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NÁŠ ROZHOVOR 

panem ing. Pavlem Šalandou, 
editelem českého zastoupeni 
Rohde & Schwarz, Mnichov. 

Vaše firma je našim čtenárům 
známa pž mnohá deserileti. Pie-
sto Však pripomente nám pro-
sim zamäreni vaši společnosti. 

Zaměřen) naši společnosti vycházt 
ze 751eM historie nagl mateřsk6 firmy 
Rohde & Schwarz GmbH & Co.KG Mni-
chov (dále jen ROSI. VOS je předevšlm 
vnimäna jaio společnost, která vyrábí 
met. techniku. Nage portfo)b je vgak 
podstatně NrN, protože mend technZa 
tvoň asi (en 50 % celkově produkce fir-
my. Mezi naše dalš) klIčové produkty 
patři komunikadni, resp radlokomuni-
kačni technika určená pro specifické 
profesionólnl aplikace vyutivane např. 
v ozbrojených silách, letedvi apod. Dalši 
noel drteNtou Wrobni oblastí je broad-
cast ng - tedy rozhlasově a televizni vy-
siläni, a to jak analogovä, tak i digitäki, 
co2 je rnimochodern v současné době 
oblast velmi aktualni. DaIN segment 
produktú tvoř, radiomonitoring a dalgt 
porněmě no'ci skupina produktu je ur-
čena pro aplikace v oboru informačni 
bezpečnosti a je zarněřena na krypto-
grafickou ochranu plenagených infor-
maci. V Ceske republice jsme hrdi na 
to že realZujeme projekty se všemi ti-
mite produkty, a to jak po strance dodo 
vatelske, servisni, tak I systémová inte-
gračni. 

Mite v techich i atjakou vý-
robni sicau? 

Společnost R8S je V Ceske repuhke 
zastoupena dvěma dominantnirni me-
jekly. Je In R89 - Praha, kde jsou oh-
chodnici, servisni technici, systemovi In-
ženýči a sernozfejrne administrative. 
Druhým subjektem je firma Rohde 8 
Schwarz, závod Vimperk. 

Zävod ve Vimperku byl zaleolen 1. 5. 
2001 a za 7 letéfskal pevne misto ve 
výrobě mezi da šlmi výrobnimi závody 
koncernu, které se nacházejl u šumay-
ském Te snachu a ve švábském Mem-
mingenu. V současnost mä zävod 350 
procovnIkú a je jednlm a nennýznarnnáj-
šich zaměstnavatetù v bývalém okrese 
Prachatice v jibtich čechäch. 

Jaký je vyrobril aortIment zivo-
du ve Vimperku? 

Výrobni program je dvojiho charak-
teru. Jednak múžerne miuvit o toy. pri-
mämi výrobě, což jsou kabely, vinuté 
dily, kovové části [Astray" a desky 
s plošnými spoji pled osozovánim. Zde 
je vimperský závod cromo  koncernu 
kompetenčnim centrem na výrobu a pro-
jekci kabelů, částečné se zde vyráběy 

- 

Rohde & Schwarz, závod Vimpalk 

belnl panely a dali) diy přistrojú bez-
Rekovým obräběním. Jako zejimavost 
můžeme uvest výrobu kabelů až da roz-
sahu 26 Ghlz a připravuje se zavedeni 
výroby al do rozsahu 65 GHz. 

Druhé čist výrobniho zävodu je or-
ganizovena do výrobnIch linek pro Jed-
notlivě produktově okupiny. Ph výrobě 
jsou používány rnoderni postupy 
se výrobo v určeném taktu. 
Z produktu vyreběných ve Vimperku 

mush,. zminit nejdřlve generátory ag-
nalu. Jednodušši typy jako např, SML 
nebo SMS jsou vyrábbnyve Mmperském 
odvodu, nejdreši typy jako např. SMU 
on naopak vyräběji o závodě v Morn-
mingenu. DOOM) zařízenim je toy. Sera 
4200, coli  je kompletni systém pro ko-
mun kaci mezi řizenim letoveho pray= 
a letadlem.Tento systěm je ve vim-
perskěm závodě kompletován ač do 
plejlrnky zákaznikem. FoslednIrn vý-
znamným produktem jsou by. televio-
ni zesilovače. Nate Irma má kompleht 
modulovou řadu televiznich a rozhlaso-
vých vysilačt). Základním modulem je 
asi 20 kg téžký modul, který je chlazen 
vodou nebo vzduchern a poskytuje ne 
výstupu až 3 MN vysokofrekvenčrao 
výkonu. Závod ve Vimperku produkuje 
jejich kompletní řadu. Moduly jsou po-
tom podle pláni zákaznika kompbtová-
ny vzävodě v Teisnachu a vysilače od-
tud putuji k jednotlivým provozovatelüm 
vyellacich sill po eelém světě. 

Jaké losu 000ieky R&D 
"Was" .051,0 tecNV.ky? 

-rich novinek je celä (ado. Napildad 
v oblasti spektra ntch analyzetorú ¡sou 
to nove modely plenosných bateriových 
spektralnich analyzátorú FSH18 a FOLIO 
s frekvenentmi rozsahy do 18 GHz. Zcela 
nový je pak laboratorni spekträlni analy-
zátor FSG nacházej lot diky výborným 
parametrům svä analogové část uplat-
něn1 jak ph klasickém měřeni spektra, 
tak jako signálový analyzätor pro ondé-
zu všech dnes běžně pouzivaných dial-
tálnich modulaci, včetně OFDM. 

Za pozornost jisté stoji vývoj ob-
last vektorových obvodových arolyzáta-
tli kterä jsou dnes světovou špiá-
keno Nynt rnügeme napřiklad nabidnout 
pinohodnotné ětyřportové melon( net 
kmitočtech do 110 GHz, a pro pasmo 
do 300 GHz se kmitočtově konvertory 
právě dokončup v našich vývojových la-
boratolich Nezanedbatelnou vlastnost 
našich obvodových analyzätort je mož-
root neon' symetrických poi.. Mno-
hem NMI apletněnt roč tyto speciálni 



)
Asir* nochial malý dvauportový yak-
torevý altivodavý analyzätor ZVL, který 
mlliže být sdružený se spekträhim ana-
lyzatorem, a to vše v jednom kompakt-
nim přenosném provedení. Napajeni ze 
stří 'Java site, stejnosměrné sadi  nebo 
z Intern ho akumulátoru otevirä jeho fir-
šl možnosti použiti. 

Ze signälovych generätont mohu 
mend napřiklad generätor SM 9100A, 
nästupce oblibeného modelu SML. Ten-
t° haedně whližeňci may přistroj na-
ohizi nejširši uplatněni při vývoji, výrobě 
i servisu radinelektronických zařlzerd 
a nabizi uživatelùm velrni výhodný po-
měr ceny a užitných vlasinosti. Pro nä-
roárdaši aplikace s poladavky na CO 
bémol spekträhi čistotu s tnuv, slažité 
dumá n1 modulase nebo široký kmíto-
Lime rozsah můžeme nabídnout nöko-
Ilk plate zajimavejšich přístroja 

Lze v °Neel měřicitechniky vy-
pozorovat nějaké trendy ovliv-
ňulíci současný vývoj? 

Na prvnIm mlsně je to maximidni 
nude využiti šislicaveho zprecoVanl 
signilu U pristrojů pro analýzu signalu, 
jako jsou spektra lni analyzätory a men-
d Oírnače, to znarnena posouváni ana-
logově-čislicoveho převodu v signálo-
Yam řetězci co nejdiže vstupu přistroje. 
U generátorů modulovaných signälů to 
naopak znamená snahu realizavat co 
neivice operací se signiere ješté dis-
kové oblasti před digitalně-analogovýrn 
pfevodnikern a modulátorern. 

Dalškin trendem který Ize enc.:pa-o-
val, je sdružováni funkci měřbich pil-
sepia To je umožněno, mimo nob, pri-
vé digitálnim zpracovánird signáiu. Je 
potom možně vynEt spektrálni analyza-
tor k měřeni kvality modulava  pomael 
obvadoväho analyzátoru zobrazit vekto-
rový diagram dgitälni modulace napři-
dad typu CIAM nebo s pomoci Cina 0-
slibu generätoru simulovat vicecestné 
iffeni signálu mezi vysilaci a přijimaci 
anténou. Tyackýrn přikladem sdružová-
nl funkci jsou potom radiokomunikaäni 
testery, dnes zejměna pro všechny ve 
wait& používanä standardy mobilní ko-
munikace a bezdratovy přistup k Internee 

Zillion jets i oblast radiornonito-
Naga lake produkty do [ate ob-
lasti spadaji? 

Jsou to měřici a monitorovaci 
• rádiově zainäřovade, software 
a ask syštämy sloužici obvykle státnim 
Instňucírn pro dohled nad využívárd 
krnitočtoveho spektra. Z nejnovějšich 
produkty mohu zminit napřiklad monto-
roved přijImače PR100 a ESMD. PR100 
je may přenosný prijimaň napäjený z ba-
ted sžekvenčrim rozsahem do 7,5 GHz. 
Wee najednou dignalizovat pásmo 017 
ky až 10 MHz. Je vybaven demodulato-
r), pro všechny běžně analogově modu-
lo.. Pro detailnějši analýzu signálu je 
možné dig nalizovaný mezirrekvenčni 
Nana zaznarnenávat na parněrovou kam 
hi nebo přímo odrol at přes rozhranl 
LAN do osobniho počitače, kde ego 
problhat záznam po libovolné dlouhou 
dobu. Typlok6 pouélt1 pilstroje je ve 

spojen' s ručia zarnárovaol antěnou 
HE300 pro měřed slly pole, vyhledávani 
zdrojů rušerd a vyhledávánl nelegálnich 
vysilačů. Stolni Aimee ESMD s kmito-
čitovým rozsahem od 9 kHz do 26,5 GHz 
je potom ukázkou technologických možr. 
most( dneška. Může najednou digital ze-
vat pásmo šiřky až 20 MHz, do budoucna 
80 MHz, což umožěuje detekci signálů 
s rnalou pravděpodobnostl Zachyceni, 
jako například vysflánl s frekveněnim 
skákánim. Priding rabid celou řadu ná-
strojě pro detailnější analýzu signal, 
Tento nový prinmač umožňuje ve spoje-
ni se zaměřovaci antenou piniti funkci 
radioveho zoměřovače. Tato kombinace 
umožňuje zamořováni i takových zdrojů 
signálů, které jsou běžnými prostředky 
obtlánš distitelně, jako znünšné signály 
s trekuergnim skákanirn nebo signály 
pflmýrn rozprostřením spektra kódo-

vou posloupnostl. 

Přejdéme k otázce, digitähňho 
vysiláni, která je OCR velice ak-
nodal. Jake produkty nabízite? 

Nate společnost se zaměřuje pouze 
nu vysilani pozernské, tedy DVB-T. Po-
Veld jde o portfolio, jsme jediné společ-
nost na syště, kterä v současne době 
nabízi unikátní ucelenou řadu dialtálnich 
televizalch vysflačů s výkonem od 1 W 
do 12 kW a kompletni řadu mead tech-
niky pro OVEI-T. Samozfejmš nesmírne 
zapomenout ani na komplexní služby 
systémově integrace. 

Jak vůbec hodnotite dosavadní 
vývoj v oblasti DVIŠ-T v Evropě 
a u nás? 

Roawoj sledujeme pečlivě. Ono to 
non! pro nás až tak složité, protože 
v woke připadech jsme prime u toho. 
V podstatě si myslIrn, že nebudu daleko 
od oravdy, když řeknu, żr nett evrop-
ske země, kde by fungovalod gitálni te-
levizní vyslán' a nebyly tam instalovány 
naše televizni vyvleče. V celosvětovém 
měřitku nejvIce vysllašů v provozu je 
právě ad naši nrmy 

Česká republika je naprosto idea-I-
nfra mistem pro zavedení digitálni tele-
vize na Icazi DVB-T. Zatirnco ve většině 
evropských zemích je dignálnf televize 
zaváděna jako dalši medium k ja eNd 
tujícIm rozvinutým kabelovým sit im 
a satditni mu primu, které pokrývan pri-
bližně 80 až 90 % obyvatelstva a EA/13-T 
pokrývá pouze 10 až 20 % populace, 
tak v CR je situace zcela opačná. Zde 
je v současně dobš 70 % obyvatelstva 
odkázáno na prijem analogového tele-
vízniho signálu z televiznIch vysilačů, 
pouze 20 % má možnost sledovat ka-
helot,ou televizi a ad 10 %Alma sate-
ritn1 vysilani. V Cole pro zavedeni DVB-T 
naprosto ideálni stav. Momentálnl vývoj 
kolem OVO-T je po dlouhých letech ex-
perimentšlniho vysílänI yoke nadějný. 
Je velkým prislibern, že v brzké době 
dostane český divák na svou obrazovku 
16TV prograrnü v cligitäld kvalitě. 

Oalsrry edIroza !On 

did. Jag. Jose, Kellner. 
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Kolektiv autorů: Rozhlas Tele-

vize - přehled vysilačů pro rok 
2008, BEN - technická literatu-

re, 64 stran Až, obj. č. 121779. 

Ji.2 14 vydäni populäral publikace oboo-
huje op& seznamy všech DV, SIC VKV a TV 
vysélačù BR a SR (letos bez TV převadš60, 
u kterých je nedochäzi ke změnam vzhl. 
dem k přechodu na digitäinl vysiläni). 

Doménou poslednich vydäni (a tohoto 
zejména) jsou opit aktualizovane podrobaš 
informace o přechodu re digPäIni ‚psi aal 
OVO-T. Seznam zehrauje vysilače, ktere JI2 
jsou ve zkušebnim provozu (se všemi tech-
nickymi údaj  a přehledem rozhlasových i TV 
program)), I plánované OVENT vysilaše 
v CR v přechodnéfázivevšech multiplexech. 
Nechybi ani informace o pozemním rozhla-
soyém digitálnim ‚yet T-DAB a ORM. 
Text je stručný a je napsaný tak, aby mu po-
rozumél každy a našel vněrn nové informace. 

Kolektiv autorin Ročenka ELEK-

TRO 2008. FCC Public, 334 stran, 
olej. Č. 121774. 

Rodenka mš opil příjemny kapesni for-
mat. \id rio0n'članiineldekrcmetradlč-
rIchh přehledů take nejzákladnějěl deer°. 
technickě zákony Pi stručně životopisy 
českých průkopalků elektrotechniky. V kepi-
tole vyhrazené pro normalizaci jsou uvedeny 
nejaktuálndši informace o nových elektro-
technických normäch yydaných v rope 2001 
a papravoyaných k yydäni v rope 2008. Zell. 
move přlspávky z růáných technických oh-
avní. vůetně vysvětlenl principu Ilneárniho 
=tea, jam, naplal koplo y osmě. PoslednI 
kapitola je věnována tzv zelené energli 
ňtenářade nalezne přehledový členek OE vi-

trných elektrárnách nebo o budoucnosti živili 5v solärni energie. 

Key si pm-CA zakoupi neby objednal nu crotaku 
vprodejně lochnicki brae BEN, Venova 5, 100 W 
Praha tES 214 e20 411, 274 816 162, fax: 271822 
775. Dalš prodejni mista: sady Pétafeätnikú 33, Pat 
Veveg 13, Elmo, českobratiská fl Coloca e-nau• 
hy@ben.c; adresa na Intemetu, hehmw.ben.cz 24 
serová sleba Slovensk, Anima, anirna@aninvi( 
unemanimask,Slovenskej jednoly 10 (za Närodneub. 
leouSR),040 01 Košice, teliax (055)60112M 
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SVĚTOZOR 

Přesné zesilovače 
s minimálním vstupním 

proudem 

Pro přesné a nit ivé převodnlky slg-
nälu senzorů s vysokou výstught irn-
matelot, jako Hou nag fotodlody, pH 
elektrody a ionizačnI komory, je zylOš-
te vhodný nový operační zesilovat 
LMP7721 od firmy National Semi-
conductor (mvtvnational.com). [airy 
speciálnímu obvodovému ratan( vy-
niká velmi malým vstupním klidovým 
proudem o zaručené hodnotě nejvý-
še 20 fA (10-OEŘ A) pi 25 iC a ještě při 
80'C je to moc mOlné 900 M. Malý 
le I napšťový ofset 0-26 pV, jeho 
teplotni drift -1,5 pV/iC a vstupní tot-
move napětí 6,5 nWitHz. Tranzitní 
kmitočet je 17 MHz, potlučeni sou-
hlasného signálu 120 dB a rychlost 
preběhu 12,76 Wps. NapájecI napätt 
1,6 až 5,5 V i napájecí proud 1,3 rnA 
činí LMP7721 zvláštš zajtmavym pro 
prenosné piístroje napOjend z boterli. 
Neobvyklé uspořádání Wvodii pouz-
dra SOIC-8 s oddělenfm vstupnfch 
pinů od napojeních a výstupnich, 
2Menšujevliv svodu spojová desky na 
vstupy zesilovače. Firma dorlävä 
I AIC převodnikyADC1215021 (12 blt) 
e ADC1415626 optimalizovehé pro 
spolupráci s LMP7721. 

ND převodnik pro senzory 

Dvojici 16bitových sigma-delta 
ND převodnikú nablzI pod označením 
LTC2451 a LTC2452 Irma Linear 
Technology (www.rugearcom). Pre-
Vodnfky nepotřebuji kromš blokova-
clho kondenzátoru žádné externi sou-
částky. Pro svou malou spotřebu max. 
700 pA (LTC2451), piipadne max. 
1,2 mA(LTC2452) ze zdroje Jed niko 
zapěti 27 až 5,5 V ail rychlosti vzor-
kováni max. 50 Hz a rnalé rozmary 
80f vodováho pouzdra DFN 3 . 2 mm 
jsou zvláště vhodné pro použiti ve 
vzdálených senzorech jak neelektric-
kých veličin jako je teplota, tlak, tak 
I pro snimäní proměnného elektrické-
ho napěti v systšmech cběru dat. 
Obvody se Ilši provedenlm vstupu, 

LTC2451 mě nesoumérný letup pro 
signále rozsahu a2 Lies a výstupni 
rozhraní Pc, LTC2452 má vstup elite-
renciálni s rozsahem ±L/co a výstup-
ní rozhraní SPI. Po každé konverzi 
přecházej' převodníky do režimu 
SHUTDOWN s odběrern pouze asi 
0,5 pA, např. při vzorkovací rychlosti 
1 Hz se tim zmenšuje spotťeba 
LTC2451 na 10 ýA. I ntegrální neline-
erita je 2 LSB, maximální chyba 
ař *clam rozsatip 4 LOB, žádný chyle& 
AI Ma, šum 1,4 pV RMS a chyba zIs-
ku 0,01 96. 

dariseailulliks LT 

Dvojitá křemíková fotodioda 

Dvě křemíkové diody s aktivni po 
obou 0,75. 1,2 mm se spojenými ano-
dam( v ahem bezvývodověm pottage 
SPN s pudorysem 1,8 .2,9 mm >rat 
určeny pro použiti v OH. 500 al 
1000 nm s vrcholem na 890 rim. 
K přednostem toted od PR5001 patťl 
malý proud za tmy do 100 pA pri 25 °C 
a závěrnšin napálí až 20 V, malá ka-
pacita 60 pF pri 10 V a vHká svételná 
citlivost. K mocným aplikacím petit 
např, světelná rnšferd, systémy pro 
detekci pHohy, nastavování laserové-
ho paprsku v tiskárnách a CD/DVD 
mecharákách, světelné závory. Sou-
tästku vyrobí firma PREMA (mine 
prom a.com). 

Budič bílých LED, nábojová 
pumpa, LDO a zesilovač 
v jednom pouzdře 

Sloučenl Janie-Itch bloků tvořících 
ddležde tasit přenosných přistrojů 
(mobilní i „chytre telefony, PUA 
a Marten( přehrávače), u nichž jsou 
prioritou mas mální využití kapacity 
batede, nároky na plochu spojově des-
ky a koneckonoü i cena, bylo inspira-
of pro vznik integrovaněho obvodu 
MAX8821 Irmy MAXIM (www.maxim-
locorn). Proto je v něm obsažena in-
vertujici rfizkošurnová nábojovä pum-

pa reagulle na napatl ballade, dva II-
neirnl regulatory s mal9rn Gbytkem 
napěti a malým výstupnírn šumem pro 
výstupy' proud až 200 mA budit až 
šesti btlých LED a zesilovač se soU-
rnšrným vstupem s mústkovým výstu-
parr pracujrcí v WO' D s výkonem 
2 W. Na čipu je i rozhraní 100 umotč-
aujIct digitálné fiditjas diod v 32 May-
nich a zisk zesilovače v rozsahu -3 až 
1.24 dB v krocích po 3 da Obsaženy 
jsou i obvody potlačujicf rušivá proje-
vy při zapnuti a vypnutí napájanf. 
MAX8821 se vyrábí v 28p inovem pouz-
di% TQFN s rozměry 40 40 0,8 mm. 

Tranzistory MOSFET 
pro výkonovä zdroje 
a elektrické pohony 

Firma International Rectifier 
(tenvirě com), která patří mez  prod-
rd *oboe výkonových polovodlčo-
eh součástek, uvedla novou řadu 
tranzistorů MOSFET pro napětl 60 
a 75 V se strukturou Trench opt rnall-
zovaných pro elektrické pohony rupá-
jeně bateriemi v zařízenIch, jako jsou 
např. elektrokole, elektrické koloběž-
ky a rězná vozítku Tranzistory jsou 
vhodné i pro zdroje nepřenositelného 
napáleni a výkonová spínaně zdroje. 
Řadu tacit 3 tranzistory s kolektoro-
vým napétim U0s = 60 V meximálnlm 
kolektorovým proudem Is = 79 A a ty-
pickým odporem v sepnutém stavu 

7,1 mfit vyráběné ve flesh 
typech pouzdra (IRF10113EPba 
- TO220AB, IRF1018ESPbF - 
-D2PAK, IRF1018ESLPIpE-T0282), 

tuli,A0Z(2,,Lgeo_VAIOEATOEI2 
IRFS3806PBF - D2PAK, IRFR38061č0F 
- TO252) a další tfi s Us, = 75 V, 

R0Ťe2220:2,, luRlPS=320grgitT 
IRFR3607PBF - TO-252). 

JH 
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AR ZAČÍNAJÍCÍM A MÍRNĚ POKROČILÝM  
Softwarové radio 

(Software Defined Radio) 
(Dokončení) 

Radiové Aimee SDR často po-
utivell kvadraturní směsovač. Bioko-
WOE schema takového přijímače je na 
obr. 116. Vstupní signal se sinšsuje 
no dvou směšovačích, do kterých je 
['Medan signal z oscilátord yzajern-
nš posunutý o 90 Na výstupech 
ernššovaeš je (digitální) signal rozdš-
len na synfězní složku I a kvadraturní 
složku Q. Digitální zpracování takto 
rozděleného signálu je mnohem snad-
nější. Také zpracování analogově 
modulovaných signálů (např. AM mo-
dulace s jedním potlačeným postran-
Mtn pasmem - SSO) je jednodušší. 
Vítanou vlastností kvadraturního smš-
šovače je, že dobře potlačí řadu pa-
razitních sreěsovacich produktů Sao-
dreturni koncepce se dnes běžně 
poctivá v mobilních telefonech stan-
dardu GSM (GRPS) a UMTS. 

Kromě mobilních telefonů se archl-
tektura SDR j2 dnes poušivä v nejno-
valšlch analogových televizních pf1.11-
mačich a digitálních set top boxed', 
ve kterých nenajdeme cívky a jiné re-
zonanční obvody. Anténa je připoje-
na přes kondenzátor s malou kapací-
tau na integrovaný obvod, ve kterean 
je signal zpracován digitálně. 
S principy softwarového rádia se 

prakticky dnes může seznámit každý 
zrubneiči radioamatěr. V pásmu krát-
kých yin vysilě pokusné několik roz-
hlasových stanic ve standardu DRM 
(Digital Radio Mondiale), které lee 
zachytit iv České a Slovenské repub-
Ike. K jejich přijmu postačí jednodu-
chý adapter, jehož výstup se připojí 
ke zvuková kartš osobního počítače. 
Adaptér je vlastně směšovač, který 
přijímaný signal směšuje do pásma 7 
až 12 kHz Tento „, mezifrekvendni sig-
nal° zvukové karta zdigitalizuje a o vše 
ostatní se postará software v PC. Lze 
použit např. Dream software, program 
lze zdarma stáhnout na http:// 
drolsourceforge.net. 

Na obr 117 je zapojeni jednodu-
chého adaptéru, který využívá vf bast 
běžného rozhlasového pridmače. 
Z prihrneee se odbirä mf signal ještě 
prod demodulátorem a směšuje na 
velmi nizký kmitočet 

směšovač 

filt zeCovač 
převoenik procesor 

Obr. 116. Kvedratumf varianta digketho prijimače 

Obr. 117. Adept& k AM pnilmetd 
pro Mom DRM 

Na abr. 118 je jednoduchý adaptér 
pro p00/em jedná stanice na kmitočtu 
9995 kHz (wwwkainkade). Pro jlný 
prijímaný kmitočet je třeba zvollt lays-
tal s jiným kmitočtem a upravit rezo-
nančni kmitočet obvodu na vstupu 
přijimače. 

Pro přhem na amatérském pásmu 
7 MHz je určen jednoduchý přijimač 
SDR na obr. 119. Délidka za osciláto-
rem lidi analogový přepínat, kterýzde 
pracuje jako dva směšovače s posu-
nutou fiel pra kvadraturni prijem. Vp-

Obr 118. Mime-
Wed? verze SOR 

plffimače pro 
amatbrakó päsmo 

40 m 

OW, 11B. Pikpravek pro pen, jedné silné stanice OliM 

stupni signal se upít dIgItallzuje zvu-
kovou kartou a zpracovävä v PC. Ph-
hmač nevyniká citlivostí, pro pokusy 
však postačí. 

Stavebnice kvalitnéjšich (a talcš 
slošitékkh) přijímačů' SDR nabíZI na 
internetu několik firem, např. SoftRock 
(http://www.amorp.org/kIta/ 
softkock40/index.html). 

VH 
V glitich člalech naldeb, 'Nabbeé 
návody be jednaluché AMa FM p48-
made. 
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Mikrokontroléry PIC (8) 
Programovaci software 

Programátor komunikuje s PC pro-
ettednictvim obsluíneho softwaru, který 
je obecně specifický pro každé zařizeni, 
nicméné obvykle disponuje podobnými 
funkcemi, se kterými se nyni stručně 
znárnime. Nejprve je obyčejná nutné na-
atavittyp prograrnátoru (podporuje-11 jich 
aoftware vlve(a typ programovaného rni-
krokontroleru. Dalšim krokem je načteni 
hexadecirnálnlho soubory ve kterém je 
Uložen obsah programové parněti, paměti 
EEPROM a nastavení konfiguračnich sláv 
rnikrokontrolěru. Software obvykle pre-
hledná zobrazuje obsah načtených parriétí 
• nastaveni jednotlivých bitů konfigurac-
nIch slov a umožňuje jejich editaci. Mezi 
Zikladnírni nastaveními by déle neměla 
chybět možnost zadánf identifikaänlho slo-
w, mikrokontroléru. Jednotlivé bity konfi-
gUračních slov se rnohou lišit v závislosti 
nu konkrétnim typu mi krokontroléru 
v programovaclm softwaru se mohou 

nastavovat různě. Kompletni přehled kon-
liguraänich bitů mikrokontroléru PIC16F88 
je uveden v tab.2. 

ZákladnIfunkcisoftwaru jeschopnoat 
nepragramovat mikrokontraiir pfenfet 

program do programové parněti, data do 
perniO EEPROM a nastavit konfiguratni 
peon« rnikrokontroléru). Software dale 
mysl umět načist obsah paměti, vymazat 
pamšf a ověřit správné naprogramováni 
mikrokontroléru. Tyto funkcejsou obvyk-
la anadno přistupné pomocí vyhrakenýoh 
*ARM. 

