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fNM ROZHOVOR' 
s ng. Přemyslem Hejdukem z fir-

my Micronix, která je předním 

dodavatelem měřici techniky v CR 
I SR, o výrobcích fimiy Hameg. 

Loni jsme se věnovali zastoupe-
ni drobných, zejména asijských 
výrobců, jako jsou Lutron, Pro-
va, Escort APPA apod. Letos bych 
si rád popovidal o nějaké ůspéš-
né „středni" firmé - a uż by to 
chtělo asi nijakou Evropu. 

To jsem rád, že vyvstala potřeba nějaké 
firmy ve středu pyramidy Vždyť tito výrobci 
tvoři často páteř naší nabídky. Proto si dovo-
luji navrhnout jako dnešní téma německou 
firmu Hameg. 

To je náš starý známý výrobce 
hlavně osciloskopů? 

Přesně tak, ale dnes už je škála nabídky 
mnohem širší. 

Hameg Instruments GmbH se maze 
pyšnit již vice než 50Ietou historii úspěšné 
výroby měřicích přístrojů. V roce 1957 Karl 
Hartmann založil firmu Hameg GmbH v jeho 
malém krámku ve Frankfurtu n M. a začal 
profitovat z „ekonomického zázraku" pová-
lečné éry. Jeho první produkt byl 5 MHz jed-
nokanálový osciloskop, který on sám navrhl, 
vyrobil a prodal_ V té době to byl první tako-
výto novátorský osciloskop v Evropě. 

Během následujících let se stal Hameg 
rychle známý svými typy osciloskopů, které 
měly vysoký stupeň spolehlivosti a na tehdej-
ši dobu i široké frekvenčni pásmo. Během 
krátké doby se tyto osciloskopy začaly pro-
dávat a ziskaly renome po celé Evropě. A to 
nejen kvuli své výkonnosti, ale i pro svoji ce-
novou výhodnost. 

Kde má firma sidle a jak se od té 
doby rozrostla? 

Dnes je Hameg pevně etablovaný jako 
návrhář a výrobce měřicích přístrojů pro prů-
mysl, vědu, univerzity a školy. Hlavni sidlo 
má dnes tato společnost v Mainhausenu nad 
Rýnem Jednotlivě pobočky (konstrukce a vý-
v oj. lisovny apod.) jsou rozesety po celém 
Německu (Chemnitz, Mainhausen, Munchen-
bernsdorf). 

Ted! vás musim přerušit. Chcete 
říci, že v dnegni době přesouváni 
výroby do Asie existuje evropský 
elektrotechnický podnik, který 
si vyrábí i drobné mechanické 
komponenty? 

Opravdu Hameg ve svých závodech do-
dnes vyrábí téměř vše sám. Výjimkou Jsou 
pouze elektronické komponenty. ale jednotky 
a jejich osazováni je realizováno v jejich zá-
vodě. A samozřejmě „šasi", plastově kryty 
apod. Dokonce i ovládací knoflíky) lisuje ve 
svém závodě. Je to snaha udržet vysoký 
standard a kvalitu dílenského zpracování. 

Tomu se mi ani nechce věřit, 
viclytt to musi mít vliv na cenu. 

Ano, máte pravdu, v poslední' ale velmi 
nedávné době se situace měni. Když jsem 

byl ale prováděn při jedné z mých posled-
ních návštěv ve výrobních halách Hamegu 
(asi před 3 roky). výroba kromě výše zmíně-
ných elektronických součástek byla opravdu, 
až na 2 výjimky, vesměs vlastni. A vite, co 
byla jedna z těch výjimek - české transfor-
mátory. A tou druhou jsou analogově obra-
zovky, ty se v Hamegu přestaly dělat již dříve. 

Samozřejmě, možnost přesunuti výroby 
do zemi s menšími náklady je v Evropě tren-
dem. V současné době chce však Hameg 
těžit z blízkosti největších trhů. I kritéria, jako 
jsou náklady na přemístěni, zvýšené náklady 
na zásoby. zajištěni kvality a logistiky nemo-
hou být ignorovány. Dale, a to platí nejen 
v Německu. štitek kvality označený „Made in 
Germany hraje stále obrovskou roll. 
Z těchto důvodů není v současné době 

uvažováni o přesunu výroby z důvodu níz-
kých mezd na pořadu dne_ 

Jaký je nejposlednější vývoj? 

Jestli se ptáte na výrobu a dodávky dílů, 
tak již zde hraje velkou roli ekonomika. Svoje 
sehrála I role jiného majitele Vlastni podíl 
výroby je však stále vysoký. 
V roce 2005 zakladatel firmy Karl Hart-

mann prodal tuto společnost gigantu v mail-
cl technice Rohde &. Schwarz z Mnichova. 
Od 1_ dubna 2005 Hameg operuje pod ná-
zvem Hameg Instruments GmbH. 
V témže roce Karl Hartmann odstupuje 

z důvodu věku a kompletní vedeni převzala 
společnost Rohde & Schwarz, ale uvážlivě 
nezavedla žádné podstatné změny a pone-
chává název Hameg GmbH. 

Ani obchodní změny tato trans-
akce nepřinesla? 

Nevím jak v Německu, ale Micronixu 
zustala veškerá distribuční práva jako vý-
hradnímu zástupci v ČR a na Slovensku 
Sortiment, označení i ceny vše zůstalo za-
chováno. 

Jak tento koncept s jiným vlast-
níkem prakticky funguje? 

Jak jsem již řekl. se značkou Hameg 
jsou spojené vlastnosti. jako je spolehlivost, 
trvanlivost. snadnost použití a dobrý poměr 
cena/výkon' Produkty leží v cenovém pásmu 
mezi 300 az 4000 Euro. Horní cenová hranice 
jsou už velmi profesionální přístroje. Avšak 
hlavni produkty Rohde & Schwarz přibližně 
na úrovni 4500 Euro teprve začinaji. 

Mnoho techniků a inženýrů mělo své pry-
ní zkušenosti právě s Hameg produkty. pro-
tože jsou s nimi vybaveny většinou odborné 
školy, univerzity a jednodušší laboratoře. 
Obchodní strategie pak vychází z poznatku. 
že zkušenosti s „mým prvním Hamegem" si 
tito potencionální zákaznici odnašeji do dal-
šího profesionálniho života a požaduji stej-
nou značku vyšší třídy. 

Takže vlastně jsou pod jedním vlastní-
kem dvě třídy vedle sebe oddělených zna-
ček, které jsou jasně definovány. V těchto 
souvislostech lze snadno pochopit snahu 
R&S o rozšířeni, neboť v Hamegu získal do-
plňkový sortiment nižší cenové třidy a zákaz-
nici tak mají k dispozici kompletní nabídku. 

Proto se také současný vývoj Hamegu 
ubirá takovým směrem. aby žádný výrobek 
nepřekrýval, přestože v portfoliu jsou pro-
duktově řady analyzátorů spektra a RF gene-
rator() apod., ale pouze doplňoval výrobky 
R&S. 

Funguje spolupráce mezi obě-
ma značkami? 

Velmi harmonicky . Hospodářská soutěž 
z důvodů racionalizace musí dnes zahrnovat 



)
integraci mnoha funkci. Hameg používá čipy 
RS.S, využívá se stávající „know-hoyf, jak 
v hardwarových komponentech, ale také 
v oblasti softwaru, designu nebo konekfivitě. 
V nové produktové řadě lze najít četné při-
klady součinnosti v použiti komponentů. 

Na jaké trhy se Hameg zaměřuje? 

Nejsilnějši jsou domovské německé trhy. 
Krom toho realizuje velké odběry Francie, 
Anglie a Španělsko a nárůst má take. lam 
patříme i my, tzv. rozšířená Evropské unie. 
Silnou pozici zaujímá i Severní Amerika a Gi-
na. 

Globálni přitomnost Rohde 8 Schwarz 
ve vice než 60 zemích rozšiřuje obchodní 
možnosti a přístup na ostatní trhy v Asii: Pa-
cifiku, na Středním východě a v Jiini Ameri-
ce. Nestrmější růst je v současné době 
V Jižní Koreji. Svýcarsku a v zemích Blízké-
ho východu. 

Co je tedy nosným výrobním pro-
gramem? 

Hameg je především znám svými analo-
govými a analogově-digitálními osciloskopy 
(CombiScope). Analogové osciloskopy Ha-
meg jsou známé svým vynikajícím zobraze-
ním a hlavně výjimečnou schopnosti syn-
chronizovat obraz. 

Analogově digitálni osciloskop (CombiSco-
pe) zase spojuje výhody analogového a digi-
tálního osciloskopu v jednom přistrojí. Je 
velké množství zákazníků, kteří se potřebuji 
podívat na skutečnou - tedy analogovou sto-
pu, ale zároveň tu a tam vyvstává potřeba 
zachycení pulsu - zaznamenání průběhu do 
paměti, či jeho přenesení do PC. Na to by 
byly potřeba 2 osciloskopy - u Hamegu stačí 
použít přepínače „Digital - analog a už mů-
žete zobrazovat ve zvoleném módu. Jedinou 
nevýhodou takového osciloskopu je jeho veli-
kost, protože nemůže použit displej LCD 
jako běžné digitálni osciloskopy, neboť pro 
analogový mód musí být k dispozici analogo-
vá obrazovka. 

Jak je to s údaji o prodeji těchto 
zařízení? Existuje přeci klesající 
trend, pokud jde o analogově 
technologie? 

Přibližně polovina prodeje Hameg ¡sou 
osciloskopy. Poptávka po čistě analogových 
osciloskopech je z toho dnes pouze nece-
lých 50 %. V loňském roce jsme měh v ana-
logových zařízenich, a to navzdory 20% po-
klesu zájmu o analogovou technologii po 
celém světě, dokonce mírný nárůst. 

Samozřejmě konkurence a nabídka dig i-
tálnich osciloskopů je obrovská. Naše spo-
lečnost, stejně jako mnoho firem po celé 
Evropě, nabízi digitálni osciloskopy v cenové 
relaci pod 1000 Euro. Takováto cena však 
téměř vždy zaručuje, že jeden ze tři stěžej-
nich parametrů - šířka pásma, vzorkovací 
frekvence nebo pamět pro zápis bude ohro-
žen v jejich přijatelných mezích. 

Poptávka po „CombiScopes" je určena 
zejména vynikajiclmi všemi třemi ze zmíně-
ných parametrů. Rozsahem šířky pásma až 
200 MHz, reálným vzorkováním až 2 GS/s 
a paměti I Mb na kanál. 

tki --220a Eti1r u nano • ..  

7Ž, COE -6-- 

Merle PLC Hameg HM 8118 

Právě nCombiScopes" jsou totiž zařaze-
ny do skupiny analogových přístrojů, a tak 
nám umožňují klesající poptávku po analo-
gových zařízeních vyrovnat 

To jsou jistě uvážlivě zkombino-
vané funkce v jednom přístroji 
- existuje ještě něco podobné-
ho? 

Po přístrojích, které nahrazují dva pří-
stroje, se ještě zminim o jednom. Ten sdru-
žuje funkci 3 přístrojů (HM 2008). Jedná se 
o Combi scope - Mix, což je 2kanálový osci-
loskop (digitálni i analogový) a 4bitový logic-
ký analyzátor. Opakované vzorkováni do-
sahuje 20 GS/s a paměťový „zoom' je 
možný až 100 000 : 1. Kromě USB a sběrni-
ce RS-232 je možné dokoupit OPIS a Ether-
net. Možná je i FFT analýza. 

Na které dalši zajímavé výrobky 
byste nás rád upozornil? 

Jednou ze silných stránek obecně u pro-
duktů Hameg jsou velmi dobré technické 
parametry za přijatelnou cenu. Tzv. poměr 
cena/výkon. Například u osciloskopů jsem 
se ještě zapomněl zminit, že osciloskopy 
Hameg disponuji běžně citlivosti pod 1 mV/d 
a málokterý konkurent (dokonce i nad rámec 
našich cenových relaci) disponuje takovýmto 
parametrem. 

Kromě osciloskopů je velmi zajíma-
vým a cenově přijatelným výrobkem pro-
gramovatelný (1024 bodů) dvoukanálový 
(2x 30 V(2 A) zdroj HM 8143. Má jednak 
možnost externí modulace výstupniho na-
pěti až do frekvenční hranice 50 kHz, ale 
hlavně umí pracovat ve všech čtyřech 
kvadrantech, coi zajišfuje programovatel-
ná zátěž 30 w. 

Ze zajímavých produktů bych ještě rád 
zminil modulové systémy řady 8000. Tyto 
přístroje jsou vyvinuty koncepčně jako sta-
vebnice. Základní napájecí modul může ob-
sáhnout až 2 moduly. Tak je možné sestavo-
vat a různě kombinovat multimetr, PLC metr, 
čitač. generator, zdroj apod. Výhodou je, že 
lze postupně v jedné sestavě (do „kominkü") 
vytvořit kompletní laboratoř, podle potřeb 
vlastních aplikací. Zdůrazňuji to zejména 
proto, že moduly jsou určeny zejména pro 
školy a univerzity, a jejich variabilita poskytu-
je možnost základního vybaveni pracoviště 
Tyto instituce se doposud od firmy Micron's 
často vybavovaly tzv. měřicím pracovištěm 
Metes řady 91xx, které se však přestalo vyrá-
bět. Jediná možná náhrada jsou pak tyto 
modulární systémy Hameg 

Jaká je poslední novinka? 

Poslední novinkou je egg. PLC HM 8118, 
který měl shodou okolností světovou premié-
ru v Praze na stánku naší firmy Micronix 
v dubnu na veletrhu Amper. Jedná seo auto-
vyrovnávací 200 kHz můstek PLC, jehož zá-
kladní přesnost je 0,05 % a jeho rozlišení za-
činá v oblasti femtofaradü. 

A co se chystá? 

Hameg připravil, samozřejmě 1 ve spolu-
práci s R8.S, snad největší skupinu novinek 
v posledních 20 letech. 

Hlavni sine novinek se mä ,odtajnit" na 
podzim tohoto roku na výstavě Electronica 
2008 v Mnichově. Samozřejmě ihned potom 
budeme o všech těchto produktech informo-
vat. 

Dékuji vám za rozhovor. 

Připravil ng. Josef Kellner. 

NOVA 
KNIHY 

ELEKTROTECHNICKÉ 
TABULKY 

  pro školu i praxi 
GREGOR HABERLE A KOLEKTIV 

Häberle, G. a kol.: Elektrotechnic-
ké tabulky pro školu a praxi. Euro-
pa - Sobotáles, 460 barevných 
stran 135, vázané, obj. č. 121748. 

Český překlad 21. německého vydání 
úspěšného a na školách iv provozech oblí-
beného tabulkového souhrnu základních 
elektrotechnických informací přináší výběr 
nejdůležitějších vzorců, schémat a tabulek 
potřebných pro studium na elektrotechnicky 
zaměřených školách 1 pro praktickou čin-
nost. lildaje jsou rozděleny do osmi oddilů od 
základů matematiky a fyziky, měření a eko-
nomiky přes digitálni a výpočetní techniku, 
regulaci a řizen í až po elektrické stroje, zaří-
zeni, elektroinstalace, spojovací techniku, 
elektromateriály, ochranu životního prostředí 
v elektrotechnice. 
V posledním oddílu jsou soustředěny or-

ganizačni, právní a ekonomické základy pro 
činnost elektrotechnického podniku, včetně 
certifikace a nejdůležitějších norem a předpi-
sů. Na konci knihy je zařazen několikastrán-
kový glosář základních odborných termínů 
a anglicko-německo-český slovniček nejdů-
ležitějších odborných terminü z oblasti elek-
trotechniky. 

Přes sbližování norem v rámci EU byly 
pro české vydání některé odlišné německé 
normy a nařízeni nahrazeny platnými ČSN 
a dalšími předpisy. 

Podrobný obsah je ke stažení z domovské 
stránky knihy: http://shop.ben.cz/121748 

Jedná se opravdu o cennou pinobarev-
nou publikaci v pevné vazbě s mnoha názor-
nými ilustracemi as vysokou užitnou hodno-
tou. Diky přehlednému zpracování vám bude 
jistě sloužit mnoho let. 

Knihu si můžete zakoupit nebo objednat na dobidfu 
prodejné technické Renate BEN Véšinova 5 100 00 

Praha 10, tel. 274 820 411, 274 816 162, fax: 274 822 
775. Dels1 prodejni mista: sady Pétathcatnikä 33, Plzen; 
Veve/113, 8mo, českobratrská 17, Ostrava, e-mař: kni-
hy@,bensz adresa na Interned htfp:MAX.ben.cz. Zá-
sělková služba na Slovensku: Anima, anima@animask, 
www.anima.sk Slovenskegednoty 10 (za klärodnou ban-
kou SR), 04001 Kosice, tel/ax (055)6011262. 
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SVĚTOZOR 

„Bezvývodový" MOSFET 

MOSFET ZXMN2F34MA je první 
polem řízený tranzistor s kanálem 
který firma Zetex Semiconductors 
(www.zetex.com) vyrábí v pouzdře 
bez běžného provedeni vývodů. Ty 
jsou nahrazeny kontaktními výstupky 
na spodní straně pouzdra DFN s roz-
měry 2 x 2 x 0,85 mm. Součástka pak 
zabírá jen asi 50 % plochy, kterou vy-
žaduje na desce s plošnými spoji tran-
zistor v pouzdře SOT-23. To je výhod-
né zvláště y případě spínaných zdroj' 
elektronických přístrojů, u nichž jsou 
jednou z priorit male rozměry. Novä 
tranzistory náleží do řady s kolekto-
rorovým napitím 20 a 30 V, kterou 
tvoři rovněž součástky v klasickém 
provedení pouzder pro povrchovou 
montáž. Bezvývodové pouzdro 
DFN322 tranzistoru ZXMN2F34MA 
má tepelný odpor asi o 40 % menší, 
což usnadňuje chlazení. Při napětí 
hradlo emitor UGs -= 4,5 V a 2,5 V je 
odpor v sepnutém stavu RDs(or) 60 
a 120 mü. Malý náboj závěrného zo-
tavení znamená menši spínací ztráty 
a problämy s elektromagnetickým ru-

Předpokládanou oblastí pou-
žití jsou zdrojové části notebooků, mo-
bilnich telefonů a obecně přenosných 
přístrojů. 

Integrované rychlé nabíječe 
kondenzátoru xenonových 

blesků 

Firma Maxim Integrated Pro-
ducts (www.maxim-ic.com) uvádí na 
trh řadu integrovaných obvodů urče-
ných pro nabijeni vysokonapěťových 
.kondenzátorů pro xenonové blesky di-
gitálních fotoaparátů jak samostat-
ných, tak i vestavěných např. do mo-
bilních telefonů. V rode souhrnně 
označené MAX8685 jsou obsaženy 
typy MAX8685A/F s vyšší rychlosti 
nabíjení v 14vývodovärn pouzdře 
TDFN (3 x 3 mm). K nabiti kondenzá-
toru 100 pF na napiti 300 V případě 
MAX8685A/F, u něhož lze nastavit li-

mit vstupního proudu až 2/2,6 A, sta-
čí 2 s. MAX8685C a MAX8685D 
s pevným omezením vstupního prou-
du na 1/1,6 A, vynikají velmi malými 
rozměry pouzdra (TDFN s 8 piny, 
2 x 3 mm). Na čipech je obsažen 
i MOSFET spínaného zvyšovacího re-
gulátoru, budič tranzistoru IGBT, 
ochranné obvody pro nestandardní 
stavy výstupu jako je zkrat a absence 
zátěže, monitor napětí baterie 
(MAX8685A/F), který upraví rychlost 
nabíjení podle jejího stavu. Všechny 
verze jsou určeny pro rozsah pracov-
ních teplot od -40 do +85 t. K dispo-
zici je i vývojový modul, usnadňující 
aplikaci u výrobců fotoaparátů. Kata-
logový list je vzhledem k úzce spe-
ciálnímu určení obvodu a v närn ob-
saženým informacím dostupný pouze 
perspektivním odběratelům na zákla-
dě zodpovězeného dotazniku. 

Analogové akcelerometry 
pro konzumní elektroniku 

Levné integrované akcelerometry 
nacházejí cestu do rostoucího množ-
ství elektronických přístrojů a zařize-
ní nejen průmyslové (např. robotika), 
ale stále častěji take spotřební elek-
troniky. Slouží v nich např. k detekci 
pohybu, měření náklonu, vibraci 
a rat') s tím, že získaný signál, půso-
bícímu zrychlení úměrné analogově 
napětí, je využit pro řídicí a ochranné 
funkce. Právě pro spotřební elektro-
niku (ochrana pevných disků přenos-
ných přehrávačů před následky pádu, 
herní konzole, přehrávače, hračky, 
krokoměry, zabezpečovací zařízení) 
má sloužit nova řada integrovaných 
tříosých akcelerometrů s kapacitním 
čidlem od firmy Freescale Semicon-

ductor (www.freescale.com) pro mě-
řeni v rozsahu ±1,5 až ±12 g tvořená 
typy lišícími se rozsahem měřeného 
zrychlení MMA7361L/7368L/7341L/ 
/7331L. Kromě typu MMA7638L 
(±1,5 g) lze zvolit mezi dvěma měřicí-
mí rozsahy, např. u MMA7331L je to 
±4 g a ±12 g. Citlivost je např. u typu 
MMA7361L je 800 mV/g případné 
206 mV/g. Odběr ze zdroje o napětí 
2,2 až 3,6 V je pouze 400 pA (po vy-
pnutí do energeticky úsporného reži-
mu 3 pA). 14vývodove pouzdro má 
rozměry 3 x 5 x 1 mm. Rozsah pra-
covních teplot sahá od -40 do +85 °C. 

Optoelektrické 
senzory přiblížení 

Vice komfortu a navíc úsporu ener-
gie pro přenosné přístroje jako jsou 
mobilní telefony, digitální fotoaparáty 
přinášejí dva nové bezkontaktní sen-
zory SFH7740 a SFH7741 vyráběné 
firmou OSRAM Opto Semiconduc-
tor (http://www.osram-os.com). Na 
základě měření vzdálenosti mezi po-
hyblivými částmi přístroje vevhodném 
místě změní senzor některou funkci 
přístroje, např. yypne displej di kláves-
nici. když už jejich práce není zapo-
třebl nebo upraví hlasitost. Spínač 
SFH7740 s rozměry 3,7 x3,7 x 1 mm 
reaguje na vzdálenost mezi 0,5 až 
4 mm a müže ovládat funkci displeje 
u výsuvných mobilních telefonů a u ji-
ných nízkoprofilových přístrojů. Vyu-
žití nalezne take jako náhrada Hallo-
vých sond. Na jeho funkci nemá vliv 
elektromagnetické rušení není jím ani 
vytvářen. Druhý obvod SFH7741 spi-
na při vzdálenosti sledovaného před-
mětu mezi 1,5 až 5 cm. Při aplikaci 
v telefonu může být při přiblížení 
k uchu automaticky odepnut displej 
a klávesnice a upravena hlasitost. Po-
dobně může být vypnut displej kame-
ry při použití optického hledáčku. Oba 
senzory odebíraji asi 50 pA. 

JH 
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AR ZAČÍNAJÍCÍM A MÍRNĚ POKROČILÝM  

Tranzistorový přijímač 
se zpětnou vazbou 

Tento jednoduchý rozhlasový přĺjímač 
je di ky kombinaci kladně a záporné zpět-
né vazby ve vysokofrekvenčním zesilova-
či dosti citlivý a selektivní, takže umožňu-
je i poslech zahraničních vysílačů. 
V prvním díle bude popsána funkce přiji-
mače na střední viny, v druhém dile je 
návod na montáž a oživeni a v třetim po-
kračováni bude popsán krátkovinný vstup-
ní dil. který se vstupu středovinného přiji-
mače podobá. ale liší se hodnotami mnoha 
součástek 

Popis funkce 

Radiové viny jsou zachyceny feritovou 
anténou L1, na venkově múžete přidattaké 
vnější anténu A. Ve městě nedoporučuji 
používat vnější drátovou anténu ani uzem-
něni, protože zachytl vice rušeni než uži-
tečného signálu. Při dálkovém přijmu ve 
městě doporučuji přiblížit k přijímači rá-
movou anti u. 

Rezonanční obvod C1 L1 vybere ze 
směsi signálu zachycených anténou jen 
naladěnou frekvenci přijimaného vysilače 
a úzké pásmo okolo ni. Šiřka pásma je 
tím menšt aim má vstupni obvod menši 
ztráty, tj, větší činitel jakosti Q. Obvod 
s větší jakosti tak dokáže lépe odladit vy-
sílače na sousedních frekvencích, tj. je 
selektivnější. Z cívky 121 se vf napětí pre-
transformuje do vazebniho vinuti L2, a je 
přivedeno do tranzistoru Q1, který ho ze-
sill. L2 má méně závitu než L1, takže L2 
dává menší napětí, ale větši proud. To je 
potřebné, protože tranzistor mä o hodně 
menší vstupní odpor. než je impedance 
laděného obvodu L1C1 Při přímém při-
pojeni báze na L1 by se vstupní obvod 
příliš zatlumil a jeho Qby se hodně zmen-
šilo. 

Zesíleně vf napiti se vede z kolektoru 
Q1 přes C7 do detektoru. Menši část ze-
síleného vysokofrekvenčního napěti se 
take z kolektoru Q1 vede zpět přes ale 
R4, R5 na civku L3. Přes kondenzátor 04 
a potenciometr P1 se proudový okruh uza-
vírá do země. Z cívky L3 se energie pře-
transformuje zpět do vstupirěho obvodu C1 
L1. Zpětnovazebni energie se přičítá 

C31 

2,2 
1 

Cl 02 ol/ 

100 33 

k energli zachycené anténou, a tim se sig-
nál zesiluje. Díky kladné zpětné vazbě se 
zesíleni vf zesilovače mnohokrát zvětši. 
Tim, že kladná zpětná vazba nahrazuje 
velkou část ztrát energie ve vstupním ob-
vodu. zdánlivě se zvětší jakost Q vstup-
ního obvodu, a přijIman je mnohem se-
lektivnější. 

Situ kladné zpětné vazby řídíte poten-
ciometrem P1. 0. ím je odpor P1 menši, 
tim je zpětná vazba silnější. Při zesilová-
ní vazby se zvětšuje citlivost a selektivita, 
ale po překročení určitého bodu (meze sta-
bility) se obvod rozkmitá. Je to zpusobe-
no tím, že na vstup se vraci vice energie, 
než jsou ztráty v obvodu, a přebytečná 
energie koluje stale zesilovačem a vstup-
nim obvodem, a při tom se pořád zesiluje, 
dokud není omezena nelinearitou tranzis-
toru. Smícháním vf proudu vznikajícího 
oscilací s přijímaným vf signálem vznikne 
rozdílový nf zázněj - pískáni. Pokud ještě 
zvětšíte zpětnou vazbu, oscilace se zesíli 
ještš vice, jejich maximálni velikost je 
omezena jen velikostí napájecího napětí. 
Oscilujici vstupní obvod vyzařuje do an-
tény a ruší jině přijimače v blízkém okolí. 

Rezistor R3 mezi emitorem Q1 a kost-
rou vytvá ří slabou zápornou zpětnou vaz-
bu a trochu zmenšuje zesíleni tranzisto-
ru. Hlavně však upravuje tvar převodni 
charakteristiky tranzistoru (zmenšuje ne-
linearitu) tak, aby zpětná vazba nasazo-
vala měkce. To znamená, že při malém 
překročeni meze stability se obvod rozkmi-
tá jen slabě, a nepatrným zvětšením od-
poru P1 oscilace zaniknou a přijimač je 
nastaven na maximální citlivost a selekti-
vitu. Tvar převodní charakteristiky tranzis-
toru Q1 spolu s R3 je takový, že při zvět-
šováni signálu zesíleni trochu klesá takže 
při jen mírném přebytku zesíleni ve smyč-
ce se oscilace ustálí na malé velikosti. 
Odpor R3 nesmi být přemostěn konden-
zátorem. Optimální velikost R3 pro měk-
ké nasazováni kmitů je taková, při které 
na R3 vzniká stejnosměrný úbytek napětí 
přibližně 25 až 35 milivoltů. 

Bez R3 (kdyby byl emitor spojen při-
mo s kostrou), nebo kdyby byl R3 tak malý, 
že napětí na R3 by bylo menši než 13 mV 

06 

150 

P5 
C9 + ca 229 

6eRr -r 102., 
_L. 

L3 She 

Cl 

P 
2'2 

02 C7 

lne —0 il-
12k 1 3rD 

L2 061 Cil 

I<C5e9 02 50201  I  
330n 

P C6 111 131 H-----1 012 og KC51,1b 
C \ \OE zr-,,n7 12k ál2132 2  iSla P2 

5- 7 1 14n7 lec lug. i 0112e1 illen 92 

_L GPO 

lek lir. 

010 -1 
4k7 

oscilace by nasazovaly tvrdě. To zname-
ná ' že po malém překročeni meze stabili-
ty (zmenšením P1) se hned obvod roz-
kmitá silně, a musíte o dost zvětšit odpor 
P1. aby oscilace ustaly. Pak však není při-
jímač dost citlivý a selektivní. Tvrdé na-
sazování oscilaci je dáno tvarem převod-
ni charakteristiky tranzistoru, ta má takový 
tvar, že při zvětšováni síly signálu se ze-
silent zvětšuje. Amplituda oscilaci je ome-
zena jen napájecím napětím. Nastaveni 
P1 do optimálního bodu s velkou citlivostí 
je při tvrdém nasazováni vazby obtížné 
až nemožně. C5 kompenzuje kapacitu 
mezi kolektorem a bázi tranzistoru 01, bez 
něj je zpětnovazebni proud trochu fázově 
posunut a to způsobuje deformaci rezo-
nanční křivky k jedné straně. 

Amplitudový detektor — zdvojovač na-
pětí je tvořen diodami D1, D2. C10 a zatí-
žen potenciometrem regulace hlasitosti 
P2. V detektoru se modulované vysoko-
frekvenční napětí přemění na nizkofrek-
venčni napětí. To se zesiluje tranzistorem 
02. Rezistor R9 vytváří zápornou zpět-
nou vazbu — trochu zmenšuje zesíleni 
tranzistoru 02 a také zvětšuje vstupní im-
pedanci tranzistoru. Detektor je proto 
méně zatížen. Při zatíženi detektoru při-
liš malým vstupním odporem dalšího stup-
ně bude signál zkreslený. Kondenzátor 
C13 odstraňuje zbytky vf napětí, prošlé 
detektorem a omezuje přenos vysokých 
tónu. Tim se zeslabuje šum a rušeni. Kon-
denzátor také zmenšuje náchylnost obvo-
du k divokým oscilacim. 

