

návrhom schémy a dosky plošného spoja. 

Schému zapojenia a aj DPS sme navrhovali v programe Eagle 6.4. Pri návrhu 

schémy sme vychádzali zväčša z odporúčaných zapojení, ktoré udávali výrobcovia 

v aplikačných poznámkach. Na komunikáciu s okolím sme využili 2 konektory. Prvý 

14-pinový konektor slúži na naprogramovanie mikropočítača MSP430 cez 

komunikačné rozhranie JTAG alebo Spy-Bi-Wire. Druhý 6-pinový konektor slúži na 

napájanie modulu a taktiež na komunikáciu s koncovým zariadením buď cez rozhranie 

UART alebo SPI. Kompletná schéma zapojenia je uvedená v Príloha A. 

 

 

Obr. 7.1- Osadená DPS komunikačného modulu 

 

Doska plošných spojov je obojstranná, pričom spodná vrstva je vo veľkej miere 

realizovaná štýlom rozliatej zeme. Použité súčiastky sú v SMD puzdrách, čím sme 

značne minimalizovali veľkosť plošného spoja. Na DPS bolo potrebné realizovať aj 

dve mikropáskové vedenia s impedanciou 50 Ω, ktorými sa šíri VF signál. Na návrh 

týchto vedení sme použili program AppCAD (11). 
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7.1 OVERENIE FUNKČNOSTI ALGORITMU 

Po osadení a oživení DPS prišla na rad fáza testovania. Ako prvé sme chceli 

overiť funkčnosť algoritmu pre odosielanie a príjem dát. Toto testovanie prebiehalo 

bez účasti obvodu ADF7021-N. Výstup signálu z mikropočítača MSP430 sme cez 

odporový delič stlmili na nižšiu úroveň a pripojili do zvukovej karty počítača. Na PC 

bežal obslužný softvér, ktorý vykonával softvérovú demoduláciu signálu zo zvukovej 

karty a následne dekódoval AX.25 pakety. 

Ako vidno na Obr. 7.2, náš algoritmus bol na linkovej aj fyzickej vrstve správne 

implementovaný a AX.25 rámec so scramblingom sa podarilo bez problémov 

dekódovať. 

 

Obr. 7.2- Dekódovanie AX.25 paketu pomocou PC 

 

7.2 NÁVRH A MERANIE PLL FILTRA OBVODU ADF7021-

N 

Pri realizácií schémy zapojenia bolo potrebné vypočítať hodnoty PLL filtra.  

Hodnoty prvkov PLL filtra určujú stabilitu a rýchlosť vyregulovania frekvencie na 

požadovanú hodnotu. Na návrh filtra sme použili software ADIsimSRD (12), ktorý je 

priamo určený pre  návrh a simuláciu PLL  tohto obvodu. 
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Program nám pomohol navrhnúť potrebné prvky  PLL filtra a vykresliť graf nábehu 

regulátora PLL po zapnutí obvodu (Obr. 7.3). Podľa simulácie by sa mala frekvencia 

vyregulovať za čas 30us.  

Tento čas sme po realizácií zapojenia aj prakticky overili pomocou osciloskopu (Obr. 

7.4). 

 

 

Obr. 7.3- Simulácia nábehu regulátora PLL v programe ADIsimSRD 

 

 

Obr. 7.4- Zmeraný nábeh regulátora (1dielik = 5us) 
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7.3 NÁVRH  A MERANIE ŠÍRKY PÁSMA 

Z hľadiska spektrálnej efektivity sme sa rozhodli pre moduláciu GMSK, ide 

vlastne o GFSK moduláciu s modulačným indexom M = 0,5. 

Najskôr sme vybranú moduláciu odsimulovali v programe ADIsimSRD (12), pri 

bitovej rýchlosti 9600 baudov, modulačnom indexe M = 0.5 a modulácií GMSK.  

Výsledná šírka pásma by podľa simulácie mala byť okolo 20 kHz pri poklese 

amplitúdy o 50 dB. 