Prop ramätor PRESTO 

Protoža je programátor PRESTO Jed-
nim z nejlevnějšich na našem trhu ajeho 
vlastnost dobře splňuji požadavky na jed-
noduchý a f exibilni programátor vhodný 
pro výukové účely, rozhodl jsem se mu 
věnovat nškolik malo vet. PRESTO pro-
gramuje rnikrokontroléry PIC, vybraně mi-
krokontroléry dsP IC, AVO, 8051 a dalsí 
a sériové EEPROM a FLASH. Postupně 
jsou navio přidäväny nove typy podporo-
vaných mikrokontrolérů. Programátor je 
Oxen a napájen prostřednictvim sběrnice 
USEI, diky čemuž jednak není potřeba 
2ádný napájeci adaptér a navic lac pro-
gramátor připojit i k novějširn notebookům, 
které jeoudnesjiž eldkakdy vybaveny pa-
ralelnim nebo sériovým portem. Prove-
mátor je vybaven osmipinovým korrekte-

Tab. 2. Kanfiguračni slave noikrokontroléru PIC16F88 

Konfiguračni slovo 1 
COPIAKI enue I ran I Cle I LVP Isms. I 0055 I FOSLE nonEx I coac. 

bit 13 CP (Code Protection): Ochrana kódu naprogramovaného v součástce proti 
přečteni (1 = oypnuro S = zapnuto) 

bit 12 CCPMX (CCP Mut): Nastaveni pint, CUPO u modulu Capture/Compare/ 
PWM (1 = CCP1 na vývodu ROO, S = CCP1 na vývodu 053) 

bit 11 DEBUG: Nastavenl vestavéneho debuggeru (1 = debugger je zakázán; 
O = debuggerje povolen - vývody REI6 a RB7 jsou vyhrazeny pro debugger) 

bit 10, 9 VURT1, WRTO: Ochrana proti dalšímu zápisu do programové paměti flash 
(11 = °chrome je vypnuta; 10 = ochrana povolena pro paměr v rozsahu 0000h 
až OOFFh; 01 = ochrana povolena pro punk v rozsahu 0000h až 071100; 
11 = echona povolena pro celou poet) 

bit 8 CPO Ochrana datově paměti EEPROM (1 = ochrana vypnuta, O = ochrana 
zapnuta) 

bit 7 LVP (Low Voltage Programming): Nastaveni nlzkonapěřověho programovi-
ni (1 = povoleno, pin RB3/PGM stoat k akt ceci  rezirno: 
= zakázáno, RB3 slot& jako standardni vstup/vystup a do programovaci-

ho módu Izo pře/lt pouze zvétšeným napétim na vstupu MOLU 
bi 6 BOREN (Brown-out Reset Enable): Nastaveni resetu obvodu po poklesu 

napájecihonapěti pod grove, ktera by mohla ohrozit stabilní funkci obvodu 
(1 = povoleno, O = zakázáno) 

bit 5 MCLRE: Nastaveni pino MOLO (1 = pin RA5/MCLR pini funkcl resetu: 
= pin RAS/MOLO slouži jako steed ardo  vstup) 

bit 3 PVVRTEN )Power-upmer Enable): Nastaveni nulovati pit niišhunapáje-
clho napěti (1 = PWRT zakázán; O = PWRT povolen) 

bit 2 INDTEN (VVatchdog Timer Enable): Nastaveni časovače Watchdog (1 =WDT 
povolen; O= VVDT zakázán) 

bit 4, 1, 0 FOSC2, FOSC1, FOSCO: Nastaveni modu oso látoru (111 =extern/ RC os-
cilátor, na onývodu RAU je Päsc/4, 110= externi RC oscilátor, RAS slotil jako 
standardní IS vývod; 10f = intern) oscilátor, na vývodu RAU je F,,,,,/4; 
100 = interní cachalot, RAS 010001 jako standardni I/0 Wvod; 011 = Mein' 
hodinový signal na MAO ; 010 = HS krystalový oscilátor (04 MHz); 001 .= krys-
talový oso lator (200 kHz a₹ 4 MHz); 000= LP krystalový oscilátor (200 kHz)) 

Kontouraěnf slow' 2 

bit 1 

bit 0 

I so 
IESO (Internal External Switch Over): Nastaveni dvoustupťioveho startu. 
Po něběhu se vyuilvá interniho RC oscilátoru až do doby kdy se stabilizuji 
kmity externiho krystalového oso látoru (1 = povoleno, 0 = zakázáno) 
FEMEN (Fail-Safe Clock Mon tor Enable), Při selhání externiho oscilátoru 
pokračuje mikrokontrole ve své funkci s využitím oscilátoru interního 
(1 = povoleno, 0 =, zakázäno)  

rent ISP který je share kompetibilnl 
s šestioinovýrn konektorern ICSP pro NS-
nově programováni mikrokontrolerů PIC. 
Objímkou pro programovánl mikrokontro-
leru samostatné rnimo aplikaci prograrrki. 
tor vybaven nen). V připadi potřeby Ize 
dokoupit dopiněk ISP2ZIF, který obsahu-
je objírnku s nulovou zasouvaci sloe 
a který se připojuje k rozhraní ISP. Deska 
s objlrnkou je však dosti drahá, a prolo 
bych doporučil si/iv připadě potřeby se-
stavit svépomoci. Programátor poskytuje 
na vývodu VOD napiti 5 V pro napájeni 
mikrokontroléru v prüběhu programovánf. 
Rovněž však urvi detekovat napiti 
v rozsahu 3 00 5 V, privádiné z aplikaca, 
a to pak použlt pro programovaci sign. 
ly. Napájeci napiti poskytovaní progra-
mátorem os navio vyulit i pro nepájeni 
aplikace s mikrokontrolérern phi běžném 
provozu. Takový rapa/est zdroj má jisti 
své omezeM, jako dočasné řešent se však 
müle hodit. Maximal ní proud odelal raný 
aplikaci programštoru je 90 mA. Progra-
mátorje vybaven nadproudovou °ohm.. 
a pt nadměrném odběru se nook' vypne. 
Napájenlz programátoru je nutne softwa-
rově aktivovat v ovládacim softwaru (pro-
gram UP). 

Programátor PRESTO propene 
s mikrokontrolerem PIC16F813 podia tah.3 
v souladu s obr. 5 (viz 7. dt, PE 7/2006). 
Pull-down rezistor na vývodu mikrokont-
roléru RB3/PGM flora potřeba zapojovat, 
protože jejiž irnplementován v program& 
toru. 3/ při nacre, ze je dezaktivoväno niz-
konapářove programování, není nutné pll-
pojovat signál LVP vůbec. Rovni je 
možne ze schšmatu na obr 5 vynechat 
i resetovaci tačkko a diodu. Ovidaci soft-
ware prograrnatoru PRESTO toril urrie-
ňuje řidit logickou dro/len' na evodu MCLR 
a mikrokontroler je tak možné resetowit 
softwarově. 
K ovládánl programátoru slou₹1 pro-

gram up peed jehož instalací je nutné nej-
prve nainstalovat USB ovladače k pron. 
rnátoru. Aktuá hi software je dostupný ke 
5000501 na webových stránkách výrobce 
(asix.ez) v sekci technickä podpora 
download. Program UP je intuitivnt, jedno-
duchy a vcelku prakticky. Kromě standa. 
nich operaci, jako je programovani, ma-
zánl, dočteni programu z mikrokontrolérU, 
SWAN programu nebo °Aran! smazati, 
'knot nuje noon hl ovládat logickou &oval 
na vstupu MELO, nastavit programovacr 
mód (HOP nebo LAP - high -voltage pro-
gramming nebo low-voltage programming) 
a přepinat mezi exterrilrn a interním nap'-
jack,' napětim mikrokontroleru. Samozřej-
mosti jemožnost nastaveni konfiguračni oh 
slov mikrokontroláru a zobrazeni prog. 
mu a EEPROM datv hexadeceálném kódu 
s moinosti editace. 

Vit spring' 
(Pokračován I přiště) 

Tab. a Propojeniprogramátoru PRESTO 
rnikrolsontralérem PIC16788 

Konektor 
programátoru 

Vývod 
mIkrokontroláru 16F138 

P1 (APP) MCLR/VPP- pin 4 
P2 (nezapojen) - 
P3 (VDD) VOD - pin 14 
P4 (ONO) SRO - pin 5 
P5 (DATA/MOSI) 0B7/P50 - pin 13 
P6 (CLOCK) RB67PGC - pin 12 
P7 (91150) nepoužito 
P8 (LOP) RB3/PGM - pin 9 

(Praktická elektronika I=1 - 08(2008) 5 



JEDNODUCHÁ ZAPOJENÍ PRO VOLNÝ ČAS  
Směšovací 
KV generátor 

V časopise Praktická elektronika 
1/2002 by uveřejněno zapojeni KV/ 
NKV generátoru. Kvůli zlepšení sta-
bility a přesnosti ladorn penn pCniodnI 
Zepojenf cha KV část upravil a nove 
WWI zde predstavujr. 

akladni technické údaje 

KmItoelový rozsah: 1 až 34 MHz 
ve dvou podrozsezich 

(1 et 20 a 15 .2 34 MHz). 
FM modulace: signálem 1 
trýsiopnl naptštü 20 mV. 

Nei:3 priStie3 

Schéma generátoru je na obr. 1_ 
2aldadem přístroje zůstal integrovaný 
obrod NE612 (101), který obsahuje 
chroj4e vyvážený smäšovač a oscilá-
tor s proměnným kmitodtem 154 až 
173 MHz. Oscilátor je laděn varika-
peon 01 ladicí napětí se získává z po-
tenciemetru PZ Soucasně s Isclicfm 
nagetIm je na 01 pavane přes pfe-
pInač Př2 modo syn! signal o limito-
čtu 1 kHz. 

Signál oscilátoru s proměnnýM 
kmitočtem se ve směšovači small* 
se signálem z osNlätorú s pevným 
kmitočtem. Oseilátor s tranzistorem 
1-1 ma pevný kmitočet 139 MHz, os-
cilátor s tranzistorern T2 má pevný 
kmitočet 153 MHz. Podrozsahy se 
přepínají jednoduše přivedením na-
pěleofho napětí na příslušný oscilätor 
(Wes přepínač Pil). 

Na výstupu smsšovaCe v 101 le 
Výstupni signal cr potadovaném kmi-

točtu. Výstupnf signal seliltruje dvoji-
tou dolní propustí se součástkami L4, 
LS C24, 026 026 a acs luje se Vý-
stupnim zesilovačem s 103. Aby se 
arana la přetížení zesilovače 103, Je 
pfed jeho vstup zařazen útlumový 
článek s rezistory R13, 614. 

Generator je napájen vnějším sta-
bilizováným se napětím 12 V. Napá-
jeni flank( pro 101 je zmenšováno 
stablazatorem 78L06 (102). 

Konstrukce 

Smššovele, oscilátořý a era pro-
post Jsou umistany v krab 000 z pool-
naveného plechu, latera je rozdělena 
pfepážkami na tři Usti - oscilátor 
s T1, osNlátor s T2 a směšovač s 101 
a s filtrem. Stabilizátor napětí 102 je 
připájen z vnějši strany prima na kra-
bičku. Výstupni zesilovač s 103 je 
uinistšn v samostatné krabičce zho-
toveni rovněž z pna novančho ple-
chu. Vstupy a výstupy do krabiček 
jsou provedeny vl průchodkami. 

Při pečlivé präci ph oživovánl nou-
ze nastavíme frekvence jednotlNých 
oscilátorů. 

Seznam součástek 

R1, R3, R6, 
RS, R10 10 klě, miniatumi 

R2, R5 22000 miniaturni 
R4,R7 1,5 klě, miniatumt 
R9 
R11 
R12 
R13 
R14 
R15 
P1 
P2 

4,7 kit min atare! 
100 kg miniatunar 
22 kid, miniaturnl 
1,2 kää, miniaturní 
8,8 50, rniniaturnt 
150 0, miniaturni 
15H01, trimr 
250 klě,lin potenclomen 

I I  

Obr. I. Stnéšottacf KV generator 

P3 470 k0, trimr 
Cl 20 pF, kapacitní trímr 
02, 014 4,7 pF, keramický 
03, 08, 010, 
011, 017. 
C18, 032 

04, 012 
05, 013 
07, 020 
08, CS 
015 
C18, 033 
C19 
021 
022 
023 
024, 026 
025 
027 
028 
029 
C30 
031 
LI 

100 nF, Keramický 
8,8 pF, keramický 
12 pP, keramický 
47 pF, keramický 
22 pF, keramický 
45 pF, kapacitnl trimr 
220 nF, keramický 
1 nr, kerarnický 
470 pF, keramicle 
10 pF, keramický 
27 pF, keramický 
1,5 pF, kerarnický 
2,2 pF, keramický 
2,2 nF, keramický 
18 nF, keramický 
22!IF, keramický 
10 pF/35 V, radiální 
3,9 nF, keramický 

4 závřty měděného lakoVenš-
ho drátu C2) 0,5 mm, navinulo 
samonosně na íd 4 mm 

L2 7 zavitú, jinak je shodná s L1 
L3 8 závitů, jinak je shodni s L1 
L4 6,8 pin, SMCC 
L5 10 pH, SMCC 
L6 22 pH, SMCC 
01 KB109 
T1,72 BFROT 
101 910012 
102 78LO8 
103 MAR-4 

Literatura 

pl] Ř1i,a. Eu Signální generátor KV/ 
NKV. Praktická elektronlka 1/2002.. 

[2] Katalogový list IVIAR-4. 

Katalog GES Electronics. 
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Detektor vysílání 
mobilních telefonů 
Popisovaný přístroj je typickou 

konstrukcí pro začátečnIky, Jeho stay-
ba je jednoduchá a má zajímavou 
fUnkci - do vzdálenosti několika metal 
akusticky indikuje (ve stereofonnich 
sluchátkách) vysíláni mobilních tale-
fonů. Díky dvěma navzájern kolmým 
dlpölovým anténám estereotonnimu 
provedení vnitřnich obvodů je detek-
tor I směrově citlivý. 

Kvůli vyzkoušení funkce a dosahu 
byl zhotoven vzorek detektoru na des-
ce s plošnými spojt Fotografie desky 
osazené součástkami a vybavené 
.anténami je na obr. 2. 

Popis funkce 

Seim detektoru vystáflt mobil-
niait telefonü je na obr. 3. PrIstraj ob-
sahuje dva zcela shodne kanály, pro-
to al popišeme pouze jeden z nich. 

Vf signal vysflaný mobiliem telefo-
nem je přijimán krátkou dipólovou 
anténou (ANTI, ANT2) a demodulo-
van hrotovou gerrnaniovou diodou 
D1 typu GA205 apod. Dicke L1 still. 
nosmšrna uzavírá obvod diody D1 
0e pásmu 500 až 1000 MHz must 
mit velkou impedanci (vůči impedan-
Di dipólove antény). Cívka L1 (i L2) Xi 
samonosnš a má 10 zavitú měděné-
ho lakovaného drátu o průměru 0,4 
až 0,5 mm navinutých těsně vedle 
sebe na průměru 5 mm. 

Dernodulovaný ni signál Je dale 
zesilován opereenírn zesllovabem 
(OZ) 101A typu TLC272. Napěťové 
zesilenl fade tislců je určováno odpo-
ry rezistorů R3, 02 ve zpětnovazeb-
nim dead a výstimnim odporem de-
modulátoru. Zesílený nf signál M přes 
konektor K1 (zásuvka JACK stereo 
3,5 mm) veden do jednoho z dvojice 
běžných stereofonnich sluchátek 
(o impedanci alespoň 32 124 

Demodulovaný a zesílený signal 
z &Wile° dipólu (ANT3. ANT4)jeza-
vaden do druhého sluchátka. 

Detektor vysílání mobilise telef. 
rid je nape* so mien 9 V z des-

tiškove Merle, napšjeci proud je sol 
4,5 rnA. LED D3 Indikuje menu« ;gl-
obule e tie slay!! jako zdroj pfedpšti 
pro vstupy OZ 101A a 101B. 

Konstrukce a oživeni 

Přistroj je zkonstruován z vyvodo-
vých součástek, které jsou pripšdeny 
na desce s jednostrannými plošnými 
spell Obrazec spojů je na obr 4, me-
ralstěni součástek na desce je na 
obr. 5. 

Součástky osazujeme na desku 
od nejnižšich po nejyyšši. Obvod 101 
eglme do obarnky, aby jej bylo při-
padnš možná později využít jinde. 
K desce s připájenými součást-

kord pripevnIme antény zhotovené 
z kusů měděného pocínovaného drž-
lu o průměru 0,8 až 1 mm a dálce asi 
90 mm. Dráty na jednom kund ohne-
me do tvaru písmeno U, provlékneme 
je deskou a pedál povrchu desky je 
opět ohneme (viz obr. 24 Pak je ptmpi-
jime k plošným spojům. Díky pevné-
mu ukotven1 drátů do desky nehroz1 
odtržení pájecích plošek pli rneche-
nIckem namáhání antén. Nakonec 
entény vytvarujeme podle obr. 2 a je-

Obr 3. Detektor vysflänl mobilních telefonů 

(loh east prečnivegol dose zkrätime 
na 75 mm, 

Realizovaný neotek detektoru fun-
goval na první zapojení a charakte-
ristickým zvukem indikoval vystlánO 
mobilnfho telefonu na vzdálenost nš-
kolika metrů. Sila signálu ve sluchät-
käch silně kolísalo v závislosti na na-
točení antén a v některých polohéch 
detektoru signal zcela zandal, Detek-
ce tedy není absolutně spolehlivá. 

Take bylo zkoušeno, zda lee ni-
alm nahradit demodulačnI hrotovš 
gerrnaniové diody, které dnes již ne-
jsou v prodeji, 

Ukázalo se, že dobrou náhradou 
jsou vi Schottkyho diody (KAS34, 
1N6263 apod.), které připojime eno-
demi na R1 a R5 a do kterých awe-
dome malý es proud přidavnými re-
zistory o odporu 470 kg2 pripojenýml 
mezi anody diod a kladný pól batede. 
Nevhodne jsou nf Schottkyho diody 
typu BAT48 apod., nepoužitelná ja di-
ode 11441413. 

Protože vf Schottkyho diody jsou 
choulostivé, vzácné a drahá, byla 
jako nejlepší možnost shledána ná-
hrada germaniové diody běžným vf 
tranzistorem 137199 zapojeným >Ica 
diode. Emit or tranzistoru je katodou 

Obr. 4. Obrazec spoil deteldoru 
vysllänf inoblInIch telefonü 

(máf.: 1 1) 
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Obr 5. Rozertstienf seuitsfek 
na desce defektore vysfkinf 

mobilnfch telefonů 

diody a připojí se na Li (L2), nevzä-
jern spojené vývody báze a kölaktoru 
jsou anodou diody a prep se k R1 
(R5). Do tranzistorů se musi zavést 
malý os proud přídavnými rezistory 
o odporu 470 kn, které se chine 
vždy meal anode .tranzistorove dio-
dy a kladný pól bateria S tranzistory 
BF199 byl detektor vysíláni mobil-
niah telefonů nejcitlivějši. 

Pokud choenne detektor vyulfvat 
v praxi, vestavime ho do plastovä 
al.:flaky a antény mechanicky zajisti-
ma proti ohnutl. 

Seznam součástek 

01, R5 100 kfal %/0,15 VI, metal. 
R2, R6 11,02/1 %/0,6 W, metal. 
R3. R7 10 M2/1%/0,6W, metal. 
R4, R8 220 nil 0120,6W, metal 
R9 2,2 k0/1 9/0/0d W, metal. 
Cl až 03 100 nE, keramický 
04 103 pF/15 V, radiälm 

05, 28 47 pF/113 V, mdialrg 
LI, 02 clvka (viz test) 
Net al 

anténa (viz text) 
D1, 02 GA205 (va bad) 
03 LED zelenä, 2 mA 5 mm 
101 TLC272 (DIL.8) 
oblůnka preclad DIL8 1 kus 
deska s plošnými spoji Ö. KEO2P8 

Dalai material: 

K1 zásuvka jack stereo, 
3,5 mm 

Sl vypinač napájeni 
BI destičkovä bated° 9 V 
Stipe ne destičkovou Intern 1 KM 
plastovä aknhka, spoj. material atd. 

stentor, 5/2002 

Sinusový generátor 

s diodovým tvarovačem 

Jednou z metod, jak generovat si-
nusový signäl, je přetvarovat signal 
o trojěhelnikovýrn průběhem, který se 
snadno generuje, na sinusový, a to 
diodoNem tverovačem. 

Suborna generátoru s diodovým 
tvarovačem je na obr. 6. Generator 
mä tři zakladní Past PrvnI části Jo ge-
nerator trojúhelnlkových kmitů s opu-

rolními zesivači (OZ) 103 a 102, 
druhou část i je diodový tvarovač s di-
odami D1 až 06 a příslušnými rezis-
tory, Ben Usti je vstupní oddšloveřol 
zesilovat s OZ 101. 
V generätoru trojúhelníkových loni-

st pracuje OZ 103 jako komparator 
s velkou hysterezi (s rozhodovacími 

Orovnäml pfibleš -3,4003,4 V) a OZ 
102 jako MIllerěv Integrětor. Na vý-
stupu 00 102 je trojúheIrdkový signal 
o kmitočtu 80 Hz, jehož rozkmit oh-
pošndš rozhodovadim úrovnim korn-
paršteru. Obi rozhodovací úrovně 
musí mít, až na er amorku shodnou 
velikost nabot jen tak je generován 
signál se str dou přesně 1: 1 oda* 
sledněho sinusověho signálu sa ne-
vnači přídavné zkresleni druhou har-
man ickou. Proto je v komparátoru 
poučit OZ LT1001, který mä v kladroš 
1 zépornä saturaci shodná satureěnl 
napětí přibližne 0,9 V. Generovaný 
kmitodet můžeme měnit ůpravou 
hodnot součástek 011 a Cl. 

Diodový tvarovou je zapojen joke 
nalineärril dělič napiti s rezistory 
a di odami, na které je privadano 
',Mean z kladné i zaporné vitae no-
pejeciho zdroje. 

Sinusový signál z tvarovačti se 
vede na výstup generátoru přes vý-
stupni oddělovaci zesilovač s 02 
101. Tento zesilovač jevlastně vésti 
tvarovače, protože jeho °ken-12M ze-
Síleni azo ni na dynamickém výstup-
nim odporu diodového tvarovače. 
čiaživrcholový rozkmit výstupalho al-
!Wawa° napiti je přibližnü 5,6 V. 

Generátor je napojen symetrelrým 
stabilizovaným ss napětlm ±12 V. 

Generator mä v zävislosti na leni-
tat, zkresleni THD 0,5 až 2 ok a vli-
vem teplotní závislosti parametrů 
diod ve tvarovači je rozkmit ulnu-
seaéha signálu mírně závislý na tep-
lotä. Výhodou je však eiroký rozsah 
kmttočtó generovaneho signälu. 

BREAK-IN, Alfillien 2007 

pa 
1Na ̀a. 619 

2 45T°2:— C I—.3   L31001 DIM 200 SZ 

SZ 
M31, R3 

Re 

Obr. t. 6. Sinčsový generator s sliodovdm tvarovačem 
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Nf osciloskop s výstupem na TV o Imulsni sift,- Tématem čísla 4/2008, které vychází začátkem 
vý napájeci zdroj 230 V/12 V u Elektronická hra- srpna 2008, je ohlédnuti za gicetipšti lety exi 
ci kostka • ülrovilový a korekčný zosilflovač a stence mikropočítačů, jejich periferii a progra-
Interfejs pro grafický displej e Voltmetr-Přepo- mového1/ybavèní. číslo je dále věnováno VI‘t 
čitadlo-Regulátor zdrojům a jejich aplikacím a pfijimačěm SDR 
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Výkonový stupeň VYBRALI JSME NA 

řízení krokového .>< OBÁLKU  
motoru 
Radek Tábor, OK1TRP 

Před časem jsem potřeboval polohovat pomoci krokového mo-
tort,. Motorek byl z 8palcové disketově mechaniky, a tak jsem za-
dal pátrat, jak jednoduše motor roztočit. 

Trocha teorie na Rawl jednodušši !Real opínat Jed-
notlivé cívky napálena kladným ne-

Existuje několik záidednIch druhů petlm přes tranzistor proti zemi. Tak-
krokovych matorůi 1 bipolernt a za že pro jeden motor stab( 4 tranzistary 
2. unipoläml. UnIpoláml motory jam (víz obr.. I). Bipoläml motory jsou na 

JPI 

272. 

ndlol HW neročnšjäl, protože vyže-
dull amino polarity nepěti kettle 
faze. To znamená, že pokud bude 
změna uskutečňována H-můstkem, 
potYebujeme na jeden motor 8 train-
žistorů - viz obr. 2. U bčoolárniho toe-
tiba cívky motoru zapojovat buď pa-
relelne, nebo sériova. Dané zapojeni 
vychází z aplikace pohonu a momen-

tových charakteristik motoru. Sche-
me zapojení motorú je na obr. 3, 4, 5. 
Kate ze způsobů rizení né své vg-
hody a nevýhody. U bipolárntho riet-
et je hlavní výhodou větai kroutiti 
moment, ale nevýhodou je sir:1218Pd 
ridloI logika. Oproti tomu me unlpo-

Ilzeni meriti moment e jednodu-
ohé °Widen!. 

Obr. 6. Schémempojeni 
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Hlavni technické údaje 

Napáject napětt epiky 
stag:40.0.mb 5 V, 

nebo nestabllizovend 12 V. 
Nepšjecl ao fleet( motoru: 

mak. 36 V. 
Proud elým motorem: m. 2 A 
l/okop lenke. amen, a zapnittb 

galvanicky oddělený 
optočlenem, nepěti 5 V. 

Krakow:of: přeptnatelné jumperem 
na celokrok nebe půlkrok 

Popis zapojeni 

Zapojeni je určené oboe's§ pro Ja-
kýkoliv krokový motor o napottl do 
36 V a s proudem 2 A. Pfdicf vstupy 
kroku, srnšru a .enable' jsou galva-
nicky odděleně ores optočieny OK1 
et 01(3. Vstupnf Proven optočlenu je 
5 V. Výkonový stupeň potřebuje dei 
nepajecl napětf. Protl 5 V pro obvo-
dy L297, L298 a druhé napájecl na-
AP pro motor. Nepěti 5 V meí být 
stebilizovanš. V připadě, že rent toto 
nepšti v aplikaci k dispozici, je na 
desce stabilizätor IC3 7805 použitel-
ný k napajeni lo, Kladný pól se připo-
jf na svorku X7-2 a záporný na X7-1. 
Nesledne se musf osadit rezistor R15 
(OR), přes který jde napájenf pro po-
Dobni obvody. V Mead& że nepou-

zivělme stabilizátor 103, tak rezistor 
R15 neosazujemeel A stejnš tak tent 
re/be osadit veškeré součástky v jeho 
• Rezistory R1, R2, R3, 84, 95, 
R6, 97 slouíf pro mäřeni proudu cfv-
kemi motoru. Diody D1, 02, 03, 04, 
D5, D5. 07 a 08 ochraňuji výkonově 
soušästky 0102 1.298. Napájecf na-
pet' motoru je přivedeno na svorky 
X1, kde X1-1 je UND a X1-2 je max. 
36 V. Chiky motoru se připojuji ores 
svorkovnice X2 a X3. Jedna cfvka na 
X2 e druhá na X3 viz schema. 
V pripadé menšiho °open, než Je 

24 V, Ize propojit svorku X7-2 a X1-2 
o zfskat tak zároveň i napájenf 5 V 
pro logiku 'ores stabilizátor IC3 7805. 
Napäjecf napiti motoru je filtrována 
C11, 012 a C13 o celková kepectki 
6600 pF. 

Konstrukce 

Zapojeni je umistěné na jedni 
desce s plošnými spoji o rozměru 
150 x 130 mm. Deska je jednostran-
ně s drátovými propojkami. Veškeré 
přivodni kabely jsou připojeny ores 
šroubovacf svorkovnice (GM electro-
nic nebo VVago). Obvody 102 a ICI 
jsou umistěné na chladiči (GES) 
V67162, který je šrouby M3 přišrou-
bován k DPS. POZOR při šrouboVěnf 
10 na chladič, je nutné je odizolovat 

Obr. 8. Součástky SMD 

přes slfdovä podložky! Postup 00000' 
ní je standardnf, pouze je vhodné po-
užit pro IC1, do které po 
zméřeni napájeclho napétf zasuneme 
obvod L297. 

Na www.kutr.czOE-olcnrp/Project 
Izo stähnout aktualizeue a podklady 
pro DPS. 

Seznam součástek 

141 1,8 0/2W, R-18 
92 1,8 0/2 W. R-18 
83 2,2 0J2 W, R-18 
94 Z2 2/2 W, R-18 
85 1,8 012 W, R-.18 
R6 1,8 012 W, R-18 
R7 2,2 12/2 W, R-113 
R8 2,2 2/2 W, R-18 
R9 22 kšž, R-10 
R10 4,7 kšž, PT-10 trimr 
R11 4,7 2,12. R-10 
R12 560 0, R1206 
R13 560 51, R1206 
R14 560 0, R1206 
R15 00, R1206 
R16 470 0, 61206 
RN1 4K7 GO9R SLID odporová Kr 
C2 3,3 nF, C-5 
C3 100 nF, C-7,5 
04 100 nF, C-5 
C5 100 nF, C-5 
C8 100 nF, 00805 
C7 100 nF, 00805 
C8 100 pF/25 V, ES-5 
CS 220 0F/16 V, ES-5 
C11 2200 pF/50 V. 27,5-18 
012 2200 pF/50 V, 07.5-18 
013 2200 pF/50 V. 27.5-18 
D1 až 08 BYW98/200, D-12,5 
D9 4007, MLL-41 
D10 LED, červ., 1206 
ICI L297, 0120 
102 L298, MW-15 
103 7805, TO220 
JP1 JUMPER 102 
JP2 JUMPER 102 
OK1 et OK3 PC814, DIL04 
CI-li cite« 1/67160 GES V5716Z 
X1 al X7 ARK505/2 
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Digitronové hodiny ÍVYBRALI JSME NA' 
Richard Vacula   OBÁLKU  

Ještě než se v České republice strhl boj o poslední zbytky sta-
rých číselných zobrazovačů na principu studeného výboje, tak-
zvaných digitronů, stihl jsem přesunout téméř všechny skladové 
zásoby Z574M společnosti TIPA pod sekci Stavebnice a noduly 
s myšlenkou, že se jednou budou hodit. Pro firmu 15 let neprodej-
ný šrot na čas zkrátka ležel jen na jiném misté, kde už se zbavil 
štitku prodejní položka a čekal na další využiti. 

Hned po objevu součástek jsem 
přemýšlel, jak se zbavit nutnosti pou-
21t transformátor pro napájeni anod 
dig[tronů a lim budu řidit spináni líslic. 
Ještě před nahlédnutim na Internet 
pro nějakě ty nápady jsem uvažoval 
o dvou věcech, misto transformátoru 
použit Villardly násobil napiti a pro 
OVIárlenf digitronü dekadickě virare 
CMOS 4017. Po ohlédnuti cizích za-
pojení jsem zjistil, že máj ,genielnll 
nápad Mieni nebyl až tak jedinečný. 

Sáhem prIpravy limitované série 
100 ks stavebnic digitronových hodin 
se začala vynorovat spousta amatér-
nkých konstrukci a s tim i hlad po te-
n° sehnatelných, ale designové jisti 
Výfirriečných zobrazovačfch. Po Or 
kusech, které jsem nechal k prodeji, 

se jen zaprášilo. Proto jsem red, že 
jsem jich stovky uchrinil od velkých 
oči mnoha amatérských konstruktérů 
a mohl je vyulit pro výjimečnou pro-
fesioniiní stavebnici Tipa, která bude 
dlky nynijšímu zájmu o hodiny podob-
ných konstrukci jistě velice žedaná. 

Základní parametry 

Nagged napätt: -24 id 30 V. 
Proudový odběru max. 55 mA. 

inex. 2 W. 
Proudový odběr pP nouzovém provo-
zu z 9 V batene, max. 6 mA. 
Doleděnt °senator,. ±10 sze den. 
Nemec( transformátor 

HAHN E130/12,0; 1,5 VA te7I9P 
230 Mx 12 V, 2x 79 mA. 

O 888838288 8 SZSZ858888 

.4 1 OE'OE ;:2 

O 88e88b8858 

Pristrolovb krabička zdrdie stridavei-
ho napčil 24 V: Z-42. 
Rozměry desky 1136,7 x 67,9 mm. 

