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s ředitelem společnosti GM elec-
tronic, panem Vítem Majtásem. 

Firmu GM electronic, jednoho 
z nejznámějších českých distri-
butorů elektroniky, našim čtená-
řů asi příliš představovat nemu-
síme. Rekněte však, co je v GM 
nového? 

Naše firma za dobu své existence, 
prošla mnoha více či méně význam-
nými etapami vývoje. Jedna z posled-
ních byla na přelomu roku 2006/2007. 
Stěhovali jsme pražskou centrálu z Kar-
línského náměstí a maloobchodní pro-
dejny ze Sokolovské ulice na jednu 
společnou adresu - Praha 8, Křižíko-
va 77. Jednalo se sice o přesun do-
slova o pár stovek metrů, ale pro fir-
mu toto stěhování bylo stejné, jako 
se přemístit do jiného města. Obavy, 
že naši zákazníci si k nám budou ces-
tu hledat dlouho, se naštěstí ukázaly 
jako zbytečné. Zákazníci brzy zjistili, 
kde jsme, a myslím si, že ocenili nové, 
moderní prostory v čerstvě rekonstruo-
vaném domě v přímém sousedství sta-
nice metra Křižíkova. V nových prosto-
rách, které lépe respektují požadavky 
na prodej, zákaznici oceňují vyšší 
kvalitu obsluhy a celkovou lepší kul-
turu prodeje. 

A co y roce 2007, to jste v GM 
nepodnikli žádnou větší akci? 

Ale to víte, že ano, my v GM musí-
me každý rok něco změnit. Stálá akti-
vita je jednou z věcí, ktere nás ženou 
dopředu. Na začátku roku 2008 jsme 
zavedli na všech našich maloobchod-
ních prodejnách do ostrého provozu 
nový POS systém. Připravili jsme si 
někdy horké chvilky, ale z důvodu po-
žadavku na on-line přenos informací 
o prodeji z poboček na centrálu jsme 
museli opustit starý zaběhnutý sys-
tém a jít do nového. V současnosti je 
již implementace dokončena a vše na 
maloobchodech běží tak, jak jsme si 
všichni přáli. Další změnou, kterou 
nyní připravujeme a od které si slibu-
jeme úsporu nákladů a šetření život-
ního prostředí, je přechod na elektro-
nické daňové doklady. V tomto směru 
jsme již podnikli některé zásadní kro-
ky ve vnitrofiremní administrativě, kdy 
jsme snížili počet tištěných dokumen-
tů na minimum. 

Myslím si, že by naše čtenáře 
zajímalo, jak se vyvíjejí vaše za-
hraniční obchodní aktivity? O po-
bočce na Slovensku víme, pod-
nikáte tam už řadu let. Podle 
informad z vašeho katalogu jste 
otevřeli koncem roku 2006 po-
bočku v Rakousku. 

Myslím si, že naše zahraniční ak-
tivity opravdu stojí za zmínku. Pro 
naše příznivce na Slovensku mám 
velmi dobrou zprávu. Po letech půso-
bení v nevyhovujících prostorách 
bude letos na jaře otevřena nová bu-
dova GM electronic. Bude sdružovat 
maloobchod i velkoobchod a se svým 
umístěním v centru slovenské metro-
pole na Mlýnských nivách (vedle 
Baumaxu) bude výborně dostupná. 
Zákazníkům zde nabídneme opravdu 
nadstandardní prostředí, a tak doufá-
me, že toto stěhování bude kladně 
přijato. 

Druhé želízko v ohni máme od podzi-
mu 2006 ve Vídni, kde, jak se zdá, 
jsme se také docela dobře uchytili. 

Zmiňoval jste on-line přenos dat 
z poboček na centrálu; je to pro 
vás opravdu tak důležité? 

Jak asi víte, GM electronic provo-
zuje již řadu let na svých stránkách 
www.gme.cz internetový obchod. Po 
jeho zprovoznění v roce 2003 jsme jej 
považovali za téměř dokonalý a také 
naši zákazníci oceňovali, že již nemu-
sí stahovat ceníky, ale mohou objed-
návat požadované zboží přímo na 
našich stránkách. Vývoj internetové-
ho prodeje šel za tu dobu mílovými 
kroky vpřed a během pár let jsme se 
od našich zákazníků začali dozvídat, 
že náš obchod není vlastně až tak 
skvělý. Na tomto místě bych chtěl po-
děkovat všem, kteří nám psali své 
připomínky, i když někteří nás oprav-
du nešetřili. 

Díky této komunikaci jsme dostali 
spoustu zajímavých a podnětných 
nápadů, jak by měl nový web vypa-
dat. Informace od zákazníků, z nichž 
mnozí jsou čtenáři vašeho časopi-
su, nám velmi pomohly, aby náš 
tým za necelé dva roky vyvinul zcela 
nový internetový obchod. Po spuš-
tění nového e-shopu dne 1. 2. 2008, 
jak jsem stačil zaznamenat, jsou re-
akce bez přehánění z naprosté větši-
ny pochvalné. To nám potvrdilo, že 
koncepce a členění spolu s origi-
nálním způsobem vyhledávání byly 
zvoleny správně. Díky tomu, že celý 
e-shop byl vyvinut našimi lidmi, jsme 
schopni jej dale rozvíjet a zdokona-
lovat. Tým byl nyní dopiněn o další 
členy, kteří se starají o doplňování 
chybějících obrázků, popisů a tech-
nické dokumentace. úpInost a kvali-
tu dokumentace považuji za jednu 
z nejdůležitějších vlastností, kterou 
by měl dobrý součástkový e-shop 
mít. 

Co z dalších funkcí byste chtěl 
na vašem novém e-shopu zdů-
raznit? 

Momentálně připravujeme zprovoz-
nění historie objednávek, dále včasné 
a průběžné informování zákazníka 
n stavu vyřizování jeho objednávky. 
Pro zákazníky velkoobchodu bude vbrz-
ku k dispozici i jejich ceník s individuál-
ními cenami a spousta dalšího. 
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Obr. 1. Wadi 
od firmy 
Pro's Kit 

Nemáte doufám v úmyslu pře-
stat s vydáváním vašeho tiště-
ného katalogu? 

Tak to vás mohu ujistit, že o této 
variantě zatím vůbec neuvažujeme. 
Díky šířce záběru je mezi odbornou 
i laickou veřejností náš tištěný kata-
log natolik znám a populární, až se 
stal neoficiální pomůckou pro všech-
ny příznivce elektroniky v čechách 
i na Slovensku. Značení součástek 
„podle GM" se v mnoha případech 
stalo naprosto běžným standardem 
a katalog často slouží vývojářům jako 
pomůcka pro výběr součástek. Podle 
odezvy našich zakazniků dobře víme, 
že některé ročníky jsou více oblíbené 
a jiné zase nikoli. Letošní katalog je 
již v distribuci a dovolím si říci slovy 
vinaře, že ročník 2008 je velmi pove-
dený. Zásluhou našeho obchodního 
oddělení jsme uskutečnili kompletní 
revizi všech nabízených součástek 
a jejich aktualizaci. Současně s tis-
kem katalogu jsme nechali nalisovat 
několik tisíc verzí katalogů v elektro-

nické verzi na CD-ROM. Takže jak vi-
díte, s ukončením distribuce katalogu 
opravdu nepočítáme, jeho úloha je 
stále nezastupitelná. 

Abychom jen nemluvili o firmě 
jako celku. Co je v sortimentu 
GM electronic v poslední době 
nového? 

Tak tohle je otázka, která by sama 
vydala na jedno číslo PE. Kromě roz-
šiřování nabídky stávajících dodava-
telů o nové produkty, jako je napří-
klad systém MagLev u nových řad 
ventilátorů Sunon, nářadí od firmy 
Pro's Kit, nebo nové typy LED, jsme 
do naší nabídky zavedli sortiment 
firmy OWON, kterou zároveň také 

zastupujeme v české republice a ně-
kterých okolních státech. 

O firmě OWON většina čtenářů 
ještě příliš neslyšela. Mohl byste 
nám přiblížit, čím se tato firma 
zabývá, jaké jsou její produkty? 

Máte pravdu, firmu OWON naše 
společnost zastupuje poměrně krát-
kou dobu. OWON především vyrábí 
vynikajicí dvoukanálové osciloskopy 
s barevnými displeji LCD a s šíří pás-
ma 20 nebo 60 MHz. V přenosném 
provedení jsou v naší nabídce pod 
označením HC-HDS1062M a 2062M 
a stolní osciloskopy s označením 
HC-PDS5022 a 6022T. 

Nyní napjatě očekáváme zcela nový 
produkt, kterým je osciloskop, dopl-
něný o logický analyzátor s označe-
ním HC-MS05022, a inovovaný pře-
nosný osciloskop HC-HDS1022M-N. 
Doufám, že oba nové modely bude-
me mít skladem před zahájením ve-
letrhu Amper. 

Takže vás letos opět uvidíme na 
veletrhu Amper? 

Tak to je více než jasné, naše fir-
ma se tohoto veletrhu zúčastňuje 
pravidelně řadu let a na této tradici se 
nic nemění. Rádi bychom navíc letos 
na Amperu podrobněji představili ně-
které firmy a jejich produkty. Jednou 
z prezentovaných firem bude právě 
firma OWON a její skvělé oscilosko-
py. Chtěl bych tímto pozvat všechny 
příznivce elektroniky, aby se k nám 
přišli podívat a mohli se tak seznámit 
s novinkami a zajímavostmi, které 
jsme pro ně připravili. 

Děkuji vám za rozhovor. 

Připravil ing. Josef Kellner. 

Operační zesilovače 
a komparátory 

'zesilovače • operační zesilovače 
• přístrojově (měřici) zesilovače 

• napěťové komparátory 
• audio zesilovače 

Doleček, J.: Moderní učebnice 
elektroniky 5 - Operační zesilo-
vače a komparátory. BEN - technic-
ká literatura, 232 stran B5, obj. č. 
121264, MC 299 Kč. 

Hlavním zaměřením 5. dílu učebnice je 
oblast operačních zesilovačů a jejich aplikací. 
Popisuje hlavní vlastnosti a pravidla pro pou-
žívání OZ s napěťovou a s proudovou zpět-
nou vazbou, vysvětluje principy přístrojových 
zesilovačů a komparátorů, zmiňuje se o pro-
blematice audiozesilovačů. Popisované obvody 
jsou základními stavebními prvky analogových 
a analogově číslicových obvodů. Text knihy 
je úvodem do problematiky, který má čtenáři 
umožnit, aby získal představu o možnostech 
a způsobech řešení obvodů a s`ystémú s uve-
denými 10 Při správné aplikaci vede jejich 
používání ke zlepšování technických para-
metrů, ke zvyšování spolehlivosti, zmenšo-
vání rozměrů, snižování energetické nároč-
nosti a ceny elektronických zařízení. 
V textu jsou uvedeny příklady obvodů 

s operačními a přístrojovými zesilovači 
a s komparátory spolu se způsoby jejich ře-
šení. Publikace obsahuje množství obrázků 
a názorně řešených příkladů. 

Celé dílo (5dílná učebnice) je koncipová-
no jako učební texty pro úroveň průmyslové 
školy elektrotechnického zaměření, jako je 
slaboproudá elektronika, počítačové systémy 
apod. Její hlavní úlohou je poskytnout sezná-
mení s důležitými zásadami řešení elektric-
kých obvodů a dát základní přehled využití 
a řešení moderních elektronických zařízení. 

Třebaže jsou texty určeny jako učební 
pomůcka pro posluchače průmyslových škol, 
mohou být mnohé pasáže užitečné také pro 
posluchače vysokých škol a technické pra-
covníky v oboru elektroniky. 

Knihu si můžete zakoupit nebo objednat na dobír-
ku v prodejně technické literatury BEN, Věš Inova 
100 00 Praha 10, tel. 2 7482 0411, 2 7481 6162, fax: 
2 7482 2775. Další prodejní místa: Jindřišskä 29, Pra-
ha 1, sady Pětatřicátniků 33, Plzeň; Veveří 13, Brno, 
Českobratrská 17, Ostrava, e-mail: knihy@ben.cz, 
adresa na intemetu: http://www.benscz. Zásielková 
služba na Slovensku: Anima, anima@anima.sk, 
www.animaisk Slovenskej jednoty 10 (za Národnou 
bankou SR), 040 01 Košice, tel./fax (055) 6011262. 
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Rychlý integrovaný převodník 
A/C pro měření a sběr dat 

Až osm nesymetrických nebo čtyři 
symetrické analogové vstupní signá-
ly lze převést pomocí Nò převodniku 
s LTC 2308 (www.lineaccom) na di-
gitální data dostupná na 4vodičovém 
sériovém rozhraní SPI/Microwire. 
Rychlost převodu může být až 
500 000 vz/s. Malé rozměry pouzdra 
QFN-24 (4 x 4 mm), přítomnost mul-
tiplexeru, vzorkovacího obvodu, zdroje 
hodinového signálu a referenčního 
napětí 2,5 V na čipu činí obvod zajf-
maVým pro měřicí a řídicí aplikace 
nejen v průmyslu, ale i v přenosných 
přístrojích. Vstupní signal může být 
podle naprogramování unipolární (0 
až 4,096 V) nebo bipolární (±2,048 V). 
K napájení je třeba jediné napětí 5 V, 
spotřeba při maximální rychlosti pře-
vodu je 17,5 mW, v klidovém režimu 
jen 35 pVV. 

Bilé LED s velkou účinností 

Stále častěji jsou tradiční světelné 
zdroje nahrazovány svítivými dioda-
mi, jejichž výrobci se intenzivně snaží 
o větší účinnost a delší dobu života. 
Patří k nim také americká firma Cree 
(www.cree.com), které se podařilo 
dosáhnout u LED produkující stude-
né bílé světlo (barevná teplota 5813 K) 
z 1 W příkonu světelny tok 129 Im 
a u LED emitující teplé bílé světlo 
(2950 K) světelný tok 99 Im. Hodnoty 
byly naměřeny americkým národním 
metrologickým institutem NIST při 
proudu diodami 350 mA po 5 minu-
tách funkce pro stabilizaci teploty. 

Superkapacitory dodávají 
energii pro blesky mobilů 

Superkapacitory, které doplňuji 
napájecí baterii při špičkovém odbě-
ru, umožňují výrobcům mobilních te-
lefonů, PDA a dalších elektronických 
přístrojů vyrábět 
je menší a tenčí. 
Vývojem a výro-
bou těchto moder-
ních součástek se 
zabývá také firma 
CAP-XX (http:// 
www.cap-xx. 
com). Jednou 
z řady možných 
aplikací super-
kondenzátorů, 
např. typu CAP-
XX GS206F o ka-
pacitě 550 mF 
(39 x 17 x 2,4 mm) 
a ekvivalentním 
sériovém odporu 
(ESR) 50 mg2 je 
napájení blesku 
pro fotoaparáty vestavěné v mobilních 
telefonech, které bez něho za horších 
světelných podmínek neposkytují dob-
rý snímek, případně u mobilních pře-
hrávačů dodání energie pro pokrytí 
špičkového nf výkonu až 5 W bez 
zkreslení reprodukce. Vybitý super-
kondenzátor je poté z baterie znovu 
nabit v několika sekundách. 

OE • 

0S206 ± 
3206 025065' 
0.55F 50mo 

4.5 V 

CAP-e 

Made in Australia 
BAL 

tIL 

Varistory zmenšují nebezpečí 

Varistory slouží k ochraně elektro-
nických zařízení před poškozením 
následkem krátkodobého přepětí 
v napájecí síti. Nový typ varistoru fir-
my EPCOS (wWw.epcos.co/varistors) 
s typovým označením SFS14K385E2 
je určen pro domácí spotřebiče a na-
pájecí zdroje. Má průrazné napětí 
385 V, absorbuje krátkodobý proudo-
vý impuls až 5000 A, energeticky vy-
jádřeno 136 J v čase 2 ms. Nový va-
ristor vyhovuje standardům UL 94 V-0 
a CSA a eliminuje nebezpeči požáru 
či exploze a tím poškození dalších 
součástek následkem přepětí. Spe-
ciální plastový obal součástky brání 
rovněž tvorbě kouře. 

Subminiaturní 10 
pro správu napájení 

Integrovaný obvod MIC2225, vyrá-
běný firmou Micrel Inc. (www. 
micrel.com), obsahuje snižovací syn-
chronní spínací PVVM regulator s pra-
covním kmitočtem 2 MHz a malým 
šumem, zatížitelný až 600 mA, s účin-
ností přes 95 °A a nízkoúbytkový line-
ární regulator (LOO) s výstupním prou-
dem až 300 mA. Toto spojení je 
výhodné pro konstruktéry přístrojů 
s prostorovým omezením, jako jsou 
„chytré" mobily, PDA, GPS a digitální 
fotoaparáty obsahujíci více proceso-

Vstupní napětí může být 2,7 V až 
5,5 V, výstupni jsou pevná, nejnižšími 
hodnotami jsou 1 V u spínaného zdroje 
a 0,8 V u LDO. Pro získání funkčního 
zdroje je třeba tento řídicí obvod dopl-
nit cívkou s malou indukčností a čtyř-
mi malými keramickými kondenzáto-
ry. Čip obsalhuje i ochrany proti 
proudovému a tepelnému přetížení. 
Použité 10pinové bezvývodové pouz-
dro má rozměry 2 x 2 mm. 
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Budič LED pro velké displeje 

Firma Catalyst Semiconductor 
(www.catsemicom) vyrábí osmikanálo-
vý budič velkých LED displejů CAT4008 
pro použití v přístrojích a informačních 
systémech pracujících s pohyblivým 
textem. Obvod napájí 8 diod konstant-
ním proudem v rozsahu 2 až 100 mA 
nastaveným ve všech kanálech jediným 
rezistorem. Pro napájení je třeba napě-
tí 3 až 5,5 V, při proudu diodami 2 až 
100 mA je na výstupních pinech napětí 
do 0,4 V, což umožňuje energeticky 
účinný provoz. Rychlé čtyřvodičové roz-
hraní s hodinovým kmitočtem 25 MHz 
dovoluje individuálni řízení jasu jednot-
livých kanálů pulsní šířkovou modulací 
vstupu BLANK, přičemž lze řídit i kas-
kádu více těchto obvodů. Tepelná ochra-
na odstaví výstupy při překročení na-
stavené meze. CAT4008 se vyrábí 
v 16vývodovém pouzdru SOIC a pouz-
dru TSSOP. JH 
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AR ZAtiNAJiCiM A RiliRNÈ POKROČILÝM  

Základy 
radiotechniky 
a vf techniky 

Přímozesilujíci přijímače 
(Pokračování) 

Zlepšit selektivitu přijímače je mož-
né zvětšením počtu laděných obvodů 
v přijímači. U přímozesilujícího přijí-
mače je však nutné přelad'ovat všech-
ny rezonanční obvody současně. Blo-
kové schéma takového přijímače by 
pak mohlo vypadat jako na obr. 103. 
Na obr. 103a jsou použity dva laděné 
obvody, které jsou odděleny vf zesilo-
vačem, na obr. 103b jsou použity také 
dva laděné obvody, tentokrát však se 
vzájemnou vazbou. Nastavit oba la-
děné obvody tak, aby se přeladovaly 
současně, není snadné, u vázaných 
obvodů je navíc nutno v celém přela-
d'ovaném pásmu zajistit vhodnou vaz-
bu mezi obvody (obr. 104). Je-li vaz-
ba mezi obvody slabá (podkritická), 
přenese se z jednoho na druhý jen 
málo energie. Nejvhodnější je tzv. kri-
tická vazba, při které ma dvojice re-

Li 

vf zesilovač 

Cl 

a) 

demodulator 

b) 

vf zesilovač clemodubtor 

Obr. 103. Přímozesilujíci přijímač se 
dvěma laděnými obvody a) oddělený-
mi vf zesilovačem, b) se vzájemnou 

vazbou 

izi 

1 
podkritická 

IkQi<1 

nadkritickä 
IkQl>1  

kritická 

IkQl= 1 

fr ----> kmitočet 

Obr. 104. Křivka propustnosti dvou 
vázaných rezonančních obvodů pro 

různý stupeň vazby k 

OE .-- 'Z.\ 

I ŕ 11 I 

:L2 

TC2 
11 Ill 

N"." 

C3 ez Cl, C2 

i  

L2 -1-C2 

IC4 » Cl, C2 

a) b) c) d) 

Obr. 105. Některé z možných způsobů vazby mezi dvěma rezonančními 
obvody a) indukční vazba mezi blízkými cívkami, b) a c) kapacitní vazba, 

d) kombinovaná kapacitní vazba vhodná pro přeladitelnou propust 

zonančnich obvodů největší selektivitu 
a mezi obvody se při rezonanci pře-
nese nejvíce energie. Při vazbě silnější 
než kritické se na kmitočtové charak-
teristice objeví dva vrcholy, které se 
symetricky vzdalují od rezonančního 
kmitočtu tím více, čím je vazba mezi 
obvody silnější. Stupeň vazby kje tře-
ba volit i s ohledem na jakost Q rezo-
nančního obvodu. %dim má rezonanč-
ní obvod větší jakost Q, tím musí být 
vazba k mezi obvody slabší, abychom 
dosáhli kritické vazby. Jakost obvodu 
se při přelad'ování mění, což dále zne-
snadňuje návrh, protože se současně 
musí měnit i vazba mezi obvody. Vaz-
ba mezi rezonančními obvody může 
být bud' indukční, kdy jsou cívky umís-
těny blizko u sebe a magnetické pole 
jedné cívky zasahuje do cívky druhé, 
nebo kapacitní, realizovaná jedním 
nebo více kondenzátory. Několik způ-
sobů, jak vzájemně navázat rezonanč-
ní obvody, je na obr. 105. 

Přímozesilujíci přijímač AM se tře-
mi laděnými obvody byl otištěn vAma-
térském radiu 12/1974, ve stejném 
čísle je i popsán způsob návrhu ladě-
né pásmové propusti. 

Přijímače 
s nepřímým zesílením 
(superheterodyny) 

Potíže s návrhem a realizací pří-
mozesilujícich přijímačů se podařilo 
vyřešit až vynálezem superheterody-
nu (zkráceně superhetu) Edwinem 
Armstrongem v roce 1918. Princip 
superhetu využívá dnes naprostá vět-
šina rádiových přijímačů. 

Blokové schéma superhetu., zjed-
nodušené na samotný princip, je na 
obr. 106. Přijímaný vf signál se smě-

směšovač 

fř a 0±ŕ1 
vstup 

vf signálu 
(antena) 

oscilátor 

mezifrekvenční demodulator 
zesilovač 

výstup 
nf 

Obr. 106. Princip superheterodynu 

šuje se signálem místního oscilátoru. 
Na výstupu směšovače se objeví sig-
nál s kmitočtem rovnajícím se součtu 
kmitočtů přijímaného signálu a osci-
látoru a také jejich rozdíl. Až na kmi-
točet mají tyto signály stejný chacak-
ter jako vstuphí vf signál. Je-li vf signál 
nějakým způsobem modulován, obje-
ví se tato modulace i ve výstupním 
signálu směšovače. Bude-li např. při-
jímaný kmitočet 1 MHz a kmitočtet 
oscilátoru 1,5 MHz, budou na výstu-
pu směšovače signály s kmitočtem 
2,5 a 0,5 MHz. 

Za směšovačem následuje tak zva-
ný mezifrekvenční zesilovač, pevně 
naladěný na jeden z těchto kmitočtů. 
Superhet se ladí změnou kmitočtu os-
cilátoru. Chceme-li změnit přijímaný 
kmitočet, přeladíme oscilátor tak, aby 
kmitočet signálu za směšovačem (me-
zifrekvenční kmitočet) zůstal stejný. 
Z praktických důvodů je superhet 
zpravidla uspořádán tak, že kmitočet 
oscilátoru je o kmitočet mezifrekven-
ce vyšší než kmitočet přijímaného sig-
nálu a z produktů směšovače vybírá 
mezifrekvenční zesilovač signál s kmi-
točtem rovným rozdílu těchto kmito-
čtů. Mezifrekvenční kmitočet bývá 
většinou nižší, než je kmitočet přijí-
maného signálu. 

Pro dosažení požadované selekti-
vity přijímače nyní nemusíme součas-
ně přelad'ovat mnoho laděných obvo-
dů, protože mezifrekvenční kmitočet 
je stále stejný. V mezifrekvenčním 
zesilovači může být proto použito 
mnoho laděných obvodů, které je 
snadné všechny naladit na požadova-
ný (stejný) kmitočet. K získání selek-
tivity mohou být použity také keramic-
ké .a krystalové rezonátory, filtry 
s povrchovou akustickou vinou apod., 
:tedy součástky, které ani přelad'ovat 
nelze nebo jen velmi obtížně. 

Mezifrekvenční zesilovač zajišťuje 
většinu zesílení signálu v přijímači 
a bývá v něm soustředěna většina se-
lektivity Za mezifrekvenčním zesilo-
vačem je zapojen demodulátor, který 
může být zvolen optimálně s ohledem 
na mezifrekvenční kmitočet. 

VH 
(Pokračování příště) 
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Mikrokontroléry PIC (4) 
Mikrokontroléry Microchip 

(Pokračování) 

Osmibitové mikrokontroléry lze rov-
něž rozdělit podle typového označení: 

• PIC10: Nejjednodušší řada mikro-
kontrolérů, které mají čtyři vstupy/ 
výstupy a pouzdro s šesti vývody. 
V nabídce je v současné době osm 
typů, které jsou všechny vybaveny 
pamětí FLASH, do které lze uložit 
až 512 instrukcí, interním osciláto-
rem a jedním osmibitovým časova-
čem. Některé typy mají rovněž im-
plementován A/D převodnik nebo 
komparátor. 

• PIC12: Mikrokontroléry vybavené 
programovou pamětí FLASH 
s maximálním počtem 2048 in-
strukcí, interním oscilátorem a jed-
ním až dvěma časovači. Vybrané 
typy rovněž disponují pamětí EE-
PROM nebo A/D převodníkem. Mi-
krokontroléry mají k dispozici šest 
vstupů/výstupů, jsou integrovány 
v pouzdře s osmi vývody a lze vy-
bírat z více než deseti typů. 

• PIC16: Mikrokontroléry vybavené 
pamětí FLASH, OTP nebo ROM 
s maximalním počtem 8192 in-
strukcí, až 368 B paměti RAM a až 
256 B paměti EEPROM. V závis-
losti na konkrétním typu mohou být 
mikrokontroléry dále vybaveny 
ND převodníkem, komparátorem, 
komunikačními rozhraními UART, 
SPI nebo 120, budičem displeje LCD 
apod. Mikrokontroléry PIC16xx 
mají 14 až 64 vývodů a v současné 
době je k dostání více než 100 typů. 

• PIC18: Pokročilejší mikrokontrolé-
ry s jádrem pracujícím s šestnácti-
bitovými instrukcemi jsou ve větši-
ně případů vybaveny programovou 
pamětí typu FLASH, která pojme až 
64 tisíc šestnáctibitových instruk-
cí. Ve srovnání s PIC16 disponují 
tyto mikrokontroléry propracovaněj-
ším jádrem, které podporuje větší 
množství instrukcí, obecně větší 
pamětí RAM, případně EEPROM, 
větším počtem časovačů a více 
druhy periferních obvodů, včetně 
např. rozhraní USB 2.0, CAN nebo 
Ethernet. V nabídce je více než 150 
typů těchto mikrokontrolérů, které 
mají 16 až 100 vývodů a maximál-
ní taktovací kmitočet až 64 MHz. 

Šestnáctibitové 
mikrokontroléry PIC 

Microchip nabízí čtyři řady výkon-
ných šestnáctibitových mikrokontrolé-
rů PIC24F, PIC24H, dsPIC3OF 
a dsPIC33F, které jsou určeny do ná-
ročnějšich aplikací a jsou vhodné 
k řízení v reálném čase. Ačkoliv sdílí 
tyto mikrokontroléry některé základní 

charakteristiky s mikrokontroléry osmi-
bitovými, jejich architektura je dosti od-
lišná. Mikrokontroléry disponují šest-
nácti pracovními registry, pině 
podporují softwarový zásobník v RAM, 
nevyžadují přepínání bank pro přístup 
k RAM a umožňují přímý přístup 
k programové paměti jak pro zápis, tak 
pro čtení. Mikrokontroléry jsou vyba-
veny hardwarovou násobičkou, která 
umožňuje v jednom instrukčním cyklu 
navzájem vynásobit dvě šestnáctibito-
vá nebo osmibitova celá čísla. Větši-
na ostatních instrukcí je rovněž vyko-
návána vjednom instrukčním cyklu. 
Šestnáctibitová aritmetickologická jed-
notka podporuje iterativní algoritmus 
pro dělení celých čísel. Architektura je 
navržena s ohledem na co nejmenší 
velikost kódu při kompilaci programu 
napsaného v jazyce C. Mikrokontrolé-
ry disponují propracovaným systémem 
přerušení, různými typy obvodů rese-
tu, různými komunikačními moduly 
(SPI, I2C, USART, CAN), paralelními 
porty, obvody reálného času, přímým 
přístupem do paměti (DMA), analogo-
vě-digitálními převodníky a různými 
dalšími specifickými obvody, jako např. 
rozhraním pro řízení motorů, rozhra-
ním USB apod. Řady dsPIC3OF 
a dsPIC33F jsou digitální signálové 
kontroléry, které jsou navíc vybaveny 
některými speciálními instrukcemi pro 
digitální zpracování signálu, mají dva 
čtyřicetibitové akumulátory a mohou 
mít navíc integrovány až 4 kB paměti 
EEPROM. 
• PIC24F: Výchozí řada šestnáctibi-

tových mikrokontrolerů PIC s bo-
hatou výbavou periferních obvodů 
je určená do aplikací, ve kterých již 
výkon osmibitových mikrokontrolé-
rů nedostačuje. Mikrokontroléry 
jsou vybaveny až 256 kB programo-
vé paměti FLASH a až 16 kB pa-
měti RAM a vyrábějí se v pouzdrech 
s 28 až 100 vývody. Maximální 
rychlost je 16 MIPS (Mega Instruc-
tions per Second) a napájecí napě-
tí je 2 až 3,6 V. 

• PIC24H: Výkonné mikrokontroléry 
s maximální rychlostí 40 MIPS a až 
256 kB programové paměti FLASH 
a až 16 kB paměti RAM jsou navíc 
vybaveny až dvěma komunikační-
mi moduly CAN, přímým přístupem 
do paměti (DMA) nebo pokročilej-
ším zabezpečením kódu v progra-
mové paměti. Napájecí napětí je 
3 až 3,6 V. Mikrokontroléry jsou na-
bízeny v pouzdrech s 18 až 100 
vývody. 

• dsPIC3OF: Digitální signálové kon-
troléry se zvětšeným rozsahem na-
pájecího napětí (2,5 až 5 V), až 
144 kB FLASH, 8 kB RAM a 4 kB 
EEPROM. Mikrokontroléry mají 
18 až 80 vývodů a maximální rych-
lost 30 MIPS. 

• dsPIC33F. Výkonné digitální sig-
nálové kontroléry s maximální rych-
lostí 40 MIPS a až 256 kB progra-
mové paměti FLASH a 32 kB 
datové paměti RAM. Mikrokontro-
léry jsou navíc vybaveny až osmi 
kanály DMA nebo druhým analogo-
vě digitálním převodníkem (max. 
32 kanálů a až 16 bitů). Napájecí 
napětí je 3 až 3,6 V. V nabídce je 
téměř 60 typů, které mají 18 až 100 
vývodů. 

Dvaatřicetibitové 
mikrokontroléry PIC 

Microchip představil koncem loň-
ského roku nové dvaatřicetibitové mi-
krokontroléry s označením PIC32MX, 
které zatím nejsou v prodeji. Mikrokon-
troléry mají maximální taktovací kmi-
točet 80 MHz a jsou vybaveny 32 až 
512 kB programové paměti FLASH a 8 
až 32 kB paměti RAM. Dale disponují 
několika režimy řízení spotřeby, až 16 
desetibitovými analogově-digitálními 
převodníky, přímým přístupem do 
paměti a různými komunikačními roz-
hraními včetně podpory USB 2.0 se 
dvěma vyhrazenými kanály DMA. Na-
pájecí napětí bude 2,3 až 3,6 V 
a v nabídce budou typy s 64 a 100 vý-
vody. 