 

Obr. 7.5- Šírka pásma GMSK modulácie odsimulovaná programom ADIsimSRD 

 

Túto simuláciu sme po zrealizovaní zapojenia aj prakticky overili pomocou 

spektrálneho analyzátora prepojeného počas vysielania paketu na komunikačný 

modul. Výsledok tohto merania možno vidieť na Obr. 7.6, kde jeden dielik na 

horizontálnej osi reprezentuje šírku pásma 5 kHz. Možno teda konštatovať že 

odsimulovaná šírka pásma sa takmer zhoduje s nameranou.  
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Obr. 7.6- Šírka pásma GMSK modulácie meraná spektrálnym analyzérom 

 

7.4 NÁVRH A MERANIE DOLNO-PRIEPUSTNÉHO FILTRA  

Aby sme do značnej miery obmedzili vyžarovanie vyšších harmonických 

signálov pri vysielaní, navrhli sme dolnopriepustný filter druhého rádu typu 

butterworth, ktorého schéma je na Obr. 7.7.  

Návrh a simulácia filtra prebiehala v programe RFsim99 (13). Navrhnutý filter by 

mal podľa simulácií potlačiť druhú harmonickú signálu o približne 30dB ako 

znázorňuje graf na Obr. 7.8.  

 

Obr. 7.7- Schéma zapojenia VF dolnopriepustného filtra 
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Po odsimulovaní a realizácii zapojenia sme zmerali vyžarovanie vyšších 

harmonických modulu transceivera počas vysielania. Toto meranie nám taktiež slúžilo 

aj na zmeranie výstupného výkonu. Meranie sme realizovali pomocou spektrálneho 

analyzátora Rohde & Schwarz FSEA30.  

Z merania zobrazeného na Obr. 7.9 vidno, že úroveň výkonu druhej harmonickej 

je zhruba o 30 dB nižšia. Dolnopriepustný filter bol teda zrealizovaný správne. 

 

 

 

Obr. 7.8- Simulácia dolnopriepustného filtra 
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Obr. 7.9- Meranie spektra výstupného signálu 

 

7.5 TESTOVANIE KOMUNIKÁCIE 

Poslednou fázou testovania bolo testovanie samotnej obojsmernej komunikácie 

a overenie dosahu samotných modulov. 

Program ADIsimSRD podporuje aj výpočet dosahu obvodov ADF7021-N, kde je 

možné meniť parametre ako výkon koncového stupňa, zisk antény na vysielacej 

a príjimacej strane a citlivosť príjimača (Obr. 7.10).  

Kedže sa nám naskytla možnosť otestovať dosah modulov na stratosférickom 

balóne, rozhodli sme sa ju využiť. Takýto balón vystúpa až do výšky 35km, 

bezdrôtový prenos dát bol teda počas celého letu s priamou viditeľnosťou.  Podla 

výpočtov v programe ADIsimSRD (12) mal byť dosah takéhoto spojenia  240km. 
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Pre istotu sme však použili na pozemnej stanici aj 5 elementovú yagi anténu zo 

ziskom 9 dB (Obr. 7.11), na gondole pod balónom bola umiestená všesmerová anténa 

zo ziskom 2 dB. 

 

Obr. 7.10- Výpočet dosahu komunikačných modulov 

 

Počas testu sme so stratosférickým balónom komunikovali bez problémov do 

vzdialenosti 30km. Po prekonaní tejto vzdialenosti spojenie už nebolo spoľahlivé 

a zaznamenali sme viaceré výpadky počas komunikácie.  

Tieto problémy s komunikáciou mohli byť spôsobené lokálnym rušením 

v gondole alebo blízkosti príjimacej stanice. 

 

 

 

Obr. 7.11- Anténa použitá pre testovanie obojsmernej komunikácie
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8 ZÁVER 

Musím konštatovať, že protokol AX.25 využívaný na bezdrôtovú komunikáciu 

medzi rádioamatérmi má už viac ako 30 rokov avšak má stále čo ponúknuť aj dnes. 

V rádioamatérskej komunite je využívaný v systéme APRS, kde možno odosielať 

telemetrické dáta do siete a zobrazovať ich na mape, či komunikovať s rôznymi 

rádioamatérskymi družicami. 