Schema zapojeni 

Zařizeni je realizováno z Mask:-
k9ch obvodů CMOS řady 4000, vy-
Značuje se nlzkou spotřebou, jean-
dUChýrn ovlidanírn a je vybaveno 
nouzovým bateriovým režimern pro 
pripad výpadku elektricšé rozvodni 
síti 230 v. 

Hodiny je třeba napejet střidavým 
napitím 24 V. Zapojeni jsem nechtäl 
nijak komplikovat střídečern, a proto 
využívám transformované sitove ne-
piel. Jelikož je odběr našeho zariZenli 
velmi malý, pro jeho provoz naprosto 
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1,91/1/ 230.2OEMV 

Obr. 2. Zapojení ransformštoru 

dostačuje nielý treneformador HAHN 
1,9 W, 290 V/2x 12 V, jehož dire se-
kunderni vinutí propojíme vjedno 
e zisliiime tak střídavé napětí 24 V. 
Primární okruh je chráněn pojistkou 
F1. 

Pro provoz digitronů Z574M po-
třebujeme anodové napití asi 160 V 

relativně malý proud. Nabizt se 
flint dvě varianty, jak napětf 24 V 
transformovat. Suet° pomocí dalšfho 
trensformátoru (čehož já jsem odpůr-
ce, jej 402 se špatně shání a ruční 
navíjen' me nebaví) nebo Villardove 
násob če napětí Moženeho z konden-
Mitorů a diod, jak viclíme na abr. 3. 
Náš násobič je tfíčIenný, vstupnt na-
pre násobí 2ix, tedy 8x. Je-li na vstupu 
24 V, na výstupu naměříme 192 V. 

Za násobičem následuje část na-
stevItelného stabilizátoru nape (R33, 
R34, TR1, 07, C9, T29), přičemž Slin-
rem TRI nastavujeme výstuprif nap& 
tr. 

Veškeré řídicí obvody CMOS jsou 
napájeny 9 V, log. 1 se tedy rove 
árovni asi 7,5 až 9 V. Bývá zvykem 
&vat logiku 5 V, nejsem však limito-
Yen ani 5 V rnikroprocesorem, ani ob-
vody TTL, a proto si múzu dovolit 
napětí mezi 3 až 18 V. Vzhledem 
klamu ' že pro nouzový režim jsem al 
jako zdroj napětí vybral 9 V betel, 
jako nejrozumnější se jevilo i při bid-
neat režimu pouzít 9 V napájeni. 

Poubil jsem tedy po jednocestnem 
uerněrnšnl (08) filtraci (C10) a ná-
slednou stabilizaci obvodem 7809 
(ISS). Proti rozkmitu obvodu jsou na 
>he vstupu i výstupu užity kondenzá-
tory 100 nF (C11, C12). V pflpade 
výpadku elektricke rozvodni sítě za-
tine lid 01 ogiku napájet 9 V baterie 
etas diodu DR Počítáme-H s iebytkem 
na přechodu p-n 07 V, samotné ob-
Vocly CMOS jsou pak napájeny asi 
6,3 V. Jakmile se obnov' dodávka 
elektrickä energie, za stabilizátorem 
nernéřime 9 V, poi je napiti vyšši 
net 8,3 V. Protože je na katodě D9 
wěšt napětí než na její anode, diode 
přestane propouštět proud a Moel 
bateriový zdroj se přestane vyutivat, 

Obr 3. Villardůe násobin napit, 

Obr. 4 Alepejed zdrol střidavého napití 

tim I vybljet. Toto Zapojeni tedy ne-
reallzuje neblječku záloini baterie, 
jacrišli hodiny v sfa. Proto lze připojit 
male obyčejnou 9 V baleně Vanou je 
Však nutné jednou za čas (asi co Ill 
reify - záleží na množství yýpecike 
elektřiny) vymšnit. 

Zák advim dílem oscilatoru hodin 
je integrovaný obvod 4060 (IC1) vwl-
nutý speciálně pro časové aplikace. 
Jde o 12bitový dead se vestavěnými 
invertory pro oscilátor s krystalem 
(link většinou realizovaného pomoci 
krada NAND zapojených jako inver-
tory) Výstup oscilatoru je připojen na 
14stupňový 12bitový čfteš, u jakož 
poslednfch 11 stupňů je indikováno 
napIněni logickou hodnotou na výstu-
peck 04 až CMA Jako každý C'at lie 
i tento využít pro Rčely Merit ken te-
Stu. Tak dostaneme na výstupu 012 
původních 32760 kHz hodinového 

krystalu nižší takt o frekvenci 8 Hz. 
TO je ovšem slila přilit vysoký kmito-
čet. Pro Stání minut jej budeme mu-
set dile di it. Kapaciten trimrem 02 
můleme jemně doladit kmitoäet a am 
serídit rychlost hodin v případě, že 

se budou opožďovat či zrychlovat. 
Z řady obvodů CMOS jev zapojeni 

použit ještě dekadický čítaš 4017. Za 
podmínky, že je vstup ENABLE (13) 
a RESET (15) připojen k zemi (log  0), 
se při kazolem impulsu na vstupu 
CLOCK (14) navýší stav affable vždy 
o jeden a na příslušném výstupu Ce0 
až 09 se objeví leg t. Je-li stav bla-
de 5 nemylme na výstupu 05 leg  1 
a na všech ostatnich výstupech log. 0. 
Při přetečeni (10. cyklu) se na výstu-
pu CARRY OUT (12) na chilli objevi 
log. 0 a stav šeače se vynuluje. Kmi-
točet na CO je tak roven 1/10 kmito-
čtu na vstupu CLU Tak ziskáváme 
dělieku kmitočtu 1 10, ve schematu 
obvod 102. Pro získáni minutoveho 
pulsu však musíme kmitočet 8 Hz vy-
dělit 480, zatfm jsme dělili pouze de-
ath, proto za obvodem 102 následujt 
ještě dvě děličky vyu2ívajicí obvod 
4017. IC3 je zapojen jako dělička ll 8 
a čitael cyklus je uměle zkrecen na 8 
steel, jelikož devátý výstup je přive-
den na vstup RESET - pči posuvu na 
hodnotu 8 (nesmíme zapomenout na 
hodnotu 0, osm oka je tedy už devá-
tým stavem, Very využijeme pro @ke-
yed vstupu RESET) se na Q8 obje-
vuje log. 1 a °lean( probíhá nanovo. 

Na jakěmkoli výstupu 00 at Q7 tak 
bude kmitočet roven 1/8 kebab, na 
vstupu CLK. Ji jsern si jako výstup 
yyděleneho signálu vybral 07 a d-
yed jej na vstup CLU ICA poslednfho 
ze série děllču signálu na minutový 
puls. Zde je nastaven Mellor poměr na 
1, t Postup je stejný jako u 103, jen 
misto S. výstupu (Q8) používáme pro 
arrayed vstupu RESET výstup sedmý 
(06) a vydělený signal müžerne vest 
dale z výstupů Q0 až 05. přiěemš jä 
jsem si opět zvolil (25. 

Nyní si zřekapeulujerne všechna 
dšleni 8 Hz signálu. Nejdříve Jame 
dělili 10, poté 8 a nakonec 6. Na vý-
stupu tedy dostaneme signal 1/601-1z. 
Tomuto signálu zárnernš zvétšlme 
impedanci o 100 MI zapojením rode-
tenu R40 do jeho cesty, tma" v pipe-
di potřeby dame přednost signálu 
s menail impedancí. (Signal pro na-
stavení hoMn, klany v cestě žádný re-
zistor nemá, je tvrdším zdrojem na-
pětí, a proto je v Meade stisknuti 
některého z bačitek pro nastaveni 
času upřednostněn před minutovým 
pulsem.) 

Minutový puls z 104 přivádírne na 
vstup CLU dalšiho CMOS 4017 (IC5), 
který poslouži jako děliě i budič jad-
nothvých &silo dig trono El zobrazit-
tolho jednotky ty out. Potřebujeme 
Stat do devei, a to vždy bez výjimky. 
Citaci cyklus dekadického Cade 4017 
tedy nebude třeba nijak upravovat. 
Při přetečiení (desátém pulsu) zahne 
čítal opět od nuly a vyile impure 
z CARRY OUT na vstup CLU 106, čl-
teče a budiče desltek minut - po aisle 
dove na jednotkách minut se tedy 
navýší hodnota o 1 na desítkách ml-
nut. 

Je jasni, Ze jen těžko bychom 
zobrazovali vice jak 59 minut. Proto 
všechna aisle větší než 5 jsou pro 
näs nepotřebná a zkrätime čftaci cylc-
lus pouze po disk, 5. Poté bude nä-
sledovat vynulování a vyslání pulsu 
na vstup CLU 107, čítade a budiče 
jednotek hodin. 

Vždy pc 59. minute se vynulujr 
jednotky i desítky minut a navýil se 
jednotky hodin o jednu hodinu (le-ll 
méně jak 23 hodin). Cyklus šítánt je 
zde podmínaný - měni se tedy podle 
aktuální situace. V pr padá, že stay 
Mee desítek hodin je raven a", anti 
pouze po hodnotu 3 (23 : 59) a potě 
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Obr 5. Deska s plošnými spoji 

se spolu s Maher, dash« hodin vy-
nuluje. Za předpokladu, že stav tha-
ne desítek hodin je menčl než „2", 
proběhne nezkrácený ditact cyklus až 
po n'isi° 9 (19 59) a z CARRY OUT 
vyjde impuls na vstup CLK 108, bite-
če a budiče desítek hodin - po čísle 
devět na jednotkách hodin se tedy 
naves( hodnota o 1 na desítkách ho-
din. 

Více než dvě číslice zde potřebo-
vat nebudeme. Vystačíme si s jednič-
kou a dvojkou. Nulu je zbytečné nob-
iaZovat, a proto výstup CM zůstane 
nezapojen na žádný ze spinacich tran-
zlinorů. Jakmile by se mělo zobrazit 
24 hodin, vynuluji se všechny čitačer 
/hotline jednotlivých digitronů. 

PS přivedeni st napájectho nepěti 
24 V je třeba vynulovat všechny Made 
IC5 až IC8. K tomuto slouži celkový 
RESET. Při startu tedy potřebujeme 
ne okamžik vyslat log. 0 na všechny 
vstupy RES zminšných obvodů. To 
dosáhnerne jednoduše pomoci 013 
a 54. Okamžik trvá, než se konden-
zator 013 nabije - V tu chčili e pro-
pustný a na 84 tak naměříme skokově 
9 V - log. I. Jakmile se kondenzátor 
nablje, stane se neprůchoz1 a rezisto-

rem R4 připojeným na ONO definuje-
me log. 0. Funkce RESET je aerie-
věna pouze při log. 1, během °Male 
pa startu jsou tedy hodiny v provoz-
51m stavu Celkový RESET nastane 
rovněž v připadá, le nest připojeno 
střidavé napětt 24 V a připojíme zě-
loiní baterii. V připadá, že je připoje-
na zálozni baterie 9 V, celkový RESET 
nikdy nenastane - C13 je udržován 
sidle nabitý. K obvodům IC6 až IC8 je 
celkový RESET veden přes diody 013 
a b14, aby nebyl ovlivůován signá-
lem lokální RESET těchto obvodů. 

Lokelni RESET se týkä pouze ur-
čitých obvodů, jedná se o samostatné 
okruhy napomehajfcl zkrátit Mt.( 
cykly, je vyvolán za předem stanove-

ných podmínek. U IC6 smilni krátíme 
Slant cyklus, abychom mohli zobra-
zovat pouze Elsie 0 až 5. 0 něco IMO-
šitšjšI jetou ICY a ICI3 (jednotky a de-
sítky hodin). Potřebujeme je vynulottat 
v přIpadě, de by se měla zobrazit 
hodnota „Dír. Tedy ,,2' u 108 a „4" 8107. 
Zde přichází na řadu funkce AND. 
Chci vyvolat nulovárif v případě' Žb 
02 108 = 1 a zároveň 04 107 = 1. 
Když to přelozim: RESET vyvolat je-
dině za předpokladu, že zároveň na 
obou výstupech (02 ICB, 04 107) na-
měřiv' 9 V, tedy log. 1. To se dá rea-
lizovat hradlem AND. Avšak Uvežnle, 
je třeba na spoj umisrovat další ob-
vod CMOS? Nenf, nuižeme si Opš1 
palmed diodami. Bodoni. sledovat 
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ores D10 a D11 logickou hodnotu na 
již zminéných výstupech. Diky Užiti 
died pak v připadä rozdflných hodnot 
ire obou výstupech se signály nezkra-
tug zäroveň jsme však za diodami 
schopni nametl jedinš log. 0 z důvo-
du jejich jednocestné propustnosti. 
Lag, 1 je potom zcela nedefinovane 
e to napravíme nez stenem R3. V pfi-
padě, že bude alespoň na jednom 
z výstupů log. 0, bude i na vstupech 
RESET 107 a IC8 pies R2 priveděne 
log, 0 a vynulováni tedy nenastane. 
Když bude na obou výstupech log. 1, 
diode 012 se ocitne v propustnám 
směru a vznikne odporový Mlle (R3 s 
R01ý/94 a na vstup RESET IC? a IC8 

se tak přivede napětl (10/1 1 x 9 V - 
-10.011 ir 0,7 V) postaeujici pro vynu-
beard obou Otani IC?, ITS Motile 
byste namítli, le zapojení mohu zjed-
nodušit yypuštěnírn 92 a 012. To 
bych ovšem v goodei, że by ne 02 
IC8 Či 04 IC7 byla log. 0, zablokoval 
celkový RESET. 
K tomu, aby se na d grisera zob-

razile jedna z číslic O aż 9, 1)01041 
rrát v provozu zdroj anodového napětí 
eel 160 V i zdroj napéti 9 V pro (drei 
laglku. Preto se v případě pouhöhe 
natiZovéhe napájeni z baterie nerozsvl-
Il tědná z číslic. Mezi anodou e spina-
nos zemi (katodou Mgitronu) je po-
tenciál 160 V. je tedy logickě, že 9 V 
logika nemůše digitrony fíciž prima. 
Proto vyuělväme vysokonapäroyých 
npn tranzistorů MPSA42, sterými pro-
pojujeme jednotlivě katody (Mice) 
se zorní (GND). 

Konstrukce 

Desku s plošnými spoji pro sta-
vebnici Tipa vyrobila společnost Se-
mach z Valašského Mezif lei. LIPS 
jsou pocínevane, vyyrtané, nestřiha-
ně, s nepäjivou maskou a potiskem 
rozloteni součástek. Veškeré nao-
kostky až na externi zdroj střídavého 
napětí 24 V jsou umistěny na jedna 
desku PT029. 

Jako pryni zapájíme jediné dei 
drátové propojky PR1 a PIR2. Poli 
osadfme rezistory. V případě, le se 
na spoj nevejdou naležato, ohneme 
jeden dretovy vyved a zapojíme je 
nastojeto. Pokud zafizeni stavíte pro 

ečsitšlní nčely, nezapomeiite ne stejnou 
oriented berevneho značeni rest,-
Mk Pokračujeme ve stavbě esaženlin 
d od, objimek, tlačItek, svorkovnice, 
kondenzátorů, trimrů. Jako jedny z po-
slednich pájíme integrovanä obvody 
a tranzistory. Ted' již näs čekaji pou-
ze ty největší lahůdky. 

Digitromy Z574M majf dlouhé pěji-

tane vyvody, proto stavebnice navy-
už va obůrnky pro elektronky. V one 
to znamená, że jak si je zapájíte, tak 
už budou .navěky' stát. Projevf se tak 
vage mira trpě vesti  Deporušuji zkrá-
tit vývody digitronů, ještě než se je 
pokusíte zapasovat do spoje. Půjde 
yam pak daleko läpe synchronizova-
né zasunutí všech 13 vývodů najed-
nou. Digitrony umistime aM 3 mm 
nad spoj, fädně je srovnärne a VO-
W', zelím jen několik vývodů každé-
ho z nich. Znovu pfekontrolujeme, 
zdali jsou všechny etyři zobrazovačie 
upevněny rovně, a v připadá, že jsme 
spokojeni, dopájíme zbylé vývody. 
Plodil mezi hodinami a minutami 
nim vybrárí doutnavka 05 Sneere se 
ji rovnet upevnit roves, asi 1 al 3 mm 
nad spoj. To, že posišze bude svittt 
pouze jedna ze dvou elektrod (kaki-
de), je způsobeno stejnosinšmýrn 
napájením doutnavky, nejedná se 
o Ladnou závadu. 

Hodinevý krystal je vůbec ton Mel-
choulostivel součástkou stavebni-
ce. Je choulostivý na närazy, ele 
i teplotu pojeni. Při teplotä hretu páj-
ky 300 °C nesmíme krystal get dele 
net 3 a Mee s nejvätší opatrností 
pájíme ph použili ,trairopájkyr Plnit 
cln a rychle pryč. Počkat alespoň mi-
nutu a at potom zapájet druhy vyved. 
Nastavte si tedy minimaInf teplotu 
páječky a rovnět co nejkratší dobu 
pájejte. V pflpaciä, že vim potom lie 
dey „nepojedour, je nejpravděpodob-
nájěd pfieieu pfehřáti krystalu pH 0-
Jan 

Stavebnice obsahuje již sestavený 
zdroj, jehož pocinovanä drátové eý-
nody pouze připojime ke svorkovnici. 
Pro konstruktéry, kteří si teto zapoje-
ni budou CM postavit sami, popiši 
postup konstrukce zdroje. Sneed jsem 
se e co nejjednodušši a nejlevnejšf 
Peter) Proto jsem se rozhodl využit 
isiabičku Z-42 ureenou prime pm menti 

Obr 0. Pohled na 
°barer., desku 

• 1 LI $ 
asaseteer Ho' 111-ititliát 

IMAM 
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.sittive edaptdiy a jako nejVhodnšjši 
tyansformator (sent shledal uvede-
ný model ‚HAHN 230/12,5", který Jo 
běžně k dostání například u GM. 
Transformätor se na mnu vejde do 
vybrané krabičky. Přilepíme jej Wolof 
pisteli. Primární okruh jistíme pojist-
kou. Aby ji byloimožné vyměnit, pou-
žili jsme poůstkove pouzdro určeni 
pro autorädia - jeho výhodou ¡sou 
drátovä vývody a take to, že se po 
boku transforrnetoru tak akorát veld5 
do krabičky. Optimální bude poutlt 
10 n'A jištěni. Propegme sftevou vid-
lici s primernfm vnutím (přes unfit& 
nou pojistku), spojime sekundärn1 
vinuti (na obr. 4 patrná cínová kap-
ka), a vyvedeme dvejlinkou střída-
ryteb 24 V. Nezapomeneme všechny 
vediče doble zaizolovat, napřfkled 
stahovací butirkeu. Pete pájecí pis-
lc i zatavěne také sítiovou vidUcl. Po-
čkáme pár minut, až horký plast ztuh-
ne a krabičku uzavřeme. Před ostrým 
nasazenim změříme vystupni napätl. 
To může naprázdno přesáhnout 30 V. 
(Pro tyto transformátory je typické, że 
I all zatičeni je jejich yýstupni napiti 
o nice vyšil, net se wadi na pouzd-
ru.). 

Oživeni 

Zapojenl stavíte i etivate ne Oast-
ni rizikol Pracujete s nebezpečným 
sitbern napěem 230 V. V samotné 
konstrukci hodin za násobičem nepě-
li nerněfirne at 200 V. Stejné vyseká 
napše se objevuje na jezdci trimrtl 
TRI. V žádném připadě se jej nedo-
týkejte a pro jeho nastaveni REPOLI-
ZIVEJTE neizolovaný šroubovák. Když 
je zařízeni v provozu, dotýkejte se 
pouze nevodivých částf, nesahejte 
v žädnem pffpadě na desku ze strany 
spojů. Zdroj anodovéhe napětí je sice 
velmi měkký a nernél by vám ubliet, 
presto dbejte nejsyšši opatrnosti. Jed-
nOte na své Mastni nebezpeči. 

Nejprve pečlivě zkontrolujte, zdali 
jsou všechny součiástky zapájeny spray-
né Tedy sprävné hodnoty a orienta-
ce. Smite obezfetní obzvláště u mien-
tace diod. Př jejich špatrém zapájeni 
se v lepším přIpadš zmäní eitací cyk-
N CMOS 4017, v tom horšim nests-
ne zkrat, leery muže vést ke zničeni 
dalšich soubástek (obzvláště nächyl-
nit jsou tranzistory MPSA42). Obštäte 
dékladně desku ze strany spojů II-
here Zkontrolujte vizuálné a v pulpe-
d.) nepřehledných spoje i elektricky, 
zdar nejsou zkratoväny ne stera ces-
ty. Pamatujte, že děkladná kontrole 
veil präce je ve výsledku Úsporou 
spousty času I penez. 

Trimr TR1 nastavíme téměř na 
doraz doleva. Vodiěe nopájeclho zdro-
je připevníme do svorkovnice 
než jej zapojíme do zásuyky. Nyni 
zdroj připojime do site a vyčkáme 
dei sekundy. Pokud se ze tu dobu 
nerazsviti digitrony (maty by se zob-
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hodin, jestll se hodiny zpožďují či 
zrychluji. Jejich takt lze jemně regulo-
vet kapacitnim trimrem 02 čím vätši 
plotem pevně usazených a otočných 
plläkä bade splývat, tire vice sničlme 
takt hodin. 

razit tři nuly), zařízeni ihned vypneme 
hledáme konstrukeni chyby v podo-

bě zkratu ei studeného spoje. Pozor, 
dokud po vypnuti doutnavka i nepatr-
ná wit, je v kondenzatorech nesobl-
če stále akumulováno vysoké napiti. 
S manipulací doporučuji pocket až 
do alone, kdy doutnavka zcela zhas-
ne. 
V případě, Pe se digitrony řispää-

nä rozsviti, snižujeme anodové me-
lt běhrern TR1 otáčením doprava do 
ohnile, nea se číslice začnou rozost-
rovet. Tlačitky S1 až 53 nastavíme 
čas. Stiskern jednoho ztlačitek Ova-
dime na misto minutového pulsu trek-
venci vyšši. Turn zrychlime proces čitá-

inaa jednoduše nastavíme požadovaný 
das. Každé z tlabltek je pro jinou rych-
lost posuvu. Stisknutím Si posouvá-
me čas velmi pomalu, užlváme ho 
phadevěirn pro nastavení minut U. 83 
se čas posouvá velmi rychle. Pokud 
Čas stojí a nepohne se, bude nejspiš 
nefunkční oscilätor. S největší pray-
rišpodobností püjde o vadný krystal, 
který se při pájení přehrál. Zjistit, 
zdali oscilátor kmitá, izo budto oscilo-
skopem, logickou sondou nebo v pil-
pea, že nerneme ani jedno z uvede-
ných zařízení, použijeme diodu LED 
s předřadným rezistorem asi 220 52. 
Anodu připojíme na et V a katodu 
přes rezistor na vývod 1 obvodu ICI. 
Mili bychom vidět blikání. Pokud rim 
8 Hz takt blikáni splývá, můžeme se 
připojit za první děličku, vývod 12 
IO2, V přIpadě, že ani zde nepostřeh-
nerne blikárd LED, je skutečně ne-
funkční oscilátor. Pokud nepomůže 
Výměna krystalu či CMOS 4060, aá-
nada bude patrně opět v konstrukci 
a nějakém studeném spoji či zkratu 
(tyto věci hledejme vždy jako prvni). 

Pokud vše sprevne funguje, märna 
nastsvený čas, kontrolujeme co 24 

Ex perimenty 
s podsvicenho dígitronů 

Poslední dobou jsou velmi popů-
imi modré diody LED a ani 
note retro hodiny se podobným expe-
rimentüm nebrání. Pro ,,LEDkome-
niaky" jsem tedy zárnšrnš nechal ve 
spoji pod digitrony vyvrtat díry o do-
statečnä velikosti, aby do ni bylo mot-
ne zapustit 5 mm LED. Toto podnětu-
leni ovšem bude mit spotřebu male 
'biter než celé hissliny a popsaný 
transformátor již pro další spottabide 
nenl dimenzován. 

Seznam součástek 

R1 10 MO 
83, R4, R35, 
R36, R38, R39 10 KO 
82, R5 až R33, 
837, R40 
R34 
TR1 
Cl 
02 
03 at 08 
C9 
C10 
C11, 012 
013 
DI e 06, DEI 
D7 
D9 at 014 
01 
El až E4 
55 PE3-108-T8.8, radläInl 
T1 až T28 MPSA42 

100 kCI 
220 ictl 

1 MD, trimr 1P 009 
6,8 nF/50 V, keram. 

kapacjtni trinv asi 56 nF 
100 pF/250 V 
10 pF/250 V 
1000 pF/35 V 

100 riF/30 V, kerarn. 
1 pF/50 V, keram. 
184007 
200 V; 1,3 W 
1N4148 
32,768 kHz 
Z574M 

729 BUT11 (apod.) 
IC1 4060 
IC2 at 1C8 4017 
IC9 7809 
511 až S3 mikrospined S x 6 mm, 
V-4,5 mm 
Svorkovnice 
Patentka 9 V,typ I 
Obilmka pro IC1 at 108 DIL16 stan-
dardní 
Upevidovaci šroub M3 x 15 man. 4 ks 
Matka Ml, 4 ks 
Exteml zdroj -24 V, 1,9 VA 
DPS11PA PTC129 

Závěr 

Chtě jsem vylvolitt atraktivril a vý-
jimečné zapojení, které Eaujme širo-
ke spektrum lidí. Myslim si, že posta-
cané hodiny jsou na protesionšInf 
ůrovnl ve všech ohledech a uěvatell 
mohou dobře sloužit mnoho let 

Použito prameny 

[1] http://wieweclunet.soirepicizlewohz/ 
dine/ - učební materiálý SOU elektro-
bechnického v Plzni 
(2) http://severkash.cvut..../-sykore/ 
prjrcligihodiny/digihodinyhtml - kon-
strukce digitronoech hodin 

-atet1%....1111•1 1 
Obr. 7. ()fry pro osvit rnorhými LED 
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Řídicí jednotka CHI 
Jan Blaha 

Toto zařízeni vzniklo, protože jsem chtěl zjednodušit již dlou-
hou dobu funkčni ovládaní po domácku vyrobené automatické 
brány vjezdu na zahradu a řízení vyhřívání kombinovaného bojle-
ru na TUV. To, no jsem postupem času tvořil z jednotlivých časti 
podle aktuálních požadavků, jsem seskupil do jednoho zařizeni, 
které všechny tyto části nahradí, odstraní neduhy, které zapojeni 
skládající se a různých části mělo, a dopiní uživatelské rozhraní 
pro snadnou změnu parametrů. 

Popis zařízení 

Jádrem Mils) jednotky (f2.1) je mlk-
rokontroler PIC16F87eA, který ovlá-
dá bránu, iffdí ohřevvody, displej LCD 
a zprestředkováva komunikaci s ut-
notelam, 

Brána on otvírá a zavírá dálkovým 
antedatam (DO). Dálkové ovládáni 
však není součástf AJ, nýbrd je pou-
tit hotový vysílač a přijimac, např. od 
fIrmy Jablotron, nastavený do módu 
"stiskem zapni, stiskem vypni", 

Druhou funkcí je ovládánl vyhřívá-
ni kombinovaného bojleru TUV a to-
pent a flzenf prütoku ohřáté vody 
bojleru do řadu TUV. Afzenf pracuje 

nezekladé snímánf dvou teplot teplot-
rdmi čidly. thaje o teplotách se v ŘJ 
zpracuji a podle nastavených parame-
trů se aktivuji příslušné výstupy pro 
servopohony ventilü. 
K nastavování podmfnek a času 

bšhL brány slouží uživatelské roan.-
ni, které je tvořeno LCD displejem 2e 
le znakü a třemi tlačítky — doleva 
(minus), enter (set) a doprava (plus). 
Nestavené parametry RJ zůstanou 
uložené i ail výpadku napájenl, taken' 
po opětovnern zapnuti začne AI au-
tomaticky pracovat Výjimku předsta-
vuje brána, kterou ŘJ po zapnutí otes-
tuje, zda je zavřenä v dolní poloze. 
Pokud nenf, zablokuje dálkové ovId-
dánl a je nutný zásah obsluhy, která 
musí nejprve bránu uvést do základ-
ní chalni polohy a resetovat vznikly 
alarm. Teprve potom může brána pra-
covat v autornatickern režimu. Bez 
[photo zásahu nenf možno bránou dal-
kaern ovládáním pohnout. Je to zdů-
voclu bezpečnosti, aby nedošlo k Újma 
na zdravf ni škodám na majetku v an-
pure kdy by se brána náhle samo-
volně začala otevírat nebo zavírat. 
K lndikaci možných závad a důvo-

dů k zablokováni nějaké funkce slou-
ží LED „Alarm". V menu uživatelské-
ho rozhraní si pak obsluha zjIsti důvod 
alarmoveho hlášení. 

Popis funkce zařízeni 

Ovládání brány funguje tak, że im-
pule pnvedený do RI uněnl nestave-
ní role určujícího on* pohybu brány 

a zapne časová relit, dent> same) 
pa dobu nastavenoll v menu. Výcha-
at koncová poloha (dolnleavřeno) Je 
hlídána koncovým spínačem, který je 
otestován před spuštěním provozu 
brány. Pokud brána nerd v teto polo-
ze, AJ aktivěle alarm a zablokuje chod 
brány. Pro opětovné spuštěnf je nut-
ný zásah uživatele. Pokud brána jo 
v koncové poloze, začne se zvedat, 
přičemž doba běhu je určena v menu 
Ink° čas otevřeni brány. Pokud je brá-
na nahoře, opětovným stiskem brána 
pojede směrem dolů, a to po dobu, 
která je nastavena v menu jako čas 
zavreni briny. Pokdd inane nedojede 
na koncový spínač v nastaveném 

Dveře 

PřijImač 
DO pro 
dveře 

čase, ŘJ aktivuje alarm a v menu 
oněmi, že brána nedojela do kanao-
vd polohy a další chod je zablokoven. 
Opät je nutný zäsah uživatele. 

Poked je chod brány pferušen uti-
vatelern, brána se na 2 sekundy za-
staví a změní se chod na opačnou sta-
nu, nee' byl pied přerušením. I rycl je 
podminkou dojezd do koncové polohy. 