Výběr 
vhodného mikrokontroléru 

Výběr mikrokontroléru vždy závisí 
na dané aplikaci, volba konkrétního 
typu však často-není kritická. Většinu 
periferií lze realizovat externími obvo-
dy a program lze často upravit podle 
dostupných hardwarových prostředků. 
Volbou vhodného typu mikrokontrolé-
ru podle požadavků vyvíjené aplikace 
lze však často zjednodušit celý návrh, 
vylepšit jednotlivé funkce zařízení 
a také ušetřit. 
V případě požadavku na zpracová-

ní dat v realném čase, kdy vyžaduje-
me velký výkon a co nejrychlejší pro-
váděni matematických operací, 
zvolíme pravděpodobně některý z vý-
konnějších šestnáctibitových, popř: 
dvaatřicetibitových mikrokontrolérů 
nebo signálových kontrolérú. V běž-
ných aplikacích si nejspíš vystačíme 
s některým z osmibitových mikrokon-
trolérů. Při výběru mikrokontroléru je 
třeba vzít v úvahu různé faktory, zej mé-
na: 
• Počet I/0 vývodů. 
• Obvody rozhraní (komunikační roz-

hraní: SPI, 120, CAN, USB, TCP/ 
IP, RS232/RS485, rádiový přenos; 
budiče LCD nebo LED displeje; čí-
tače/časovače a P1A/M; analogová 
rozhraní: ND převodník, kompará-
tor, operační zesilovač, oscilátor, 
detektor malého napětí apod.). 

• Velikost paměti (velikost a typ pro-
gramové paměti, RAM, popř. EE-
PROM). 

• Rychlost mikrokontroléru. 
• Rozsah napájecího napětí, spotře-

ba, režimy řízení spotřeby. 

Vít Špringl 
(Pokračování příště) 
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JEDNODUCHÁ ZAPOJENÍ PRO VOLNÝ ČAS 
Intervalový spínač 
Abych nezklamal důvěru ve mě 

kladenou a opět se projevil jako spo-
lehlivý kamarád, přijal jsem poža-
davek vyřešit nějakým velmi jedno-
duchým a spolehlivým způsobem 
zapínání zařízení, které u male vodní 
elektrárny bude jednou za 12 hodin 
spouštět optimalizaci natočení lopa-
tek turbíny. Bylo mi vysvětleno, že 
pokud je on, jako majitel elektrárny, 
u zařízení přítomen, že žádaný pro-
ces udělá ručně, ale většinou pra-
cuje agregát samostatně a vzhledem 
k proměnnému průtoku vody má ta 
optimalizace vliv na optimální příliv 
peněz za vyrobenou energii. 

Přinesl si spínací hodiny poháně-
né motorkem SMR300 a požadoval, 
aby pro další proces měl k'dispozici 
dvakrát denně tři po sobě následující 
spínací impulsy v délce asi 5 s prolo-
ženě dvěma mezerami v trvání asi 
30 s a aby zhruba po 85 s se zařízení 
uvedlo do klidu a čekalo na další spí-
nací impuls od spínacích hodin. 

Nejprve jsem musel trochu upravit 
„spinačky", protože připojovaly a od-
pojovaly zarážkami na obvodu kotou-
če zásuvku na 230 V, a to jsem ne-
chtěl použít. Proto jsem do pravého 
dolního rohu namontoval mikrospí-
nač, který se sepne projíždějící za-
rážkou na dobu asi 30 minut. To ale 
nevadí, protože další obvody reagují 
pouze na čelo spinacího impulsu. 

Samotný intervalový spinač je 
sestaven pouze ze dvou časovačů 
NE555 a jeho celkove schéma je na 
obr. 1. 

Napájecí napětí 12 V dodává ve-
stavěný zdroj a LED D1 indikuje za-
pnutý stav. Mikrospínač na hodinách, 
zde označený jako H spoušť, vybaví 
spínací impuls vybitím Cl do vývodu 
2 101 a tím nastartuje pracovní cyk-

+12V 
G  

Obr. 2. Mechanická konstrukce intervalové ho spínače 

lus nastavitelný trimrem R3 v rozme-
zí 1 až 5 minut. V pracovním cyklu je 
pro 102 k dispozici napájecí napětí 
na vývodech 4 a 8 102, které je sig-
nalizované LED 02. 

Dále se po nastavitelnou dobu 2 
až 8 s nabíjí 04 přes trimr R7 a diodu 
D4. Během nabíjení 04 je sepnuto re-
lé, připojené na vývod 3 102. Sepnutí 
rele je signalizováno LED D5. Doba 
sepnutí relé_se seřizuje trimrem R7. 

Následuje vybíjení 04 přes R5 
a D3, jehož trvání asi 30 s je možné 
nastavit trimrem R5. 

Celý pracovní cyklus u realizova-
ného zapojení trvá 85 s, přičemž ob-
sahuje tři spínací impulsy o délce 5 s 
a dvě mezery po 30 s. 

Použité relé pro napěti 12 V je 
v provedení DIL a pro sepnutí potře-
buje proud cívkou 12 mA. 

Mechanická konstrukce využívá 
prvků stavebnice MERKUR (obr. 2), 
které, jsem kdysi nechal pokadmio-
vat. Uhelníky mají délky 10 a 15 cm 

R3 nastavení pracovního cyklu 1 - 5 min. 
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a plotýnka rozměr 10 x 5 cm. K zakrytí 
stěn jsem použil plast z výstražných 
elektrických tabulek. 

Luboš Matyásek, OK1ACP 

Pozn. red.: Uvedená konstrukce 
je značně specializovaná, příspěvek 
je však míněn jako inspirace při návr-
hu podobných intervalových spínačů 
využitelných při automatizaci procesů 
v domácnosti nebo drobné výrobě. 

Nejjednodušší 
nf generátor 

Tato konstrukce je určena začá-
tečníkům, kteří budou mít potěšení 
z toho, že po připojení nf generátoru 
k nf zesilovači budou moci přelad'o-
vat reprodukovaný tón od nejnižších 
až po ultrazvukové kmitočty. Generá-
tor, který poskytuje pravoúhlý signál 
s mezivrcholovým rozkmitem asi 10 V 
a se střídou přibližně 1: 1 v rozsahu 

R5 délka mezery 30 sec , R7 délka spínacího impulzu 2- 8 sec. 
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kmitočtů 13 Hz až 220 kHz, však na-
lezne použití i v oblasti měřicí a čísli-
cové techniky apod. 

Generátor byl s mírně upravenými 
hodnotami některých součástek na 
zkoušku realizován, fotografie desky 
se součástkami je na obr. 4. 

Popis funkce 

Schéma nf generátoru je na obr. 
3. Generátor je tvořen multivibráto-
rem s časovačem 555 (101) a výstup-
ním oddělovacím zesilovačem s tran-
zistorem T1. 

Multivibrátor je zapojen podle do-
poručení výrobce časovače 555. 

Kmitočet multivibrátoru se nasta-
vuje hrubě přepínáním časovacích 
kondenzatorů C5 až Cl přepínačem 
S1 v pěti rozsazích a plynule se ovlá-
dá potenciometrem R2. Realizovaný 
vzorek má kmitočtové rozsahy: 

1: 12,5 až 117 Hz, 

2: 87 až 808 Hz, 

3: 595 Hz až 5,52 kHz, 

4: 3,96 až 36,2 kHz, 

5: 27,1 až 226 kHz. 

Výstupní oddělovací zesilovač, 
který je zapojen mezi výstup multivib-
rátoru 3 101 a výstupní svorky gene-
rátoru J3 a J4, je tvořen emitorovým 
sledovačem s tranzistorem T1. Tímto 
zesilovačem je chráněn výstup 101 
a zajišťován dostatečný výstupní proud 
celého generátoru. 

Generátor je napájen stabilizova-
ným ss napětím 12 V ze síťového 
zdroje. Napájecí proud při nezatíže-
ném výstupu je asi 30 mA. 

Konstrukce a oživení 
Nt generátor je zkonstruován z vý-

vodových součástek, které jsou při-
pájeny na desce s jednostrannými 
plošnými spoji. Obrazec spojů je na 
obr. 5, rozmístění součástek na des-
ce je na obr. 6. 

Při pájení součástek na desku ne-
zapomeneme na jednu drátovou pro-
pojku. 101 vložíme do objímky pro 
případné jiné pozdější využití. U tran-
zistoru T1 se přesvědčíme, že má 
bázi skutečně na vývodu 3 (redaktor 
má doma tranzistory BD139 od firmy 

ROZSAH KMITOCTU 

S1 JS cs 
imme---0 my  

11 470n 

ILI1 C4 
68n 

ï 310 

IIC3 

1/41--lrig7r -13 

1100k 
R2 

CW 

ST, které mají bázi na vývodu 1). Ke-
ramický kondenzátor Cl musí být sta-
bilní z materiálu NPO. Vyhoví starý 
kondenzátor TESLA s označením 
materiálu J nebo použijeme konden-
zátor 220 pF/NPO v provedení SMD 
n rozměrech 1206, který připájíme 
mezi pájecí ploškiurčené pro Cl. 
U vzorku generátoru byl pro vy-

zkoušení funkce nahrazen ladicí po-
tenciometr R2 trimrem, při praktické 
realizaci generátoru však na místě 
R2 použijeme lineární potenciometr, 
který propojíme s deskou dvěma co 
nejkratšími vodiči. 

Desku generátoru vestavíme do 
plastové skříňky. Na přední panel 
umístíme ovládací prvky Si, R2 a vý-
stupni konektor (zásuvku BNC, CINCH 
nebo zdířky 4 mm). Na zadní panel 
umístíme napájecí konektor. 

Desku musíme vzhledem k přepí-
nači S1 umístit tak, aby spoje mezi 
přepínačem a vývody J5 až J10 byly 
co nejkratší a jejich parazitní kapacita 
co nejméně ovlivňovala generovaný 
kmitočet. Také můžeme umístit a při-
pájet kondenzátory Cl až 05 přímo 
na přepínač a celek propojit s deskou 
dvěma krátkými vodiči. 

Knoflík potenciometru R2 opatří-
me ukazatelem a kmitočtovou stup-
nicí, kterou ocejchujeme čítačem 
kmitočtu. Rovněž přepínač S1 opatří-
me knoflíkem se šipkou a štítkem 
s označením kmitočtových rozsahů. 

Oživení dokončeného generátoru 
je jednoduché, měl by pracovat ha 
první zapojení. 

Zhotovený vzorek byl proměřen, 
většina naměřených hodnot již byla 
uvedena v předchozím textu. Zbývá 
ještě dodat, že mezivrcholový rozkmit 
signálu na nezatíženém výstupu byl 
naměřen asi 11,2 V a střídu přibližně 
1 : 1 má generovaný signál jen u dol-
ního konce všech rozsahů. Na hor-
ním konci rozsahů je střída úrovní 
H/L asi 1,4: 1. 

Na změnu střídy má vliv rozdíl na-
bíjecích a vybíjecích proudů časova-
cích kondenzátorů. Nabíjejí se přes 
R1, R2 a R3, avšak vybíjejí se pouze 
přes R1 a R2. Na horním konci roz-
sahů má potenciometr R2 relativně 
malý odpor vůči odporu rezistorů R1 
a R3 a rozdíl proudů je zřetelný. 
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Obr. 3. Nejjednodušší nf generátor 
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Obr. 5. Obrazec plošných spojů 
nf generátoru (mět 1: 1) 

Obr. 6. Rozmístěni součástek 
na desce nf generátoru 

Ukázalo se také, že by bylo vhod-
né zapojit na výstup generátoru po-
tenciometr o odporu např. 1 kQ pro 
ovládání amplitudy výstupního signá-
lu. Potenciometr může být podle po-
třeby lineární nebo logaritmický. 

Seznam součástek 

R1 10 kŚ2/0,6 W/1 %, metal. 
R2 100 kf2, lineární poten-

ciometr nebo trimr 
10 mm ležatý (PT10V) 

R3 4,7 k.C2/0,6 W/1 %, metal. 
R4 1 1«2/0,6 VV/1 %, metal. 
R5 220 Q/0,6 VV/1 °/0, metal. 
R6 470 Q/0,6 W/1 %, metal. 
Cl 220 pF/NPO, keramický 
C2 1,5 nF/J/100 V, fóliový 
03 10 nF/J/100 V, fóliový 
04 68 nF/J/100 V, fóliový 
C5 470 nF/J/63 V, fóliový 
06, 09 100 nF/X7R, keramický 
07, C8 100 µF/16 V, radiální 
T1 BD139 
101 CMOS 555 (DIP8) 
objímka precizní DIP8 1 kus 
S1 přepínač jednopólový, 

pětipolohový 
deska s plošnými spoji č. KEO2P2 

Radioelektronik Audio-HiFi-Video,2/2006 

(Praktická elektronika  7 



Síťový napájecí zdroj 
bez transformátoru 

o  
31 F 

Tin 
R1 
220k 

R2 
100k 

Sítové zdroje bez transformátoru 
obvykle používají předřadný konden-
zátor, který propouští malý střídavý 
proud. Ve vrcholech tohoto proudu se 
nabíjí vyhlazovací kondenzátor, při-
čemž napětí na tomto kondenzátoru 
je omezováno paralelní Zenerovou 
diodou (viz např. zdroj v Indikátoru 
napájecího proudu síťového spotře-
biče, který byl popsán v této rubrice 
v PE 04/2004). Takové zdroje mohou 
dodávat proud jen do velikosti několi-
ka desítek mA, pro větší proudy by 
vycházel předřadný kondenzátor pří-
liš rozměrný a drahý. 

Zdroj, jehož schéma je na obr. 7, 
pracuje na zcela odlišném principu. 
Vyhlazovací kondenzátor Cl je nabí-
jen přímo ze sítě přes sepnutý spina-
cí tranzistor N-MOSFET (T3), a to jen 
v době, kdy je okamžitá velikost síto-
vého napětí dostatečně malá, tj. 
těsně po průchodu síťového napětí 
nulou. Když se okamžitá velikost sí-
ťového napětí zvětší nad zvolenou 
úroveň (nastavitelnou trimrem P1), 
sepnutím tranzistoru T1 se T3 vypne 
a nabíjení Cl se ukončí. 

Aby se Cl nabíjel v obou půlperio-
dách síťového napětí, je T3 připojen 
k síti přes usměrňovaci müstek s di-
odami D1 až D4. Jsou použity vý-
konové diody 1N5408 se jmenovitým 
proudem 3 A, protože Cl se nabíjí 
jen během krátkých okamžiků znač-
ným proudem. 

Mezi T3 a Cl je vřazen obvod 
„měkkého" nabíjení, který je tvořen 
pomocným tranzistorem T2 a inte-
gračním článkem R3, 02. Tento ob-
vod zmenšuje a „zaobluje" špičky na-
bíjecího proudu. Exotický typ 2N6517 
tranzistoru T2 lze nahradit běžným 
BC546B nebo BC5470. 

Male ss napětí z Cl je stabilizová-
no na velikost asi 5 V obvodem s re-
zistorem R5 a Zenerovou diodou D5 
(vhodná je např. BZX85V005.1 se 
Zenerovým napětím 5,1 V a zatižitel-
ností 1,3 W). Rezistor R4 tvoří před-
zátěž zdroje. 

Výstupní napětí zdroje o velikosti 
přibližně 5 V je vyvedeno na výstupní 
svorky J2 a J3. Zatižitelnost zdroje je 
podle původniho pramene 100 mA. 
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Obr. 7. Síťový napájecí zdroj bez transformátoru 

Trimr P1 se nastaví s připojenou 
zátěží tak, aby při piném zatížení 
zdroje tekl Zenerávou diodou 05 
proud 5 až 10 mA. 

Nedílnou částí zdroje jsou ochran-
né součástky Fl a R6. 

Pomalá tavná pojistka Fl dimen-
zovaná na proud 1 A chrání zdroj i sít 
při „proražení" polovodičových sou-
častek ve zdroji. 

Varistor R6 potlačuje špičky vy-
sokého napětí přicházející ze sítě, 
a chrání tak součástky zdroje, aby 
se těmito špičkami neprorazily. Lze 
předpokládat, že i při zkratu T3 se zá-
těž nepoškodí, protože se okamžitě 
přeruš' R5, aniž by 05 dovolila vzrůst 
výstupního napětí. 

Pozor! Stavba tohoto zdroje je 
určena jen zkušeným amatérům, 
protože zdroj je galvanicky spojen 
se sítí a hrozí úraz síťovým prou-
dem. Proto je nutné při konstrukci 
i používání zdroje dbát zvýšené 
opatrnosti a dodržovat veškeré 
bezpečnostní předpisy pro práci 
se síťovým napětím. 

Elektor, 6/2006 

Regulátor 15 V/1 35 A 
s měkkým startem 

Schéma regulátoru s 10 LM317 
(101), který poskytuje výstupní napětí 
15 V a má měkký start, je na obr. 8. 
Pojem měkký start znamená, že po 
připojení (zapnutí) vstupního napáje-
cího napětí se výstupní napětí zvyšu-
je pozvolna po dobu asi 3 s. 

Výstupní napětí U0 regulátoru 
(mezi svorkami J3 a J4) je určováno 

PidiBot malý robot • Přesná elektronická. 
zátěž • Malý Webovaý šlerveri • Ukazatel smrtí 
s LED s, efektem'běžícího světla • .Experi-
mehtálni deska USB K8055 te LabVIEWOE• 
Svárem invertor tdokorteenn 

R4 
100 

VYST. 

ZEM 
J4 
o 

odporem rezistorů R1 a R2 podle 
vztahu: 

U0 = 1,2511 + (R1/R2)]. [V; V, Q] 

Odpor R2 je předepsán výrobcem 
a má být 240 Q (vyhoví i 220 12), 
odpor Ri určíme na základě uvede-
ného vztahu podle požadovaného vý-
stuprao napětí Uo. Číslo 1,25 ve 
vztahu představuje velikost vnitřního 
referenčního napětí (1,25 V) obvodu 
LM317. 

Měkký start zajišťují součástky 
R3, 02, D1 a T1. Po zapnutí vstupní-
ho napájecího napětí je 02 vybitý, 
takže T1 je sepnuty a spojuje nakrát-
ko RI. Vystupní napětí regulátoru je 
tedy velmi male. 02 se postupně nabí-
jí přes R3, napětí mezi emitorem a ko-
lektorem T1 se zvětšuje a výstupní 
napětí regulátoru stoupá. Po nabití 
02 se T1 uzavře a na výstupu regulá-
toru je piné napětí. D1 zajišťuje rych-
lé vybití 02 po vypnutí napájení. 

Elektor, 7-8/1994 
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Obr. 8. Regulátor 15 V/1,5 A 
s měkkým startem 
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Tématem čísla 2/2008,, které vycházi začátkem 
duibna 208, jsou moderní niikrókontredery 
firem Frees:tare («Ng MotOrota)š Mičro-
chipai TI a STM. Dále le zde popsáň digitální 
MOM L, C s mikrokontřólérem Atmel 



Nabíječ NiCd, NiMH, Pb 
a Lifipol akumulátorů 

Ing. Zdeněk Budinský 

V dílně a v domácnosti jsou obvykle používáný baterie akumu-
látorů různých druhů i kapacit. Pro každý akumulátor existuje 
i většinou jednoúčelový nabíječ. Existuji také specializované inte-
grované obvody, vyvinuté pro nabíjení určitého druhu akumuláto-
rů, pomocí kterých lze postavit jednoduché nabíječe. Spojit více 
specializovaných integrovaných obvodů a postavit tak univerzální 
nabíječ již tak jednoduché není. 

Proto byl navržen tento jednodu-
chý, ale presto univerzální nabíječ se 
širokým využitím. Jako řídicí obvod 
nabíječe byl použit malý mikroproce-
sor, jenž umožňuje snadnou změnu 
vlastností nabíječe úpravou řídicího 
programu. Nabíječem lze nabíjet 
NiCd, NiMH, Pb a Li-polymer akumu-
látory. Po pouhé změně jedné kon-
stanty v programu lze nabíjet i aku-
mulátory Li -ion nebo poměrně nové 
A123 (Li-FePO4 - Lithium Iron Phos-
phate). Pro každý druh akumulátoru 
je naprogramován vhodný nabíjecí 
algoritmus, zajišťující jejich šetrné 
nabíjení 

Zapojení bylo dopiněno i spínaným 
stabilizátorem proudu, který umožňu-
je udržet tepelné ztráty nabíječe na 
rozumné výši. 

Základní technické údaje 

Určeno pro akumulátory: 
NiCd, NiMH - 1,2 Važ 12 V, 

olověné (i gelové) - 2 V, 6 V a 12 V, 
Li-polymer - 3,7 V, 7,4 Va 11,1 V. 

Vstupní napájecí napětí: 
střídavé max. 12 V, 

stejnosměrné max. 16 V. 
Nabíjecí proud: 1,2 A. 
Spínací kmitočet: 0 až 20 kHz. 
Další funkce: ochrana proti zkratu 

a přepólování, tepelná ochrana. 

Popis zapojení 

Schéma zapojení je na obr. 1. Na 
vstupu (pájecí body X2 a X4) je můst-
kový usměrňovač složený ze čtyř diod 
02 až D5, umožňující napájení stří-
davým napětím. Mimo to jsou na 
desce s plošnými spoji ještě volné 
pájecí body, které dovolí připojit stej-
nosměrné napětí přímo za usměrňo-
vač. Nabíjená baterie se připojuje na 
svorky X1 a X3. 

Vstupní napětí je vyhlazeno kon-
denzátory Cl a 02. Stabilizátor 102 
omezuje napájecí napětí mikroproce-

LI J ENA 
ALM 

soru 104. Kondenzátory 03, 04 a C5 
zabraňuji zakmitávání stabilizátoru. 

Činnost nabíječe řídí mikroproce-
sor 104, který je propojen s okolními 
obvody pomocí dvou vstupů a třech 
výstupů. Jeden vstup je připojen na 
třípolohový přepínač Si, kterým se 
volí druh akumulátoru. Je-li přepínač 
v poloze NiCd/NiMH, je na vstup PB5 
mikroprocesoru přivedeno napětí 5 V 
z výstupu stabilizátoru. Je-li přepínač 
v poloze prostřední, je na vstupu mik-
roprocesoru nap.ětí 2,5 V, určené dě-
ličem R2 a R12. V poloze Li-pol je 
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vstup PB5 zkratován na zem. Mikro-
procesor si pravidelně měří napětí na 
vstupu PB5, takže neustále ví, jaký 
druh akumulátoru je nastaven, pří-
padně jestli se nezměnil. Program je 
napsán tak, že změna nastavení dru-
hu akumulátoru způsobí odstartování 
nabíjecího procesu znovu od začát-
ku. 

Na druhý vstup (PB3) je přiváděno 
napětí nabíjeného akumulátoru, sní-
žené děličem R6, R7, R14, R15 a trim-
rem P2. Rezistor na pozici R15 je re-
zerva pro hrubší doladění napětí. Jako 
referenční napětí je použito vnitřní re-
ferenční napětí mikroprocesoru, které 
je 2,56 V. Kondenzátor C7 vyhlazuje 
případné zvinění napětí nabíjeného 
akumulátoru. Mikroprocesor toto na-
pětí pravidelně měří a podle napro-
gramovaného algoritmu zapíná a vy-
píná nabíjecí proud. 

Zapínání a vypínání nabíjecího 
proudu probíhá nepřímo přes výstup 
FBI mikroprocesoru. Na tomto vý-
stupu má mikroprocesor k dispozici 
pulsně šiřkový modulátor (PVVM). 
V závislosti na stavu nabití akumulá-
toru se výstup PVVM nastaví na nulu, 
na maximum (5 V) nebo na nějaké 
jiné napětí mezi (je k dispozici 256 
kroků), je-li to potřeba. Výštupní na-
pětí PVVM je zmenšeno na velikost 
odpovídající úbytku na bočniku, kte-
rým je měřen nabíjecí proud, děličem 
R8, P1 a R13. Kondenzátor 06 filtru-
je střídavou složku regulace PVVM, 
takže napětí určené k řízení regulace 
proudu je čistě vyhlazené. 

Na poslední použité výstupy PBO 
a PB2 mikroprocesoru je připojena 
dvoubarevná (červenozelená) dioda 
LED 06, indikující stav nabíječe a na-
bíjeciho procesu. Význam indikace 
bude vysvětlen v odstavci Indikační 
dioda LED. Rezistory R9 a R10 ome-
zují proud, tekoucí diodou LED. - 

Zbylá část zapojení již slouží pou-
ze k regulaci napětí. Operační zesilo-
vač 101B je zapojený jako kompará-
tor. Porovnává napětí na invertujícím 
(a) vstupu, na kterém je napětí úměr-
né tomu, jak má být nabíjecí proud 
velký, a neinvertujícím (+) vstupu, na 
který je přivedeno napětí z bočniku 
R11 úměrné velikosti skutečného na-
bíjecího proudu. Je-li napětí na boč-
niku R11 (tedy i nabíjecí proud) větší 
než požadovaný, je na výstupu kom-
parátoru 101B napětí blízké na-
pájecímu. V opačném případě je na 
výstupu komparátoru napěti blízké 
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nule. Napětí z výstupu komparátoru 
101B je přivedeno na hradlo 103A. 
Hradlo přemění vstupní analogový 
signál s poměrně dlouhými náběžný-
mi a sestupnými hranami (dáno „po-
malostí" operačních zesilovačů) na 
pulsy s krátkými náběžnými a se-
stupnými hranami. Protože hradlo 
103A obrací fázi signálu, jsou na jeho 
výstupu zapojeny paralelně (pro zvět-
šení budicího výkonu) ještě hradla 
103B, 103C a 103D, která obr,acejí 
fázi signálu zpět a zároveň budí tran-
zistor T1, který reguluje nabíjecí proud. 
Celá regulační smyčka je navržena tak, 
aby se (v případě, že je nabíjecí proud 
větší než požadovaný) tranzistor T1 
rychle zavřel a naopak. Celý děj se 
neustále opakuje nejvyšší možnou 
rychlostí, danou především rychlostí 
(nebo lépe řečeno pomalostí) kompa-
rátoru 101B. Nejvyšší rychlost je asi 
20 kHz, tj. celý děj vypnutí a zapnutí 
T1 je opakován 20 000x za sekundu. 

Do série s výstupní zátěží je zapo-
Jena toroidní tlumivka LI, která vyhla-
zuje výstupní proud. Tranzistor T1 je 
sepnut, dokud proud nedosáhne na-
stavené hodnoty. Pak je vypnut. Po 
jeho vypnutí se začne zmenšovat vý-
stupní proud pod nastavenou úroveň 
a tranzistor T1 je opět zapnut. Díky 
rychle se opakujícímu vypinání a za-
pínání je nabíjecí proud dostatečně 
vyhlazený a mírně kolísá kolem po-
žadované úrovně. 

Protože se každá tlumivka snaží 
udržet velikost protékajícího proudu 
i po vypnutí spínače (T1), musíme 
mu průtok někudy umožnit. K tomu 
slouží polovina Schottkyho diody Dl. 
Po vypnutí tranzistoru T1 se proud 
uzavírá přes tlumivku Li nabíjený 
akumulátor, polymerové pojistky F1 
a F2 a bočnik R9, a pokud by se opět 
neotevřel tranzistor T1, tak by po-
stupně zanikl. Druhá polovina diody 
D1 Zabraňuje průniku napětí nabíje-
ného akumulátoru přes tranzistor T1 
do napájecího zdroje 

Polymerové pojistky Fl a F2 chrá-
ní nabíječ před poškozením zkrato-
vým proudem, pokud by byl na vý-
stup připojen akumulátor v opačné 
polaritě. Vzniklý zkratový proud za-
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hřeje polymerové pojistky, jejich od-
Or se prudce zvětší a tím omezí pro-
tékající proud na bezpečnou velikost. 
Protože se pojistky nacházejí i v blíz-
kosti tepelně namáhaných součástek, 
brání stejným způsobem také tepel-
nému přetížení nabíječe. Pokud tepel-
ná a zkratová ochrana není vyžado-
vána, lze je nahradit propojkou. 

Nabíjecí proud lze měnit v širo-
kých mezích, lze jej i regulovat od 
nuly do 'maxi nahradíme-li rezistor R13 
a trimr P1 potenciometrem. Maximál-
ní proud se vypočítá podle vzorce: 

'max = U104 RRP1 R13)/(RP1 +  R13 + R8)] /R11 

[A; V, S2] 

Proud lze nejjednodušeji změnit 
použitím jiného bočniku R11 nebo 
změnou odporu rezistoru R13. Kom-
binací potenciometru a rezistorů lze 
dosáhnout stavu, kdy výstupní proud 
může být regulovan pouze v určitém 
rozsahu (např. 0,5 až 1,5 A), je-li to 
potřeba. 

Na vstupu komparátoru proudu 
101B je zapojen pomocný dělič R4, R5, 
který kompenzuje případnou odchylku 
reálných vlastností (konkrétně vstup-
ní rozdílové napětí) operačního zesi-
lovače od ideálních. Jinými slovy dě-
lič zajišťuje, aby byl nabíjecí proud 
s jistotou nulový v době, kdy nulový 
má být. 

Další pomocný dělič tvořený rezis-
tory R1 a R3 přivádí na výstup malé 
stejnosměrné napětí. Výše napětí je 
ovlivňována závěrným proudem dio-
dy D1, takže občas je nutné dělicí po-
měr trochu upravit podle vlastností 
použité diody tak, aby výstupní napětí 
na,bíječe naprázdno bylo do 100 mV. 
Mikroprocesor napětí na výstupu po-
užívá k rozlišení tří stavů. Vysoké na-
pětí na výstupu znamená připojený 
akumulátor, malé napětí znamená 
nepřipojený a nulové napětí signali-
zuje zkrat na výstupu nebo akumulá-
tor připojený v opačné polaritě. 

Popis nabíjecích algoritmů 

NiCd a NiMH akumulátory 
Je-li zvoleno nabíjení NiCd a NiMH 

akumulátoru, může být nabíjení ukon-
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čeno po detekci vzrůstu napětí (in-
flexní bod nabíjecí křivky) nebo de-
tekci poklesu napětí (delta peak sys-
tem). Jakmile je zahájeno nabíjení, 
začne blikat dioda LED červeně. Při 
nabíjení NiCd a NiMH akumulátorů 
procesor každou minutu nabíjení pře-
ruší a změří napětí. Vzorky napětí 
získané při přerušení nabíjení se po-
rovnávají a hledají se změny signali-
zující nabitý akumulátor. Pokud je de-
tekován inflexní bod, nabíjení pokra-
čuje dál polovičním proudem po dobu 
94 dosavadní doby nabíjení. Inflexní 
bod se určuje porovnáváním rychlosti 
vzrůstu sousedních vzorků napětí 
akumulátoru. Pokud je detekován 
pokles napětí, je nabíjení ukončeno 
ihned. Pokles se určuje porovnává-
ním aktuálního vzorku s maximálním 
naměřeným napětím v průběhu nabí-
jení. Pokles musí být vyšší než 0,8 % 
z dosaženého maxima, minimálně 
ale 40 mV (dvě úrovně ADC převod-
niku mikroprocesoru). 

Olověné a Li-pol akumulátory 
Je-li zvoleno nabíjení olověného 

nebo Li-pol akumulátoru, je nabíjení 
. ukončeno po dosažení mezního na-

pětí. Jakmile je zahájeno nabíjení, 
procesor určí počet článků baterie 
akumulátorů (1, 3 nebo 6 článků pro 
olověné nebo 1 až 3 články pro Li-pol) 
a zjištěný počet oznámí počtem blik-
nutí diody LED (červeně). Uživatel by 
měl vždy zkontrolovat, zda byl počet 
článků určen správně, aby se nemoh-
ly poškodit. Pak se dioda LED rozsví-
tí červeně. Procesor neustále měří 
napětí akumulátoru a hlídá dosažení 
mezního napětí (olověné 2,3 V na 
článek, Li-pol 4,2 V na článek). Po 
jeho dosažení nabíjení ještě pokraču-
je 5 s a pak je přerušeno. Jakmile na-
pěti baterie klesne pod mezní hodno-
tu, nabíjení se opět na 5 s obnoví. 

Čím více je akumulátor nabitý, tím 
delší jsou přestávky mezi těmito na-
bíjecími pulsy, takže průměrný nabí-
jecí proud postupně klesá. Dioda LED 
zhasíná v rytmu přerušování nabíje-
ní. Je-li přerušeni nabíjení delší než 
25 s, je baterie považována za nabi-
tou a nabíjení je ukončeno. 