Po preštudovaní problematiky bezdrôtových štandardov AX.25 a KISS sme 

zostavili blokovú a obvodovú schému zapojenia a následne vyrobili obojstranný 

plošný spoj. Pre miniaturizáciu rozmerov sme sa rozhodli použiť súčiastky s SMD 

puzdrom. Vďaka tomu má celá doska rozmery len 75x37mm. 

Následne po osadení DPS súčiastkami sme začali s vývojom programu pre 

mikropočítač MSP430, kde bolo potrebné implementovať príjem a odosielanie dát 

štandardom AX.25 a komunikáciu s PC pomocou UART komunikačného rozhrania. 

Funkčnosť algoritmu sme overili pripojením výstupu mikropočítača k zvukovej karte 

PC, kde v programe prebiehala softvérová demodulácia signálu.  

Ďalším krokom bolo zabezpečiť, aby sa tieto dáta dali  bezdrôtovo odosielať 

a prijímať medzi dvoma modulmi. V tejto časti sme sa teda venovali správnemu 

nastaveniu obvodu ADF7021-N pomocou riadiacich registrov. Ďalej sme 

odsimulovali a prakticky otestovali filter fázového závesu PLL, šírku pásma zvolenej 

GMSK modulácie a dolnopriepustný filter koncového stupňa. Všetky merania, ktoré 

sme vykonali, do veľkej miery korešpondovali s predpokladanými nasimulovanými 

hodnotami. 

V závere práce sme testovali dosah týchto bezdrôtových modulov v reálnom 

nasadení, pri spojení pozemnej stanice so stratosférickým balónom. Komunikácia 

fungovala bez komplikácií do vzdialenosti 30km.  

 Pevne verím, že po vykonaní ďalšieho testovania a optimalizácie má tento 

bezdrôtový modul potenciál letieť aj na prvej slovenskej družici skCube. 
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Príloha D - Zoznam súčiastok 

Názov Hodnota Púzdro 

C1 10n 0805 

C2 100p 0805 

C3 8p2 0805 

C4 10n 0805 

C6 10n 0805 

C7 10n 0805 

C8 100p 0805 

C9 1n2 0805 

C10 100n 0805 

C11 100n 0805 

C12 100n 0805 

C13 100n 0805 

C14 100n 0805 

C15 22n 0805 

C16 10n 0805 

C17 10n 0805 

C19 10n 0805 

C22 4p7 0805 

C23 4p7 0805 

C24 18n 0805 

C25 560p 0805 

C26 100n 0805 

C28 100p 0805 

C29 2u2 0805 

C30 33p 0805 

C31 2u2 0805 

C32 2u2 0805 

C33 33p 0805 

C34 33p 0805 

C35 2u2 0805 

C36 18p 0805 

C38 10p 0805 

C39 4.7p 0805 

C40 100p 0805 

C41 100p 0805 

C42 1n 0805 

C43 1n 0805 

IC1 MSP430FR5739 VQFN-40 

IC2 ADF7021BCPZ LFCSP_WQ-48 

IC3  RFPA0133 QFN-16-3X3mm 

IC4 AS193-73 SOT-23-6 

L1 18nH 0805 
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L2 33nH 0805 

L3 18nH 0805 

L4 10nH 0805 

L5 18nH 0805 

L6 10nH 0805 

L7 27nH 0805 

L8 27nH 0805 

LED1  Červená CHIP-LED0805 

LED2  Zelená CHIP-LED0805 

OSC TXCO - 12MHz CRYSTAL-SMD-5X3 

R1 270 0805 

R2 3k6 0805 

R3 1k1 0805 

R4 3R6 0805 

R5 560 0805 

R6 100R 0805 

R7 100R 0805 

R8 47k 0805 

R9 100R 0805 

R10 100R 0805 

R11 220R 0805 

R12  3.3R 0805 

R13  100R 0805 

R14  100R 0805 

R15 100R 0805 

SV1   MA07-2 

SV2   MA06-1 

TP1 TPTP12R TP12R 

X1 SMA BU-SMA-V 

 