Jak jste si jistě všimli, reef zmInan 
koncový spfnat'hlidajfcf honni ctadřa-
flou polohu brány. Ten jsem z prosin-
cových a technických důvodů nemohl 
použit, avšak řízerd je natolik spoleh-
livá. 2e flan( nutně se obávat přejetl 
za žädanou polohu. Jen je uhodni 
motor jistit vhodně dimenzovanou 
pollstkou. 

Ovládánl vyhIlvánl bojleru TUV to-
pením funguje tak, te se zmäll a pa-

Napájeni 0t2 V 

Ovlitlani earl r" Řídicí 
  jednotko 

sent polo, L:C, 

simitl 000 

Obr. 1. Blokové scheme zapojeni feJ CHI. CT- teplotnt Halo topeni, 
CO teplofid borrato WV vruy- °Mete vent!, TUV do řado, 

VTOP - elektrický venal na zapnutí oblinou TUV, it - &wadi° widget blew 
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0hr a Zapojeni desky 
3 Uačkky a LED 

myna î teploty s oldie topeni a bidla Podmlnky pro puštönl TUV do 
bojleru. Podle parametrn nastavených rodu: 
v menu se aktivul výstupy. 1. puštönlI1JV do Podo reuni být po-

voleno, 
2. teplota TUV must byt stejne nebo 

vyšil než nastavens teploto 
V menu. 

Podmínky pro ohřev TUV od tope-
nt jsou: 
1. ohřev bojleru topenirn must být 

povolen, 
2. teploto topeni must být seine nebo 

vyšší nee nastavená topidle tope-

3. Main teploty topent proti teploti 
bojleru musí byt roven nebo eitel 
než nastavený rozdíl v menu, 

4. teplota bojloru eosin: byt eftt ne2 
maximalni povolená teplota. 

Obrn 4,5 Denim a plošaýml seal pro dečItke e LED (oew) 
a deska fkftcl jednotky 
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OE! 

LEC,OP 

Lj" g1:CPj 

LCD_VPUV 
LCZC2211 QE0-7 

r.OE 

GNO_LED 

eo— lzg-ir ric: P N7   ... , oa 

ehnOE  

L+2z,,L: "OE o 
NIT2 —GI 

.„0 I TT'L-Z" 

Obr. 6 a 7. Rozmtstánt součastek no deskách s plošnými opojí 

Popis ovládáni 

Popis ovladáni a program pro ml-
krokontrolšr najdete na intemetových 
Stránkách časopisu arvaearadlo.oz. 

Zapojení a oživeni 

2ŠcInš zéludnosti v zapojeni 
Vše jsem navrhoval s ohledem 

na jednoduchost. lěid,oi jednotka je 
chráněna proti přepólovárd diodou 
DI v privodu napájeni. Vstupy jsou 
Chráněny optočleny proti napěťovým 
špičkäm, Idoré mohou vzniknout na 
dlouhých vodičich vedoucich ven 
jednotky. 
Mikrokontrolär nedoporučuji pájet, 

použijte raději objimku. Mikrokontro-
lir totiž v použitěm zapojeni Colon pre-
programovat přes ICSP, potřebně vý-
vody jsou v zapojeni použity a pro 
přeprogramováni je nutně ho a desky 
Vyjmout 
K propojeni horní a spodci desky 
displeje LCD doporučuji použit ka-

bely s piny a lámaci lišty, nebo s jiný-
mi vhodnými konektory s rozteči vý-
Vodů 2,54 mm. Nepředpoklädäte-li 
tádnä změny v jednotce, můžete ka-
bely připäjet napevno. 

Máte-li desku osazenu, zedrn bez 
rnikrokontroleru e displeje, e Vizuälně 

zkoMrolovánu, připojte napajecf ne-
pill na svorky MASTER 12VDC 
a MASTER_GND. Podle saěmatu 
zkontrolujte, zda jednotliví vývody na 
objImce 10 map správná napětI. Dále 
zkontrolujte funkčnost relé přivederan 
napštf 05V na vývody objímky, které 
tyto prvky budou ovládat (22 až 25). 

DATA, 

GH1,00 

VC11/1,"1:9 

DATA,C8 

GNO_CB 

Pokud je deska e pořádku, připojte 
LCD (PIC ještě ne) a znovu připojte 
napkjecf nepiti. Nynf by se na LCD 
měly objevit v prvním řádku obdélní-
ky. Pokud se neobjevl, je buď probläm 
s nepájením LCD, nebo je špatně na- ) 
Maven kontrast trimrem RT 1. Protoč-
te trimr a nastavte požadovaný kor-
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Měřič kapacity akumulátorů 
Václav Paleček 

Měřič smaži k měření kapacity akurnulátorò NiCd a NiMH 1,2 V 
velikosti AA. Používám ho pro kontrolu starších akumulátorů -včas-

ni vyřazeni vadného článku z baterie uhráni rádiem řízený model. 

Zapojení je na obr. 1. Měřený aku-
mulätor 431 je pripojen na svorky X1 
a X2. Po stisku tlačitka S1 prochef 
proud raz storem R2 a cívkou role Kl. 
Kontakty relé sepnou a cívka role od-
stane napeena proudem procházejf-
cIM přes kontakt K1 a rezistor Rl. 
Zmenší-li se napätí akumulátoru asi 
na 1 V, relé rozepne Rezistor 33 zvät-
gee celkový odběr proudu z aktima-
litoru na 200 mA Druhý kontakt roli 
K1 zapírá hodiny P1 

Fotografie měřiče je na obr 2. Pro 
občasné použití vyhovíkonstrukce.n. 
prkěnku''. Méfený akumulátor je ulo-
ten vevoclitku z kousku plastové elek-
troinstalačni lišty, kontakty Jsou ze sta-
rého relä. Pro snadnou manipulaci le 
jeden pohyblivý - psi pijan na posuv-
nou tyčku, přitlašovanou pružinou. 

Rala je jazýčkově se dvěma kon-
takty. Poutillsem pfavInutě relé TES-

Whoa 
aktnnulátor 
HU 1,2 V 

LA HU130107 s rozměry 18e 50 inn, 
výška 16 mm. Cívka má 310 diet. 
lakovaným drátem o průmäru 0,4 mm. 
Z réé sundáme železný kryt a na jed-
né straně odštípneme vývody do 
pouzdra těsně u jazýčků. Pozor - ne-
štípejte eřody jazýčků -ty jsou cva-
lové a nelze je připájet zpät. Poté leh-
ce odklonime cívku a stähnerne jl. 
Vinuti nahradíme novým a relé opět 
smontujeme. Kontakty pefrne krátce, 
aby se nezničil zatav kontaktu ve skle. 
Nakonec upevníme kryt roli Kryt je 
souaásti magnetického obvodu a ne-
smí se hýbat, protože by se měnilo 
napři' odpadu relä. Já jsem kryt při-
lepil tavaým lepidlem. Poirocr řiditel. 
Mho zdroje role zkontrolujeme, zda 

Obr. Z 
Mead elcurnulšton) 

vyrokený ne Menke 

C2 

Obr. 1. 
Zapojeni Were, ekumulátorů 

oba kontakty rozapnou pfl pflblItnä 
stejnäm nape. Kart rhosl být menil 
net 1 V. Zbytá ješte nastavit odpory 
rezistorů. Odpor R1 zvolíme tak, aby 
relé rozeplo právě pli napěti 1,0 V na 
vstupu X1-2, a °door rezistoru R3tak, 
aby při vstupním napiti 1,2 V byl vy-
blJeci proud 200 ma. 

Hodiny P1 s člänkem G2Jsou upra-
vený budik, jehož napájent je zapInä-
no kontaktem Kl. 

Postup méřeni. Plně nabitý aku-
muletor vložime do přístroje Hodlny 
nastavíme na 12:00. Stiskneme tla-
čítko 51. Až se hodiny zastaví, ode-
čteme čas. Hoer. 4 hod. a 42 minutia 
4,7 hod. Kapacitu vypočteme vyne-
sobenIrn proudu a času podle mime 
Cr. 2001. Výsledek je v mAh. pri ka-
pacitách nad 2400 mAh nezaponeiš-
te připočítat 12 hod, k údaji hodin. 

Přistroj je velice jednoduchý, ale 
ten( pfesný. Chybí teplotni kompen-
zace, vyteeci proud se postupně 
zmenšuje, nerd otřesuvzdorný old. 

Proměfil Isom 20 kusů akumulOto-
rů různych výrobců koupených před 3 
at 4 roky a po tuto dobu pouzívaných. 
Průměrná kapacita byla 79 % jmeno-
vitä, rozmezí 60 až 90 %. 

)
trest. Pokud již zrniěovane obdäiniky 
na LCD vidite, zasuňte PIC do obann-
ky. Nyní by se na LCD měl objevit 
nápis ŘJ CHI yen 1.2. Vyzkoušeta 
nestaveni položek v menu. Je-Il to 
v pořádky je AJ oživend. 

Řídicí jednotka pracuje s teplotnl-
re! čidly DS18620 od firmy DALLAS 
SEMICONDUCTOR Ta jsou běžné 
k dostáti v obchodech s elektronický-
ml součástkami. JO jsem použil ob-
vady v pouzdre TO92, které jsern 
united do tepe ne vodivého välečku. 
Datasheet s popisem vývodů ja ha 
weernexirn-ic. cam. 

Závěr 

Na zävär chci podotknout, le ao 
jedni o vübec me prvé funkůrd 
miff s mikrokontrolärem uvadaná do 
ostrého provozu. Proto by jistě tildo.. 
ri funkce této jednotky bylo možné 
zdokonalit, doladit či pozměnit. Pokud 
to praxe ukáže, program upravfm či 
dopiním. V obvodu zbyla >ate volná 

pomět a také některé vývody zastaly Cl, C2 22 pF, keramický 
nevyužity. Lze tak doentt např. vstup C3, 04, C7, 
pro koncový opinad hornf polohy bd.- C8, C9, C10 100 nE, keramIckt 
ny Ptej hodně zdaru ph realiZad C5, C8 100 pF/25 V, elektrolyt. 

D1 1N4007 
Seznam součástek DZ D3 1N4733AZener. diode 

Deem a flačhky 04 až D7 1N4148 
RA1, RA3 3,3162 T1 až T4 005476 
RA2 nepoutit (rearm) T5 BD139 
LEDO at LEDA LED 3 mm, 2 ma IC1 PIC16F876A-1/SP na-
MT1 až MT3 tlačItko 131720 programovae vIztekt 

102 7805 (10220) 
[Make e mkroprocesorem LCD1 MC1602E-STUH 
R1, R2 4,7 Ica (PVC1602050), LCD 
R3, R22 3,3 ill Maple 20 16 zn. 
R4 8,1 kG a podsvMením 
R5 at R13, R21 1,2 ha OPI, OP2 WK16414VD 
R9 100 kfl CS1 4 MHz krystal HC481.18 
RIO 5,1 Ida RE1 až RE3 relä MZPA9112 
R 1 1 1503 RE4 relé MZPA9212 
R12 51 kr1 objlanka DI1_28 úzká pro ICI 
R13 at R19 10 ka svorkovnice ARK 5,08 12p11á, 5 ks 
R20 1,6 D/0,5 W eVOrkovnioe ARK 5,08 /3RIN, 3 Im 
301, 302 70 10 kr2, rest, slf teplotní čidla 0018020, 2 ks 
R_T1 22 ktil trimr ležatý Krablčka KPO8 bez °Won, 
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Zabezpečovací 
systém 

Moto-Alarm 
Ing. Petr Stál 

Jak již samotný název zařízeni napovidá, tento nízkonákladový, 
velmi jednoduchý a spolehlivý zabezpečovaci system byl vytvořen 
zejména pro ochranu motorových vozidel před zcizením. Prvni verzi 
zabezpečovaciho systému Moto-Alarm jsem zkonstruoval již v roce 
2005, kdy jsem si zakoupil nový motocykl a obával jsem se jeho 
zcizení. Výrobek jsem postupné vylepšoval a vyvíjel až do dnešni 
podoby. 

Snad proto se mohou z pohledu 
dnes dostupné sollěšfatkove základny 
zdät některé použitě komponenty za-
staralš a jejich uelti z dnešního pohle-
dU neefektivoi (nag použiti mikrokon-
troléru AT89552; přičemž užitím 
některého dnes běžně dostupného 
.10w-power' mikrokontroléru s napá-
jecIrn napětím 3 V by jistá byla efek-
tleně vyloučena potřeba převodu na-
pštových ürovnf na datových linkách 
mezi mikrokontrolerem a mobilním 
telefonem — viz dále). Konstrukce je 
otok prover-boa lety provozu, použité 
součástky jsou velmi levné, bez pro-
hlimů  a sestavení zařfzení 
by nemělo činit problémy ani začateš-
nlküm. C nejrůznějšfch GSM zabez-
pečovacích systémech již bylo napsá-
no mnohé, zabezpečovacl system 
Moto-Alarm je však vybaven velmi 
specifickými funkcemi, kteMMj i přes 
Výše uvedenä negativa stále čini 
v některých směrech nedostižným. 

Veškeré funkce zabeepečavaciho 
sporému Moto-Alarm byly optimalizo-
Viny pro připojeni mobilních telefonů 
Siemens S35 a C35. Funkönost .14-
mM byla testována i s mobilními te-
lefony Siemens A50 a MT50 (zde však 
letěli drobným problémům se softwa-
rovou nekompatibilitou řádně nepra-
covalo ovládánizabezpečovacfho za-
flzenf pomocí SMS přfkazů, všechny 
základní funkce však zabezpečovaci 
zaffzení pinilo spolehlivš). ZakladnI 
funkce zabezpečovacího zařlzenl 

Otrr. 1. Defoe konektor rnobilidoh 
telefond Siemens (modely 535, C35, 
MT50 end). Pohled na korrekter 

e &sloven/ kontektú z Wean! drolly 
konektoru 

(jeho telefonovänl e odeellänl SMS 
pfikazn — viz chile) by mile kýt mot-
nš využít prakticky s jakýmkoli tele-
fonem značky Siemens, ke kterému 
lze ph polit datový konektor, znázorně-
ný na obr. 1. Výše uvedené typy mo-
bilních telefonů dnes není pncbíěrnza-
kcupitvbazareohůialskat darem od 
přätel. 
V následujícfch odstavcfch si pro-

bereme princip funkce zarízenf, Oj. 
bude detailněji popsáno jak obvodo-
vě zapojeni zabezpečovaciho zařize-
ni, tak i řešení programové. Program 
mikrokontroléru AT89S52 byl sesta-
ven n jazyku asembler, zdrojový kód 
mikroprogramuM proto poměrně roe-
sáhly (asi 70 stran( Asembler byl po-
užit kváli snadnému řizerň mikrokon-
froläru až na nejnižší hardwarové 
úrovni a ,,ušití" celého software přes-
ně „na míru" vlastnostem mikrokont-
roléru (což nemusI být ph tvorbě mik-
roprogramu pomoci některého 
z vyšších programovacich jazyků, 
např. Pascal, C atd. vždy zcela spl-
něno). Detailrě popis programu mik-
rokontroléru by zcela jistě přesahoval 
hranice tohoto příspévku. Setká-II se 
však tento článek s přizničtenäřů, ne-
bráním se uveřejnerd celého zdrojo-
vého kódu mikroprogramu, resp.tvor-
be krátkého kurzu kow-levelf 
preigramovánf mikrokontmlérd v 
asembleru. 

Nuže, v četo spočívají výše Mika-
vane specifické funkce zařizenf7 Na 
obr' 2 je vývojový diagram programu 
pm mikrokontrolér 89S52, z tohoto 
Obräzku budeme vycházet v nésledu-
Jtoltrr  

Po připojení zdroje napájecího na-
p& je zabezpečovacím zařizentm 
cyklicky testováno, je-li připojen me-
blini telefon. K tomu jsou využívány 
eke AT kědy (přikazy určené pro ko-
munikaci s modemem, resp. mobil-
nim  Merk zabezpečovael 
zařizeof zasilá prostřednictvim sério-

vá komunikašni linky mobilnímu tele-
ram Je-li inobilnf telefon fáráni 
plIpojen, zašle zabezpečovecimu me-
fizeni prostřednictvfm datové Ilnky 
krátkou odpověrt. 

Bezprostředně potě' co bylo nevä-• 
záno úspěšné spojení zabezpečova-
cfho zarizent s mobilnim telefonem, 
o na mobilním telefonu automaticky 
vypnuto hlasité vyzyänäkrt I režim vib-
reef. Následně zabezpečovací zaříze-
nr automaticky ,,prohledát telefonni 
seznam, který je uložen na SIM OM 
mobilního telefonu a vyhledá položku 
s názvem ALARM (existuje-li). Pozor, 
položka ALARM musi být uložena no 
SIM kartě mobilního telefonu (někte-
ré mobilní telefony umožňuji uldit 
záznam do paměti mobilního telefo-
nu) a slovo ALARM musí byt capot  
no velkými písmeny! Telefonní ěfelo 
(musí být uvedeno v mezinárodne 
formátu x420 XXX XXX XXX), které 
je přiřazeno položce ALARM, je ulo-
ženo do internf paměti zabezpečoVe-
cfho zařízení. Od této ohnile se di-
vetei, jehož telefonni čislo se nachel 
pod položkou ALARM (dále zkráceni 
uživatel ALARM), stává jedinečným 
„správcem", který má jako jediný mot-
nest se zabezpečovacím zařízením 
vzdáleně komunikovat prostrednia-
tvím krátkých textových zpráv 
SMS přikazů) a hlasových hovorů. 
Zabezpečovacízeřizeni se pro viech-
ny ostatni uživatele mobilni site ,jevl 
jako neviditelné". 

Dalai důležitou vlastností zabezp. 
čovacího zařízeni je kontrola obsaze-
ni SIM karty mobilního telefonu (fi je-
-II na SIM kartě dostatek volné paned 
pro ukládání zpráv, které obsahuji 
SMS přIkazy), kontrola stupně vybiti 
baterie mobilniho telefonu a baterle, 
která 'mad zabezpečovaci zařizerd. 
Nerd-1i na SIM kerb' dostatek volni-
ho mista pro uloženi nových SMS 
zpráv, připadni je-li napájecf batede 
(mobilního telefonu nebo zabezpečo-
vacího zařizení) vybitá, zabezpečova-
of zařfzenf automaticky odešle varov-
nou zprávu SMS uživateli ALARM. 
Krátká nerovná textová zpräva je vtek 
zabezpečovacěn zařizerěrn uživateli 
ALARM odeslána pouze jednou. 

Nyni se dostáváme k popisu po-
sledn1 dásti algoritmu, která je spoje-
na s inicializacl zařizení bezprostřed-
ně po připojeni zdroje napájeclho 
nepétl. 2abezpečovacf zarizerd pro-
střednictvím mobilrilho telefonu pro-
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Obr. 2. Vývolový diagram programu pro miktokontrolér 89S52 

nods hlesovä voláni na talefonnt Eh> 
lo, které M Wotan° pod položkou 
ALARM. Po asi dvou zazvoněnich va-
'orbit° telefonu automaticky voláni 
ukončl. Tim je evate I zabezpečovo-
clhozařizení bezplatně předána info, 
mace o tom, že inicializace zarizenf 
proběhla bez závažných problémů. 

Cole zařizení bylo vyvinuto s ohla-
darn na maximální finančni Úspory 
spojeno jak s konstrukcí, tak i provo-
Zorn zabezpečovaclho zařizeni. Při 
pokusu o krádež vozidb nebo vlou-
páni do objektu (resp. změně stoVU 
enable, 51-S4 oproti výchozi hodno-
trě, viz dale) je uživatel ALARM a tito 
skutečnosti samozřejmě informovan 
bezprostredne. 

Zabezpecovací zařbení však pro 
OpInou kontrolu nad správnou činnosti 
celého systému (včetně připojeného 
mobilnlho telefonu) umožňuje zoväst 
k uživateli ALARM ‚bezplatnou zpit-
neu vozbu. Tato ,,zpetná vazba ° je 
tvořena následujicim zp ůsobern. 
Uskutečňuje-li se pit chozí hlascivý 
hovor na mobilní telefon, který je při-
pojen k zabezpečovacímu zcizeni, 
Zebezpečovaci zarizeni (podle obr 2) 
automat cky rozhodne je-li volajblm 
utivatel ALARM, anebo osoba, klaut 
náleží jiné telefonní číslo. Po°ze 
v připadě, kdy je volajíc im uživatel 
ALARM, zabezpečovecl zařízeni po 
několika sekundách udělí připojené-
mu mobilnímu telefonu pflkaz, aby 
přichozí hovor odmítl. Pracuji-li vo-
bezpečovací zařízení j pčipojený rnO-
bilni telefon korektně, je po definova-
nám časovém odstupu provedeno 
krätké hlasové voláni (tzv. ,,prozvonš-
nr) uživatele ALARM. Díle je °testa-
vin stav baterie mobilního telefonu 
a obsazenost SIM karty připojeného 
molállniho telefonu, popř. je odesláno 
Varovná zpráVa SMS (nebyb-li již odes-
sláno drive). 

Dalším bodem ve vývojovém dia-
gram (na obr. 2) je zjišteni stavu 
napájecí baterie zabezpečovaclho 
aafizeni. Popř. odeslání varovně SMS 
zprävy (nebyladi již odeslana drive). 

Zabezpečovaci zařizení dale deb-
it*, byladt na připojeném mobilním 
telefonu přijata nova zpráva SMS. Tato 
zpráva je následně zahexpečovaclin 
zařízenim ‚dekódována' a telefonnl 
Usk, odesilatele textová zprávy je pox 
rovnáno s telefonním číslem uživate-
le ALARM. Následujici algoritmus ja 
vykován pouze v případě shody (SMS 
zprávu odeslal uživatel ALARM). Pod-
le obsahu SMS zprávy je dale rozhod-
nuto o torn, zdali textoví zpráva ob-
sahuje či neobsahuje právě jeden 
Z definovaných SMS přikazů - UCHO, 
OFF a ALARM (vše musí být napató-
no velkými písmeny)  Tento příkaz pm 
Zabezpečovací zařízeni je vykonán 
pouze v Igloo., pokud zpráva obsa-
huje správně zadaný SMS prikEIZ. 
Poté ja obvykla provedeno krátká hla-
sovä voláni (ev..proavoněni") Can-
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tell ALARM. Telcto je vylvorene ,zpšt-
nd vezba" indikujid sprävné vykoná-
niplIkažo. SMS zprávu obsahopei při 
kaz je následnä vymazána ze SIM 
karty mobilnfho telefonu (Pm (coada-
auno zbytečnému zapiněni SIM karty 
mobil ního telefono). Bliže budou SMS 
přIkazy popsány dále. 

Zabezpečovací zařizeni dále ultra! 
olduälní stay sr:eon S1 eh S4 de In-
tern1 paměti RAM (do bitovš adreso-
Vatelně části mikrokontroléru 89552). 

HNvni east algoritmu mikroprogra-
MU se skladě ze dvou vnořených smy-
ček Popisem algoritmu hlavni smyč-
ky jsme se zabývali prakticky 
doposud. Tento algoritmus se prová-
di periodicky každých asi O s, kdy ja 
přerušena vnořená smyčka (viz 
obr. 2b Je zjištěn stay baterie zabeě-
pečovadho zařízelí, popř. i mobilni-
ho telefonu, obsezent SIM karty, 
detekovány nove SMS zprávy a FM-
oho.' novory. 

‚'nořená smyčka se vykonävä pe-
riodicky ve vitě ni času. Zabezpe-
čoVacirn zarizenlm je zde testověm 
stay (resp, zinäna stavu) spinačú Si 
.112 54. V připadá změny stavu sat-
naafi (vůči stavu, který je uložen 
V Intern i pa měti RAM) se zařizeni 
řidl následujícím algoritmern. Jed-
noduchým softwarovým Outrem jsou 
odstraněny případně zákmity na 
kontaktech spinačü él až S4. Na-
stala-li trvalá změna alespoň na (ad-
nom ze spinače neprodleně je pro-
strednictvIro připojeného mobilniho 
telefonu uskutečněno hlasová 

uživateli ALARM. přijmutím při-
chozího hovoru má uživatel ALARM 
možnost snadno „odposlechnour 
cišni v okoli zabezpečovacího systä-
mu a vyhodnotit, zdali se nejedna 
o mylný poplach. Maximalni délka tr-

venl Adposlechu. _le v tomto props-
di limitována na asi 40 a. Následnš 
rabezpečovaci zařizeni automaticky 
udělí připojenému mobilnímu telefo-
nu Oka, k ukončeni hovoru. 

Nyní si bliče popíšeme einnost, kte-
rá je vykonánu pc přijeti SMS pflka-
zů. SMS příkaz UCHO umožňuje „ti-
chý odposlech prostor ve kterých se 
nalázá zabezpečovact system. Zabez-
pebovaci zařizeni prostřednictvím při-
pojeného mobilniho telefonu zavolá 
uživateli ALARM, který mä možnost 
až 40 s dlouháho „tichého odposle-
phut prostor, přijme-li přichozi hovor 
Näsledne zabezpečovaci zařizeni au-
tomaticky zadá připojenému rnobilnl-
mu telefonu přikaz k ukončeni hovo-
ru. 

Zobezpečovaci system je vybaven 
funkci, dfky které může být jak zebu-
pečovect zařtzeni, tak I připojený rno-
bilni telefon na dálku vypnut prostred-
nictvIm SMS přikazu OFF 

Všimněte si  že se zabezpečovocl 
system nikdy „neprojevit tak, aby ne-
žádoucim způsobem upozornil poten-
ciálniho pachatele. Tato Wastnost je 
jednouze silných ,zbrani' zabezpečo-
vacího zařízení. Pro aktivaci/dezakti-
vaci extern( zvukově či syštelne sirä-
ny slouží SMS přikazALARM. K řízení 
extern( sirény může být použit výstup 
mikrokontroléru Oslo 37 (na obr. 3 
ožnačen jako ALARM). Úroveň nand-
tf nil tomto výstupu odpovida črovnim 
'inky TTL. 

Popis konstrukce 

Soupis potřebných (resp. doporu-
čených) součástek ke konstrukcije na 
konci článku. Osazovacl plis rozmis-
tint součástek na desce plošného 
spoje pal( na obr. 5. 

PlOäne spoje pro zabezpečovecl 
zerizenl byly navrženy tab, aby desku 
bylo možně co nejsnáze vyrobit 
i v amatérských podmínkách (obr 4). 
Jak je patrno z obr. 5, na straně sou-
Otistek je nutno umistit pouze jedinou 
drětovou Knoell. (mezi rezistory R1 
ti R15). 

Propojovaci vodiče (jak k deed,-
mu konektoru mob mlho telefonu, tak 
i k akumulátorové sadě) by neměly být 
zbytečně iglu§ dlouhé. Vhodné je po-
Učti vodičů o délce asi 10 až 15 cln. 

Spinače Si až S4 (viz schéma na 
olu. 3) mohou být prakticky jakákollv 
dvoustavové spInače, jejichž elektric-
ký odpor v sepnutém stavu je blizky 
nule a odpor v rozepnutém stavu ea 
blIži nekonečnu. Je tedy možná pou-
aft rtuťově spinače (ty jsem použil ve 
svém alarmu), magnetická čidla či 
nejrůznejšf typy mechanických kon-
taktních spInače 

OperačnI zesilovač 10210 zapojen 
jako komparátouHlavnim úlhoem to-
hoto obvodu je kontrola stavu bate-

která napájí zabezpečovací 
V připadš, že je napájeci nook! 

zabezpečovaclho zařízeni dostatečnš 
velké (tj. připojené baterie jsou dosta-
tečně nabité), je na výstupu integro-
vaného obvodu IC2 (vyřodu číslo /) 
napětí o úrovni, která odpovídá log. 1 
(podle logiky TTL). V opačném 'Ape-
de bode na výstupni svorce integro-
Mello obvodu 102 napětí o ůrovnl 
log. O. 

Zabezpečovaní zařízeni ovládá pli-
pojený mobilní telefon prostřednictvfm 
karlovi výstuprd datové linky na vy-
vodu PIN7, která je připojena na vý-
void álslo 7 datováno konektoru mo-
Ninth° telefonu z obr. 1. Jelikož 
modern' typy mobilnich telefonů pra-
cup s menším napájecím napájím než 

Obr. 4 a 5. Deska s plošnými spoji p o Moto-Alarm ß romistšni součástek na desce 
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)
4,8 V (1j. napelect meet zabezpečo-
vaolho zatzen1), je note „ptevésr 
ároVen nepěti na výstupni datové In 
80 na menší, jinak by se mohl mobil-
n1 telefon trvale poškodit To je zajiš-
těno zejměnatranzistorem Ti (dvojice 
tranzistorě NPN v Darlingtonově za-
pojení urnIstěná vjed rire pouzdře), 
dvojicí křernikových diod (01 a D2) 
a rezistory. V připaěrš potřeby (pokud 
komunikace mezi mobilnim telefonem 
a Zabezpečovaen zerfzenfrn nebude 
probihat správně) je možné diodu D1, 
anebo 02 nahradit kovovou propoj-
kou. 

Napěťovou Hoveš signé lu ja nut-
no převést i při komunikaci mšzi mo-
Minim telefonem a zabezpečovaclm 
zarIzeren v opačném směru. Data 
>nu zasflána z mob lniho telefonu do 
Zabezpečovaelho zařizení sériovou 
vatupnl datovou linkou (PIN8), tato lin-
k@ je připojena na vývod Halo 8 dato-
eilte  mobilniho telefonu. 
K tornu slouží jednoduché zapojenl 
stranzisbury T2, T3 a rezistory. Pln-
eod úrovni signálu jev tomto připadš 
nteý zejména kvůli mikrokontroléro 
který pracuje s úrovněmi logiky TTL. 
Napiti na yýsturf lince mobilnlho 
[Met°nu pro log. 1 nedosahuje potreb-
ne úrovně logiky TTL. 

Poslední vyved datového konekto-
ru mobilniho telefonu na piou 12 musi 
být propojen s elektrickou zernizabez-
pečovaciňo zařlzera (FIN12). 