Indikační dioda LED 

Dvoubarevná dioda LED slouží 
k indikaci několika stavů nabíječe 
nebo nabíjení: 
- bliká zelená - nabíječ je zapnutý, 
čeká na připojení baterie; 
- střídá se zelená a červená - na vý-
stupu je zkrat, je přepólovaný akunnu-
lator nebo nabíječ čeká na své ochla-
zení; 
- blikne zelená po přepnutí druhu ba-
terie - signalizace přepnutí druhu ba-
terie; 
- bliká červená po připojení akumulá-
toru - signalizace počtu článků (NiCd 
a NiMH pouze lx, olověna baterie lx, 
3x, 6x, Li-pol lx až 3x); 
- bliká červená - probíhá nabíjení 
akumulátoru NiCd a NiMH; 
- svítí červena - probihá nabíjení aku-
mulátoru Pb a Li-pol; 
- zpomaleně bliká červená - blíží se ko-
nec nabíjení akumulátoru NiCd asNiMH; 
- začíná zhasínat červená - blíží se ko-
nec nabíjení akumulátoru Pb a Li-pol; 
- svítí zelená - nabíjení bylo ukončeno. 

Popis konstrukce a oživení 

Deska s plošnými spoji a rozmís-
těni součástek je na obr. 2. KVCili vět-
ším proudům je vhodné pocinovat ši-
roké měděné spoje na desce, aby se 
ještě zvětšil jejich vodivý průřez. 
K pájeni lze použít pistolovou pá-

ječku s pájecí smyčkou z drátu o prů-
měru 0,7 mm nebo mikropáječku. 

Tlumivku je vhodné k desce přile-
pit kapkou lepidla, místo mikroproce-
soru zapájíme objímku. Po zapájení 
všech součástek odstraníme špiča-
tým nástrojem zbytky kalafuny, aby-
chom odhalili nedokonalé spoje nebo 
zkraty (pohledem proti světlu). 

Po kontrole desky připojíme na 
vstupní svorky střídavé napětí 12 V. 
Změříme napětí na kondenzátorech 
Cl a 02, které by mělo být asi 16 V. 
Zkontrolujeme výstupní napětí stabili-
zátoru (5 V). Na nabíjecí výstup při-
pojíme akumulátor s ampérmetrem. 
Pak kouskem vodiče propojíme rezistor 
R8 na plus 5 V. Do akumulátoru za-
čne téct proud a trimrem P1 ho nasta-
víme na požadovanou velikost (1,2 A). 

Po nastavení proudu odstraníme 
propojku, vypneme napájení, zasune-
me procesor do objímky a opět je za-
pneme. Nyní budeme kalibrovat mě-
ření napětí akumulátoru. Nejdříve 
vytočíme víceotáčkový trimr P2 na 
doraz proti směru chodu hodinových 
ručiček. K seřízení měření napětí po-
užijeme zdroj napětí, nastavený na 
přesně 12,6 V (v toleranci 0,5 %), 
který připojíme na výstup nabíječe. 
Pozor, napájecí napětí musí být při 
tomto nastavování alespoň o trochu 
nižší než kalibrační napětí, aby se 
obě napětí neovlivňovala. Přepneme 
na nabijení akumulátorů Li-pol a při-
pojíme zdroj 12,6 V. Indikační LED 
blikne třikrát, což znamená, že na 
výstupu byl detekován tříčIánkový 
akumulátor Li-pol a mezní napětí 
bude právě 12,6 V. Pak se LED roz-
svítí na 5 s a zhasne. Víceotáčkový 
trimr šroubujeme svižně po směru 
chodu hodinových ručiček, dokud se 
LED opět nerozsvítí. Pozor, dioda 
LED by neměla být zhasnutá déle 
než na 25 s, jinak by procesor pova-
žoval akumulátor za nabitý a nabíjení 
by ukončil. Pak by bylo nutné nasta-
vení opakovat opět od začátku (stači-
lo by přepnout druh akumulátoru na 
NiMH a zpět na Li-pol). Kalibrace mě-
ření napětí nemá vliv na nabíjení 
akumulátorů NiCd a NiMH, ale je vel-
mi důležitá pro nabíjení především 
akumulátorů Li-pol. Pokud je kalibra-
ce provedena správně, má akumulá-
tor po odpojení od nabíječe napětí 
4,17 až 4,2 V na článek, nikdy ne víc. 

Je-li nabíječ oživen a nastaven, 
očistíme desku lihem nebo perchlor-
etylenem a nabíječ vložíme do vhod-
né skříňky s větracími otvory. Příklad 
možného řešení je na titulním obrázku. 

Seznam součástek 

R1 
R2, R3 
R4, R8 
R5 
R6 
R7 
R9, R10 
R11 30 m.(2, manganin 251 mm/40 mm 

330 kQ 
10 kš2 
820 kf2 
1 kš2 
120 kS2, 1 % 
1,2 mn, 1 % 
150 0. 
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1 rm d obraz 
Stanislav Kubin 

Alarmy pro obrazy jsou malá jednoduchá bateriově napájená 
zabezpečovací zařízení na ochranu obrazů v galeriích, na výsta-
vách a podobně proti odcizení. Způsob napájení a použití mikro-
procesoru umožnilo vyvinout alarm, který nepotřebuje vyměňovat 
baterii, nemusí se vypínat ani nastavovat a přitom je ho možné 
stejně jako obrazy v případě potřeby přenést z místa na místo. Za-
řízení má sirénu, která v případě pokusu o odcizení obrazu vydává 
dostatečně silný přerušovaný tón, postačující na upozornění, že je 
s obrazem manipulováno. Alarm je možné dopinit RF modulem 
pro bezdrátové vysláni signálu s informací o poplachu a o pokle-
su napájecího napětí. 

Základní technické parametry 

Napájená: 
6 V (2x lithiový článek CR2032). 

Signalizace poklesu 
napájecího napětí: < 4,2 V. 
Klidová proudová spotřeba: < 1 µA. 
Proudová spotřeba při poplachu: 

asi 1,4 mA. 
Čas poplachu: 
- 15 s (nastavitelné v programu). 
Rozměry: 72 x 50 mm. 

Popis zapojení 

Vzhledem k tomu, že je alarm ří-
zen mikrokontrolérem, je použito mi-

nimální množství součástek nutných 
pouze pro ošetření vstupů, nastavení 
referenční úrovně pro měření velikos-
ti napájecího napětí a blokování na-
pájení. 

Pro napájení by stačil i pouze je-
den lithiový článek. Dva jsou použity 
pro větší akustický výkon sirény. V pří-
padě potřeby je možné připojit k alarmu 
RF vysílací modul SZ-VF-RT4-433. 
Mikrokontrolér při alarmu a při pokle-
su napájecího napětí odvysílá čtyř-
bajtovou zprávu. První bajt (IDO nebo 
1D3) nese informaci o důvodu vysláni 
zprávy, tedy alarm nebo pokles na-
pájecího napětí. Druhý a třetí (ID1 a 102) 
nese informaci o čisle zařízení. Čtvrtý 
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je součtem druhého a třetího. Nasta-
vovat lze v programu před naprogra-
mováním: 

constant 
constant 
constant 
constant 
constant 

delka_alarmu=d160' 
IDO=d'33' 
ID3=d'34' 
ID1=6001 
ID2=6011 

;60 = 601 25*2ms= 15sekund 
;33=identifikace alarmu 
;34=identifikace poklesu napeti 
;1.byte identifikace zarizeni 
;2.byte identifikace zarizeni 

Rychlost vysílání byla přizpůsbbena 
možnostem RF modulů a je 500 Bd. 
Mezera mezi jednotlivými bajty je 6 ms. 
Víc je patrné z asembleru programu. 
Signál ci alarmu se vysílá na začátku 
a na konci akustické signalizace. Sig-
nál o poklesu napájecího napětí se 
vysílá (testuje se i napájecí napětí) 
vždy při zavěšení obrazu. 

Popis funkce 

Alarm se umístí pod visící obraz. 
Pokud je alarm v klidu, přepínač není 
stisknutý (není zavěšen obraz), mik-
rokontrolér je v režimu spánku. Stisk-
nutím přepínače (pověšením obrazu) 
se mikrokontrolér probudí z režimu 
spánku. Zapnutí signalizuje jedním 
krátkým a jedním dlouhým tónem. 
Otestuje velikost napájecího napětí, 
a pokud je napětí nižší než asi 4,2 V, 
je vysílán signál o poklesu napájecího 
napětí a také akustický signál v po-
době tří dlouhých tónů. Poté přejde 
mikrokontrolér opět do režimu spán-
ku. Sundá-li někdo obraz nebo ho tře-
ba jen nadzvedne, začne se vysílat 
signál poplachu a akustická signali-
zace v podobě přerušovaného tónu. 

R12 
R13 
R14 
R15 
P1 
P2 
Cl 
C2 
03, C6 
04, C5 
101 
102 
103 
104 
T1 
D1 
02, 03, 04, 05 

10 ka 
4,7 ka 
27 kn, 1 % 
viz text 

2,5 ka trimr CA6H 
víceot. trimr S64Y/1 ka. 

1000 µF/16 V 
330 µF/16 V 

07 100 nF 
47 µF/35 V 
LM358 
78L05 
HCF4011BE 
ATtinyl 5L 
IRF9Z34 
MBR1545CT 
1N4007 

06 dvoubarevná LED se společnou 
katodou, červenozelená 
Li DPU033A1, 33 µH/1 A 
Sl přepínač KNX135 
F1, F2 PFRA110 
Precizní objímka D1L8 

Pro zájemce o stavbu nabíječe 
je připravena sada součástek a des-
ka s plošnými spojí (vše podle Se-
znamu součástek) za 350 Kč, pří-
padně. samotný naprogramovaný 
mikroprocesor za 130 Kč. Objed-
návku můžete poslat na adresu: 
BEL, Eliášova 38, Praha 6, 160 00, 
tel.: 222 950 345, info@bel-shop.eu. 
Komerční využití tohoto návodu 
bez souhlasu autora není dovoleno. 

Závěr 

Popsaný nabíječ je jen základ, kte-
rý lze jednoduše rozšířit o regulaci 
proudu nebo použitím výkonnějších 
součástek (tranzistoru, diody a tlu-
mivky) několikanásobně zvýšit nabí-
jecí proud. Zařazením několika nabí-
ječů do série lze postavit i nabíječ 
akumulátorů LI-pol s automatickým 
vyrovnáváním napětí. V tomto přípa-
dě by však bylo nutné použít k napá-
jení každého nabíječe vždy samo-
statné vinutí transformátoru. Lze jej 
použít i jako zcela jednoúčelový nabíječ, 
jehož jediná obsluha spočívá v připo-
jení akumulátoru. 
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Jednoose digitálni odméfováni 
Radek Filip a Pavel Hořínek 

Před časem jsem si pořídil malý soustruh SM-300E od Promy 
a zjistil jsem, že měření obrobku klasickou posuvkou je velmi ne-
praktické a zdlouhavé. Tak jsem se rozhodl postavit si digitální 
odměřování. Ke snímání polohy jsou použity digitální posuvná 
měřítka, která jsou propojena s elektronikou odměřování. Přesnost 
těchto měřítek, jak uvádí výrobce, je 0,01 mm. Na soustruhu vyba-
veném tímto odměřováním se práce urychlí i zkvalitní. Pro měření 
na soustruhu je potřeba dvou kusů těchto odměřování v osách 
X a Y. Odměřovat lze i na jiných strojích, jak kovoobráběcích, tak 
i dřevoobráběcích (vrtačky, frézky, pilky, dlabačky, brusky apod.). 

Popis měřítek 

Posuvná měřítka lze koupit např. 
u fy První hanácká BOW (www.bow.cz) 
✓ různých délkách a provedeních. 
Měřítka jsou vybavena komunikač-
ním konektoretn se čtyřmi vývody. 
Zapojení konektoru je na obr. 3 a 4. 
Vysvětlivky k popisu: Vneg znamená 
GND a Vpos je +1,5 V. 

Měřítko obsahuje i miniaturní člá-
nek, ale ten nebudeme potřebovat. 
Měřítko je napájené přímo z pří-
stroje. Montáž pravítek na soustruhu 
SM-300E je vidět na fotografiích Tato 
měřítka lze namontovat v podstatě 
na jakýkoliv stroj. Pouze je potřeba 
zvolit vhodnou délku měřítek, tak aby 
pokryla délky posuvů v osách, které 
chceme vybavit tímto odměřováním. 
Výkresová dokumentace s montáží 
pravítek neni k dispozici, protože ne-
lze udělat univerzální uchycení na 
různé typy strojů. Pravítka nejsou 
odolná proti vlhkosti, proto je nedo-
poručujeme montovat na stroje, které 
používají chladicí emulzi. Jako sní-

mače polohy byly vyzkoušeny někte-
ré typy digitálních posuvek čínské vý-
roby, které jsme pouze mechanicky 
upravili podle potřeby. Tyto posuvky 
je potřeba nejdřív vyzkoušet, to zna-
mená propojit je s naším odměřová-
ním. Před zapojením posuvky je po-
třeba zjistit zapojení komunikačního 
konektoru. Pokud bude po propojení 
souhlasit údaj na posuvce s údajem 
na přístroji, bude vše v pořádku a po-
suvku tak lze použít jako snímač. 

Popis zapojení 

Odměřování se napájí napětím 12 V 
a odběr proudu se pohybuje kolem 
100 mA. Dioda D1 chraní odměřová-
ní proti přepólování. Stabilizátor 101 
upravuje napájecí napětí na 5 V. 
Tímto napětím je napájena celá elek-
tronika odměřování. Stabilizátor 102 
upravuje napětí na 1,5 V pro napáje-
ní měřítka Dvojitý komparátor 103 je 
zapojen jako převodník úrovně signá-
lů z měřítka. Výstupy komparátorü 
jsou připojeny do vstupů procesoru 

104, kde se získané signály z měřítka 
dále zpracovávají. K procesoru 104 
jsou ještě zapojena dvě tlačítka, indi-
kačni LED a displej. Tlačítko T11 „re-
set" má funkci nulování naměřených 
hodnot. 

Druhým tlačítkem TI2 se mění re-
žim měření. Měření se volí bud' v me-
trických, nebo palcových mírách. In-
dikační LED 02 signalizuje režim 
v palcovém měření. Displej je v mul-
tiplexním zapojení. Tranzistory T1 až 
T6 spínají jednotlivé anody displeje 
a tranzistorové pole 105 výkonově 
odděluje katody displeje od proceso-
ru. Rezistor R26 a kondenzátor C11 
nulují procesor. Krystal X1 s konden-
zátory 09 a 010 určují pracovní kmi-
točet 20 MHz procesoru. Tranzistor 
T7 je zde ve funkci spinače pro nulo-
vání měřítka. Měřítko je nulováno 
propojením vývodu napájení +1,5 V 
a vyvodu Clock. Všechny funkce a ovlá-
dání zajišťuje programové vybavení 
procesoru. 

Popis sestavení 

Odměřování je sestaveno na dvou 
deskách s plošnými spoji. Na jedné 
desce je umístěn displej, ovládací tla-
čítka a indikační LED. Druhá deska je 
osazena procesorem s dalšími sou-
částkami. Desky s plošnými spoji osad-
te součástkami podle rozpisu. Místo 
procesoru zapájejte objímku a do ní 
pak nasuňte procesor. Pro součástky 
s tlustšími vývody upravte díry v des-
kách vrtáčkem 1 mm. Při osazování 
dávejte pozor na správnou polaritu 
a pozice jednotlivých součástek. Vy-
varujete se tím případné nefunkčnos-
ti zařízení. K pájení použijte mikropá-
ječku, trafopáječka má tlustý pájecí 
hrot a špatně se s ním pájí. Při pájení 
nepouživejte žádné pájecí kapaliny 
nebo kyseliny. Tyto chemikálie trvale 

Obr. 2. Deska s plošnými spoil 

Závěrem 

Ačkoliv je zde uvedena i deska 
s plošnými spoji, konstrukce byla oži-
vena pouze na zkušebním nepájivém 
poli (viz titulní obr.). Výroba nikdy ne-

začala, neboť se objednavatel dostal 
do finančních problémů. Ze stejného 
důvodu nebyl zkonstruován přijímač 
signálu poplachu nebo poklesu napáje-
cího napětí. Pokud by byl zájem, mohu 
ho vyvinout. Na druhou' stranu je ale-
spoň tato konstrukce volně k dispozici. 

Zdrojový kód programu na DVD 
k výše uvedenému alarmu si lze ob-

jednat na adrese standa@praha82.cz. 
Na DVD (3,37 GB dat) dále najdete 
kompletní dokumentaci (včetně asem-
blerů) ke všem konstrukcím za po-
sledních 13 let mé práce. Více na 
http://www.laserteam.cz/sct/. 

Zdrojový kód lze také stáhnout na 
www.aradio.cz 

R1 
R2 
R3 
R4 
C1 
03 
D1 
02, D3 
101 
103 
PRI 
B1, B2 
SPI 

Seznam součástek 

47 kE2 
100 kO. 
27 kš) 
150 I<C2 
100 µF/6 V, tantal. 
100 nF 
BAT42 
LED, 3 mm, G 
PIC12F629 + objímka 
SZ-VF-RT4-433 
SMO5H09P 
CR2032H 
KP E-222 
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) poškodí plošné spoje. Mechanicky jsou desky s plošnými spoji spojeny 
distančními sloupky délky 15 a 10 mm. 
Elektricky jsou propojeny drátky. Po 
osazení obě desky smontujte k sobě 
distančními sloupky a do pajecích ot-
vorů postupně zapájejte drátky. Tyto 
drátky jsou získány z odštípnutých 
vývodů z rezistorů po zapájení. 
K propojení měřítka s přístrojem 

byl použit kabel z nefunkční myši. 
Tento kabel je dobře ohebný a navíc 
má už na jedné straně konektor. V na-
šem případě jsme použili kabel s ko-
nektorem CANON 9 pin. Do měřítka 
je kabel připájen na vývodové plošky 
a potom zafixován tavným lepidlem 
k pouzdru měřítka, viz fotografie. 

Poznamenejte si ještě, které vodi-
če v kabelu použijete a kam je zapojí-
te. Pozor na přepc5lování napájecího 
napětí. Vývod z desky je proveden 
4žilovým lankovým vodičem na konci 
opatřeným konektorem také CANON 
9 pin. Konektory musí do sebe „paso-
vat". 

Napájecí napětí je také přivádě-
no lankovým vodičem. K napájení 
byl použit klasický napájecí adap-
tér 500 mA. Je potřeba počítat s tím, 
že jedno odměřování má spotřebu 
kolem 100 mA a podle počtu zapoje-
ných přístrojů zvolit adaptér. Než 
přivedete napájecí napětí, udělejte 
ještě vizuální kontrolu, zda je vše 
správně zapojené. Po kontrole připoj-
te měřítko a přivedte napájecí napětí. 
Displej by měl svítit a zobrazovat 
údaj 000,00 Při posouváni měřítka 
se údaj na displeji mění podle délky 
posouvání měřítka Tento údaj zkontro-
lujte s údajem na displeji měřítka. Ještě 
vyzkoušejte funkčnost obou tlačítek. 

Nakonec odměřování vestavte do 
plastové krabičky i s konektory pro 
připojení měřítek a napájení K vesta-
vění tří přístrojů doporučuji plasto-
vou krabičku KP 22. Tu lze koupit 
u firmy GM electronic. Displej odmě-
řování má zelenou barvu, a tak je 
vhodné před něj umístit zelenou plas-
tovou fólii, která jas displeje zvýší 
a nebude tak ovlivňován okolním svět-
lem. 

Na závěr bychom chtěli upozornit 
na to, že konstrukce není vhodná pro 
začátečníky, neboť plošné spoje jsou 
velmi jemné a pájení vyžaduje znač-
nou zručnost. 
V případě nejasností připomínky 

na horinek3@seznam.cz V případě 
potřeby můžeme dodat i digitální mě-
řítka. 

Rozpis součástek 

R1 až R6 
R7 
R8, R25 
R9 až R16 
R17, R18 
R19, R23, R26 
R20, R21 

1,5 I«) 
56 C≥ 
220 0, 
120 š), 
2,2 ka 
1 kS2 
10 kg2 
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R24 
Cl 
02, 04, 05, 
07, 08, C11 
03 
C6 
09, 010 
T1 až T6 
T7 
D1 
02 
101 
102 
103 

•-• 

•  

CC 

Cn 

0 _hit 
OJ 
CC a 

(t) 

ni 

CC 

CS) sr E  
CU 

sr CZ 

470 kš2 
100 µF/25 V 

100 nF/keram. 
22 µF/50 V 
10 µF/50 V 
22 pF/keram. 
BC556 
BS108 
1N4007 

LED, zel., 3 mm 
7805 
LM317L 
LM 393 

OJ 

Obr. 1. Schéma zapojeni 

104 P1C16F72 
105 ULN2803 
Dil, Di2 BA56-11GVVA 
X1 20 MHz 
TI1, T12 P-DT6 GM 
Objímka DIL 28 úzká 
Distanční sloupek 10 'mm, 2 ks 
Distanční sloupek 15 mm, 2 ks 

Stavebnice i měřítka si můžete objednat 
na drese: Hobby elektro, K Haltýři 6, 
594 01 Velké Meziříči, tel.: 566 522 076, 
fax: 566 520 757, mobil: 776 853 843, 
e-mail: hobbyel@iol.cz 
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Generátor funkci 
Dos 3.0 

Martin Olejár, www.elwelicz 

Ještě stále ve vaší dílně chybí kvalitní generátor funkcí? Občas na-
vrhujete a vyrábíte svá vlastní zapojení a pro jejich testování potřebu-
jete napěťové signály s různým průběhem, nastavitelným kmitočtem 
a amplitudou? Nabídka hotových přístrojů je na českém trhu poměrně 
široká, ale proč si nepostavit vlastní... Pro člověka, nejspíš kutila nebo 
elektronika, který čte rád tento časopis, bude určitě zajímavější a vý-
hodnější si takový generátor funkcí vyrobit. Po přečtení těchto stránek 
by pro vás mělo být dopinění chybějícího článku vaší „malé domácí 
laboratoře" zase o krůček jednodušší. 

Popis 

Přístroj vytváři napěťový signál se si-
nusovým, trojúhelníkovým a obdélníko-
vým (TTL) průběhem o nastavitelné frek-
venci a amplitudě. 

Přístroj má dva výstupy. První je ana-
logový. Podle nastavení zde může být prů-
běh napětí bud' sinusový, nebo trojael-
níkový. Výstupní impedance je 50 Q. 
Druhý výstup je digitální, jeho úrovně od-
povídají standardu TTL a výstupní impe-
dance je 600 Q. Kmitočet i fáze signálu 
jsou shodné pro oba výstupy. Kmitočet lze 
regulovat od 1 Hz do 1 MHz s krokem 
1 Hz. Amplituda analogového signálu je 
plynule nastavitelná v rozsahu 0 až 1 V 
při zátěži 50 S2 (4 V p-p bez zátěže). 

Přístroj je napájen adaptérem 9 VAC. 

Přímá digitální syntéza 

Používá se také zkratka DDS z anglic-
kého Direct Digital Synthesis. Analogový 
signál se vytváří digitálními obvody 
a převodníkem D/A. V případě obvodu 
AD9833 firmy Analog Devices je zmíně-
ným analogovým signálem napětí o sinu-
sovém nebo trojúhelníkovém průběhu. 
Hlavní částí obvodu je tzv. fázový akumu-
látor (PHASE ACUMULATOR), který 
s každým hodinovým cyklem aktualizuje 
fázi výstupního signálu. V každém tomto 
cyklu je k aktuální hodnotě fáze přičtena 
hodnota uložená ve frekvenčním registru 
(FREQO REG nebo FREQ1 REG), tato 
hodnota bývá označována jako Ap. Aku-

AGND DGND VDD 

MCLK O 

FREOO REG 

FREO1 REG 

AVO Dl 
DVDD 

MUX 

REGULATOR 

t 2.5V 

CAP/2.5V 
 O  

PHASE 
ACCUMULATOR 

(28-Bil) 

PHASE° REG 
PHASE1 REG 

P-110-

- ON-

mulátor fáze a frekvenční registr tvoří di-
gitálně řízený oscilátor. Při změně hodnot 
ve frekvenčním registru (při změně vý-
stupní frekvence) se mění fázový signál 
a tím i průběh výstupního napětí vždy spo-
jitě. Výstupní kmitočet je pak dán vzta-

hem: f = (ÁTsfmc.u3/2") kdefmcuc je hodi-
nový kmitočet a n je počet bitů fázového 
akumulátoru — v tomto případě 28. Jed-
notlivým bodům fáze odpovídají jednotli-
vé adresy v paměti ROM, která obsahuje 
konkrétní hodnoty funkce sinus pro D/A 
převodní k. Obvod AD9833 umožňuje po-
mocí multiplexeru (MUX) přemostit ROM 
paměť s tabulkou hodnot a na vstup D/A 
převodníku tak připojit přímo výstup fá-
zového akumulátoru, tím pak na výstupu 
vznikne napětí s trojúhelníkovým průbě-
hem. 

Popis zapojení 

Hlavní část 
Srdcem přístroje je již zmíněný inte-

grovaný obvod přímé digitální syntézy 
(DDS) firmy Analog Devices s označením 
AD9833 (103). Tento obvod je řízen mik-
rokontrolérem PIC16F73 (102) po třívodi-
čovém sériovém vedení (vývody RA2, 
RA3 a RA5). Hodinový signál pro DDS 
pro mikrokontrolér je zajištěn společným 
přesným krystalovým generátorem obdél-
níkového signálu s vestavěnou programo-
vatelnou děličkou kmitočtu, fázovým 
závěsem a pamětí PROM (Q1), naprogra-
movaným na výstupní kmitočet 
16 777 216 Hz (224 ). K mikrokontroléru 

MUX 

CONTROL REGISTER 

SERIAL INTERFACE 
AND 

CONTROL LOGIC 

FSYNC SCLK 

ON-BOARD 
REFERENCE 

SIN 
ROM 

MUX 

CONTROL 

_I DIVIDE BY 2 
MUX 

AD9833 

10-BIT DAC 

 0 COMP 

R 
200iI 

 O 

SOMA 

VOUT 

Obr. 1. Vnitřní blokové zapojeni obvodu AD9833 převzaté z katalogového listu 
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jsou dále připojeny periferie pro komuni-
kaci s uživatelem. Těmi jsou displej LCD 
2x 16 znaků pro zobrazení nastaveného 
kmitočtu a typu výstupního signálu (vý-
vody RC5, RC6, RC7, RBO až RB7) a také 
klávesnice složená z pěti tlačítek (vývody 
ROO až RC4). Trimr R1 slouží pro nasta-
vení kontrastu LCD displeje. 

Výstupní obvody 
Z výstupního signálu obvodu AD9833 

(vývod 10) je členem RC (R10, C12) od-
dělena stejnosměrná složka. Poté je sig-
nál zesílen precizním operačním zesilo-
vačem OPA2134 (IC6A) v zapojení 
neinvertujicího zesilovače. Z jeho výstu-
pu je signál přiveden na vstup kompará-
toru a také na dráhu potenciometru R22, 
kterým se reguluje amplituda napětí na 
analogovém výstupu. Na jezdec potenci-
ometru je připojen vstup dalšího neinver-
tujíciho zesilovače (IC6B), jehož výstup 
vede přes výstupní rezistor 50 S-2 (R18, 
R21) na konektor BNC (analogový vý-
stup). Jako komparátor je použit velmi 
rychlý obvod AD8561 (108), u kterého je 
rezistory (R14, R15, R17 a R20) nasta-
vena hystereze, korigován fázový posun 
a střída výstupního signálu. Jeho výstup 
je přiveden opět přes výstupní rezistor 
(R19) na druhý konektor BNC (digitální 
výstup). 

Napájecí obvody 
Napájení přístroje je (především 

z bezpečnostních důvodů) realizováno 
běžně prodávaným adaptérem s výstup-
ním střídavým napětím 9 V. Zapojení je 
však přizpůsobeno i pro případné napáje-
ní symetrickým stejnosměrným napětím 
±8 až ±14 V. Pro větší bezpečnost je ob-
vod opatřen dvěma proudovými vratnými 
pojistkami (R4, R5). Diody (D1, D2) chrání 
přístroj proti přepólování zdroje v případě 
napájení symetrickým stejnosměrným na-
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pětím a v případě napájení adaptérem 
9 V AC (tedy střídavým napětím) slouží pro 
jednocestné usměrnění. Napěti je pak 
filtrováno kondenzátory 04 a 05 s dosta-
tečnou kapacitou. V celém zapojení se na-
chází celkem pět integrovaných stabilizá-
torů typu 78xx/79xx. Ty zajišťují napájecí 
symetrické stejnosměrné napětí ±5 V 
zvlášť pro analogovou (109, IC7) a zvlášť 
pro digitální část (105, 104). Pátý stabili-
zátor (IC1) napájí mikrokontrolér, krysta-
lový generátor a displej LCD. Operační ze-
silovač (106) vyžaduje pro správnou funkci 
filtrační elektrolytické kondenzátory v těs-
né blízkosti u svého pouzdra, tedy již na 
výstupu stabilizátorů. Proto jsou stabilizá-
tory pro analogovou část (‚09, IC7) opat-
řeny ochrannými diodami (04, 03). Všech-
ny integrované obvody jsou opatřeny 
blokovacími kondenzátory s kapacitou 
47 nF. 

Modul s tlačítky 
Tlačítka jsou osazena na samostatné 

desce, na které jsou propojena s konek-
torem SL2. LED pro podsvícení tlačítek 
jsou paralelně propojeny a opatřeny para-
lelní kombinací rezistorů (R101, R102) 
omezující proud. 

Program 

Program mikrokontroléru řídí integro-
vaný obvod přímé digitální syntézy, nasta-
vuje tedy především výše zmíněný frek-
venční registr v obvodu AD9833 na 
hodnotu odpovídající nastavenému kmi-
točtu. Ovládá také modul LCD a sleduje 
signály z klávesnice. Hlavní část progra-
mu funguje přibližně takto: šesti dekadic-
kým číslicím zobrazeným na displeji 
odpovídá šest registrů paměti RAM v mi-
krokontroléru. Tyto číslice reprezentují 
údaj o výstupním kmitočtu v Hz. V dolním 
řádku displeje pohybujeme kurzorem tla-
čítky vlevo/vpravo. Po stisknutí tlačítka 
nahoru/dolu se zvýší, respektive sníží 
o jedničku obsah registru, odpovídající 
kurzorem zvolené číslici, a tím i tato čísli-
ce na LCD. Program po každé změně kon-
troluje přetečeni (nad 9) nebo podtečení 
(pod 0) daného registru a případně upraví 
i číslice ostatních řádů čísla. Dále se pak 
postará o skrytí bezvýznamných nul. Při 
podržení tlačítka nahoru/dolu probíhá čí-
tání vybrané číslice cyklicky a tím se po-
stupně lineárně zvětšuje celé číslo. Při 
současném podržení tlačítka OK je toto 
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Obr. 3. Zapojení desky s tlačítky 

čítání rychlejší. Při každé změně čísla pro-
gram rovněž převede číslo z dekadické 
soustavy do soustavy dvojkové a upraví 
je. Pak toto číslo ve dvojkové soustavě 
uloží po sériovém vedení do frekvenční-
ho registru obvodu AD9833. Výběr tvaru 
výstupnlho signálu je řešen rovněž tlačít-
ky nahoru/dolu při umístění kurzoru zcela 
vpravo. 

Technické údaje 

Analogový výstup: 
Minimální odstup 
2. harmonické složky: 
1 Hz až 80 kHz: 
100 kHz: 
500 kHz: 
1 MHz: 

60 dB, 
57 dB , 
42 dB, 
37 dB. 

(Třetí a ostatní harmonické složky výstup-
nlho signálu jsou oproti druhé harmo-
nické zanedbatelné.) 

Minimální odstup signál-šum 
v pásmu 1 Hz až 1 GHz: 62 dB. 

Odchylka nastaveného a reálného 
kmitočtu v pásmu 1 Hz až 1 MHz: 

typ. 10 ppm (0,001 %), 
max. 50 ppnn (0,005 %). 

Odchylka amplitudy v pásmu: 
10 Hz až 1 MHz: max. 0,4 %, 
1 Hz až 10 Hz: max. 3 °A. 
Nastaveni výstupní amplitudy: 

0 až 1,1 V při zátěži 50 SI 
Výstupní impedance: 50 S2 (±0,5 S-2). 

Digitální výstup: 
Maximální délka 
náběžné/sestupné hrany: 100 ns. 
Výstupní impedance: 600 .C2 (±60 Š-2). 