Pokud vám stoat poslech na citlivá vy-
sokoohmovä sluchátka, kolektor 02 při-
pojíte přímo ke sluchátkům (ta budou mís-
to rezistoru R10, integrovaný obvod IC1 
a R11 al R13 a C15 až C20 vynecháte). 
Chcete-li poslouchat hlasitě na reproduk-
tor nebo na málo citlivá nizkochmová 
sluchátka, signal se musí ještě zesílit 
v koncovém nf zesilovači, tvořeném inte-
grovaným obvodem L M386. Ten jev ne-
jednodušším zapojeni se zesílením 20. 

Kondezátory C8, 09, 014, C16, C20 
a rezistory R6 a R12 filtruji napájecí na-
pěti tak, aby se přes napájecí přívod ne-
přenášel signál z výstupu na vstup. Brání 
tak nežádoucímu divokému rozkmitání ce-
lého přijimače, kladně zpětné vazbě tam, 
kde nemá být. 

Petr Jeniček 
(Pokračováni příště) 
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Mikrokontroléry PIC (9) 
Jednoduchý programátor 

mikrokontrolérů PIC 

V minulých dílech jsme se sezná-
mili se zpüsobem programování 
mikrokontrolérü PIC, popsali jsme si 
možnosti propojení programátoru 
s mikrokontrolérem a stručně jsme se 
zmínili o komerčním programátoru 
PRESTO a jeho vlastnostech. Pro ty, 
kteří neuvažuji, že by se programo-
vání mikrokontrolérö věnovali vážně-
ji, anebo si chtějí programování jen 
tak vyzkoušet a nechce se jim inves-
tovat do komerčního programátoru, je 
na obr. 6 uveden jednoduchý progra-
mátor mikrokontrolšrü PIC, který vy-
žaduje pouze jeden logický obvod 
a několik dalších součástek. 

Programátor se připojuje k počíta-
či přes paralelní port LPT, přičemž ke 
komunikaci se využívá pěti vodičů, 
které jsou s výjimkou signálu Vpp přes 
budiče s otevřeným kolektorem přímo 
připojeny k příslušným programova-
cím vývodům mikrokontroléru. Signal 
data_out (LPT 2) přivádí data z PC 
na datový programovaci vývod mik-
rokontroléru PGD a signal data in 
(LPT 10) přenáší data z vývodu PD 
do PC. Otevřený kolektor umožňuje 
uvést výstup budiče do stavu vysokě 
impedance, při kterém je možné číst 
data z vývodu POD. Hodinový signal 
je přiváděn na vstup mikrokontroléru 
PGC prostřednictvím vodiče clock 
(LPT 3). Signálem Vcc (LPT 4) zapí-
ná obslužný software napájecí napiti 
mikrokontroléru. V zapojení na obr. 6 
se však předpokládá, že budeme pro-
gramovat mikrokontrolér přímo v apli-
kaci, která může m it vlastní napájeni, 
a proto se tento signal používá pouze 
pro LED indikujíci právě probíhající 
programování (popř. čtení programu 
nebo mazáni). Signál Vpp (LPT 5) 
aktivuje přes budič a p-n-p tranzistor 
programovací napětí 13 V, které se 
přivádí v průběhu programování na 
vývod mikrokontroléru MCLR/V pp. 

7 L507 

OE, 

Programátor vyžaduje kromě napáje-
ciho napětí 5 V pro integrovaný ob-
vod 74LSO7 navic ještě zdroj napětí 
13 V pro programovací signal Vpp. Vy-
užíváme-li k napájení aplikace s mik-
rokontrolérem napětí 5 V, múžeme je 
s výhodou použit i pro napájeni pro-
gramátoru. V opačném případě bude 
nutnä upravit napájecí napětí mikro-
kontroléru na 5 V, protože programá-
tor jiné napájecí napětí nepodporuje. 
Vzhledem k tornu, že je zvětšeně pro-
gramovací napiti Vpp mikrokontrolě-
rem využíváno pouze jako indikace 
pro přechod do programovacího 
módu, nároky na jeho přesnou veli-
kost a stabilitu nejsou velké a rovněž 
i odebíraný proud je velmi malý. Po-
žadované napití přibližně 13 V lze zís-
kat několika způsoby. Disponujeme-li 
zdrojem s napětím alespoň 16 V, je 
nejjednodušším řešením použit sta-
bilizátor napiti 78L12 dopiněný dvě-
ma diodami (víz obr. 7). Další mož-
nosti je vygenerovat napětí 13 V 
DC-DC konvertorem (např. s někte-
rým z dostupných integrovaných ob-
vodů k tomuto účelu určených) apod. 
Možné řešení napájecího zdroje k pro-
gramátoru je uvedeno na obr 7. Po-
kud byste chtěli toto zapojeni použit 
zároveň i k napájeni aplikace s mik-
rokontrolérem, nahraďte stabilizátor 
78L05 výkonnějším typem 7805, ke 
kterému v případě potřeby přišroubuj-
te malý chladič. Diky úbytku napětí na 
dvou diodách (přibližně 1,3 V) bude na 
výstupu stabilizátoru 78L12 asi 13,3 V. 
Připojeni programátoru k mikrokont-
roléru bylo popsáno v minulých dílech 
seriálu (viz obr. 5. PE 07/2008). V pří-
padě mikrokontroléru PIC16F88 při-
pojíme signal POD na pin 13, signal 
FOC na pin 12 a signal V„ na pin 4. 
Rovněž nezapomeňte mifirmálně při 
prvním programováni připojit pin 9 
(vstup PGM) na GND přes rezistor 
10 ko, čímž se zabrání aktivaci 
nízkonapěťového programovacího 
módu, a vývod 4 (MCLR/Vpp) připojte 

POD 

PGC 

Vpp 

Obr. 6. 
Schéma jednoduchého 
programátoru mikro-
kontrolérü PIC, který 
se připojuje k PC přes 

paralelní port 
a k mikrokontroléru 
přes rozhraní ICSP 

Obr. 8. 
Rozmistěn1 vývodu 
použitých součástek 
(obvod 78L05 má 
stejně rozmístění 
vývodů jako 78L12) 

přes rezistor 101(12 na V„, aby se mi-
krokontroe po skončent programo-
váni samovolně nerestartoval. 

Důležitou součástí programátoru je 
obslužný software na PC, který NW 
celý proces programování, implemen-
tuje programovací algoritmy pro jed-
notlivé mikrokontroléry a umožňuje 
načíst a editovat obsah programové 
paměti, paměti EEPROM a konfigu-
rační paměfi mikrokontroläru. S pro-
gramátorem spolupracuji dva PC pro-
gramy, IC-Prog [1] a WinPIC800 [2], 
které jsou oba dostupné na internetu 
volně ke staženi. Oba programy dis-
ponují všemi základními funkcemi pro 
programování mikrokontroléru (zápis 
dat do programové a datově paměti 
mikrokontroléru. načteni obsahu pa-
měti z mikrokontroléru, vymazání pa-
měti, verifikace, editace programu 
a dat v hexadecimálním '<odd. edita-
ce konfiguračních slov atd.). Progra-
my mají intuitivní ovládáni, podporuji 
většinu běžně používaných mikrokon-
trolérü PIC a disponuji některými prak-
tickými funkcemi. WinPIC800 je jed-
nodušší na nastaveni, je lokalizován 
do českého jazyka a subjektivně pu-
sobi spolehlivěji. IC-Frog není potře-
ba instalovat a podporuje některé 
funkce, které usnadní testování pro-
gramátoru. Programování je s ním 
však o něco pomalejší. U obou pro-
gramü je nutné jako typ programáto-
ru zvolit ProPic 2, který využívá pro 
komunikaci s PC stejné vývody para-
lelního portu. V příštím čísle se struč-
ně seznámíme s instalaci, nastavenim 
a hlavními funkcemi těchto programů 

Vít Špringi 
(Pokračování 

[1] http://wwwic-progcom/ 
[2] http://www.winpic800.com/ 

Obr. 7. Napájecí zdroj 
k programátoru z obr. 6 
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JEDNODUCHÁ ZAPOJENÍ PRO VOLNÝ ČAS  
Magnetoterapie 

s impulsní elektroterapií 
Všechny mé minulé příspěvky na 

téma magnetoterapie se zabývaly 
konstrukcí přístrojů pro léčení pomo-
ci impulsnítio magnetického pole. 

První publikace v Electusu 1998 
vlastně popisovala již dva roky fun-
gující pomůcku, kterou jsem si sám 
úspěšně vyléčil tenisový loket. Postu-
pem času jsem zapojeni vylepšoval 
a v posledním článku v PE 9/2005 
obsahoval přístroj dva lavinové gene-
rátory, z nichž jeden byl ovlivňován 
druhým, a tak se na aplikačni cívce 
nacházely impulsy s kmitočtem roz-
mítaným od 3 do přibližně 70 Hz. 
Z lékařského výzkumu vyplynulo, 

že veškeré ovlivňování biologických 
dějů v našem těle má úzkou spojitost 
se schopností smyslú vnímat až do 
určitého kritického kmitočtu impulsy 
podnětů jednotlivě. Např. u zrakové-
ho vjemu vnímáme impulsy světla 
jako spojité světlo při kmitočtech nad 
30 Hz, a to samé zřejmě platt i pro 
impulsy elektrické nebo magnetické. 

Proto jsem v dalším megnetotera-
peutickém přístroji, jehož schema je 
v levé části obr. 1, vypustil rozmítání 
kmitočtu impulse; a potenciometr P1 
pro ovládání kmitočtu impulsů jsem 
umístil na panel. Volbou kapacity 
kondenzátoru Cl a odporu součástek 
R1 a P1 jsem dosáhl rozsahu ovládá-
ni kmitočtu mezi 3 a 30 Hz a uživatel 
přístroje si nastaví kmitočet podle po-
třeby. Misto rozmítání pak může při 
každé další aplikaci tento kmitočet 
poněkud změnit. 

Je dost možné, że v léčení mag-
netickými ei elektrickými impulsy lze 
hledat souvislost s frekvenci mozko-
vých vin, které se pohybuji od 0,2 do 
28 Hz a odrážejí stav našeho vědomí. 
Vlny alfa ci kmitočtu 8 až 12 Hz souvi-
sejí s relaxací, beta o kmitočtu 13 až 
28 Hz s iritací, zlostí, starostí atd., 
delta o kmitočtu 0,2 až 3,5 Hz s hlu-
bokým spánkem nebo transem a the-

+12-15 V 

ta o kmitočtu 3,5 až 7,5 Hz se zaml-
ženým stavem během denního snění. 

Některé metody elektroléčby po-
užívají pro specifické případy elek-
trické impulsy s ovladatelným kmi-
točtem a především s ovladatelnou 
úrovni, které léčenou tkáň stimulují 
pomoci např. mosazných elektrod. 
Tato metoda se užívá nejvíce při léč-
bě karpálního tunelu (podrobnosti na 
internetu). Aby mohl být popisovaný 
magnetoterapeutický přistroj použit 
i k elektroléčbě, přidal jsem k němu 
několik součástek (na obr. 1 vpravo) 
a výsledkem je, že na výstupních 
zdířkách S1 a S2 jsou impulsy stej-
nosměrného napětí o kmitočtu 3 až 
30 Hz a rozkmitu až 250 V. 

Jako T3 na obr. 1 lze použít každý 
NPN tranzistor, který snese impulsní 
proud asi 200 mA. Já jsem použil 
tranzistor typu D667, který byl osa-
zen ve videozesilovačich barevných 
TV přijímačů. 

Obr. 2. Konstrukce experimentálního přístroje pro magnetoterapä 
a elektroimpulsni terapii 

pico 

Pokud chceme generovat ss im-
pulsy k elektroterapii, zaměníme pou-
ze magnetoterapeutickou aplikační 
cívku Li zvyšujícím transformátorem 
TR1. Vhodný le výstupril transfor-
mátor z elektronkových připmačú, 
kterým se transformuje anodová im-
pedance 7 kft na impedanci repro-
duktoru 5 Si Narnéřene indukčnosti 
vinutí jsou okolo 2,8 H a 1,8 mH. 
Stejně tak vyhoví i transformátory 
z různých síťových adaptérů s vinutí-
mi 230 V/12 V. 

Protože potřebujeme nook( im-
pulsů z kolektoru T3 transformovat 
nahoru, zapojíme do kolektorového 
obvodu T3 sekundární vinuti trans-
formátoru o indukčnosti asi 2 mH. 

Abychom omezili výstupní proud 
na rozumnou Velikost, zařadíme do 
série s vinutím transformátoru rezis-
tor Rs o odporu přibližně 25 n. Na 
tomto rezistoru jsem naměřil středni 
úbytek napětí kolem 1,7 V, což odpo-

S 1 

›- irýstupnitrato 

i pro elektronkyTR  
P 3 

Dopiněk pro elektroimpulsnIterapii 

Obr. 1. Magnetoterapeutický přístroj (vlevo) 
a dopiněk pro elektroimpulsni terapii (vpravo) 
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vídá proudu 70 mA. Úpravou odporu 
rezistoru Rs můžeme účinnä měnit 
i maximální špičkové napití stejno-
směrných impulsů. 

Velikost špičkového napětí na vý-
stupních zdířkách S1 a 52 snadno 
zjistíme tak, že na zdířky misto elek-
trod připojíme kondenzátor o kapaci-
tě 4,7 HF1250 V, a po nabiti kondenzá-
toru změříme napětí na něm běžným 
digitálním multimetrem (se vstupním 
odporem alespoň 10 Mf2). 

Napětí impulsů závisí na natočení 
potenciometru P2. Potenciometrem 
P3 se vymezuje maximální napiti Im-
pulsů na asi 200 V. 
K indikaci funkce přístroje se může 

použít jak piezosluchátko, tak LED, 
která bliká v rytmu impulsů. 
V literature tolik zdůrazňovaná 

ochrana před účinkem síťového na-
pětí 230 V je v případě napájeni ze 
síťového zdroje zajištěna především 
izolaci napájeciho transformátoru 
zdroje a navíc izolací mezi sekundár-
ním a primárním vinutím impulsniho 
transformátoru TR1. Maxiskeptici mo-
hou přístroj napájet z gelového aku-
mulátoru nebo NiCd akupaku. Při 
napájecím napětí 12 V nepřesahuje 
proud odebíraný ze zdroje 100 mA. 

Na fotografii mého domácího ex-
perimentálního přístroje (obr. 2) je 
zřejmé, že jsem přístroj vestavěl do 
skříňky od starého LAW konvertoru 
pro druhý TV program, ve které jsem 
ponechal původní síťový transformá-
tor a síťový vypínač. 

Zvyšující transformátor TR1 jsem 
si zhotovil tak, že do cívky od jazýč-
kového relé jsem zasunul feritové já-
dro a na původní vinutí, které takto 
získalo indukčnost 3 H. jsem navinul 
několik vrstev izolace a pak experi-
mentálně několik stovek závitů lako-
vaného měděného drátu o průměru 
0,2 mm, přičemž indukčnost tohoto 
vinuti byla naměřena 2 mH. 

Při aplikaci elektrických impulsu 
se v literatuře doporučuje pokaždé 
změnit polaritu na sondách. Sami si 
můžete odzkoušet, že účinek impuls-
Mho napití je cítit především u klad-
né elektrody. 

Obr. 3. 
AplikačnI 
pomůcka 
pro ušní 

magnetoterapii 

Obr 4. 
Aid'Metal 
pomůcka 

pro impulsni 
elektroterapii 
karpálnlho 

tunelu 

Obr 5 
Aplikačni 
, pomůcka 
pro ompulsni 
elektroterapii 

kolena 
zhotovené 
ze starých 

stereofonních 
sluchátek 

Obr. 6 
Impulsní 

elektroterapie 
kolena v praxi. 
Most sluchá-
tek musíme 
řádně napru-
24, aby byly 
elektrody 
na koleno 
dostatečně 
přitisknuty 

Aplikačni pomůcky 

Pro magnetickou terapii tinnitu 
(pískání v uších) jsem na plastove 
pouzdro od tuh do versatilek navinul 
cívku o přibližně 400 závitech mědě-
ného lakovaného drátu o průměru 
0,2 mm. Dovnitř cívky je těsně zasu-
nut kus feritové antény o průměru 
10 mm. Aby cívka držela v uchu, vy-
sune se ferit tak, že po zasunutí do 
ucha stači vest přívodní šňůru přes 
hlavu. Po dobu aplikace (asi 20 min) 
se tato poloha nemění (obr. 3). 

Pro aplikaci impulsní elektrotera-
pie (IET) jsem zhctovil pro případ lé-
čeni karpálnlho tunelu dvě pruiné 
spony z kousku žlutého novoduru 
a na konce pomoct oboustranně lepi-
cí pásky připevnil elektrody z mosaz-
ného plechu o rozměrech 18 x 35 mm, 
na které jsou připájeny přívodní kab-
liky (obr. 4). 

Pokud se aplikuje IET na koleno 
či rameno, je možné elektrody přilepit 
náplastí, ale já jsem si pro tyto přípa-
dy upravil stará nepoužívaná stereo-
fonní sluchátka tak, že jsem odstranil 
reproduktorky a opět pomocí obou-

stranně lepíci pásky přilepil elektrody 
na ušrüky (obr. 5). Jak to vypadá pří-
mo na koleně, je vidět na obr 6. 

Využívání magnetoterapie z lékař-
ského hlediska je na internetu popiso-
váno na wvvw.finest.cz/index, o im-
pulsní elektroterapii je pojednáváno 
např. na www.cemrfree.cz 

Dotazy k této problematice jsem 
v průběhu osmi let zpracoval do 
dvoustránkového příspěvku, který 
rád zájemcům poskytnu na e-mailově 
adrese oklacp@seznam.cz nebo 
oklacp@windowsfiye.com • 
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Elektronická 
hrací kostka 

Na této konstrukci si začátečník 
může vyzkoušet práci s elektronický-
mi součástkami a dokončený pří-
stroj pak najde využití při hraní ruz-
ných stolních her (člověče, nezlob se 
apod.). 

Elektronická hraci kostka obsahu-
je 7 LED uspořádaných do tvaru pís-
mene 1-I, které klasickým způsobem 
zobrazují výsledek hodu kostkou, tj. 1 
až 6 bodů. „Hod kostkou" se uskuteč-
ňuje stisknutím tlačítka Sl. Při stisk-
nutém tlačítku slabě svítí všechny 
LED současně. Po uvolněni tlačítka 
se vnitřní čltač zastaví v nahodilém 
stavu a zůstanou trvale svítit LED vy-
jadřující výsledek hodu. Pravděpo-
dobnost kterékoliv z možností 1 až 6 
je stejná a rovná se 1/6. 

Kvüli vyzkoušeni funkce byl zho-
toven vzorek hrad l kostky na desce 
s plošnými spoji. Fotografie desky 
osazené součástkami je na obr. 7. 

Popis funkce 

Schema elektronické hrací kostky 
je na obr. 8. Základem zapojení je 
obvod 4060 (101), který obsahuje čtr-
náctibitový binární čitač a taktovací 
RC generátor Pomocí hradla AND 
sestaveného z diod D1 a D2 je počet 
stavu výstupů šitače 04 až Q14 
omezen na šest, tedy na tolik, kolik 
je možných stavu klasické hrací 
kostky. 

Stavy výstupu 04 až 06 čítače 
jsou hradly NOR typu 4001 (102) 
a NAND typu 4011 (103) převáděny 
na tisla 1 až 6, která jsou zobrazová-
na sedmi LED D3 až D9. LED vyjad-
řují čísla 1 až 6 stejnými obrazci, jaké 
vytvářel body na hrací kostce. 

Kmi očet taktovacího generátoru 
je určován hodnotami součástek Cl 
a R2 a 'e přibližně 2,9 kHz. 

Tak ovací generátor se uvádí do 
činnosti tlačítkem Sl. Při stisknutém 

tlačítku generátor kmitá, stavy čítače 
se periodicky mění a sviti všechny 
LED soušasnš. Po uvolněni tlačítka 
generátor přestane kmitat. v šítači 
zůstane zachycen poslední stav a zů-
stanou svítit ty LED, které tento stav 
vyjadřují. Protože okamžik uvolně-
ni tlačítka je nahodilý, je nahodilý 
i poslední stav čitače, který je zob-
razován. 

Přistroj je napájen napětím 9 V 
z destičkové baterie nebo ze siřového 
adaptéru, pracuje však v širokém 
rozsahu napájecího napětí 5 až 12 V. 
Při napájecím napětí 9 V a při stisk-
nutém tlačítku S1 je napáject proud 
asi 20 mA. po uvolnění tlačítka závisí 
napájecí proud na počtu rozsvíce-
ných LED, při zobrazování šesti bodů 
je asi 30 mA. 

Při použití zvlášť svítivých LED D3 
až D9 můžeme napájecí proud zmen-
šit zvětšením odporu jejich předřad-
ných rezistoru. Použijeme-li např. 
bile LED, které jasně svítí už při 
proudu 1 mA a nejsou nijak drahé, 
můžeme zvětšit odpor rezistorů R4 
až R10 až na 4,7 kš)., čímž snížíme 
maximální napájecí proud na přibliž-
ně 7 mA. 

Konstrukce a oživení 

Elektronická hrací kostka je zkon-
struována z vývodových součástek, 

L@ KEO2R8 

Obr. 9 Obrazec spojů elektronické brad kostky (měř.: 1 
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Obr. 7. Elektronická hrací kostka 

kterě jsou připájeně na desce s jed-
nostrannými plošnými spoji. Obra-
zec spojů je na obr. 9, rozmístěni 
součástek na desce je na obr. 10. 
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Obr 10 Rozmistěni součástek na desce elektronické brad kos ky 

Napřed na desku připájíme rezis-
tory. Z jejich odštípnutých vývodů 
pak zhotovíme drátové propojky, kte-
rých je na desce celkem 8. Dale při-
pájíme diody, objímky pro 10 (pozor, 
101 je natočen v opačném směru než 
102 a 103), kondenzátory a LED. 10 
jsou v objímkách, abychom je případ-
né mohli použit i v jiných konstruk-
cích. O volbě typu LED již byla zmín-
ka. LED připájíme pouzdrem na doraz 
k desce nebo jejich vzdálenost od 
desky vymezime plastovými distanč-
ními sloupky o délce např. 5 mm 
(KDR05). 

Elektronická hrací kostka neobsa-
huje žádné nastavovací prvky, a po-
kud jsme pečlivě připájeli správné 
součástky a nezaměnili orientaci 10 
a diod, musí, stejně jako realizovaný 
vzorek, pracovat na první zapojeni. 

Vyzkoušenou fungující desku ve-
stavíme i s napájecí baterii do plo-
ché plastové skřičky. Do horní stäny 
skříňky vyvrtáme sedm děr pro LED 
a umístíme na ní tlačítko S1 a vypi-
nač napájení. 

Zhotovený vzorek přístroje byl 
podroben základním měřenim, jejichž 
výsledky jsou uvedeny v předchozím 
textu. Kromě toho bylo zjišťováno, 
zda jsou vylosovaná čísla skutečně 
nahodilá a maji stejnou pravděpo-
dobnost výskytu. Bylo uskutečněno 
96 „hodů kostkou" (tj. bylo 96x stisk-
nuto tlačítko Si) a bylo shledáno, že 
číslo 1 „padlo" 20x, číslo 2 „padlO' 9x, 
číslo 3 „padlo" 18x, číslo 4 „padlo" 
18x, číslo 5 „padlo" 17x a číslo 6 
„padlo" 14x. Přitom při nahodilém lo-
sování by se každé číslo mělo vy-
skytnout 16x. Znamená to, že losová-

ni není zcela nahodilé nebo že počet 
losováni 96 je příliš malý na to, aby 
byl získán očekávaný výsledek. Pro 
rozhodnutí této otázky by bylo zřejmě 
nutné uskutečnit podstatně větší po-
čet „hodů kostkou" 

Seznam součástek 

R1 
R2 
R3 
R4 až R10 
Cl 
C2 
D1, D2 
D3 až D9 

2.2 MQ10,6 W/1 %. metal. 
220 k0/0,6 W/1 %, metal. 
100 la0,6 W/1 %, metal 
1 ki2/0.6 W/1 %, metal 
1 nF/J/100 V, fäliový 
47 pF/25 V, radiální 
1N4148 
LED červená, 5 mm, 
s větší svitivosti 

101 4060 (DIL16) 
102 4001 (DIL14) 
103 4011 (DIL14) 
objímka precizni DIL16 1 kus 
objímka precizní DIL14 2 kusy 
deska s plošnými spoji č. KEO2R8 
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J2 

ZEM 

Nízkofrekvenční 

telegrafní filtr 

Mezi stále se opakující konstruk-
ce, které každý radioamatér pojedná-
vá po svém, patří i nízkofrekvenční 
telegrafní 

Schema telegrafního filtru němec-
kého amatéra Dr, Petra Brumma, 
DL7HG, je na obr. 11. Jedná se o ak-
tivnl pásmovou propust s operačním 
zesilovačem (OZ) TL074 (101B), kte-
rá má na vstupu i výstupu zapojeny 
oddělovaci sledovače signálu s OZ 
101A a 101C. Filtr se v přijímači za-
pojuje mezi nf předzesilovač a konco-
vý zesilovač. 

Kmitočtový průběh propusti má 
úzký zaoblený vrchol a pozvolně kle-
sající boky. Střední kmitočet propusti 
je asi 800 Hz a lze jej nastavit trim-
rem Pl. Propust má nepatrný zisk 
+1 dB a pro pokles přenosu 6 dB má 
šířku pásma 250 Hz. 
V propusti musí být použity sou-

částky s přesnými hodnotami. Kon-
denzátory C2 a C3 musí být kvalitní 
fóliové a jejich předepsaná kapacita 
musí být dodržena s přesností ±1 %. 
Rezistory ve filtru nemají odpory 
z řady E24, proto byly na jejich mís-
tech použity vždy dva rezistory zapo-
jené do série. I tyto rezistory (R2 až 
R6) musí být kvalitní s kovovou vrst-
vou a musí mít předepsaný odpor 
s přesností ±1 %. 

Filtr je napájen vnějším ss nape-
tím 12 V a má spotřebu asi 8 mA. 
Předpetí pro vstupy OZ se odebírá z dě-
(be R7, R8 přes sledovač s OZ 101I2 
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Tématem Elsie 5/2008, které vychází začátkem 
října 2008, jsou rozhlasové přijímače AM 
(přimozesilujici i superhety) pro DV, SV a KV. 
V čísle je mnoho ověřených zapojeni včetně 
DPS a podrobného popisu slacroväni 



Nf osciloskop ÍVYBRALI JSME 
s výstupem na TV Dlic OBÁLKU  

Radim Pechal 

Tato konstrukce vznikla během asi dvou let studia na střední 
škole. Stala se tak zároveň i maturitní prací, která zasahuje do 
mnoha oborů elektrotechniky, jako jsou elektrotechnická měření, 
mikroprocesorová technika, televizni technika apod. Konstrukce 
dosáhla takového rozsahu, že jsem se rozhodl ji uveřejnit také 
v časopise pro širší upotřebení. Celou technickou dokumentaci 
můžete nalézt na [4 Součástí článku jsou take návrhy desek 
s plošnými spoji a odkazy na internetové stránky s programy pro 
mikrokontroléry. 

Osciloskop patří bezesporu mezi 
základní měřicí přístroje v elektro-
technice. Osciloskopy se vyrábějí ve 
dvou základních provedeních - analo-
gově a digitální. Amatérská konstruk-
ce analogového osciloskopu je po-
měrně složitá a nákladná, naopak 
konstrukce digitálního osciloskopu je 
vzhledem k dostupnosti mikrokontro-
WI) mnohem snazší. 

Jedním ze základních prvků kaž-
dého osciloskopu je zobrazovací jed-
notka. U analogových osciloskopů se 
můžeme setkat s osciloskopickými 
obrazovkami. Moderní digitální osci-
loskopy používají různé displeje, kte-
ré bývají často velmi nákladné. Proto 
jsou některé konstrukce pojaty jako 
moduly, které se dap připojit k počíta-
či. Data se pak zobrazuji pomocí na-
instalovaného software na monitoru 
počítače. Nevýhodou takové koncep-
ce je požadavek na počítač, tedy větši 
energetická náročnost zařízení a také 
vyšší cena. 

Snahou této konstrukce bylo vy-
tvořit osciloskop, který by byl nezá-
vislý na počítači, zároveň aby jeho 
displej nabízel dostatečný prostor pro 
zobrazování naměřených dat. Po 
zváženi dostupných možnosti byla 
zvolena jako zobrazovací jednotka 
obrazovka standardního televizoru. 
Výhoda televizoru je v torn, že nabízí 
dostatečné rozlišení, snadnou komu-
nikaci se zařízením a všeobecnou 
dostupnost. 

Většina digitálních osciloskopů se 
skládá z rychlého převodníku A/D, 
paměti a z řidiciho obvodu. Tato 
koncepce je standardní a osvědčená, 
dostupnost součástkové základny 
umožňuje tyto bloky zahrnout do je-
dine součástky - mikrokontroléru. Vý-
hodou tohoto přístupu je jednodu-
chost a nízké náklady, nevýhodou je 
nižší vzorkovací frekvence oscilosko-
pu. Protože diem konstrukce bylo 
vytvořit osciloskop, který umožní mě-
řeni v oblasti nizkofrekvenčnich kmi-
točtů, je možné toto omezení přijmout. 

Výsledkem je nf osciloskop, který 
dokáže snímat signál s vzorkovací 
frekvencí 500 kHz. 

Blokový popis 

jednotlivých celků 

Celkové zařízení se dělí na dvě 
části. První část zařízení je modul TV 
terminálu. Jeho úkolem je zajistit ko-
munikaci mezi uživatelem a oscilo-
skopem. Hlavním úkolem TV termi-
nálu je zobrazování naměřených dat 
na TV obrazovce. Komunikaci uživa-
tele s osciloskopem umožňuje klá-
vesnice pro osobní počítače kompati-
bilní s IBM AT. 