Oživeni alarmu 

Na karte SIM mobilnlhotelefonu je 
nutno nejprve vytvořit polozku (kon-
takt)ALARM, které bude přiřazenote-
lefonni čelo telefonu tiživatela alar-
m. Mobilní telefon elžeme (po 

vytvoreni noveno zeznamu na karta 
SIM) pl9po)it k zabezpečovacIrnu za-
rIzera, ktere jev tuto ořvi hez nape-
joelho napětí. Svorku 4LIbat připojl-
m e ke kladnému pólu sady Čtyř 
sériové spojených dob volek akomu-
torú o jrnenovitem napěll 1,2 V, Do-

poručuji použit NiMH nebo NiCd aku-
mulátory velikosti AA, naopak 
nedoporučuji alkalické č anky, proto-
že map větší jmenevitš watt Svor-
ku elektrické země (0 V) zabezpečo-
vaciho zařizenf připojime na záporný 
pěl akumulatorově sady. Svitive dio-
de LED1 by nyni měla svým trvalým 
rozsvicenim indikovat, że zabezpečo-
Vect zařizení prohledává kartu SIM 
mobile° telefonu a hledá položku 
s označením ALARM. Dale se činnost 
začizeni fidi podle vyvojového diagra-
mu z obr. 2 Správná činnost zabez-
pečovaciho zařizeni je uživatell Indi-
kována občasným rozsvIcenlm LODI. 

Na Myer ml zbývä poprät viam 
konstrukterem to, aby vim zabezpe-
čovacl system Mote-Alarm necdy .ne-
musel volar. 

Seznam součástek 

R1, 57, 08, R11 aš 814 4,7 kia 
92, R4-R6, R15, R15, R18 10 kfl 
R3, 017 2,7 kfl 
REI, 010 1,5 kil 
C1, C2 33 pF 
03 ipF 
C4 1,5 uF 
C5, C.13 100 nF 
D1, D2 1N4007 
ICI ATINS52 (DIL40) 
IC2 unase 
LED1 LED s malou spotrabou 
81 32 84 spinaě, napr. rturový 
T1 BC517 
T2 8C547 
T3 80557 
XI Krystal 11,0592 MHz 
ZD1 Zenerova diode 3,0 V 

Obr 6. Fotografe zebespečoveclho sateen, Moto-
Alarm s pfipojenýtn mobinfm telefonem a akumulšloty 

Termostat 
s kalibrovaným čidlem 

Zapojeni termostato s analogovým 
Wham LM35 je na obr. 1. Vyhřivaclm 
prvIčem je zde tranzistor T1, teplota 
VyhřIvaného prostoru sesleduje tep-
lotnlm &diem 103. Na výstupu čidla 
LM35 je napětí. které odpovidá teplo-
tě ve °C krát 10 nIV. Např při teplotě 
35 *C je na výstupu 350 mV. Nejrnen-
it marena teplota v tomto zapoleni 
me2a být OM. S edlem LM35 Izo 

mänt v rozsahu —55 až +150 0, pro 
zäporně teploty je však třeba použit 
dalel napáject zdroj se záporným na-
patim. Požadovaná teplota se nasta-
vuje potenciometrem Pl. Nepěti Pi-
dla se porovnává s napalm na lěšžci 
potenciometru Jeti nastaveni teplo-
ta vyšěl, je na výstupu operable° ze-
silovače male napiti a ,,vyhčívacr 
tranzistor Ti je otevřený. Procházejí-
cí proud tranzistor ohřívá. Je-li nasta-
vona menši teplota, než je teplota 
sratlltř termostatu, je na výstupu OZ 
velké napěti, T1 je uzavhaný a nehřeje. 

Tranzistor must mit dobrou 4313101M 
vazbu na Halo 120 poutit jakýkoli 
tranzistor se ztridoven výkonem ale-
spoň 10 VV nebo i dvojici obyčejných 
tranzistoru. 

Výhodou tohoto zapojení ja że vý-
stupnl noel čidla je přesně define-
váno. Měžeme proto přesně spočítal 
dělič121, R2 a P1 pro požadovaný roz-
sah teplot. Napěti na bozo potenclo-
menu odpovldá teplotě. Digitálni pa-
nelově měřidlo (voltmetr) millet 
nape na bed proti zemi bee uka-
zovat nastavenou teplotu a meteme 
he použit misto stupnice na poten-
clometru. 

Firma National Semiconductor vy-
tšbl takě bidlo LM34, které se til jen 
Sm, že výstupní nape Hdla cdyovl-
di ve stupnich Fahrenheita 
Owe 10 mV). Pro převod teplot plat! 
vztah 7,c, = (T, — 32)/1,8; resp. 

= 1,B , TOEc,• 32. Zrena napili 
svaiplotou je ul:M34 08e. yeti'. 

NH 
podle Redlótechteke 12/2007 
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LMTR 
Měřič indukčnosti 

Ing. Jiři Doležílek 

(Dokončen!) 

Oživení melee 

Oilvujerne zcela zapojený plasetroj, 
protože např bea ovládaelch signál 
z přepinače rozsahů fade obvodů ne-
funguje a i v dokončeném měřiči je 
ke všem součástkám dobrý přístup. 

Napřed zkontrolujeme správnou 
velikost všech napajecich napit' na 
Vývodech všech desek i na jejich 
vnitřnich obvodech. 

Deis Warm na Vývodech jednotit-
eh desek zkontrolujeme ovladeol 
sugnály A an' DPI z prep naos rozos 
ht. Ke kontrole použijeme schema 
na obr. 5 Na rozsazich, na kterých je 
sběrnice ovládacího signálu opojeni• 
s kontaktem prepinaše prima nebo 
přes diodu, musi rot Ngnál vysokou 
droveč H (oaf +12 V), na ostatnIch 
rozsaztch má Nat= Prover) L (po-
tenciál země). 

Osciloskopem zkontrolujeme, że 
na emitoru tranzistoru T41 je na Aeon 
rozsazích sinusové napětí s odpovl-
dajicírn kmitočtem (f.) a rozkmitem 

viz tab. 1) Nenf-li něco v pořád-
ku, kontrolujeme cestu signáN už od 
krystaloväho oscilátoru (10414 Máme-li 
možnost, zkontrolujeme kmitočtové 
charakteristiky všech tee 

Všechny timry na vstupech muLple-
xeru 1045 (650, 651 atd.) nastavirne 
do střední polohy (u každého trimru 
v obou krajních polohäch Peace ami 
‚tmo rlf milNoltmetrern napětí signálu 
na běžci a pak Haw nastavíme tak, 
aby na něm byl průměrztěchto nape 

Moc rněficr krokodýlky (Lěrbll a LxL0) 
pnpojime bezindukäni rezistor o od-
poru 300 0/0,1 % a prepneme mulct 
rousah 2. Osciloskopem zkontrolujeme 
funkci zesilovače a usměrňovače na-
p& snimaného z měřené clvky (v tonto 
plapadě z rezistoru) kmitu i snimaci 
Zesilovač, zvěteime odpor rezistorU 
0111 na 6,8 až 10 kU Trimrem 8148, 
pripadnš úpravou rezistorn 6144 nebo 
0145 nastavime na DVM údaj (91,0. 

Zkratujeme měrici krokodylky („za-
kousneme' je těsně vedle sebe do 
kousku měděného drátu), prepnerne 
roZsah 4 a trimrem 6167 nastavíme 
cult, (00,00) na displeji DVM. Se sta-
le zkratovanými krokodýlky přepne-
me na rozsah 1 a trimrem 6164 vy-
kompenzujeme indukčnost měřiCloh 
privodú (00,00 na displej DVM). Ova-
rime, že DVM zobrazuje nulu na vied 
rozsazIch. 

Funguji Ii všechny obvody spray-
no, měřič zkalibrujeme. Využijeme 
toho, że mire oepozna., zda měli 

reektanci nebo anre odour. Prato mleto 
normálov9ch clvek vyulaerne ke kali-
braci normálových rezistorů (bezln-
dukönich s přesností 0,1 %, vhodné 
jsou miniaturní metalizované 0,5 NI), 

Dale jsou pro jednotlive manor roz-
sahy uvedeny odpory Rn potřebných 
kalibračrach normálových rezistorú 
a jim odpovidajíci velikosti myšle-
ných normálových indukčnost Ln (in-
dukčnost Ln má na daném rozsahu 
reaktanci číselně rovnou Rn) 

=soh 1, Rn -= 30 0, Ln= 19,10 pH, 

rozsah Rn kr 300 a br+1 191,0 pH, 

rozsah 3: Rn = 3001k Ln= 1910 pH, 

rozsah 4 Rn=t3ill, Ln =19,10 mH, 

roarah 5. Rn=3167, Ln= 191,0 rnH, 

Rn=3162, Ln = 1956 rid-I, 

rozsah 7: Rn = 30 kg Ln=19.561-1, 

rozsah 8: Rn = 300 kO,Ln = 195,6 H, 
/X 4191,8 H. 

Mšfič kalibrujeme tak, že postup-
ni na rozsazich 1 až 8 pripojujeme 
mob méřici krokodýlky norme lově re-
zistory s odpovidajícím odporem Rn 
a přislušnými trimry na vstupech mul-
tiplexeru 1045 (650 851 atd.) nasta-
vujeme na DVM odpovídajíci dojo 
Ln. Na rozsahu 8 musíme na DVM 
nastavit poněkud menší rude], než je 
Ln (nestavme Ln é 191,8 la), robo-
ts' pil kalibraci pomoci rezistoru se 

ot 5 

uplatnuJe vatuton1 odpor zesliovače 
napati PH mtefent indukhnosti se tan-
to vstupní odpor neuplatěuje, reek-
tame indukčnosti se s paralelnlm 
dInným vstupním odporem zesieve-
če skládají vektorově. 

Pokud nestači rozsahy tannů, up. 
One odpory rezistoru zapojených s tim-
e do sage (652 apod.), popť. paralel-
re (649 apod.). Můžeme tež upravit 
dilici poměr dšličú na vstupech ak-
thenich flare nebo pohnout trimrem 
O146. Trimry mojí zárněrnä úztl roz-
sah nastavení, aby bylo seřizovára 
dostatečně jemné. 

Nakonec serldírne zdroj ss proudu 
s tranzistorem T8 tak, aby měřencal 
civkou protékal nulový ss proud. Zkra-
tujeme máfici krokodýlky, přepneme 
rozsah 2 a k rezistoru 829 připojime 
dg f8101 multirnetr (DMM) se ss roz-
sahem 200 mV. Trimrem 833 pak 
nastavíme nulové ss napiti na 629. 
Ukázalo se, že nastavení nuloyšho 
ss proudu crykou je prohlematicle, 
při přepnutl na rozsahy 4 až 8 chylle-
ml udával DMM ss napětí na 629 až 
±14 mV, ktere se pak ustájilo na jilt-
bližní 200 mV. Tento jev nebyl dale 
grournen, ph napětí 200 pV na robe-
toru 829 o odporu 100 tž teče tímto 
rezistorem (a mäřenou chekou) ss 
proud 2 pA, což je zanedbatelné. 

Skťíňku oživeněho měriče seirou-
bujerne a müžeme mäht. 

seznam součástek 

R1 
02 
R3, R26 
04 
R5, R99 
125 
07 
R8, R13, 
618 823 

ROZMÉld CELÉ DESKY, 

Obi, 21. Výkres uspočádáni desek a modulo OVAL vúči stinici desce undsžöné 
ere vnithl strané horni stěny horniho orlu skřiaky (bez měřitka). Kótylaau 
utateny k počátku součadnic uprostied stinici desky (bod 0; 0). U chefs:on 
pflpsány jeých primary Celkové royměry stalled, d«Aylaou 18/ x 130mm 

5 

Deska LaM 
15 MP/1 %, SMD 1208 
33 kr1/1 %, SW) 1206 
47 011 SMO 0305 
150 1,82/1 3610,6W, 0207 
10 Q. SMD 1206 
1510/1 %/0,6 W, 0207 
1,6 Kati %, SAM 1200 ) 

22 kLY1 %, SMD 0805 
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) 89. 614, 
R27 R10, 015, 22 80/1 96, SMD 1205 IS BC650C, S0123 101 (kind 2Gp, 2Gt) 

118721 SMD (508) 
420 100 WW1 96, SMD 0805 desks s plošnými spoji LaM 887 
1411, 016, 088 
021, 1422, Desks LbM 089, R90, 
025 47 KIWI V,,, SMO 0505 041 1 MD/1 %, SMD 0805 R91 47 k0/1 96, SMD 1206 
012 1,5 101 %/Se W, 0207 R42 100 0/1 %, SMD 1206 PP43, 7044, 
097 150 QM %/OS WI 0207 043 10 10/1 %, SMD 1206 9045, PP46, 
Ria 10 162/1 %, SMD 1206 044 15 kam SG, SMD 1206 7047, 5750, 
024, R37, R45, R53, 0051, 7902 OD, S1401206 
036 4,7 k0/1 %, SMD 0805 081, 072 33 Id2/1 %, SMD 0805 C41, 042 47 pF/NP0.8MD 0805 
028 220 0/1 %, SMD 1206 046, R54, 043, 074 100 pF/16 V, Metal., 
R29 100 011 %, SMD 1206 062, R73 22 8011 %, SME) 0805 BMD, velikost D 
030. 031, R47, 055 22 k0/1 %, SMD 1206 044, 045, 054, 
032, 036 10 Mi2/1 86, SMD 1206 048 3,3 k12/1 %/OS W, 0207 058, 0613, 
033 50 k0, trirnr 25 otäšek, 048 

(64 Y 50K CN) nebo R50, 051, 31 10/1 %/OA W, 0207 068, 075 12dizicte., 

enr 1 otečke, 6 rnm, Rsa, R59, 046, 047, 
leatý (PT6V) R70, R81, 053, 059, 

024 180 k0./1 %, SMD 1206 082 2 kg Mom 25 Meek, C67 82 nF/X7R, SMD 0805 
1435 100 On %, SMD 1206 (64 Y 2K CN) 076, 077 100 nF/X7R, WAD 1206 
Cl, 02 1 nF/J/100 V, mums, Rg 060, 048, 052. 

(CF2) 083 10 10/1 %/0,6 W, 0207 060 1 pF/25 V, tantal., 
03, C4 1 000 pF/16 V, rediálni 056 3,0 160/1 V0/0,6 W, 02W SMD, velikost 13 

(f6 10 521) 057 5,1 1,0/1 %/0,6 W, 0207 048, C51 220 pF/NPO, SMD 1208 
CS 100 pF/16 V, Centel., 0630 33 la3/1 %/0,6 W, 0207 COSA 330 pF/NPO, SMD 1203 

SMD velikost D 0636 120 kEY1 °k, SMID 1206 C5OB 47 pF/NFIO, SME) 1206 
01,02 1N4148, SMD 064 33 kuil %/0,6 W, 0207 C55, 057 2,2 ‚F/J/10 V, feevý 
03 LED zelenä, SMD 1206 065, 078 220 162/1 96, SMD 1206 (CF2) 
T1 508600, 00123 066, R67, C56A 3,3 nF/J/100 V, Killový 

(lead 4Gp, 4021) 068, 069, (CF2) 
72, T4, 710 BC856B, 501-23 077, 078, C56B 470 pF/NPO, SMD 1206 

(lašd 3Bp, 3Bt) 075, 080 12 kn/1 %, SMD 1206 061 10 nF/J/63 V, Tóllový 
T3,1-5, R71 20 163,(1 %/0,6 W, 0207 (CFI) 
17, T9 1305405, 0/2023 0740 30 knil %/0,6 W, 0207 062 22 nF/J/63 V, šillový 

(kód 1Bp, 1E6) R74B 150 k82/1 %, SMD 1206 (CF1) 
15 BC807-40, SMD, 00123 R75 39 ¡sum %/0,6 WI 0207 063 1,5 nF/J/100 V, lüllový 

Odd 5Cp, 5Ct) 684 6,8 ILO/1 %/0,6W, 0207 (CF2) 

R85 680 1)/1 %/0,6 W, 0207 
ROO 100 52, trinnr, 25 obšeeK 

(64 Y 100R CN) 
2,2 le2/1 %, SMD 1206 
47 0/1 %, SMD 1206 
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CIM 33 nF/J/63 V, fallový KA2V konektor yids,» 
(CF1) 2.x 8, viz text 

065 560 pFneo, WAD 1205 K43V konektor vidlice 
100 nF/J/63 V, föllovy 2x 5, viz text 
(CPI) deska s plošnými spoji LcM 

C70 220 nF/J/83 V, Milo,/ Deska LdM 
(CF1) 

071 16 nF/J/63 V. Milo/ 
(CF1) 

072 330 nF/J/83 V, fellový 
(CFI) 

C73A 4,7 nF/J/100 V, föllový 
(CF2) 

C73B 1 nF/J/100 V, fóllový 
(CF2) 

L41, L42 2,2 rohl, radial( 
(09P 0 8,5 x 14) 

543, 544 22 mH, radielni 
(09P 0 8,5 x 14) 

X41 4,0 MHz, krystal, potro-
drn HC49U/S (MAN 

541, 042 165819 
141 808500, SOT23 

(kid 2Gp, 2Gt) 
1041 4060, SMD (S0113) 

74110390, SMD (8016) 
7456200, SMD (S014) 
78L05A, SMS (508) 
4051, SMD (S018) 
71.072, SMID (508) 

1043 
1044 
1045 
1046, 1047 
JP41 al 
JP44 dlagnostický koneldor 

2x 2, viz text 
zkratovacl propojka (JUMPER) (4 kusy) 
K41V konektor viddoe 

2x 8, viz text 
desks e plošnýnY spoji LIOEM 

Deska LOM 
R101, R102 33 k62/1 %, SMD 0805 
R103 22 66/1 %, SMD 0805 
0101 220 pF/NPO, SMD 0805 
C102, 0103 100 nF/J/63 V, fellový 

(CFI) 
0104, 0105 10 SF/16 V, tantal., 

velikost B 
D101, DVX 
Erin 0104 1N4148 SMD 
10101 40106, SMD (0014) 
1411101, 411152 relé jazýčkové 

16 spinach 12 V, SIL 
(RELS1Al2-1K) 

10111 TL072, SMD (508) 
10112 NE5534, SMD (608) 
10113, 
10114 OP07, SMD (6013) 
deska s plošným) spoji LdM 

R111, 8129 3,3 k62/1 %, SMD 1206 Desks LOM 
OE 

R114, 6115 10 MD/5 96, SMD 1206 
R116, 6117 2,2 161/0,1 966,8 W, 0207 
R118, 6110, 
12136, 6137, 
R138, R139 22 W/0,1 1480,8 W, 0207 
R120, 6122, 
8124 68 kn, 8M0 0805 
8121, R123, 
8125 68 kül SMS 0805 
R126 580 0/1 %/0,6 W, 0207 
8127, R128 330 Oh tOE,670,6 W, 0207 
R130 470 62/1 %, SMD 1206 
8131, R132 100 k22/1 %, SMD 1206 
R133 220 72/1 %, SMD 1206 
8134 6,8 ki2/1 %, SMD 1206 
8135 22 kW %, SMD 1200 
4140, 8141 100 k62/0,1 46/0,6 W, 0207 
0142, 8143 4,7 ki1/1 %, SMD 0805 
8144 82 %QM 96/0,6 W, 0207 
8545 6,8 16(2/1 94/0,6 W, 0207 
0148 1 k62, trimr, 25 otáčeK 

(64 Y 1K CN) 
8147 10 OM %/0,6 W, 0207 
C111,0112 10 nF/J/100 V, fallovy 

(CF2) 
0113 330 pF/NPO, SMD 1206 
C114 3,3 nF/J/100 V, fellový 

(CF2) 
C115 33 nF/J/100 V, ftštloV, 

(CF2) 
0116 33 SF/X76, SMD 1206 
C117,0118 2,2 pF/35 V, entail., 

SMD, velikost C 
C119, 0120 330 11F/1/63 V, fállový 

(CF1) 
0121, 0122, 
0123 100 nF/X7R, SMD 1206 

0111, 0112 
T111, 7112, 
1113 

1114, 7116 

7115 

05, 23 
Zadn) 
panel 

2 0, 20 0 pH   f .= 250 kHz 

2000 pH, 20 mH f - 2 5 kHz 

200 mH   f= 2,5 kHz 

2000 mH, 20, 200 H  f i= 244 Hz 

1N4148 SMD 

B0846E1, 00123 
(Iced 1 Bp, 19t) 
BC850C, 00123 
(1,641 2Gp, 251) 
BC856B, SOT23 
(kód 3Bp, 381) 

ROZSAH 

OE s 0 4} PH 

mH 

NAPÁJENÍ 

VSTUP 

poly 3, 5, 2, 4, 1 

(1) STAB. +12 V/80 mA 

(2) SPOLEČNÁ ZEM 

(5) STAB. -12 V/50 mA 

051 at D80 164148 (vývodovš, 
30 kunó( 

651 otočný prepinač 
jedroprilový, osmi-
polohový (P-DS113) 

deska e plošnýrni spoji LeM 

Deska LfM 
R161, R162 100 k22/1 %, 5MD 1206 
Rim, 8165 220 M3/1 %, SMD 1206 
R164 25 4,62, trimr 10 mm, 

ležatý (PT10V6026) 
R166 18 54/1 %, SMD 1206 
R167 10 k23, trimr 10 mm, 

ležatý (P710VK010) 
D161, 01132 154148 SMD 
dIstnnonf sloupek 015M3008 (2 lazy) 
daska s plošnýoni spoji č. LIM 

Ostatni soušäsdry 
Ml rondu) DVM 200 mV, 

LCD, 3,5mí/nj 
(HD-3438), viz text 

Sl prepínač páäkový 
dvoupólový, dvoupolo-
hový (ON-ON) 

1Z K2Z zásuvka DIN pětipólová, 
panelové 

K41Z, K42Z samořezna zásuvka 
2x8 pólů (PFL18) 

K43Z samorezná zásuvka 
2x5 pólů (PFL10) 

kabel plochý zarezávaci šedý 
AWG28-40 (3 mn) 
lastovš skriňka U-KP23 
soušästky jsou označeny podle kata-
gu army GM Electronic) . 

Záněr 

PrIstroj se ukázal jako vehni 
točný, protože měrit indukčnost chAry 
ja zvláště ve vf technice velmi čaetý 
úkol. Doufejme, že LMTR přispide 
k pfekonání nechuti používat clyky 
v amatérských konstrukcich. 

Autor nedodává 23604 stavebnice 
Weep> ani ládnš souöšstky nabo 
desky (a plošnými spoil. 

Llteratura 

[1] Doleglek. J.' Nf mihvoltmek NFV. 
PE 8/2006, PE W2006 a PE 10/2006. 
[2] Cislicový malohnirnat s Tune( zlost 
metru. KE 3/2006. 

LMTR • MĚŘIČ INDUKČNOSTI 

NULA KOMPENZ. Ls Obr 24. štitky 

ROZSAH VYP. NAPÁJ. ZAP. Lx 
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Univerzálny 
IR prijírnač 

Vladimir Popelka, Ing. Michal Danek 

Možno sa vám niekedy stalo, že ste potrebovali ovládat' nejaké 
zariadenie na dial'ku niekorkých metrov. To sa dá urobit' röznyrni 
spõsobmi, ale nie všetky sú jednoduché, spol'ahlivé a niektoré 
vyžadujú svoj vlastný vysielač a prijimač. Preto som sa rozhodol 
skonštruovat' zariadenie, ktoré je jednoduché, a pri ktorom oko vy-
sielač postači bežný infračervený dlažbový ovládač od televizora, 
videa, satelitu, kamery ambo mého zariadenia. Prednosrou zaria-
denia uvedeného v článku je možnost' použitia l'ubovorného volá-
dota. Konštrukcia prijimača umožňuje uchovanie signálu v pamäti 
EEPROM mikropočitača. Toto pomerne jednoduché zapojenie vdá' 
da 4 výkonové 

Technické údaje 

NapaJankz: 12 V. 
Prfkon: 1 W. 
Max. signal pnizt 5 A 
Max. sphana needs,: 250 VAC. 
Počet kanálov: 4. 
Dosah: max. 10 m. 
Nosná ire/weir:10 pernanaho 
olgo&u: 36 kHz. 
Precovoš Molar.: -25 až 085.''Q. 
Rozmary: 75 058 mm. 

Popis zapojenia 

Základnou poiladavkou na pronos 
kódovaného infračerveneho sig álu le 
lobo bezpečný preves. Prijimač, Mo-
rý čeká na pribmaný signal, je neu-
stála rušený šumem optického alebo 
elektromagnetického charakteru. Na 
infračervený frenes sa Výhradce po-
ulivela oblast blinke infračerveneho 
Zierenia s vInovou dižkou v rozsahu 
840 až 960 nrn. U väčšiny dialkových 
ovládačov je použité bi-phase kódu-
mole (bifizová sUstava), kde sa kód 
vyalela e datovIch reincoch a modu-

Obr 2. Vnatorna Nrukhka obvodu 
KID65003 

itiCiOLI na nosný kinitočat 36 kHz 
('arlpadne 36, oleo 56 kHz). Schema 
zepojenia je na obr. 1. IR prinmač le 
jednoduché zapojenie skonštruované 
z bytných súčiastok dostupných 
v každej väešej prodejci elektroniky. 
Princip činnosti je nasledovnýr infra-
červený signál je prijImaný integrova-
ným obvodem 103. V jeho puzdre je 
Integrovaná fotodieda s riadeným zo-
silfiovačorn, demodulátorors hadia-
cim obvodem a výstupnýrn tranziste-
rorn NPN. Jeho puzdro je vytvorené 
o Il Ihrem denneho svetla. Obvod má 
VON(' citlivost na príjem infračervené-
ho žiarenis Vstup obvodu je tvorený 
fotodiódou PIN a výstup tranzistorem 
zapojeným so společným emitorom 
a vnůtorným rezistorem 100 kg pni-
pojeným na napájacienapätis Výstup 
103 je kompatibilný s technolegiou 
TTL a CMOS. Pracovná teplota obvo-
du je od -25 do +85°C. Napájacie 
napätie je v rozsahu -0,3 až +6 V so 
spotrebou 5 mA. Pr/d yýstupnáho 
tranzistora je maximálne 5 mA. V za-. 
pojeni je použitý obvod s prijimanym 
nosným kmItočtom 36 kHz. RezIstor 

Obr I. Schema zapojeno univerzálneho IR prikrnača 

64 51021 na prüdove obmedzenla 
a kondenzštor 05 ne Mein napela-
nia. Výstup z integrovaného obvodu 
IC3 M vedený na vstup POS nnikropo-
čltača IC1 od firmy Atmel pod ozne-
čením ATMEGA8. V mikropočitači la 
nahratý softvér, který našíta prijatý 
signál. Rezistor R1 a kondenzátor DB 
sa podiel'a na reštarte mikropočitače. 
Výstupnýrni portami mikropodítače 
PC2 až POS ovládame štvoricu výko-
nových relé cez zosilčovacf prvek IC12, 
tu obvod 61065002 V tomto obvode 
sú integrované tranzistory v Darling-
tonovom zapojení a spolu so spätný-
mi diodami výraznezjednodusujú kon-
štrukciu celého zapojenia. Blokovä 
štruktůra obvodu je na obr. 2. Celý pfl-
jimač je napájaný vo zdroja napätie 
12 V, které je následne d'alej stabIll-
zovanä na 5 V monolitickým obvodem 
IC4. Napájame ním jednak mikropc-
čltač, tak aj obvod lit prijimača. 

Srdcom zapojena je už spore,. 
ný mikropočitač, který je potrebrui 
naprogramovat Schemy programáto-
ra sa dajú nájse na internato, Jo 
použivam LET ISP Prog, ktorý petrI 
mečel najjednoduchšie. 

Funkänest zapojenia je nesledov-
flat po prvom pripojenf napájacieho 
napätia sa rozsvietia zelenä LED, kle-
té signalizujú zopnutie všetkých Sty-
roch relé. Parnáti EEPROM mikropo-
Mace je po prvom spustenf prázdno 
a ukladajú sa do rej data prijatä z In-
fračerveného vysielaba. Po zatlačonl 
tlabidla TL1 (MEMORY) sa prepnerne 
do režimu uchovávania signálu. Roz-
svieti sa 2Ite LED 02. Následne stli-
čonfm Cecile TL2 (SELECT) vyberlo-
me isle, kterému chceme pridolif 
signál. Zasvietená zelená LED (D3 e 
DB) signalizuje vyberané relé. Po Vý-
bore potrebného relé stlečfme 0E4-
dlo TL3 (READ). Rozsvietením červe-
nej LED 01 je prijimač enpravený 
prijet signäl. Ak Je signal Kell, Mk-

01 02 03 05 05 05 07 COMO 

11 12 13 10 IS 13 17 GND 
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n naraz žitá aj červená LED. Postup 
Zopakujeme pre každé reli a každé 
rolé mažme avládat aj iným ovláda-
čorn, do jev určitých situáciäch vermi 
praktické. Po uložení všetkých 4 sig-
'Woo opätovne skeet', tlačidlo TLI, 
ktoré vráti prijirnač do režimu Saka-
nia na signäl. V tomto režime sú tia-
čidly TL2 a TL3 neaktryne, takže 
k náhodnému prepisaniu signálu 
nemaže dájsr.Ak chceme zmenit' sig-
net len pre jedno relé, opakujeme po-
stup rovnakym spasolcorn. Pri výbere 
si nastavime len reía, ktorěho signal 
chceme modifikovat, Samotný mure-
potted anima signal vzorkaml, kto-

je celkovo 128 a vzorky sa čftejá 

GNO 

p 300 ps. V snimani signálu je zahr-
mute aj dvojnásobná korekcia, prate-
Pe pri dlhälch signálech maže deist' 
k chybám, která vznikajú rušenim, 
alebo pri slabých batériách ovládače. 
Ak je aj tak načItaný signál, ktorý nie 
je v súlade so vzorkou v pamäti, po-
čltač akceptuje aj jednu chybnü vzor-
ku z celkových 128. Celková doba sni-
mania je približne 45 ms, ëo na bežné 
diarkové ovládače postačuje (dížka 
signálu štandardného ovládače 
s kadorn RC5 trvá asi 24 ms). Po vy-
pnuti napijeme je signal uchovaný 
v parnäti EEPROM, takže po vypnutl 
a zapnoti lá prijírnača signal niejetre-
be znovu nečiter. 