Další údaje: 
Napájecí napětí: 9 VAC/220 mA 

nebo stejnosměrné symetrické 
napětí 2x 8 V až 2x 13 V. 

Hmotnost včetně 
doporučené krabičky: 230 g. 
Vnější rozměry krabičky: 

95 x 135 x 45 mm, 
s knoflíkem a konektory: 

95 x 140 x 50 mm. 

Poznámka: Parametry přístroje byly změ-
řeny ve spolupráci s katedrou měření fa-
kulty elektrotechnické ČVUT. 

Deska s plošnými spoji 

Integrovaný obvod AD9833 je na kvali-
tu návrhu desky poměrně citlivý. Hlavní 
deska musí být v každém případě rozdě-
lena na digitální a analogovou část, které 
se oddělí tzv. izolačním příkopem. Obě 
části jsou z jedné strany pokryty plochou 
„rozlité" země, a to tak, aby tato plocha 
téměř nebyla přerušena jinými vodiči. Ana-
logová a digitální zem je propojena pod 
obvodem digitální syntézy a izolační pří-
kop je přemostěn pouze v jeho těsné blíz-
kosti. Klíčové je rovněž rozmístění bloko-
vacích kondenzátorů, kterých je na desce 
s plošnými spoji celkem téměř dvacet. 
Hlavní deska je vyrobena jako dvojvrstvá 
s prokovenými děrami v provedení HAL 
s nepájivou maskou v páté třídě přesnos-
ti. Druhá deska je pouze jednostranná 
a slouží pro osazení tlačítek klávesnice. 

Poznámka: Obrazce plošných spojů 
pro výrobu zde neuvádím, protože desku 
nelze vyrobit doma v dostatečné kvalitě 
z papírové předlohy, ale obě desky ploš-

ných spojů si můžete objednat na inter-
netových stránkách autora — viz dále. 

Pájení součástek SMD 

Součástky SMD můžete nejprve přile-
pit speciálním (ale stačí i obyčejným „vte-
řinovým") lepidlem k povrchu desky a je-
jich vývody poté připajet. Jinou možností 
je také nanést si malé množství pájky na 
jednu z pájecích plošek, přiložit součást-
ku pinzetou mikropáječkou příslušný vý-
vod součástky připájet. Může se ale stát, 
že bude v takovem případě součástka 
mírně nadzvednutá nad deskou. Je ji tedy 
třeba lehce přitlačit shora pinzetou a za 
stálého tlaku znovu zahřát tento jeden 
vývod. Pak už stačí zapájet všechny ostat-
ní vývody stejně jako v předchozím pří-
padě. Případné slití pájky mezi dvěma 
vývody integrovaného obvodu nejlépe 
odstraníte odsávačkou. Pájecí plošky vo-
divě spojené s rozlitou mědí je třeba za-
hřívat déle. Přestože jsou s plochou pro-
pojeny jen čtyřmi tenkými vodiči (tzv. 
termické plošky), snadněji se z nich od-
vádí teplo do okolní plochy. Kvůli RoHS 
(direktiva zakazující použití nebezpečných 
látek v elektronice) nemohu doporučit pá-
jení klasickou trubičkovou PbSn pájkou, 
ale presto mi nezbýva než konstatovat, že 
je pro pájení vhodnější než její bezolov-
naté „náhražky". V každém případě však 
používejte při pájení vhodné a pro danou 
pájku určené tavidlo. Tavidlo obsažené 
v trubičkové pájce může být postačující, 
ale není dobré se spoléhat jen na ně. 

Osazení desky 

Všechny součástky (SMD i klasické) 
jsou umístěny pouze z jedné strany des-
ky. Výjimku tvoří pouze displej LCD 
a modul klávesnice. V zapojení jsou z větší 
části použity součástky SMD pro povrcho-
vou montáž. K jejich osazování doporu-
čuji používat k tomu určenou pinzetu, 
mikropáječku s vhodným hrotem a v ne-
poslední řadě také dobré osvětlení, a to 
nejlépe z obou stran. Pokud váš zrak není 
zrovna nejlepší, je vhodné použít také stol-
ní (nebo jinou) lupu. 

Nejprve osaďte všechny kondenzáto-
ry a, rezistory v SMD pouzdru velikosti 
1206. Součástky umístěné pod integrova-
nými odvody 102 a 106 musejí být v kaž-
dém případě zapájeny (a raději i elektric-
ky zkontrolovány) před osazením 
zmíněných integrovaných obvodů. To 
samé platí i pro rezistor R2 pod trimrem 
R1. Pokračovat můžete osazením všech 
integrovaných obvodů, diod, trimru a elek-
trických vratných pojistek. Elektrolytické 
kondenzátory, konektory a potenciometr 
osaďte až nakonec. Mikrokontrolér 102 
můžete osadit do objímky, ale nerd to nut-
né. Naopak operační zesilovač 106 pájej-
te přímo, objímku zde v žádném připadě 
nepoužívejte. Stabilizátory analogové části 
IC7 a 109 jsou umístěny vertikálně. Sta-
bilizátor ICI pro napájení mikrokcintrolé-
ru, generátoru a LCD je umístěn horizon-
tálně. Mezi něj a desku s plošnými spoji 
vložte silikonovou izolační podložku a při-
šroubujte jej šroubkem a matkou M3. Bez 
této izolační podložky by se mohla zkrato-
vat kovová část pouzdra stabilizátoru se 
spoji pod ní Nepájivá maska není pino-
hodnotnou elektrickou izolací: Vývody po-
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tenciometru zohýbejte kleštěmi směrem 
k jeho ose pod úhlem 90 ° a jeho krajní 
vývody lehce rozevřete směrem od sebe. 
K ohýbání nepoužívejte příliš velikou sílu, 
abyste potenciometr nepoškodili. Poté jej 
provlečte dírou v desce tak, aby jeho tělo 
bylo ze strany součástek a osa ze strany 
opačné. Potenciometr nejprvä dotáhněte 
maticí a až poté připájejte jeho vývody 
k pájecím ploškám na desce. Nikdy ne-
postupujte v opačném pořadí, mohla by 
se poškodit deska. Přes kovové tělo 
potenciometru přetáhněte tenký neizolo-
vaný drátek, který nejprve připájíte do pro-
kovené díry v plošném spoji vodivě spo-
jené s plochou analogové země a poté 
i k tělu potenciometru. 

Konektory' pro připojení klávesnice 
a displeje LCD jsou osazeny z opačné 
strany desky než ostatní součástky. Tyto 
konektory připájejte nejprve do hlavní des-
ky a až po vyzkoušení a odměření opti-
mální vzdálenosti mezi touto deskou a mo-
duly (LCD a klávesnice) v přístrojové 
krabičce na ně připájejte do správné výš-
ky tyto moduly. V případě montáže do jiné 
krabičky můžete oba moduly propojit plo-
chými kabely. Při rozteči kabliků 1,27 mm 
lze využít pouze každý druhý vodič. 

Upozornění: Dbejte na polaritu diod, 
elektrolytických kondenzátorů a na orien-
taci umístění integrovaných obvodů. Stej-
ně tak i na hodnoty jedňotlivých součás-
tek a jejich umístění. I zde platí pravidlo 
‚Dvakrát měř, jednou řež". Opravování 
chyb způsobených nepozornosti nemusí 
být vždy úpině jednoduché. 

Uvedení do provozu, 
návod k použití 

Zařízení by mělo fungovat na první 
zapojení. Jediným regulačním prvkem 
v celém zapojení je trimr pro nastavení 
kontrastu displeje LCD. Ten můžete na-
stavit do střední polohy, ale LCD displej 
bude čitelný v jakékoli jeho poloze. 

Po připojení napájecího napětí by se 
mělo rozsvítit podsvícení displeje a pří-
padně i tlačítek. Na displeji by se měl zob-
razit úvodní text „Generátor funkcí 1 MHz" 
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Obr. 4. Osazení desky součástkami 

(nebo obdobný) a po chvilce nápis „Hz 
' (nebo obdobný). 
Pokud tomu tak není, zkontrolujte prs-

tem teplotu proudových vratných pojistek. 
Pokud je vyšší než asi 40 °C, máte na 
plošném spoji nejspíš někde zkrat v rozvo-
du napájecího napětí. Zkontrolujte voltme-
trem napájecí napětí na výstupech jednot-
livých stabilizátorů, případně i na vývodech 
jednotlivých integrovaných obvodů. 

Nastavte tlačítky výstupní kmitočet na-
příklad 100 Hz sinus. šipky vlevo a vpra-
vo sbuží pro posun kurzoru, šipkami na-
horu a dolů se pak mění hodnota. Měnit 
lze jakoukoli číslici v čísle udávajícím vý-
stupní kmitočet Při podržení šipky naho-
ru (dolů) přístroj plynule zvyšuje (snižuje) 
kmitočet. Při podržení tlačítka OK probí-
há čítání rychleji. Regulace amplitudy je 
zajištěna potenciometrem v horní části pří-
stroje - ten nastavte do krajní pravé polo-
hy na maximum. 

Osciloskopem ověřte přítomnost signá-
lu na analogovém a pak i na digitálním vý-
stupu. Pokud nemáte k dispozici oscilo-
skop, ověřte (při kmitočtu 100 Hz) 
efektivní hodnotu střídavého napětí na 
výstupech a pak i stejnosměrné napětí na 
výstupech. 

Na analogovém výstupu by mělo být 
bez zatížení napětí se sinusovým průbě-
hem o amplitudě 1,4 V (4 V mezivrcholo-
vě). Na digitálním pak napětí s obdélní ko-
vým průběhem a amplitudou odpovídající 
logickým úrovním TTL. V případě měření 
voltmetrem by mělo být stejnosměrné na-
pětí na analogovém výstupu nulové a na 
digitálním výstupu přibližně 2 V. Efektivní 
hodnota střídavého napětí na analogovém 
výstupu by se měla pohybovat kolem 
1,4 V. Na digitálním by měla být také při-
bližně mezi 1 V a 2 V (záleží na typu volt-
metru a jeho frekvenčním rozsahu). 

Pokud tomu tak není, zkuste oscilosko-
pem (nebo alespoň voltmetrem) ověřiťsig-
nál přímo na výstupu AD9833, respektive 
na vývodech fäliového kondenzátoru C12. 
Zde by měl být sinusový nebo trojúhelní-
kový signál nastaveného kmitočtu s am-
plitudou přibližně 300 mV se stejnosměr-
nou složkou také přibližně 300 mV. 

Umístění 
do přístrojové krabičky 

Celé zařízení je navrženo tak, aby se 
snadno vešlo do plastové krabičky „KG 
B15", kterou lze zakoupit například v GES. 
Přístroj lze také velmi snadno umístit i do 
jiné přístrojové krabičky. Oba moduly (dis-
plej LCD a klávesnice), které by měly být 
na čelním panelu, lze totiž připojit k hlavní 
desce plochými kabely. 

Závěr 

To, že jste se dočetli až sem, zřejmě 
znamená, že o výrobě přístroje opravdu 
uvažujete. Pokud máte zkušenosti 
s pájením součástek SMD (velikost 1206, 
SOIC8 apod.), mělo by pro vás být sesta-
vení generátoru poměrně snadné. Malou 
nepříjemnosti je pouze integrovaný obvod 
AD9833, který má rozteč vývodů přibliž-
ně 0,5 mm, i ten lze však při troše šikov-
nosti a dobrém vybavení připájet. (Staveb-
nice jsou dodávány s tímto obvodem již 
připájeným.) 

Můžete si zkusit přístroj vyrobit pouze 
podle tohoto návodu nebo si vybrat z ně-
které z následujících stavebnic, hotových 
modulů, desek s plošnými spoji a dalších 
součástek, které jsou v prodeji prostřed-
nictvím internetových stránek autora. Na 
nich si můžete rovněž stáhnout demover-
zi programu pro mikrokontrolér a získat 
další informace. 

Poznámka: Kompletní stavebnice je 
dodávána jako sada obsahující všechny 
potřebné součástky a konstrukční díly, 
hlavní desku plošných spojů se zapáje-
ným obvodem AD9833, desku plošných 
spojů pro modul s tlačítky, modul LCD dis-
pleje, vyfrézovanou a upravenou plasto-
vou krabičku včetně přístrojového štítku, 
napájecí adaptér a samozřejmě také po-
drobný návod k sestavení. Cena vybra-
ných součástek: naprogramovaný mikro-
kontrolér 320,- Kč, naprogramovaný 
krystalový oscilátor 140,- Kč, obě desky 
s plošnými spoji 380,- Kč, obě desky včet-
ně zapájeného a elektricky zkontrolované-. 
ho obvodu AD9833 490,- Kč. Ceny sta-
vebnic a hotových modulů se pohybují 
v rozmezí od 1590,- do 2320,- Kč. 

Objednávat můžete na internetových 
stránkách autora: www.elweb.cz, respek-
tive wwwelweb.cz/generator nebo pro-
střednictvím e-mailu: martin@olejarcz. 

Seznam součástek 
(kompletní stavebnice) 

R1 
R2 
R3 
R4, R5 
R6, R8, R9, 
R11, R15, R20 
R7 
R10 
R12 
R13, R16, R19 
R14 
R17 
R18, R21, 
R101, R102 

1,2 kS2, trimr 10 mm 
6,8 kg SMD1206 
18 (2, SMD1206 
0,5 A, pojistka polyswitch 

1,2 kS2, SMD1206 
22 kf2, rez. síť SILS 
470 kf.2, SMD1206 
3,3 k2, SMD1206 
330 až 470 0, SMD1206 
68 k.(2, SMD1206 
47 kš-2, SMD1206 

100 Š-2, SMD1206 

-x 
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Erik Šiška 

Potreboval som vyriešit' problém s riadenim plynového kotla. Kotol, vy-
kurujúci byt cez zimu, mal põvodne jednoduchý regulátor REGO (pár re-
zistorov a bimetálový spínač), ktorý pracoval len v poloautomatickom re-
žime, čo mi nevyhovovalo. Potreboval som zariadenie schopné samostatne 
zapnút kúrenie ešte y noci — aby bolo v byte teplo, ked' nad ránom vstá-
yam do práce a tiež popoludni, ked sa vraciam domov. Tak isto bolo treba 
rozlišit', čije pracovný deň, alebo víkend, ked'že cez víkend spirit dlhšie 
a potrebujem prikúrit neskôr. Vyskytla sa aj potreba kúrit' časom — obzvlášť 
vtedy, ak bola teplá jeseň, a sink° zohrialo miestnost' s termostatom na 
21 °C, pričom v inej izbe bolo 19 °C. Preto som si postavil jednoduché ho-
diny, ktoré mi umožňujú ovládanie kotla zlepšit', dokážu ma ráno spol'ahli-
vo zobudit' a tiež obsahujú pár drobných užitočných veci navyše. 

Zariadenie v sebe združuje tieto bežné 
funkcie: 
1) Hodiny - 24 hod. cyklus. 
2) Kalendár - deň/dátum, mesiac - na je-

den bežný, nepriestupný rok. 
3) Cook - funkcia minutiek, 1 až 59 min. 
4) 6 spínacích + 6 rozopínacích časov 

s. výberom dňa v týždni. 
5) 4 alarmy s výberom dňa v týždni. 
6) Spinanie/rozopinanie pod l'a teploty, 

až 24 °C*. 

ISM 

•••• 

2k2 

DopInkové funkcie: 
Možnost' pripojit podsvietenie displeja 
(ak to displej umožňuje - trvá 8 s). 
Výber zvuku pre alarmy. 
Korekcia presnost hodín. 
Uloženie všetkých dát do sériovej 
EEPROM, atd' .... 

AO 
Al 

A2 
GND 

N 
CD 
•vr 

I%I/CC 7 
- 

WA b  
SCL 6  

GND 
THRE1 
DISCH1e0 

OUT1 Lfl 

TRIG2 
THRE2 
DISCH2 

UCC 
TRIG1 
RES1 
C.V.1 

OUT2 
CV .2 
RES2 

12V DC N EI 

-a ir' I 
KA ... 100n 

7805 

OFF  
5V 

2 

Popis zapojenia 

Zapojenie je jednoduché, k MOU 
(AT89C4051) je pripojená EEPROM typu 
24CO2 alebo 24001 - vyhovujú oba typy. 
Táto pamät je nutnost' - MOU si totiž tes-
tuje jej prítomnost a pri prvom spustení 
zariadenia (trvá 3 až 4 s) vytvorí počia-
točnú konfiguráciu, ktorú do nej uloží. Je 
nutné, aby bola pamät čistá (t.j. všetky 
byte FFH); ak použijete EEPROM z neja-
kého vyslúžilého HW, je treba ju vopred 
vymazat', v opačnom prípade sa konštruk-
cia nemusí správne rozbehnút. K MOU je 
pripojený NE556 (časovač - dvoiča), kde 
prvá polovina obvodu slúži ako klopný ob-
vod R-S a druhá ako termistorom riadený 
oscilátor. R-S sa dá ovládat' i ručne tlači-
dlami „ON" (výstup = H) a „OFF" (vý-

p.s.2 ENTER 

P3.0 

P3.2 
P3.3 
P3.4 
P3.5 
P3.7 

RESET 
%/cc 

a  ONO 

P1 .0 
P1.1 
P1.2 
P1.3 
P1.4 
P1.5 

P1.6 1.9j__/ 
P1.7 

13 220 

14 
15 
16 
1 
18 /4 

LCD Display 
2x16 chars. (CM2016) 

-flowir--cOErrgenovi 
75R  Ili M I 9:Dj °2 cán ±21  

.5,1 99999 718191101 2 1b5 316151 
SV t 2k2 

X1 4 _L 27 

>(2 -112 -raw  71 

 19 000MHz 

Obr 1. Schéma hodin 

stup .= L). Zapojenie výkonového členu 
ponechávam na užívatel'ovi, záleží na 
spõsobu použitia. Výstup doporučujem od-
dent' optočlenom. Najchúlostivejšie je pre-
vedente oscilátora - mal by byťtienený voči 
rušeniu a termistor bez príliš dlhých vý-
vodov, zaliaty v obale epoxidom (kvöli väše-
šej stabilite) čo najbližšie k obvodu. Lep-
šie riešenie sú dva samostatné NE555. 
Samotný mikrokontrolér ovládame dvomi 
tlačidlami. Tlačidlom „SELECT" vyberáme, 
meníme menu a údaje, tlačidlom „ENTER" 
sa potvrdí navolené. Ak nie sú tlačidlá vy-
vedené moc d'aleko od MOU, nie je nutné 
pridávar pull-up rezistory. Reproduktor je 
pripojený priamo - nevadí to, linky P1 ex 
unesú až 15 mA. Displej pracuje so 4-bi-
tovou zbernicou. Ak ma displej podsviete-
nie, möžeme ho zapojiti podl'a obr. 2. Za-
pojenie je vložené do skrtnky z kuprex-titu, 
vnútorná medená fólia je spojená s GND 
ako tienenie. 

Menu 

Celé menu je znázornené na obr. 3. Po 
správnom nabehnutí zapojenia sa objaví 
základná „obrazovka", kde je zobrazova-
ná teplota, vedl'a čas a dolu dátum. V tejto 
pozícii MOU vykonáva všetky navolené 
funkcie (spinante, alarmy, vyhodnotenie 
teploty,...). Fri prejdení do menu sú funk-
cie blokované, tnak by mohlo Mist' v prie-
behu napravovania (pretáčania) údajov 
ku zhode s časom, či teplotou, a tým pá-
dom k okamžitej reakcit. Teplota, alarm 
a spinacie časy sú s výnimkou „minutiek" 
vyhodnocované každú nultú sekundu 
minúty. 

1k 

2x BC... 

SV 

 LED -F. 

pnp 

r LED — 

Obr. 2. Pripojenie podsvietenia 

R22 
01, 02, 03, 06, 
07, 08, 09, 
010, 014, 015, 
016, 018, 020, 
021, C22, 023 
04, 05 
C11 
012 
013 
C17, 019 
D1, D2 
D3, D4 

1 kš-2, kovový potenciometr 

47 nF, SMD1206 
1000 pF/16 V, elektrolytický 
10 nF, SMD1206 
1 pF, fóliový 
1 pF/10 V, SMD tantalový 
100 p F/10 V, elektrolytický 
1N4007 
1N4148 

IC1, 109 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
Q1 

PC1602 
SL2 (SL1) 

7805T 
PIC16F73, naprogramovaný 
AD9833 
7905L 
7805L 
OPA2134 
7905T 
AD8561 
SG8002JC, krystalový 
oscilátor naprogramovaný 
MC1602E-SBL/H 
konektor 7 pinů, 
lišta jednořadá 

PC1602 konektor 16 pinů, 
lišta jednořadá 

BNC1, BNC2 konektor BNC do DPS 
konektor napájecí 
spínač 2 póly P-KNX2 
TL101 až TL104 P-PB61413L, tlač. šipka 
TL105 P-PB61413L, tlačítko OK 
desky s plošnými spoji, viz text 
plastová krabička KG-B15 + štítek 
šroub + matice 10 mm, M3 
silikonová podložka 7220 
adaptér MW0910AC (střídavé nap. 9 V, 1 A) 

• 
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ent. 
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sel. 

Podržaním tlačidla select prejdeme do 
menu -cook- (kuchár - minutky), ktoré sa 
uvedú do činnosti ihned' po zmene aspoň 
na 1 minútu. Po uplynutí nastavenej doby 
začne MOU pískat', zvuk sa musí vypnút 
tlačidlom select/enter. Túto fun kciu je mož-
né využit' i na indikáciu výpadku prúdu, kto-
rá pomýli nezálohované MOU, sledujúce 
napr. temperovanie miestností. Užívatel' si 
nastaví čas minutiek na 1 až 2 min 
a v menu SAVE DATA potvrdí uloženie. Po 
výpadku a obnovení napájania a vypršaní 
času minutiek MOU začne na seba páska-
ním upozorňovat'. V tomto menu nie sú blo-
kované ostatné funkcie (okrem zvukového 
výstupu). 

Podržaním tlačidla enter prejdeme do 
hlavného menu. Časová prodleva, ktorá 
nasleduje po vstupe, slúži ako brzda prob 
vybehnutiu do základnej „obrazovky" 
v pripade, že uživatel' vstúpil do inej po-' 
ložky a chce ju bez mačkania pridržaním 
-U. select rýchle opustit'. 

Popis položiek 

Info: Zobrazuje informácie o šiestich spí-
nacích časoch a dňoch týždňa, potom na-
sledujú prvé dva alarmové časy, následne 
6 rozopinacích časov a zvyšné dva alar-
mové časy. balej info o spit-lace.] a rozopí-
nacej teplote. 
Prog: Editovanie 6 spínacích časov a dni 
týždňa, potom nasledujú prvé dva alarmo-
vé časy, následne 6 rozopínacích časov 
a zvyšné dva alarmové časy. Dni sú zob-
razované ako bodky zl'ava: Po, Ut, Ne. 
Aktívny deň je označený ako „*". Pozor: 
čas 00:00 je považovaný za vypnutý aj 
napriek nastavenému dňu. Aby bola funk-
cia aktívna, treba spinit' tieto podmienky. 
1. Čas v rozsahu 00:01 až 23:59. 
2. Aktívny deň sa musí zhodovat s Mom 

dátumu. 
3. V menu Y/N musí byt povolené vyhod-

nocovanie časov (alebo alarmov). 
balej nasleduje editor spínacej a rozopí-
nacej teploty. Ak je údaj 00,0 °C, tak daná 
funkcia je vypnutá. Aby bola braná v úvahu, 

Info Time 
Proo Other 

lent. 

4  

sel. 

sel. 

ent. Active Alarms:2, 
Active Times:E 
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sel. 

ent. 
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ent 
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lent. 
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Obr. 3. Štruktúra menu hodin 

musí byt údaj v rozsahu 00,1 až 23,9 °C. 
Ak je teplota spínania nižšia ako namera-
ná, bude každú minútu generovaný pulz 
preklopenta výstupu R-S na H, pri vypína-
cej teplote zase na L. 
Time: Nastavenie času (s možnostou 
synchronizácie sekúnd) a dátumu + aktu-
álneho 
Other: YIN: Aktivovanie spinacích/rozo-
pinacích časov a alarmov Y - aktívne, 
N - vypnuté. Toto nastavenie je VŽDY po 
výpadku napájania v stave N - vypnuté. 

Naskytá sa otázka, prečo sú použité 
aj alarmy. Spojením pinu P1.1 s pinom 
P3.2 alebo P3.3 na MOU totiž ziskam 
d'alšie 4 spínacie, alebo rozopínacie časy 
vrátane akustického upozornenia. 
Music: Výber jednej zo štyroch skladieb. 
Muzika silne pripomína hudbu z hier na 
starých počitačoch ZX spectrum. 
Precision: Frekvencia časovej základne 
fxtail 2/delička (50 000)/20 =. 1 Hz. Pre ide-
álnu presnost by mal mat kryštál presne 
12 MHz. V praxi ale býva vždy pár desia-
tok Hz odchýlka, ktorú skorigujeme kon-
štantou „delička" tak, aby hodiny nepatrne 
nadbiehali. Zvyšok doladíme v menu Pre-
cision2. Obsah deličky je max. 50 008, min. 
49 993 minus Precision2. Ak náhodou roz-
sah deličky nestačí, treba zmenit' kapacity 
v obvode kryštálu. 
Precision2: Jemné ladenie presnosti. 
Spôsobí každú sekundu oneskorenie 1 až 
19 ms. Dvadsiata mikrosekunda zname-
ná posunút' 1 krok v menu „Precision" 
a tento údaj vynulovat; ak je 00, funkcia 
je vypnutá. 
Calibrator: Skalibrovaním termostatu 
získame výsledok zodpovedajúci 0,1 °C, 
čo je rozdiel údaju pri Q °C a pri 20 °C vy-
delený dvesto dielmi. To platí iba v prípade 
ideálne lineárnej charakteristiky termistora 
v celom rozsahu (čo je praydaže utópia). 
Oscilátor v tomto zapojení má nelineárny 
priebeh, meranie teploty je nepresné. Je 
ale možné ho dotiahnut trimrom 330 Q až 
1 kOw do potrebnej teploty v malom rozsa-
hu, ktorý chceme sledovat'. V rozmedzí 18 

ent. 
sel. 

až 22 °C, čo je teplota kolísajúca cez zimu 
v byte, sa mi podarilo na druhé skalibrova-
nie dosiahnut diferenciu 0,4 °C, čo je po-
stačuiúce. Pôvodný REGO mal od 15 do 
30 °C uvádzaný rozdiel dva stupne. Pri ka-
librovaní je možné experimentovat' napr. 
odchytit rozsah 10 až 30 °C a dotiahnut 
nastavenie trimrom. Ak by si chcel niekto 
navrhnút vlastný oscilátor, (podobných za-
pojení s 555 je vel'a) musí dodržat tieto pod-
mienky: 
1. Výstup z oscilátora musí mať úroveň TTL. 
2. Rozsah medzi frekvenciou pri 
a 20 °C musí byť minimálne 200 Hz. 

3. Pre 24 °C nesmie frekvencia prekro-
čit 10 kHz. 

Save data: Uloží všetky zmeny do 
EEPROM, po opätovnom zapnutí napája-
nia budú načítané. 

Záver 

Program zaberá menej ako 3,5 kB, prí-
padní záujemci mi möžu poslat' e-mail 
(hannibai carthago@zoznam.sk), pro-
stredníctvom ktorého sa dohodneme na 
detailoch. 

Zoznam súčiastok 

101 
102 
103 
104 
displej 
rezistory: 

trimer 
trimer 
termistor 
reproduktor 
kondenzátory 

AT89c4051 
AT24c02(24c01) 
NE556 (2x 555) 
LM7805 
CM2016 
220 Q, 

koi 
330 Š-2 až 1 kš2 
2,2 kš-2 
2,2 KQ 
75 Q 
2x 100 nF 
2x 27 pF 
1 µF 
100 µF/6 V 
1000 µF/16 V 
svitkový 10 nF 

kryštál 12,000 MHz 
usmerňovacia dióda typu KA.. .(KY...) 
4x tlačidlo. 
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Jednoduchý šitaš 
Petr Jeníček 

Postup stavby čítače 

Deska plošného spoje je jednostran-
ná, se 4 drátovými propojkami (obr. 2 v PE 
2/08). Pájecí body pro vstup, napájení pří-
stroje a napájení sondy na desce zesílí-
me malými dutými nýtky. Na místo mikro-
řadiše a displeje připájíme objímku. 

Jestli chcete šítač používat jako stup-
nici k radiopřijímači, přesvědčete se, zda 
mf kmitočet vašeho přijímače je v tabulce 
osmi mf kmitočtů, zapsaných v programu 
mikrořadiče. Není-li tam mf kmitočet va-
šeho rádia, některý z mf kmitočtů v pro-
gramu změňte. 

t's 

ce?) Ò22 '5 6U 
V OE - 

-cs; (Zit+, r' r.ier misrissranj:\BČ5571x 
IC-27 

(Dokončení) 

Pokud máte krystal s jiným kmitočtem 
než 2 MHz, musíte změnit konstanty 
HRUBE1MS (hrubá změna) a DO-
LAD_JEMNE (jemnější doladění) v pro-
gramu. Také je možné v podprogramu 
CEK1 uvnitř smyčky přidat nebo odebrat 
vycpavkovou instrukci CLRVVDT tak, aby 
doba jednoho průchodu čekacím cyklem 
tvořila nějaké zaokrouhlené číslo. S jed-
nou instrukcí CLIRWDT průchod trvá 4 
kroky, což je při krystalu 2 MHz 8 mikro-
sekund. Kdybyste měli např. krystal 
3 MHz, jeden průchod by trval 16/3 = 
= 5,333333 mikrosekund, takže by bylo 
účelné odstranit instrukci CLRWDT, aby 

04 c•rOE:41:220:-) 

Obr. 6. Rozmístění součástek na desce s plošnými čítače spoji z vrchní strany 
a ze strany spojů 

Obr 7. Fotografie osazené desky čítače 

průchod trval 12/3 = 4 mikrosekundy 
a konstantu HRUBE1MS zdvojnásobit. 
Upravený zdrojový kód programu znovu 
přeložte překladačem MPlab. Nepotřebu-
jete-li nic v programu měnit, použijete již 
přeložený program 1okcit2+0.hex, který 
najdete na webu. 

Radió naprogramujeme (doporučuji jed-
noduchý programátor JDM a jeho řídicí 
program lc-Prog, najdete ho na http:// 
www. ic-prog. com). Zasadíme ho do objím-
ky až později po připájení všech součás-
tek Také displej zasadíme až nakonec. 

R1, R2, R3 a 02 nejsou na desce, ale 
budou připájeny přímo k přepínačům 
a vstupnímu konektoru. Připájíme na des-
ku všechny součástky kromě 028, 103, 
Q2 a R12. Pokud nebudete upgradovat 
řídicí program ani experimentovat s dopro-
gramováváním dalších funkcí, není třeba 
osazovat diodu D7 a R70 je možno na-
hradit drátem. 

Kolektor Q2, vstup IC3A - vývod 
a dolní konec R12 nezapojujeme do des-
ky, ale ohneme je do strany a spájíme ve 
vzduchu nad deskou. Takto udělaný spoj 
má menší rozptylovou kapacitu. Kdyby-
chom součástky zapájeli do desky, větší 
kapacita by způsobila zúžení šířky přená-
šeného pásma zesilovače. Jen pokud ne-
budeme šítač nikdy používat na kmito-
čtech vyšších než 25 MHz, můžeme do 
desky vývody zapájet. 

Kondenzátor 028 nezapojujeme. Jen 
kdyby výjimečně nastaly problémy s ru-
šením na lichých násobcích 1/4 měřené-
ho kmitočtu, tak kondenzátor osadíme. 
Pokud uděláte dobře krabičku na šítaš, 
rušení je nepravděpodobné, protože spoj 
z 102 do IC1 je krátký. 

Oživení čítače 

Před oživováním desky nastavíme 
všechny triinry do střední polohy. Všech-
ny trimry v tomto přístroji mají poměrně 
malý rozsah regulace, protože jsou spo-
jeny s další pevnou součástkou. Tak jsem 
dosáhl dobré stálosti parametrů i když 
trimry samotné jsou dost nestálé. Při vel-
‘kých výrobních odchylkách součástek 
nebo použití jiných podobných typů sou-
částek se ale může stát, že přístroj nepů-
jde trimrem seřídit a bude třeba vyměnit 
pevnou součástku u trimru. 