Druhou částí je osciloskop, který 
slouží k samotnému měřeni signálu. 
Toto zařízení obsahuje vstupní obvody 
pro úpravu měřeného signálu a mik-
rokontrolér, který obsahuje převodník 
A/D pro převod napětí z analogové 
podoby do digitální. Dále umožňuje 
úpravu získaných dat a jejich odeslá-
ní k zobrazeni. 

Modul TV terminálu 

Snahou bylo vytvořit zařízená' kte-
ré by se chovalo jako terminál s vý-
stupem na televizní obrazovku. U ter-
minálu se data nejen přijimajf ale 
jsou take vysílána. Proto je k modulu 
kromě TV připojena take klávesnice. 
Volil jsem klávesnici kompatibilní 
s IBM AT. Tento typ klávesnice je vel-
mi levný a běžně dostupný. 

TV obrazovka má dostatečné roz-
lišení pro zobrazováni znaků, ale 
take dostatečné rozlišení pro základ-

Tab. I. 
Speciálni 
znaky 

ní grafiku. Funkce standardního zna-
kového terminálu bylo nutné dopinit 
o jednoduché příkazy, které umožňuji 
vykreslovat na' obrazovku čáry, ob-
délníky a další. 

Vývoj tohoto zařízeni si vyžádal 
i dopinění některých speciálních funk-
ci určených pro osciloskop. Přesto 
výsledné zařízeni nabízí univerzální 
využití i v jiných typech přístrojů a za-
řízeni. 
V současné době si mnoho lidí 

pořizuje nové televizory, ať již s plo-
chou obrazovkou nebo připravené 
pro příjem digitálniho vysíláni. Tím 
amatéři dostávají k dispozici řadu te-
levizoru, které se již nepoužívají. Tyto 
přístroje lze použít jako velkoplošné 
zobrazovače pro různá amatérská 
zařízení. 

Vzrustajicf možnosti amatérů po-
užívat ve svých konstrukcích různé 
typy mikrokontrolérü přinášejí mož-
nost využít tento modul jako výstupni 
zobrazovací jednotku pro zařízeni 
s potřebou zobrazovat větší objem 
dat. Lze si představit tento televizní 
modul jako výstupnf část například 
u řady měřicích zařízeni (jako napři-
klad složitější voltmetry, měřiče ka-
pacity, indukčnosti, záznamníky dat, 
měřiče charakteristik atd.). 

Celkové nízké náklady na zhoto-
vení tohoto modulu otevírají mnoha 
amatérům možnost dopinit svůj výro-
bek o efektní způsob zobrazení dat. 

Způsob generování signálu 

Jako základ zařízení je použit mik-
rokontrolér ATmega 8515. Rozlišení 
obrazovky je 256 x 256 pixelü. Zaří-
zení umožňuje zobrazovat data na 

číslo znaku Název znaku Funkce 

DEC HEX 

8 8 BS vymaže posled n I znak 

9 9 TAB Zarovná kurzor na nejbližši vyšši pozici s násobkem 6 

10 A LF Pasu, kurzor na dalši řádek 

12 C FF vymaže obrazovku a nastavi kurzor na pot keen i pozici 

13 0 CR Posune kurzor na začátek dalšiho řádku 

10 (Praktická elektronika A Radio° 



Tab 2 ESC sekvence 
Kód Parametry Funkce 

[ESC] + [TAB] Zařízeni unsoträuje diky dostatečné paměti mít uložena (tvoje data pro 
obrazovku. Tento kód přepne zobrazení a zápis na nyní nezobrazovanou 
část externí paměti. 

IESCI+[131 [P].. Tť;1' Pokud [P] = 'V. nastavit znaky na nepithledne (znak kolem se vytiskne na 
černý podklad 6 tra pixelů). 
Pokud [P] = 'II nastavl znaky na průhledně (znak přetiskne své pozadí). 

[ESC]+[C] [C] .. 0-255 Podle biti, [C] nestaví barvu, se kterou u vybraných funkcí a u znaků provádí 
logicky součin jednotlivých biti) ukládaného Byte do pane. 

[ESCMG] [XI .. 0-255 Tato funkce je pňpravena pro osciloskop. Na pozici IX.Y0] začne vykreslovat 
[N] ,. 0-255 spojitý graf tak, že pro každou zadanou vertikální pozici FrOEN] vykreslí čáru 
N'M .. 0-255 spojující body [XV,] a [X-1,Yrěd (Pokud X+10.255 neprovede nic: POWle 

aktuální bahn). 

[ESCI+[14] [X] .. 0-15 Podle hodnoty [X] nastavl celkové horizontálni posunutí obrazu na obrazovce 
- nestaví dobu prvního zatemňovacího Impulsu (podle spodních 4 ba čísla 

PO 
[Esciel [x,].. 0-255 Vykreslí úseku z bodu [X,,Y,] do bodu [X2,Y2] (použije aktuální boháč 

[l,] .. 0-255 
[X.] .. 0-255 
Ml.. 0-255 

[ESC]+[14] [Aň..128-255 Od adresy externí paměti KAHI uloži postupně [N] Byte dat [D. .. Du] 
[A,] .. 0-255 (adresa se automaticky inkrementuje; pokud je [NI rovno nule: phjme se 256 
[N] .. 0-255 hodnot). 
Nil)].. 0-255 

[ESCI+[0] [Y].. 0-15 Podle hodnoty [V] nastaví celkové Vertikální posunutl obrazu na obrazovce - 
nestaví počet prvních zatemňovacích řádků (podle spodních 4 biti) čísla (51). 

IESCHP] [X].. 0-255 Vykresli bod na pozici jx,vj (použije aktuální barvu). 
M.. 0-255 

[ESC]+[O] Softwarově restartuje zalizent 

[ESCp[R] [X] .. 0-255 Vykresil obdélník z bodu [XV] o horizontální délce [dx] a vertikální délce [dy] 
M.. 0-255 (pokud by se měl oddá/nik vykreslit mimo obrazovku, nevykresli jej, použije 
l[clz] .. 0-255 aktuální barvu). 
[dx] .. 0-255 

IESC]+[S] Vymaže obrazovku a nestaví pozici kursoru na [0.01 

[ESC]+[T] [X] .. 0-255 Vykreslt vodorovnou čáru z bodu [XV] o délce Ich] (ph (X+0,)>255 čáru 
M.. 0-255 nevykresit Poubie aktuální barvu) 
[dx] .. 0-255 

IESCHI-11 [X] .. 0-255 Vykreslí svislou čáru z bodu [XX] o délce [c1,] (pil (Y+dy)>255 čáru 
M.. 0-255 nevykresll: použije aktuální beive) 
[cly] .. 0-255 

[ESC]+[V] [P] .. '1,2 Zařízeni umožňuje díky dostatečné paměti mít uložena dvoje data pro 
obrazovku. Tento kód přepne zobrazení dat na část 1. ([P] = '1'). nebo na 
část 2. ([P] = 2) 

[ESC]+[W] [P]..'1',2' Zalizerd umožňuje diky dostatečné paměti mít uložena dvoje data pro 
obrazovku. Tento kód přepne zápis dat na část I. ((P] = '1') nebo na část 2. 
8P1 4 21 

[ESC]+[X] [X] .. 0-41 Nastaví horizontální textovou pozici na [X] 

[ESC]+M M .. 0-31 Nastav' vertikální textovou pozici na [Y] 

IESCPIZI [X] .. 0-234 Vykresll 4x MŠI znak [2] na pozici [XX] (použge aktuální barvu). 
M-. 0-226 

obrazovce ve čtyřech barvách. Proto 
'e každý pixel na obrazovce reprezen-
ován dvěma bity v paměti. Jeden 
byte zobrazený na obrazovce se tak 
skládá ze dvou byte vybraných z pa-
měti (obr. 1). 

Jeden řádek na obrazovce je potom 
reprezentován 32 byte, což je 64 byte 
v paměti. Data pro vykreslení celé 
obrazovky potom zabírají 16 384 byte. 
Takové množství dat by se do mikro-
kontroléru Atmega 8515 nevešlo, pro-
to je k němu připojena externí paměť, 
která slouží pro uloženi zobrazova-
ných dat. Z ekonomických důvodů 

Paměť 

Obr 1. 
Způsob 

uloženi barvy 
jednoho 
přxelu 

v obrazovce 

ba 6,16 bitt biti bili bít 6 bitt 

Paměť 

byla vybrána paměť 32 kB. Tato pa-
měť tak umožňuje mít uloženy v jed-
nu chvíli dvě obrazovky . Mezi těmito 
obrazovkami lze přepínat zobrazová-
ní, či ukládáni dat. 

Příjem dat 

Pro komunikaci s TV terminálem 
je využita sériová asynchronni komu-
nikace. Zařízení pracuje v duplex-
nimm režimu. Pro odeslání jednoho 
byte informace je třeba odeslat mini-
málně 10 bitů (start bit + 8 bitů infor-
mace + stop bit). 

+bil 3 +bil2 O 4ltit eit 2 

Parametry komunikace: 
- rychlost: 9600 baud, 
- počet bitů: 8, 
- parita: bez parity, 
- počet stopbitů: 1 až 2, doporuč. 2, 
- konektor: CANNON 9 M. 

Zařízeni může fungovat pouze texto-
vě, to znamená, že přijaté 8bitové číslo 
je převedeno na znak podle tabulky 
ASCIP2). Ze speciálních znaků jsou 
zpracovávány znaky uvedené v tab. 1. 
V textovém režimu má jeden znak 

velikost 6 x B pixelů. Na řádek je 
možné umístit až 42 znaků. Obrazov-
ka pojme celkem 32 textových řádků. 
Textová pozice je číslována od O, po-
zice [O, 0] jev levém horním rohu. 

Zařízeni umožňuje také grafické 
funkce volené porboci tzv. ESC sek-
venci. Grafické rozlišení je 256 x 256 
pixelú, souřadnice (O, 0] je v levém 
horním rohu. ESC sekvence byly zvo-
leny speciálně pro toto zařízení a ne-
odpovídají žádnému standardu (tab. 2). 
Pozn.: 
(1) V jednom časovém okamžiku se 
mohou data přenášet mezi komun/ku-
jícími dvěma směry. 
(2) Zařízení nepodporuje kompletní 
znakovou sadu ASCIL 

Odesílání dat 

Pro zadávání výstuprüch dat z TV 
terminálu slouží klávesnice kompati-
bilní s IBM AT. Požadavek byl, aby 
veškerá komunikace s cílovým zaří-
zením probíhala přes sériové komu-
nikace. Proto bylo třeba použit pře-
vodník mezi scan kódy klávesnice 
a kódem ASCII. 

Softwarová implementace pře-
vodníku do ATmega 8515 již nebyla 
možná. Vzhledem k časové vytíže-
nosti nezvládal mikrokontrolér v reál-
ném čase obsluhovat klávesnici. Pro-
to byl modul dopiněn o samostatný 
mikrokontrolér ATtiny 13, jehož úko-
lem je snímání scan kódů klávesnice 
a jejich převod na ASCII kód a odesí-
lán( pomoci sériové komunikace. 

Obvod pro obsluhu klávesnice není 
nijak vázán na obsluhu TV obrazovky 
a lze jej úpině vynechat, pokud zaří-
zení stavíme za jiným účelem než 
jako součást nf osciloskopu s výstu-
pem na TV. 

Program pro ATtiny 13 jsem ne-
programoval, ale převzal jsem jej 
z oficiálních stránek firmy Atmel, kde 
byl tento problém již vyřešen [1], při-
padne obdobný program pro mikro-
kontrolér HC705JA müžeme nalézt 
na 121. 

Hlavní funkcí programu mikrokon-
troléru je převod scan kódu klávesni-
ce na ASCII kód, komunikační části 
byly mírně upraveny. Vstup klávesni-
ce je realizován přes konektor DIN6 
mini, na který je možné připojit re-
dukci na konektor DIN5. Výstup ze 
zařízeni je realizován přes stejný ko-
nektor, který se využívá pro vstup dat. 

(Praktická elektronika  11 
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Napájeni TV terminálu 

Napájecí napétí k zařízeni se při-
yarn přes konektor NEB 21 R Veli-
kost ss napájecího napětí by měla 
být 9 až 15 V. Maximální proudový 
odběr by neměl přesáhnout 0,3 A. Ke 
stabilizaci nepěti na +5 V se využívá 
LM2575. Jedná se o spínaný zdroj, 
tento obvod má proto menši ztrátový 
výkon než klasické stabilizátory řady 
78>or. 

Seznam součástek TV terminálu 

R1. R2, R12 330 i2, 
R3 R7 1 kšil 
R4 820 f2, 
R5 R8 R9, 
R10, R 1 4,7 kl2 
R6 470 Š2 
01, 02 22 pF 
C3. C4, 05, 06, 
07, 08. C9, C10 100 nF 
C11 100 pF/35 V 
C12 470 pF/16 V 
C13 220 pF/16 V 
D1, 02, 03, D4 1N4148 

12 (Praktická elektronika  
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Modul osciloskopu 

Cílem popsaného osciloskopu je 
zobrazovat průběhy napěťových sig-
nálů s frekvencí až 50 kHz. Osciloskop 
byl zároveň vyvíjen pro komunikaci 
s výše popsaným TV terminálem. Na-
měřená data se odesílají přes sério-
vou linku do připojeného zařízeni. 

Digitální osciloskop umožňuje na-
měřená data zaznamenávat a take 
zobrazit nejen grafický průběh, ale 
i konkrétní hodnotu napětí u dané 
křivky. 

Osciloskop byl koncipován s cf-
lem jednoduché konstrukce, presto 
s důrazem na kvalitu měřených dat 
s minimální chybou měření. 

Obvod by bylo možné připojit také 
k počítači. V současné době se pra-
cuje na programu pro Windows, který 
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by to umožňoval. Odpadla by tak nut-
nost sestavovat TV terminal. Hotová 
verze se objeví na internetu [4] 

Parametry popsaného osciloskopu 
jsou limitovány především použitým 
mikrokontrolérem a jeho převodní-
kem ND. Pokud by měly být para-
metry výrazně lepší, musela by být 

Obr. 4. Deska s plošnými sae TV terminálu 

113 

LEM 

—1 rki2 

konstrukce zcela jiného charakteru 
s využitím rychlých převodníků ND 
a rychlé vyrovnávací paměti. Taková 
konstrukce by však byla neůrněrně 
složitější. Pro cil, který byl stanoven 
na počátku návrhu, tj. osciloskop pro 
nf signály, však daný mikrokontrolér 
a prevodnIk ND vyhovují a eel splňuji. 
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Input 

Vstupní 
dělič 

+12V 

Zesilovač Mikroko trar 

Obvod pro 
synchronizaci 

oscilšto ni 800H zOEI V 

Obr. 5. Blokové schema jednotlivých částí osciloskopu 

Při školním měření jsem se setkal 
s tvrzením, že odečítat data z oscilo-
skopu lze s přesností přibližně 10 %. 
Při správném zkalibrování osciloskopu 
můžeme dosáhnout mnohem lepší 
přesnosti. Výhodou u tohoto digitální-
ho osciloskopu je možnost procházet 
změřený signal bod po bodu a ode.. 
čítat naměřené napětí. 

Nevýhodou, kterou tento oscilo-
skop trpí, podobně jako jine digitální 
osciloskopy, je tzv. aliasing. Jedná se 
o zobrazováni chybného průběhu při 
shodě vzorkovací frekvence s násob-
ky měřeně periody. 

Pro používáni v běžně amatérské 
praxi nabizí tento osciloskop jedno-
duchou a levnou možnost dopinění 
amatérského pracoviště o kvalitní 
me-hot přístroj. 

Vstupní obvod 

Vstupní obvod patří mezi nejdůle-
žitější částí osciloskopu. Jeho úko-
lem je připravit měřený signal pro 
převodník ND. Převodnik mikrokont-
roléru je schopný měřit napětí v roz-
sahu 0 až 3,3 V (viz dale). Proto je 
potřeba napětí zesílit či podělit tak, 
aby co nejlépe vyhovovalo zvolené-
mu rozsahu a tím se dosáhla co nej-
větší přesnost měřeni. 

rčešeni některých prvků vstupního 
děliče vychází z [31 Oproti zde uvá-
děnému zapojeni je jinak zapojen vstup-
ní multiplexer a celá vstupní část je 
zjednodušena. 

Na vstupu obvodu je vazební kon-
denzátor, kterým se může na vstupu 
osciloskopu oddělit ss složka signálu. 
Zařazení či nezařazeni kondenzátoru 
do obvodu řídí mikrokontrolér, 

Dalai části je vstupní dělič. Úko-
lem dale je při napětí s amplitudou 
vyšší než 2 V podělit vstupní signal 
1: 99. Díky tomu lze osciloskopem 
měřit střídavá napětl s amplitudou al 
200 V. Volba dělení signálu 1 : 1 či 
1 : 99 se opět ovládá programově mi-
krokontrolérem. Vstupní dělič je kmi-
točtově kompenzován. Pro nastaveni 
kmitočtové kompenzace je využit 
otočný kondenzátorový trimr C24, 

Input 

pomocí něhož lze kmitočtovou kom-
penzaci dostavit s konkrétním kusem 
připojené osciloskopické sondy. 

Celkové zapojení vstupního děliče 
udává vstupní parametry osciloskopu 
- 1 Iv111/35 pF, což je srovnatelně 
s některými staršími typy analogo-
vých osciloskopů. 

Následuje zesilovač signálu. Slou-
ží k zesíleni malých signálů. Zesilo-
vač má proměnné zesílení, které lze 
nastavit mikrokontrolérem. Základem 
je odporový dělič, který je připojen ve 
zpětně vazbě operačního zesilovače 
OZ. Ma' obsahuje pět trimrú, na je-
jichž běžcích lze nastavit takovou 
úroveň signálu, aby zesílení operač-
ního zesilovače bylo 50, 20, 10, 5, 2 
a 1. K přepínání úrovní je určen ana-
logový multiplexer typu 4051. Ope-
račni zesilovač je zapojen jako běžný 
neinvertujicí zesilovač. 
V zapojení [3] byl multiplexer za-

pojen tak, že přepínal jednotlivé re-
zistory k výstupu operačního zesilo-
vače. Nevýhodou tohoto zapojení je, 
že při nastavováni zesílení operační-
ho zesilovače se uplatňuje take vnitř-
ní odpor multiplexeru. Proto jsem vo-
lil jiné zapojení, kdy je multiplexer 
zapojen mezi odporový dělič a vstup 
operačního zesilovače. Odpor multi-
plexeru jev tomto zapojení zanedba-
telný proti vstupnímu odporu operač-
ního zesilovače. 

Patřičně upravený signal jde do 
oddělovacího operačního zesilovače. 
Tento operační zesilovač není pra-
vým sledovačem, neboť má male ze-
síleni. Upravuje signal tak, aby pře-
vodník ND mikrokontroléru již měřil 
reálně hodnoty a nebylo nutné měře-
ná data programově přepočítávat 
Toto zesílen' lze doladit trimrem ve 
zpětné vazbě zesilovače. 

Posledním prvkem je obvod pro 
posouvání napěťových úrovní. Jak již 
bylo zmíněno v úvodu, je mikrokont-
rolér schopen měřit napětí v rozsahu 
0 až 3,3 V. Proto je potřeba, aby ob-
vod napětí v rozsahu -5 až 5 V zmen-
šil a posunul. Tento obvod rovněž na-
Uzi možnost měřit data v unipolární 

Obr 6. 
Blokové 
schéma 
vstupního 
obvodu 

osciloskopu 

či bipolární variantě Standardní je bi-
polární režim, při kterém se zobrazu-
je jak kladná, tak záporná část signá-
lu. Pokud chceme ovšem osciloskop 
použít pro sledování čislicových sig-
nálů, nepotřebuje zobrazovat zápornou 
část dat. Proto je lepší, když oscilo-
skop je schopný oříznout zápornou 
část dat (pokud ji data mají) a nulu 
posunout níž a tím zvětšit rozlišeni 
dat. Přepínání mezi bipolárním a uni-
polárním režimem opět itdi mikro-
kontrolér pomoci spínacího tranzisto-
ru Ti. 

Řídicí obvod 

V současné době je na trhu mno-
ho mikrokontrolérů od různých výrob-
cü. Pro osciloskop jsou nejdůležitější 
vlastnosti převodníku A/D clanéhn 
mikrokontroléru. Požadované rozliše-
ní (8 bitů) splňuji téměř všechny. Kri-
tickým parametrem je však rychlost 
převodu. Při výběru z dostupných typů 
mikrokontrolérú se jako nejlepší uká-
zal typ MC9S080G8 od firmy Free-
scale. 

Na jedno měření převodníku ND 
u tohoto typu je třeba 17 bus instruk-
cí (při osmibitovém rozlišení a kont-
nuálnlm převodu). Jedna bus instruk-
ce je dána dvěma impulsy oscilátoru. 
Pro buzení mikrokontroléru jsem zvo-
lil oscilátor mikrokontroléru, 
který je potřeba na začátku nastavit 
na 17 MHz. Tim je získána minimální 
doba převodu 2 us. 

Toto mirně překračuje povolené 
parametry, avšak při 8bitovém převo-
du pracuje převodník A/D naprosto 
spolehlivé. 

Mikrokontrolér dale slouží k ovlá-
dání zvolených midi) při měření. Spi-
na pomocí tranzistorů relé, která na-
stavují režimy AC/DC, 1: 1/1 : 99, 
Unipolar/Bipolar (viz předchozí od-
stavce). Mikrokontrolér zajišťuje take 
sériovou komunikaci. Při sériové ko-
munikaci jsou data oddělena optočle-
ny, aby se galvanicky oddělilo celé 
zařízeni od dalších přístrojů. 

(Dokončení příště) 

14 



Impulsni síťový 
napájeci zdroj 

230/12 V 
Ing, Jan Šedivý 

Síťový napájecí zdroj 12 V najde široké uplatněni pro obvody apli-
kované elektroniky, pro zabezpečovací zařízeni, k napájení nf zesilova-

obvodů sdělovací techniky nebo měřicích přístrojů. Na stránkách 
PE se v minulosti objevily různé příspěvky z teorie impulsnich napáje-

cích zdrojů, včetně různých zapojení, avšak nebyla dosud publikována 
ucelená konstrukce kvalitního sítového zdroje pro výstupní proudy 
v řádu ampérů, včetně návrhu a popisu provedení transformátoru a des-
ky s plošnými spoji. Impulsni napájecí zdroj byl navržený jako jeden 
kompletní modul na jedné desce se všemi potřebnými obvody. 

Konstrukce dale popsaného napájeci-
ho zdroje byla autorem původně navržena 
pro současné napájeni několika set-top-
boxů pro příjem TV signálu DVB-T v sou-
pravách společných antén pro příjem více 
programü, aby nemusel mít každý box 
samostatný malý adaptér 12 V do zásuv-
ky. Celá konstrukce je výsledkem počet-
ního i experimentálního návrhu autora, 
byla navržena tak, aby zdroj byl spolehlivý 
v provozu, měl co nejvyšší účinnost a do-
dával stabilizované napiti 12 V s minimál-
nim zviněním. Zároveň byly velmi přísné 
požadavky na minimalizaci rušeni impuls-
niho charakteru jak do rozvodné sitä, tak 
do okolí. Zdroj může do zátěže dodávat 
proud až 5 A. Kromě vinutých dl hi, tj, im-
pulsniho transformátoru a dvou odrušova-
cich tlumivek nejsou v konstrukci použité 
žádné speciální součástky. 

Návrh zapojení, základní 

koncepce, technické parametry 

Vstupní napiti: 
sif 230 V/ +10 %. -20 %, 50 Hz. 

Vystupni ss napětí: 12 V/max. 3 nebo 5 A. 
Výstupni zvInění: 

max. 1 mV při zátěži do 0,5 A; 
max. 5 mV při zátěži 2.5 A; 
max. 15 mV ph zátěži 5 A. 

Pracovni kmitočet: asi 35 kHz. 
Účinnost: 81 až 92 %. 
Spotřeba ze site naprázdno.' max. 3W, 
Ochrana proti zkratu na výstupu: 

tavná pojistka T 5 N250 V. 
Tilde ochrany: 

spotřebič třídy II, bez ochranného vodiče. 
Zdroj je určený pro trvalý provaz a trva-
lou zátěž. 

Napájecí zdroj je navržený v zapojeni 
jednočinný blokovací sestupný měnič". 
Při požadavku na výstupni stabilizované 
napiti 12 V, při odběru proudu v řádu A 
(tedy výkon do 50 jev dnešní době 
již velmi neefektivní realizace lineárního 
zdroje s klasickým sitovým transformáto-
rem a tranzistorovým nebo monolitickým 
stabilizátorem. Taková konstrukce se vy-
značuje rozměrným sitovým transformá-

torem a větším chladičem u výkonového 
tranzistoru, na kterém se zbytečně marně 
zträol nezanedbatelný výkon. Náhrada 
zastaralé koncepce lineárního zdroje zdro-
jem spinaným neboli impulsnim se proto 
prima nabízí, a to i s ohledem na stále 
rostouci ceny elektřiny. Aplikací takového 
zdroje s účinností až 90 % mule být neza-
nedbatelná úspora elektřiny v ročním zú-
čtováni při trvalém napájeni např. 4 kusů 
DVB-T set-top-boxů v STA s celkovým 
phi konem asi 40W. 

Zdroj je navržen na jedné jednostran-
né desce s plošnými spoji o rozměrech 
127,5 x 92 mm. Zapojeni (obr. 2) obsahu-
je integrovaný obvod IQ 1 UC3842 speciálně 
vyvinutý pro impulsni zdroje, který v sobě 
sdružuje oscilátor, šiřkový modulator. 
komparátor a ohybovy zesilovač. UC3842 
dale obsahuje zdroj referenčního napětí, 
spouštěci hradlo a budič výkonového 
tranzistoru N-MOS. 

Primární část zdroje obsahuje sitový 
filtr a müstkový usměrňovač, filtrační kon-
denzátor a odrušovací kondenzátory. Proud 
do primárního vinutí transformátoru Li 
spina výkonový tranzistor N-FET Ti . Ob-
vod UC3842 zabezpečuje prostřednic-
tvím regulační smyčky s optočlenem sta-
bilizaci vystupniho napětí zdroje jak 
vzhledem ke změnám napětí ze sítě, tak 
i vzhledem k proměnné zátěži sekundár-
ního vinuti. 

Transformátor TR1 odděluje sekun-
dární obvod s vinutím L3 od primární 
části Li a L2, tedy i od site'. Sekundární 
obvod tvoří jednocestný usměrňovač s dio-
dou D11, vyhlazovací elektrolytické kon-
denzátory, tlumivka a diody s obvody pro 
stabilizaci napětí. 

d'ást ve schématu nakreslená nalevo 
od jádra transformátoru TR1 je tzv. pri-
márni část neoddělená od sltě, součástky 
připojené na vinutí L3 nakreslené napravo 
od jádra TRI tvoři sekundární část - last 
oddělenou od síti. 

Celý zdroj (desku) je možné umistit 
do plastové krabičky TESLA (z televizo-
ru). Deska se zdrojem se do základnIho 
rámu krabičky zacvakne za plastové vý-
stupky, shora se opět na plastové západ-
ky nasadi kryt, který je tvořen mřížkou 
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s velkými otvory, takže je umožněno vel-
mi dobré prouděni vzduchu okolo součás-
tek které jsou tepelně namáhány. Zdroj 
je takto také chráněný proti náhodnému 
nebezpečnému dotyku na live části pri-
márního obvodu, které nejsou oddělení 
od sítě 230 V. 

Popis zapojení 

a funkce součástek 

Napájecí napětí ze silové site 230 V 
50 Hz přichází přes tavnou pojistku Pol 
na odrušovací filtr, který je zapojený jako 
symetrický člen II s kondenzátory Cl a C2 
a souhlasně navinutou dvojitou tlumivkou 
TL1. Kondenzátory C1 a 02 zamezuji 
pronikání rozdilového vf rušení, tj, rušivé-
ho napětí superponovaného mezi oběma 
vodiči sifováho přívodu ven ze zdroje do 
rozvodně sítě. Tlumivka TL1 zamezuje 
pronikání soufázovéhc rušení, tj. vf ruši-
vého napětí, které by se mohlo naindu ko-
vat na dvoulinku síťového přivodu jako 
celek Tavnä pojistka Pol 3,15 A/250 V 
chrání primární část zdroje i vinuti trans-
formátoru proti totální destrukci v případě 
nějaké poruchy součástek, které by způ-
sobily zkrat napájecího napiti (proraženi 
některého kondenzátoru nebo diody, zkrat 
v tranzistoru Ti atd.). Tato pojistka ne-
chrání zdroj proti zkratu na „sekundáru". 
Sítové napětí je usměrněno diodovým 
můstkem D1 al 04, který je dopiněn od-
rušovacími kondenzátory 03 až C6. Tyto 
kondenzátory účinné zamezují šiření ru-
šeni v pásmu středních a dlouhých vin, 
které vzniká uzavíráním usměrňovacích 
diod při průchodu sinusového napětí blíz-
ko nulové velikosti nebo při jeho poklesu 
k prahové hodnotě polovodičového pře-
chodu (±2x 0,7 V). V tomto připadě vzni-
ká nespojitý průběh napájecího proudu 
a jeho harmonické značně ruší. Usměr-
něné napiti je filtrováno C7 100 až 
200 p F. V napájecím usměrňovači je 
v zapojeni ještě termistor RTH1 s odporem 
za studena asi 7 až 10 který spolu s od-
porem vinutí tlumivky TLI omezuje prou-
dový náraz do filtrační ho kondenzátoru 
C7 po zapnutí. Průchodem proudu se ter-
mistor ohřeje a svůj odpor zmenši. 

Jádrem celého spínaného zdroje je řídicí 
101 typu UC3842.Tento obvod (Philips) je 
speciálně vyvinutý pro síťové impulsni 
zdroje. Má pouze 8 vývodů a poměrně 
složitou vnitřní strukturu (obr. 1). Umož-
ňuje jednoduché a spolehlivě fungující 
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Obr. 1 
Blokové 
schema 
obvodu 
UC3842 
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zapojeni primární last', která je s tímto 
10 značně odolná vůli zničeni spinaciho 
tranzistoru aplikaci snímání proudu tímto 
tranzistorem na odporu. Při poruše, neši-
kovném experimentováni nebo nevhod-
ném návrhu impulsniho transformátoru 
TR1I0 tranzistor vždy vypne po dosaieni 
úbytku napětí 1 V na rezistoru R13 v emi-
toru výkonového tranzistoru. 10 UC3842 
pracuje s konstantním kmitočtem, který 
je určený R8 a C14 na vývodu 4. 