Konštrukcla 

(Wee dosku viete-
rnl séčiastkami podra 
schemy a olaraxkov. Za-
šntte najnižšími rezistor-
ml, kondenzátormi a LED. 
%torn osadte stabilizátor, 
reli a nekoniec IR priji-
mač a mikropočítač. Ph-
mite programovacie vodi-
So ku konektoru CON a 
neprogramujte mikropoef-
tač. Softwer unl IR.hex 
to mikropočitača— si ma-
žete stlahnut zo stránok 
Praktickej elektroniky. 
Déležité je ph programo-
vanl nastavit interný os-
cilátor, a jeho frekvenciu 
mkt' 1 MHz. Pri inej frnk-
Pencil žapojenie objetos-
tonará a nemusl fungal-
var. Skontrolujte, či se 
nevyskytli žiadne skraty 

" 000304. 
Dash's plošnýml 
spolnd o ošodenlo 

dose 

na desko plošnými spolml. Pripet° 
nepejacie napčtie a skontrolutte, či 
sVlatia vše ky 4 zeleni LED, Ak Ono, 
zariadenie je pripravené na prevádž-
ku. Pri st mati signálu je potrebne 
dodržet' na ledujúce zásady infračar-
vený A/Nelda musf byt' vo vzdialenosti 
1 až 2 m d prijimače a obvod 123 
zatielte ta aby naň nedopadalo pria-
me slnečné svetlo, alebo svedlo stal-
nej lampy. Prijimač eme testovali na 
desiatke ovládačov a vždy fungoval 
sporahlivo. V papade použitia ovláda-
če s nosnou frekvenciou 56 kHz je 
potretiné vymenit obvod IC3 za Iný 
obedniti typ. Zapojerde möZete 
vrnontovat do krabičky, aloha Ore 
k Inemu zariadeniu. Pri montáži vedl-
tee, které sú pripojené na role, trabe 
nor na bezpečnost', protože role 
rode spinet aj zariadenia napšjane 
alebovým napätim 230 V. 

Zoznarn súčiastok 

R1 7,2 kfk 
Fč2, R3 510 /2 
R4 220 0 
R5 at R8 11ca 
C1, 02 100 nF 
C3 100 0910 V 
C4 100 pFG5 V 
C5 22 pF/10 V 
Cá 10 pF/10 V 
D1 LED 3 mm, ₹83 
D2 LED 3 min, fovea, 
D3 al 06 LED 3 mm, mien(' 
TEl až TL3 25200 
ICI ATMEGAB(L) 
IC2 KID65003 
I.C3 SFH506-36 (TSCP1736) 
124 7805 
RE1 až 884 JV-12KT 

(Praktická elektrenikal= - 08/2008 ) 29 



üsporný napájecí 
zdroj 12 V 

Ing. Vladimir Anděl 

(Dokončení) 

Bateria NiCd sodshril ve dvou nor-
• kterä se liši koncem nabíjecí cha-
rakteristiky a způsobem použití. Clan-
ky v otevreném provedení (články 
s kapsovýrni elektrodami, s otvory pro 
dolévání vody) se používají např. Jako 
startovací a osvětlovaci u zelezničnich 
Voidel, v dráznich a důlních přenos-
ných svítilnách a jako záložni zdroje 
v průmyslu. Při nabjení senab jí obi 
elektrody, po nabití na kledne elektro-
dě vzniká kyslík a na záporné 
Pr přebíjeni v álánku ubývá coda, kite-
rou je třeba doiňevat Člänek na kon-
i nabíjenf dosáhne napiti až 1,8 V, 
ale za dostatečnou dobu se nabije už 
prl 1,4 V. Tento typ článků je vhodný 
1 pro dobíjeni konstantním napětim. 
Vhodne dobjeci napští je 1,42 V na 
člěnek a baterii necedí tma é vybiti ani 
přebíjení, pokud je pravidelně dopito-
ráce coda. U NiCd článků se při dlou-
hodolišm rabid rekrystalizuji elektro-
dove hmoty a tim se zvětšuje vnitřnl 
odpor. Pro zmenšení vnitřniho odpo-
ru je třeba baterii ai 40 do roka vybit 
a nabít. Životnost tšchto baterii je 10 
a2 20 let při poklesu kapacity na 60 %. 
Pokud nevadí kapacita okolo 50 % 
a vätěi vnitřní odpor, můžeme pouti-
vat vyřazenou i vice než 30 let starou 

bated!. 13112šl Informace o provozu 
a ddr2bě je matné met na stránkách 
*oboe Saft Ferai. 

Druhým typem článků NiCd Jens 
Plänky hermetická (např. tuékovét 
U ach jezáporne elektroda předirnen-
zovanä tak, aby se nikdy úpiná nena-
bile.. V článku nesml vznikat vodík. Po 
naafi kladná elektrody vzniká kyslík, 
který oxiduje zápornou elektrodu a tim 
ji vybiji. Při přebíleni se přebytešná 
energie mein( na teplo a ohrevem na-
pit Nánku klesá. Tento pokles vyhod-
nocuji rychlonabrječky pro ukončerd 
nabíjeni. Napětí na koni nabíjen i je 
asi 1,5 V a pili' se relief od napští 
potřebného pro rab ti. Tyto baterie se 
nesměiň používat v režimu dobíjení 
konstantním napětím, pokud není do-
bijeci proud omezen pod a 1 C. Nebi-
jed proud by se jinak mohl nekon-
trolovanš zirštšit a článek by mohl 
explodovat s rizikem nisi edného po-
zero. Pokud se nebiti elektrodové 
hmoty dostanou na vzduch, jsou vy-
soce hořlayš a můie dojít i k jejich 
samovznicent U hermetických člán-
ků je tea problem s rekrysta lien( 
aktivnich hmot, což jeznárné jako pe-
mšfový efekt. Pokud u článků s ten-
kým separetorem narostou prd]' dieu-

Obr. 10. Schema macice step down se synchronním usmernovačem 

Obr It. Deska s planými spoji ranee, vrchní a spodní 
strana. Deskaje spolodná pro obi varianty 

XIV 

hé laystaly, mohou proröst I sopará-
foram a způsebit zkrat Proto je po-
tter's tyto baterie praidelnš několIkrät 
do rake vybíjet 

Baterie jsou vhodné pro re-
žim dobíjeni konstantnim napětím, 
k jejich provozu jsou však potřeba del-
ta ochranné obvody. Tyto baterie na-
me parneřový efekt a nerd potreba 
je pravidelně vybíjet. Maximáln í život-
nost dosahuji v rozmezí 25 až 75% 
nebití, vybitím pod 2,5 V na člänek se 
nenávratně ničl. Baterii je nutné př 
vybití na min mámí wen odpojit. Pli 
opätnérn nabílení hluboce vybitě ba-
terie je třeba omezit nabíjecí proud 
podle typu členku  Nab ao  repel( la-
smi překročit 4,2 V na článek. PokUd 
jsou články v sérii, je nutné při nabí-
leni zajistit aby všechny články měly 
stejné napětí. Tyto baterie mají sice 
menši počet nabíjecích cyklů, ale 
v trvale dobijeném režimu v re =era 
nabitém stavu mohou rnít &about at 
10 let. 

Step-down měnič 

Pro napálen i zařizeni s menthe no-
palecirn napětím je určený sni2ujIcl 
(step-down) mšnič, který byl navržen 
tak, aby na stejné desce mohl byt re-
alizoven jak měnič se synchronnlm 
usměrňovačem, tak s diodou. Wale 
je řízený dvojitým časovačem CMOS. 
Vstupní napiti je chodci pro fixer,' 
tranzistoru MOSFET, což konstruěct 
melee zjednodušilo. Prvni ČaSOffle 
vytváří ignál s pilovým průběhem, 
který je privedén na vstup THR dru-
hello ěasovabe. Tranzistor T1 s mod-
rou LED D1 a druhým časovačem fun-
glne jako zdroj referenčrěho napěti 
a komperátor. Pomärern odporů R4 

LE2 ER-521 

Obr. 12. Rozmístěni součástek mdnieo z obr. 10 
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a 05 se nastily vystupnl napiti, 
▪ uvedenýml odpory je výstutm1 ne-
pěti 6 V. Zatičitelnost výstupu base-
vače v nule je 100 vätš1 než v jednič-
es, proto je přechod do úrovni H 
poellen tranzistorem T2. 

Pro bur.' výkonových tranzistorů 
jenutné zajistit aby se nejprve sepnu-
tý tranzistor vypnul a teprve potom 
druhý sepnul. K zpoldänému spínání 
sloull L1, D2 a L2, 03. Obytně na se-. 
pnutém MOSEET P T3 se přes tran-
zistor T4 přenáší na bázi T5, který při 
překročení proudu 1,8 A omezí vý-
stupni napětí. V případě potřeby na-
staven f nos ho proudu lze prahové 
napětí posunout odporem R10 Pojist-
ka Fl na vstupu slouží pouze pro 
oohneu při poruše měniče. 

Zapojení ma malou vlastní spot!. 
bu, rune( obvod odebírá jen 2,5 rnA 

oo 
eo 

▪ „ 

5 0 1000 15 0 

19110001 10011 0001 

Obr. 13. &Vinod Indnide step-down 
z obr /0 

• 

dosažený proud naprázdno 7,5 inA 
je dim převážně ztrátami v knew's. 

měniče tohoto typu je střidavá slož-
ka proudu tlumivky nezávislá na zati-
Sent Pokud by byla tlumivka navrže-
na tak, aby byla optimálné výkonové 
vyučita, byl by proud naprázdno až 
10x vent. Pro nenič byla poušita tlu-
mivka na jádru z počitačoveho zdro-
je. Tlumivka má 42 z drátu průměru 
1 min. Nfzkých ztrát bylo dosaženo 
především velmi malým sycením. 
Účinnost měniče je v rozsahu proudů 
0,2 až 1,6 A větší než 90 % a maxi-
mum 9l5 % dosahuje při 1 A Měnič 
nelze použit k dobreni baterii. Pokud 
by baterie připojená na výstup měla 
většf na nett než výstuprif [taped 
měniče, jet nape by se nekontrolo-
vatelnä transformovalo na vstup mä-
rite, a měnič by se mohl zničit. Vzhle-
dam k menšenu proudu měniče zde 
byly použity standardní elektrolytickš 
kondenzátory, použití kondenzátorů 
s malým ESO (napr. typ LXZ) lze těž 
doporučit Měnič je na oboustranně 
desce s plošnými spoji, diry nemuse-

být prokoveny. 

Seznam součástek 
měniče step-down 

strene apojů (SMD) 
R1, 02, 
03, 06 
54 
RO 

220161, SMD 1206 
2,2162, SMD 1206 
6,6 le0, SMD 1206 

R7 100 0, SMD 1205 
R8 0 £1, SMD 1208 
R10 viz text, SMD 1206 
C1 100 pF, SMD 1206 
62, 63, 
CB, 65 100 'IF, SMD 1206 
64 10 nF, SMD 1206 
01 LED modrá SMD 1206 
DZ D3 2x 154148 MELF 
T1, T2 BC849C, $0123 
T3 IRF7105, SOPS 
T4 BSS84 SOT23 
T5 BC859C, SOT23 
F1 ppilstka 2 A SMD 

went strene desky 
U1 TS556, DIP14 
L1, L2 47 pH, SMCC 
L3 470 pH/2 A, vlz text 
C5, C6, C7 1 000 pF/16 V 

Mine Mc zapojit i tak, že le syn-
chronni usmérňovač nahrazen dio-
dou. V tom připadš se vynechá L1, 
L2, 02 a DI Na pozici 03 se osadí 
rezistor R11 a dopiní se propojka R9 
pro uzavřeni N-MOSFETT3. Pro funk-
al zdroje lze vyučit substratovou dlo-
du v tranzistoru Tl ale jet úbytek pit 
Inexirnálnim proudu je as 08 V. Pm 
zvýšeni ůdinnosti je lepš í dopinit 
Schottky diodu D4, která má úbytek 
Hemet polovični a je i rychlejši. 

Měnič s diodou mä menší spotfe-
bu naprázdno, protožeztráty vtlumív-
ce jsou bez astíZení tam& ou ev'. 
Übytek na diodě však zvěršuje ztráty 

Obr. 14 a 15. Fotogralle měniče she-down 
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) pr zatízení. Mänič Ice použít i pro na-
bí eni batan I. 

DC/DC konvertor 

DC/DC konvertor byl nevrien tak, 
aby mN dobrou účinnost ph malém 
výkonu a velkou ízolační pevnost. 
Mánič lze použit např. k napájeni an-
tännfho zesilovače, který jevuvenkoy-
nim prostředí. 

Jako transformátor méniče byla 
použita odru/ovaci proudově kompen-
zovaná tlumivka 2x 10 mH z pelt. 
čoveho zdroje Tlumivka má zaruče-
nou izolačni pevnost mezi vinutImi 
2,5 kV a transformaörd poměr 11. 
Druhá stejnä tlumivka je použita pro 
odru/ani výstupu rneniče. Vzhledem 
k velkä indukčnosti byl poet poměr-
ni nizký kmitočet nn/niče 15 kl-IN Ft 
tomto kižeočtu jsou i menší nároity 
na rychlost spínáni tranzistor0 o vý-
stup CMOS časoveče eta& na jelloh 

LI 

Ot/i la 
Schema DC/DC konvertiair 

abr. /7. 
Romilstani 

stek menials 
rtLSJ s drew 

prime buzeni. Členy R2, D1 a R3, D2 
zpo2cřuilspinänitranzistorü při macho-
vänl maximäini rychlosti rozepnutr 
tak, aby při přepis/ní tranzistorů ne-
vznikaly proudové špičky. Zatížitelnost 
měniče je omezena rozptylovou in-
dukčnosti transtormäteru. Wine Je 
postaven na jednostrannem plošném 

Seznam součástek 
konvertoru DC/DC 

strana epojů (SMD) 

R1 68 kO, SMD 0805 
R2, R3 330 0, SMD 12138 
R4 OO, SMID 1206 
Cl, C8 47 pF/16 V, CTC 
C3 220 pF, SMD 0805 
C4 100 nF, SMD 0805 
D1, 02 1N4148, SMD 
DO, 114 1N5819, SMD 
Fl poj. 1A, SMD 

11 1  
• 

2.1u- -w 004 rtI F 
Obr. 19 Deska s ploenými spoji DC/DC konvertorn 

IEJ en 

78.7 

Obr 20, Roecnístent součestek koncertem DC/DC 

4.3ala 

T1 IRF7105 SOPS 
1.11 SE555 SOPS 

weld strane desky 
CO. C5, 
C6, C7 470 pF/16 V 
TR1, TR2 odruš. tlurnlvka 

2x 10 mH 
Li 100 pH/1 A toroid trabo 

propojka 

Obr 23 Sestavený DC/DC konvertor 

20 

100 

06 21. ZevIsIdst Memos!, DC/DC 
konvertoru ne Zenon/ 

2 

incrui 11r01. [rOE1121 
10. 

Obr 22. 
Zetbtoveci charak-

teristika DC/DC 
konvertoru 

v logentmickem 
inelltku 
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Rubriku připravuje ing. Alek MysIlk, INSPIRACE, alek@inspirace.cz 

OE 

Victim Technology 
MULTI-INSTRUMENT 

SOFTWAROVÝ MULTI-INSTRUMENT 
Multi-Instrument je výkonný software, který ve spojení s počítačem a jeho zvukovou kartou nahradí 

několik různých měhcich přístrojů pro elektroniku. Ve své nejnovější verzi obsahuje osciloskop, spektrální 
analyzér, signální generator, multimetr, grafický 3D zobrazovač, záznamník dat a měřič odporu, kapacity 
a indukčnosti. Všechny tyto virtuální přístroje lze používat i současně v reálném čase. 

Software vent sice zdarma, ale jeho 
Pena 50 $je ve srovnánl s cenou same-
statných me-notch přístrojů zřetelnéza-
nedbatelne Existuje i jeho verze pro ka-
pouni počítače (RDA), čímž lze zlekat 
bazkonkurenenš nejmenší multifunkenl 
kapesní mšřict přistroj. 

Multi-Instrument umožňuje mitant 
V rozsaztch daných konkrétni zvukovot1 
kartou použitého počítače, popř. i >he 
wren —vzorkovaef kmitoäetje až 192 
kHz, skenování 100 fts až 500 s, kind. 
Pat do 100 kHz, bitova hloubka 5, 18, 
24, Vstupní napětí asi 1 V. Měřioi sonda 
55 připojuje do vstupu zvukové karty 

počftače pro mikrofon nebo linku, vý-
stup generovaných signálů se odatdriš 
z Wstupu pro reproduktor nebo sluchel-
ka, per. linku. Je nutně vzít v úvahu 
impedance tšchto vstupů a výstupů 
a jejich povolené vstupní napstl 

Jadnotlivé virtuální měřicl přIstroja 
map měsledujief možnosti: 

Osciloskop 

Dvoukanálový osciloskop umf =ta-
rtlet Vetuprit signály jednotlivé nebo 
současnš, popř. zobrazí součet nebo 
MO obou vstupnich signalů nebo take 
Dv. Lissajousovyobrazco (jeden signal 

vychyluje horizontalne druhý vertlkšl-
re). Sledovaný signál Ize ve zvolentěm 
fteeku filtrovat. Jsou podporoványfillry 
FFT a FIR (dolní propust, horní pro-
oust, pásmová propust, pásmová ně-
drž) a EIR. 

Sledovanä data lze průběžně nahrä-
vat na pevný disk počítače ve formifittl 
MRV, současně s jejich monitorověnlm 
a analyzováním. Lzezobrazovat sta-
tistické čidaje, jako jsou minimální, ma-
ximálnI a průměrně hodnoty ve zvole-
ném časovem úseku. Každý časový 
Soak je označen časovýml značkami 
s přesnostl v ins. 
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Spektrální analyzer 

Ural zobrazit spektrum amplitudy/ 
výkrinu, faze korelaěnt autokorelační 
funkce, koherenci, přenosově funkce 
o reakci na impuls. Spektrelni analyzu 
láo provádět uvnitrzvoleneho časového 
úseku nebo mezi definovaným počtem 
zvolených easových iíseků. Lze merit 
něisledujícf parametry THD, THID-Hg, 
9INAD, SNIR, čroveň šumu, (MD, e'h 
pšsma, pfeslechy. Na viedorovné ose 
Ize použít lineárnI nebo logaritmloki 

měřitko, popč cenin i po oktävách, na 
svisle ose yv relativním režimu rněřitko 
lineerní nebo v dB, vabsolutním rešimu 
Vans, sIBV, dBu, dBSPL, dBFS. 

Signální generátor 

DVoukanálovy signělní generštor 
md2e generovat následujíci prüběhy 
sinusový, obdelníkovitý (s nastavitelnou 
striclout trojuhelnikov tý plev tý bílý 
turn, růžový gum, vicetenový signal, 
volitelný vlastní prüběh, MLS, DTMF, 
Jednotkový impuls, hudebni stupnici. 
Změna kmitočtu a amplitudy rotče být 
Ilneärni nebo logaritmická. Výstuprd 
signal lze filtrovat zvolenou maskou, 
takže lze získat „bursty", připadni je 
I sfázovat Vystuprd Ngriá I z paned,-
toru lze přivest na vstup eso loskopU 
on reálném ease ho monitorovat a ana-
lyzovat. Potrebné propojeni áe realize-
vat bud externě kabelem, nebo internš 
pies smššovaě (mixer) operačrilho sys-
tem', Windows v mnoha rüznych kom-
binecich a nastaven ich. 

Multimetr 

Multimetr měli napětivabsolutnIch 
I relatIvnich hodnistäch (dB), krnkotet, 
otáčky funguje jako bitač, zrněří stilt:1u 
signálu. U všech měřenf pomoci Mate 
tzenastavitznüsob a groyne' spouštinl, 
hysterezi a da si parametry. 

3D zobrazení spektra 

PouZívá se kzobrazenf změnspeld-
ra signálu v base. Jsou k dispozici dye 
typy zobrazeni - spektrogram a ley. 
waterfall. Lze nastavit Úhly os, výšku 
asyya poubitě barvy. 

Záznamník dat 

Urnerčriuje dlouhodobý záznarn tri-
řseýeh ěciajě pro 93 odvozených pro-
měnných. Současně mien být otevřeno 
at 8 samostatných oken a každé okno 
'nee sledovat až 8 proměnných. Ulo-
ženě soubory s daty lze opakovaně do 
programu nahrát a analyzovat Jsou 
podporoványtři typy uidadáni: nef tych-
Islet - ukládá nový zšznam kdykoliv 
JEOL1 k dispozici nové lhali vdaoovýnh 
Wary Wech - ukládá nový zaznam kdy-
ladliv jsou kdisposici nova iidaje a uply-
nul již přednastávený ens ocl minulého 
záznam, pri prekročen nastavené me-
re -ukládá novýzáznam kdykolivjsou 
k dispozici nové Údaje a změna oproti 
predchozimuzetznams preirroši nests-
venou mez. 
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Jednollivé (id palstmje lze pou2lvatisoutosné - ado osciloskop a spektraint analyzér 

Marie RLC 

V paralelnírn nebo seriovernzapojo-
ni malt odpor kapacitu a indukěnost, 
popř. impedanci jejich kombinaci. Je 
specifickým nastavenfm mechanismu, 
kterým software umožňuje sestaveni 
a uskutečněnijakéhokolivkomplexniho 
mštent a analýzy podle zadaných pare-
metrů, využívajíciho i Woe přístrojů. 

Společné funkce 

Software Multi -Instrument podporuje 
kalibraci vstupnich i yýstupních kanähl, 
takže aewuživat pro zobrazenf, analý-
zy a export i absolutni hodnoty v tech-
nlckých jednotkách. Lan vair automado-
kyv úvahu nastaveni zesflenf zyuloavé 
karly počítače nebo externf útlurnové 
šlänky. 

Vevšech grafických zobrazerěohje 
podporováno zvětšovánrtzmenšowěnf 
a akrolování, což umožňuje dota fiale-
dután! signals (dot) Vždy jsou čiselnš 
zobrazovány okamžité souřadnice lair-
zoru v jednotkách použitých na osáoh 
nay V 3D grafech se zobrazuje i tfetl 
sou!adnice kurzoru (t). Okamžité soe-
ladnion kurzoru jsou rovněž yyznačeny 
na ose x a y.TIouštky a barvy všech čat 
vzobrazenf jsou voltani Lze nastavit 
I hustotu zobrazovaných dat (ovlivěuje 
rychlost zobrazen!)  Do každehozobra-
zení se dá (pro porovnán!) umístit až 
5 referenčnfch kayak kterä tarn Izezko-
pfrovatjako obrázek, nahretze zázna-
mu nebo zadat z neonového souboru. 

Nashromážděná data lze uložitjako 
soubor .wax nebo exportovatjakotexto-
vý soubor (.txt). Grafy lze rovněž expor-
tovat jako soubory (obrázky) .brnp nebo 
pflmo vytisknout na tiskárnš. Zvoleně 
ůseky datzjednotlivých souboru ve for-
rnátu WAV se dart spojovat nebo nes 
polo extrahovat 

Vastní nastaveni reedicich pristrop 
uložit do různých konfiguračnIch 

souborů a kdykollv Jo znovu poutn. 
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Ilaulti-Instrument- signálnl generator 

Požadavky na počitač 

PC nebo notebook se zvukovou 
kartou 8, 16 nebo 24 bitů, °mean' 
systém Windows 95/913/N112000/Xle 
Vista. 

Verze pro FDA 

Pocket Multi-Instrument je vane po-
pisovaného softwaru pro kapesnl poet-
tabs s operaänim systémem 144ndows 
Mobile 2003 a výš s displejem alespoň 
320>G40 (lépe 6400400). Pokud přístrof 
nemá vývod pro extern! mikrofon, Zo 
pro vstup !nun vestaväný mikrofon 
(vstup pak musf ala byt akusěckt). 

Měhicfrozsah softwaru opět odpovi-
dá kvalitě zvukového adapterU PDA 
a bude približně stejný, jako u PC. 
Možnosti osGloskopu jsou přibind 
stejné jako u verze pro PC, spektrálnl 
analyzer má o näco mont  výběr zobra-
zeni, sign Oint generator ma možnost 
rovněž približně stejné jako u PC, včet-
ně zobrazení signálu na osciloskopu. 
I společné funkce zhruba odpovIdajl 
tornu, co umf MultšInstrument pro PC. 

www.virtins.com 

Software MUlti-InstrUMentjekmánl 
na metu wow witins.com spoleanostl 
Wrlins Technology. K dispozMi jsou 
i zkušebnl verze, pro PC na 30 dill, pro 
PDA na 2 dny. Můžete si program tedy 
pohodlně vyzkoušet a pak se rozhod-
rout, jest! se várn za 50 $ vyplatí. 

iPoo. '21- --,' 
01.1147ole.,,,OE  
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no=otetart 

Ošeet oaar x•••••ie 
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Osoiloskop, spektrálnl analyair a signal generator v verzi softwaru pro PDA 
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KOMUNIKAČNÍ PŘIJÍMAČ K PC 
S rychle rostoucí hardwarovou i softwarovou výkonnosti a klesajícími cenami se v mnoha oborech elek-

troniky začínají objevovat řešení donedávna ještě těžko představitelná. Příkladem mohou být komuni-
kační radiově přijimače, které začínaji opouštět klasická analogová řešeni a postupně řeší příjem téměř 
čistě digitální technikou. Přibývá přijimačů typo SUR— Software Defined Radio — konstruovaných jako 
„hardwarový dopiněk" k osobnímu počítači a vyuzivajících jeho výkonu a mnoha jeho funkci. 

Jedním z nejnovějšich SDR na trhu 
je prlymaš Perseus, vyvinutý v italské 
společnosti Microte/ecorn. Je to mala 
'Jenks o rozmärech 110x1 85x35 mm, 
která se k počitači pčipojuje prey port 
USE 2,0, Perseusje softwarově drino-
raný s kmitočtovým rozsahem 
10 kHz až 30 MHz a udávanou citlivosti 
eel 0,4 µV pro S/N 10 dB na kmitočtu 
14 MHz. Umí prěfmat provoz AM, CW, 
RTTY, USD, LOB, FM, DOM i další, 
Leh/ate:le nestavitelné druhyvysilenr. 

Hardware 

Prtilmane krnitoetoyé spektrum od 
10 kHz do 30 MHz je rozděleno pomoct 
pěsmových propusti do 10 pasem (viz 
blokové schéma). Signál je preveden 
z nnalogoväho ría digitální ‘OEnnt rych-
ýrn (80 MHz) 14 bitovýrn ADC (převod-
elk analog/digital) a po dalšim převodu 
Výkonným dignálnlm konvertorem ne 
těší kmitočty odchází pros rychlý USB 
ladič do počítače. 

Vstupn I část přijimače disponuje 
atlurnovym článkern (attenuatar) do 30 
dB n dynamickým predzesilovačem 
fi velmi dobrou odolnosti proti križovä 
modulach Vstupní písmové filtry lao 
odpojit a prijimač pak širokopásfnově 
pfljímb celé vstupní spektrum (10 kHz 
a2 30 MHz). 

Nlzkořrekvenčnt signály zpracovivě 
siuková karta počitače. Předpokladem 
pm dobrý prfjem je samozřejmé dobre 
anténa, k přijimačt se pripojuje přes 
konektor BNC. 

Podrobnější technické parametry 
Jsou v tabulce na dale' stranš. 

KoMunIkEtell pentad Perm's mä rozmary110x185x35 mm Deska se saučistkami pfijimače 

Sofnearové pracovni okno SDR komunikeenlho pelmeče Perseus 

Software 

Do počIteče le pro prlikneč Perms 
zapotfebl nainstalovat potřebné ovlada-
be (vzhledern k Who připojení přes 
USE). Potřebný ovládad software se 
pak pouzezkopfruje do Vámi zvoleného 
adresáre inenf zapotřebf ho instalovat) 
a kromě zäpisu uživatelského nastave-
nl do registrü Windows program nikam 
>am nic neukládá a nezapisuje. 

LadéníjezFejme nejdüležitéjäl funk-
of knědého přijimače—Perseus Ian ledo 

několika röznýml způsoby. Po najetl 
kuroorem myši na kteroukoliv Mend di-
gitelniho zobrazeni kmitočtu na displeji, 
lze otačenirn kolečka myši nastavitjel 
hodnotu. To je velmi rychlý zpüsob pf 
přeladování prijImače na niploäjiný krnk 
točet. Kmitočet lze take prima číselně 
zadat, po dvojkliknutf na jeho úděl ce 
pro ten ušel otevfe zadavacf okénko. 
Na koncfch stupnicezobrazení kmitoč-
tového spektra jsou bílé bey, kterými 
Lvezěryšovaěsnižovat kroitočietv eve-
telsky predem nastavených krocích. 

Ns peednIrn web., prune Perseus fa pet .Ats zatinim panelu ßentače Rena.. isou 
true1keetnich neoct LED konektory pro enténu, nepájenf e osa 
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Pnjimač mä S-metni paméT stanic 

Myši lne také „tahat za ukazatel 
tadtu (na stupnici) a ttm měnit joke na-
stavent Pokud najedete kurzorem kam-
koliv nad stupnici, Iza ladit i otädenlm 
kolečka mykl, přičerně krok zmény krní-
tale je udivatelsky nastavitelny od 25 
kiln až do 1 Hz. 

Centré nm mIstern pracovat/to ok-
na je zobrazený spektrogram nabo kv. 
Averterfall". Kiknutim do kteréhokoliv 
mista tohoto okénka se automaticky 
iernad na adj na přIslušný kmitočet 
Do tohoto zobrazen I si také mülerte 
snadno kliknutim na prave tlačitko myši 
Wert až 4 značky, na které je pak mot-
no se rychle vracet. 

Podobné se dä různyrnizpésobyne-
stavovat se/aktivita prijimače (šifka 
pasma), podle druhu provozu od 100 
Keno 25 kHz, nezávisle lze nastavovat 
obě hrany pásma. Velmi vykonnelsou 

Komfortninastavovánlselektivity 

I notch filtry. Ideré naopak potlačf signal 
v potedovaném rozsahu a umo2nItek 
odstranit phpadné nežádocci rušenl. 

Mezi nejatraktivnější funkce přijime-
če Perseus path schopnost nahrávat 
cede zvolené přělmané spektrum o Woe 
ex 800 kHz! Takto nahraný soubor żo 
kdykoliv znovu prehrát a v celém pas-
mu ladit stejně, jako ph „Mvim" přijmu. 
Mimed zaznamenává do jednoho sou-
boru maxima/ne 10 minutzáznamu, ale 
automaticky pokračuje vylvořenim dal-
Mho souboru. Ph přehrávání software 
mezi soubory automaficky v pripacié 
potřeby přechazt Pli záznamu spektra 
o Mite 400 kHz ma desetimlnutový Zil-
Mani Iasi 1,76 GB. 