Součástky mimo desku, jako je napá-
jecí filtr, pojistka, S1, S2, R1, R2 a 02 
zatím nezapojujeme. Cítaš připojíme přes 
miliampérmetr ke zdroji 5 V. Po zapnutí 
by se mělo zobrazit „c0.000" je-li S3 vy-
pnut, a zvolený mf kmitočet, je-li zapnut. 

Není-li na vstupu žádný signál a je vy-
pnut S3, má se potom zobrazovat „0.000", 
při zapnutém S3 „u", tj. podtečení. Spo-
třeba by měla být do 40 mA, výjimečně 
50 mA, pokud by se nepříznivě sešly vý-
robní odchylky součástek. Jestli se při 
odpojeném vstupu objevuje nějaké namě-
řené číslo, vstupní zesilovač divoce kmi-
tá. To je ale nepravděpodobné, mohlo by 
se to stát jen při hrubé chybě — zapome-
nutý nebo vadný blokovací kondenzátor, 
osazeni součástek vlajících na nesmysl-
ně dlouhých vývodech nebo při použití 
tranzistorů s extrémně vysokým fT nad 
1 GHz. 

Změříme pracovní body tranzistorů Q1 
a Q2. Na kolektoru Q1 by mělo být napětí 
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přetížení a zkratu by vinutí mělo vydržet 
trvale proud 160 mA, krátkodobě, než shoří 
pojistka, i více. Odrušovací tlumivky by 
měly mít malou mezizávitovou kapacitu 
a malý stejnosměrný odpor. Jakost tlumi-
vek při vysokých frekvencích může být 
malá. 

Možná zjednodušení šítače 

• Diodu 07, určenou pro spínač přídav-
né funkce, je možno vynechat. 

• Nebudete-li nikdy používat aktivní son-
du, vynechte S1, R3, R4 a 03. 

• Nehodláte-li experimentovat s progra-
mem v řadiči, můžete R70 nahradit 
drátem. 

• Pokud budete čítač vždy napájet ze 
síťového zdroje a nepotřebujete sledo-
vat stav baterie, můžete vynechat ob-
vod pro detekci poklesu napětí, tj. sou-
částky Q3, 04, D11, 012, R23 až R28 
a 020. Vstup 1030 připojíte na napá-
jecí napětí. 

• Při napájení ze sítě nebo jiného dosti 
výkonného zdroje není třeba vypínat 
vstupní zesilovač pro úsporu proudu. 
Můžete vynechat diodu Dl. 

• Budete-li měřit jen nízké kmitočty do 
asi 10 MHz a spokojíte-li se s horši cit-
livostí, můžete misto kaskádového 
vstupní ho zesilovače použit jen jeden 
stupeň se společným emitorem, který 
je nakreslený v horní části obr. 1. Vy-
necháte součástky 02, R7 až R11, 
R13, 06 až 010, a kolektor Q1 spojíte 
drátovou spojkou s R12 a vstupem 
Schmittova obvodu IC3A. Místo R5 
dočasně zapojíte odporový trimr 22 kC2 
a nastavíte kolektorové napětí tranzis-
toru doprostřed mezi překlápěcí úrov-
ně Schmittova obvodu tak, aby přístroj 
byl co nejcitlivější. Potom změříte na-
stavený odpor trimru a nahradíte ho 
pevným odporem stejné velikosti. 
Spokojíte-li se s ještě menším maxi-
málním kmitočtem, lze zvětšit odpory 
R5, R6 a R12 při zachování jejich vzá-
jemného poměru a tak zmenšit spo-
třebu. 

• Pokud nebudete nikdy potřebovat ode-
čítat mf kmitočet; zapínat přídavnou 
funkci ani experimentovat s progra-
mem, můžete vynechat součástky 03 
až 07, 019 a R22. Místo R22 zapo-
jíte drátovou spojku. 

Možná zdokonalení čitače 

Pro zlepšení citlivosti na kmitočtech 
mezi 30 a 65 MHz lze provést tyto změny: 
• Do série s odporem R12 zapojit tlu-

mivku s indukčností několika µH. Op-
timální indukčnost je třeba najít expe-
rimentálně. 

• Zmenšit odpory rezistorů R5 až R13 
všechny ve stejném poměru. Tím se 
rozšíří šířka pásma za cenu zvětšení 
spotřeby předzesilovače. 

• Změnit zapojení celého předzesilova-
če. Vhodný je např. diferenciální zesi-
lovač, který má i tu výhodu, že i při 
přebuzení zachovává střídu 1:1. Jeho 
nevýhodou je potřeba pomocného na-
pětí pro napájení emitorú. Také by zde 
pravděpodobně bylo možno použít in-
tegrovaný obvod NE592 či pA733. 
Pro velké rozšíření frekvenčního roz-

sahu nahoru lze: 

• Zapojit další děličku 74AC74, tvarovač 
74HC14 nahradit rychlým 74AC14 
a použít zesilovač s větším kmitočto-
vým rozsahem. 

• Lze také použít integrovanou děličku 
pro pásmo UHF, např. SAB6456. 
V obou případech je třeba v programu 

změnit dobu měření, vhodné je automa-
tické přepínání rozsahů (doby měření). 

Pro zlepšení přesnosti a rozlišeni na 
nižších kmitočtech než 6,5 MHz lze do pro-
gramu dopinit automatické přepnutí roz-
sahu na delší dobu měření. 

Pro rozšíření kmitočtového rozsahu 
směrem dolů je třeba zvětšit kapacitu va-
zebních a blokovacích kondenzátorů a do 
programu přidat přepínání na delší dobu 
měření. 

Pro zvýšení rozlišení nad 16 bitů (4 
nebo 8 dekadických mist) lze dopinit pro-
gramové počítání, kolikrát během měřicí 
doby přetekl čítač 1. Při 8bitovém pošíta-
dle přetečení lze zvětšit rozlišení až na 24 
bitů, tj. 7 dekadických mist. Pro odpoví-
dající zlepšení skutečné přesnosti je ale 
nutné místo interního oscilátoru v mikro-
řadiči připojit e>cterníspřesný krystalový os-
cilátor, který by měl být teplotně kompen-
zovaný nebo v termostatu. 

Další přídavné funkce 

V zapojení je vývod pro propojku P4, 
místo níž lze připojit spínač S5. Vývod je 
nevyužit a lze ho použít pro zapnutí nové 
přidané funkce. Propojka původně slouži-
la při vývoji k zapnutí výpisu diagnostic-
kých informací a v nynější verzi progra-
mu se nepoužívá. 

Náměty pro přídavné funkce 

• Přičítání mf kmitočtu místo odečítání. 
• Měření součástek nebo různých fyzi-

kálních veličin. Mnoho veličin lze snad-
no převést na kmitočet. Na vstup při-
pojíte převodník dané veličiny na 
kmitočet a do řadiče doprogramujete 
funkci pro výpočet této veličiny ze 
vstupního kmitočtu. Příklady měření 
elektrických a jiných fyzikálních veli-
čin pomocí převodníků: 

- měření kapacity nebo odporu oscilá-
torem RC s NE555, 

- měření indukčnosti rezonanční me-
todou, 

- měření velké indukčnosti v osciláto-
ru RL, 

- měření teploty termistorem v oscilá-
toru RC, 

- měření vlhkosti vzduchu kapacitním 
čidlem v oscilátoru RC, 

- měření tlaku nebo výšky hladiny ka-
pacitním čidlem (pružná membrána 
proti pevné elektrodě) v oscilátoru RC 
nebo LC, 

- měření otáček zubatým kolem a in-
dukční sondou s magnetem nebo pře-
rušováním světelného paprsku foto-
buňky (nutno rozšířit frekvenční 
rozsah šítače dolů), 

- měření polohy indukčním snímačem, 
zapojeným v oscilátoru. 

Seznam součástek 

Rezistory (miniaturní, není-Ii uvedeno ji-
nak) 
R1 68 £-2 
R2 39 O. 

R3 
R4 
R5, R6 
R7, R8 
R9 
R10 
R11 
R12 
R13 
R14 
R22, 
R23 
R26 
R27 
R28 
R70 

820 S2 
100 1-2 
10 k.C2 
220 š). 
56 C2 
680 C2 
5,6 kC2 
470 S2 
470 š2, 

až R21 820 C2 
R24, R25 47 kf2 

47 k(2, 
27 kg2 
68 kl-2 
25 id-2, 
220 C2 

Kondenzátory 
01, 03, 06, 09 
023 až 027 

02, 07, 033 
04 
05, 015, 017 
08, C10 
C11 až 014, 
016, 018 

019, 020 
021 
022 

028 

029, 030 
031 
032 

trimr ležatý, 10 mm 

SMD 1206 

trimr ležatý, 10 mm 

100 nF, SMD 1206 
100 nF, keramický 
68 nF, keramický 
10 nF, keramický 
1 p F, tantalový 

10 nF, SMD 1206 
39 pF, keramický 
22 p F/10 V, tantalový 
22 pF/10 V, hliníkový 
nebo tantalový 
10 pF, SMD 1206 
(obvykle se neosazuje) 
22 pF, keramický stabilní 
8,2 pF, keramický stabilní 
3 až 22 pF, kapacitní trimr 

Polovodičové součástky 
D1 až 07, 
D9 až 012 KA206 (KA223, 1N4148) 
08 5,6 V/1,3 W, Zener. dioda 
01, Q2 KSY71 (BF199), 

doporučuji vybrat, viz text 
Q3 BC547A (K0507) 
04 BC557 (KC307) 
IC1 PIC16F627A mikrořadič 
102 74AC74N 
103 74HC14N 
DIS1 HDSP-A903, LED displej 

7,6 mm, spol. katoda 
(HDSP-A803, HOSP-A103 
HDSP-7513, HDSP-7503 
HDSP-7403 atd.) 

Ostatní součástky 
L1 25 µH, tlumivka 
L2 10 µH, tlumivka 
05 2 MHz krystal 

v pouzdře HC49U 
Fl 0,16 A trubičková pojistka 

+ držák pojistky 
S1, S3, S4 miniaturní páškový spínač 
S2 miniaturní třipolohový 

páškový přepínač (střední 
poloha vypnuto) 

Pl, P2, P3 3x2 kolíčky v plastovém 
tělísku (uštípnuto z konek-
toru RM s roztečí kolíků 
2,54 mm) a 3 nasazovací 
propojky 

U+, U- napájecí zásuvka (jack) 
5,5/2,5 mm 

X1 koaxiální konektor BNC 
Dále: deska s plošnýrrii spoji, duté nýtky, pro-
pojovací vodiče, plechová krabička, distanční 
sloupky, šroubky a matky, okénko na displej 
z průhledného plastu, gumové nožky 

V závorkách jsou uvedené vhodné náhra-
dy, kdyby původní typ byl nedostupný. 
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are invertir 
Michal Skřivänek 

(Pokračování) 

Slaboproudá část 

Řídicí deska má na starosti kont-
rolu celého zařízení, proto se právě 
na ní nastavuje většina důležitých pa-
rametrů. Volíme kmitočet měniče, re-
gulační rozsahy a další parametry. 

Začnu nastavením kmitočtu, ten se 
nastavuje kombinací rezistoru R69 a ka-
pacitou kondenzátoru 050. Jeho zvo-
lená velikost je kompromisem mezi 
požadavky na transformátor a mož-
nostmi, které nárt dovolí polovodičové 
součástky. U transformátoru požadu-

Obr. 9. 
Deska 

s plošnými 
spoil řídicí 

části 
200 x 72 mm 

rf-7-13 comrso ani Kao 
eclI 

ceatiio 
ocri 

gm° 

Obr la 
Rozmístění 
součástek 
řídicí části 

(strana spojů) 
o 

jeme velký přenesený výkon a z dů-
vodu velikosti procházejících proudů 
i dostatečně dimenzované průřezy 
vodičů. Zde se však naráží na veli-
kost prostoru určeného pro vinutí. 
Proto je třeba zvolit kmitočet vyšší, 
aby vyšel celkově menší počet závitů, 
neboť ten se vzrůstajícím kmitočtem 
klesá. Naproti tomu se u polovodičo-
vých součástek při vyšších kmitočtech 
více projevují ztráty při spínání a u IGBT 
klesá i dovolené proudové zatížení 
Z těchtò důvodů byl zvolen kmitočet 
60 kHz. 

Řídicí obvod VR2 umožňuje na-
stavit také tzv. „dead time", což je 

eŠa r ° E :23 :j$ OE4, 
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cc 
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Obr. 11. Rozmístění součástek 

doba mezi jednotlivými pulsy, která 
slouží pro bezpečné uzavření polovo-
dičových součástek (zejména výkono-
vých). Velikost se volí s ohledem na 
druh měniče, velikost použitého kmi-
točtu a vlastnosti použitých sou-
částek. Já jsem zvolil délku 680 ns. 
Některé zdroje uvádějí možnost zkra-
cování doby až do okamžiku zjištění 
ohřevu součástek, s ohledem na cenu 
IGBT raději doporučuji volit bezpeč-
nější velikost. Dalšími nastavoyacími 
prvky jsou obvody nastavující a ovliv-
ňující rozsah výstupního proudu. Z měři-

\-41,ramo 

\ego 

12 mac:) 

řídicí části (strana součástek) 

cího proudového transformátoru se 
usměrněný signál vede do napěťové-
ho děliče R52, R49. Poměr tohoto 
děliče je třeba zvolit s ohledem na 
převodový poměr měřicího transfor-
mátoru a velikost napájecího napětí, 
jak jsem zmiňoval v p.opisu velikosti 
odporu rezistoru R8 na silové desce. 
Volí se tak, že výstupní napětí děliče 
nesmí při zareagování rychlé proudo-
vé pojistky (tvořené R48, 028, D29, 
R67 a T11) dosáhnout velikosti napá-
jecího napětí, protože by se přes pře-
chod báze - kolektor tranzistoru T7 

zavleklo měřicí napětí do napájení. 
Samozřejmě je vhodné nezapome-
nout na nějakou rezervu. V tab. 1 budou 
uvedeny udaje použité v konstrukci. 
Hodnota rychlé proudové pojistky se 
nastavuje diodami 028 a 029. Veli-
kost napětí, při němž začne prochá-
zet proud do•tranzistoru T11, určuje 
velikost proudu, na který začne rea-
govat zablokováním řídicího obvodu 
měniče. Komparátor pracuje s refe-
renčním napětím 5 V, takže prochá-
zející signál je dále dělen děličem 
R43, R53, aby rozsah snímaného 
signálu byl referenčnímu napětí od-
povídající. Provozní rozsah proudu 
měniče je dán děličem R44, P1 a R51. 
Při požadavku na změnu proudového 
rozsahu je třeba vést v patrnosti ještě 
provozní možnosti komparátoru VR1, 
konkrétně minimální zpracovatelné 
napětí. Protože komparátor není na-
pájen záporným napětím, je toto na-
pětí nenulové. Bude-li tedy požado-
váno napětí ještě nižší, bylo by třeba 
najít komparátor schopný nižší napě-
tí zpracovat, nebo upravit napájení 
například přepojením záporného na-
pájecího vývodu z 0 V na napájecí 
větev -2 V. 

Ochrana proti nadměrnému zatí-
žení měniče při přilepení elektrody 
(Antistick) má dva parametry, podle 
nichž obvod reaguje. Jedním z nich je 
velikost vstupního napětí, podle ni se 
rozpozná, že jde o zkrat, neboť napětí 
na oblouku se pohybuje řádově ko-
lem 20 až 25 V. Děličem R32 + R30, 
R28 je dána napěťová hladina, při 
které obvod reaguje. Zvoleno je asi 
10 V. Aby bylo možné bezpečně chy-
tit oblouk a přitom nebyla tato ochra-
na aktivována, je v obvodu zařazen 
kondenzátor Cl. Ten zajišťuje zpož-
dění asi 0,5 až 1 sekundu, pak teprve 
obvod přejde do stavu omezení vý-
stupního proudu. Jeho velikost zde 
rovněž můžeme volit. 

Na výstupu komparátoru VR1 je 
zařazena dioda 09, která zäjistí po-
žadovaný úbytek napětí. Tento úby-
tek způsobí skokovou změnu zadání 
proudu, diky oddělovacímu rezistoru 
R46 má v zadání požadovaného vý-
stupního proudu přednost. Hodnota 
omezeného proudu je dána velikostí 
úbytku napětí na diodě 09, její změ-
nou za typ s jiným napěťovým úbyt-
kem můžeme přímo proud volit. 

Řízení velikosti napětí je obvodo-
vě velmi podobné. Napěťový dělič 
R49, R50, R51, R52, R45 a P2 zajiš-
ťují rozsah výstupního napětí při-
bližně 12 až 35 V. Zde se však pře-
klopením komparátoru výstupní řídicí 
napětí zcela blokuje. 

Desku pomocných obvodů MIG 
není nutné nijak nastavovat, zmíním 
snad jen časovač tvořený R6, 015 
a T2. Kapacitou kondenzátoru může-
me ovlivňovat čas, po kterém se při-
pnou kondenzátory primo ke zdroji. 
Tento čas není nijak kritický, avšak 
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Obr. 12. Ochrana proti nadměrnému zatíženi měniče pil tzkratu 

pokud by byl příliš krátký, nadměrný 
nabíjecí proud baterie kondenzátorů 
by mohl způsobit poškození kontaktů 
relé. 

Oživeni konstrukce je vhodné roz-
dělit na oživení jednotlivých bloků. 
Před přivedením napájecího napětí je 
samozřéimá vizuální prohlídka desek 
a očištění zbytků pájky. Pak můžeme 
přistoupit k oživování. Jako první mů-
žeme začít se silovou částí. 

Pokud si nejsme jisti přivedením 
230 V, můžeme začit napětím nižším. 
Přivedeme-li například napětí 12 V 
na svorky L a N, musíme ho naměřit 
na napájecích svorkách pro řídicí 

desku, filtračních kondenzátorech 07 
a C8, a vývodech na ventilátor. 

Dále můžeme přistoupit k připoje-
ní na sítové napětí. Po zapnutí by se 
měly nabíjet kondenzátory a po chvil-
ce by mělo sepnout relé Kl. Jen dopl-
ním, že samostatně vyzkoušet obvod 
rozběhu lze vyjmutím či pozdějším 
osazením můstku Br1. Máme-li napě-
tí asi 320 V na 07 a C8, či 09 a C11, 
lze považovat desku za oživenou. 

Rídicí desku můžeme pro oživení 
zapojit podle schématu na obr. 18. 
Diody LED, ve schématu nahrazující 
pro zkoušku drivery VR3 a VR4, slou-
ží k vizuální kontrole aktuálního stavu 

řízení. Pokud diody svítí, měnič běží, 
zhasnou-li, je zablokovaný. Připojí-
me-li tedy napájení a na napěťový 
vstup připojíme asi 20 V, měly by 
diody svítit. Postupným přidáváním, 
napětí do proudového vstupu ověříme, 
při jakých napětích diody zhasínají 
v poloze zadání proudu minimálního 
a maximálního. Poté zablokujeme 
vstup VR1 zkratováním rezistoru R53 
a zhasnutí LED nám signalizuje, při 
jakém napětí se zablokuje měnič vy-
bavením rychlé proudové pojistky. 
Vložením driverů VR3 a VR4 a připo-
jením LED na výstupní svorky desky 
zjistíme, máme-li v pořádku obvody 
až k výstupům na IGBT. 

Dále můžeme zkontrolovat obvod 
ochrany při přilepení elektrody. Osa-
dime propojku U//. Na proudový vstup 
přivedeme napětí (např. 10 V), do na-
pěťového vstupu přivedeme asi 15 V, 
které pomalu snižujeme (to pomalu je 
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4k7 LOG 112 
 i(na desce řízení) 

důležité - jde o to, abychom se vy-
hnuli ovlivnění kondenzátorem C1). 
Kolem 10 V zhasne kontrolní LED, 
tím máme ověřeno správné nastavení. 
Pak snižujeme napětí na proudovém 
vstupu a při asi 4,3 V by se měla roz-
svítit LED, čímž jsme ověřili velikost 
proudu (asi 25 A), která bude udržo-

Obr. 13. Deska s plošnými spoji 
ochrany proti nadměrnému zatížení 

20 x 50 mm 

Obr. 14. Rozmístění součástek 
ochrany proti nadměrnému zatížení 
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Obr. 15. Schéma 
pomocně desky pro 
svařování MIG/MAG 

Blokuje výstupní napětí při nečinnosti 

G5V1-24V 

Připíná kondenzátory 

rigo 112 113 

730p/40073.0p/400121 Op1400720µ,400720p1400V 

- Obr. 16. Deska s plošnými spoji 
pomocné desky pro svařování 

MIG/MAG 112 x 58 mm 

vána, dokud se nezvýší vstupní na-
pěti (odtržení přilepené elektrody). 

Řízení regulace výstupního napětí 
zkontrolujeme nastavením napětí na-
pěťového vstupu na asi 20 V. Potencio-
metrem ovládajícím zadání velikosti 
napětí nyní navolíme krajní polohu, 

R5 
3k£V2W 

- + 

Výst. svorky 

Obr. 17. Rozmístění součástek 
pomocné desky pro svařování 

MIG/MAG 

měníme vstupní napětí napěťového 
vstupu a hledáme hodnotu, při které se 
překlopí LED. Stejně postupujeme při 
zadání druhé krajní polohy. Před zapo-
četím měření nezapomeneme odstranit 
propojku 

(Dokončení příště) 

6 
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Bluetooth versus Bluetooth 
- jaké vlastnosti jsou skutečně potřeba pro průmyslové aplikace? 

Většina bezdrátových průmyslových aplikací vyžaduje více než 
jen standardní Bluetooth bezdrátové řešení; jak z hlediska robust-
nosti, optimálního výkonu, tak i zvýšené spolehlivosti. Dále, bez-
drátové řešení musí být možné konfigurovat pro specifickou apli-
kaci optimalizad rychlosti, latence, spotřeby energie, dosahu 
nebo kombinaci těchto požadavků. Standardní Bluetooth versus 
průmyslový Bluetooth - článek ukazuje požadavky pro náročné 
průmyslové aplikace. 

Aby bezdrátová technologie vůbec 
mohla být uvažována pro průmyslovou 
aplikaci, musí spolehlivě pracovat v rá-
diově zarušeném prostředí. Díky výhodám 
Adaptive Frequency Hopping (AFH), 
ktery minimalizuje dopad případných in-
terferencí, a Forward Error Correction 
(FEC), který umožňuje přijímači nejen 
detekovat, ale i opravovat chyby v pře-
nosu, technologie Bluetooth se stává vy-
soce spolehlivou a robustní bezdrátovou 
technologií. Samozřejmě je zde však 
více aspektů, jak dosáhnout optimální 
výkon v průmyslových aplikacích. 

Většina Bluetooth řešení dobře vy-
hovuje v proměnném rádiovém prostře-
dí aktivací nebo deaktivací FEC a tím 
zvětšováním nebo zmenšováním veli-
kosti datových paketů. 

Pro mnoho kritických průmyslových 
aplikací však není tato automatická 
korekce dostatečná. Namísto toho prů-
myslovým aplikacím lépe vyhovují Blue-
tooth moduly, které mají možnost ovlá-
dáni FEC a tím omezování velikosti 
datovych paketů. 

Latence 

Standardní Bluetooth systém se do-
tazuje na data (= „polling time") vždy 
po 40 slotech. Jelikož má slot délku 
0,625 ms, znamená to přídavné zpož-
dění až 25 ms, což je pro mnoho prů-
myslových aplikací již nevyhovující. 
Rychlejšího zpracování paketů lze do-

sáhnout zkrácením „polling time" v pro-
cesoru a použitím účinnějšího Bluetooth 
„stackd. Těmito prostředky lze dosáh-
nout konfigurace, kdy bude nastaven 
nejkratší možný „polling time" a kdy za 
současného použití pouze nejkratších 
datových paketů (DM1) bude zpoždění 
jenom okolo 5 ms. 

Bluetooth a WLAN (WiFi) 
koexistence 

Protože Bluetooth i \A/LAN používají 
stejné frekvenční pásmo (ISM, 2,4 GHz), 
je zde stále riziko vzájemných interfe-
rencí. Běžně se však zhoršení přenosu 
projevuje pouze u 'A/LAN. Díky AFH 
u technologie Bluetooth si totiž Bluetooth 
zařízení zablokují frekvenční kanály, na 
kterých je rušení (např. právě od WLAN). 
Typicky to znamená, že kanály obsaze-
né WLAN nebudou u Bluetooth použity. 
Jelikož mechanismus AFH potřebuje ke 
své aktivaci několik sekund, provoz na 
\A/LAN síti bude dotčen po dobu několika 
sekund po navázání Bluetooth spojení 
(než AFH uvolní kanály, na kterých ko-
munikuje WLAN). Frekvence vyjmuté 
z Bluetooth komunikace jsou po 30 se-
kundách znovu testovány To znamená, 
že není-li na \A/LAN žádný provoz po 
dobu alespoň 30 sekund, vyjmuté frek-
vence jsou znovu použity, což má za ná-
sledek 'opětovný dopad na VVLAN. Dále, 
protože AFH je použito pouze na aktiv-
ním Bluetooth spojení a není aplikováno 
na dotazý (inquiry) a pokusy o spojení, 
je zde stále možný däpad na IA/LAN. 
K zamezení rušení WLAN sítě jsou 

však určité možnosti. Například lze 
konfigurovat mapu Bluetooth kanálů 
*tím, že se vyjmou ty kanály, které jsou 
používány WLAN. Takže jsou-li VVLAN 
kanály známé, což je běžný případ, 
lze tak zcela zabránit vzájemným in-
terferencím. 

Ačkoli mapa kanálů nahrazuje AFH, 
vyjmuté frekvence se netýkají dotazů 
(„inquiry") a pokusů o spojení. Pro řešení 
tohoto problému během pokusů o spo-
jení mají moduly connectBlue unikatní 
vlastnost - zkrácení intervalu „page ti-
meout", což je čas, po který se modul 
pokouší navázat spojení. 

Pro zbývající problém týkající se do-
tazu („inquiry") existuje další možnost 
- snížení výstupního výkonu modulu tak, 
aby nezpůsoboval rušení WLAN sítě. 

Rychlost dat 

S použitím Enhanced Data Rate 
(EDR) může Bluetooth technologie do-
sáhnout „over air" datové rychlosti až 
3 Mbps, což znamená 2178 kbps v jed-
nom směru (asymetrická linka). Jinými 
slovy, Bluetooth s EDR podporuje třikrát 
větší datový tok než Bluetooth bez EDR. 
K pinému využití Bluetooth s EDR je za-
potřebí výkonný CPU a velká paměť. 
Průmyslová Bluetooth zařízení však vět-
šinou nevyžadují vysoký datový tok, tak-
že se zde EDR nepoužívá. Navíc Blue-
tooth EDR nepodporuje Forward Error 
Correction (FEC), což by mohlo zname-
nat riziko opakovaného vysílání paketů 
a tím dalšího zpoždění. 

Společnost connectBlue pro své pro-
dukty vyvinula unikátní řešení, které 
umožňuje asymetrickou komunikaci vy-
sokou rychlostí bez použití EDR. To 
znamená, že connectBlue Bluetooth 
moduly mohou dosáhnout rychlosti pře-
nosu dat téměř 650 kbps při baud-rate 
921 kbps, což je třikrát více, než nabízí 
ostatní produkty na trhu. 

Dosah 

Velký dosah bezdrátových systémů 
pro průmyslové aplikace je důležitý ne-
jen pro překonáni vzdálenosti, ale pře-
devším kvůli zdolání fyzických překážek 
a k zajištěni dostatečné rezervy pro po-
hybující se stroje nebo jejich části. 
K získání potřebného dosahu je nutná 
optimalizace výstupního výkonu, typu 
a umístění/orientace antény a samo-
zřejmě návrhu rádiové části. Kromě toho 
může být zapotřebí rovněž vhodná Blue-
tooth konfigurace. 

Při zlepšování dosahu se však také 
zvětšují rádiové interference. Jak bylo 
zmíněno, řešení těchto problémů akti-
vací a deaktivací FEC vede k používání 
různých datových paketů, což může sní-
žit datový výkon (latenci a rychlost). Prů-
myslové Bluetpoth moduly connectBlue 
mohou proto být nastaveny tak, že mají 
trvale aktivovaný FEC a používání DMI 
paketů, což vede k bezproblémovému 
provozu i na velké vzdálenosti. 

Další možností je použití Fast Con-
nect (interlaced page scan), což nejen 
zkracuje dobu pro navázání spojení, ale 
i výrazně zvyšuje efektivitu pokusů o na-
vázání spojení na velkou vzdálenost. 

connectBlue 
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Aut zosilflovaš 
2x 40 W/2 

Ján Trnik 

Ked' som chcel postavit' zosilňovač podle PE 3/2002 s IC 
TDA8560Q, zistil som, že doska nie je použitelná. Preto som pre 
tento zaujimavý obvod navrhol dosku novú. 

Obvodu TDA8560Q postačí pre 
funkciu len minimum externých sú-
čiastok. Má vel'ký výstupný výkon 
a umožňuje pripojenie 2 alebo 4-oh-
movej zátaže a jeho spl'ahlivost zväč-
šuje celá rada rôznych ochrán. 

Obvod TDA8560Q má integrované 
dva kanály mostíkového zosilňovača 
v triede B. Je v 13-pinovom výkono-
vom puzdre SIL. Zosilňovač má na-
stavené pevné zosilnenie vo vnútri in-
tegrovaného obvodu na 40 dB. 10 je 
vyvinutý pre automobilové aplikácie. 
Výhoda mostíkového zapojenia je, že 
pri rovnakom napájacom napätí sa vý-
stupné napätie zdvojnásobí a podra 
vzorca P=. U-1=-U2IR sa výstupný vý-
kon zoštvornásobi. Ďalšie zváčšenie 
výkonu je možné zvýšením výstupné-
ho prúdu, ktoré tento obvod tiež umož-
ňuje, pretože na výstupe znesie zátaž 
2 C2, co dosiahneme paralelným spo-
jením dvoch 4-ohmových reprodukto-
rov. 
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Obvod R1, C6 zabezpečuje ones-
korené zapnutie 10 po pripojení na-
pájania. Odstraňuje tým lupnutie 
v reproduktoroch po zapnutí zdroja. 
Dióda D1 vybíja kondenzátor C6 pri 
odpojení zdroja. 

Oživenie 

Pri dôkladnom osadení dosky by 
mal zosilňovač fungovat' na prvé za-
pojenie. Pri oživovaní postupujeme 
nasledovne: 

Pripojíme mäkký zdroj (cez rezis-
tor s odporom 100 Q.). 

Obr. 2 až 4. 
Doska 

s plošnými 
spojmi pre 
zosilňovač 
a osadenie 
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Obr. 1. 
Schéma zosilhovača 

IC  

Meriame napätie na pine 11 
(MODE) — musí byt väčšie ako 
8,5 V, čo je pracovný mód zosil-
ňovača. 

- Meriame napätie na výstupoch. 
Mali by sme natnerat polovicu na-
pätia zdroja. 
Pripojíme reproduktor a prstom sa 
dotkneme vstupu príslušného ka-
nála — z reproduktora sa ozve hlas-
ný brum. 

- Vypustíme 100 S2 rezistor z napá-
jania a na vstup pripojíme audio 
signál. 

Zoznam súčiastok 

R1 
R2 
Cl, 02 
03 
04, 05 
06 
D1 
Ul 
J1 až J8 

22 l<Q, SMD 1206 
22 Q, SMD 1206 
4700 pF/16 V 
100 nF, SMD 1206 
1 pF, SMD tantalový 
22 pF 
1N4148, SOD80 
TDA8560Q 
svorky, rozteč 5 mm 

Oživenú dosku bez chladiča mož-
no objednat' na jat@inmail.sk za 
350 Sk + dobierka. 
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úšinnosti antény (3) 
Jindra Macoun, OKIVR 

V druhé části článku o účinnosti antén (PE 2/2008) jsme se zabývali ztrátami 
v dielektrických materiálech izolátorů. Dnes toto téma zakončíme kapitolou o na-
pět'ovém a výkonovém zatížení koaxiálních kabelů, jejichž dielektrická izolace je 
v miste napájení antény v podstatě také anténnim izolátorem. 

Krátká rekapitulace 

Kromě odporových ztrát v aktivních 
antenních vodičích mohou ovlivnit vyza-
řovací účinnost antény ještě dielektric-
ké ztráty izolátorů. Závisí na kvalitě die-
lektrika, vyjádřené činitelem ztrát tg8, na 
kapacitě izolátoru Ci, na impedanci antény 
Za v místě (na svorkách) izolátoru a na 
provozním kmitočtu f. 