Po připojeni napájecího napětí proté-
ká proud přes R2 a nabiji kondenzátor 
Cl O. Dosáhne-li toto napětí velikosti asi 
16 V, tak vnitřní logika v101 zdroj zapne. 
101 začne dodávat prostřednictvím vývodu 6 
pravoúhlé budicí impulsy na hradlo výko-
nového spínacího tranzistoru T1 N-FET. 
Zdroj je zapojený jako tzv. ,,blokovací mě-
nil', tj, v době, kdy je spinaci tranzistor 
otevřený, teče primárnim vinutím Li im-
pulsního transformátoru TR1 proud, který 
lineárně s časem podle teorie přechodo-
vého děje v obvodu s indukčností narůs-
tá. V této době probíhá časová změna 
magnetické indukce v jádru transformáto-
ru a na sekundárních vinutích 12 a L3 se 
indukuje napětí záporné polarity vzhle-
dem k pólováni usměrňovacích diod 09, 
D10 a D11, takže jimi neteče žádný proud 

230V 
50Hz CI 

POI TL.1 RTH1 
o  

T3.1541 1ľ 7R5 

RI 
410k 

220n/250VAC 2041/250VAC 

C9_1. 

 „ 
-REF 

5.0 V/ 
/50 mA 

6  
OUT 

5 
SND 

V TR1 se v této době hromadí energie 
W = 1/2LP. V okamžiku, kdy se spínací 
tranzistor Ti vypne, začne se indukovat 
na všech vinutich transformátoru napětí 
opačné polarity podle zákona o magnetic-
ké indukci ((Ji = -L.dildt). Změna magne-
ticke indukce v jádru má nynl klesajici 
směrnici a diody připojené na obě sekun-
dární vinuti se otevřou a začnou proudem 
vzniklým z indukovaného napětí na L2 
a 13 nabijet filtrační kondenzátory C10. 
C16 a C18. Na Cl 0 se takto objeví dosta-
tečné napětí větší než 12 V, které dale 
napájí celý obvod 101. Ten v činnosti ode-
bírá podstatně větši proud, než je schopen 
dodávat R2. Poklesne-li z nějakého důvo-
du napětí na C10 pod asi 10 al 11 V. 
např. v případě tvrdého zkratu na 13, pak 
se 101 vypne a proces náběhu zdroje se 
opakuje od začátku. Nenaindukuje-li se 
napětí na C10 v patřiční velikosti (pro 
start minimálně 16 V a pro udrženi čin-
nosti minimálně 11 V), zdroj cykluje a ne-
ustále opakuje pokusy pro své zapnutí. 
Napájecí napětí 101 na C10 na vývodu 7 
101 může být maximálně asi 30 V, při 
překročeni tohoto napětí začne proud tici 
Zenerovou diodou uvnitř 101. 

Protože budič v 101 pracuje s kon-
stantním kmitočtem, je možné měnit ener-

DB1 03513A60 

cl AC 

2n2 

Js 
2n2 100u/385 

16V. .ZAPNE 

CIO 11V-VYPNE 

100rI 100m/25 

e 7 6 

1 o 1 
UC3842 

z 

CI1 

HH 
ion 

RS 
3314 

3 

s 

470P 

R6 
10k 

CI 

2n2 AC 

1 C6 
.444 
2n2 

R2 

120k/2 

C1 

RIS Di 

22 1N4148 
RIO 

CB 

Ion 

R3 
39 

ZS 010 D 

RGPIOD BYV96E 

R4 
47k 
2W 

TRS! 

I 

L 441 

• I 

R12 
Sek 

R9 

1k 

06 

2 

RS' 
ORS 
2W 

gii dodanou do transformátoru v první 
části pracovniho cyklu změnou doby se-
pnutí spínacího tranzistoru, tedy šiřkovou 
modulaci budicich impulsů na hradle Ti. 
Jednoduchou regulačni smyčkou tak lze 
tuto energii stabilizovat jak vůči změně 
primárního napájení, tak i vůči zátěži na 
„sekundáru". K tomuto účelu je v101 chy-
bový zesilovač (ERROR AMPLIFIER), 
zdroj referenčního napětí 2,5 V a kompa-
rátor. Viz blokoví schema na obr. 1. In-
vertujici vstup chybového zesilovače je 
připojen na vývod 2, neinvertujici vstup je 
phpojený na vnitřní referenční napětí 
a výstup je připojený přes pomocné diody 
a odporový dělič na vstup komparátoru. 
Výstup chybového zesilovače je take při-
pojen na vývod 1. Odporem vnějších re-
zistorů R5 a R6 se voli celkové ss zesile-
ni chybového zesilovače s ohledem na 
požadované vlastnosti celé regulační 
smyčky. Druhý vstup komparátoru je při-
pojený na vývod 3. Na tento vstup se při-
pojí přes R9 snímací napíti z rezistoru 
R13. Kondenzátor C13 = 470 pF filtruje 
jehlové rušivé impulsy, které se na tran-
zistor přenášejí z cívky Ll. 

Spínací tranzigtor Ti se sepne náběž-
nou hranou signálu z oscilátoru na začát-
ku každého pracovniho cyklu. Klopný ob-
vod R-S vI01 se signálem „SET" nastavi 
do log. 1 a budicí stupeň na vývodu 6 je 
aktivní. Napiti na R13 lineárně narůstá 
s časem - průběh proudu tranzistorem Ti 
(napiti na R13) je pilovitý. Když napití na 
vstupu komparátoru na vývodu 3101 do-
sáhne úrovně shodne s výstupem chybo-
vého zesilovače, komparátor se překlopí 
a signálem „RESET' vynuluje klopný ob-
vod a spínací tranzistor připojený na vý-
vod 6101 se vypne. Nastává druhá last 
pracovniho cyklu měniče, proud teče se-
kundárnímm vinutím 13 přes diodu Dli 
a nabiji filtrační kondenzátor C18. 12 je 
pomocné sekundární vinuti, spolu s dio-
dou D10 a kondenzátory C9 a C10 slouží 
pouze k napájeni 101. 

Zdroj je stabilizován regulační smyč-
kou tvořenou optočlenem pro oddělení se-
kundární části od site. Regulačni smyčku 
dale tvoři LED1, 012 a 102 typu TL431, 
což je integrovaný paralelní stabilizátor, 
jehož napětí je nastavitelné odporovým 
děličern R19/(R21 + P2).102 je možné si 
představit jako „nastavitelnou" Zenerovu 

Obr. 2. Schema zapojení zdroje 
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diodu. Pokud si odmyslime LED1, 01 
a D12, pak je zpětná vazba u 102 vedená 
z jeho katody přes R19 na jeho referenční 
vstup, kde musí být napětí 2.495 V. Při 
poklesu napětí na horním konci R19 po-
klesne proud přes 102 a napiti Uka se 
vždy nastavi tak, aby na vstupu Uref 102 
bylo správne, rovné jmenovité hodnotě 
2,495 V. Zapojíme-li mezi katodu 102 
a „živý" konec R19 ještě L ED1, 01 a 
a D12, celkový proud přes 102 se nezmš-
ni, pouze vlivem stabilizace poklesne na-
pit Uka na 102. Zenerova diode D12 5.1 V 
je zapojena do eerie s 102, aby se roz-
děl ila celková výkonová ztráta mezi 102 
a 012. Diode 012 je v návrhu zapojeni 
take pro případ, že by se zdroj používal 
např. pro napětí 24 V nebo dokonce pro 
34 V (např. pro sadu zesilovačů v STA). 

Na vstup chybováho zesilovače v101 
je přes rezistor R6 připojená sekundární 
část optočlenu 01 - snímací tranzistor 
optočlenu. Tranzistor je zapojený jako 
emitorový sledovač, rezistor R7 tvoři zá-
těž v emitoru. Kolektor tranzistoru je na-
pájený z vývodu 8101, kam je z vnitřního 
stabilizátoru vI01 vyvedeno stabilizované 
napětí 5,0 V. 

Primární část optočlenu - dioda v 01 
je zapojená v sekundární části zdroje 
oddělené od site. Nepali na uzlu R18, 
R19 a anody LED1 je činností 102 stabili-
zované na konstantní úroveň. Toto napětí 
je při zanedbání odporu rezistoru R18 
(10 D) shodné s napětím na filtračním 
kondenzátoru dB. Zvětši-li se na kon-

denzátoru C18 napiti, zvětši se i proud 
diodami LED1, 01, D12 a 102, diode 01 
vice svitl na optotranzistor 01 a ten zvýší 
napětí na invertujicím vstupu chyboveho 
zesilovače v 101. Regulační smyčka tak 
zkrátí dobu činné části měniče. Tranzis-
tor Tl je otevřený po kratší dobu a dodá 
do transformátoru TR1 menši magne-
tickou energii. Napětí na L3 poklesne 
a napětí na C18 je tímto zapojením přes-
ně stabilizované. Přesnou velikost výstup-
niho napiti v rozsahu asi 12 al 14 V je 
mo2ne nastavit trimrem P2 v obvodu refe-
rence pro 102. Chyba stabilizace v zá-
vislosti na zátěži je na 018 menši než 
1 mV. 

Takto zapojená regulační smyčka je 
druhého řádu a podle volby součástek se 
může bud rozkmitat nebo mít kmitavou 
nebo tlumenou odezvu. Součástky jsou 
voleny tak, aby stabilizace měla tlumenou 
odezvu. Ss zesíleni se nastavuje odpory 
rezistorů R5. R6 (zisk chyboveho zesilo-
vače), R7 nastavuje základní pracovní 
bod optotranzistoru a R18, který do 
smyčky zavádí velmi slabou zápornou 
zpětnou vazbu, zamezuje případnému 
přetíženi 102 a diod v sekundární části. 
Dynamická odezva je nastavená velikostí 
C11 a členem R20/C21, který zamezuje 
rozkmitání 102. Vlivem C11 i 021 a R20 
je dynamické zesíleni podstatně menší 
než stejnosměrné. takže ani při prudkých 
změnách zátěže z maximálního na mini-
. inálni proud se smyčka nerozkmitá a tlu-
menou odezvou nastaví vždy správné 
výstupni napěti. Zpožděni regulace je 
nepatrné, v řádu milisekund, což spolehli-
vě odfiltruji kondenzátory 07 i C18. Ode-
zva smyčky je tedy podstatně pomalejšf, 
než je perioda pracovního cyklu, která je 
rovná času Tp = 1/fos", při fo,c = 35 kHz je 
Tp = 28,6 ps. Regulační smyčka se tak 
vlastně chová jako integrator, nestihne 
reagovat na výsledek každého pracovní-

ho cyklu a nastavuje optimální buzeni 
spinaciho tranzistoru na základě průběhu 
vice pracovních cyklů. Buzeni primárního 
proudu do Li není zatíženo fázovým šu-
mem od sestupné hrany impulsu v oka-
mžicích rozpojeni Ti. Tim se velmi výraz-
ně minimalizuje rušeni a zdroj mule rušit 
pouze na základnim pracovním kmitočtu 
a jeho harmonických, případně může ne-
patrně rušit na kmitočtech daných vlastni 
rezonanci vinutí Li, L2 a L3 na TR1. 

Dioda D5 a součástky R3. R4 a C8 
tvoři špičkový detektor, který zatlumuje 
špičky a zákmity, které vzniknou na vinuti 
Li v okamžiku rozpojení tranzistoru T1. 
Napěťové Špičky by mohly poškodit tran-
zistor Ti nebo prorazit závity vinuti Ll. 
Vznikají vlivem rozptylové indukčnosti 
transformátoru a vlivem nenulové spínací 
doby diody D11. Transformátor TR1 musí 
mít vzduchovou mezeru, aby se nepře-
magnetoval ferit jádra stejnosměrným 
proudem nad povolenou velikost magne-
tické indukce. Jádro je magnetováno ss 
složkou magnetické indukce vzniklou 
z periodického neharmonického budiciho 
proudu do vinuti Ll. 

Zviněni výstupniho napětí pracovnim 
kmitočtem je účinně filtrováno tlumivkou 
TL2 a kondenzátory 018, C19. 020 a 023. 
017 a R16 zatlumuji zákmity na sekun-
dárním vinuti L3 a omezuji vyzařování ru-
šeni. Diode LED1 při provozu sviti a indi-
kuje správnou funkci regulace a průchod 
proudu primární části optočlenu. Rezistor 
R17 tvoří minimální zátěž zdroje, bez něj 
zdroj nezačne pracovat 

V obvodu hradla spínacího tranzisto-
ru jsou ještě součástky R10, R11, D7. 
R12 a 06. Výkonové spínací tranzistory 
N-MOS se vyznačuji velkou kapacitou Cg, 
v řádu al 1000 pF.Tato kapacita jednak 
zpomaluje spínáni tranzistoru a jednak 
přispívá ke vzniku zákmitů na kolektoru 
i hradle tranzistoru při sepnuti i rozepnuti. 
Rezistor RIO zamezuje zákmitům při se-
pnuti, R11 a rychlá dioda D7 mají za úkol 
rychle „vybit" náboj z kapacity hradla při 
vypnutí. čímž jsou minimalizovány tepel-
né ztráty na tranzistoru. Běžné tranzistory 
mají obvykle dovolené napětí Uns ±20 V. 
Napájeni 101 z vinuti L2 muže při větší 
vzduchové mezeře na TR1 a větší zátěži 
dosáhnout až 25 V. Zenerova diode 06 
s rezistorem R10 tak chrání tranzistor 
proti napěťovému přetížení při takovém 
stavu. 

Zdroj má ještě ochrannou smyčku se 
součástkami D9, 016, R15, P1 a D8. 
Tato smyčka chrání zdroj proti zničení 
v případě poruchy "optoregulace". Je od-
vozena z pomocného vinuti L2. Indukova-
ne napětí je usměrněné diodou D9, filtro-
yam C16, rezistor R15 je zátěž detektoru. 
V připadě, že se na L3 naindukuje velké 
sekundární napiti, pak se take velké na-
pěti indukuje i na L2 i na 016. Je-li na 
016 napětí vyšší, než je Zenerovo napětí 
D8, pak začne D8 do R7 dodávat proud 
nezávisle na proudu od optotranzistoru 
a výkon měniče se zmenši. Tuto smyčku 
je možné využít i pro základní stabilizaci 
napětí vůči změnám napájecí sítě v při-
padě, fe nepožadujeme stabilizaci vý-
stuprnho napiti. Pak je možné ze zapoje-
ni vypustit optočlen, rezistory R17. R18 
a všechny další součástky připojené na 
spodní konec R18. Napětí zdroje pak ne-
bude stabilizované vůči změně zátěže na 
sekundárnim vinuti L3. Takové zapojeni 
je vhodné např pro napájeni nf zesilovače, 

požadované výstupni napiti je pak mož-
né nastavit volbou Zenerova napětí D8 
a trimrem Pl. 

101 má ještě vnitřní ochranu na vy-
pnutí spínacího tranzistoru T1, V případě, 
že tranzistor Tl z nějakého důvodu nevy-
pne nebo se přetíži např. prodloužením 
činné doby běhu nad povolenou mez, 
když dosáhne napětí na R13, připadně na 
vývodu 3101 velikosti 1 V, pak se tranzis-
tor Ti automaticky vypne. Tímto zapoje-
ním je na rozdíl od jiných integrovaných 
obvodů pro spinaci zdroje primárni část 
tohoto zdroje prakticky nezničitelná. Kon-
denzátor 012 = 10 pF zavádí ještě do re-
gulačni smyčky nepatrnou hysterezi při 
nejmenší zátěži zdroje, kapacita 012 ne-
patrně zpožďuje čas vypínání komparáto-
ru v10 1 a tim je zajištěná minimální šiř-
ka budiciho impulsu pro Tl. Při minimální 
nebo žádné sekundární zátěži je doba tr-
vání činného běhu velice krátká v řádu 
desitek nanosekund. Tak krátký čas již 
nestači spolehlivě spínat Ti a zdroj na-
prázdno by produkoval rušeni. Doba hys-
tereze je pod hranicí odpovidajici ztrátám 
v TR1 a nezpusobi vzestup sekundárního 
napiti na C18. 

Konstrukce 

a použité součástky 

Celý zdroj je na desce s plošnými 
spoji tloušťky 1,5 mm podle obr. 3. Podle 
provedení transformátoru TR1 je možné 
zdroj zhotovit pro dvě výkonové varianty. 
Pro výstupni napětí 12 V/3 A a pro vý-
stupni napětí 12 V/5 A. Úpravou vinutí L3 
TR1 je možně i napiti 14 V nebo jiné na-
pětí. Konstrukce není nijak záludná, po-
kud bude respektováno níže uvedené do-
poručeni k výběru a k aplikaci vhodných 
typů součástek, pak bude zdroj fungovat 
na první zapojeni. Řadu součástek je 
možné použit „kořistniho původu', a to 
zejména z rozebraného obrazovkového 
monitoru od PC. Většina menšich monito-
rů obsahuje téměř všechny součástky, 
které jsou v konstrukci tohoto zdroje pou-
žité, včetně jádra pro transformátor a od-
rušovací tlumivky. Rezistory a kondenzá-
tory jsou pro běžné použití v běžných 
tolerancích, na näkterých pozicích jsou 
vhodné keramické nebo svitkové konden-
zátory pro bezpečnostni nebo odrušovaci 
provedení, elektrolytické kondenzátory 
C10, C16, dB a 020 jsou namáhány 
zvýšeným průchodem imputsnich proudů 
a měly by být v provedení 105 °C. Pokud 
nebudou na 105 *C. pak bude zdroj take 
fungovat ale při nepřetržitém provozu se 
zkrátí jejich životnost a po čase ztratí ka-
pacitu nebo se zvětši jejich ztrátový od-
por a tim se zvětši i zvinění výstupnlho 
napěti. U některých rezistorů je ve sche-
ma zapojení označen i výkon. Ty jsou na-
máhány bud zvýšeným výkonem nebo 
napitím na jejich svorkách (např. R1) 
nebo se vyžaduje bezpodmínečná spo-
lehlivost, protože při jejich přerušeni by 
se mohly destruktivně zničit jiné součást-
ky (R13, R9). Součástky, které jsou ve 
schématu označeny symbolem vykřiční-
ku, mají bezprostřední vliv na elektrickou 
bezpečnost, tj. na dokonalé a bezpečné 
oddělení primárního a sekundárního ob-
vodu zdroje. Mezi tyto součástky patři 
transformátor TR1 (jeho konstrukce viz 
samostatný odstavec n1že), dale opto-
člen, kondenzátor 022 a deska s plošný-
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mi spoji. U těchto součastek je nezbytná 
zvýšená pozornost při jejich výběru. 

Zdroj je zkonstruován v bezpečnostní 
třídě II, bez ochranného vodiče v sitävém 
přívodu, takže izolace odděleni obvodů 
primárního a sekundárního vinuti musí 
vydržet zkušební napětí 2000 V. U všech 
kondenzátorů je nezbytné dodržet přede-
psanou rozteč vývodů. Kondenzátory C1 
a 02 jsou radiální fěliově kondenzátory, 
kapacita může být v rozsahu asi 100 až 
330 nF, mají být v provedeni na střídavé 
napětí 250/275 V s rozteči vývodů buď 
23 mm, nebo 15.5 mm. Kondenzátory 
s kapacitou 330 nF s typovým označením 
„02451 1 330 nF/250 V lze ziskat z po-
mocného zdroje z televizoru TESLA Color 
416, z televizorů řady Neptun a Saturn, 
Oravan a jiných. Z TVP Color 416, 419 
a odvozených typů je možně ziskat i plas-
tovou dvoudílnou krabičku, do které je 
možné celý zdroj vestavět, viz fotografie. 
Na pozicích C3 až 06 vyhovuji jakékoliv 
keramické kondenzátory s kapacitou 2,2 
nebo 3.3 nF na provozní ss napětí ales-
poň' 600 V nebo s označením 250 V stř. 
Odrušovací tlumivku TLI lze ziskat opět 
z PC monitoru, má indukčnost asi 
26 rnH na každé vinutí a tlumivka je na 
jádru s bakelitovou kostřičkou s vývody 

do desky o rozteči asi 13,5/10,5 mm. Je 
možně použit také bifilárně navinutou tlu-
mivku na toroidnim jádře, která se vysky-
tuje asi ve všech typech napájecích zdro-
jů pro PC. Tlumivku je možné také ručně 
zhotovit. Je vhodné toroidní jádro z hmoty 
H21 o pruměru 11,5/9 mm nebo 22/14 mm 
a na něj navineme asi 2x 20 závitů bifilár-
ně zvonkovým drátem s dobrou izolaci 
a tlumivku přilepíme k desce epoxidovým 
lepidlem. Indukčnost tlumivky není kritická, 
každé vinuti může mít asi 20 až 30 mH, 
začátky vinuti jsou na schématu na obr. 2 
označené tečkou. 

Filtrační elektrolytický kondenzátor C7 
může mít největší průměr 25 mm, pro 
zdroj o menšlm výkonu (12 V/3 A) posta-
čuje kapacita 100 p F/385 V, pro výkon-
nější zdroj je vhodnější kapacita 220 pF. 
Při malé kapacitě tohoto kondenzátoru se 
na výstupu zdroje při maximální zátěži 
objeví zviněni kmitočtem 50 Hz o velikosti 
několika mV, které výstupni filtr na „se-
kundáru" není schopen dostatečně potla-
čit. 

Výkonově rezistory R2, f13, R3, R4 
a R17 jsou umístěny asi 1 až 2 cm nad 
deskou na delších vývodech ohnutých na 
požadovanou rozteč do pravého úhlu, pod 
nimi jsou umístěny na desce další sou-
částky. Rezistor R13 nesmí být drátový! 
Musí být použit tmelený bezindukčni re-
zistor, jinak zdroj nebude fungovat! Re-
zistory R3 a f4 jsou spojené paralelně 
a jsou umístěné nad sebou ve výšce asi 
2 cm nad deskou. Na tuto pozici je možné 
použít i jediný rezistor 22 kí2/ 3w. Výko-
nová ztráta na něm je při maxirnálni zátě-
ži zdroje asi kolem 2 W. Jeho přerušení 
může vést k proraženi tranzistoru Ti. 

Na montáž 101 nesmí být použitá ob-
jímka. U zapojeni obvodů s impulsnimi 
průběhy proudů je třeba obecně upozornit 
na kvalitu pájeni, nekvalitně pájené spoje 
mohou být po určité dobš vlivem zvýšené 
zátěže nedokonalé a nespolehlivé. Zejmé-
na rozpojeni R9 nebo f13 povede také ke 
zničeni spínacího tranzistoru Ti. 

Obr. 3. Deska s plošnými spoji zdroje 
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Obr. 4. Fotografie provedení zdroje 

K usměrněni sítš 230 V je vhodny di-
odový mUstek na ss napiti 600 V (st napětí 
275 V) a na proud aspoň 4 A, aby usměr-
ňovač vydržel proudový náraz do vybitého 
07 po zapnuti zdroje. Můstek může mít 
drátové nebo páskově vývody s rozteči 
asi 7,5 mm. Misto můstku lze použiti 4 ks 
diod 1N5407, které spájíme do tvaru 
můstku a za vodiče připájíme do otvorů 
v desce. Autor použil typ mustkového 
usměrňovače D3SBA60. 

Diody D5. 09 a 010 musí být rychlé. 
Na pozici D5 je vhodný typ BYV96E nebo 
RGP10J. Diody D9 a D10 musí mít zá-
věrně napiti aspoň 100 V, lépe 200 V, 
vhodni jsou např. RGP1OD nebo "vyšši" 
písmeno na konci, může být také typ 
U F1007, UF4003 nebo jiný typ s axiáln í-
mi vývody (pouzdro 0041 apod.) pro pro-
vozní proudy do 1 A. 

Dioda 011 musí být ultrarychlá. Z dů-
vodu závěrného napětí nelze použit Schot-
tkyho diodu, vhodný je typ BYW29-200. 
Provozni proud je 8 A, závärnä napiti 
200 V, doba zotaveni Tn = asi 35 ne, Dio-
da se za provozu s proudem 5 A značně 
zahřívá a musí být umístěna na chladiči. 
Dioda je v pouzdru TO-220 a katoda dio-
dy je spojená s pouzdrem. Spoje jsou na-
vržené tak, že chladič je taktéž spojený 
s katodou, dioda nemusi být na chladiči 
odizolována. Deska je navržená tak, aby 
bylo možné použít různé typy chladicich 
profilü. Al profil je do desky přišroubovaný 
nebo připájený za nalisované měděné vý-
stupky. Různé chladiče z Al profilů jsou 
k dostáni ve firmě GM electronic nebo 
v prodejnách hutniho materiálu Ferona. 
U zdroje, kde by provozni proud dio-

dou 011 nepřesáhl asi 1,5 A, může být 
použitá dioda v pouzdře 0027 bez chladiče 
(např. RGP30M, BYW98, UF5403...7, 
FR306 a řada dalších podobných typů). 
Při větším proudovém zatíženi je možné 
použít výše uvedené diody s drátovými 
vývody také tak, le je umístíme na 
měděný chladič z plechu o rozměrech asi 
50 x 47 mm, plech dole po okrajích na šir-

ši straně opatřime pájecími očky a nasto-
jato připäjime na desku za plošné spoje 
spojené s C18. Katodu diody připájíme za 
zkrácený drátový přívod doprostřed chla-
diče. Dioda v této aplikaci hřeje hlavně 
z důvodu úbytku napětí na křemíkovém 
pn přechodu (asi 0,7 až 1 V) a při průcho-
du proudu několika A vzniká výkonová 
ztráta několika W. Také vznikají ztráty při 
spínáni vlivem konečně doby zotaveni pn 
přechodu. Požadavek, aby tato dioda byla 
rychlá, je na tito pozici zcela na místě. 

Tlumivka TL2 má mít indukčnost asi 
20 až 30 pH, hodnota neni kritická, lepši 
je vštši indukčnost. Tlumivka musi být na 
otevřeném feritověm jádru (váleček prů-
měru 5 mm, délky 25 mm, mat H21), ne-
smí být na toroidu, protože by se přemag-
netovala ss proudem a přestala by pinit 
svoji funkci. Pro menši proudy do 3 A je 
navinutá lakovaným drátem o průměru 
0,8 mm (asi 30 závitů válcově), pro větší 
proudy je vhodné delší jádro a drát asi 
1,25 mm. Podobné tlumivky byly kdysi 
v prodeji v GM electronic, v posledním 
katalogu byly však v nabídce jen toroidní 
typy. Jádro je možné získat z cívek řád-
kového rozkladu z TV přijimačů nebo 
z PC zdrojů. Tato tlumivka velmi výrazně 
potlačuje zvinění výstupnlho napětí pra-
covním kmitočtem z velikosti několika set 
mV na C18 na jen několik milivoltů na 
C19. Tlumivkou teče ss proud, na který je 
superponovany výrazný pilovity prüběh 
s pracovním kmitočtem a vinutí se při za-
tížení větším proudem značně zahřívá 
nejen činným odporem, ale také ztrátami 
vzniklými z povrchového jevu. Dioda LED1 
mä být na maximálni proud asi 30 až 50 mA. 
Vhodná je dioda o vnějším průměru 5 mm. 
Optočlen 01 je typu 41\135, případně 
mule být i CQY8ONG. Při použiti ji-
ných typů je nutné zkontrolovat správně 
zapojeni a izolačni pevnost. Mezni proud 
optodiodou má být 4= 60 mA, proud 
tranzistorem má být nejméně 50 mA. typ 
4N35 má povoleno 100 mA. Izolační pev-
nost u typu 4N35 je dcmic 3500 V, u typu 

CQY8ONG je jen 1600 V, podle katalogo-
vých údajů fy Vishay je však i tento opto-
člen použitelný pro třidy 1 až Ill u elektric-
kých přistrojú. 

Tranzistor Ti je spínací N-FET. HEX-
FET nebo jiný FET pro spínací aplikace 
a pro síťové spínaně zdroje. Vyhovuje 
prakticky jakýkoliv typ se závěrným napě-
tím U„ nejméně 600 V, U, = ±20 V a ko-
lektorovým proudem /„ = alespoň 3 A. 
Pro malé zdroje postačuje i Ids = 2 A. 

Vhodní typy jsou např: 25K2645, 
251(2545, 2$K1404, 25K1118, P7NA60A, 
STPN7N60F1, 2SK2141, IRFIBE30G, 
IRFBC30,IRFBC40, BUZ90A, 2SK1507, 
P6NA6OFP, 2SK9D4, SSP7N60B, 251(2996, 
SK3050N , STP4NB80 a celá řada dal-
etch typů řady 1RF..., 2SK.... BUZ... 
Tranzistor musí být umístěny na chladiči, 
při provozu se však zahřívá jen nepatrně. 
Od chladiče musí být odizolován slidovou 
podložkou, izolace musí vydržet zkušební 
napětí 1000 V. Chladič je z důvodu omeze-
ni rušení uzemněný na zem neoddělenou 
od síti. Z těchto důvodů jsou vhodnější 
typy v celoplastovém pouzdru provedení 
ISOWATT220 apod., obdoba TO-220. 
Tyto tranzistory je možné prima při-
šroubovat k chladiči bez další izolace 
(281(1507, 281(2645, 2SK2141, IRF1BE30G, 
IRFIBC40G). 

Chladiče diody Dll i tranzistoru Ti 
mohou mít na výšku rozměr maximálně 
asi 47 mm, aby bylo možné zdroj umisfit 
do navržené krabičky. V okolí chladiče dio-
dy je vhodné do desky provrtat několik ot-
vorů o průměru asi 3 mm, aby se zlepšilo 
prouděni vzduchu. V desce jsou dále pro-
vrtá ny otvory o průměru 3 mm v místech 
bez spojů, připadni v mistech oddělení 
primární a sekundární části (pod optočle-
nem, pod kondenzátorem C22, mezi spo-
jem od P1 a oddělenou zemi). Na desce 
jsou dale naznačené otvory o průměru asi 
1 mm v mistě mezi kolektorem Ti a jeho 
emitorem a hradlem; a dále otvory o prů-
měru asi 2 mm okolo spojů vedoucích od 
kolektoru k transformátoru a k diodě D5 
a k sitovému přívodu u pojistky Pol. 
Všechny tyto otvory slouží k doplňkové 
izolaci mezi spoji na desce. Všechny ot-
vory pro pájeni součástek v desce jsou 
nejprve provrtány průměrem asi 0,7 mm, 
tento průměr je pro drobně součástky. 
jako jsou rezistory, kondenzátory, minia-
turní diody, 101 a 102 atd. Pro výkonové 
součástky, kterit mají tlustší průměr pří-
vodů, je nezbytné otvory zvětšit. 