Požadavky na PC 
Pm piné využil výkonu p9fmače je 

požadován Dua/Core procesor 2,5 GHz 
a alespob 500 MB RAM. Potřebný je sa-
mozřejmé port USE) 2.0, lob lové zvu-
ková karta kompatibilní s AC-97 a dis-
plej s rozlisenIm alespoň' 1024 x 060 
Jsou podporovány operační systémy 
144ndows 20000EXP/Viste. 

PřijImad Perseus stop okolo 700 € 
ea Msj nable near. Orme DDArrit.k 
(nwddamtek.c.). 

Technické parametry 

Krnitodtový rozsah 10 kHz až 30 MHz 

Operadni ',lady SSR 0W, AM, FMNB ad. 

Citlivost 039 fiV SOB (S+N)/Né 10 dB 

Selektivita softwarove nastavítelná (100 dB) 

Zrcadlová selektivita 90 dB 

Vstupni IP3 31 dám 

Dynamický rozsah (IMD3) 100 dB (SSR Mřka pásma 24 kHz) 
104 dB (CW, ‚řka pásma 500 Hz) 

SPOR 110 dB 

BOR 125 dB (CW, ‚řka päsma 500 Hz) 

Más —131 dBm (šířka pásma 500 Hz) 
—124 dám (á/řka pasma 24 kHz) 

Vstupni ADC clipping —3 dBm (-6 dám) 

Útlurnový článek 0, 10, 20, 30 dEl 
— 

Vf filtry LPF 0-1,7 MHz, DPP 0-1,7, 1,7-2,1, 
2,1-3,0, 3,0-4,2, 4,2-6,0, 6,0-8,4, 
6,412,0, 12-17, 17-24, 24-32, 
0-40 MHz širokopäsmovš 

ADC 14 bite, 80 MHz 

DOC FPGA (Spartan IIIE XC35250E) 

PC rozhraní USB 2.0 480 Mb/s 

Výstupní vzorkování 125 kHz, 250 kHz, 500 kHz, 1MHz 

Výstupní šířka pásma 100, 200, 400, 800 kHz 

Výstupni signal 24 bite 

Napájení 5 0/700 mA 

Rozměry 110 x 36x 185 mrn 

Váha 380 g 

Ellokavé schéma OftWdlO. definovandho Alma. Perseus 

Zo rarer,' pelmaného spektra vrežimu „waterfall" (varvyize nastavit) 
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TECHNICKÉ ZAJÍMAVOSTI 
Atlas LCR40 

Aden z cola řady malých modernich 
rrišrloTch přistrojů od anglické tinny 
Peak Electronic Design siouži k měření 
základnich parametru pasivnich elek 
Ironických součástek-odporu, kapaci-
ty a indukčnosti. Přistroj dělá všechno 
praktickyautomaticky-souňästku pou-
ze pripojíte mezi minci hroty a postroj 
aim rozezná, o jakou součástku jde, 
nestaví správné měr ici podmínky a mi-
llet rozsah a na displeji zobrazf zméťe-
nos hodnotu věetně poučitých jednotek. 
Tam, kde to mu smysl, zobrazi í dal šf 
parametry (např. u civky nejen indukč-
nost, ale take odpor pro stejnosměrný 
proud). Pro pohod/ni měfení je k dis-
pozio- několik mařicich sand, např. pro 
anadee märenl miniaturnich součástek 
SMD. Udávaná základní přesnost mi-
fon/jo 1%. Rozsahy měreni a da/ti pa-
rametry jsou v tabulce. Cana přístroje 
Ades LCR4Oje 60 GBP, tj. asi /900 Kč 

L In °tame ,OE 
1. 73Bnd-1  

Test freviarenc91 
1.5If Hz  
Resirštance'— ] 
9.4n 

— ačitarr,e 
47. 61eF  

Test freoluenc j 
280kHz 

Fesastance 
L„„,,1213.71«f 

ewo 
Melt OLG Aces LORAS 

Parametry LCR40 minimum P typicky I maximum 

indukčnost 

rozsah 1 pH 10 H 

rozlišeni 0,4 pH 1 0,8pH 

přesnost ±196,1,6µH 

kapacita 

rozsah 0,4 pF 10 000µP 

rozlišent 0,1 pF 0,3 pF 

přesnost -1-196±0,3 pF 

odpor 

rozsah 1 n 2 M1-2 

rozlišenl 0,3 SI 0,6 Sč 

přesnost ,1962,0,6 St 

maximalnl méřici apěti -1,05 V +1,05 V 

maximálnl měřici proud -3,25 mA +3,25 mA 

stabilita 

měřioiho 

kmitočtu 

1 kHz -100 ppm +100 ppm 

14,925 kHz -100 ppm +100 ppm 

200 kHz -100 ppm +100 ppm 

čistota sinusovaho prüběhu -60 dEt 3. harrn 

provozní teplota 10° C 40°C 

nanajeci napěti 8,5 V 13 V 

1144ficirozsahy a creel perarnetty Who přístroje Atlas 00040 

Freeloader 

Freeloader od anglická finny Soler 
Technology Internationale Solent nay 
bgetka ma ych rnobilnich prístrojiä, jako 
(sou mob/ri telefony, kapesní pošitabe 
(PDA), GPO navigace, Bluetooth slu-
chátka a handsfree, MP3/MP4 pre-
hrávaňe ap. 
V malém praktickém rozkládachn 

pouzdre o rozměrech 123x62x17 awn 
a vaze 185 g je Li-ion akumulátor o ka-
petite' 1000 mAh, který je dobrjen kre-
mtkovými fotočlánky. Fotočlánky dodá-
vejf pri napětí 5,5 V proud až 120 mA 
zabudovaný akumulátor pině nabiji 

při optimálnlm osvětlení asi za 5 aš 10 
hodin. Akumu 0/ariza alternativně nabit 
I z UPS port, počftače (za 3 aš 5 hodin). 
Nebtjecl kabel s 12 různými konektory 
umožňuje pupo/oni cab/letky kvétšiná 
běänýchtelefonů a podobných zarízen1 
Tyto prístroje z nablječe samozrej-
mě nejen nabíjet, ale i přímo nadájet, 
Cena nabfječky Freeleederje pfibhïnš 
40E, tj, eel 1000 KO. 

Xmod Wireless 

V liartnovérn čísle PEAR jěrneveto 
rubrica informovali o pr stroll Creative 
)iMod. K pc/3[MS se připojuje 'sires 088 
a funguje jako samostatná 24o-toe 
zvuková kada. Má výraznezlepiit sub-
jektivni kvalitu poslechu u komprimo-
vaných zvukových no hrävek MP3 dlky 
zabudovaným technolog rim X-Fi )(da-
me Fidaoty Technologie X-Fi Crystali-
ze,- analyzuje datový tok a identifikuje 
úsekyvyrazné„ořezanár a jinak poško-
zenä během komprimace. Inter gentně 
a selektivně zvyrazň uje při komprimaci 
detpotlehenéešky a hloubky Talepše-

414OE 001 

solámt nabtlečks Freeloader-ad Way SolerTechnologykt. 
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Je dynamiku zvuku. Technologie X-R 
CA4.55-3Dje pek určens pro přehráváni 
file, a hranl her —vytvárí pseudopro-
starovy zvuk v běžných stereořonnich 
slochätkách nebo reproduktorech. 

Firma Creative nabizt clálkove 
danou verzi př/stroje pod näzvem Mod 
Wfrefess. Kromě několika tlačítek pli-
mo na pouzdru přístroje (viz obrázek) 
me dálkový ovladač, se kterým lze upa-
žit všechny jeho funkce. Navíc k rim 
izo bezdrátově připojit přijímače X-R 
Wreless Receiver a přenášet audio 
snadno na jinä misto v bytě nebo v da-
mě (přenos probíhá v pásmu 2,4 GHz). 
V aperačnich systémech Windows XP 
a tirera a Mac 05Xnepotřebuježádne 
oVledače a lze ho vyuzivats kterýmkelIV 
oblíbeným hudebnirn přehrávačem. 

Stejná funkce poskytne přistroj i bez 
pačitače, při připojení bědného analo-
gového audio vstupu. Při připojen( k po-
ne& ores USBje přistroj napájeny off-

HSB portu, při jiném použiti se 
napiji ze samostatného zdroje 5 V. 

Nabíječka autobaterii BX-1 

BX-1 je zajimavä malá přepInatel-
ne 'And automatická pětikroková na-
blječka olověných akumulätorovtigh 
['Mehl. Je určena k nabíjení akumulá-
torů s tekutým, gelovym i AGM elektro-
lytem s kapacitou od 1,2 do 120 Ah. 
Mě krytí IP65 a je tak použitelná i ea 
venkovnim prostredt Má ochranu prod 
zkratu, přepólovánl, přehřáti a jiskřeal. 
Umožňuje nabití I v chladných pod-
mlnkách do téměř 100% původní ka-
pacity baterie, zotavuje lehce suitě-
tesané baterie, diagnostikuje a za-
chraňuje znale vybitě baterie Pocky-
Suje i tzv. udiftivecf dolotient Me bet 
bezpebria stele připojena k bateril ve 
vozidle. 

Meal> pin& Men zabudovaným 
mikroprocesorem. Th režimy nalgeni 
jsou určeny pro nabíjeni malých bated( 
do 14 Ah, pro nabíjeni velkých bated( 
nad 14 Ah za normálních podmínek 
a pro nabijenívelkých batehi nebo AGM 
baterii v chladných podminkách. Roz-
Mšfy nabíječky akumulátorů BX-1 ¡sou 
172x 62 x 42 roer, vane 0,5 kg, cane 
ael 1500 1(5. 

2Paddb Pike* 
»ad Wireless 
kpodnae a reproduldonlm 
a mule doe pasted 
pro biadilltovi Mao a hadby 

I Nliha 

°We'd/a indikann ptyky»nodWitaiess 

NdbUečka eadolaaded ELX-1 

Mon. 
aaYrri 

Ere 

Tester akumulátorů 

Tester BT111DHC je určen k melon( 
a diegnozárn olověných akurrněetorě 
20 až 150 Ah. Lze ho použít jak na 
samostatně, tak na ve vozidle připo-
jené baterii. Během jedné vteřiny Ural 
nepáří baterie, její stav a dosažitelný 
výkon při stadověnfi Přístroj neme 
vlastní napájení aje napájen mělend 
Wade (má ochranu proti přepólověnt). 
Jells rozměry jsou 120 x 70 x 15 mm 
a veči 250 g. Cana na našem trhu je 
sal 1800 Kb. 

Tesler akendator0 ail 1113HC 

Pliklad prübeu nekenl beam 60 Ah »beam ElK-1 
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ZAJÍMAVÉ WEBY 
http://pandatron.cz 

Zagrnavý český web s mnoha schěmaty, nšmšty, kon-
strukcemi, programy pro stáhnutí a informacemizpraktickě 
elektroniky v různých oborech. 

www.silverstonetek.com 

u pocitače jde jistě hlavnä o jeho výkon, ale ani jeho 
vzhled non( zanedbatelný, obzylěštš' my-1i byt v obývacfm 
pokoji. Chceteěl inspiraci, jak mohou taká vypadat Isäänš 
počítačové skříně, podívejte se na web společnosti Silver-
stone Technology— jostle nabidka nestandardně pěkných 
skřinf všech velikosti, od běžně yak kosti základní desky 
ATS až po min ITS a nanolTX. 

tZel «MP 
Lc. - 

leg 
- 

www.pokusy.chytrak.cz 

Osmněctiletý Silvestr Figalla z lěllovce se zalsyvä elektro-
nikou od 6 leb nejradäji pokusniěl s Vysílaní a přtlimaof tech-
nikou, vysokým napětlm a elektronkami. Je to preens ten 
typický radioamatěr, pro které näš časopis desítky let vyvhé-
zela kten dnes již tern« neesistuji. Prohlädněte si jeho web 
na Show.pokusy.chytfakcs, najdete tam možně itechnickou 
Inspired, ale určItš tam najdete nadšeni elektroniky. 

K OEOE'E-FOEN./ I p! 

«re. ez, aaaaa,:. (6) 
OE.,.—.. 

http://keepvid.com 

Chcete si stáhnout video z YouTube (nebo zjiných po-
donnýehwebů) a nevite jak? Nepotřebujete ktomu ani Met 
program —Jde to přIrrio na webu přes tuto adresu. 

www.dnsblinfo 

Na webe ISWW.CInsblinfo si můžete zjistit, zda vág (nebo 
'akýkolly jiný) mailoýf server nenf na „černém listu' i anti-
sparnových seznamů — stahl zadat IP adresu. 
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RÁDIO „HISTORIE" 

Naši radioamatéři 
v poválečném období (2) 

Ukázky z připravované publikace českého radioklubu o historii 

radioamatérstvi. Sledujte stránky čRK: www.crk.cz 

Obr. 1. Karel Kokse, OK2KP, u web:, 100 W weileče v roce 1949 

V rocs 1950 se dokonce uvaZovalo 
višeobecnérn zákazu individuálních vy-

ellesich slano To by však postihlo i ve-
deni radloarnaterů, proto nškten členove 
předsednictva Iiistřední sekce radia R01-1, 
aby prokäzali raal uvčdornélost, pčišli ini-
ciativné (přestoče to nikdo nevyžadoval 
a dokonce i mezinärodnI odbor ROH zpr-
VU. tuto akci odmítal) s návrhern na vy-
etoupeni čAV z EARL'. Při konečném hla-
acváni bylo 57 hlasů pro vystoupeni, 
3 hlasy proti (rnezi nimi i tehdejgi předse-
da Miroslav Joachim, OK1WI, byl proto 

vzápětí odvolän a nahrazen Karlem Ka-
minkern, OK1CX, který o Uhl/ unbend 
funkci pokladní ka). Text zdůvodnird ela 
PE 7/08, e 43. 

Začátkem roku 1951 TAV e ARV 
„organizace, kterä se äinně účastn1 při 
pravy nových válek a best álnIch alomo 
vých vražd. (sic!) skutečné vystoupil. 
Vzápeti Ministerstvo národni bezpečnosh 
yydává zákaz uveřejčovánl jmen a adre 
koncesionäřů, elos okameitou platnost 
od 25. 8. 1951, přičerni stare QSL lista 
mohly byt vyučity do konce roku (abr. 21 

- I re1ac,ab ýal.a.tral eke rar být yýt 9.40eR rty. N.{ 

Layerlia;;; aolat tab-. 1.;staal,  

" 

'"11ml eo .,21r'Z ,°"",'" 
a/0'oaea ce redicara..0 

jrovfMarxtv: h 
uto • ttyk cialoca 

?aka nai,o, aid navetatuje na 001k Lel-aaatara oc size, rate. 

Vda,atyate mtobleaaamamila. 55oewe, MM.,' 
vcaneee.koleičtlá,  acacia.. jájács, .4404 ...v e ré:L snlék•se 

rate rat*, tamale • Ash.. am "%ern. OE.`3.  

L'mro tleo . '''šrers'efrrntr224' 
,.OEtevtglt 

Obr 2. ökor dokumentu s označenim ‚Tajné'. öinnostradieematéni - Wajenl 

Novä ál8L Ilstky podléhaly echvälenl 
RKCI s take veškerá korespondenCe se 
zahraničím byla od té doby povolena 'ma-
ze prostřednictvim „ústřeoll radioamatáre 
ROW. V nových koncesnich podminkách 
se pak objevilo ustanovegi, že jako 
odkud radioarnater yysila, můče být usé-
dint er  okresnl meet, adresy se avail* 
twat nesměly. 
K začleněn/ radioamatérá do ROH byl 

vydán 0 3. 1951 občžnik úKPO-CIRO 
CHstřednI kulturne-propagačni oddělen1 
Uetředni rady odboru) č. 1, kterým byly 
Cetaveny itzv. Krajské sbory, které roily 
po odborre stránce řidit práci kroužkú 
dioamaterů v závodnIch klubech ROH. 
Janie nekteré kroužky byly zřizeny take 
u skupin COM (což byl Ceskoslovenský 
svaz mládeže a dokonce i v Sokole a u 
anýrů), ve vétšich mistech byla entoo 
na toy radioamatérskš střediska, takte 
organizace byla nejednotná a roztřištěni. 
Začalo se s yydávánim nevyhovujicich 
nových registračnich Osel, zahrnujícich 
1 označeni tehdejšich krajú, proto bylo 
hned po začleněni  do Svazarmu tměn 
ne. Každý krouček měl možnost požádat 
spy dälen1 kondese na kolektivni vyallacl 
atenici, o povolevinl nových individuäl-
nich stanic (vyjrna tech zbylých po äistce 
v letech 1949-50)ee zprvu neuvažove10. 
Zají move ale je ze se tehdy (ponevadl 
zbylých koncesionářů bylo málo a „name 
na zřízeni kolektivní stanice měl každý 
kroulek) mohl slit odpovědným operate-
rem i RQ který měl zkoušku pro arnati-
re-vysilače a koncese mu byla zrušenal 
Tak se dostalo k možnosti vyslal mnoho 
dřivěišlch amatérů. Pro nove adepty do-
konce tehdy armáda vysilala th knit 
dennä (7.3048.30, 15.00-17.00 a 20.00-
-21.00 SEŠ) kurs telegrafie tempy od 30 
do 120 zn/min na dlouhé vině 250 kHz 
rnodulovanou telegrafll(!) cr03485 kHz 
CW. 

Nagtästi radioarnatéři se nemueell 
.ochranných křídel RON' těšit dlouho - 

byla založena organ .] cace Svazerm 
a schváleno „vie enění radioarnatére 
z ROW; nová radioamatérská organize-
ce, která se mála stát kolektivn m áenarn 
Svazarmu, nesla pracovnl název Svez 
československých radioamatérü. S pirFi 
Médnutim k událostem v radioamatér-
okem hnutí v stech 1943 až 1951 byl př.-
chod ke Svazarmu vlastně dobrodinim. 
naiveté' „čistky" proběhly do te doby. 
K nežádoucim excesüm však občas do-
cházelo i pozdeii, ale to jič vátšinou na zá-
kladě osobnl averze nekterého z funkce-
nářá vùäi dotyčnemu koncesionäřl. 
Konečný název radicarnatérske organize-
. zústal, ale zkratka byla nakonec nikolv 
SčR, ale čRA, Od 1. ledna 1952, kdy se 
radioamatéři stali členy Svazarmu, take 
zanikl časopis Krätké viny začalo vy-
cházet Amatérské radio jako „časopis OENO 
radiotechniku a amatárskä vysláng. 
tč v flinu 1952, ponevadz system kolek-
tivniho členstvi se ukázal zcela nevyhovu-
jici (krouzky radioamaterů a dalš1Ch 
odbornosti z doby začlenění do ROH fun-
govaly nadäle v podnicich, na školáCh 
ap., ale neměly na mistní orgány Svazar-
mu čádnou vazbu), bylo rozhodnuto że 
Svazarrn bude organised l s individuálnIrn 
členstvirn. \OE té době ůstředi radioamat6-
rů sldlilo na Váciavském nárněsti b. 3 
a odtemtud se Sabi vyslIaly provide& 
zprävy. 

ox 
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Ještě kousek povídání 
o piezoelektrických krystalech 

pro vysílače 
Ivan Solc, OK1JSI 

Úvod 

P. Homole, OK1RO: 

,,CC" desatero o menipulael o dilly 

1. Před vložením do &Mar die] toho, 
aby ‚Ital byl čistý. 
2. Pfohlédni držák, nerná-ll desky omble-
ni nebo zoxydovand. 
3. Pracuješ-li s odporem paralelně rare-
ern k xtalu, jest to jistě zapojeni žehni 
jednoduché, ale zařadiš-li ještě reed 
menu lampy tlumivku, dostaneš výkon 
vätší, hlavně ph vyššich frekvencich. 
4. Počat závitů táto tlumivky zvol takový, 
aby resonance s tlumivkou nastale na 
vině kratší, dostatečně vzdáleni od viny 
atalu. 
S. Anodovä tlumivka budiž řádně dimen-
sována, aby nenastalo rozštěpenl ter-
m. Mal, 
6. Věnuj péči správné voleným nubbküm, 
nebor tim dociliš velmi dobré kmity WAIL 
T. Poulivej lamp pokud močno s večtilm 
zesilovadm činitelern. 
8. Nepřetěžuj xtal, je to na úkor dobriho 
tónu. 
I. Pracuj vidy s bezvadnou neutrallesol, 
neboť jinak mohl by se xtal prorazel opět-
eýtrt nárazern vys. frekvence. 
10. Chceš-li konati prvé pokusy s CC-
ANTRern neohceš-li býti zklamán, nauč 
se nejdřive seoházeti s 'dory pro 80 m 
piamo Práce s nimi není tak choulostivá. 

(Vyšlo le &mew t2oa1e0a10eookýoh 
amatfib ‚'pšeota-- ČAP, tOi 1, prool005 
1535) 

Souhrn dat 

V době vyhlášeni nagl republiky po 
proni světové válce se pokoušel rozkmitat 
pkeoelektrické destičky ve vlastni rezo-
nenci známý čyzik W. Guyton Cady. Jeho 
pfedchůdci (napč. W. Voigt, 1894) tuto 
Možnost předvídali, ale teprve Cady po 
objevu Plody mohl ůspěšně experimento-
vet 

Proti zprávy o výsledcich podal Cady 
r. 1921 a 1922. Rok na to sestrojil G. 

W. Pierce svúj proslavený krystalový os-
.olletor, který se používá dodnes. Když 
Cody a těchto výsledcich v r. 1946 sou-
bor. referuje (Piezoelectricity), pčipisuje 
sVC8 spis tsvým nejdralšim a nejostfej-
ilm kritikům - svým Sakům, studentům 

Po celou doby trváni naši Ceskoslo-
Vanská republiky byla u nás plezoelektfi-
na široce rozvéjena. Přes legendárnlho 
prof. ±ačka i Cadyho v ni začal pracovat 
prof. Petržilka, který mezi svými žáky 

nás celou školu odbornikü i prúkop-
nlků plezoelektriny. 55m souvisi i výroby 
piezoelektrických krystalů v Turnos' 
(001180) a poěděrji v Hrami Kridovi tbp-

de Ten obor žije dodnes, nejen v krysta-
lem člzených hodinkách a.mezifrekvenč-
nich obvodech, v telekornunikacich. Do-
sah možnosti piezoelektčiny nerd zdaleke 
vyčerpaný určitě se chystaji i nova pře-
kvapeni. Ted se ale budeme držet dáv-
nych časů, jde totižjen o drabné dopiněni 
našeho předchozlho povidáni v PE 1108 
„Metoda Ibluňknutl v piezoelektřine pro 
ty, kdo si rádi zavzpominajl. 

Proč se vkládala 
do série s krystalem 
malá žároyička? 

Obvykle se používala 2.5 V až 13 V, 
0,1 A, ale začneme od Adama. Viděll jato 
nikdy pokus, kde houslista zahraje One 
t6n, na který je vyladěný zvonovitý pohár 
uhnná skleničky -atase prim, rozletl? 
Ze ne? Když jsem po velos začal studovat 
fyziku, 'Adel jsem to opakovaně. Doc. Ivan 
Simon opatřil celou řadu vinných skleni-
ček, poklepem jsme zjistili jejich základní 
rezonandní kmitočet a vedle stojicirn re-
produktorem se pak zesileně ten ten ladil, 
řizený tónovým generátorem. Skleničky 
plimo vybuchovaly, ale některým stačilo 
k puknutl podstatně mini energie než ji-
ným. Bylo jasné, že to zileči na ztrátách, 
čili inverzně na Q. 

Ve Starem zákoně se M. v 6. kapito-
le knihy Jos. o rozbořeni cdl města Jan-
cha silným zvukern polnic (Alden). Tante 
ale nešlo o rezonanci sdl, spiš zed nebylo 
už blast pevná a rozpadla se nuceným 
kmitánirn při mirnočšdně silném zvuku. 

Klenby chrámů ovšem rezonance rnl-
vajl, podili se na tom i vzduch, podobni 
Joke v rezonátoru Helmholtzově. Slavný 
etavitel varhan Silbermann to zkoušel jen 
fukánim hůlkou v prázolném kostele Měl 
absolutnl sluch a hned rozeznal rezonuji-
cl tóny. Postřehl proto i připadnou výraz-
nou rezonanci chrámoveho prostoru 
a v duchu si porovnal jeho rozrněry s dél-
kou nejdelšich pleat Správně odhadl ne-
bezpečt možne rezonance a u varhan pak 
nejdastěji tu nejhlubši kräsnou subkon-
traoktávu (16-32 Hz) vynechal. Znal toe 
už řadu prépadů, kde pl rejstčiku organs 
pleno se poškodila klenba, ba dokonce 
výjimečně se prý i zfIČIa. 

Krystalový výbrus je podobný tě 
kmitani skleničce nebo i chvějlci se lea-
pull. Minule jsme jej srovnávali se WO-
nem. Ones chceme znovu ukázat, jak 
velice na dinitell jakosti Q záleil. V ma-
n. Opal& kdyby Q by nebyl reso-
nator vůbec tiumený. Každé dodáni novi 
energie (ve správně fázi) by tedy jen cry-
šovalo amplitudu, až by výbrus praskMd. 
Je tedy zřejmé, že čím vyšši je Q, tlm 
méně je dovoleno dodávat energie pro 
udržení esoilool. (Zájernce o teoredlok6 
hodnocenl odkazujeme na PetržflkovU 
Piezoelektřinu, ČSAV 1960.) 

Ap,ri 

Obr I. Selo oacilátorjeka vysilač z ruku 
1991. TA je lepe/té rneřidlo, nebo teed 
rele byt žárovička. Kličovalo se modo-
ef »pen (tento oscilátor zkonstruovel G. 

W. Pierre v rocs 1923) 

Z elementárnl teorie Barkhausenovy 
zhruba vyplývá, że potřebný koeflolent 
kladné vazby K zpětnovazebnl amyiky 
(kryetal - elektronka - !edict obvod) ja 
man{ vyjádřitestahem, 

Kan, (1), 

kit. e b jeou pčhliěni konehenty pfl 
vhodné koncepci oscilátoru jestinlf se-
nedbutelné. Ph vysokém Q tedy steal ne-
patrný koeficient vazby, čili malé smyčko-

Tod konečně odpovIme, prod se dá-
vala do secie s krystalem ta žárovička. Ta 
přece inclikuje buzeni výbrusu, mě' by 
evitit málo. Cast tohoto proudu take ell-
vá výbrus (který se při rezonanci chervil 
jako obyčejný reálný odpor), což man! 
frekvenci. Pm průměrné krystaly, purrs-
Vane v emote rské praxi, se občas (sla-
ve približn) vztah: 

75  J. (mile in 

gem ) 

bda p je phobia Icryetniu efjeho Trek-

V běžném provozu se ale obvykle ad-
vielost na frekvenci neuvažuje. Dobni 
jsou take zapojeni oscilátorů, kde je am-
plitude dolu elektricky omezoväna, v čss-
to poučivaných zapojenich se o to auto-
malicky postará nellnearita smyčky (obr. 
1). 

Oscilační krystaly 
z turmalinu 

Z velkóho rěrměstvi piesoelektrIckýoh 
krystal0 an ve storši době pourival na vjr-
brusy pre oscIlitory lee krernen a turma-
lln (abr. Z 4). 

Kreal 
beinegno 
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Obr. 3. Destidka tunneltnu rybrotteenb 
kolem k efektrické ose, Mane t le21 ve 
..gruce X, Mina t' ve erne'm osy Y 

Turmalin se pro výrobu oso Ištoroirýe 
V9brusů už nepoužívá, ale v dějinách ple-
zoolektřiny sehrál významnou rob Jeho 
krystaly dosud nikdo laboratorně nepěsto-
val, přirodni krystaly ¡SOU dost vzácne. 
Inou prioritu mä předevěrm v tom, te re-
zone/ell kmitočet destičky fez,' Z (VIO 
obr. 3) evisl na jeji tiouštbe d rovnie 

f-3,750td [MHz; mm] (3). 

Jek on le iividlme, turnio lnoué deed-
ley eve při stejné tlouščce jako Haman 
nth/gel frekvence. V roce 1931 vybrousil 
Straubel destičky silné kolem 0,02 mm 
a budil jimi základnf kmitočet okolo 
100 MHz. Dokonce se mu výjimečně po-
deli) vybrousit a vylegtit destičku silnou 
0,01 mm, dire ztskal kmity u vInově dél-
Gs 80 cm! - Frekvence turmallnových 
deniček závisl na teplotě, Zvýšentm tep-
loty o 1 10 klesne rezonančni frekvence 
o 40 FizIM He. 

Křemen — 
král piezoelektrických 

krystalů 

Women Petri do šesterečre soustavy, 
do °Melee trigonále trapezoedrickeho. 
J. ve skupině krystalů enantiornortnIch, 
NE nemá centrum symetrie. Preto me 
Ilk zajirnavých vlastnosti a tedy i spoustu 
vědeckých i technických použiti (obr. 4). 
MUM je velmi stabilní a odolný. Z op-

t(Okých vlastnosti vynikä jeho dvojlorn 
(který je největší ve směru kolmém k op-
Coke ose Z) a rotačnt polarizace (kterä je 
naopak ve směru osy Z maximáln)). 
LI přirodnie křisřáld jsou obvykle pray. 
loch/6 a levotočivé krystaly asi stejně ban-
e  Krystal křemene mä 3 rovnocenné osy 
X (nazývane osy elektrická) a 3 rovno-
senné osy Y )isy mechanické). Osa Z 
(optická) je pouze jedna. Ta je rovnoběi-
ni se všemi plochami hranolovýrni. Po-
kud jsou tyto plochy jemně rýhované, pak 
je osa z presto kolmá k tomuto rýhovänl. 
Kolmo k plochen hranolovým vystupail 
my Y, osy č vychäzeji symetrálou Ohla 
120 •, který svIrajl sousednl hranolové 
plochy. Osy X. Y, Z jsou navzájem kol-

Abychom mohli osy dokonale určk, 
potřebujeme zjistit optickou točivoet toys-
tolu a elektrickou polarizaci os X eel. 
Eel krystalu. 