Znovu připomínáme, že Vyzařovací 
účinnost antény ovlivňuji jen ztráty ve 
vlastní anténě, zatímco celkovou účin-
nost antény ovlivňují ještě ztráty v napá-
ječích spolu s nepřizpůsobením (ČSV), 
ztráty v přizpůsobovacích obvodech 
a dále odporové a dielektrické ztráty 
v zemi a v okolních vodivých i nevodivých 
objektech. 

Zatím se zabýváme jen ztrátami ve 
vlastní anténě. Ty jsou v porovnání s prá-
vě zmíněnými menší, a proto i méně vý-
znamné. Casto se však přeceňují. 
Z dříve uvedených vzorců [1] je patr-

né, že tyto ztráty jsou přímo úměrné kaž-
dému z uvedených parametrů (tga, Ci, Za, 
f). Realizátor antény je však může ovlivnit 
jen částečně — uspořádáním vlastního 
izolátoru, tzn. jeho konstrukcí, kapacitou 
a použitým dielektrikem. U vyšších výko-
nů by měl brát v úvahu ještě napěťové 
namáhání, resp. odolnost izolátoru proti 
přepětí (průbojnost). Zbývající vlivy, tzn. 
kmitočet, vf výkon a impedance na svor-
kách izolátorů jsou dány provozními po-
žadavky, příp. typem zvolené antény. 
U běžných drátových antén na KV 

pásma obvykle používáme izolátorů: 
• v místech nízké impedance — zpra-

vidla u napájecích svorek koaxiálních ka-
belů nebo transformačních či symetrizač-
nich členů; 
• v místě vysoké impedance — zpra-

vidla na závěsných koncích anténního vo-
diče. 
U vícepásmových antén se však 

může objevit vysoká impedance i v místě 
napájecích svorek, např. při symetrickém 
(středovém) napájení celovInného dipólu, 
resp. na druhé harmonické základního 
provozního kmitočtu. Napěťové namáhá-
ní izolátoru je maximální na vysoké impe-
danci, minimální na nízké impedanci. 
V předchozí části [1] jsme naznačili 

jednoduchý způsob výpočtu poměrů na 

tn.?, 
$7 43,i 
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trOE OE4 

1,trenin 
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nízké impedanci napájecích svorek u půl-
vInné rezonanční antény. Ke shodným 
závěrům docházíme i pomocí známých 
simulačních anténních programů EZNEC 
a 4NEC2. 

Na nízké impedanci nejsou vlastnosti 
izolátoru kritické. At' jde o kapacitu, kvali-
tu dielektrika či průrazné napětí, resp. di-
elektrickou pevnost. 

Impedance přizpůsobené antény se 
tam obvykle shoduje s impedand napáje-
če, popř. symetrizačniho členu. Při výko-
nech do 1 kW není napětí na obvyklé im-
pedanci 50 Q větší než 225 V (viz tab. 1) 
a dielektrické ztráty svorkového izolátoru 
z polyamidů s „extrémní" kapacitou 10 pF 
nečiní na žádném z KV pásem více než 
několik desetin wattu [1]. 

Paralelní kapacita 10 pF na svorkách 
anteny, resp. na konci napáječe proto 
také na žádném z KV pásem prakticky 
neovlivní vypočtenou impedanci půlvInné 
antény a tím ani její přizpůsobení. Na 
28 MHz, kde je paralelně připojená kapa-
citní reaktance Xc („kapacitní odpor") 
svorkového izolátoru nejmenší (-j 568 .Q) 
a jeji vliv největší, se na impedanci 50 Q 
zhorší čSV = '1 jen o desetinu, na impe-
danci 200 0. „spadne" čSV na 1,4 a na 
300 .Q to bude již 1,65. 

Izolátor 
na velké impedanci 

Pro názornější porovnání vlastností 
izolátoru na nízké a vysoké impedanci vy-
užijeme opět původní, 40 m dlouhý dráto-
vý dipól, ale na dvojnásobném kmitočtu, 
kdy bude na svorkách dipólu řádově stej-
ná impedance i napětí jako na koncích 
antény, kde je napěťové maximum. Výpo-
čet impedance na svorkách celovInného 
dipólu zadáme některému z anténních si-
mulačních programů. S dostupnými an-
ténními analyzátory je nereálné zjistit tak 
vysokou impedanci přímým měřením na 
vstupu antény, ale ani měřením za půlvIn-
ným kabelovým „opakovačem impedan-
ce". Tak vysoké impedance jsou již mimo 
rozsah těchto přístrojů. Měření na vyso-
kých impedancích umožňují jen labora-
torní můstky admitanční. 

Podle programu EZNEC bude 40 m 
dlouhá anténa z dvoumilimetrového mě-
děného vodiče v „celovInné" rezonanci na 
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Obr. 1. Obrázek ta-
hového anténního 
izolátoru jsme do-
stali z Náchoda od 
Luboše, OK1ACP, 
jako ohlas na před-
chozí díl našeho 
seriálu o účinnosti 

antény 

f = 7,13 MHz se vstupní impedancí Za= 
= 5700 -j 6 Q, tzn. s řádově stejnou impe 
dancí, jakou má anténa na svých kon 
cích. Výpočet ovšem nepočítá s paralelní 
kapacitou (izolátoru) na vstupních svor 
kách. Při výkonu 1000 W „poteče" do an 
tény proud 0,42 A za teoretického před 
pokladu, že napáječ bude k této vysoké 
impedanci přizpůsoben. V ideálním připa 
dě (tzn. s nulovou kapacitou na vstupu) 
by to bylo možné čtvrtvInným symetric-
kým transformátorem o vinové impedanci 
533 Q. Poměrně velká paralelní kapacita 
svorkového izolátoru (10 pF) by však při-
způsobení tak vysoké vstupní impedanci 
tímto jednoduchým způsobem neumožni-
la. Vedení by muselo být kratší, aby svojí 
indukční reaktancí vykompenzovalo ka-
pacitní složku vysoké vstupní impedance. 
Podrobněji se otázkou přizpůsobení nyní 
zabývat nebudeme. Vracíme se k výpo-
čtu dielektrických ztrát. 

Dosadíme-li všechny známé údaje do 
vzorce pro ztráty 

Li% -= 2rcf Za tg8.10-4.100 % (16), 

můžeme je kalkulačkou vyčíslit 

Leh z 2.3,14.7 113.10110.11517,101.100.101100 % 
27cf Ci Za tg8 

= 2,5 % ztrát, tj. přibližně 25 W z 1 kW, 
které ohřejí svorkový izolátor celovInné 
antény. Na čtyřnásobném kmitočtu, tedy 
na 28 MHz, by to bylo již 100 W, ale při 
10x menší kapacitě — 1 pF jen 10 W atd. 

Vliv každého parametru ve vzorci je 
zřejmý. Až na kmitočet a impedanci mů-
žeme u dané antény ovlivnit nepříznivé 
poměry jen kapacitou a kvalitou izolátoru. 

Zatímco na nízké impedanci „rozhodi-
la" poměrně velká paralelní kapacita svor-
kového izolátoru přizpůsobení jen nepa-
trně, je její vliv na vysoké impedanci 
značný, a to i na nejnižším KV pásmu. 
Proto by měla být jeho kapacita co nej-
menší, alespoň tak, aby kapacitní reak-
tance izolátoru v Q byla na daném kmito-
čtu alespoň třikrát větší než paralelně 
připojená vypočtená impedance antény Za. 

Kapacitní reaktanci Xe [Q] snadno vy-
počteme pomocí jednoduchého vzorce 

X, = 159 155/f Ci (17), 

kam dosazujeme za f kmitočet v MHz 
a za Ci kapacitu v pF. 

Podobný vliv má kvalita a kapacita izo-
látoru na vysokoimpedančním konci anté-
ny. Nepříjemnou kapacitu tam musíme 
maximálně omezit vhodnými izolátory 
(viz obr. 1), nejlépe však zcela vyloučit 
použitím nevodivých (umělohmot-
ných) závěsných kotevních lan. Tim 
se zároveň zmenší nepříjemná vazba na 
konce dalších vodičů (antén nebo kotev-
ních a závěsných lan), které mohou svým 
vyzařováním degradovat záření vlastní 
antény. 

Dielektrická izolace 
vodičů 

Víme, že rezonanční (obecně elektric-
ká) délka izolovaných vodičů je ovlivňová-
na nejen jejich štíhlostí a rozptylovou kon-
covou kapacitou, ale i dielektrickými 
vlastnostmi a tloušťkou izolantu pokrývají-
cího vodič [2]. Donedávna bylo „měření" 
vlivu dielektrické izolace záležitostí experi-
mentální. Dostupné anténní programy to 
ještě „neuměly". 
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Tab. 1. 

Vf výkon Vf napětí [V] na impedanci 

50 Š.2 75 200 Q 300 Q 

0,1 
1 
10 
100 
1000 
10 000 

2,2 
7,1 
22,3 
71 
223 
710 

2,7 
8,7 
27,4 
87 
274 
870 

4,5 
14,1 
45 
141 
450 
1414 

5,5 
17,3 
55 
173 
547 
1732 

Poslední verze programu EZNEC 
v.5.0 však už výpočet vlivu dielektrického 
povlaku na elektrickou délku antény 
umožňuje, a to i v bezplatné demoverzi 
[3]. Neumí však kvantifikovat dielektrické 
ztráty, které v jisté míře vyzařování z izo-
lovaných vodičů provázejí. 

„Hmatatelným" důkazem těchto ztrát 
jsou teplejší konce anténních zářičů, po-
krytých vysokofrekvenčně „mizernou" 
PVC izolací, jsou-li napájeny dostatěčný-
mi výkony: Uvádí se, že jsou to ztráty re-
lativně malé Jejich výpočet nyní zvládá 
komerčně dostupný profesionální pro-
gram „EZNEC Pro." [4]. 

Nejjednodušším způsobem, jak se 
těchto ztrát zbavit, je použít holý vodič. 
A když už izolovaný, tak polyetylenem 
nebo teflonem. Ale proč vlastně vodič izo-
lovaný!? 

Aby méně „šuměl" jako anténa přijí-
mací, jejíž funkci většinou dnes každá vy-
sílací anténa zároveň piní. Za určitých 
povětrnostních situací totiž předávají 
proudící mlhové částice, kapky deště či 
sněhové krupičky své statické náboje ko-
vovým částem antény, což zvyšuje úro-
veň vnějšího šumu (QRN) až o několik 
dB. 

Elektrické namáháni 
koaxiálních kabelů 

Koaxiálními kabely bychom se při po-
suzování vyzařovací účinnosti vlastní an-
tény zabývat nemuseli, protože nejsou 
součástí vlastní antény. V souvislosti 
s napěťovým namáháním izolátoru na 
vstupních svorkách antény se však nabí-
zí otázka, jakému napětí ten který koaxi-
ální kabel odolá. 

Kromě obvyklých údajů, jakými je vl-
nová (charakteristická) impedance, kmi-
točtově závislý útlum a činitel zkrácení, 
jsou při úvahách o napájení antén užiteč-
né i méně sledované parametry — maxi-
málně přenášený výkon a elektrická pev-
nost, resp. průrazné nebo přeskokové 
napětí. V katalogových údajích se udává 
jako efektivní napětí, které musí kabel vy-
.držet po dobu 1 minuty, obvykle na síťo-
vém kmitočtu 50 Hz. 

Pevné dielektrikum průrazné napětí 
zvětšuje. Polovzdušné a vzdušné má 
odolnost menší. Na přizpůsobených ka-
belech, zatěžovaných výkony podle tab. 
1, se však těchto hodnot v amatérských 
podmínkách sotva dosáhne. 

Dielektrická pevnost se udává v kV/ 
/mm. Suchý vzduch vykazuje při tlaku 
760 mm Hg a teplotě 25 °C dielektrickou 
pevnost 1,5 až 3 kV/mm v závislosti na 
tvaru „elektrod". Hrotová zakončení prů-
raz usnadňují. 

Dielektrická pevnost vzduchu klesá 
při nižším barometriCkém tlaku. (Proto 
také antény ve vyšších nadmořských výš-
kách na svých koncích snadněji „srší".) 

Tab. 2. 
Dielektr. izolace: 
P — pěnový PE, 
PE — pevný PE , 
PTFE — teflon 

Tuhá dielektrika 
jsou oproti vzduchu 
podstatně odolněj-
ší. Např. pro sklo se udáva 10 až 14 kV/ 
/mm, pro nylon a ostatní polyamidy asi 
14 kV/mm. Vynikající odolnost vykazuje 
teflon — 60 kV/mm. 

Koaxiální kabely s pevným dielektri-
kern jsou proto relativně velmi odolné proti 
průrazu. Záleží na vnitřních rozměrech, 
tzn. na tloušťce dielektrika mezi vnitřním 
průměrem stínění a povrchem vnitřního 
vodiče. 
Z hlediska průrazu jsou proto na ama-

térských KV pásmech použitelné i ty nej-
tenčí koaxiální kabely při napájení antén 
výkony do 1 kW — ovšem jen za podmí-
nek přizpůsobení, resp. za podmínek, kdy 
se CSV na kabelu blíží 1. Stává-li se ko-
axiální kabel napáječem laděným, tj. 
i při běžném „dolad'ování" antény 
transmatchem na výstupu vysilače, 
resp. na vstupu napáječe, tak nároky 
na jeho napěťovou odolnost rostou 
úměrně s velikostí CSV na kabelu. 

Užitečné jsou proto katalogové údaje 
o maximálním výkonovém zatížení koaxi-
álních kabelů. Podle mezinárodních no-
rem IEC jde o maximální výkon, kterým je 
možné na daném kmitočtu napájet vodo-
rovně uložený a přizpůsobený koaxiální 
kabel, umístěný v prostředí s teplotou do 
40 °C. 

Maximální výkon je pak dán teplotou 
vnitřního vodiče, při které si okolní dielek-
trická izolace zachovává své původní 
vlastnosti. Po jejím překročení izolace 
měkne, dochází k excentrickému posuvu 
vnitřního vodiče, ke změně impedance, 
případně až ke zkratu na stíněni. 

Vnitřní vodič je totiž hlavním nositelem 
činných ztrát, vyjádřených útlumem ko-
axiálního kabelu v dB. Tyto ztráty mění 
přenášený výkon v teplo, kterým se ohří-
vá dielektrická izolace. Protože útlum ka-
belu se zvětšuje s kmitočtem a zmenšuje 
s rostoucím průměrem vnitřního vodiče, 
bude i maximálně přenášený výkon závis-
lý nejen na druhu dielektrika, ale i na roz-
měrech kabelu a na kmitočtu. 

Maximálně přípustná teplota vnitřního 
vodiče je 200 °C v dielektrické izolaci 
z teflonu (PTFE), 75 °C v izolaci z pevné-
ho polyetylenu (P) a 65 °C v izolaci z pě-
nového polyetylenu PE. 

Orientační informaci o maximálním 
výkonovém zatížení přizpůsobených ko-
axiálních kabelů nabízí tab. 2. Platí pro 
kabely s vnitřním vodičem lankem. U ka-
belů s piným vodičem se maximální zatí-
žení zvyšuje asi o 10 %. Maximální výko-
nové zatížení závisí na vnější teplotě, 
zvláště u kabelů s pěnovým PE dielektri-
kem. Klesá při vyšších teplotách, zvyšu-
je se při teplotách nižších. Malou závis-
lost na teplotě vykazují kabely s PTFE 
(teflonovou) izolací. 
Z hlediska výkonového zatížení a dal-

ších vlastností není doceňován miniatur-
ní, mrazuvzdorný koaxiální kabel (vnější 
3 mm) typu VB PAM 50-1,5, vynikající 

výrobek vrchlabského KABLA. Na KV 

Z0 Dielektr. 

izolace 

Vnější O Kmitočet [MHz] 

[mm] 10 30 100 500 1000 
Max přenášený výkon [W] při 25 °C 

50 Q P . 5 530 290 160 65 50 
10 1600 890 480 210 140 

50 S-2 PE 5 800 450 250 120 80 
10 3200 1800 960 420 290 

50 Q PTFE 5 6500 3800 2000 880 600 
10 20 000 15 000 6200 2500 1700 

pásmesch spolehlivě přenese kW výkon 
a při napájení antén je téměř „neviditel-
ný". Občas se ještě prodává na radioa-
matérských burzách za přijatelný obnos. 

Závěr 

Z toho, co bylo uvedeno, je zřejmé, žě 
„rozumně" uspořádáné drátové KV anté-
ny neovlivňuji možnými změnami své vy-
zařovací účinnosti nijak výrazně kvalitu, 
resp. dosah spojení. Rozdíly mezi shodně 
vybavenými stanicemi jsou způsobeny 
spíše ostatními „vnějšími" okolnostmi, 
které celkovou účinnost antén ovlivňují. 
Na jedné straně jsou to poměry na napá-
ječi, na druhé straně — a na té především, 
je to působení země. Této problematice 
bude věnována příští část. 

Literatura 

[1] 0 účinnosti antén (2). PE 2/2008, 
s. 31-32. 
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a konektory. AR B 1/1994, s. 18-27. 

Obr. 2. Anténní i jiné izolátory jsou dnes 
předmětem sběratelského zájmu. Nic-
méně jsou stále důležitou součástí an-
tén. Keramickým izolátorem na obrázku 
je opatřena sedm/pásmová 00F anténa 
od firmy Buckmaster Antennas z Virginie 
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„BASTIntl" NEVYMŘELI 
Občas by se zdálo, že dnes už nikdo doma vlastníma rukama „praktickou elektroniku" ani nedělá. 

Všechno se kupuje hotové a mizí tak poměrně rychle komunita lidí, pro které byl kdysi dávno původně 
tento časopis určen. Proto potěší, když pak někde narazíte na, byt' ojedinělé, případy, že „bastIíři ještě 
nevymřeli". 

„BastIíř" není žádné hanlivé slovo 
—jeto spiše slangový výraz pro ty, kteří 
si sami doma vyrábějí nebo navrhují 
různé elektrické/elektronické přístroje 
a zařízení obvykle ze základních sou-
částek. Pro ně kdysi náš časopis vznik-
nul a v šedesátých a sedmdesátých 
letech minulého století jich bylo hojně. 
Elektronika se rozvíjela v dimenzích, 
které byly zvládnutelné i doma, a nej-
různější zajímavé přístroje nebylo mož-
né si koupit a pokud ano, byly nedos-
tupně drahé. Rozvíjela se tak praktická 
technická tvořivost a představivost lidí 
všeho věku. V posledních dvaceti letech 
se situace velmi změnila. Koupit si lze 

prakticky všechno, je to navíc' (vzhle-
dem k velkosériové výrobě) vždy levněj-
ší a hezčí, než kdybyste si to postavili 
sami, elektronika pracuje se součástka-
mi a technologiemi, se kterými se doma 
pracuje užjen s obtížemi nebo to nejde 
vůbec. A lidé mají podstatně méně vol-
ného času, popř. ho věnují na jiné akti-
vity. Proto je stále těžší vyhledávat do 
tohoto časopisu tzv. praktické kon-
strukce — návody a popisy, jak si něco 
elektronického sami doma postavit. 
Obzvláště těžké je to v oblasti počítačů, 
kde je všechno jednak velmi levné a na 
druhé straně amatérsky prakticky ne-
zhotovitelné. 

Když se rozhlédnete po Internetu, 
presto se ještě občas někde objeví ně-
kdo — obvykle studenti — kdo je ryze 
nadšén možnostmi, které elektronika 
a počítače skýtají, a touží se do toho 
zapojit aktivně, vlastními nápady a vý-
tvory. Tři takové studentské náměty 
jsme na Ins ternetu našli a zde vás s nimi 
seznamujeme. 

Dálkově natáčená 
webová kamera 

Americký radioamatér KCOWYS si 
ji postavil před několika lety, kdy byly 
otočné webové kamery na trhu ještě 
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Obr. 1. Jednoduchá webová kamera na 
dálko vă ovládaném natáčecím mechanismu 

(pro studenta střední školy) poměrně 
drahé. Byl velml mladý a chtěl, aby se 
jeho táta, který v té době pracoval v za-
hraničí, mohl sám na lnternetu rozhlížet 
po jejich zahradě. Při návrhu a kon-
strukci se vyhnul jakýmkoliv složitým 
obvodům, jako jsou mikroprocesory, 
AD/DA převodníky nebo logická pole. 

Svůj projekt odvodil z myšlenky se-
strojit z Internetu ovládaného robota. 
Aby ho mohl jednoduše ovládat z počí-
tače, musel se nejdříve podrobně se-
známit s funkcí a programováním pa-
ralelního portu PC. 
K natáčení kamery použil malý stej-

nosměrný motorek na 24 V s převody 
z jakéhosi vyřazeného zařízení (pro da-
ný účel značně předimenzovaný). Ob-
jímkou na hadice hõ připevnil ke kovo-
vému ůhelniku, přišroubovanému na 
dřevěnou základní desku. Aby získal 
informaci o stávajícím natočení kamery, 
připevnil k základní desce běžný po-
tenciometr a pomocí vhodných ozube-
ných převodů z dětske stavebnice ho 
spojil s hřídelí motorku. Plastová ozube-
ná kolečka na hřídele prostě přilepil. 

Obr 2. Schéma zapojení obvodu mezi paralelním portem PC a motorkem k natáčení 
kamerky a peojenf indikačního potenciometru ke game portu PC 

K ovládáni motorku použil výstupy 
paralelního portu počítače a velmi jed-
noduché rozhraní podle schématu na 
obr 2. (R2 330 Q, R1 1 až 4 kn, Q1 je 
jakýkoliv n-p-n tranzistor, K1 je vhodné 
relé 5 V, např. jazýčkové). 

Zapojení převádí logický signál na 
zvoleném výstupu paralelního portu na 
sepnutí malého relé (nejlépe jazýčko-
vého), které připojuje napájení k motor-
ku. Aby mohl spouštět motorek oběma 
směry, použil ještě jedno totožné za-
pojení, ke kterému je ale motorek připo-
jen zaměněním vývodů, takže se po se-
pnutí relé otáčí na druhou stranu. 

Natočení potenciometru (indikující 
natočení kamery) vyhodnotil pomocí 
game portu PC (vstup pro tzv. joystick 
k ovládání her). K vytvoření ovládacího 
programu použil Q-Basic, který má již 
zabudované funkce pro práci s game 
portem. 

Podrobnosti i řešení softwarového 
ovládání najdete na webu autora An-
drew Wiense, KCOVVYS, na adrese 
www.kcOwys.com. 

Můžete se zde seznámit i s dalšími 
jeho projekty, z nichž např. ENSURE 
těm starším připomene romantická klu-
kovská léta s nadšeným zájmem o elek-

Obr. 3. 
Mechanismus 
k dálkově 
ovládanému 
natáčená 
webové kamery 

Obr. 4. Elektrická 
mechanická část 

natáčecího 
zařízená 

troniku (jde o elektronický komplex vy-
puštěný balonem do velké výšky a ko-
munikující se „Zemí"). 

Obr. 5. Projekt ENSURE-1 KCOWYS 

34 (Praktická elektronika  



Pětiprvková Yagi 
pro Bluetooth nebo WiFi 
Tato konstrukce pochází rovněž 

z radioamatérské dílny, tentokrát špa-
nělského radioamatéra Roberto Barrio-
se, EB4EQA. Pro svého kamaráda po-
třebdval zvýšit dosah počítačové myši, 
připojené k počítači přes Bluetooth, 
a rozhodl se to řešit směrovou anténou 
se ziskem. 

Rozměry klasické antény Yagi pro 
kmitočet, používaný technologií Blue-
tooth (2,400 až 2,4835 GHz), vypočítal 
podle DL6WU (viz obr 6). Prvky vyrobil 
z měděného drátu o průměru 2 mm 
a upevnil je v patřičných vzdálenostech 
na proužek cuprextitu, kde byla pone-
chána měď pouze v místech pro připá-
jení prvků (obr. 7). 

Důležité bylo vyřešit připojení ke 
stávajicímu USB adaptéru Bluetooth 

co 
175 

23 

33 

55 

81 
Pee 

Obr. 6. Rozměry a uspořádání navržené 
antänky Yagi pro pásmo 2,4 GHz 

Obr. 7. Anténka Yagije vyrobena 
z měděného drátu o průměru 2 mm 
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(obr. 8). Původní vnitřní anténa je za-
budována v10 označeném A2H2 v pra-
vé části obrázku. Tu odstranil a odstranil 
také modrou LED, signalizující funkci 
(bílý čtvereček úpině vpravo) — to pro-
to, aby uvolněným otvorem v pouzdru 
bylo možné zavést dovnitř napájecí ka-
blík antény. 

Obr 8. USB adaptér pro Bluetooth po 
odstranění krytu (vpravo původní anténa) 

Anténa je připojená tenkým teflono-
vým souosým kablíkem 50 ,Q na dva 
přívodní proužky na plošných spojích, 
které vedly původně do odstraněného 
obvodu A2H2. U antény je kablík připo-
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Obr 9. Vyzařovací diagram pětiprvkové 
antänky Yagi pro USB adaptér Bluetooth 
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Obr 10. Průběh SWR vyrobené antänky 
v kmitočtovém rozsahu 2300 až 2600 MHz 
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C 100n x3 
C 150n 
R 75 
R 100 x2 
R 370 
R 1K 
R 81:2 
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IC 7805 
LED 

Obr 13. 
Rozmístění 
součástek 
na desce 
pře vodníku 
S/PDIF 

Obr 12. 
Schéma zapojení 

převodníku S/PDIF 
od EB4EQA 

jen na dvě poloviny dipólu bez dalšího 
přizpůsobení. Autor píše, že tímto ne-
přesným přizpůsobením nevznikly příliš 
velké ztráty. Vyzařovací diagram antény 
je na obr. 9, průběh SWR (reflektující 
přizpůsobení) na obr. 10.. 

Konečné poměrně elegantní prove-
dení adaptéru Bluetooth s připojenou 
anténkou Yagi je patrné z obr 11. 

Obr 11. USB adaptér pro .Bluetooth 
s připojenou směrovou antänkou Yagi 

Převodník S/PDIF 
Dalším zajímavým zapojením od té-

hož radioamatéra (EB4EQA) je jedno-
duchý převodník z koaxiálního vystupu 
S/PDIF (digitální výstup zvuku) na optic-
ký S/PDIF (tzv. toslink). Postavil si ho, 
když potřeboval propojit dva přístroje, 
z nichž každý měl jiný typ S/PDIF připo-
jení. Jednoduché zapojení používá ob-
vod 74HCUO4 a optický konektor s pře-
vodníkem (z TTL)TX176. Schéma je na 
obr. 12, rozmístění součástek na desce 
s plošnými spoji na obr 13 a vzhled se-
staveného převodníku na obr. 14. 

Obr 14. Sestaveny převodník S/PDIF 



V počítači se postupem času nashromáždi mnoho nepotřebných souborů a záznamů. Jsou to různé 
dočasné soubory, instalační soubory, záznamy o průběhu instalací, uchovávané navštívené stránky 
na Internetu, zbytky po odinstalovaných programech, nepotřebné záznamy v registrech. Časem zapIňuji 
disk a v případě registrů i zpomalují chod počítače. Z mnoha nabízených programů pro vyčištění počítače 
od všeho nepotřebného vám představíme program nedoporučovanější a nejpoužívanější - CCleaner. 

U různých systémových programů tohoto typu je důležité, 
že jde o program dlouhodobě používaný a prověřený a tedy 
spolehlivý. Nejde snad o to, aby vám nesmazal něco, co 
smazat nechcete, ale v různých neznámých programech 
se mohou schovávat i různé nežádoucí, škodlivé nebo „špio-
nážní" funkce, které sami běžně nemůžete odhalit, ale mohou 
vás poškodit. Vybíráte-li si tedy takovýto program (pro čištění 
počítače, pro odstraňování tzv. adwaru nebo spywaru, antivi-
rový program ap.), pečlivě si nejdříve na Internetu nebo v ča-
sopisech pročtěte recenze a diskuze uživatelů. A teprve když 
jsou dlouhodobě dobré a nemluví se v nich nikde o čemkoliv 
podezřelém či škodlivém, nainstalujte si program na svůj 
počítač. 

CCleanerje program snadno ovladatelný (v mnoha jazy-
cích, včetně češtiny), malý a jednoduchý, a neinstaluje se, 
tzn. můžete ho spouštět třeba z přenosného Flash disku. 
Umí vyčistit následující komponenty operačního systému 
Windows: 

• Recycle Bin (koš) 
• Clipboard (schránka) 
• VVindows Temporary files (dočasné soubory) 
• Windows Log files (záznamy, soubory .log) 
• naposledy používané dokumenty (v menu Start) 
• historii příkazu Run (v menu Start) 
• historii Windows XP Search Assistant 
• stará tzv. pre fetch data Windows XP 
• výpisy paměti po kolapsu Windows 
• fragmenty souborů po defragmentaci disků 
• v internetovém prohlížeči: 

• dočasnou vyrovnávací paměť 
• historii navštívených stránek 
• cookies 
• skryté soubory indexedat 

• některá další speciální místa operačního systému 
Windows jako Menu Order cache, Tray Notifications Cache, 
Window Size and Location Cache, User Assist history, 11S 
Log Files, Custom Folders ad. 

CCleaner odstraní i dočasné soubory a nepotřebné se-
znamy z mnoha dalších aplikací jako Fire fox, Opera, Safari, 
Media Player, eMule, Kazaa, Google Toolbar, Netscape, 

Programy k vymazání 

5 i0EX USS 5.1 SOUND EXPERT EXTERNAL 
7-Zip 4.42 
Adobe Flash Player Plugln 
Adobe PageMaker 7,0 
Adobe Photoshop 7.0 CE 
Atlantis Word Processor 
Caere Scan Manager 5.0 
C-Media 3D Audio 
Copernic Desktop Search 2 
Crown Print Monitor 
DVD Frick 
Electronics, Mech. Maths and 
EMANIM 1.01 

_ 

kZ.: Ph ifórm CCleanet 

Windows Aplikacei 

2  Internet Explorer 111 
EJDočasné internetové soubory 

EJ Cookie 
EJ hlistor le 
EJ Posledně navštívení adresy 
EiVyniaž Index.dat soubory 
El Poslední misto downloadowání 
D. ;sr.:  

EJ Windows Explorer 
EJ Posledně používané dokument 
[3 Spustit (ve Start Menu) 
13 Search Assisstant Autocornple 

EJ Jiné Explorer MRU 
E  Systém 
a Vysypat koš 

11,6MB určeno k vymazání. (Odhad verikosti) 

Detaily souborů k vymazání (Poznámka: Zatim neby 

1E dočasné soubory (1 flies) 32,0003 
C:\Documents and Settings\ alek\Local Settings \Mist 
Určino k vymazání: C: \Documents and Settings \alai 
Urcrno k vymazání: C:\Docurnents and Settings\ alel OE , 
• Urcrno k vymazání: Ci \Documents and Settings \alel 
Vysypán Koš (2 files) 11,5MB 
C: \ WINDOWS \TEMP \ vmware-temp\ vrrtware-conver 
C: \WINDOWS \system32\wbem \Logs \wbemess.log ; r 

N.P! 

 _ ..... „_ .... . 
analyzovat Dustit Cleaner 

Základní funkci programu CCleaner je odstraňování dočasných 
nebo nepotřebných souborů, funkce čistič (Cleaner). Samostatně 
vyčistíte jednak systém Windows, jednak nainstalované programy 

Se 
Pitiform CCleanou 

CCleaner.ctu vt.o3.$92 ›-ft x. 

tovancicese 92 4;:. • 
Trite Poem 4 CPU noose; 2,0GB PAM %true 

: ;et._ 

Ejüpinost registru 

EJ Chybějící Shared DLLs 
ciNepougvané pflpony souborů 
EJ Activa a Class problémy 

Aplkace 
3 Pásma 
Ei Cesta k apikacfm 

Soubory népovécly 
2 Instalačrl soubory 
EJ Zastaralý Software 
EJ Spuštěni při zapnuti počkače 
El Start Menu serazovánt 
13 MUI pare' 

fC  Piiifoini—CCleaner 

ne-Pomoc 

Nastavení 

Cookie 

Zahrnout 

Vynechat 

Pokrčiloí  

Při analýze Registrů lze vybrat, co se má zahrnout a co vynechat 

 pla - - "- ....  

Problem ! Data _ 
EJ  Nepoužívaná koncovka souborů ,bz2 

EJ Nepoužívaná koncovka souborů .php 

a Neplatná nebo chybgjicitrfcla souboru AceMonley. 