Kondenzátor C22 je bezpečnostní ke-
ramický kondenzátor o kapacitě 2,2 až 
4,7 nF, označený na střídavé napětí 250 V 
nebo ss napětí 1000 V, a musí vydržet 
zkušebnl napiti 4000 V. Lze jej získat 
z vyřazeného PC monitoru nebo z TV při-
jímače. 

Zdroj se k situ 230 V připojí dvoupra-
mennou „flexoščůrou" s plochou zástrč-
kou. Pojistka Pol je skleněná nebo kera-
mická pomalá pojistka T3.15 A/250 V, ve 
zdroji je umístěná v pérových objímkách. 
Pojistka Po2 je také pomalá skleněná 
s hodnotou T 5 A/250 V a chrání vinuti L3 
a diodu Dli proti zničeni v připadě zkratu 
na výstupu. Zdroj může býti zkratuvzdor-
ný při určité volbě vzduchové mezery 
u TRI (viz dale). Proti přetížení vinuti L3 
velkým proudem však ochrana není a po-
jistka je nejspolehlivější a nejjednodušší 
jistící prvek. 

(Dokončeni příště) 
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Měřič kapacit 
Pavel Hořínek 

Měřič kapacit je přístroj, který by neměl chybět v žádné dílně 
elektrotechnika. S jeho pomoci zjistíme velmi jednoduše a rychle, 
jakou má kapacitu neznámy kondenzátor. Dale přistroj využijete 
při výběru kondenzátorů do nejrůznějších filtrů a oscilátorů. Na-
měřená hodnota se zobrazuje na displeji LCD. Měřič je vybaven in-
dikátorem špatně zvoleného rozsahu nebo vadného kondenzátoru. 

Technické parametry: 

Napájená: 9 až 12 V 
Odběr proudu: 15 mA 
Rozsahy 2 nF, 20 nF, 200 nF, 2 pF. 
Přesnost: 1 °/0 
Přesnost na rozsahu 2 pF: 5 %. 

Popis zapojeni 

Zapojení můžeme rozdělit do ně-
kolika částí. Polovina integrovaného 
obvodu 101 je zapojená jako astabilní 
multivibrátor s kmitočtem asi 80 Hz, 
který vyrábi krátké spouštěcí impulsy 
pro následujici monostabilni klopny 
obvod. Ten je osazen druhou polovi-
nou 101. Doba trvánl výstupnítio im-
pulsu je závislá na přepínačem Pria 
zvoleném odporu R3 až R6 a připoje-
né měřené kapacitě. Výstupni impul-
sy z MKO jsou článkem RC R7 a C4 
vyhlazeny na stejnosměrné napětí. 
Vyhlazené napětí dale přivádíme do 
neinvertujfcfho vstupu operačního ze-
silovače 102. Tento zesilovač nemá 
žádný napěťový zisk. Zde se pomoci 

Ropearw 2 nF 20 nr 200 nr 2 F 

napití' které je přiváděno do invertu-
Both° vstupu z běžce potenciometru 
Pl, nastavuje nulové výstupnf napiti 
bez připojené měřené kapacity. Dale 
zapojeni obsahuje indikátor špatně 
zvoleného měřicího rozsahu nebo vad-
ného kondenzátoru. Indikátor zde za-
stupuje jednu polovinu klopného ob-
vodu 103. Tento obvod vyhodnocuje 
délku impulsů, které přivádíme na 
jeho vstupy. Do vstupu C jsou přivá-
děny spouštěcí impulsy a do vstupu J 
jsou přiváděny výstupni impulsy z MKO. 
Pokud budou impulsy na vstupu J 
delší než na vstupu C, tak se obvod 
překlopí a rozsvítí se LED D1, která 
je připojená k výstupu klopného ob-
vodu. 

Jak je patrno ze schématu, méřič 
je napájen symetrickým napětim ±5 V. 
Kladné napětí je odebíráno ze stabili-
zátoru 104 a záporné napětí je ziska-
no z měniče tvořeného čtyřmi hradly 
105. Pracovní kmitočet měniče je asi 
18 kHz. Výstupní impulsy jsou usměrně-
ny diodami D2. 03 a vyfiltrovány kon-
denzátorem C10. Získané záporné 
napětí je stabilizováno Zenerovou dio-
dou D4 na 5 V. K zobrazeni naměře-
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né hodnoty je použit hotový nastave-
ný panelový modul voltmetru 200 mV 
s displejem LCD. Mario( modul je take 
napájen symetrickým napětím ±5 V. 
Desetinně tečky jsou přepínány pře-
pínačem Ph b. Vstup modulu -IN je 
připojen ke společnému napájení 0 V, 
druhý vstup FIN je připojen k běžci 
odporového trimru P2, kterým nasta-
vujeme hodnotu naměřené kapacity. 
Celý měřicí přístroj můžete napájet 
9 V baterii nebo napájecím adapté-
rem. Pokud zvolíte napájení z adap-
téru, je nutné překontrolovat jeho vý-
stupní napětí naprázdno, toto napiti 
by nemělo překročit 15 V, jinak by se 
přístroj zničil. 

Konstrukce 

Desku s plošnými spoji osaďte 
součástkami podle popisu, nezapo-
meňte na drátovou propojku. Při osa-
zováni pozor na polaritu a pozici sou-
částek. Misto integrovaných obvodů 
zapájejte objímky a integrované ob-
vody potom do nich nasuřite. Při pá-
jení nepoužívejte žádné pájecí ka-
paliny, tyto kapaliny trvale poškodí 
desku. K pájení používejte pouze ka-
lafunu. Po osazeni desky propojte 
tenčími lankovymi vodiči potencio-
metr P1 a měřicf modul. LED müžete 
zapájet bud' do spoje, nebo ji tattel  
propojit vodiči mimo desku. 

Celý přistroj byl namontován do 
plechové krabičky pod označením 
U-AH313. kterou nabízí GM electronic. 
Potenciometr P1 a LED jsou umístě-
ny na čelním panelu krabičky, aby 
bylo možné s potenciometrem mani-
pulovat a pozorovat diodu LED. Jako 
připojovací konektor měřených kon-
denzátorů byl zvolen typ BNC s proti-
kusem s kabely, které jsou opatřeny 
malými krokosvorkami. Postačl však 
i obyčejné banánkové zdiřky. K připo-
jování používejte co nejkratši vodiče. 
Delší vodiče zavádějí chybu při male-
ní malých kapacit. Na krabičku ještě 
připevněte spínač. 

Měřič lze používat i bez měřicího 
modulo. V tomto připadě nahradíte 
modul digitálním multimetrem, který 
je přepnutý na rozsah 200 mV. 

Obr. 2. Hotový přístroj 
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Jednoduchý obvod 
vybere nejvyšší 
ze tří napětí 

Autora obvodu, jehož schema je na 
obr. 1, inspirovala potřeba signalizovat, 
která ze tří měřených teplot převede-
ných na analogová napětí je nejvyšší, 
a ji úměrné napšti přivést na výstup ob-
vodu. Rozsah měřeně teploty Tje tře-
mi měřicími převodníky T/U převeden 
na napětí s rozpětím 0 až 10 V, která 
přicházejí na vstupy 1N1 až INS. Ty jsou 
spojeny s neinvertujicími vstupy OZ1A 
až OZ1C. Operační zesilovač připojený 
k nejvyššímu napětí se v důsledku pří-
slušné diody D1 až 03 zapojené ve 
zpětně vazbě chová jako sledovač. 
Ostatní dva OZ se pak chovají jako 
komparátory, jejich 2 referenční napětí 
tvoří právě to odpovídající nejvyšší tep-
lotě, a mají tedy na výstupech napětí 
záporné. Předpokládáme-li např., že 
nejyyšěl napětí bude na vstupu IN1, 
kladné napětí na jeho výstupu sepne 
MOSFET T1 a červená LED 04 oznamu-
je, že právě IN1 odpovídá senzoru s nej-
vyšší teplotou. Na rezistoru R3 bude 
úbytek napětí asi 11 V, tedy tranzistory 
T2, T3 züstanou uzavřeny. Napětí odpo-

-15V 

vídající nejvyšší teplotě je k dispozici 
v uzlu spojených katod diod 01 až 03. 
Z tohoto napětí jsou nejprve dolní pro-
pustí R4 Cl odfiltrována rušivá napětí 
indukovaná na přívodní kabely od sen-
zorú a následným sledovačem 1010 je 
zajištěna malá výstupni impedance ob-
vodu. Při případné změně proudu dio-
dami LED rezistorem R2 je třeba zajis-

Obr. 1. Obvod 
přivede na výstup 

nejvyšší ze vstupních 
napětí a indikuje je 

pomocí LED 

výstup 

-15V 

tit, aby poměr odporů rezistoru R2 a R3 
(3 : 2) zůstal zachován. 

JH 

[1] Rizzo. E.: Simple circuits sort out the 
highest voltage. EDN, 9. listopadu 2006, 
s. 130. 132, 

Oživeni a nastaveni přistroje ) 

Před oživením ještě překontrolujte 
správnost zapojeni a případné od-
chylky od schématu opravte. Po-
tenciometr a odporový trimr nastavte 
do střední polohy a připojte napájecí 
napětí, pozor na polaritu. Na displeji 
by měl svítit nějaký údaj. Přepínač 
Prl přepněte do levé krajní polohy 
a potenciometrem P1 nastavte na 
displeji .000. Potom je potřeba pře-
dem si změřit nějaký kondenzátor, 
kterým budete měřič cejchovat. Jeho 
kapacita by měla být kolem 1 nF a (et-
liové proveden Keramické typy ne-
doporučuji, protože jejich kapacita je 
dosti ovlivňována změnami teplot 
Pokud máte možnost, tak tento kon-
denzátor změřte na nějakém továr-
ním můstku RLC, ale postačí i multi-
metr, který je vybaven měřením kapacit. 
Po připojená předem změřeného kon-
denzátoru nastavte trimrem P2 na 
displeji údaj, který jste naměřili na 
kondenzátoru, Další rozsahy není 

nutné cejchovat, protože v zapojeni 
jsou použity 1 °hi rezistory 

Při přepnutí na jiný měřicí rozsah 
je potřeba nejprve potenciometrem 
P1 nastavit nulový údaj a potom při-
pojit měřený kondenzátor. Ještě zbý-
vá překontrolovat funkci indikátoru 
Pokud bude kapacita měřeného kon-
denzátoru větši, než je zvolený roz-
sah, tak sa LED rozsvítí nebo bude 
blikat. Když bude mít kondenzátor 
zkrat, opět se diode rozsvítí. 

Seznam součástek 

R1, R4 
R2, R12 
R3 
R5 
R6 
R7, R9, R13 
R8, R10, R14 
R11 
R15 
P1 
P2 

Obr. 3. Deska s plošnými spoji 

°ignite-Jo g 

390 kl2, 
1 kn 
3,9 Mo. 
39162 
3.9 k_r/ 
100 Ice 
10 kš2 
181dI 
100 52 
10 kS2/A 

2,5 kn, trimr stojatý 

Cl 
C2, C3 
C4 
C5, C6, C7, C11 
C8 
C9 
C10 
101 
102 
103 
104 
105 
D1 
02. D3 
D4 5V1/0.5 W 
Prl přepínač TS, 4x 3 polohy 
Objímka DIL-8, 1 ks 
Objímka DIL-14, 3 ks 
Knoflík na přepínač 
Digitální voltmetr - hotový modul 

47 nF/MKT 
10 nF/keram. 
1 pF/MKT 
100 nF/keram. 
2.2 nF/keram. 
10 pF/50 V 
100 pF/25 V 
TS556CMOS 
TL061 
74HC73 
78L05 
4001 

LED, 3 mm, 2 mA. červ. 
1N4148 

Stavebnici lze objednat za 510 Kč 
na adrese: Hobby elektro, K Hale 6, 
594 01 Velké Mezifíčl, Tel.: 566 522 
076, fax: 566 520 757, 776 853 843, 
e-malt horinek3@seznam.cz. 
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Grafický displej 
MG12864 ovládaný linkou RS232 

Petr Titzenthaler 

Zde popisované zapojeni umožňuje jednoduché připojení a ovlá-
dáni grafického displeje MG12864 k mikroprocesoru či PC vybave-

nému linkou 232. 

Asi 80 % vjemů v našem okotí vní-
máme prostřednictvím zraku Není 
proto divu, že většina elektronických 
přístrojů, které potřebují člověku pře-
dat jakoukoli informaci ohledně své-
ho stavu či nastaveni, tak činí právě 
prostřednictvím optické cesty Mnoho 
výrobců tuto oblast neopomíjí a před-
stavily své výrobky, jež mají tuto ko-

GDOI:e1 

u$18 

CS1 

CS2 

ht/D 
VSS 

LED. 

e-he rOE 
fie  

[nic 
nhei 

 •  11501(17 

mor C> 
Rsotos 

LCD isIEL 128,51[915 

Obr. I. Blokové schéma displeje řady 
MG12864 

3 
2 2 
1 • 

K2 

PSI-102-03W 

5 
3 4 

52G3 

09 
1uI50 

3 

K4 
52G3 

6 
5 

munikaci umožnit a zkvalitnit. Jedním 
z těchto výrobců je i Display Elektro-
nik, který již delší dobu dodává i na 
český trh své grafické displeje řady 
MG12864 osazené nejčastěji řadiči 
KS0107 a KS0108. Výhoda grafické-
ho displeje oproti sedmisegmento-
vým, alfanumerickým či maticovým 
displejům je především v tom, že na 
displeji můžeme zobrazit jakýkoli 
znak obrázek, či jednoduchou grafi-
ku, která může předávanou informaci 
dokreslit a zlepšit tak například kom-
fort a přehlednost ovládáni. Tyto vý-
hody jsou však vyváženy složitějším 
způsobem ovládáni. Bohužel ani zmí-
něný displej MG12864 není výjimkou 
a neoplývá přílišným komfortem ovlá-
dáni. Samotný displej je tvořen mati-
ci 128 x 64 body a umožňuje v pod-
statě pouze adresaci datového 
prostoru, čtení/zápis bajtu do adreso-
vaného datového prostoru a nastave-

Vd 
Ca C10 MAX 232 

1u/50V 1u/50V 

-r- < 

C11 
1u/50V 

T 0111 
in 

02 i :n 
2 i 002 

K5 
PSI-IO2-00W 

nf „nultého" řádku zápisu Ovládáni je 
navíc ještě ztíženo tím, že je displej 
rozdělen na dvě poloviny o velikosti 
64 x 64 bodů, které jsou na blokovém 
schématu reprezentovány řídicimi 
obvody IC1, resp. IC2 (obr. 1). 

Tato skutečnost poněkud ztěžuje 
přímé ovládáni displeje mikroproce-
sorem či počítačem, neboť je nutno 
hlídat souřadnici x a zjišťovat, zda 
zobrazovaný znak nezasahuje do dru-

Tab. I. Adresace displeje MG12864 

Sloupec O až 83 
(CS = H, CS2 r L) 
stránka O ( 8 řádků ) 

Sloupec 64 až 127 
(CSI = L, CS2 = H) 

stránka O 
stránka 1 
stránka 2 
stránka 3 
stránka 4 
stránka 5  >3 II 3e 

stránka 6 
stránka 7 
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Obr. 2. Schéma grafického displeje ovládaného linkou RS232 
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hé poloviny. Dalším problémem je ad-
resace displeje, kde je 64 řádku roz-
děleno na 8 stránek po osmi řádcích 
a požadovaný řádek je pak určen čís-
lem stránky a pořadím řádku v ni (viz 
tab. 1). Před nějakým časem jsem 
však tento typ displeje potřeboval po-
užit, a tak vzniklo schéma, se kterým 
bych vás chtěl seznámit Základem je 
mikroprocesor: který řídí veškeré funk-
ce displeje, dále paměť znaku 
EEPROM. ve které jsou uloženy bit-
mapové obrazce zobrazovaných zna-
ků, které mají být zobrazeny na dis-
pleji, a převodník RS232/TTL pro 
případné ovládáni prostřednictvím 
PC. Příkazy posílané linkou RS232 
ovládají načítání dat z EEPROM a je-
jich zobrazení na displej. 

Popis funkce 

Po zapnutí napájená proběhne ini-
cializace mikroprocesoru a displeje — 
— program displej zapne: nastaví „nul-
ty" řádek a vymaže obsah bitověho 
prostoru. Po této inicializaci a zobra-
zení kontrolní stránky je displej připra-
ven na přijímání povel« Ty jsou pře-
nášeny po lince RS232 rychlostí 
19 200 Bd s jedním start a jedním stop 
impulzern, bez parity. Data jsou pře-
nášena binárně s tím; že bit 07 před-
stavuje nejvýznamnější a DO nejmé-
ně významný bit. Kompletní povel je 
dlouhý 1 bajt (v případě přenosu lidi-
cího povelu), 2 B (v případě zobraze-
ní řetězce) či 4 B (v případě přenosu 
požadavku na zobrazen( znaku). Roz-
lišení, zda se jedná o přenos řídícího 
povelu či znaku; jev hodnotě bitu 07. 
V případě logické Oje bajt považován 
za nastavení souřadnice xzobrazova-
ného znaku, v případě log. 1 je bajt 
považován za řídící znak. 

Tabulka 2 popisuje význam jednot-
livých bitů prvního bajtu. První řádek, 
nastavení souřadnice x začátku zna-
ku — udává souřadnici x zobrazova-

o 

Obr, 3 a 4. Deska s plošnými spoji pro grafický displej 

Tab 2 První přenášený bajt 

07 106:05 

O A6 A5 

1 0 0 

1 0 0 
loo 

04 03 02 

A4 A3 A2 

0 0 0 0 

O O O O 
o 

o 

D1 DO 

Al AO 

o 

1 
o 

1 

o 

Funkce 

nastavení souřadnice x začátku znaku, bity A6-A0' 

vymazání displeje 

zapnutí LED podsvétleni displeje 
vypnuti LED podsvštlení displeje 

inverzní zobrazení displeje 

zobrazování řetězce 

loo 

1 oco 

o 

o 

0 

O 1 

0 1 

1 0 

Tab 3. Druhý přenášený bajt 

07 
Et 
A7 

D6 

A6 

D5 04 
A5 A4 
A5 A4 A3 1A2 

03 
A3 

021 

A2 
D1 DO Funkce 
Al AO nastavení souřadnice y znaku bity A5-A0 
Al AO pořadové číslo znaku 

Tab 4 Třetí přenášený bajt 

07 D6 05 04 03 02 D1 DOIFunkce 
R A6 A5 A4 A3 A2 Al AO nastavení souřadnice x konce znaku - bity A6-A0 

Tab 5 Čtvrtý přenášený bajt 

07 D6 05 04 D3 D2 D1 DO Funkce 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 Al  AO pořadové číslo znaku 

ného znaku, souřadnice je určena bity 
A6 až AO. Pro konečné zobrazení zna-
ku na displej je však nutné přijmout 
zbylé 3 bajty udávajicí další parame-
try zobrazovaného znaku, jak je patr-
né z následujících tabulek. 

Ostatní řádky tabulky popisují řídi-
ci znaky, jejichž funkce je popsá-
na přímo v tabulce. Délka řídici in-
strukce je 1 bajt. Po příjmu řídicího 
znaku a vykonání požadované instruk-
ce je další přijmutý bajt považován 
jako první bajt. Zvláštnosti je pouze 
poslední řádek, který umožňuje na dis-
plej poslat řetězec znaků a jehož funk-
ce bude popsána u vysílání znaků na 
displej. Celková instrukce je pak na 
rozdíl od ostatních řídících znaků 
dlouhá 2 bajty. Druhým bajtem (tab. 3) 
pokračuje vysílání počáteční souřad-
nice y zobrazovaného znaku, která je 
reprezentována bity A5 až AO. 

Kromě těchto biti( jsou zde i bity B 
a I. Bit B určuje blikání znaku — při 
nastaveni do log. 1 bude znak blikat. 
Bit I určuje inverzní zobrazen( znaku 

1:1 

— při nastaveni do log. 1 bude znak 
zobrazen inverzriě. 

Druhý řádek tabulky 3 je použit 
v případě, že první bajt byl instrukci 
zobrazování řetězce (1000 0100). Ten-
to druhý bajt je pořadovým číslem 
zobrazovaného znaku a celá instruk-
ce pak končí zobrazením tohoto zna-
ku na displej. 

Třetím bajtem (tab. 4) se určuje ko-
nečná souřadnice x zobrazovaného 
znaku, určená bity A6 až AO. Nastave-
ni souřadnice x konce zobrazovaného 
znaku se využívá zejména při vertikál-
ní rotaci znaku, kdy je možno určit šíř-
ku zobrazované části. Rotace se po-
voluje nastavením bitu R do log. I. 

Čtvrtým bajtem (tab. 5) se voli po-
žadovaný znak — číslo vlastně popi-
suje pořadové číslo znaku v paměti 
EEPROM. Přijetím tohoto bajtu je pří-
jem ukončen a znak je zobrazen na 
displej. Příjem dalšího bajtu je pova-
žován opět jako první bajt. 

Uspořádání 
datového prostoru EEPROM 

) V paměti EEPROM je uložena gra-
fická podoba znaku. Datový prostor 

Tab. 6. Datový prostor paměti EEPROM 

303h datový prostor prvního znaku 
302h výška prvního znaku 
301h nižší bajt šířky prvního znaku 
300h vyšší bajt šířky prvního znaku 

203h datový prostor nultého znaku 
202h výška nultého znaku 
201h nižší bajt šířky nultého znaku 
200h vyšší bajt šířky nultého znaku 
1FFh nižší bajt adresy 255. znaku 
1 FEh vyšší bajt adresy 255. znaku 

05h nižší bajt adresy druhého znaku 
04h vyšší bajt adresy druhého znaku 
03h nižší bajt adresy druhého znaku 
02h vyšší bajt adresy prvního znaku 
01 h nižší bajt adresy nultého znaku 
00h vyšší bajt adresy nultého znaku 
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Tati_ 7. Kódování jednotlivých bitů zobrazovaného znaku 

12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
O 

B1b4 
B1b3 
B1b2 
B1b1 
131bO 
B0b7 
B0b6 
B0b5 
B0b4 
B0b3 
130b2 
B0b1 
BON 

B3b4 
B3b3 
B3b2 
B3b1 
B3b0 
B2b7 
B2b6 
B2b5 
B2b4 
B2b3 
B2b2 
B2b1 
B2b0 

85b4 
55b3 
B5b2 
135b1 
B5b0 
B4b7 
B4b6 
B4b5 
B4b4 
B4b3 
B4b2 
B4b1 
134b0 

B7b4 
B7b3 
B7b2 
B7b1 
B7b0 
B6b7 
B6b6 
B6b5 
B6b4 
B6b3 
B6b2 
136b1 
B6b0 

B9b4 
B9b3 
B9b2 
B9b1 
B9b0 
B8b7 
B8b6 
B8b5 
B8b4 
B8b3 
B8b2 
B8b1 
Elab0 

B11b4 I313b4 B15b4 I317b4 B19b4 B21b4 
B11b3 1313b3 1315b3 B17b3 1319b3 621b3 
B11b2 B13b2 B15b2 1317b2 I319b2 I321b2 
B11b1 B13b1 1315b1 B17b1 619b1 821b1 
1311b0 1313b0 B15120 B17b0 E119b0 521b0 
B10b7 B12b7 B14b7 B16b7 I318b7 132067 
B10b6 B12b6 614b6 B16b6 B18b6 B20b6 
B10b5 I312b5 614b5 B16b5 B18b5 B20b5 
B10b4 B12b4 614b4 B16b4 B18b4 B20b4 
B10b3 B12b3 B14b3 B16b3 B18b3 B20b3 
B10b2 B12b2 B14b2 B16b2 B18b2 B20b2 
1310M B12bI 1314b1 I316M 1318b1 1320b1 
B10b0 B12b0 B14b0 1316b0 B18b0 1320b0 

Y/x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tab. 8. Výpis paměti EEPROM pro znak z obr 5 

Adresa Obsah hexa Obsah binárně Popis 

35Ch 00 00000000 pátý sloupec, dalších osm bitú 
35Bh 10 00010000 pátý sloupec. spodních osm bitů 
35Ah 00 00000000 čtvrtý sloupec, dalších osm bitů 
359h 38 00111000 čtvrtý sloupec, spodních osm bitů 
358h 00 00000000 třetí sloupec, dalších osm bitů 
357h 70 01111100 třetí sloupec, spodních osm bito 
356h 00 00000000 druhý sloupec, dalších osm biti' 
355h FE 11111110 druhý sloupec, spodních osm bitů 
354h 01 00000001 první sloupec, dalších osm bitů 
353h FF 11111111 první sloupec. spodních osm bitù 
352h 09 výška znaku 
351h 05 šířka znaku, nižší bajt 
350h 00 šířka znaku, vyšší bajt 

09 SO nižší bajt adresy znaku 
08 03 vyšší bajt adresy znaku 

Obr. 5. 
Příklad 

grafického 
znaku 

)je možné rozděřt na tři části. První je 
v oblasti O až 1FFh (v hexadecimál-
ním tvaru), kde je uložena informace 

o uloženi začátku všech znaků v pa-
měti EEPROM. Lze to vzdáleně při-
rovnat tabulce FAT u HOD. Další čás-
tí datového prostoru je hlavička 
každého znaku, kde je uložena jeho 
délka a šířka, opět v hexadecimálním 
tvaru. Poslední části je vlastní znak. 
Datový prostor paměti EEPROM při-
bližuje tab. 6. 
V oblasti O až 1FFh je již zmíněná 

informace o začátku znaků. Na sudé 
adrese je uložen vyšší bajt adresy a na 

Tab. 9. Ovládáni displeje prostřednictvím linky 232 

liché pak nižší bajt adresy znaku Po 
přečtení tohoto údaje se program od-
kazuje na příslušnou adresu a čte 
vlastní znak. Ten je uvozen informaci 
o šířce znaku v bodech (1. a 2. bajt) 
a dále pak výškou znaku (3. bajt). Pak 
následuje vlastní grafická podoba zna-
ku. Kódování jednotlivých biti) zobra-
zovaného znaku je patrné z tab. 7. 
Údaj tabulky ,,B0b0" znamená bajt 0, 
bit 0; obdobně "B2b4" znamená bajt 
2, bit 4. 

Jako příklad uvedu ještě celkový 
výpis znaku, jehož grafická prezenta-
ce je na obr. 5. Při komunikaci bude 
znak uložen pod číslem 4 - v paměti 
je adresa dvojnásobkem čísla poža-
dovaného znaku. 

Při požadavku na zobrazení znaku 
na displej do polohy (X;Y = 20;10) vy-
šleme po sériové lince tuto sekvenci 
znaků: 

14h 1. bajt — souřadnice x 
(20 dekadicky = 14 hexa), 

0Ah 2. bajt — souřadnice y 
(10 dekadicky = DA hexa), 

7Fh 3 bajt — souřadnice x 
konce zobrazovaného znaku 

04h 4. bajt — pořadové číslo znaku 

Po této sekvenci se na pozici 
(20;10) zobrazi znak šipky, která ne-
bude ani rotovat, ani blikat a nebude 
zobrazena inverzně. 

Tímto způsobem jsou kódovány 
všechny znaky v paměti EEPROM Je 
možné si vytvořit vlastní program pro 
kódování z obrázkového formátu 
Nbmp" do samotného obsahu paměti 
EEPROM a celé kódování si výrazně 
ulehčit. Já osobně používám program 
EXCEL, který sice nepiní požadavek 
přílišné intuitivnosti ovládáni, ale fun-
guje vcelku dobře. 

(Dokončení příště) 

Vymazání displeje 

i07 

1 
D6 
o 
D5 

o 
D4 

o 

D3 02 D DO 

0 0 0 0 
D D6 D D403 D21D1iDO D7 06D504 D3 02 D1 DO D7 D6 05,04 D3 D2 D DO 

Zapnuli LED podsvětlení displeje 

07 06 

o 

D5 04 03 

00 

02 

o 

D1 

o 

DO 07 06 05 04 0302 DI DO 07 0605 04 03 D2 D1 DO D7 06 05 04 03 02 D1 DO 

o 

Vypnutí LED podsvětleni displeje 

07 

1 
D6 

o 

D5 D4 D3 

clo o 

D2 

O 
D1 DO 

o 

07 06 05 04 031132 01 DO 07 06,05 04 03 02 C11 DO 07 D6 05 D4 03 02 D1 DO 

Inverzní zobrazeni 

D7 D6 D5 D4 

1 o ojo 
03 

O 
02 

o 

D1 DO 

1 1 1 

070505 D4 D3 D2 D1 

1 

DO D7 D6 05 04 D3 D21D1 

1  

DO 07 D6 05104 03 02 01100 

Zobrazeni znaku pozice X, Y=0,0: bez blikáni, znak nebude zobrazen inverzné, nebude ro ovat, pořadové číslo 
znaku 3. Po teto sekvenci bude vlevo dole zobrazen znak na pozici č. 2 

07' 061D5 
O OTO 

04 

o 

0302,01 DO 

o oH3o 
07 06 D5134 

OO ola 
D302 DI DO 

0 0 0 0 

07106 05 04 03 02 

o 1 1 1 1 1 
01 DO 

1 1 

D7 D6 D5 

0 0 0 

D4C311D2 01 
1 O , O ' O 1 

DO 

Zobrazení retěirce znaků za znak, který byl zobrazen při předchozí hstrukci — bude zobrazen znak s pořadovým 
číslem 8. Po této sekvenci se za znak zobrazeny pri předchozí instrukci pripiše znak na pozici č. 7 

070505 

1 0 o 

04103 02 D1iIDO 
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VPR 
Voltmetr - Přepošítadlo - Regulátor 

Ondřej Slovák 

Měření napětí je základní funkce většiny měřicích přístrojů. 
Ostatní veličiny, které lze převést na napětí, se take měří voltmet-
rem. Přitom se však musí naměřené napětí upravit (přepočítat), aby 
zobrazený údaj odpovidal měřené veličině. U klasického měřícího 
přístroje je tento přepočet pevně definován. VPR umožňuje nasta-
vit přepočet téměř libovolně. Takže stačí vybrat vhodný převodník 
(vstupní dělič) a přístroj zkalibrovat. Vstupní napětí se bude po-
tom přepočítávat na požadovaný údaj. 