Na zjiščováni teivosti si sestavinie 
Jednoduchý přístrojek. Potřebujame 
k tornu žárovičku do baterky, oranžoV9 
sklenšný firn 2 polarizačni filtry, jakě se 
používall pit fotografováni. PřIstrojek mit 
Svislou osu (viz obr. Oý P1 a P2 jsou 

zeta filtry, OF. je oranžové sklo, je 
destička řez Z, odříznutá ze zkoušeneho 
loystalu křemene. Jejl tlouščka jaz rose-
erosI 1 213 mm je elespoD Doeu ne-

Were t ;coke! WSW 

' Obk 4 lOystee lemma 

Postup zjištěnt točivosli je následujle 
polerIzětor před okem je otoOný. Neel-
Me jej tak ie žárovičku Z *me není vi-
dět. Pak vlelme do dráhy zkoušenou 
destičku křemene D, žárovička se °pet 
rozjasni. Musíme znovu pootočit polarizá-
torem P1, aby pole pohasio. Jestliže bylo 
mane pootočit ve směru hodinovych ruči-
ček (tedy vpravo), je krystal pravotočivý. 
Kdyi vlevo, je levotočivý. Budeme si pa-
matovat že dost čka silná 1 mm oted po-
larizadni rovinu oranžoveho světla ael 
o 17 1. (Kdyi byla silná např. 2 mm, eta-
d'ime o 34 1. LI bustách destiček pe 
ztrácirne jistotu, je' i nutné toed voravo 
nebo vlevo. Preto kolem 2 mm je nejvhod-
ně(ší tlouěrka.) 

Zbývá určit po aritu elektrických as X. 
Dělä se to piezoskopem, což bývá aluěně 
Mtiuý elektronkový voltrnetr s nut." upro-
etred stupnice (obr. 6). 

Elektronky jsou dvojitá triode, např. 
00082. Monočlánkem vyzkoušime směr 
výchylky ručičky v závislosti na polaritě 
Zdroje na stlačovacírn zařízeni. Při kladné 
poierěe na mince at jde ručička vpravo. 

Krystal prudce zmäčknerne (eačova-
pi páka musí mít dobře izolujici dread ei( 
a sledujeme výchylku. Na horni hrany 
krystalu nepíšeme výsledek, budu nebo 
právě př &decent Pei povoleni tlaku se 
polie te ohrátI íiuyuioutálrc kryetelu talc 
ovtiělmepelaribd všech tří oe, 

tlo 

lambkin paystri ptavotativyktyktal 

OM 7. V abou ¡reattach ¡de o paled 
shark, prod mint *flak osy Z 

4.105ld 

Obr 8. rouštkovi Witted lanky Ate Y, 
AT, BT a dalšich 

Obr. 5. Pondeltop pro 
urdavéttl todtvoad kre-

Tom (VpraVO) 

Teď to nejdůlettšj-
šl: Přirazent ontho 
systému. Točivost ilz 
známe. Při levotoči-
yam krystalu oznadime 
výstupy os % tam, kde 
př stlačení wake náboj 
kladný. U pravotoči-
vých krystalů je výstup 
os X na těch hranäch, 
kde při stlačení se ob-
jevi náboj záporný. 

Osy Y orientujeme 
vždycky tak, aby výsledný systém oat X, 
Z byl pravotočivy. (Pozor, neplěe al 

smysl postupu os s točivosti optickoall). 
Potom osa Y (mechanická) vystupoje 
vždycky pod plochou klencovou R (viz 
obr, 7). 

Každý výbrus z křišfálu 

Z 

může kmitat 

pteltdCongtí.eltjtC1=72kleg: 
rozy: 

leon z je kolmý k směru optioká osy 
Tento směr je v krystalu pouze jeer', 

můžeme tedy nakräjet krystal rovnobieně 
jako salám. Ale řezy Z moll u PiezoelekřS-
ně jen védecký vyznarn, pro amatéry na 
provoz osdlátorti se re hudl Budict pole 
přiložených elektrod püsobt nepatrně, lea 
Z se budívá ke kmitáni speciálnimi elit-
[rodent, kde pole působí ve sinew codei-
ne° rozměru. 

Řez % je kolrný k elektrická ose X. 
Protože jsou 3 rovnocenné, múžemečIa-
t jeden ze tří smérů. Vo Icé se takový, 
který má z dame° kusu suroviny nejeitil 
výtenost. Řez X je výborný osoilátor pro 
buzerd ultrazvuku. Rezonančrit freloonce 
eke na tlouštbe dvztaherm 

f,,j2.841r1 [MR; mm] (4). 

Ate X km tá čistě tlouštker9mikmily 
ajebe elektrody se napařua kovern, který 
pevně pčilne a je v provozu odolný. 
take Poušflry 2,84 mm má tedy vlastnt 
rezonanci podle uvedeněho vztahu 
1 MHz. Pro stabilizaci kmitočtu osciláloru 
neni fez X přiliš vhodný. 

Vozy tree být opět veden ve 3 sce-
ne. Je to vynikejíci fez pro stablizaci 
krnitů, dobře se hue přiloženě elektrody 
jej tlumí jen velmi málo. Nekmitá ovšem 
blitými tlouštkovými kmity, ale knee 
tkauštkově Chula (obi.. 8). Uzlová oblost 
je uprostied tlouštIty, ta je při kneel 
v klidu. 

(Dokordenf pine) 

INZERCE 

Koolau, Avomet typu I nebo L Jaroslav 
Zdražil, CTM Hospital, 5 Went 398 01 
Humpolec. 
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Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVĚTA  

Spojení v pásmu 76 GHz 

Obr. I. Aleš, OK1FPC, na kótě Březina (JN79NU) 

067 SHietremsvertordpio pisrrto 76 GH7 ad OK1FPC 

O problematice spojeni v radicand*, 
skim pásmu 76 GHz byla na stránkách 
Pb zminka již před 10 lily, kdy e'en-
mentování na tak vysokém kmitočtu bylo 
vúpIných začátoich. 

Výkon řádu jednotek mikrowattül jenž 
tenkrát nage zařizeni poskytovala, žádná 
delší spojeni ani neumožňoval, ale na 
knaši vzdálenosti to fungovalo uspokoji-
gě. Během většiny závodù, pokud to po-
dasi dovolilo, jsme s OK1UFL zařizent 
prověřili a navázall soutěěni QUO. JA ně-
kolik let jefunkěni i tester -vlastně maják, 
jenž na zhruba znárnérn kmitočtu pocky-
buje signal pro experimentovini, dobrá 
eduěby dělá I maják OKOEA. Bylo zřejmě, 
te jakmile bude k dispozici Mgt výkon, 
(jednotky at desitky mw), překlenutá 
Vzdálenosti se prodlouži a 76 GHz pásmo 
se stane zajirnavýrn. Očekává se fa pro-
fesionální nasazení, takže segment 
75 GHz dozná i zde praktickeho využití, 
stejně jako nižší - v současne době už 
přepiněná psáma, která již pro vzájemné 
ručeni ztraceji mnohdy funkänost Bude 
to patrně jen na krátká vzdálenosti, ale ne 
šeni zatím nebude. 

Čekalo se, at se nějaké ty SOLIČŠ909 
zlepšeni urnožěujicl stanou dostupnými, 
be znamenal že jejich cena se z tisicú ko-
run sniži na stovky či desitky a bude je 
možne objednat jako kteroukoliv jinou 
součástku. Popisy v radioarnaterskych 
časopisech z USA uě näkolik let signali-
sleji, że v protl zarizenich jsou taková 
komponenty již funkční a taje dobrä zna-
menl, protože masivni nasazeril u teleko-
munikaci d'esert, snlit ceny a hlavně bude 
po nökolika málo létech třeba nijaká ta 
obrněna, takže stevajici dily, kleto do-
elouzi, se dostanou i do radioamatér-
ských rukou, ne-li posléze primp do ire-
to. (Ono to ale většinou je obracen6 - 
neprve primp do šrotu a možná posléze 
do ornaterských rukou...) 

Pravdou je, že potřebná součástky 
i profi-rnocluly se do rukou tech šikovných 
konstruktérů jil dostaly a v zahraničnIch 
časopisech byly přislušně aplikace po-
peony a na pásmu ůspěšně vyzkoušeny 
(DL2AM - DUBUC a CS-DL). Hotovel dlly 
neldel I Prom KOhno Electronic. Md.-

dono bylo zatizent 
od D.ISBU, DJ5HN 
1 DOUDA. U nás 
taká stanic přibý-
vá, je to patrné z výsledkových 

Malou serii noveho typu transvertoru 
vyrobil i Aleš, 061 PFD (obr. 1, 2). Byla 
zhotovena nova. či zlepšena stare zařize-
M, která bylo možná předbeěně vyzkou-

Vykon skoro pül miliwattu odpovídaji-
cl užiteěnernu signálu je velkým 
přínosem. Další zlepšeni přinesl varakto-
rový násobiě, který jako samostatný dli 
dává al 10 mW OW signal. Je konstru-
ován přesně stejně jako vlastni transver-
tor - to znamená samostatný termostato-
von) oscilátor (TCX0), soustava 
need:tied a místo směšovaäe je na pří-
slušná destičce z duroidu o MAIM'. 
0,125 mm od OB6NT nalepen varaktoro-
vy čip MA46H140 (firma MACOM). 

Tomuto dllu řikaji důvěrně „Hipower. 
(nebo maják) o e umIstěný společně 
s transvertorem pondrá skříňce s odděle-
nou samostatnou antenou, buď parabo-
lou, nebo hernou, pokud možno rychle za-
mčnitelnou. Pro prvni pokusy je 
vhorinějši horns, která mä podstatná 

menší zisk, ale pokryje vaši plochu, tak-
že protistanice nag signál snáze zachyti 
a nasměruje. To je obstně ten nejdületi-
tějši krok, po dosměrovnáni na obou stra-
nách to většinou jde ut na samostaný 
transvertor s rnalými výkony. U pokuad 
20. dubna 2008 ale tomu tak nebylo a obě 
stanice (tedy OK1UFL a OW FPC) es-
misto horny musely přišroubovat parabo-
ly. Pak teprve bylo dosaženo CW spojeni 
na 97 km, coif je zatim nejdelší. 

Jestliže neni předem znám preset 
směr k protistanici, je vlastně Jediná =E-
nos( použít pro nasměrováni některé 
z nižšich pásem, nejlepe 24 GHe a po do-
konalém natočeni „opticky srovnat" ob' 
paraboly. 20. 4. ph spojeni Benecko 
(J07000) a Březina (JN79NU) bylo nut-
no pouzít ještě přesnějšMo nastaveni po-
mnul 47 OHO. Tato procedure většinou 
vede k cue a je vlastně jediná rnoine, 
napě. v mlze nob° v noci či při enak gold 
nä viditelnosti, kdy záměrně body navidl-
me a tedy ani dalekohled není nic platný. 

Předorialý 

ěitemitati 
Betts, 

Mgt UMIO 502. 
se oms 

0.0eG 

oo,r ea... 116161m IMAAA0160 ae 
00 en 

BMV !MY IIIMN 
odd mad leomuome 

160 M 

Obr 3. Profil trasy mezi kótami Klín obey e Přední Žalý 
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Ob, 4, Milan Holka, OK1JHM, je velmi 
espäěnji i no tách nejvyššich pásrnech. 

Vš hito zařizeni si vyrábí nám  

Worn měsice dubna jam° 
pokusu nejdříve na krátkou volMe-

nais a tu pak postupná prodlužovali. Ma-
prosto strhující bylo SSE{ spojeni 13. 4. 
2008 z Kozäkova na Bukovinu, JOBODL, 
SPHITV na vzdálenost 72 Ion. Při prv-

nIch pokusech ze Zalého se nedařilo sig-
nály zachytit, ale krátce po poledni se 
tuace rychle olepšilo. Přesun na Kozäkov 
trval hodinu. ale vyplatilo se to, signály 
byly erovnatelně silné a e rezervou. S po-
ěasírn je třeba počítat, příznivějši je bez-
0661 a chladnejl, když jsou vodni páry 
akondanzovane. Po poledni se zdá šiřeni 
laesf - ale to bude muset proběhnout vice 
pokusů, aby zjišteni byla jednoznačná. 

Jestliže se sejde nikom k nepřizniech 
faktorů současnš, třeba jen nepřesná ro-
serirováni jedná z pra Ontario a hatil 
podmínky (vetši absolutni vlhkost auk,-

.0E5vnl.J5 JN761114 76 GHa 

KM. oe ist OK 0E' 

eikti 
Obr. 7. Trensvertor umistěe přímo do 
ohniska paraboly 0E5VRL. OSL-listek 
Co první spojeni OE OK na 76 GHz 
v závodě MT 24. 5. 2008 s OKIAIY 

Obr. 8 lkalstěni trensvartoru v ohnisku 
„ofsetky"-DJ6BLI 

Obr. 5. Pilldool konotrukao ondavodo pro atleklovou 
parabola. (Disteis OK1UFL pro deesJi205poavea-

ré päsmo 145 Gliz) 

Oirr. P Obriook 9nrizorriuric I Involookomve ozářeni 
strodovd poraboly (morn) 

end), nadZerne na úspěšná opojeni mete 
apotnenout 

Uvažujeme-li o překonáni nijaká del51 
trasy a nerd jistota, zda je mezi stanicene 
přímá viditelnost, je možná profil [el-emu 
pornocl počítače zjistit. Jsou k tornu pro-
gramy i volně přistupne, ale je nutri za-
dat přesnä souřadnice. Nepřesnosti ni-
kolik meld, již celý výsledek meže zkreslit 
(obr. 3). 

Snad ještě několik slov k vlastnímu 
provedeni transvertoru. Zhotoveni základ-
nich obvodů bylo již mnohokrát popsáno 
na stránkách radioematérskych časopisě 
v souvislosti s pásmy nižšími. Zde, pro 
pásmo 76 GHz, je s výhodou používán 
profesionální modul S00-4079 nebo 
CMA382400AUP, což je 3- až 4násobiä, 
poskytujíci at 100 mV,/ výkonu v oblasti 
38 GHz. Uväžime-li ztráty při navázání do 
následného varaktorového násobiče či 
směšovače, je tento výkon právě vhodný 
• těžko by se takováto součástka nahra-
dila něijakýrn po domácku zhotoveným dl-

Další, asi nejnäročnějšloperact je na-
lepeni nepatrně rozměrných čipti na des-
tau z duroidu tl. 0,125 mm s příslušným 
motivem plošného spoje. Tuto operaci je 
vhodná přenechat někomu, kdo to zvládá 
profesionálně a ma k tomu patřobnżvy-
baveni. Ztratit čip, který vám odlätne jen 
elektrostatickou silou, je otázka zlomku 
vteřiny. Kromě mikrovinných firem jsou 
k tomu vybaveny i vysokoškolská labora-
tore, kde se to studenti učí spočítat, pak 
modifikovat na počitači, kde vznikne roz-
márově správně motiv plošného spoje Ty 
se dokonce v naši republice vyräběll 
(i pro okolní státy). Kromě nepatrných aá-
sobů pro přesne dostaveni (popsané již 
drive iv noel literature) ses hrubšími zá-
sahy ani nepočitä. Srozumitelněji řeäeno - 
„bestií" se na počitači - nikoliv pájačkoU. 
Dělat to po domäcku je vehni ebtl2n6. 
ani to neni pro 
mnohá překát 
kou. 

Velkou pOZOr-
nostje třeba věno-
vat enténš a jejl-

sprá vnämu 
zäřen1 a prävě zde 
je pělležitost pro 
rozedhlä experi-

Obr. 9. Mlle Ská-
le, OK1UFL, při 
pokusech pás-
mu 70 Gkh dne 8. 
Emma 2908 

nerdy. Je tu možné ph nějaká mechanic 
nepřesnosti hodni ztratit Těma je to 

na samostatne ďelši pojednani, tak zde 
alesporl rámcově některá používaná pro-
vedeni. Je-li transvertor za parabolou, po-
užívá se obdelnikový (nebo i kruhový) st-
round pro vyvedeni signálu k ohnisku. 
Pomoci nastavitelně ho odrazového ka-
loučku u našem připadä pro jednodu-
chost rovnernu - subreflektor) je ozařce-
na funkční best antäny (obr. 5, 6). DON 
možnostje, žetransvertor je umistěn pM-
mo v ohnisku paraboly. 

Na obr. 7 je provedeni se střeclovou 
parabolou OESVRL, může to býti ,dset-
kst např. pro příjem sateldni TV, jako te 
na obr. - DJ6BU. Tam pak vinovod nenl 
lädný, nebo jen krátký ůsek (10 cm dlou-
hý úsek obdelníkového vinovodu me in 
76 GHz útlum asi 0,5 dB). 

Při experimentovánl je vhodni 'malt 
jil zneřiovaneho testeru nebo opravdovd-
ho majáku (je-li nějaký v dosahu) a sledo-
vat signál na S-metru. Provádí-li se meet-
ke větši úpravy, např. jiná parabola 
a ješte jiný ozařovač, je třeba každý lack 
oväřit samostatně, jinak se tälko dozvl-
no, co vlastně zlepšení přineslo. 

Dideřité údaje poskytne literature: 
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121 Prokop, J.; Volokko, J., šltenl elek-
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Počítač v ham-shacku LI 
Návrh stupnic a čelních panelů 

pomoci programu GALVA 

Obes potřebujeme navrhnout ne-
e' rUčkového měřiciho pirstroje neloo 
taint panel, kde budou kromě posůi 
teké stupnice. Lze to sice udělat v cele 
fade grafických editorů, ale mnohem 
větši přesnosti a lepšiho vzhledu dosáh-
florae, použijeme-h nějaký specialeova-
ný program. Mä-li stupnice nelineárn1 
priběh, je použití takového programu 
tě ittel nutnosti. 
K nejrozěiřenějširn programům to-

hoto typu path komerční Meter finny 
Tonne Software [1]. Řada uživatelě 
stek raději sähne po nekornerčnirn ve) 
ně šiřitelném programu, kterým M GAL-
VA [2]. Jeho autor, Jean-Paul Pendant, 
FIOU, jej rabíni jako tzv. cardware, tj. 
použiväme-li program dime než jeden 
miam, je třeba autorovi zaslat pohledni-
CI, kde uvedeme verzi, svoji adresu, 
Mete, kde jarro program získali a při-
padre připominky. 

Pro někoho růže byt nevýhodřek że 
program neni ,,klikaci", kde steel kliket 
na tlačitka a hotové prvky přetahovatm 
zěsobniku na pracovní plochu. Program 
Je grafický přikazový interpreter,  
stupnice a dalši grafickä objekty jsou 
tvořeny přimou syntaxi příkazů, kterš 
zapisujeme do pravého sloupce prawn-
ni plochy (obr. 1). 

Kdo je zvyklý pracovat např. v Au-
tusado, nebude mu to dělat potiže. Na 
program si však rychle zvykne i zečti-
tečnik, protože součásti instalace M 
I spousta příkladů, které si nejdříve pro-
seřclujeme a mižerne je pukl modifiko-
vet, čimž rychle dosähneme požadova-
ně zručnosti: Návrh nově stupnice je 
pak deem minut. Dokumentace obsahu-
je kromě základniho popisu take vý-
sledky nävrhů stupnic ve format, PUF 
a k dispozici je rovněž poměrně obsählä 
nápověda. Program je vicejazyčny, 
v současně době (verze 1.85-3L) je kra-
mě francouzské k dispozici rovněž =p-
eck.% a španělská lokalizace. Penn( 
české lokallzeoe je aamozfejrná male. 

Obr. 1. Fromm/ podia program GALVA 

Možnosti programu MALVA Jam, 
díkyzpüsobu ovlädáni skutečně rozarth-
Id. Lee vytvářet nejen stupnice libovolně-
ho tvaru a průběhu, uhodni k ručkovým 
měřicire přistrojüm, indikátorům a pre-
pinačům, ale kompletní navrhy panoli 
přistrojů, vytväřet složité grafy a formu-
láře a do nich vklädat různé grafické ob-
jekty včetně obnizke n. formitu JPG 
(abr. 2). 

Odkazy: 

[I] Meter, Tonne Software, Irth2//ton-
nesoftwaracomeneter.html 

[2] Gendner, Jeen-Peul, F5BLI: MALVA, 
httměwww.radioemeteur.orgldownloadi 
Inderchtml 
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Obr 2. Priklady rúzných stupnic, vytvořených v programu GALVA 
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KV 

Kalendář závodů 
na srpen a září 

18:17.8. Keymen's Club (I(01)0W CW 
15.17.8.RDAContest 05,889 
18,17.8. SARTG VAN RTT7 RTTY 
171 ZäuocISNR CW,888 
11,18.8. N. A. Parly 880 
30.41.8. YO DX Caned, HO( 
30;1.8. Ohio Parly CW, 
311 SARL HF Content CW 
8.0 Russian Radio RTTY RTTY 
BA SSBligat) 5,84 
61 AGCWStraight Key HTP40 2774 
6.-71 Il Asb DX Contest 6511 
B.-71 SSB Fiekklay Reg 1. 1186 
713. Pravozni aktiv KV CAI 
71 DARC Corana10m L0G1 
BA Aklivile160 88B 
IdX OM Activity 017883 
11.14.9. European ConteellWAEDC)158 
14.5 OK SSB závocl ISB 
Ise Aldhita166 211 
23..219 Scandinavian Act AC) ON 
21.219 [IOWA 020 Party MM 
24.21.9 CIS DX Contest DAIRTTY 
01056 Scandinavian 03)083) 656 
II.-211.3CCI WIN DX rented ISTY 
2111 Závad ČAV ON 

12004200 
14%0100 
viegerlm. 

04000600 
18.00.08.W 
12001206 
16.000400 
133018.36 
00.00-24W 
1.15,00-07.00 
13.00-16.00 
00.00-24.00 
100013.00 
0400-06.W 
11.0017.W 
1930.2030 
04.0006.00 
00.ea-24.00 
04.0006.W 
1930-20.30 
12.00.12.00 
18.0018.00 
1200-1200 
12.0G1200 
00.00.24.00 
18.»1532 

Terminy uvádime bez zäruky, podia 
URIC zjištěných v červnu t. n Podminky 
vildšiny našich i mezinárodnich závod0 
jsou ke staženi na internetových stran-
keel wvow.aradio.cz. Vahledern k bas-
er zmänärn doporučujeme kontrolu Vdá-
já primo na stránkách pořadateli, 
Nejčastěji se mini adresy k odesiläni de-
nikV několik dnü před závodem. 

Podrolnky na WEBové stance ziskenä 
ores goodie yo dx contest jsou stare 
z roku 1999 a neplatit 

Rozor na SSR ligu, od července plea 
nova áprava podminek (moinost prime 
) v segment, 3,60-3,66 MHz1!). 

Poradatelem závodu SAC je let» 
švédská organizace SSA, adresa pro pe-
p12400 deniky: Jan -Eric Acho, 01121.11, 
Finetevägen 26 71r, SE 863 31 Sand-
bruk, Sweden, 
U CO WW RTTY závodu jsou pod-

minky podobně jako u ostatnIch CO .4-
vodů, ale jednim bodern se hodnot lapo-
jeni s vlastní zemi a dvěma body spojeni 
• rertatnimi zeměmi na kontinentě. Saso-
voa torito zävodě plat za 0.1r:ideal 
resale 

Ninny kodseliloll den110 pies Internet 
(tkontreee peed ',dentine came u polo-
detele0 

AGCVV S. Key: htp@agetetdo 
Ad Ag. aaph@fartorip 
CIS DX: srars@srers.orp 
Corona: dt5nah@derc.cle 
KCJ. kcj-log@kcj-cmcorn 
Ohb Party: logs@oqp.us 
OM Activity ornec@poboX.ek 
Pray. aktiv:formulář na webu OK1 FCC 
RDA rx3rc@rda,vard.ru 
Rássian RTTY: contest@redio,d 
SAC: secav@ssa.se, sacssh@samse 
SARL hicontests@netactive. ooze 
SARTG REY. contest@sartg.cam 
SSO iga sebliga@negane.c, 
OK SAO OKSSB@crk.cz 
WAEDC 1;OEN: waecueetchl.dere.de 

WAEDC SSS: wausubectehtdarade 
CO WW RITY: 
YO DX: yodx_oontest@hamreefo.ro 

Pozváni k účasti 
ve WAE maratonu 

V roce 1948 Ie 
gendárni DX-
man DL7AA e zveřejnil pod-

down minky a 28. 8. 
1948 ziskal 
VV2I0P jako pm-

ni na svétě diplom WAD. 1. 4. 1951 časo-
pis DL-QTC ve spolupráci s časopisy CS 
a QRV přepracovali podmlnky a diplorn 
WAE se začal vydávat jako oficiální di-
plom DARC e. V. Do dnešniho dne bylo 
yydäno vice jak 14 000 těchto diplone 
nizných Mid za různé druhy provozu do 
celého světa. 
V letošnim roce tedy gavIme 60 bated 

yydäni prveho diplomu. Jeho podmí nky 
se upravovaly podia aman, které postup-
ně pricházely, pokud se platných zemi 
týče, přizpůsobovaly se vývoji ve svitě, 
diplom je nyní take vzhiedově obměněn. 
Sluši se v radioarnaterskern syšte čakovi 
jubileum ogavit zvláštni aktivitou, droll" 
DARE vyhlašuje 

WAE mora Ion, 
Starý potrvá od 9. srpna 00.00 UTC do 
14. Záři 2008 24.00 UTC, tzn od začátku 
závodu WAEDC - CW Vésti do konce 
SS3 Past WAEDC. Cilem je navázat ma-
ximum spojeni mezi evropskými a mimo-
evropskými stanicemi v době vymezene 
těmt o daty. Platí všechna spojenl všerni 
povolenými druhy provozu, a to na všech 
radioarnatérskýoh pásrnech. 

Udala o spojenich se zasliat výhrad-
ně elektronicky ve formátu AD IF nebo 
CABRILLO na stejnou adresu jako žá-
dosti o diplom WOE. Kromě za umistěni 
v marabou budou vydäny též diplomy 
WAE60 za obvyklých podminek, za spo-
jeni v uvedeném časověm úseku. Ty bu-
dou zasläny k vytištěni ůčastnikárn pro-
stfednictylm intarnatu PV vadeo  040 
o spojeni obou partnerá do DARE con-
testového deniku DCL budou všechna 
tato spojeni platittéž pro diplomy EURO-
PA EUDX a DLD. Všechny dip orny se 
buduu vydávat zdarma a na účastrelky 
jaště čekali atraktivni cony. 

(Podle internetových stränek DARC) DX 

Setkání CB a radioamatérů 
na Žernovce 

V sobotu 13. caul 2008 od 8 h se koná 
radioarnaterů a CB-čkäla e re-

stewed Montgomery na 2ernovce seda-
loben ŘIčan v okrese Praho Východ toc. 
070JA). 
Cas tome v letošnim roce: sobota 

. listopadu. Vice informed na NW:// 
0621.w'.000 záložce Kalendář akcí. 

XIX, mezinárodní setkání radio-
amatérü 

HOLICE 2008 
pátek a sobotu 29. a 30. srpna. 

Podrobnosti, unvvv.okl khi. corn 

VKV 

Kalendář závodů 
na září (UTC) 

1.711.4RO Region 1-VHF Contest ')I44 MHz14.00.14£0 
5.9 RenlicAdvity Contest 144MHz 17.00.21.00 
BA NordicActivity Contest 462MHz 17.0021.00 
13.9. FM Contest 144 a 432MHz moo-10.1 
13.4.I.9. Contest IARU Reg. 1-ATV 1490.14.00 

432 MHz a 1,3 GH, 
11.9. Nordic/Mile Contest 50MHz 17.W.5.00 
14.9. Gontestd.Rrovinceltaliane 50MHz 07.110-15,00 
14e Contest Paolo Rota 144 MHz 0700-1710 
211 AGGH AeAty 452 MHz-769Hz 07.001100 
21.9. 0EActivily 432MHz-10 GHz 07.00-11011 
21.9 ProvozniVKVakliv 144MHz-760Hz 08.0011.00 
la& Activity CentestSHE 1,36Hz 1700212 
211-211.0ontestEME-CW§ SSE 110004.00 

1441.11trraše 
216. CentestLario P51031 souei: 24551240 

OE) Deniky na 01(1 MG. mown KIM Pol-
ski 2205, 27201 Kiedno 2, 
a-malk vkalogyeadcoz 
peket radio, 0/5111,4G0 OKOPKL 

01<1 MG 

OTC v zahraniči - RADIA 

Radloamateři v Anglii mat dlouhou 
Sadio sahajici až na poěätek 20. stole. 
Proto nikoho nepřekvapi, že tam jil 50 let 
existuje take OTC k/ub který pod näzveM 
Rado Old Timers Association (RAOTA) 
byl založen v rode 1958 a letos tedy osl•-
vuje 50 let své existence. Dvě nedale 
v každém měsici al do konce tr. bude p11 
te přiležitosti aktivni zyläštni stanice 
066007 a amateři mat přiležtost z• 
spojeni se Vany klubu ziskat diplom. 
Data aktivity na KV päsmech jsou 3. a 17. 
8., 12. a 26.10., 2. a 23.11. 2008, Klub 
vydává členský časopis se zajímev9Inl 
přispivky a techniky i historie. 

Regulern. členem se může stát kaž-
dý radioamatér, který mä nepřetržt6 po 
dobu 25 let licenci a je aktivni. Ametšh 
s kratši dobou aktivity se mohou stät pH-
drulenýrni členy bez hlasovaciho práva. 
Každoročni členský přispěvek je 8 liber. 
Clenové rnivaji skedy vždy v pondělí na 
1835 kHz ve 21.00 místniho času tole-
graficky, SUB ve čtvrtek na 7163 kHz 
v 11.00 a na 3763 v 19.30. Za spojeni 
s 50 (TS 100) členy bez ohledu na deluge 
spojenl, pásmo a druh provozu se vydävä 
diplom. Výpis z logu se zasilá na G3KPU, 
po oviřeni výpisu vydävä dip ton G3RRN, 
Ken Jones. Seznam ělenü ziskáts za 
1,0 libry ve známkäch (asi 2 IRU) od 
331212N (jones549@btinternet.com 
kontaktni e-mailová adresa). 

OX 

Obr. 1. Spechilni QSL-listek RACTA 

(Praktická elektronika ME=I - OS/2 OS ) 47 
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