EJ Neplatná nebo chybeijki třída souboru AceivloneyI 

EJ Problém odhnstalaťniho souboru AceMoney 

EJ Chybšjícf MUI odkaz C:\DOCUM 

I biledej problémy 
Qpravit vybraná 

, Problenv,..  

t>i 

El Vymazat jenom soubory ve Windows Temp adresífIch starší než 48 hodir 

LI Schovat varovné zprávy 
DZavrIt program po vyčištění 

Zobrazovat zprévu o zálohováni registrů 

DZobraz detailní přehled dočasných internetových souborů 

D Zobrazit detailní výpis dočasných souborů Flrefox/Mozilla. 
D (let veškeré nastaveni do souboru 1NI. 

V sekci Nástroje (Tools) lze např. odinstalovat programy 
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Microsoft Office, Nero, Adobe Acroba 
Reader, VVinRAR, VVinAce, WinZip ad 

Kromě odstranění většiny nepotřeb 
ných souborů analyzuje CCleaner Re 
gistry Windows a zjišťuje případné pro 
blémy a nekonzistence. Zkontroluje vzá 
jemné vazby a souvislosti jednotlivých 
zápisů a navrhne odstranění těch dle 

e jeho soudu nepotřebných. Kontroluj' 
koncovky souborů, ActiveX Controls 
Class/Ds, ProglDs, Uninstallers, sdflené 
DLL, fonty, odkazy na soubory Help, ce 
sty k instalovaným aplikacím, ikony 
neplatné odkazy ad. 

Program nesmaže nic bez vašeho 
souhlasu. Nejdříve zanalyzuje přísluš-
nou oblast a navrhne vám, co by se mo-
hlo smazat. U každé jednotlivé položky 
máte možnost (zaškrtnutím) zvolit, zda 
se má smazat či nikoliv. K dispozici je 
i tzv. bezpečné mazání, soubor je před 
smazáním několikrát přepsán, než je 
smazán, aby nebylo možné jej obnovit. 

CCleaner má čtyři hlavní sekce, 
které se volí ze čtyř ikon v levé části 
pracovního okna: 

Čistič (Cleaner) 
Je to hlavní funkce programu, která 

odstraňuje nepoužívané a dočasné 
soubory a všechny případné stopy vaší 
činnosti v počítači (adresy navštívených 
mist na Internetu, názvy souborů, s kte-
rými jste pracovali ap.). Sekce má dvě 
záložky — samostatně čistíte operační 
systém Windows a samostatně různé 
nainstalované aplikace. 

Registry 

Sofistikovanější funkce, která analy 
zuje počítačoví registry (kde jsou ucho 
vávána nastavení systému Windows 
a odstraňuje všechny problémy a ne 
konzistence, které nalezne. Můžete de 
tailně nastavit, čím se program má za 
bývat a čeho si nemá všímat. 

Nástroje (Tools) 
V této sekci můžete odinstalovat 

přejmenovät nebo vymazat všechny 
programy a aplikace, instalované na 
vašem počítači. Můžete zde také nasta 
vit, které programy mají být automatic-
ky spouštěny při zapnutí počítače. 

Možnosti (Options) 
Zde nastavujete způsob práce s pro-

gramem a některé jeho funkce. Dá se 
zde např. nastavit, které adresáře má 
program do své činnosti zahrnout a kte-
ré naopak vynechat, přebrat zde všech-
ny cookies ap. 

Po každém vyhledávacím úkonu 
(analýze) CCleaner zobrazí detailní se-
znam všech problematických položek 
a nechá vás rozhodnout, co s ni m i. 
Označíte (necháte označené) ty, které 
chcete smazat, a teprve potom stiskem 
tlačítka povolíte vyčištění. Seznam lze 
i vytisknout. 

Program CCleaner je pro osobní 
použití zdarma a lze si ho stáhnout 
z webu www.ccleanercom. 

Emanimje program pro názornou animaci elektromagnetických vin 
při jejich šíření ve vakuu a ve hmotě. Zobrazována je pouze elektrická 
složka elektromagnetických vin, magnetická složka je vždy kolmá 
k elektrické a její amplituda osciluje ve stejné fázi. 

V programu Emanim lze zobrazit je-
dnu nebo dvě viny (Wave 1 a Wave 2) 
a u každé zvolit jòjí polarizaci — horizon-
tální, vertikální, levotočivou nebo pravo-
točivou. Lze zvolit i zobrazení součtu 
(superpozice) obou vin. Šíření yin je zo-
brazeno mezi dvěma plochami, vektory 
elektrického pole jsou zobrazeny na 
těchto plochách. Pomocí posuvnikú 
v ovládacím okně lze měnit amplitudy 
i vinové délky obou vin i jejich vzajemný 
posun (fázi). 

Pro studium interakce mezi světlem 
a hmotou pak může být mezi obě plo-
chy vložen kvádr hmoty. Posuvníkem 
lze nastavit jeho tloušťku (délku ve smě-
ru šíření vin) a také jeho koeficienty 
útlumu a lomu pro každou z elektro-
magnetických vin. Nastavit se dá i rych-
lost animace. V animačním okně lze 
pohybem myši měnit úhel pohledu (na-
točení animace) a její velikost (přiblí-
žení nebo oddálení). 
V ovládacím panelu můžete v menu 

Phenomenon nastavit některé předde-
finované soubory parametrů, odpovída-
jící různým elektromagnetickým úka-
zům. V menu View lze nastavit úhel po-
hledu na zobrazovaný průběh, v menu 
Colors se pak dají libovolně zvolit barvy 
pro jednotlivé prvky animace. 

Program Emanim lze zdarma stáh-
nout z www.enzim.hut-szialemanim/. 

Ovládacf panel (vpravo) 
a animační okno (dole) programu Emanim 

EMANIM: Animation 

_,...ssienampeestreerniseetemore—• 

Phenomenon View Colors Help 

Vertically polarized wave 

in each point, the electric field vector oscillates in a 
vertical direction. The wave propagates in the direction 
of the horizontal axis. Vary the wavelength and the 
amplitude of Wave 1 to see how it affects the wave. 

Polarization: 

Vertical 

Amplitude: 

Wavelength: 
5 

e 

[17:j Wave 1 + Wave 21 

Length 

Polarization: 

Horizontal --i 

Amplitude: 
s 

Wavelength: 
5 

.LJ 
Phase difference: 

o 

eftli 

11 

- For Wave 1 

Extinction coefficient 
0.30 

Refraction index 
1.50 

.LJ 

For Wave 2 

Extinction coefficient 
0.00  

Lint 
Refraction index 
1.00 

I  

r Same as Wave 1 

r Show vectors only 
Animation rate 

30  

_LI 
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IRTrans 

IRTrans je velmi zajímavý systém, 
který se snaží řešit obvykle značně ne-
přehledné množství dálkových IR ovla-
dačů k různým přístrojům, které mívá-
me všichni doma. Změní PC v univer-
zální programovatelný dálkový ovladač, 
který se snadno naučí ovládací kódy 
ze všech vámi doma používaných dál-
kových ovladačů, uloží si je do své data-
báze a podle pokynů je pak z libovol-
ných aplikací posílá na příslušna ovlá-
daná zařízení. 

Některé funkce: 

• přijímá IR kódy k ovládáni libovol-
ných aplikací v PC, 
• IR kódy se naučí a zapamatuje 

si je (uloží je do databáze), 
• umí IR ovladačem zapnout i vy-

pnuté PC (nejen ze stand-by stavu), 
• IR translator umožňuje ovládat za-

řízení různými dálkovými ovladači (při-
jme určitý kód a „přeloží" ho na jiný kód, 
který pak odešle). Vše je libovolně pro-
gramovatelné a funguje to i bez zapnu-
tého počítače. 
• podporuje ovladače pro softwa-

rové aplikace jako jsou Girder, HIP, my-
HTPC, Microsoft Media Center ad., 
• podporuje standardní rozhraní 

jako LIRCANinLIRC, LCDHype, lcdproc, 
xAP, Active-X, .NET. 

IRTrans umožňuje kompletně začle-
nit stávající audio/video zařízení do sys-
tému domácí automatizace. Umožní 
vám infračervenými paprsky ovládat 
cokoliv v až 256 různých prostorových 

as, 

IRTrans Translator 

o 

tesite 

• 

IRTrans Mediacontroller 

IRTrans Windows Client 
ind. Learning of Codes 

Other IRTrans 
Clients (Win / Linux 

IRTrans 
Web Client 

IR Data-
base» 

(ASCII Files) 

Girder via Plugin 

Horneseer via Plugin 

LIRC Clients 
(\/DR, irexec... 

WinL1RC Clients 

IRTrans Socket 

IrTrans Server 
(irserver) 

Windows or Linux 
LIRO Socket 

USB or 
RS232 
Interface 
for the PC 

eOE 

IRTrans ' 
IR Bus Modul 
(max. 16 connected 

to the Bus) 

Serial 
2 Wire Bus 

• IRTrans 
USBi RS232 

Serial 
2 Wire Bus 

IRTrans 
LCD 

4 Modul 

Architektura systému IRTrans 

zónách a systém lze libovolně rozšiřo-
vat. Každý přístroj dostane svoji unikát-
ní adresu, užívanou pak k identifikaci 
při přijímání a vysílání ovládacích sig-
nálů Lze přenášet IR signály i mezi růz-
nými místnostmi, aniž by přitom musel 
být zapnutý počítač. Jako společná sé-
riová sběrnice k propojení prvků systé-
mu IRTrans poslouží jednoduchý dvou-
žilový kabel, může byt až několik desí-
tek metrů dlouhý Lze samozřejmě pou-
žit i běžný ethernetový kabel CAT5/6 
(pro počítačové sítě). Přenosová rych-

IRTrans LAN Controller 

IRTrans LAN XL Controller 

lost až 38 400 Bd zajišťuje rychlé reak-
ce. Software pro IRTrans je postaven 
na bázi TCP/IP architektury klient/ser-
ver. Všechny jeho přístroje jsou tak do-
stupné z jakéhokoliv LAN/VVAN připo-
jen i. Ke stejnému serveru se může při-
pojovat několik klientů současně. 

Jádrem systemu je mikrokontrolér 
Atmet Mega32/64. Analyzuje přijímané 
kódy a odesílá kódy uložené v databázi. 
Nikterak tím přitom nezatěžuje procesor 
hostitelského počítače. IR přijímací 
elektronika využívá integrovaný přijí-
mač a dekodér TSOP1138. Pracuje se 
standardně používaným kmitočtem 
38 kHz (v rozsahu 30 až 56 kHz). Mini-
mální dosah s běžně používanými IR 
dálkovými ovladači je 10 m. Jsou k dis-
pozici i provedení přístrojů s nosným 
kmitočtem 455 kHz, který někteří výrob-
ci také používají. Vysílací elektronika 
používá výkonové tranzistory a infračer-
vené LED. IR LED jsou výkonové typy 
s vinovou délkou 950 nm. 
U všech součástí systému lze jedno-

duše aktualizovat firmware tak, jak se 
bude vyvíjet. Mají obvykle vestavěné 
webové servery pro snadné nastavová-
ní parametrů po síti LAN. 

WOW-PEN 

Korejská firma, která přišla s tímto 
produktem na trh, vysvětluje jeho název 
tak, že když se objeví něco překvapi-
vého, neočekávaného a ohromujíciho, 
zvoláme WOVV! A tvrdí, že to právě zvo-
láme, když uvidíme její novou variantu 
počítačové myši... 

Nicméně jelikož jde o produkty zají-
mavé, chceme vám je zde představit. 
Základni funkce WOW-PEN, které se 
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-0E-- 54 mrn 

WSW 

eas•••••••• 

—IF-- 55 rom 

• 

Indikátor 
nabiti baterie 

rolovati 
kolečko/ 
sttedni • 
vac itko 

tlaeltko • 
laserováho tfxazovštka 

• prove tlač itko 
(menu) 

• !eve tlačítko 
(vaba) 

prave Vac itko 
(menu) 

konektor --- 4 
napäionl 

rolovacl 
kofečkzo/ 
středu l • 
tlačitko 

Rozměry revolučního WOW-PEN Travelers laserovým ukazovátkem (vlevo) a WOW-PEN ECO s připojením USB (vpravo) 

nabízí ve verzi ECO (připojení k počítači 
kabelem přes USB, z kterého je také 
napájen) a Traveler (pripojení k počítači 
bezdrátové prostřednictvím RF nebo 
Bluetooth na vzdálenost do 10 metrů), 
jsou prakticky stejné, jako u myši. Drží 
se ale jinak, spíše jako tužka. Proto má 
v názvu „PEN". Má to údajně odstranit 
zdravotní potíže, tzv. syndrom karpálni-
ho tunelu, které vznikají dlouhým a čas-
tým používáním myši. Do povrchu vý-
robků jsou zabudovány nanočástice 
stříbra, což má zajistit tzv. antibakteriál-
ní provedení. 

Bezdratová varianta má navíc zabu-
dováno laserové ukazovátko a je tak 
doporučována jako ideální pomůcka 
např. pro prezentace. 

Vzhledem k bateriím, vestavěným 
do bezdrátového provedení, se obě va-
rianty poněkud liší v rozměrech a váze. 
WOW-PEN ECO má rozměry 47 x 47 
x80 mm a váží 38 g, WOW-PEN Trave-
ler m&'í 55 x 54 x 80 a váží 51 g. Zabu-

WOW-PEN DIG! 

dovaná Li-Polymer baterie má zajistit 
více než 10 hodin provozu, přičemž 
nabíjecí doba je 2,5 hodiny. Optické 
rozlišení je 400 DPI (ECO) resp. 800 
DPI (Traveler). Stejně jako myš má 
zařízení rolovací kolečko a dvě nebo 
tři tlačítka. WOW-PEN lze s dodáva-
ným softwarem používat i k ručnímu 
psaní. 

Cena WOW-PEN na našem trhu je 
zatím okolo 1900 Kč (ECO), resp. 2500 
Kč (Traveler). 

WOW-PEN DIGI 

Dalším zajímavým nástrojem je 
WOW-PEN DIGI, popř. MEMO Lze ho 
používat jako pero známé z tabletů 
(např. Wacom), ale není k tomu za-
potřebí onen tablet (speciální elektro-
nická podložka). S běžnou psací nápiní 
s ním můžete psát a kreslit na obyčejný 
papír, a přitom se všechno zaznamená-
vá (bezdrátově přeneseno) do malého 
přijímače, který si připevníte na horní 
stranu papíru (bloku). Tento přijímač 
lze pak kdykoliv přes USB připojit k po-
čítači a vše, co máte na papíře, budete 
mít i v elektronické podobě v počítači. 
Lze ho také samozřejmě používat i jako 
běžnou myš, se všemi jejími funkcemi. 
Použijete-li běžný software pro roze-
znávání rukou psaného písma, převádí 
se psaný text přímo do digitální podoby. 
Otočíte-li pero, používáte jeho druhý 
konec jako „gumu" k mazání. 

Pero váží 16 g a používá běžné vy-
měnitelné baterie. S dodávaným soft-
warem pracuje ve Windows 2000/XP/ 
Vista. Varianta WOW-PEN MEMO má 

!eve tlašitko 
• 

prove 
/ Coe Itko 

navíc zabudovanou ještě gigabajtovou 
USB flash paměť, kterou lze používat 
jak k ukládání „perem" vytvořených zá-
znamů a kreseb, tak jako běžný USB 
Flash disk. 

pouzdro na baterii 

kolébkový přepínač 
pero/myš 

j pogumovaný 
úchyt 

psací hrot 
horni tlačítko 

střední tlačitko 
— spodní tlačítko 

, 

1/ spona (klip) 

WOW-PEN DIGI/MEMO 

wovupen 

USB port 

Používání WOW-PEN DIG1 

Držen! WOW-PEN Traveler pi' práci 

Praktická elektronika  

Trochu menší a lehčí kabelem připojený WOW-PEN ECO 
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Tentokrát jsme do této rubriky zařadili jen jeden web —je zajímavý 
tím, že na něm ten, kdo se začne zajímat o operační systém Linux, 
nalezne pěkně pohromadě všechny potřebné informace i různé va-
rianty (tzv. distribuce) tohoto operačního systému přímo ke stažení 
s návodem k instalaci. Na webu http://procalinuxecz se praví: 

Linux je svobodný a volně šiřitelný software. To jej předurčuje k mnoha způso-
bům použití. Jedním z nich jsou tzv live CD („živá" cédéčka). 

Live CDie CD disk, který obsahuje kompletní operační systém Linux, spustitelný 
přímo z tohoto disku. Takový systém ani nevyžaduje, aby byl vůbec v počítači 
pevný disk Nic totiž na pevný disk neukládá a nemění jeho obsah. 

Technicky je možné, abyste svá data, vytvořená v live CD, uložili na pevný 
disk, ale musíte to udělat vy sami, live systém sám nic takového neprovádí. 
Live CD vám dovolují vyzkoušet, zda Linux na vašem počítači funguje, zda vám 
vyhovuje a nabízí to, co potřebujete. Je nutné upozornit, že live distribuce, díky 
tomu, že se nacházejí na CD a spouštějí tak z nezapisovatelného média omezené 
kapacity, neposkytuji veškerý komfort a aplikace, které najdete v kompletních 
distribucích. 

http://proc.linuxtz 

loubor úpravy Zobrazit ereg Ušo>ky Mástroje Näpogda 

<id - - C (21 Eli-) a http:/lprocelinux.cz/clici-vyzkouset.html v Přejít 

. . 

- • 

Proč Výhody I Chci wzkoušet I Rde zIskat 

Chci si Linux vyzkoušet na svém počitači 

Liinixjs svobodný a volné editAl software. To jej předurčuje k rnnoha způsolArn noun!. J ednirn z rush pots tri, bite CD 
(toe česky 

Live CD je disk, kterji obsahuje komplethl operečral systerri Liriuz, klerý s spoušti Rrhve. z tohoto disku Takovy system 
nevyžeduje. aby byl v nočhati pe.iný disk Ilk tot12 na grovny disk tiertklädäa riemerai jeito 'Asa!). 

Technicky je mo2ne, abyste syi data vítvoremi Y Ire CD ulofili na peel)", de.,k, ale musite to udefai vy earn), live system 
srn nic takoráho neprovádi Lise CD vám dovoluji vyzkoueet, zda Linux na vašern počítači funguje. rda vám vyhevtije 

nablzi to, co pctfebele nutre upozornit, že live distribute, cliky tutu, ie se riachazep a 5 prAlgi Èii z nezapisrnratelného 
média °me zenò kapacity, neposk ytuji vaškerý korrdart a aplikace, ktere najdele v humidetRich ilistilliittich. 

řvzn .ia ter.iršekti rettakyytti sOEto,e;Ýši rleirecu Lt1 i diSpotel reste4verre. rei ru Zde 

•ij ubuntu Ubuntu Live CD 
uhuntu, krerně. lobo, Le je tu pIuohodnoln dish hutte. vytváři t we CD, Mere I.:aide= 
urnežilule vyzkoušet sr system zcela nezéyaznen 'v4in petite& Lue CO je rőves s inst alační 

CD systernu 

eSlax Sfax Live CD -česky 

Uhu um CZ OE I StMumlit Ithuntu desktop 7.10 OE (69.2MB) 

Sb s;ce neni oficiálnirri live. CD distnbuce Slackware, jak by se mohlo na print Fielded zdát, je na 
n1 ale zcela založeno_ Distribuci lei-trail dech Tomáš Mattitek a Jo. tedy dostupná i y češtine. 
Nejen z lobate dúvodu ji lze 'Jett doporučil. SIG' obsahuje skupinu dobie spolupracujicish aplikaci 
a komnaktni desktopove prostredi KDE s zekladritm; eplikacemi pro dnešni domici počítače To 
vee post' yule v pouhých ?co MB, klene ze vejdou i na CD malých průrnerů Slaz je monta 
nainstaloyal a parr-Elva: jako normäini operační system 

Slax I Stránky st.ilinuti e I St.iliuniit Slax 6.0.0 ISO '(193.k1B) 

fedora° Fedora Live CD 

Fedora Lire CO et:1kb v rámci Fedo, a  iir oj emir ' a je aplikačnim Les CO vzinklým z distribute 
Fedora Z CD je inolne Federu jednoduše nainstalovat Zirtheii slouži ;aka demonstrační CD 

možností Fed ory 

Fe'Iola Live CD' I St" F ed or a 8 Live CD' (cca 713MB) 

()ne Mandriva One Live CD 

Mandriva Lie CD (nebo Mandriva One) je live CD oblibenil, distribute Mandnya Wive Mandrake) 
vetim detrie uzpůsobeno pro začinajfci uživatelo. 

Mandl iva onťl Mandr Iva One Live KDE 2008.0 CD (70)N1B) 

  Danix Live DVD -česky 

G OpenSuSE 

Darn,: je pìrvodní česká twe END distribuce zatefenä naxelrni poputamim K  '. Po něm 
zdědila lo,talard autedelekci, &Icy českým trůrcůrn pak n&dc ::skate tesL& stränky S dokumentaci 

ohsahuiřci mnoho uždečných tad. 

Danix' I Stálitiont Danix 200741-04 99136) 

I OpenSuSE nabizt zdarma ke staient Live CD. 

S uSE 1(041 Stähnout OpenSuSE Live CD 10.3 (rest:» 

gentoo 

Live CD oentoo new prima určeno pro bině pouliti, ale spiee jako instalační CD Presto obsahuje desktopove prostředi, 

va kterern můžete pracorat nebo z nt spustil instalaci gent*" 

!lemon Hand' I Stähnout !lento(' Live CD 2007.0 

l_rve CD už nerd pro mne, chci ko nip le tir i llnuxový syst 011l. 

COE bit Ofcr% 0 

Me CD 

zi1čn odkrv 

Ndpaiéel na taste ol4e.ellr 
[PromillteTinu".W411 

(=s 41fflinlirl 

Jai( pristripovat di staboväni (Jowl 

U každé distribute na tete stránce je 

odkaz na stránku popisující. jak a kde 

můkete přislušnou distribuci stáhnout. 
Nělderé stránky jsou však y angličtině a 

mohou obsahovat termíny, Mere 
nemusí be zcela zřejmé. 

Při stahováni distribute le nejlepší 

sáhnout po vem za pokud moino 
nejnovějet Znabizerrých adresářů je 

tedyzahodno vybrat year' označenorr 

netvyššim astern. Další komplikace 
mohou nastat uvothyidodně 

al chile-toy - to znamená specifikace 
'you vašeho počítače. (Lin ux je dostupný 

pro mnoho různých architektur- např. 
Intel, AND, PowerPC (Mac) a další,) 

Pokud vlastnhe počítač postavený na 
procesoru flurry Intel litho AND, 
pi w.tratnu mac. lean/ Anat. 

neuděláte chybu, pokud Dicke 
az clittektur n1386.1486,1586 od Pei dia 

visši či 1686, souhrnně se tato 
a rchitektura noise označuje x8G, Pokud 

máte novější641.ttov;i pi ricesot 
Pyle by škoda nereold příslušnou 
64bitovou architekturu - ledy MADG-1 

hero x86 64. 

Znabeerrých adresářů a souborů le pak 

potřeba stidurout soubory s piiporion 
.iso, co jsou CD připadni DVD obrazt 

crrrneW 
Jak pierelstiso soutory na CD 

-is° soubory jsou obrazyinstalačnich 
CD resp.DVD a je potřeba je správren 

způsobem přenést, vypálit na CD. Tyto 
sixdory se nevypabgijakohěbei 

Selbel , ale ve vašem vypalovacím 

programuje potřeba mkt wpatovšni 

obrazu (image) CD. Přislušné volby 
ISOU závislé na vašem vypelovacím 

sortwank 

Pokud si postupem nejste jisti, můžete 

CD zakoupit za velmi přiznivé ceny v 

Linux CD Šhopu. 

Jak "nahootovat" Linux z Live CD 

Pokud Site CD spravnči vypáleno, 
budete muset restartovat počítač. Potě 
bude zielmö potřeba vi310Su nastavit, 

resp. povolil, startovániz CD. Do BIOSu 
se zpravidla dostanete stiskem nějaké 

speciálnildáves-y při startu počitače-

talo kl švese by se měla pit startu 

45d:block 

fl 

OER IL" 
GNU!   1 U, A, 
Operačni systém 

;ss Internet jak jej neznáte 
e-mail telefonováni 

1 multimédia na dlani audsr sirovin, 

, video tv crip') hry zábava 
e h.:: iw bezpečný he.' 

act" 

fl Jedineeny vzhled ppitileztncr.s. 

_ intuitivní rozhraní vyhledáváni 
erganizra.•:e (kit 

A neat na.i.tc 

4.) vybrat si svůj tit .tein 

-• 

Výht-,.> Lirruiti I 1.Irvux chci vyzkoušet I et..š:z 
Luxecie I '; 1,4 • Ir Ir -.r 
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(112t07 Mwn PflL4, eelcal* ;041-1šteaueraha 

Jak postupovat 
při stahování Linuxu 

U každé distribuce (viz vlevo zobra-
zená stránka) je odkaz na stránku po-
pisující jak a kde můžete příslušnou dis-
tribuci stahnout. Některé stránky jsou 
však v angličtině a mohou obsahovat 
technické termíny, které nemusejí být 
začátečníkovi zcela srozumitelné. 

Při stahování kterékoliv distribuce 
Linuxu je nejlepší stáhnout pokud mož-
no nejnovější verzi. Z nabízených adre-
sářů tedy vyberte verzi označenou nej-
vyšším číslem. Další komplikace mo-
hou nastat u volby vhodné architektury 
— to znamená specifikace typu vašeho 
počítače. (Linux je dostupný pro mnoho 
různých architektur — např. Intel, AMO, 
PowerPC a další.) Pokud vlastníte počí-
tač postavený na procesoru firmy Intel 
neboAMD, neuděláte chybu, když zvolí-
te architekturu 1386, i486, i586 (od Pen-
tia výš) či i686, souhrnně se tato archi-
tektura někdy označuje x86. Z nabíze-
ných adresářů a souborů je pak potřeba 
stáhnout soubory s příponou .iso, což 
jsou tzv. obrazy (image) CD případně 
OVO, a vypálit je se správnou volbou 
(nikoliv jako soubor, ale jako „image") 
na prázdné CO/OVO. 

Jak „nabootovat" 
Linux z Live CD 

Pokud máte CO správně vypálené, 
musíte nejdříve restartovat počítač 
a poté v BIOSu nastavit startováni po-
čítače z CO. Do BIOSu se zpravidla 
dostanete stiskem určité klávesy (např. 
F2, F10 nebo F12) při startu počítače 
— informace, která klávesa to je, by se 
měla při startu počítače objevit na chvili 
na obrazovce. Jestliže jste startování 
z CO povolili, po opětovném restartu 
počítače by se měl z vloženého CO za-
bit zavádět operační systém Linux. 
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Situace y Protektorátu 
Čechy a Morava 

Ukázky z připravované publikace českého radioklubu o historii 
radioarnattärstvi. Sledujte stránky ÖRK: www.criccz 

Když přišla v r. 1939 německá okupa-
ce, jedna z prvých vyhlášek předem 
v Německu připravených, obsahovala zá-
kaz držení vysílacích zařízení. S němec-
kou důkladností byla zorganizována ko-
manda, která objížděla podle soupisů 
i radioamatéry a odebírala vysílací zaříze-
ní. Byli to ovšem specialisté znali vysílačů 
- zajímali se výhradně o ně a o součástky 
k jejich sestavená; zdroje a přijímače po 
prohlédnutí nechávali majitelům. Ani 
zbraně připravené k odevzdání je nezají-
maly - k tomu byly určeny další skupiny. 
KSR byla zrušena a někteří její zaměst-
nanci přešli k tzv. odrušovací službě, jejíž 
pobočky byly ve větších městech a zařa-
zeny do německého systému. 

Rada niajitelů dřívějších koncesí se 
zapojila do činnosti proti okupantům. Se-
stavovali vysilače.a navazovali spojení se 
zahraničním odbojem. Jenže ani Němci 
nespali a díky svým dokonalým odposlou-
chávacím a zaměřovacím přístrojům 
a také řadě konfidentů měli brzy o celé síti 
pracující na území Protektorátu dokonalý 
přehled a postupně byli v roce 1940 
a 1941 prakticky všichni, co se nějakým 
způsobem zapojili do protistátní činnosti 
předáváním zpráv rádiem, pozatýkáni. 

Málo se ví ale o tom, že dekretem pre-
zidenta Háchy, který byl zveřejněn ve 
Sbírce zákonů 11. 3. 1940 pod č. 83, 
museli všichni zaměstnanci ve veřejné 
správě podepisovat „slib věrnosti" Velko-
německé říši a Hitlerovi (např. na poštách 
a železnici do této kategorie spadali také 
všichni telegrafisté - bylo mezi nimi také 
dosti dřívějších radioamatérů). Znění de-
kretu v příslušném paragrafu je toto: 
§ 2. Osoby ustanovené ve veřejné 

službě a osoby zastávající veřejnou funk-
ci, at již podle dosud platných předpisů 
byly povinny složiti služební přísahu (slib) 
či nikoli, vykonají do lhůty stanovené pří-
slušným ústředním úřadem slib tohoto 
znění: 

„Slibuji, že budu Vůdce Velkoněmec-
ké říše Adolfa Hitlera jako ochránce Pro-
tektorátu Čechy a Morava poslušen, že 
budu zájmy Velkoněmecké říše k prospě-
chu Protektorátu čechy a Morava podpo-
rovati, nařízení hlavy Protektorátu dechy 
a Morava a jeho vlády piniti, zákony za-
chovávati a své úřední povinnosti svědo-
mitě zastávati." 

Tento slib vykonají též osoby nově na-
stupující veřejnou službu nebo funkci. 
§ 3. Osobami ve veřejné službě podle 

předchozího paragrafu se rozumějí: 
a) Zaměstnanci v činné službě Pro-

tektorátu, zemí, okresů a obcí, jakož i je-
jich nebo jimi spravovaných ústavů, pod-
niků, fondů a zařízení. 

b) Učitelské osoby v činné službě, 
jichž se týče zákon ze dne 24. června 
1926 č. 104 Sb., o úpravě platových 
a služebních poměrů učitelstva obecných 
a měšťanských škol ... 
V dalším paragrafech se vyjmenová-

vají další funkce: např. veřejní notáři, ad-
vokáti apod., kteří jsou povinni slib vyko-
nat, ustanovení, že slib se skládá 
písemně, a sankce při odepření slibu 
(okamžité zbavení úřadu, služby nebo 
funkce a případné soudní potrestání). 

Slib byl v němčině, neboť kdo němec-
ky z úředníků neznal, musel ihned po 
okupaci navštěvovat intenzivní kurz něm-
činy a složit z ní zkoušku. Aktéři o tom 
příliš nemluvili, po osvobození byl blanket 

s předtištěným slibem a jejich podpisem 
každému z osobních složek vyňat a pře-
dán. Jeden exemplář se mi od jeho maji-
tele podařilo získat, když odcházel do 
penze. 

Poněkud jiná situace byla na Sloven-
sku, kde pochopitelně protektorátní záko-
ny neplatily; tam bylo naopak po roce 
1940 vydáno asi 10 až 15 koncesí na zá-
kladě koncesních podmínek, které navrhli 
tehdejší OK3DG, OK3DK a OK3ID a kte-
ré vydala Slovenská pošta, což mi prozra-
dil nedlouho před svou smrtí Jožo Krömá-
rik, OK3DG (jejich znění je údajně 
otištěno ve Věstnících uložených ve slo-
venském Poštovním archivu v Banské 
Bystrici, ale žádný z amatérů tam bydlí-
cích, který mi slíbil, že se tyto materiály 
pokusí získat, se již neozval). Koncese 
byly vydány hlavně dřívějším slovenským 
koncesionářům z doby CSR a důstojní-
kům slovenského spojovacího vojska 
s radiotelegrafním výcvikem, kteří vůbec 
nemuseli skládat zkoušky. Údajně poža-
dovali i vydání jiného prefixu než OK3, ale 
v tom neuspěli. Po vypuknutí války mezi 
Německem a Ruskem byl i na území Slo-
venského štátu vydán zákaz vysílání. 
V roce 1942 byly tyto koncese zrušeny 
a svá zařízení museli slovenští radioama-
téři odevzdat do spojovacího skladu ar-
mády, jehož velitelem byl tehdy OK3NZ, 
Kliment Čulen. 

(Pokračování) QX 

IR 31, IDEA L- RADIO 
Unteransicht des unassis. 
Pohled na spodní chassis. 

mo. 

Entfernen der Kurzwellenspule K. 
Leitungen im Punkt b und e mit dem 
Kondensator 1000 cm kunschlienen 

(starke Strichzeichnung). 