Například na výstupu převodníku 
teplota/napětí bude 1 až 5 V při -20 
až +80 t. Toto napětí se změří NO 
převodníkem a přepočítá na hodnoty 
-200 až 800. Přidá se desetinná teč-
ka, značka t a zobrazí na displeji. 
Aby VPR nebyl jenom měřicí přístroj, 
obsahuje ještě regulátor. Naměřeně 
údaje se porovnávají s horní a dolní 
mezí. Jelikož se měří na dvou nezá-
vislých vstupech, porovnávají se také 
oba vstupy navzájem. To lze s výho-
dou použít napřiklad pro regulaci so-
lárního kolektoru. 

Voltmetr 
Napětí na vstupech AO a Al převá-

dí ND převodník mikroprocesoru na 
10bitově číslo 0 až 1023. Citlivost 
obou vstupů se nastavuje referenčním 
napétím na vstupu Vref+ v rozsahu 
100 mV až 5 V S použitim vhodného 
převodniku a děliče lze vstup libovol-
ně přizpůsobit. 

Přepočitadlo 
Uživatel si sám zvolí (viz kalibra-

ce) výslednou, přepočítanou hodnotu 
zobrazovanou na displeji včetně de-
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setinně tečky. Rozsah výsledku lze 
nastavit od -9999 do 9999. 

Regulátor 
Regulace je rozdělena do tří nezá-

vislých částí, má tedy 3 výstupy — Re0, 
Rel a Re2. Tyto výstupy nabyvají stay 
log 1 (ZAP) a log. 0 (VYP) takto. 
Re° = 1, když VO <-= MINO a 
Re0 =. 0, když VO => MAXO; 
Rel = 1, když V1 <= MINI a 
Rel = O. když V1 -=> Mffl, 
Re2 = 1, když VO => V1 + H.ZAP a 
Re2 = 0, když VO <= V1 + H.VYP, 
kde VO a V1 jsou přepočítaně hodno-
ty vstupů AO a Al, MIN a MAX jsou 
meze pro daný vstup, H.ZAP je hys-
tereze komparátoru pro ZAP Re2 
a H.VYP je hystereze komparátoru pro 
VYP Re2. 

Napájeni: 

Technické údaje 

5 V/60 mA 
(včetně podsvícení). 

Napěti vstupů 
Vref+: 100 mV až 5 V, 
AO, A1: 0 až Vref+, 

Četnost měřen!: 10/s. 
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Obr, I. Zapojeni VPR 
admr a kondenzátor pro 

nastaveni Vref+ nejsou na 
5V desce s plošnými spoji) 

Výstupy: 

Dis plej: 
Ovládáni: 

Re0, Rel, Re2 a PO 
(max. zatíženi 20 mA). 

LCD 2x 16 znaků. 
4 tlačítka. 

Popis zobrazení na displeji 

Na prvním displeji (obr 1), hned po 
zapnutí přístroje, se zobrazuje název 
vstupu, přepočítaný údaj a jednotky. 
Horní řádek odpovídá vstupu AO, dol-
ni M, Prima v tomto zobrazení lze po-
stupné změnit název vstupu (6 zna-
Val) a počet desetinných mist výsledku 
(0 až 3). Takto nastavená desetinná 
tečka se bude zobrazovat i v ostat-
ních údajích (MIN, MAX, Kalibrace). 
Lze take zadat 4 znaky názvu veliči-
ny, např. Volt, Ohm, mA,°C atd. Pro 
názvy jsou dostupné veškeré znaky, 
které má displej LCD v paměti. 

Další dva displeje (obr 2 a 3) jsou 
pro zobrazení a nastavení mezí, po-
třebných pro regulaci. MAX a MIN Ize 
zadat v rozsahu -9999 až 9999. 

Následuje zobrazeni a nastavení 
hysterezi ZAP a VYP komparátoru 
(obr. 4 a 5). Hystereze je kladné číslo 
0 až 255 s desetinnou tečkou odvoze-
nou od VO. 

Kalibrace vstupů je na dalších dvou 
displejích (obr. 6 a 7). První vstup AO, 
potom vstup Al. Displej ukazuje jmé-
no vstupu, okamžitý ND převod, hor-
ní (H) a dolní (D) požadovanou hod-
notu. 

Poslední displej (obr 8) zapiná ruč-
ni provoz. Regulace je vypnuta a za-
pne se až po opuštění tohoto disple-
je. Zobrazeny jsou okamžité logické 
stavy výstupů Re0, Rel, Re2, s mož-
ností ručního přepínání. 

Ovládání 

Přístroj je ovládán čtyřmi tlačitky. 
Zhora to jsou: 
TL4 + (plus)/zobrazování dopředu/ 

přepne Re0, 
TL3 - (minus)/zobrazovánf dozadu/ 

přepne Rel, 
TL2 N následující nastavováni/výběr 

desetinně tečky/přepne Re2, 
TL1 S set, nastavováni (podržet 

3,5 s)/konec nastavováni. 

Tab. 1. Zapojeni konektoru 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

AO analogový vstup, měřené napětí 
Al analogový vstup, měřené napšti 
A3 analogový vstup, Vref+ referenčni napět1 
AS pouze digitální vstup (nevyužito) 
GND 
BO výstup Re0, regulace od vstupu AO 
B1 výstup Rel, regulace od vstupu Al 
B2 výstup Re2, regulace komparátoru 
83 výstup PO, propojit s P podsviceni 
+5 V stabilizované 
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Obr. 2. 

Obr. 3. 

Obr 4 

Obr 5. 

Tlačítkem +/- vybíráme zobrazení 
na displeji, dopředu/dozadu. Chceme-
-li na displeji něco nastavit, podržíme 
tlačítko S, dokud nezačne hodnota 
nebo znak blikat. Potom pro změnu 
čísla či znaku stiskneme nebo podr-
žíme tlačítko +/-. Většina čísel, kro-
mě hystereze, se zadává po řádech. 
Začíná se zleva od tisicu, názvy se 
zadávají také zleva. Na posledním 
řádu se přechodem přes nulu urči, zda 
bude číslo kladné nebo záporné. Tla-
čítkem N se přesuneme vpravo na 
další znak nebo z konce na začátek. 
Při nastavování desetinné tečky bli-
ká celé číslo výsledku a tečka se 
vybírá pouze tlačitkem N. Provedenou 
změnu potvrdíme tlačitkem S, a tím 
se take dostaneme k nastavení další-
ho údaje. V případě, že je to už údaj 
poslední, nastavování se ukončí. Tro-
chu jiné je to při ovládání výstupů 
v ručním provozu. Blikají najednou 
všechny 3 stavy výstupů, ale na pře-
pínání je každému přiřazeno jedno tla-
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Obr. 6. 

Obr. 7. 

Obr. 8, 

Obr. 9. 

čitko. Tlačítkem S opět ukončime pře-
pinäní. 

Podsvicení displeje se automatic-
ky vypne, nestiskne-li se 256 sekund 
žádné tlačítko. Podsvícení se opět za-
pne při stisknutí jakéhokoliv tlačítka 
a také po zapnuti napájení. Všechny 
důležité údaje se ukládají do EE-
PROM, kde se uchovaji í při vypnu-
tém napájeni. 

Kalibrace 

Nejdříve na displeji vybereme 
vstup, který chceme kalibrovat Vlast-
ní kalibrace probíhá ve dvou krocích. 

Nejdříve připojíme na vstup AO na-
pětí, které se bliži maximální hodno-
tě. Okamžitě se ukáže jeho ND pře-
vod. Pro toto vstupní napětí vybereme 
požadovaný zobrazovaný údaj H 
z rozsahu -9999 až 9999. Napflklad 
pro vstupní napětí 5 V vložíme 
M=05.00" (desetinnou tečku musíme 
vybrat na prvním displeji, před nebo 
po kalibraci). Až budeAD převod ustá-
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Obr. 10 a 11 
Deska 

s plošnými 
spoji VPR 

(37 x 88mm) 
a rozmIstént 
součástek na 
desce. Displej 
a tlačitka jsou 

ze strany 
spojů 

leny, müžeme konstantu pro údaj H 
uložit tlačítkem S. Tím se přejde na 
vloženi konstanty D. 

Na vstup připojíme napětíbližicí se 
minimální hodnotě. To se opět proje-
ví na ND převodu. Pro toto vstupní 
napětí vybereme požadovaný údaj D 
opět z rozsahu -9999 až 9999. Napří-
klad pro vstupní napětí 0 V vložíme 
„D=00.00" a uložíme. 

Takto zkalibrovaný vstup bude po-
tom ukazovat 0 až 5 V s přesností na 
dvě desetinná mista. Napití Vref+ 
musí být v tomto případě 5 V. 

Druhý vstup se kalibruje stejným 
způsobem. Horní a dolní hodnoty H. 
D se nemusí kalibrovat společně. Po-
kud chceme změnit jenom jednu hod-
notu H nebo D, tak tu druhou (když 
bliká) přeskočíme, když rovnou stisk-
neme tlačítka S. Jestliže se údaj ne-
změní (+14 kalibrace se neprovede. 

Při kalibraci není nutné přivést na 
vstup maximální a minimální napětí. 
Obě by však měla být od sebe co nej-
více vzdálena. Funkci přepočItadla si 
lze představit tak, že hornímu a dol-
nímu kalibračnímu napiti jsou přiřa-
zeny požadované hodnoty a po jejich 
spojení vznikne pomyslná přímka, po 
které se pohybuje výsledek. Znázor-
něno je to v simulaci (PADP. xis). V této 
simulaci jsou také matematické zápi-
sy všech výpočtů. Ještě před kalibra-
cí si dobře zvolte rozsah výsledného 
údaje. MUžete sice volit v rozsahu od 
-9999 do +9999, ale čím je rozdíl vět-
ší, tímje rozlišení menší. Výsledek se 
bude měnit po skocích. Pro plynule 
zobrazováni by rozdíl horního a dol-
ního údaje (bez desetinné čárky) ne-
měl příliš přesahovat 1023. 

Popis konstrukce 
a zapojení 

Schéma zapojení je na obr. 1. Pří-
stroj je postaven na univerzálním mo-
dulu UniModul a je velmi jednoduchý. 
Základ tvoří mikroprocesor PIC 16F88 
taktovaný krystalem 19,6608 MHz. 
Tento kmitočet byl zvolen s ohledem 
na jiné aplikace UniModulu s časový-
mi funkcemi. Pro VPR můžete použit 
jakýkoliv krystal od 18 do 20 MHz 
a vynechat kapacitní trimr C3. Horni 
polovina portu B (RB4 až RB7) tvoří 
4bitovou sběrnici, ke které je standard-
ně připojen zobrazovací panel LCD. 
Sběrnice ale neslouží jen pro přenos 
dat do displeje ale i pro čtení ovláda-
cích tlačítek. 15x za sekundu se pře-
pne na přenos dat do procesoru a přes 
oddělovací rezistory R1 až R4 se zjistí 
stav tlačítek. Napětí +5 V přivedené 
na vstup P zapne podsvícenl disple-
je, které tak lze zapnout trvale. Pro-
pojením Pa B3 bude podsvícení ovlá-
dáno programově. Každé stisknuti 
tlačítka rozsvítí displej na 256 s. Dě-
lid RS, R7 určuje kontrast displeje. 
Dobře se nastavuje při zadávání úda-
jů, kdy na displeji bliká nějaký znak. 
Mikroprocesor 16F88 má na RA4 
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Úrovňový a korekený 
zosilňovač 

Ing. Jozef Caban 

K napisaniu tohoto článku ma inšpirovalo zapojenie z PE 
12/2007, Predzosilňovač SUPER stereo. Jeho pňvodne zapojenie 
pochádza z Elektoru z novembera 1986. Možno je naozaj čas oprá-
šit' konštrukcie, ktoré boli vo svojej dobe jedinečné a svojim rieše-
nim predbehli dobu - vlastne urobili skok až do d'alšieho tisicročia. 

Na zašiatku 80. rokov som pasta-
vil riadiaci zosilňovač padre Technic-
kých informácif Zvazarmu. V tej dobe 
som bohužial' nemal pristup ku kopir-
ke, a preto pövodný zdroj nemám oko-
pírovaný, ale prefotený klasickým fo-
toaparátom. Týmto by som zároveň 
chcel pod'akovat' pcivodnému autoro-
vi Ing. Jozefovi Petřikovi za skvelú 
konštrukciu, ktorá bola aj oceneným 
riešením tematických úloh Zvazarmu. 
Pokúšal som sa aj nájst autora toho-
to článku, ale to sa mi nepodarilo. 
Zosilšovaš je naozaj velmi kvalitný, 
o čom svedší aj fakt, že mi bol odcud-
zený, a preto som sa ho rozhodol 
v dneš'nej dobe ho trochu prerobit' 
a postavit' znovu. 

Na prepínanie vstupov autor v pö-
vodnom článku používal prepinače 
ISOSTAT, resp. trojpolohové telefón-
ne take. Ja som v tomto zapojení 
použil na preptnanie troch vstupov relé 
a trojpolohový prepinač. Spösob za-
pojenia je zrejmý ze schérny zapoje-
nia prepinania vstupov, yid'. obr. 1. 
Zrážacf rezistor R 220 ščzmenšuje na-
pätie 18 V tak, aby na cievkach relé 
bolo napätie 12 V. 

Schema jedného kanálu úrovňové-
ho a koreköného zosilňovača s pre* 
naternými medznými frekvenciami je 

na obr 1 až 4. Signal z prepinača vstu-
pov (obr 1) sa privádza na potencio-
metre Balance a Volume (obr. 2) cez 
kondenzátor C14, ktorý zachytäva 
zvyšky jednosmerněho napätia z ne-
kvalitných zdrojov signálu. Potencio-
meter Volume je bez odbočky a preto 
je fyziologická regulácia hlasitosti uro-
bená podl'a konštruktéra Jiřího Jandu 
a zosilňovačov Au/Ra (PE 1211999). 
Ten, kto nechce používat' fyziológiu, 
vynechá súčiastky R31 až R34, C15 
a C16. Potenciometre Volume a Ba-
lance s prislušnými súčiastkami pre 
fyziologickú reguläciu hlasitosti sú 
osadené na samostatnej doske ploš-
ných spojov (obr. 8 a 9). 

Oáza tranzistora Ti predstavuje 
neinvertujiici vstup diferenšného zo-
silňovača. Na invertujúci vstup sa ve-
die signal zápornej spätnej väzby 
z kolektora tranzistora T3. Pomer od-

porov R5/R7 určuje základné zosilne-
nie zosilňovača. Pri osadeni rezistor-
mi padre špecifikácie je vstupná citli-
vost' 150 mV pre výstupné napätie 1 V. 
Táto menovitá citlivost' ale použitím 
potenciometra Balance klesá na po-
lovicu, tj. 300 mV. Regulačný rozsah 
a stratu citlivosti možno zmenšit' re-
zistormi R30 s odporom 27 kn pripo-
jenými medzi bežce a neuzemnene 
konce potenciometrov. Plošný spoj je 
navrhnutý tak. aby bolo možné pou-
žit' ako odpor R7 sériovú kombináciu 
klasického rezistora a trimra. Ak sa 
rozhodneme využit takúto možnost', 
vtedy v jednom kanáli použijeme re-
zistor R7 s odporom 68 kn (trimer na-
hradíme prepojkou), a v druhom ka-
náli použijeme kombináciu rezistor 
56 kš-2 a trimer 20 kn. V tomto prípa-
de vieme trim rom nastavit' rovnaké zo-
silnenie obidvoch kanálov zosilňova-
ča. V pripade, ak ako R7 použijeme 
iba rezistory 68 hi trimre nahradime 
prepojkami. 

Urovňový zosilňovač T1, 12 a T3 
tvori samostatný funěný celok. Aka 
koreköný zosilňovač pracuje 14 s ko-
rekčnymi obvodmi na obr. 4. Tieto sú 
pre prehl'adnost kreslené zylášť. Ke-
ramické kondenzátory Cl až C6, C10 
a člen R15 a C13 zaistujú stabilitu na 
vysokých frekvenciách. 

Koreköný obvod umožňuje volbu 
troch medzných frekvencil zdörazne-
nia či potlačenia hibok a výšok. V po-
lohe prepínača PR3 „1" sú kondenzá-
tory C20 a C21 spojené sériovo 
a výsledná kapacita pripojená paralel-
ne k 131 je näjmenšia, zdöraznenie či 
pctlačenie hlbok je najväčšie. V polo-

; 
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kompletní binární výstup, proto není 
potřeba rezistor R5. Ve schématu je 
ponechán kvůli jiným typům mikropro-
cesorů, které mají na výstupu RA4 
otevřený kolektor. Všechny 3 analo-
gově vstupy AO, Al, A3 mohou být 
konfigurovány jako měřici. V tomto 
případě je ale vstup A3 vyhrazen pro 
referenční napětí Vref+, určujici citli-
vost zbývajicich vstupů AO a Al. Re-
ferenční napětí lze jednoduše vytvořit 
odporovým děličem (potenciometr), 
nebo přesněji s využitím nějakého in-
tegrovaného zdroje referenčního na-
pet!. Čím je referenční napětí menší, 
tím je citlivost většf. Pozor na extrém-
ně velkou citlivost, při které se začí-
ná projevovat šum. Ještě při citlivosti 
100 mV pracuje vnitřní digitální filtr 
bez problémů. Záleží take na vnějším 
připojeni vstupů a deice vodičů, Po-
kud to bude nutné, lze šum potlačit 
blokovacím kondenzátorem 10 až 

100 nF na vstupu. Celý modul je na-
pájen stabilizovaným napětím +5 V. 
Odběr proudu nepřesahuje 60 mA, 
bez podsvIcení 10 mA. 

Před vlastním programováním 
zkontrolujte programovací pojistky 
konfiguračního slova. Ty jsou mj. vy-
psané v úvodní části zdrojového tex-
tu (ASM.txt) 

Seznam součástek 

R1 až R4 1 Id2 
R5 2,2 kn (lze vynechat) 
R6 8,2 kn 
R7 2,2 kn, trimr (rozteč 5-2,5) 
R8 10 kn 
C1, C2 15 pF, keramický 
C3 33 pF, kapacitní trimr 

(může se vynechat) 
C4 100 nF, keramický 
Ti KC238 (nebo podobný NPN) 
10 PIC16F88-1/P 

Q1 krystal 19.6608 MHz 
(18 až 20 MHz) 

TL1 až TL4 mikrospínač 6 x 6 x 17 mm 
(např. 66819 od GES) 

Displej LCD 2x 16 znaků EL1602A 
CON hlavni konektor, kolíky 

lamed, 10 pinü 
objímka precizní, 18 pin() pro PIC 
konektor pro LCD — koliky lámací + 
dutinková lišta, 16 pinu 

Soubory ke staženi 

Na wwwaradiacz si můžete stáh-
nout soubory VPR205.HEX (program 
pro PIC), UM006.sch a UM006.brd 
(schema a deska VPR kreslené v EA-
GLE 4 16), ASM.txt (úvodní část 
zdrojového textu), PADP.xls (simula-
ce přepočtu AD převodu) a RSK.gif 
(regulace solárního kolektoru. simu-
lace komparätoru). Kompletní výpis 
zdrojového kódu je na vyžádání u au-
tora (slovak@post.cz) 
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Obr. 4. Korekc/e 

he „21 je paralelne k Pl pripojený C21 
a v polohe "3" sú paralelne spojené 
022 a sériová kombinäcia C20. 021. 
Rezistor R26 zabraňuje rušivým 
pazvukom v reproduktoroch pri pre-
pinanf. Prepinaš medzných frekven-
cif korektora výšok PR4 pripája do 
spätnoväzobnej vetvy kondenzátory 
C23, 024 alabo 025. Odpory R27, 
R28 a R29 opät' zabraňujú lupancom 
pri prepfnanl. Na prepfnanie medz-
ných frekvenci( som použil kombinä-

-18V (.20V) 
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Obr. 2. Regulácia vyvážen/a kanáloy a hlasitosti 
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Obr 5. 
Prepojenie dosiek predzo-

silňovača 
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ciu trojpolohového prepinača a relé. 
V pčvodnom článku boli v zložitej-

šej variante použité miesto potencio-
metrov Pl, P2, P3 a P4 13- resp. 26-
polohové radide a odporové dráhy boli 
vlastne zložené z presnych rezistorov. 
Ja som použil klasické potenciomet-
re. Je samozrejme možné použit 
miesto konvenčných potenciometrov 
kvalitné potenciometre, napr. ALPS, 
alebo použit ovlädanie hlasitosti 
s obvodem PT2256, ako je v PE 
12/2007, resp. potenciometre rádu 
X9C (Amatérske radio 3/2005). 

Predzositňovaš bol v peivodnom 
zapojeni napäjaný napätfm ±20 V. Na-
pájaci zdroj som nešil použitím mo-
nolitických stabilizátorov 7818 a 7918 

C13 
In 

 • 

Obr 3. 
ürovrlovy zosilfjovad 

Inputs 
OUT 3 2 I 

3 PR1 
Vstupy 

Kostra 

(7820 a 7920 som nezohnal). Je sa-
mozrejme možné použif stabilizátory 
LM317 a LM337 (sú aj lepšie ako sta-
bilizátory 78xx/79xx) a nastavit' vý-
stupné napätie ako v pčvodnom za-
pojeni, tj. ±20 V. Vo svojom zapojeni 
som použil ešte d'aišie napájanie 
±15 V, pretote som do predzosilňova-
ča vstaval kvalitný slúchadlový zosil-
čovač v triede A podl'a časopisu Elek-
tor 2/1983 (pokial' by bol zäujem, nie 
je problem uverejnit' aj tento zosilho-
vač). Zdroj pre jeho jednoduchost' ne-
uvádzam. Celkové zapojenie jednot-
livých blokov je zrejmé zo schémy na 
obr. 5. Odporúčam všetky napäjacie 
vodiče veduce k jednotlivým deskám 
skrútit spolu a spojit' ich až vo svor-

28 

+ F, 



L GR LGR LGR 

(s I 
oo of,'" 
ccirdji 1/4 69 LOES pcRs 

R 2W= 1 08 80 3 111 
L GR 

kovnici zdroja. Kvõli rovnomernému 
zaraženiu zdroja je jedna sada relé 
spínaná napättm zo zdroja +18 V 
a druhá sada napětlm -18 V. Jediný 
bod, ktorý je zapojený na kostru krabi-
ce, je stred filtračných kondenzátorov. 

Ako vstupné konektory je použitý 
konektor SCJ-1020-8P (4 páry CINCH). 
Z neho sú tri páry použité ako vstupy 
a štvrty pár ako výstup. Pre tento typ 
konektora je aj navrhnutá doska 
s plošnými spojmi. V súčasnosti ale 
GM Electronic dodáva tento konektor 
s inými rozmermi, takže konečně rie-
šenie je treba void' podl'a možností 
a potrieb. 
V põvodnej konštrukcii autor pou-

žíval jeden vstup pre magnetodyna-
mickú prenosku. Ako predzosilňovač 
MM použil zapojenie LEACH, které 
bolo publikované napr. v Amatérskom 
radii 2/1990, s 65, na obr 12. Akurát 
jeho doska s plošnými spojmi mala 
kompaktnejšie rozmery a bola mož-
nost' prepínania záfažovej kapacity 
220/390 pF. 

Samotná doska úrovňového a ko-
rekšného zosilbovača je riešená ako 
jednostranná, aj ked' za cenu väčšie-
ho počtu prepojok (pišvodná konštruk-
cia obsahovala dye identické desky 
postavené kolmo a mechanicky spo-
jené radičmi). Nie som zástancom 
dosiek s obojstrannymi plošnými spoj-
mi za kažclú cenu, pretože to mõže 
vera konštruktérov odradit' od stavby. 
Jednostrannú dosku je možné v čase 
nadze dokonca aj ručne nakreslit. 
Všetky diety sú vrtaní vrtákom o prie-
mere 1 mm okrem dier pre potencio-
metre (1,3 mm) a otvorov pre uchyte-
nie dosky (3,2 mm - ak sa použijů). 

45' 
o_ 

o 

OUT IN 3 

Input 
LGR 
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p 4n-

R32 '"=C- -77-R33 
  -13C16-1=-R31 t. C14 

-DC15 -C --R31 y- R34 R32 -1=- -{fl)-R33 C14 .OE 
7C— -0- „TOE R30 

C16 

Pd 
R301-1 

Volume Balance 
Úrovňový a korekšný zosilňovač som 
zabudoval do 19" krabice o výške 1U 
a hiloke 190 mm. Na rozdiel od popi-
sovanej konštrukcie som navyše po-
užil už spomínaný slúchadlový zosil-
ňovač. symetrické výstupy a prepinač 
MONO/STEREO. Hotový zosilňovač 
je na fotografii. Do tejto konštrukcie 
som sa pustil s takým nadšením, že 
som dokonale nepremyslel všetky 
detaily . Konkrétne myslím, že by bolo 
lepšie dat' dosku zosilňovača na favú 
stranu a zdroj na pravú, a tymto sa 
vyhnút' pomerne nevzhfadnému 
a dlhému káblovaniu. Samotná kon-
štrukcia je bezproblémová, overená 
na Mekorkých postavených kusech. 
Všetky sa chovali vzorne, bez kmita-
nia a podobných necnosti. Paramet-
re, které zosilňovač dosahuje, sú 
zaujfmavé aj v dnešnej dobe opera& 
ných zosilňovačov, a tak si myslím, 
že nestojí nič v ceste úspešnej kon-
štrukcie. Použité súčiastky sú úpIne 
bežné a zosilňovač sa určite odvdači 
skvelým zvukem, svojou spotahlivos-
fou a bezproblémovou prevádzkou po 
dlhe roky. 

Technické údaje 

Harmonické skreslenie 
pri Uvýst = 1 V 20 Hz až 20 kHz: 

menšie ako 0,05 %. 
Frekvenčný rozsah 
5 Hz až 50 kHz: +0, -1 dB. 
Odstup signálu od šumu: 

lepší ako 95 dB. 
Vstupná citlivost' pre Uvýst = 1V: 

150 mV (300 mV). 
Korekcia hibok: 

±10 dB/25, 50, 100 Hz. 

IN 2 IN 1 

G 
L 
R 

OE Obr 6 až 9 
Deska s plošnými 
spojmi prepinača 
vstupov a regulácie 
hlasitosti a vyváže-

nia kanálov 
a osadenie dosiek 

Odpovedajúca medzná frekvencia: 
100, 200, 400 Hz. 

Korekcia výšok: ±10 dB/8, 16, 32 kHz. 
Odpovedajúca medzná frekvencia: 

2, 4, 8 kHz. 
Napájacie napätie: 

±18 V (põvodné zapojenie ±20 V). 
Prúdový odbor (jeden kanál): 

asi 4,5 mA. 

Zoznam súšiastok 

Deska Balance a Volume. 
R30 27 ku 
R31 47 kU 
R32 18 kf2 
R33 15 kf2 
R34 22 ku 
C14 1 pF (CF3-1MO/J) 
C15 470 pF 
C16 68 nF (CF2-68N/J) 
P3 2x 100 la-2/N (PC1621, 

hriader 15 mm vrúbkovaná) 
P4 2x 50 KEG (PC1621. 

hrädet 15 mm vrúbkovaná) 

Úrovňový a korektný zosilňovač: 
R1 220 52 
R2 220 K2 
R3 8,21(52 
R4, R10. R14 100 ku 
R5. R12 10 kU 
R6, R15 1 ku 
R7 681(1.1 (56 ku + trimer 

20 ku 64VV20K) 
R8 7.5 ku (6,8 k1)) 
R9 56 U 
R11 180 ku 
R13 3,3 ku 
R20, R22 22 kU 
R21, R23 6.8 kü 
R24 12 ki-2 
R25 100 52 
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Obr 10 a 11. Doska s plošnými spojmi úrovňového zosithovača a jej osadenie 

R26 až R29 2.2 M1-2 
Pl, P2 2x100 kfVN (PC1621, 

hriadef 15 mm yrůbkovaná) 
Cl, C2 56 pF 
C3, C10 10 pF 
04 4,7 pF 
C5, C6 100 pF 
07, C8, 09 4,7 pF, tantalový 

(CT4M7/35V) 
C11 2x 50 pF, tantalový 

(CT47M/16V) 
012 3,3 pF, tantalový 

(CT3M3/35V) 
013 1 nF 
014 100 nF 
C15 22 pF/50 V 
C20, C21, 022 47 nF (0F2-47N/J 

pre medi frekvencie 
100. 200 a 400 Hz) 

33 nF (0F2-33N/J pre 
150, 300, 500 Hz) 

22 nF (CF2-22N/J pre 
200, 400. 600 Hz) 

023 470 pF (FKP2-47013/100V) 
024 820 pF, fóliový 
C25 1,8 nF, fóliový 

(024 a 025 sa dajú zlo-
žif aj z paralelne rade-
ných kondenzátorov, 
doska je na to prispčso-
bená) 

T1, T2 BC560C (pifivodné za-
pojenie BC179, autor 
odporúča párovanie pri 
Uce = 20 V, /c = 1 mA) 

T3, T4 C550C (pávodné za-
pojenie KC809-811) 

Ak sú uvedené korkrétne typy, sú 
značené podra katalógu GM. 

Použité relé (prepinač vstupov 
a prepfnanie medzných frekvencii) sú 
typu RELEM4-12H (2x prepinaci kon-
takt, napájanie 12 V). 

Prepinače vstupov a medzných 
frekvencif sú typu P-B069F (2x prepf-
naci kontakt typu ON-OFF-ON). 

Všetky použité diódy sú typu 1N4148. 
Zrážacie rezistory R majú odpor 

220 W (platí pre hore uvedený typ 
relé, pre iný typ treba prerátaf). 

Pre vstup a výstup je použitý ko-
nektor SCJ-1020-8R 

Potenciometre majú vrúbkovanú 
hriadel' 15 mm a rozteč vývodov 5 mm. 
Pokial' ich nemá GM, tak určite ich má 
www.metronix.cz aj s gombikmi. 
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Vliv země 
na vlastnosti antén (4) 

Jindra Macoun, OK1VR 

Ve 3. části článku (PE 7/08) jsme zmínili možnost výpočtu vyzařovacích vlast-
ností vertikálnich antén, instalovaných pobliž hranice dvou různých zemi. Obr. 1 
a 2 v PE 7/2008 ukazovaly, které konfigurace zemi a antén je možné analyzovat 
programem EZNEC. Nyní se k této problematice vracíme výpočtem a hodnoce-
ním několika typických konfiguraci, se kterými se v praxi setkáváme, což by 
mohlo přispět k reálnějšímu pohledu na podmínky, za kterých se antény na KV 
pásmech provozuji. 

Obr. 1 a, b a 2 a, b ve 3. části článku 
schematicky znázorňuji vzájemná uspo7 
řádáni dvou typů zemi, spolu s polohou 
vertikální antény (typu GP), umožňující 
počítat její vyzařovací vlastnosti (diagra-
my) programem EZNEC, kam jsou do 
ground descriptions vkládány paramet-
ry obou zemi (vodivost a v S/m a dielek-
trická konstanta E) jako médium 1 a 2. 
(Např. podle údajů tab. 1 v PE 5/2008). 

Výpočty lze realizovat úpinou komerč-
ní verzi, ale i bezplatnou demoverzí pro-
gramu EZNEC v.3.0, v.4.0 (2000) až po 
v.5.0, resp. 5.0+ (2008), byť s omezeným 

el 45°-77x--4 

- 0,4 dBI /19° 
- 0.4 dl3i /19". 

- 6,1 dei /53 

el 0° 

počtem 20 segmentů, i ten však postačí 
pro výpočty směrových vlastnosti jedno-
duchých antén. Nejnovějši demoverzi 
v.5.0 (bšži pod ‘A./ 98, ME, 2000, XP nebo 
Vista) včetně kompletního manuálu (je 
společný pro komerční i demoverzi) lze 
spolu s dalšími podrobnostmi stáhnout ze 
stránek autora lAl7EL— www.eznec.com. 

Následujici odstavce jsou určeny spi-
še zájemcům, kteří nemají v úmyslu řešit 
konkrétní uspořádání výpočtem, ale rádi 
by poznali charakteristické vlastnosti ně-
kolika typických konfiguraci antény nad 
dvojí zemi, se kterými se při návrhu 

7.1 dBi— 

-15OEc ,•r-•› 

,72- 0,12 da /14) 

el 45° 

el 0" 

Obr. 1. Elevačni diagramy zářeni antény GP ve výši 0,25 A nad rozhraním dvou zemi 
(médií) 
Cerný: Levi) polovina nad suchou pisčitou zeal,* (a =0,001, r = 4), pravě polovina nad 
slanou mořskou vodou (a = 5, e= 81). 
Červený: Levá polovina nad suchou pisčitou zemi (cl = 0,001, e = 4), pravá polovina 
nad běžnou „zahradní' zemi (a = 0,005, e = /3). 
(Cervený diagram překrývá v !eve části shodný průběh diagramu černého) 

el 45° 

5,2 dBi/6" 
dBi/5° É 

7,1 dBi 

.. ....... I 5° 

7.1 dB19.3° 

dal /8° 
, t 

a provozu svých anténních systémů mo-
hou setkat. 

Programy pro výpočet antén se zpra-
vidla používají ph konstrukčnim návrhu 
vlastni antény, kdy se vliv země často 
opomíjí. Z tohoto hlediska je téma vlivu 
dvou zemi na vyzařováni antény možná 
okrajové. Mimoto je můžeme v rámci da-
ných možnosti zmínit jen omezeně, 
vzhledem k možnému (nekonečnému) 
počtu kombinaci zemí, antén a vzdále-
nosti. Ostatně ani v literature se články 
na toto téma častěji neobjevuji. 

Charakteristické vlastnosti několika 
typických uspořádání vyjádříme elevačni-
mi diagramy, s nezbytnými údaji o zisku 
(dBi) a elevaci (°) maximálního zářeni. 

Antény 
nad přímým rozhraním 
dvou zemí (médií) 

Zářivé vlastnosti antény nad přímým 
rozhraním dvou médii, jejichž povrch 
leží v jedené rovině, nejlépe popíši 
praktické příklady: 

Na obr. 1 je (černý) elevační diagram 
vertikální antény GP, umístěné nad roz-
hraním dvou značně rozdílných zemí, 
které leží v jedné rovině. Zářeni antény 
do levé poloviny prostoru ovlivňuje ‚špat-
ná' písčitá, stepní rovinatä země (a = 
= 0,001, r = 4) jako medium 1. Záření 
antény do pravé poloviny prostoru ovliv-
ňuje "velmi dobrá" země, a to hladina sla-
né mořské vody (ri = 5, e i= 81) jako medi-
um 2. 
V podstatě jde o extrémní rozdil 

v kvalitě zemi, se kterým se lze v praxi 
setkat. Vpravo ty nejlepší podmínky pro 
téměř bezeztrátové šíření vf energie pod 
nízkými elevačnimi úhly, vlevo jedny 
z nejhorších podmínek, kdy je zářeni an-
tény pod nízkými elevačnimi úhly tlumeno 
("požíráno") značně ztrátovým médiem, 
takže v tomto prostoru se jeho úroveň 
snižuje a elevace maxima zvyšuje. 

Základna antény je ve výšce 0,25 X, 
zaručující optimální zisk 7.1 dBi v elevaci 
5 'nad mořskou hladinou. Nad pisčitou, 
stepní zemi záři anténa v maximu se zis-
kem -0,4 dBi v elevaci 19 ° (resp. 161 9, 
ale jen se ziskem -6,1 dBi v elevaci 5 °. 
Azimutälni diagram zářeni v elevaci 5 ° 
mä proto charakter antény směrové 
s 13,2 dB útlumem (7,1 + 6,1 -= 13,2 dB) 
záření ("předozadním poměrem") nad 
pisčitou, nebo i zabetonovanou (zastavě-
nou)"špatnou" ztrátovou zemi. 

Příznivějšího zářeni do levé poloviny 
prostoru lze dosáhnout omezením vlivu 
ztrátové země, tzn, vyšší polohou antény 
(jak to bylo podrobněji zmíněno v kap. 
"Anténa GP nad reálnou zemi" ve 3, čás-
ti), což je zřejmé z obr. 2, kdy je při stej-
né konfiguraci obou zemi anténa GP 

Obr.. 2. Elevačni diagramy zářeni antény 
GP ve výši 2 Â nad rozhraním stejných 
zemí jako v obr. 1. Vyšší polohou antény 
nad „špatnou' zemi se v levě polovině 
diagramu zvýšila úroveň maxima na 
5,2 dBi a snížila jeho elevace na 6 °. Tim 
se zároveň zlepšila symetrie diagramů 
nad „špatnott i dobrou zemí (červený di-
agram opět překrývá v levé cash shodný 

pr)běh diagramu černého) 
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Obr. 3. Elevačnt diagramy zářeni antény GP ve výši 0,1257. a 11, posunuté o 11,a 81. 
nad ‚špatnou" zemi (médium 1) kolmo k přímému rozhraní obou zemi. Dobrou zemi 
(médiem 2) je opět hladina stand mořské vody . Černý diagram platí pro vzdálenosti 

0,125 7. a 1 Ä. Modrý diagram plat( pro vzdálenosti1 7.a 8 7. 

el 45°, 

: ( 

i i-C------1-3 -r; i i; 

1 

OE/ 

-15 

:30 

‘‘, 
el 45° 

/ 

k del OE 

Obr. 4. ElevaCni diagramy zářeni antény GP, upevněné ve výšce 0,125 7., a 1 7. nad 
středem kruhového rozhraní o prianáru 2R = 27, a 16 Ä tvořeném suchou písčitou 
zemi (u = 0,001, e = 4) obklopenou hladinou slané vody (Cs= 5, e = 81). Čemý diagram 

plati pro vzdálenosti 0,1257,a 2 X. Modrý diagram plat' pro vzdálenosti 17.a 16 1. 

umístěna čtyřikrát vyš, tzn. 2 X nad roz-
hraní m. 

Záření pod nižšími elevačnimi úhly je 
tak vzdálenější zemi méně tlumeno, tak-
že elevace maxima se v levé cast' diagra-
mu snižuje, rasp. přibližuje elevaci maxi-
ma pravé části diagramu. Azimutálni 
diagram zářeni se tím zároveň stává 
„všesměrovějšim", elevaäni diagram sy-
metričtějším. 
V praxi se těmto poměrům přibližuje 

zářeni stabilně instalované krátké vice-
pásmové vertikální antény (např. typu 
R7000 apod.), jejiž výška nad zemí (vyjá-
dřená ve vinové deice — X) je na nejvyš-
ším KV pásmu, 28 MHz, až osmkrát větší 
než na pásmu nejnižším. Tam budou po-
měry vždy nepříznivější vzhledem k ob-
tížnější stavběi výše upevněné antény. 
Zářivé vlastnosti vlastni (vzhledem k vino-
vé deice krátké) vicepásmové antény se 
totiž v uvedeném rozsahu prakticky ne-
mění a její diagram zářeni má na všech 
pásmech dipólový charakter, tzn. stejný, 
jaký má i anténa GP ve volném prostoru. 
V elevačnim diagramu se při zvyšová-

ní antény zákonitě objevují další laloky 
a minima, která vznikají interferenci pří-
mého a odraženého záření od země. Roz-
dílný charakter minim na lave a pravé 
straně diagramu ovlivňuje rozdílná „ztrá-
tovost" obou zemí. Člm je antena vyše, 
tim je počet laloků vyšší Maxima laloků 
nakonec v podstatě kopíruji obrys základ-
ního diagramu záření antény GP. 
K popsanému umístění antény nad 

dvěma extrémně rozdílnými zemskými 

povrchy může z našeho vnitrozemského 
pohledu dojit nejspíše jen při nějakém ex-
pedičnímm vysílá ní. 
V běžně amatérské praxi nebudou 

rozdíly v kvalitě zemí zpravidla tak výraz-
né, jak je to patrné z (červeného) elevač-
ního antény GP umístěné ve 
výši 0,25 X nad rozhraním špatné země 
(a = 0,001, u = 4) a normální (,zahradní') 
země (a = 0,005 a e = 13), který je pro 
názornější porovnání do obr. 1 take za-
kreslen. Rozdíly v parametrech těchto 
zemi se tak v praxi projevují spíše na na-
pájecích vlastnostech, resp. účinnosti ho-
rizontálních antén, umístěných nízko nad 
zemí, jak bylo zmíněno v PE 5/2008. 

Anténa mimo rozhraní 
dvou zemí (médii) 

Jak bylo zmíněno, umí EZN EC zahr-
nout do výpočtu záření take posun antény 
mimo rozhraní obou zemi, přesněji posun 
antény nad zemi — medium 1. Odpovídá 
to situaci, kdy je anténa umístěna např. 
uvnitř nějaké zástavby nebo dale od po-
břeží apod. (V počitačovém zadáni musí 
být země pod posunutou anténou vždy 
považována za „medium 1".) 

Na obr. 3 jsou elevačni diagramy an-
tény GP umístěné ve výší 0,125 1, a 1 X., 
v kolmé vzdálenosti 1 X a 8 X od rovinné-
ho rozhraní stejných zemi jako na obr. 1, 
V podstatě jde o přibližnou simulaci 

poměrů, které v praxi nastávají při užiti 
vicepásmové vertikálni antény na pás-

mech 3,5 až 28 MHz, instalované 10 m 
nad zemi a 80 m od rozhraní, kdy se při 
stale poloze antény osmkrát zvětší uve-
dené vzdálenosti ve vinových délkách. 
Pro větší přehlednost jsou znázorněny 
jen diagramy na obou krajních pásmech, 
tzn. ve výškách 0,125 X a 1 X, a vzdále-
nostech od rozhrani 1 1 a 8 

Pozoruhodný a nezvykly je tvar pravé 
poloviny elevačniho diagramu s „protaže-
ným" ostrým „nizkoelevačním" maximem. 
Do jaké miry odpovídá tento teoretický 
výsledek real* lze těžko posoudit. 

Anténa nad kruhovým 
rozhraním dvou zemí 

Schematic ky je toto uspořádáni v PE 
7/2008 znázorněno na obr. 2 a. V praxi by 
mu mělo odpovídat umístěni antény např. 
na skutečném ostrově uprostřed moře 
nebo jezera, ale i uprostřed „kruhové" be-
tonové zástavby nebo na výškové budově 
či rozhledně, i když by to již nebylo kruho-
vé rozhraní dvou zemi ve shodné rovině. 

Obecně by bylo zajímavé zjistit, v ja-
kém uspořádání bude převládajícím me-
diem, určujicim charakter zářeni antény, 
země (medium) uvnitř kruhového útvaru 
s instalovanou anténou, a kdy to bude 
vnější medium za kruhovým rozhraním. 
Rozhodovat bude zřejmě průměr kruho-
vého rozhraní v závislosti na výšce ante-
ny při určité kombinaci obou zemí. Kriteri-
em pro posouzeni vhodného uspořádání 
by měl být charakter vypočteného elevač-
ho diagramu s přihlédnutím k aktuálním 

provozním požadavkům a podmínkám ší-
řeni na tom kterém pásmu 

Typickou ilustraci jednoho z nesčet-
ných možných uspořádání jsou diagramy 
na obr. 4, které znázorňuji zářeni antény 
GP instalované ve středu kruhové země 
(ostrova) špatné kvality, ale různého prů-
měru, obklopené hladinou slané vody. 
Tzn. při stejných typech a kvalitách zemi 
jako ph uspořádání s rovinným rozhranim 
dvou zemí. Předem a bez výpočtů lze 
pouze předpovědět zcela symetrický tvar 
elevačniho diagramu, protože výpočet 
předpokládá symetrické umístění antény 
uprostřed kruhového útvaru. Podle po-
znatků z rovinného rozhraní bude zřejmě 
nejvýrazněji ovlivňováno záření antény na 
nejnižším pásmu, kdy je anténa nejníže 
nad „špatnou" zemi. 

Na obr. 4 a jsou elevační diagramy 
GP antény ve výši 0,125 k a 1 X nad stře-
dem kruhového „ostrova" o průměru 2R = 
2 k. a 16 X, obklopeneho hladinou slané 
vody. 

Nenl překvapivé, že se charakter dia-
gramů v nízké elevaci na nejnižším a nej-
vyšším (osminásobném) kmitočtu v pod-
statě neliší, když se neměni poměr výšky 
antény a její vzdálenosti od kruhového 
rozhranr. Další dva vedlejši taloky u výše 
umístěné antény jsou jen zákonitým dů-
sledkem interference přímého a od země 
odraženého záření. 

Jak bylo zmíněno v předchozí části 
článku, umí program EZNEC analyzovat 
take vyzařováni vertikálnä polarizované 
antény nad přímým a kruhovým rozhra-
ním. která neleží ve shodné rovině. (Viz 
obr. 1ba2by PE 6/2008). Zatim se 
k tomuto uspořádání vracet nebudeme 
a ponecháváme spíše na vůli čtenářů, 
zda si pokračování vyžádají, nebo si je 
sami ověří. 
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POČÍTAČE 
a INŤERNET 

Rubriku připravuje ing. Alek Myslik. INSPIRACE, alek©inspirace.cz 

VÍTE, CO JE UMPC? 
Male počítače do ruky, tzv. PDA (Personal Digital Assistent), jsou již v posledních letech dostatečně 

malé, lehké i výkonné. Jejich nevýhodou ale je operační systém jiný, než u PC, tedy s jinou obsluhou 
a samozřejmě s jinými potřebnými programy. I sebevětší malý displej pak také vyžaduje jiný způsob 
práce, než na PC, a dobré oči. Alternativou jsou v poslední době značné se rozmáhající UMPC (Ultra 
Mobile Personal Computer). 

Tato UMPC jsou určitým mezistup-
něm mezi PDA a běžným notebookem. 
Jsou výrazné menší než notebook, mají 
výrazně větší displej než PDA a hlavně 
použivaji stejné operačni systé my jako 
pinohodnotné počítače, tj. Windows 
nebo Linux. Při rychlém zvyšováni vý-
konu a snižování cen hlavních počíta-
čových součástí pak map UMPC dnes 
už i poměrně slušný výkon, umožňující 
celkem bez omezení dělat vše, co člo-
věk potřebuje běžně na počítači dělat. 
Cenově jsou už srovnatelné s dobře vy-
bavenými PDA 
Z několika typů UMPC, která jsou na 

našem trhu, vás s jejich typickým prove-

denim a vlastnostmi seznámím na pří-
kladu Mivvy UM-400. 

Mivvy UM-400 

Mřvvy UM-400 měří 187x119x20-35 
mm a váži 740 gramu včetně baterie 
a odnimatelného stojánku. Vrchní část 
s displejem v černém lesklém plasto-
vém rámečku je tlustá 10 mm, spodní 
část s klávesnicí a elektronikou má ve 
své nejtlustší části 21 mm a mezi obě-
ma částmi je mezera asi 1,5 mm. Po 
vytaženi klávesnice je rozměr počítače 
187x182 mm. 

Displej mä úhlopříčku 6,5" (rozměry 
144x81 mm) a spíše matný povrch. 

Jeho nativni rozlišeni je 800x480 obra-
zových bodů, snadno lze přepínat ina 
800x600, 1024 x600 a 1024 x768 s pře-
kvapivě dobrou čitelností. Podsvícera 
displeje je nastavitelná a poměrně vy-
rovnané po celé ploše. Displej je doty-
kový a s počítačem tak lze zacházet 
i jako s tabletem. 

Pod displejem v pravém dolním ro-
hu je malý (22x16 mm) touchpad. fun-
gující standardně jako mýš. Stejně fun-
guje i dotykové pero (stylus) na obra-
zovce, jinak lze samozřejmě připojit 
I běžnou myš (přes Bluetooth nebo port 
USA). K psaní je určena vysouvací klá-
vesnice, lze použiti softwarovou kláves-
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nici, zobrazitelnou na displeji, nebo běž-
nou externí klávesnici (opět přes Blue-
tooth nebo port USB). 

Po levé straně je kolem displeje roz-
mistěno pět tlačítek a kurzorový kříž. 
Dvě z tlačítek (ta spodní) emuluji stisk 
pravého a levého tlačítka myši, tři další 
jsou určena pro spuštění Centra mobil-
nich zařízená, změnu rozlišení displeje 
a emulaci stisku klávesy Enter. Nad dis-
plejem je otvor objektivu male webové 
kamerky (640x480 pixelú) a otvory mi-
krofonu, pod displejem pak pět indikač-
ních diod LED. 

Klávesnice po odsunuti displeje vy-
čnívá o 63 mm a má matný hliníkový 
povrch. Klávesy o rozměrech 8x8 mm 
se zdvihem asi 0,5 mm jsou rozděleny 
do dvou polí umisténých tak, že na ní 
lze poměrně pohodlně psát palci obou 
rukou, ve kterých počítač držite 

Princip vysouvací klávesnice 

Stisk je znatelný a doprovázený zře-
telným cvaknutím. Klávesnice nemá 
samostatné funkční klávesy (F1 až F12) 
a jejich funkce jsou dostupné přes kom-
binace speciální klávesy Fn a kláves 
až 10, Q a W. Klávesnice mä (u pří-

strojů pro náš trh) český popis. Mezi 
oběma bloky kláves jsou pak dalíš čtyři 
tlačítka, určená k zapínáni a vypínáni 
VVi-Fi, Bluetooth, webové kamerky 
a přídavného modulu. 

Na bocích počítače jsou konektory 
pro USB 2.0, paměťové karty SD, ana-
logový externí monitor, dokovacl stani-
ci' napájeni, audio (mikrofon a sluchát-
ka) a spinače pro softwarový reset, vy-
pnuti- přístroje nebo zablokováni kláves-
nice a regulaci hlasitosti. Podrobně je 
jejich umístěni pelf-1i z obrázků. Zá-
kladní technické parametry počítače 
Mivvy UM-400 jsou v tabulce. Kromě 
provozu z vestavěné Li-Ion baterie lze 
samozřejmě použit i přiloženy sitový 
napáječ (který zároveň baterii dobiji). 

Počítač má na zadní straně speciál-
ní konektor pro připojeni přídavných 
moduli (k dispozici jsou moduly pro 
GPS a pro pozemní digitální televizi 
DVB-T). Tyto moduly lze dokoupit a ne-
jsou standardním příslušenstvím. 

Dokoupit lze i dokovaci stanici, která 
slouží zároveň i jako stojánek. Připojo-
váni k dokovacf stanici není typu plug-
and-play a počítač do ní lze vkládat 
a zní vyjímat pouze ve vypnutém sta-
vu. Kromě replikace portů přidává doko-
vac( stanice ještě třetí port USB a ko-
nektor RJ-45 pro drátové připojeni k po-
čítačová síti LAN. 

RozmIstěnl ovládacích prvků na UMPC Mivvy UM-400 s vysunutou klávesnici: 
1 - webove kamerka, 2 - otvory mikrofonů, 3 - displej, 4 - touchpad, 5 - indikační diody 
LED (zleva: Bluetooth. Wi-Fi, pevný disk, dobíjení baterie, zapnutí), 6 - ovládací tlačitka 
(shora spuštěni Centre mobilních zařIzeni, rozlišeni displeje, Enter, !eve a prove tiačitko 
myši). 7 - tlačitka spuštěni (shora) Wi-Fi, Bluetooth, webové kamerky a přídavného modulo, 
8- klávesnice. 

konektor USB 2.0 

ventilační otvory 

konektor VGA konektor 
pro dokovad stanici 

zámek Kensington 

konektor USB 2.0 

slot pro paměťovou kartu 

nastaveni spínač za nouttzamknout 
hlasitosti 

výstu pro sluchátka otvor baton', 

pro stylus 
tlačítko SAS 
(Alt•Ctri+Del) 

pnrIm.  ==, 
zámek baterie 

záklapka - 
Indent* 

vstup pra mikrofon 

baterie — 

konektor napájeni 

Rozmistánl konektor) a ovládacích prvků na bocích Mivvy UM-400 
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Mivvy UM-400 v ruce s vytaženou klávesnicf Mivvy UM-400 v dokovad slam? 

Dokovaci stanice k Mivvy UM-400 

Zkušenosti s používáním 

Po několika měsících používání 
mohu říci, že počítač spinil mé očeká-
vání mít malé přenosné PC se všemi 
programy, na které jsem zvyklý, i když 
samozřejmě ne s takovým pohodlím, 
jako doma. Perfektně funguje jako na-
vigace GPS s nadstandardně velkým 
displejem, Ize na něm přehrávat filmy. 
hudbu, čist knížky, prohlížet Internet, 
přijímat a posílat maily, hledat Wi-Fi při-
pojenl, mám u sebe vše potřebné při 
drobných zásazích u PC přátel. 

Větší displej a rozlišení by byly po-
hodlnější, ale zvětšily by zase rozměry 
i váhu a hlavně spotřebu a snížila by 
se tak výdrž na baterie. 

UMPC Mivvy UM-400 se prodává 
bez operačnlho systému, s operačním 
systémem Windows XP nebo s operač-
ním systémem Windows Vista Bez 
problémů na něj lze nainstalovati ope-

Procesor 

Paměť 

Chipset 

VGA 

Audio 

Wi-Fi 

Bluetooth 

Displej 

Pevný disk 

Webová kamera 

Baterie 

Výdrž na baterie 

Připojení 

Rozměry 

Váha 

Technické parametry 

VIA ULV C7.M, 1 GHz, nanoBGA2, FSB 400 MHz 

DDR2-533, 768 MB 

VX700 

integrovaná ve VX700, jádro UniChromePro 

Realtek ALC268, Azalial/F, 2 kanály 

802.11b/g 

Realtek, 2.0+EDR, tř. II 

úhlopříčka 6,5", TFT, VVVGA 800x480 

PATA 1,8", 4200 ot./min., 30 GB 

0,3 Mpx, 640x480 

dvoučlánková Li-Ion. 3900 mAh 

4 až 5 hodin 

2x USB 2.0, VGA, mikrofon, sluchátka, 

paměťové karty SD, konektor pro připojeni 

k dokovací stanici 

190x121x28 mm 

0,7 kg 

rační system Linux. Optimální vzhle-
dem k jeho výkonu a možnostem jsou 
Windows XP. 

Mivvy UM-470 

V poslední době uvedl výrobce na 
trh poněkud vylepšenou verzi Mivvy 
UM-470. Při stejných rozměrech a po-
dobných parametrech se liší tím, že má 

větši displej—s úhlopříčkou 7" a nativ-
ním rozlišením 1024x600, procesor 
pracuj na 1,2 GHz. pevný disk 60 GB 
a webovou kamerku s rozlišením 1,3 
Mpx. Díky tomu klesla cena původního 
typu (bez OS) až pod 10000 Kč (púvod-
ně okolo 16 000 Kč). 

Nový typ Mivvy UM-470 (s operač-
ním systémem Windows XP) má stát 
okolo 17 000 Kč včetně DPH. 

Novä verze UMPC Mivvy UM-470 s van?, displejem a de/Simi vylepšeními 
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Program Safe XP 
Operační system Windows XP spouští při svém startu různé tzv. systémové služby, z nichž mnohé 

nikdy nebudete potřebovat Jste-li připojeni k Internetu, tak take „ve vašem zájmu" komunikuje občas se 
společností Microsoft; to dělají i některé další programy Microsoftu, např. Internet Explorer, Outlook, 
Media Player, MS Office ad. Pro ty, kdo chtějí mít pinou kontrolu nad svým počítačem a nemají rádi, 
když dělá něco bez jejich vědomi, je určen program Safe XP. 

Po úpravě tímto programem bude 
váš počítač možná rychlejšt, bezpeč-
nější a bude lépe chráněno vaše sou-
kromí, budeznemožněna automatická 
komunikace mezi počítačem a výrob-
cem uvedeného softwaru, budete lépe 
chráněni proti některým útoküm z Inter-
netu Je ale žádouci, abyste věděli, co 
děláte a v jakérn prostředí bude počítač 
pracovat—všechny odstraňovaní a vy-
pínaní funkce jsou v systému údajně 
výhradně „pro vase blaho"... 

Program Safe XP funguje v systé-
mech Windows 98, ME, 2000 a XP. 
Neinstaluje se a spouští se jediným 
souborem safexp.exe. Má jediné pra-
covní okno, kde je roztříděný seznam 
všech možnosti a vy si zaškrtnutím vo-
lite, zda chcete či nechcete udělat to, 
co je tam napsáno. 

Zde jsou jednotlivé možnosti, které 
můžete v libovolné kombinaci zvolit 
(název uvádíme anglicky, protože tak 
jev programu, v komentáři je to, čeho 
zaškrtnutím dosáhnete): 

Systémové služby 

Disable Error Report Service: Ob-
vykle pokud nějaký program Microsoftu 
přestane fungovat, system automaticky 
vygeneruje zprávu a pokouší se ji ode-
slat po Internetu do Microsoftu —zaškrt-
nutim tomu zabráníte. 

Disable Remote Desktop support: 
Zabrání tomu, aby váš počítač mohl být 
na dálku ovládán systémovým admi-
nistrátorem nebo po Internetu. 

Disable Remote Registry service: 
Zabrání jiným počítačům v přístupu 
k registrům vašeho počítače a jejich pří-
padným úpravám. 

Disable Windows Update service: 
Přepne automatické aktualizace Win-
dows do manuálního režimu. 

Disable Windows Messenger 
Spam: Messenger service se obvykle 
využívá k predáván I služebních zpráv 
mezi klienty a servery po Internetu. 
V poslední době tuto službu stale vice 
zneuživajf inzertní firmy posíláním 
zpráv celým blokům náhodně vybra-
ných IP adres přes Internet. (Nezamě-
ňovat s programem Windows Messen-
ger pro komunikaci mezi lidmi.) 

Disable UPnP/SSDP service: 
UPnP je soubor standardních komuni-
kačních protokolů umožňujících zaří-
zením, propojeným v počitačove síti 
protokoly TCP/IP, ohlašovat svoji přf-
tomnost všem ostatnlm zařizenlm v sf-
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V tomto pracovním okné programu Safe XP se vybl rap jednotlivé možnosti 

ti, a potom s nimi flexibilně spolupraco-
vat předdefinovaným způsobem. V sou-
časné době není k dispozici příliš mno-
ho zařízeni UPnP a vzhledem k ned áv-
no zjištěným bezpečnostním rizikům se 
doporučuje tuto službu vypnout. To 
umožňuje rovněž vypnout Universal 
Plug and Play Network Address Trans-
lation discovery, využívající protokol 
SSDP, a zmenšit tak potřebnou šířku 
přenosového pásma a zvýšit bezpeč-
nost počítače. 

Disable DCOM: Distributed Com-
ponent Object Model, zkráceně DCOM, 
poskytuje pro distribuované s Wove ap-
likace způsob, jak spolu vzájemně ko-
munikovat. Tímto lze jeho podporu 
vypnout. 

Disable Internet Time Synchroni-
ze: Vypne automatickou synchronizaci 
systémového času s časovým serve-
rem Microsoftu. 

Disable POSIX Subsystem: Win-
dows 2000 a XP jsou stále vybaveny 
subsystémem POSIX, který umožňuje 
využívat v systému i příkazy z operač-
ního systému UNIX —tímto se subsys-
tem odpojí. 

Disable Help service: Odpojí služ-
bu nápovědy a podpory, čímž se uvolni 
vice systémových prostředků. 

Různé 

Clear Pagefile at Shutdown: Win-
dows obvykle nemažou ani neobnovuji 

tzv. stränkovacl soubor. U intenzivně 
využívaného systému to může vest jak 
k bezpečnostní hrozbě, tak k poklesu 
výkonu. Tímto nastavením se dosáhne, 
že Windows smažou stránkovaci sou-
bor při každém vypnutí systému. 

Secure Desktop: Funkcezabraňuje 
určitým programům ve „čmuchání' na 
vaší pracovní ploše a zaznamenáváni 
používaných I/0 portů. Může ale způ-
sobovat nežádoucí interferenci s jiným 
softwarem, 

No File Sharing: Znemožní ostat-
ním uživatelům v síti sdílení vašich 
souborů. 

No Printer Sharing: Znemožni os-
tatním uživatelům v sítí sdíleni vaší 
tiskárny. 