1. Abnehmen der Knöpfe. 
2. Abnehmen der Rückwand und Um-

legen des Gerätes atd die rechte 
Seitenwand. 

3. Abschrauben des Netzsteckers und 
der 3 mm Schrauben auf der Rück-
seite des Chassis. 

4. Lösen der 4 Schrauben am Boden-
brett des Gehäuses. 

5, „Das Chassis soweit herausziehen, um 
zur K. W.-Spule zu gelangen. 

6. Abschalten der Spulenenden im 
Punkt a. 

Ostraniti krátkovinnou cívku K. 
Přívody k bodu b a c spojili na krátko 
s kondensätorern 1000 cm (označ. silně 

ěärkovaně). 

1_ Odšroubovati knofliky. 
2. Odstraniti zadní stěnu a položiti pří-

stroj na pravou stěnu. 

3. Odšroubovati síťovou zástrčku 
3rrun šroubek na zadní straně 
chassis. 

4. Vyšfroubovati ětyli šrouby ve spodli 
skříně, 

5. Chassis povytáhnouti natolik, aby 
byl přistup ke k. v. cívce. 

6. Odpojiti konce civek v bodu a_ 

Obr. 1. Během německé okupace bylo zákázáno poslouchat zahraniční rozhlas a byla 
vydána příručka, jak z jednotlivých typů radiopřijímačů „odstranit" krátké viny 
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Obr. 1. „2lutásek" se vztyčenou anténou 

ittszwti-e, 

,.„ 
.:trvertr, 

- - 112—" t1iiMemumtu. 

Obr. 2. Detail s anténou svinutou kolem skříňky 

Německý vysílač NS 4 z druhé světové války a také jeho 
pozdější varianty jako NSG 4c, d je dříve narozeným znám pod 
názvem „21ufásek" a po válce, začátkem 50. let minulého století 
byl v československu k dostání za pouhých 150 Kčs staré 
měny. 

Jedná se o tzv. nouzový vysílač, který byl vyvinut a také vy-
ráběn firmou LOEWE OPTA. Byl určen pro zaměření a vyhledá-
ní sestřeleného pilota. Když byl pilot v největší nouzi donucen 
opustit letoun, byl tento nouzový vysílač uveden do chodu tím, že 
anténka, navinutá po obvodu hliníkové skříňky přístroje, se odvi-
nula (obr. 1, 2), spínač uvnitř sepnul a NS 4 začal vysílat nouzo-
vý signál pro zaměřeni a záchranu. NS 4 měl krycí označení 
„JÄGER" (honec). Výkon je 0,3 Wh a frekvence u typu NSG 4c 
je 42 až 42,4 MHz. Signál bylo tedy možné zaměřit i upraveným 
zařízením typu Fug 16Z. Existovala ale různá jiná provedení, ně-
které vysílače byly naladěny např. na kmitočtech mezi 58,4 až 
58,8 MHz. Pro zaměřování vysílačů v tomto provedení bylo pou-
žíváno zařízení FuG 141. 

Pátrací letouny byly jednomotorové stíhačky Fw 9 A-8, vyba-
vené speciálními anténami. Předpokládalo se, že NS 4 bude 
možno přijímat ve výšce 4000 m na vzdálenost 150 km. 

Nouzové vysílače NS 4 byly osazeny dvěma elektronkami, 
které byly vyvinuty speciálně pro tyto přístroje. Volně kmitající 
oscilátor byl s pentodou LS1 a výkon byl dále zesílen dvojitou tet-
rodou LS2. 

Anodové napětí bylo ziskáváno z vibračního měniče. Ten byl 
napájen olověnými akumulátorky typu „RULAG". Přerušovaný 
proud asi o kmitočtu 200 Hz je veden na primární vinutí transfor-
mátorku. Na výstupu bylo asi 100 V. Pro žhavení byly použity 

Obr 3 a 4. Dva pohledy dovnitř 
„21uttáska" 
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Obr 5. Schéma zapojení vysílače NS 4 - „21utäsek" 

stejné typy akumulátorku o napětí 2 V. V nouzovém vysílači bylo 
celkem 11 těchto baterií. Vysílaný signál byl amplitudově modu-
lován, ovšem nevyhnutelně také modulován frekvenčně kmito-
čtem 200 Hz. 

Část informací mně poskytli DK7SK (TNX DR Hans), Gün-
ter Gruss a kniha Fritz Trenkle: Bordfunkgeräte (část 7). 

73, DJOAK 

42 (Praktická elektronika  A edio 



Válečné přístroje avioniky - 
radiokompasy EZ6 a FuG16Z 

Rudolf Balek 

FuG 16 Z 

L2 

a 

+AE 

Grl 

L3 
o  

AFN 2 

(Pokračováni) 

Přístroj kurzu a vzdálenosti AFN2 byl 
vzhledem ke své důležitosti přehledně 
umístěn na palubní desce před pilotem. 
Na obr. 41 vidíme znázorněny průběhy 
napětí signálů při různých polohách smě-
ru letu letadla, přepínacího kmitočtu, sig-
nálů z pomocné antény s průběhy napětí 
na výstupu k přístoji AFN2 atd. 

Poznámka: Jistou dobu pracoval fran-
couzský TV vysílač umístěný na Eiffelově 
věži v Paříži (výška 300 metrů) v pásmu 
40 MHz jako navigační maják letadel, vy-
bavených radiokompasem FuG16Z. 

(Pokračování) 
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Obr 41. Zjednodušené schéma činnosti letu na cíl s průběhy generovaných signálů přídavného přístroje letu na cíl ZVG16 ke stani-
ci FuG16Z. 

Vysvětlivky ke schématu nahoře: A - rámová anténa PR16, umístěná pevně na trupu letadla; B - dvoutaktní nf oscilátor/elektronic-
ký přepínač s elektronkami Röl a Rö2, generuje kmitočet 28 Hz; C - zesilovač 28 Hz s elektronkou Rö3 a transformátorem 02, 
buzený z detektoru přijímače (E16Z s Rö4) a signálem z fázového můstku transformátoru 01; D - diodový demodulátor, součást 
přijímače E16 - Rö4. 

AFN2 - analogový měřicí přístroj, ukazatel kurzu: Průběhy napětí: a - při letu letadla (kurzu) vpravo, přímo a vlevo; b - napětí na 
zaměřovacím rámu PR16; c - napětí na řídicí mřížce dvoutaktního oscilátoru -,elektronky Röl - z fázového můstku na transformá-
tor 02; d - vf signál na výstupu přepínacího stupně; e - napětí na pomocné anténě; f - vf napětí na vstupu přijímače El6Z; g - napětí 
o kmitočtu 28 Hz z fázového můstku; h - činnost můstku vlivem napětí průběhu „c" a „g"; î - výchylky (kurzy), na měřicím přístroji 
AFN2. 

Dobrý den, 
velmi mne potěšil obsah PE 1/2008 - 

konkrétně článek Cívka od pana Jansy 
a článek Metoda žbluňknutí... pana Šo/-
ce. Tyto články přinášejí porozuměni 
praktickým jevům, jejichž použití se po-
stupně v dnešním digitálním světě vytrá-

cí. Řadu let sleduji váš časopis a snažím 
se v něm najít inspiraci a něčemu se na-
učit. Inspirace je tu dostatek, teorie mi 
chybí. Proto se velmi přimlouvám za po-
kračováni od pana Šolce, něco o amatér-
ské přípravě krystalů, jejich řezání, pří-
padné popis jednoduchého experimentu. 
Vyhovuje mi jeho praktický přístup prolo-
žený (matematickými) vztahy i ilustrativ-
ními příklady. Je to nádherné autorské 
dílko, jakých je dnes málo. Nepovedlo se 
mi dohledat e-mail pana So/ce (0K1JS1), 
prosím proto o laskavé předání mého 
díku za jeho článek. 

S pozdravem ing. Vlastimil Pič 

• Když pojedete za sluncem na jih, za-
stavte se na chvíli ve slovinském Metliku, 
kde je, otevřeno muzeum rádia, ve kterém 
kromě starých rozhlasových přijímačů 
u nás celkem neznámých značek (nej-
starší přijímač je typ Loewe - NF3 z roku 
1926 vyrobený v Německu; na území Slo-
vinska začal pracovat prvý rozhlasový vy-
sílač v říjnu roku 1928) najdete i vojenské 
a radioamatérské radiostanice a měřicí 
přístroje. Všechny exponáty jsou v per-
fektním stavu a majitelem této sbírky je 
Anton Stipanič, S53BH. 

Q X 
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I AMATÉRSKÉH SVĚTA 

Nový dvoupásmový mobilní transceiver ICOM IC-E2820 
Jeden z posledních modelů firmy 

ICOM z palety nabízených mobilních 
transceiverú je právě IC-E2820, násled-
ník již dříve (hlavně v zahraničí) oblíbené-
ho a populárního IC-2725. Pro radioama-
téry je podstatné, že může vysílat FM 
provozem v pásmech 145 i 430 MHz, a to 
dokonce v kanálovém rastru 6,25 kHz 
(má přepínatelný zdvih pro FM provoz) 
s výkonem 5-15-50 W a s možností ob-
vyklých odskoků pro převaděčový provoz. 
Ovšem přijímač je širokopásmový a ob-
sáhne rozsah 118-550 a 810-1000 MHz 
s poměrně velkým nf výkonem 2,4 1/V 
a vestavěným interním reproduktorem. 
Z hlediska obsluhy a dnešních zvyk-

lostí se nedá tomuto zařízení nic vy-
tknout. Má odnímatelný čelní panel 
s ovládacími prvky a displejem, výstup 
pro paket 9k6, vizuální skenování pásma, 
CTCSS, DOS, automatický vf atenuátor, 
přijímač pracuje i s AM modulací (letecké 
pásmo). Celkem je k dispozici 522 pamě-
ťových míst, určitě více, než je obsluha 
schopna zapamatovat si uložení jednotli-
vých nastavení. 

Vlastní elektronika je uložena na 
oboustranně osazené základní desce 
s miniaturními SMD součástkami a kon-
cový stupeň je dokonale propojen s chla-
dicím blokem. Miniaturní ventilátor vhání 
vzduch jednak na žebrování chladicího 
systému, jednak na obě strany plošného 
spoje. K transceiveru je možné jako „opti-

°met 
CCIRLOG 

Obr 1. Prední panel transceiveru ICOM IC-E2820 

G 0 FM OUP+ 
GPS IC-2220H 

on" dokoupit modul UT123, umožňujíci 
komunikaci digitálním fonickým módem 
F7VV, což je digitální přenos hlasové ko-
munikace označovaný D-STAR (Digital 
Smart Technology), dále využívat GPS 
a zaznamenávat probíhající komunikaci. 
Displej je LCD typu, hmotnost stanice je 
1,5 kg, ovládacího panelu 210 g a rozmě-
ry 150 x 40 x 188 mm bez ovládacího pa-
nelu. 

Ovládací panel je k základní stanici 
přichycen magnety. Dopinění modulem 
digitální komunikace D-STAR nepřijde 
zrovna levně - prodejci jej nabízejí jen 
o málo levněji, než je polovina ceny trans-
ceiveru, ale zajišťuje perfektní čitelnost 
bez interferenci i při velmi slabých signá-

11113.550 
HI 

lech. Technologie D-STAR pro účely 
amatérského využití byla vymyšlena v Ja-
ponsku za přispění JARL spoluprací uni-
verzit a výrobců amatérských zařízení. 
Umožňuje digitální přenos ve dvou mó-
dech - u hlasového módu DV (digital 
voice) se přenáší datový tok 4800 bitů, 
z toho je využito 2400 pro řeč, 1200 pro 
korekci chybného přenosu a 1200 pro 
přenos údajů o uživateli. Umožňuje 
však také rychlý přenos dat (v módu DD - 
128 kbps), který se v Evropě zatím mezi 
radioamatéry prakticky nevyužívá. 

Prameny: RadCom č. 3/2008 a inter-
netové stránky ICOM corp. 

e \OE harn-shacku XLVII 

nový stanišni deník 
(Dokončení) 

CW interface 

Řada programů pro Windows umož-
ňuje vysílání CW (Morse) jak formou 
předdefinovaných maker, přiřazených 
funkčním (F) klávesám, tak přímé vysílá-
ní textu, zapisovaného do příslušného 
okna. I když je vysílání Morse zdánlivě 
jednoduchá funkce, naráží na nevýhodu 
multitaskingových operačních systémů - 
vzorkování. Běžný multitaskingový sys-
tém totiž přepíná mezi jednotlivými úloha-
mi a toto přepínání je poměrně pomalé, 
u Windows je vzorkovací kmitočet nasta-
ven na 100 Hz. Znamená to, že na klíčo-
vacím výstupu může být signál v podobě 
pulsů, jejichž časové trvání musí být ná-
sobkem 10 ms. Tato podmínka je však 
nevyhovující pro Morse, pokud rychlost 
přesáhne 30 WPM - výsledkem je nepra-
videlné, těžko čitelné klíčování. Řešení 
pro Windows se hledalo poměrně dlouho 
a současné klíčovače (např. v programu 
N1 MM Logger nebo Logger32) vycházejí 
z emulace prostředí, kde je vzorkovací 
kmitočet mnohem vyšší. 

Zmíněné potíže vedly k jiným řešením 
- buď čistě hardwarovému (tak vznikl 
VVinKey KIEL), nebo generování Morse 
pomocí zvukové karty. Výsledek je v tom-
to případě dokonalý, je však nutný zvlášt-
ní interface, usměrňující nf výstup ze 
zvukové karty a řídící výstupní spínací 
tranzistor. 
V případě Linuxu je řešení mnohem 

jednodušší, protože linuxové jádro umož-
ňuje nastavení vzorkovacího kmitočtu až 
na 1000 Hz. Takové jádro si může věci 
znalý uživatel buď postavit sám, nebo lze 
využít tzv. low-latency jádra, která bývají 
součástí většiny distribucí. I s menší la-
tencí však není řešení tak dokonalé, jako 
např. pomocí zvukové karty. Naštěstí po-
slední vývoj linuxového jádra přibližuje Li-
nux systémům, pracujícím v reálném 
čase. Poslední verze jádra (2.6.23 a vyš-
ší) lze již takto upravit, což problém laten-
ce řeší beze zbytku. Poděkovat za to mů-
žeme především snahám o zlepšení 
práce s multimédii. 

Pro CW interface se nabízí možnost 
využít tzv. cwdaemon, jehož některé ver-
ze mohou s novým upraveným jádrem 
pracovat rychlostí 70 WPM. Je sice ne-
pravděpodobné, že by takové rychlosti 
zaujaly větší počet operátorů, avšak v za-
hraničí (zejména v USA) pracuje celá 
řada stanic rychlostmi i přes 100 WPM 
právě s použitím klávesnice. Je zde mož-
nost využít zkušenosti těchto operátorů 

QX 

a vytvořit CW interface, který by byl sku-
tečně univerzální. V každém případě by 
měl mít CW klíčovaš možnost práce ve 
dvou režimech - letter mode, kdy je znak 
po stisknutí klávesy okamžitě vyslán, 
a word mode, kdy operátor píše do pamě-
ti a po stisknutí mezerníku je vysláno celé 
slovo. 
V budoucnosti je počítáno rovněž 

s dalšími funkcemi, jako např. interface 
pro RTTY a digitální druhy provozu, pod-
pora LoTW a eQSL.cc, zobrazování spo-
-KJ z DX clusteru přímo v mapě, výstup in-
formace o aktuálním pásmu na paralelní, 
příp. USB port, zvukový záznamník apod. 

Spustitelný binární soubor i zdrojové 
kódy programu si můžete volně stáhnout 
na http://sou rce forge. n et/proje cts/cgrlog/ 

[3] 
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http://sourceforge.net/projects/cqrlog/ 
[4] GNU General Public License, český 
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Skončila nejtispéšnéjši radioamatérská expedice 
DUM u§ 

2008 

DXPEDITION 

Obr 1. Logo expedice VP6DX 

27. 2. 2008 ve 13.59 UTC skončila 
vůbec nejúspěšnější expedice v radioa-
matérské historii, a sice.VP6DX na atol 
Dude v jižním Pacifiku. Za 16 dnů provo-
zu navázali operátoři této výpravy více jak 
183 600 spojení (viz tab. 1). Překonali té-
měř veškeré minulé rekordy, které byly 
utvořeny předešlými expedicemi do růz-
ných vzácných zemí. 

Ačkoliv podmínky šíření nejsou stále 
nijak výrazné, presto bylo možno s touto 
expedicí navázat spojeni téměř denně 
v pásmech od 80 do 17 metrů provozy 
OW a SSB. Jen velká škoda, že se více 
neotevírala pásma 12 a 10 metrů až 

k nám do střední Evropy. Ale přesto 
k nám jejich signály procházely velice 
dobře alespoň na pásmech spodních 80, 
40 a 30 m se sílou signalu až S 9. Ke 
konci jejich provozu se už dovolávaly 
stanice s výkony pouhých 100 wattů 
a s běžnými anténami zcela bez problé-
mů. Provoz byl zcela výjimečný, k čemuž 
také přispělo vynikající anténní vybavení 
a zkušení operátoři této výpravy. Proto si 
i mnoho našich stanic mohlo ,udělat' tuto 
vzácnou entitu DXCC hned na několika 
pásmech a všemi druhy provozu OW, 
SSB a RTTY. Zde je výčet počtu spojení, 
které navázaly OK stanice: Cidajně i jedno 
spojeni na 10 metrech, 6 spojení na 12 
m, 168 spojení na 15 m, 426 na 17 m, 
405 na 20 m, 650 na 40 m, 364 na 80 m 
a 56 i na 160 m. 

Celkový počet spojení podle pásem 
a druhů provozu viz statistická tab. 1. 
QSL bude vybavovat: DL6NAU, Carsten 
Esch, Drosselweg 3, 21376 Salzhau-
sen, Germany. 
O QSL je také možno požádat na On-

line QSL Request System na mailové ad-
rese http://ducie2008.d11mgb.com/ 
ocirs/index.php. Tam po vypinění pří-
slušného formuláře je možno si velice jed-
noduše požádat o zaslání QSL VP6DX 
via bureau, aniž bychom museli zasílat 
své QSL touto cestou. 

OK2JS 
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Obr 2. Atol Dude s patrnými anténními 
stožáry expedice VP6DX 

QS0s (Band/Mode) 

1 CW SSB RTTY Band 

160m 5097 1574 01 667i 

80m 9756 3592 0 18348 

40m 14487 14935 1 29423 

30m 10576 0 OE 3699 1-1275 

, 20m 12852 17205 3479 33536 

17m 11813 16603 3073 31439 

15m 12366 15526 00E 27892 

12m 6046 7215 0 13261 

10m 4301 .2.1g0 01 8.791 

6m O 0 0 0 

Mode 87294 86140 202521 133636 

last QS0: 2008-02-27 13:59:00 

Tab. 1. Přehled spojení VP6DX 

Po delší odmlce aktivován atol Wake, KH9 
Po delší době je znovu aktivován velice vzácný ostrov Wake, 

KH9 (IOTA OC-053), v severním Pacifiku. Jeho poloha je 19 ° 
18 OE severní šířky a 166 ° 38 OE východní délky. Od Honolulu na 
Havaji je vzdálen asi 3700 km na zapad. 

Je to vlastně korálový atol sestávající ze dvou ostrůvků. Je-
jich obvod má kolem 19 km a celkové plocha je asi 7 km2. Nej-
vyšší bod ostrůvků je pouze 6 metrů nad mořskou hladinou. 
V současné době ostrov administrativně spadá pod Úřad Minis-
terstva vnitřních záležitostí, ale ve skutečnosti je ostrov spravo-
ván americkou armádou a letectvem. 

Je tam velké letiště s dráhou 3 km dlouhou. Přístup na ostrov 
je přísné zakázán, povolení vstupu mají jen vojáci a obsluha dal-
ších vojenských zařízení a letiště. Jedním z nich je nyní právě 
Colin Bradley, VVA2YUN, dlouhodobě služebně přítomen na ato-
lu Wake. Mimo své pracovní povinnosti využívá svůj volný čas 
k aktivitě na radioamatérských pásmech. Ozývá se většinou na 
20 m pásmu provozem SSB pod značkou WA2YUN/KH9. 
K nám do Evropy procházejí jeho signály v ranních hodinách 
v síle S 3-5. Bohužel používá jen transceiver o výkonu 100 W, 
vertikální anténu a dipály. Přesto je to možnost navázat spojení 
s tímto vzácným ostrovem pro diplom DXCC. QSL pro něho vyři-
zuje manažer K2PF. 

OK2JS Obr. 1. Letecký snímek atolu Wake 

Zajímavosti 

• Firma .MFJ nyní nabízí za 700 USD au-
tomatický tuner s pamětí pro maximální 
legální výkon 1500 W, typ WIFJ-998, kte-
rý je schopen v krátkovinném rozsahu 
přizpůsobit antény s impedancí od 16 do 
1600 Q. Má dva koaxiální konektory 
a svorku pro připojeni LW antény, dokou-
pit je možné externí balun pro symetricky 
napájené antény a do paměti je možné 
uložit nastavení pro několik kmitočtů a an-
tén. 

• V polovině května roku 1998 se objevila 
na internetu WEBová stránka eqslecc, 

tzv. elektronické QSL byro. Systém se 
postupně zdokonaloval, již v roce 2000 
přesáhl počet uložených spojení 1 milion 
a tak to pokračuje až do dnešní podoby, 
kdy jeho databáze obsahuje údaje o více 
jak 95,6 milionech navázaných spojení. 
Dnes této služby využívá více jak 123 000 
různých značek z 310 entit a každodenně 
přibývá průměrně 50 nových uživatelů. 
Na setkání v Daytonu je letos plánována 
mj. také konference příznivců této elek-
tronické výměny QSL 

• Vydavatelství vynikajícího technického 
bulletinu UK1/1/ Berichte nabízí nyní zá-
jemcům tři ročníky z let 1985 až 2005 za 
20 €, devět ročníků za 50 €, součástí zá-

silky jsou i složky coby jejich obal - bliže 
viz wwvv.ukw-berichte.de 

QX 

• Matthias Bopp, 001 US, vystavuje na 
své internetové stránce www.ddlus.de 
zvukový archiv nahrávek z kosmu. Najde-
te zde různé družice i stanice MIR a ISS. 
Matthias chce tímto způsobem umožnit 
poslech historických nahrávek i mladším 
radioamatérům. Ve sbírce jsou ovšeni 
mezery a v těchto případech Matthias 
prosí ty, kteří příslušné nahrávky vlastní, 
o jejich zaslání na e-mail ddlus@amsat. 
org. 
(Zdroj: http://wvvw.darc.de/rundspruch) 
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VKV  

Kalendář závodů 
na květen (uTc) 

3.-4.5. II. subregionální závod 14.00-14.00 
144 MHz-76 GHz 

144 MHz 17.00-21.00 
50 MHz 17,00-21.00 

144 a 432 MHz 08.00-10.00 
432 MHz 17.00-21.00 

432 MHz-76 GHz 07.00-10.00 
432 MHz-10 GHz 07.00-12.00 
144 MHz-76 GHz 08.00-11.00 

6.5. 
8.5. 
10.5. 
13.5. 
18.5. 
18.5. 
18.5. 
18,5. 
18.5. 
18.5. 
18.5. 
18.5. 
25.5. 

Nordic Activity 
Nordic Activity 
FM Contest 
Nordic Activity 
AGGH Activity 
OE Activity 
Provozní aktiv 
Mistr. CR dětP) 144 MHz-10 GHz 08.00-11.00 
Aurum Contest (SP)2) 144 MHz 17.00-19.00 
Contest Veneto 144 MHz 12.00-17.00 
Contest VHF del Sud 50 MHz 12.00-17.00 
Contest Veneto 432 MHz a výše 08.00-14.00 
Contest Gargano 50 MHz 07.00-15.00 

1) Deníky na OK1 CDJ: Ondřej Koloničný, 
Sezemická 1293, 530 03 Pardubice, 
e-mail: vkvlogy@crk.cz 

paket: OK1CDJ @ OKONAG 

2) Deníky na: Jerzy Wiacek, SP6CES, ul. 
Kaczawska 4/4, PL 59-500, Zlotoryja, 
Poland. 

3) Hlášení na OK1OHK. 

 KV 

OKIMG 

Kalendář závodů 
na duben a květen (UTC) 

12.4. DIG Party 10-20 m CW 
12.-13.4. Gagarin int. DX Contest CW 
12.-13.4. Japan mt. DX Contest CW 
13.4. DIG QS0 Party 80, 40 m CW 
19.4. Holyland Contest CW/SSB 
19.4. TARA Digital DIGI 
19.4. OK CW závod CW 
19.4. ES open Championship CWISSB 
19.4. EU Sprint Spring SSB 
19.-20.4. YU-DX Contest MIX 
26.4. Holický pohár CW/SSB 
26.-27.4. SP DX RTTY Contest RTTY 
26.-27.4, Helvetia XXVI MIX 
1.5. 
1.-7.5. 
3.5. 
3.-4.5. 
3.-5.5, 
4.5, 
5.5. 
10.5. 
10.-11.5. 
10.-11.5. 
12.5. 
17.-18.5. 
17.-18.5. 
17.-18.5. 
19.-23.5. 
24.-25.5. 

AGCW ORP Party CW 
CW Activity Week DTC CW 
SSB liga SSB 
Marac Cty CW 
ARI Int. DX Contest MIX 
Provozní aktiv KV CW 
Aktivita 160 SSB 
OM Activity CW+SSB 
CQ-M MIX 
Alessandro Volta RTTY RTTY 
Aktivita 160 CW 
EU PSK DX PSK 
King of Spain CW 
Baltic Contest MIX 
AGCW Activity Week CW/RTTY 
CQ WW WPX Contest CW 

12.00-17.00 
21.00-21.00 
07.00-13.00 

viz podm. 
00.00-23.59 
00.0C-24.00 
04.00-06.00 
05.00-09.00 
16.00-19.59 
21.00-05.00 
04.00-06.00 
12.00-12,00 
13.00-13.00 
13.00-19.00 
00,00-24,00 
04.00-06.00 
00.00-24.00 
20.00-20.00 
04.00-06.00 
19.30-20.30 
04.00-06.00 
12.00-12,00 
12.00-12.00 
19.30-20.30 
12,00-12.00 
18.00-18.00 
21.00-02.00 
00,00-24.00 
00.00-24.00 

Termíny jsou uvedeny podle údajů 
dostupných v únoru t.r. - bez záruky. 
V květnu by ještě měly o víkendech pro-
běhnout jednotlivé závody DIGI-penta-
thlonu, ale termíny a podmínky zatím ne-
byly dostupné. Většinu podmínek KV 
závodů naleznete v českém překladu na 
internetových stránkách www.aradio.cz, 
odkud si je můžete nahrát do počítače 
a vytisknout. 

Adresy k odesíláni deníků přes Internet 

Zkontrolujte si aktuální adresy (často se 
měni) na stránkách www.sk3bg.se/contest/ 
index.htm nebo přímo na stránkách jednotli-
vých pořadatelů. 

AGCVV QRP: QRP-party@agcw.de 
Aktivita 160: a160m@crk.cz 
Aless. Volta: log2008@contestvolta.it 
ARI: aricontest@ari.it 
Baltic: Irsf@lrsf.lt 
CQ M: cqm@srr.ru 
CQ VVPX: cw@cqwpx.com 
DIG Party: df2kd@darc.de 
ES Open: esopen@erau.ee 
EU PSK: eudx@scotham.net 
EU Sprint: eusprint@kkn.net 
Gagarin: gc@qst.ru 
Helvetia: contest@uska.ch 
Holický pohár: ok1khl@qsl.net 
Holyland: 4z4kx@iarc.org 
JIDXC: cw@jidx.org 
King of Spain: smreycw@ure.es 
Marac County: aa8rc@aol.com 
OK CW: okcw@crk.cz 
SP DX RTTY: sprtty@pzk.org.pl 
TARA DIGITAL: formulář hlášení na 
http://n2ty.org/seasons/tara_dpx_score. 
html 
Volta RTTY: log@contestvoltait 
YU-DX: 2008@yudx.net 

NejúpInější (a „nejčerstvějši") přehled 
podmínek na měsíc dopředu (a rok doza-
du) najdete na www.artatorg/contests/. 
Méně přesný je již nahoře zmíněný web 
www.sk3bg.se/contestfindex.htm, kde 
se občas objeví informace již neplatné 
a uvádí také termíny a podmínky závodů, 
kterých se naši amatéři nemohou účast-
nit; ale naleznete tam kalendáře uspořá-
dané po měsících na celý rok 2008. 

Pomoc radioamatérů 

Tornádo, které zuřilo začátkem ledna 
2008 ve Wisconsinu, opět ukázalo po-
třebnost sítě dobrovolniků zajišťujících 
komunikace - ve dvou postižených okre-
sech byla zaktivována síť ARES (Ama-
teur Radio Emergency Service), aby 
pomáhala úřadům i lidem zajišťovat po-
třebné spojení s okolním světem. 

QX 

Vysílání v pásmu 5 MHz 

Irský telekomunikační úřad po rozho-
vorech s národní radioamatérskou organi-
zací IRTS uvolnil pro radioamatéry čtyři 
kanály v pásmu 5 MHz. V kanálech širo-
kých 3 kHz se středními kmitočty 5280, 
5290, 5400 a 5405 kHz je povolen výkon 
max. 200 W ERP s druhy provozu CW, 
digitálními a USB na základě NIB (Non-
Interference-Basis). K provozu je třeba 
požádat o individuální povolení. 
Podle: http://www.darc.de/rundspruch 

OK1HH 
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Cena za'1. tučný řádek 75 Kč, 
za každý další I započatý 30 Kč. 

Prodám cín Sn97Cu3, 1 mm, 1 kg 390 Kč. 
Tel. 602 620 376, sn97@email.cz  

e Silent key OK1WC 

Obr. 1. Franta, OK1WC, u paraboly OK1AlY 
(foto OK1FTC) 

Obr. 2. V roce 2002 Franta zkonstruoval a vyro-
bil pro české reprezentační družstvo v rychlote-
legrafil sadu těchto vynikajících elbugú. Když ho 
zapnete, na vteřinu na vás mrkne nápis: OK1WC 
2002 v1.1 (pastička na snímku je z dílny Slávka, 

OK1TN - firma ZACH, foto OK1PFM) 

Svou rodinu, přátele a širokou radioamatér-
skou obec opustil dne 3. února 2008 

František Dušek, OK1WC. 
Franta byl výjimečný radioamatér, byl vše-

stranný, dokázal závodit, navazovat DX spojení, 
sbíral USA okresy a řekl bych, že jich u nás ne-
měl nikdo více. U své TS-930 neměl ani mikro-
fon, byl výtečný telegrafista, úspěšně závodil 
v rychlotelegrafii, byl členem vedení týmu repre-
zentace a byl vynikající technik. Především ale 
byl vynikajicí člověk. Byl obětavým kamarádem, 
každému pomohl a jeho brilantní komentáře pa-
matují i všichni diskutéři na OK-listu. Koncesi má 
i jeho žena Helena, OK1MWC, a telegrafních zá-
vodů se účastnil i jejich syn Jiří 
V 60. letech byl Franta vojákem z povoláni 

technického směru. V té době se stal i radioama-
térem. Jeho smysl pro humor charakterizuje 
i jeho značka OK1WC. Po okupaci r. 1968 ode-
šel Franta z armády, prošel řadou zaměstnání 
převážně radiotechnického směru a po r. 1989 
podnikal se synem Jirkou. 

Ve Františku Duškovi ztrácí radioamatérská 
obec vynikajícího hama i člověka. Vzpomínejte 
na něho. 

OK1 AO 

Původně měl Franta Dušek značku 
OK1A0M, což bylo dost netelegrafické. Komuni-
koval proto s Kloboučníkem a ten mu (možná 
z legrace) nabídl OK1WC, že to někdo vrátil. 
Koncesi OK1AOM dostal s platností od 24. 12. 
1964 a málem kvuli tomu zmeškal promoci své 
ženy. Značku OK1WC získal asi za dva roky na 
to. 2. 10. 1996 dostal značku AA8YB (Extra 
Class). Od 20. 7 2005 měl ještě další značku, 
OK5WC pro QRP vysílání. 2x spinil podmínky 
WACC (Worked All Californian Counties). Popr-
vé se snad QSL lístky ztratily, tak ten diplom zís-
kal napodruhé. 

OK1NE 
(Podle intemetových stránek Českého radioklu-
bu www.crk.cz) 
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