TCP/IP a NetBIOS 

Restrict Anonymous Guest Ac-
cess' V jádru Windows NT, 2000 a XP 
je bezpečnostní chyba' umožňující ano-
nymní přistup, kterým je možné získat 
inform ace o vašem počítači a jeho uži-
vatelských účtech a heslech, což může 
být pro vás bezpečnostním rizikem. 
Odhalením uživatelského účtu s admi-
nistrátorskými právy může pak útočník 
změnit práva jakéhokoliv dalšího uživa-
telské ho účtu (i nelegálně vytvořeného) 
na administrátorská 

ProtectAgainst SYN Flood Attacks: 
Windows obsahují ochranu umožňující 
detekovat a ochránit system, vystavený 
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tzv. útoku SYN flood (určitý typ útoku 
DOS). Aktivace zrychlí reakci spojení 
v případě útoku. 

Prevent Denial of Service Attacks: 
Populárni útoky typu DOS (Denial of 
Service) jsou sitové útoky zaměřené na 
to, a by znedostupnily počítač nebo jeho 
určitou službu ostatním uživatelům 
v počítačové síti. Tímto nastavením lze 
zvýšit schopnost Windows chránit se 
proti takovým útokům při přímém připo-
jenf k Internetu. 

Disable listening on TCP port 445: 
Znemožni, aby základní SMB provoz 
mohl způsobit nebezpečné útoky přes 
NetBIOS a ochrání uživatele před nežá-
doucím odhalováním souborů na jejich 
počítačích, zároveň blokuje i tzv. červy 
(typ počítačového viru), které se šiff 
přes otevřená sdíleni souborů. 

Internet Explorer 6 

Disable Automatic Updates: Inter-
net Explorerv základním nastavení se 
automaticky připojuje přes Internet 
k Microsoftu a zjišťuje existenci případ-
ných aktualizaci — zaškrtnutím to lze 
vypnout. 

Disable Scheduled Updates: Inter-
net Explorer se pravidelně (obvykle jed-
nou za měsíc) připojuje k Microsoftu 
a hledá aktualizace. 

Disable Windows Authentication. 
Deaktivuje integrovanou autentifikaci 
Windows, díky které může být uživatel 
ores Internet identifikován. 

Prevent Execution of Risky Com-
mands: Zabraňuje stahování pomocí 
nepodepsaných prvků ActiveX a za-
braňuje napaditel nosh dokumentů typu 
mhtml. Zároveň odstrani asociaci přípo-
ny hie, aby se zabránilo infekci počíta-
čovými viry typu červ. Nejlepší je nepo-
užívat v počítači žádné soubory s pří-

ponou .hta. 
Disable Internal Java JIT compi-

ler: Vypne zabudovaný interní kompilá-
tor Java JIT v Internet Exploreru. 

Disable Script Debugger: Pokud 
není Script Debugger yypnuty a nějaký 
skript v Internet Exploreru vyústí v chy-
bu, nab idne možnost úpravy tohoto 
skriptu. 

Disable Watson Debug Log: Při 
chybě nebo „pádu" Internet Exploreru 6 
jste obvykle dotázáni, zda chcete odes-
lat chybovou zprávu Microsoftu. To mů-
že pomoci evojářům v dalším vývoji 
produktu. Pokud se vám to nelíbí, lze 
tuto funkci vypnout. 

Media Player 

144ndoyvs Media Player má některé 
vlastnosti tzv. „spywaru" (tj. „vynáší" 
z vašeho počítače určité informace). 
Lze tomu zabránit: 

Disable Auto Upgrade and User 
Tracking: Přehrávač 1/44ndows Media 
Player (WMP) občas kontroluje připo-
jením k Microsoftu, není-li k dispozici 
nova verze softwaru. Pokud se vám to 
nelíbí, funkci tímto vypnete. 

Disable Sending User Identifier: 
VV1ndows Media Player odesílá sériové 
číslo unikátní pro váš počítač (tzv. GUID 
— global unique identifier) Microsoftu 
a dalším poskytovatelům obsahu Pro 
zvýšeni vaší bezpečnosti a soukromf 
lze tuto funkci vypnout. 

Disable Automatic Codec Down-
load: Kodeky používá Windows Media 
Player k dekódováni různých typů au-
dio a video souborů. Pokud chcete pre-
hrávat soubor, pro nějž nemätetakový 
kodek v počítači k dispozici, WMP si ho 
sám stáhne přes Internet z Microsoftu. 
Po vypnuti této fun kce jste vždy nejd five 
dotázáni, zda o to stojíte. 

Disable Processing of Scripts in 
Files: Zabráni WMP spouštět skriptové 
příkazy, obsažené v některých doku-
mentech HTML; ty mohou obsahovat 
škodlivý kěd a neměly by být povoleny. 

Disable Recent files in Media 
Player: Zabrání WMP tvořit seznamy 
dříve přehrávaných skladeb. 

Disable Acquire licenses automa-
tically: Zabrání WMP, aby se automa-
ticky připojoval k internetovým serve-
rům pro získání licenci. Licenci potře-
bujete k tomu, abyste si koupené CD 
(na Internetu) mohli zkopírovat na svůj 
pevný disk. 

Disable Auto-update Media Infor-
mation: Zabrání WMP v připojováni 
k Internetu za účelem aktualizace infor-
maci o přehrávaných médiích. 

MS Office XP Block Linked Ima-
ges in Documents: Pro zvýšení bez-
pečnosti můžete nakonfigurovat MS 
Office tak, aby neumožňovala automa-
tické umisťování obrázků z Internetu 
pomocí odkazů HUP do dokumentů. 
Je to užitečně k tomu, aby se zabránilo 
připadnému tajnému sledování pohybu 
dokumentů pomocí vložených neviditel-
ných obrázků. 

Disable Error Reporting: V případě 
chyb v práci Internet Exploreru verze 
5 a 6, Office XP a samotného operač-
ního systému Windows má uživatel 
možnost odesílat automaticky genero-
vané informace o chybě do Microsoftu. 
I když to zní jako užitečná věc, může 
samozřejmě docházet k tomu, že jsou 
odesilané ijiné osobní informace o uži-
vateli a počítači. Funkci lze vypnout. 
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Odstranit z nabidky Start 

Recent Documents: Odstraní slož-
ku Předchozí dokumentyz nabídky OS 
Windows Start. 

Favorites: Odstraní složku Oblíbe-
né z nabídky Start. 

My Documents: Odstraní složku 
Moje dokumenty ze složky Dokumenty 
nabídky Start. 

My Pictures: Odstraní složku Moje 
obrázky ze složky Dokumenty nab id ky 
Start. 

My Music: Odstraní složku Moje 
hudba ze složky Dokumenty nabídky 
Start. 

Recent Documents History: Když 
otevřete nějaký dokument nebo soubor, 
je běžně jeho název automaticky přidán 
do seznamu drive otevřených doku-
mentů v nabídce Start. Tímto lze funkci 
pozastavit. 

Recent Shares: Tímto zastavíte při-
dáváni vzdálených sdilených složek do 
Mist vsíti, kdykoliv otevřete nějaký do-
kument z těchto složek. 

Help and Support: Odstraní polož-
ku Nápověda z nabídky Start. 

Run: Odstraní položku Spusbt z na-
bídky Start a znemožní tak tímto způ-
sobem spouštět jakékoliv programy ne-
bo procesy. 

MSN Windows Messenger 

Disable in Outlook and IE: Odstra-
ní integraci MSN Instant Messengeru 
do programu Outlook Express. 

Disable Autostart MSN: Zabráni 
automatickému startu MSN. 

Disable MSN Messenger comple-
tely: Zcela znemožni spuštěni klienta 
Microsoft MSN Instant Messenger. 

Network (Sit') 

Disable Automatic Hidden Sha-
res: Lze kontrolovat automatické tvo-
řeni skrytých sdílených složek v počíta-
čové síti Windows. 

Hide Computer from the Browser 
List: Umožňuje nastavit, aby váš poči-
tač nebyl zobrazován v seznamu s íťo-
vých zařízení ostatních počítačů v sfh. 

Secure DNS cache against pollu-
tion: Ochránlvyrovnávacf paměť údajů 
DNS proti případným útokům zvenčí. 
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Program Safe XP si můžete zdarma stáhnout z webu www.theorica.nel 
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TECHNICKg ZAJiMAVOSTI 
LimePC MI 

Čínská firma Tsinghua Tongfang 
(THTF) z Pekingu představila na vele-
trhu CES svůj projekt LimePC, vyvinutý 
v její korejské pobočce. Její kapesní 
počítač, označovaný LimePC Ml, by 
měl být daleko nejmenším kdy vyrobe-
ným pinohodnotným PC. Měří 110 x 58 
x 15,9 mm a váži 130 g. Používá CMOS 
90 nm procesor FreeScale MPC5121e 
na 400 MHz. Blokové schéma proceso-
ru MPC5121eje na obrázku. Dotykový 
displej XGA (1024x768) obsluhuje g ra-
fické jádro PowerVR MBX Lite 2D/3D 
od Imagination Technologies. Počítač 
disponuje pamětí NAND Flash 16 GB, 
80211g Wi-Fi, Bluetooth 2.1 EDR, por-
tem USB, slotem pro pamětové karty 
SD včetně SDI, připojením Ethernet 
LAN. Vestavěný Li-Pol akumulátor by 
měl zajistit vice než 4 hodiny nepřetr-
žitého provozu. 

Všechny přístroje LimePC použivaji 
operační systěm LimeOS na bázi Lime-
Free OS (LimeFree.org), navržený jako 
celoobrazovkové renderovaci prostředí 
HTML pracujícI nad jednouživatelským 
operačním systémem Debian Linux 

Miniaturní pinohodnotné PC LimePC MI ve skutečné velikosti (110x58x15,9 mm) 

a serverovým stackem. To vše podpo-
ruje multimédia a Web 2.0. 

Počítač LimePC M1 by měl být uve-
den na trh v druhé polovině letošního 
roku s cenou okolo 300 USD. 
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Architektura výkonných vicejadrových procesorů Freescafe MPC512x 

APC UPS 1-15500 

Pi'aktické řešeni zálohovactho zdro-
je (UPS) představuje HS500 od firmy 
APC pro maximální zatížení 500 VN 
300W. Jev plastové skříňce o rozmě-
rech 372 x 225 x 105 mm a váze 7,2 kg, 
určeně k pověšení na zed' Spodní cast 
krytu je snímací a jsou pod ní ukryty při-
pojovací konektory včetně vstupních 
a výstupnich konektorů přepětové och-
rany telefonní, počítačové a kabelové 
sité. Na horní hraně krytu je šest signa-
lizačních LED 

UPS HS500 je ovladatelná a konfi-
gurovatelná dálkové přes webové roz-
hraní s nastavitelnou IP adresou; touto 
cestou lze zapnout/vypnout i 4 výstupnl 
zásuvky. Cena HS500 na našem trhu 
je asi 2700 Kč včetně DPH 

r LOE, OE; 2: fr 

'rattijiliint2ireli=".4t1te 

APC UPS HS500 
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ASUS Eee Box 

Poté, co způsobila firma ASUS roz-
ruch svým jednoduchým a levným note-
bookem ASUS Eee PC, uvádí na trh 
podobně revoluční „stolní" počítač pod 
názvem ASUS Eee Box. Jevplastové 
skříňce o rozměrech 216x178x25 mm, 
kryjicí celokovové pouzdro. Srdcem po-
čítače jev poslední době velmi popular-
ní (pro svou nízkou spotřebu) procesor 
Intel Atom N270 1,6 GHz, se sběrnici 
533 MHz, podporou zpracování dvou 
vláken a vyrovnávacími pamětmi L1 24 
kB a L2 512 kB. čipovä sada Intel 
945GMS Express pracuje na sběrnici 
667 MHz. V počítači je místo pro dva 
paměťové moduly SO-DIMM DDR2 
533 MHz s celkovou RAM až 2 GB. Vý-
stup pro DVI displej obsluhuje standard-
ni integrovaně grafické jádro GMA950. 
Däleje k dispozici Intel HD Audio, čteč-
ka karet SD/SDHC/MS/MS Pro/MMC, 
bezdrátová komunikace Wi-Fi 802.11n, 

ASUS Eee Box používá procesor [(del Atom 

LAN 10/100/1000 Mb/s, čtyři porty USB 
2.0 a pevný disk 2.5" SATA. 

PřednI strana skříňky je opatřena 
jednoduchými plastovými dvířky, která 
zakrývají přední porty a tlačítka —jsou 
zde konektory jack 3,5 mm pro sluchát-
ka a mikrofon, dvojice konektorů USD 
2.0, čtečka paměťových karet, podsvi-
cené zapínací tlačítko Power a LED, 
indikující práci pevného disku. 

Pohled 
na ASUS Eee Box z různých stran 

- 
(.9 

ASUS Express Gate pro rychlé spouštěni 

Na zadní straně jsou vývod pro an-
ténu konektor pro napájení, vý-
stup DVI pro monitor, další dva konek-
tory USD 2.0, konektor RJ-45 pro LAN 
a linkový audio výstup. Na spodní stra-
ně je závit pro našroubováni stojánku 

Horní strana zákfadni desky počítače ASUS Eee Box Spodní strana základní desky počítače ASUS Eee Box 

a modul s pevným diskem 2,5". Počítač 
se dodává s operačním systémem 
Windows XP nebo Linux. Díky techno-
logii pro rychle spouštění — ASUS Ex-
press Gate—lzejiž za 7 vteřin přistupo-
vat k Internetu, komunikovat pomocí 
CO nebo Skype ad. Konstrukce využí-
vá originální modul pro rozptyl tepla 
s inteligentním ventilátorem, Hlučnost 
počítače je pouze 26 dB, spotřeba pod 
15 W. Cena se pohybuje v závislosti 
na operačním systému, velikosti pev-
ného disku a velikosti RAM od 250 do 
350 USD. 

Uvnitř plastove skflůky je počítač uložen 
v kovovém pouzdru 

39 



ZAJÍMAVÉ WEBY 
wwvv.arduino.cc 

Ardu/no je otevřená (Open Source) vývojová platforma 
pro elektroniku na bázi flexibilního a snadno využitelného 
hardwaru i softwaru. Vstupy přijímá od různých senzorü 
a r-neiže ovládat prostředí pomocí světel, motorů ap. Vytvo-
řené projekty mohou fungovat samostatně nebo spolupraco-
vat s počítači. Moduly jsou k dispozici jako stavebnice nebo 
již osazené, software lze stahovat zdarma. 
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www.skpang.co.uk 
Internetový obchod se zajímavými elektronickými moduly 

s mikroprocesory pro nejrůznější iičely, nabízí iznárné minia-
turní desky FOX board s Linuxem. 
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www.thinwire.com 
ThinVVire je otevřený (Open Source) vývojářský systém, 

umožňující snadnou tvorbu webových aplikací s rychle rea-
gujIcím, srozumitelným a interaktivním uživatelským pro-
středím. I když lze v systému Thin Wire vytvořit prakticky ja-
koukoliv webovou aplikaci, jeho výhody se uplatni zejména 
u vysoce interaktivních a bohatých uživatelských rozhraní. 
Na webu si lze „na hřišti" interaktivně prohlédnout všechny 
hlavní komponenty systému. 
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http:/ffilext.com 
FILExt je internetová data báze souborových přípon, přiřa-

zující je k programům, které je obvykle používají. 

www.delta4.info 
Na tomto hezky udělaném ale nepříliš obsažném webu 

najdete několik zajimavých konstrukci a schémat z elektro-
niky. Škoda, že již není delší dobu aktualizován. 
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RÁDIO „HISTORIE" 

Ještě kousek povídání 
o piezoelektrických krystalech 

pro vysílače 
Ivan Šolc, OK1JSI 

(Dokončeni) 

TIoušťkově střižné kmity právě umož-
ňují přiložit na plochy výbrusu elektrody 
iv primitivním uspořádáni. Řezy Y se dě-
lávají čtvercové a kulaté. Casem destičky 
kruhového tvaru převládly. V amatér-
ských kruzich se oscilační destičky řezů 
Y používaly ještě několik let po 2. světové 
válce. Velkou zásluhu o rozšifeni krysta-
lových oscilátorů mezi našimi amatéry 
měl prof. Pavel Homola z Turnova, 
OK1RO. který krystaly pro amatéry po-
měrně levně brousil. 

Obvyklé pouzdro s elektrodami je uve-
deno na obr. 9. V Homolově uspořádání 
odpadla horní pružina, do mezery mezi 
krycim tenkým pertinaxem a elektrodou 
se někdy vkládal pomačkaný papirek. Ho-
molovy držáky mívaly 2 nožičky, vzdálené 
20 mm. 

Profesionální, velmi kvalitní držák 
staršího typu je na obr. 10. Krystal je 
pružně upevněn za fazety ve 3 bodech, 
v keramických čelech jsou elektrody, kte-
ré se výbrusu nedotýkají a malou mezir-
kou se dá citlivě nařídit frekvence. 

Řezy Y mají své nectnosti. Především 
jejich frekvence závisí na teplotě, zvyšo-
váním teploty jejich frekvence stoupá, při-
bližně o 70 až 80 Hz na 1 °C při 1 MHz. 
[V minulém pojednání - v článku „Metoda 
žbluňknutí (click method) v piezoelektřině 
a některé doplňky" v PE 1/2008 - je omy-
lem uvedeno opačné znaménko.) Proto 
se hledal směr řezu krystalu, kde by byla 
závislost frekvence na teplotě minimální. 

Ale napřed ještě jednou pochvalme 
fez Y. vždyť on ze všech typů řezů kmitá 
nejsnadněji, není při jeho výrobě potřeba 
příliš se zabývat optickou točivosti ani po-

Obr. 9. Často používaný držák krystalu 
v 30. až 50 létech minulého sto/et! 

Obr. 10. Továrně vyráběny držák krystalu 

laritou os. Prostě je to tez rovnoběžný 
s hranolovou plochou krystalu. 

Teď k těm řezům, jejichž frekvence se 
s teplotou nemění. Oba patří — jak se 
v piezoelektřině říká — k vějířku řezů Y. 
To je soubor řezu, které ve své rovině 
řezu obsahují osu X. Krystal se do řezač-
ky musí orientovaně přitmelit, na suportu 
je ilifiloměr. Po uříznutí destičky se ihned 
kontroluje click metodou, jaká je kmitová 
konstanta K. Pro fez AT K = 1,670 (to je 
součin tloušťky v mm a frekvence clicku 
v MHz), pro fez BT je K -= 2,560. Kdyby-
chom použili falešný °sní systém (přeho-
zením točivosti nebo polarity os X), vyšlo 
by pro falešný fez AT K = 2,40, pro BT 
K = 1,88. Tedy správný řez AT má pro f = 
= 1 MHz tloušt'ku 1,67 mm. Oba tyto řezy 
patři k vějířku Y (protože obsahuje také 
základní řez Y). Jejich poloha je uvedena 
na obr. 11. 

Označíme-li relativní koeficient elek-
tromechanické vazby řezu Y jako 100 
(„ochota kmitat"), pak fez AT bude mít 
přiřazeno číslo asi 80 a fez BT 45. Řez 
AT tedy kmitá lépe, dá se budit lépe i na 
harmonických frekvencich, jen pro danou 
frekvenci je tenči (K a 1,67) než řez BT 
(K z- 2,56). Řezy AT jsou proto v součas-
nosti nejvíce používané. 

Dlouhodobá stabilita 
frekvence 

Oscilační destičky se často vyráběly 
matně broušené, např. karborundem se 
zrnem č. 400. Dokonce se někdy dělaly 
is hrubším povrchem. Systematická mě-
ření ale ukazuji, že frekvence broušených 
destiček časem stoupá, tim rychleji, čím 
je povrch hrubší. V roce 1955-1956 pro-
kázal autor samovolnou emisi mechanic-
kých částic křemene z broušeného povr-
chu (obr. 12). Dím je povrch jemnější, 
tim je emise slabší. Ale i leštěný povrch 

N 

Osa Y 

Obr. 11. Směry řezu AT a BT v krystalu 
křemene, které maji nepatrnou závislost 

frekvence na teplotě 

Obr. 12. Samovolné emise částic (jedna 
z nich náhodně rotovala) 

emituje elektrony. časem emise exponen-
ciálně doznívá. 

Ozáříme-li křemennou destičku rent-
genovým zářením, její frekvence klesne. 
Podobně Osobi i záření nukleárni. Těch-
to jevů bylo pokusně použito pro měření 
dávek ozářeni i pro velmi jemné doladění 
rezonanční frekvence. Pokusy v tomto 
směru pokračují i dnes. 

Závěr 

Piezoelektřina je opravdu obor bez 
hranic a určitě už nás v něm čekají další 
překvapení. Tady jsme jen letmo nahlédli 
do té rozsáhlé piezoelektrické zahrady 
a přivoněli jsme si k pár kvítkům. 

Kdo má zájem o to krásné bádání, ať 
si tedy zkusí pár krystalu nařezat a vy-
brousit. Vyhraněné krystaly křemene jsou 
k dostání v muzeích j ve stáncích s léči-
vými kameny. Jen neřežte nějaké nádher-
né exempláře, ty patří do sbírek. 

Krystaly vyblrejte tak veliké, aby se 
z nich daly vyrobit destičky o rozměru ale-
spoň 16 mm nebo i větši. O zmenšení se 
případně pokuste až časem. 

At' vám to přinese potěšeni, že fyzika 
dosud funguje! 
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Pravítko radisty 

Obr 3. Kompletní pravítko radisty (zadní strana) 

Obr. 2. Kompletni pravítko radisty (přední strana) - 0125 mm 

Obr. 1. Historické zátiší: sovětský vojen-
sky krátkovinný pfijimač R250 se slu-
chátky, vojenskými telegrafními blanket), 

a pravítkem radisty 

Už je to někohk let, co se mi dostalo 
do ruky toto pravítko radisty. Je to hezká 
a velmi zajímavá pomůcka pro určováni 
optimální frekvence spojeni a dalších in-
formaci. Používali hov dobách minulých 
naši vojáci-spojaři. I když zkušený spojař 
- třeba nositel mistrovské výkonnostní tří-
dy - se bez tohoto pravítka jistě obešel. 

Informaci o pravítku nemáme mnoho, 
a protože dost lidí projevilo po jeho zveřej-
něni na internetu zájem, napsal jsem 
i tento článek. 

Pravítko je složeno ze tři pertinaxo-
vých koleček - dvou menších s okénky, 
jednostrannš popsaných (0 100 mm), 
a jednoho většího, popsaného z obou 
stran (0 125 mm). Pertinax je pravděpo-
době polepeny papírem a zatřený prů-
hledným lakem. Kolečka jsou vose rota-
ce spojena velmi jednoduše šroubkem 
M3x10 s šestihrannou matici a podložka-
mi. Pravitko mame ve 2 exemplářích. 

Jak pravítko funguje? Zkusme si to 
domyslet. Na pravítku jsou k dispozici po-
ložky: vzdálenost spoje [km], kmitočet 
(MHz], délka viny Tm], vyzařovací ühel 

mikrovolty jpV/mj, decibely [dB], ne]-
výhodnější pracovní kmitočet (F07], nej-
vyšší použitelný kmitočet [NtliFj, délka 
púlvInné antény [m], relativní četnost slu-
nečnich skvrn (Wolfovo číslo) doba 
provozu (den/noc]. 

(MUF, MUHF = Maximal Usable Fre-
quency, resp. Maximal Usable High Fre-
quency je vf kmitočet, který se ještě jako 
nejvyšší vrátí od ionosféry a je tedy pou-
žitelný pro spojení na potřebnou vzdále-
nost. FOT = Frequency of Optimum Traf-
fic je obvykle 10 R, pod MUF pro 
příslušnou trasu a ma význam hlavně pro 
profesionální spojení, kde je požadována 
větší spolehlivost. Spojení na MUF v pru-
měru v polovině dnů nefunguje, zatímco 
na FOT ano — až na většinu narušených 
dnů, kterých ale není mnoho. TNX INFO 
OK11-111) 

Na zadní straně pravítka (obr. 3) nej-
prve zvoláme rok 1964-1987 (takže může-
me usoudit, že pravítko pochäzi z 60. let 
minulého století) a měsíc. Napřiklad září 
1964 (minimum slunečního cyklu, R ko-
lem nuly, viz tabulka „Sluneční činnost 
na obr. 3; system této tabulky nám však 
zatím zůstává utajen) odpovídá pro spo-
jeni na 800 km v noci MUF 4 MHz_ 

Pokračujeme na přední straně (obr. 2) 
pravítka. Kolečka natočíme tak, aby nuly 
MUF a FOT byly naproti sobě, jako je to 
na obrázku. Kmitočtu MUF 4 MHz odpo-
vídá na těchto stupnicích FOT asi 3 MHz. 
Pak můžeme pro 3 MHz odečíst délku 
viny (100 m) a take délku pulvInné anti-
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Obr 4. Samostatné vnitřní kolečko pravítka - přední strana 

Obr. 5. Samostatné vnitřní kolečko pravítka - zadní strana (MUF) 

ny. V polish gV/m a dB lze odečíst (asi) 
předpokládanou úroveň signálu na přiji-
mac( stanici (straně). 

Jak jsem napsal v úvodu, mnoho in-
formaci o pravitku nemáme - kdo je jeho 
autorem, jestli jich bylo vyrobeno vio (asi 
ano - kdo by maloval jen dvě?), kdy bylo 

vyrobeno, ale ani přesně nevime, jak se 
s nim přesně správné zacházl. Proto 
budu rád, když se pamětníci ozvou, a za-
jImavé poznatky pak zveřejníme. Pravit-
ko si lze stáhnout na stránkách redakce' 
www.aradio.cz/programy 

OK1HYN 

tl 

ČTENÁFti 
NAM PÍŠÍ 

Ad: Rádiová výbava 
stihaček Spitfire (PE 7/08) 

Obr, 1. Spitfire. Snadno se poznal podia 
krátké antény, natažené mezi kokpitem 
a ocasem. Zařízení TR9 pracovala od 
4,3 do 6,6 Mc/s (jednotky Hz, MHz byly 
zavedeny až kolem r. 1970). Po přezbro-
jeni těchto letadel VKV radiostanicemi 
TR1133 byla KV anténa nahrazena verti-
kálem )i/4 pro pásmo 100 až 125 Mc/s 

Redakci časopisu Break-ln a zpro-
středkovaně i nám se ozval Clive Wallis, 
VK6CSW, z Austrálie. Poslal nákres Spit-
firu (obr. 1), fotografii elektronky VT51 
(obr. 2) a dopis, z něhož vyjimáme: 

„Když vypukla 11 světová válka, byly 
mi 4 roky a naše rodina bydlela nedaleko 
londýnského letiště Hendon. Moje vzpo-
mínky z té doby jsou samozřejmě jen 
velmi matné, ale to, co jsem prožit, mě 
ovlivnilo natolik, že jsem se stal později 
také pilotem RAF (1954 az 1966). Se za-
řízením TAD sice nemám vlastni provoz-
ni zkušenosti ale zaujalo mě natolik, že 
jsem si prostudoval všechny dostupné 
prameny o něm a napsal podrobné po-
jednáni ‚Battle of Britain HF R/T commu-
nications' do časopisu OTN magazine.' 
(Pro zájemce je k dispozici v anglickém 
originále v naši redakci.) 

Obr. 2. Elektronka typu VT51, kterou 
byly osazovány vysílače souprav TR9 
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Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVĚTA  

Radiotechnika na letním táboře 
klukovských snů 

Výsadek průzkumně jednotky v ne-
přátelském üzerni. V průběhu akce byla 
zničena vysilačka. Naštěstí si vojáci umí 
poradit. Musí se utábořit, bojovat s nepří-
telem střelbou i tváří v tvář, zmapovat te-
rén a zakreslit postaveni nepřátelských 
jednotek, odhalit minové pole. postavit 
provizorní vysílač, najít vhodné misto pro 
přistání vrtulníku a pomocí nouzového vy-
sílače si přivolat pomoc na záložní frek-
venci. 

Take by se vám to líbilo? Tak takto si 
hrály děti na letním táboře, který zorgani-
zoval Ing. Petr Prause, Oki DPX, Q-klub 
AMAVET Příbram. Tábor se konal 6. až 
11. 7. 2008 u Orlické přehrady. 

Pomyslný výsadek a odlet představo-
val příjezd ůčastniku do tábora a jejich 
odjezd v režii rodičů. Jednotka se utáboři-
la v rekreačním středisku Salaš u Milešo-
va u Orlické přehrady v nádherné přírodě. 
Děti byly rozděleny do věkově smíšených 
oddilú. Každý oddíl měl svého vedoucího 
a seržanta. Vedoucími byli Alex Rymaren-
ko, 0M3TY, Ing. Petr Kolář, OK1FAQ, 
Ing. Jarda Kolínský, OK1MKX, Ing. Jirka 

Obr. 2. Tomes, OK1DXD, pří výuce morseovky VENovou meto- Obr. 3 Petr, OKI VEN, ukazuje dětem radioamatérský provoz 
dou; jako bzučiäky jsme použili Reidia NIVEA na mikrovinných pásmech 

Obr. 4 Petr, OK1FAO, hlásí postupově souřadnice z GPS do 
základniho tábora 

Obr. 5. Hledáni „min a jiných kovových předmětů vlastnoručně 
vyrobenými detektory kovů 

Hujo. OK1D0Q, a Ing. Eva Kospachovä, 
XYL OK1VEN. Seržanty byli Honza Chle-
borád, David Sobotka, Ondra špinka 
a Lukáš Veselský. Jsou věkově nejstarší 
a odborně nejzkušenějši. V průběhu dne 
se oddíly střídaly při zaměstnáních, která 
vedli lektoři. 

Vojenskou část, která byla pro většinu 
dětí nejzajímavější, vedl Pavel Minář, 
OK1MN. Každé zaměstnání zahájil moti-
vační prezentaci. Střílelo se vzduchovkou 
do terče na rozptyl, ti lepši si vyzkoušeli 
střelbu s optickým zaměřovačem. Nejlep-
ší střelci byli odměněni, 

Děti se učily základům sebeobrany, 
první pomoci i maskování v přirodě. 
Spoustu vzrušeni zažily při střeleckém 
souboji na špalíky či v "uličce sebeobra-
ny". Všichni se dozvěděli mnoho zajíma-
vých informaci z vojenské tematiky. Jak 
pracuje výsadek, jak fungují zbraně, jaké 
jsou druhy zbrani a munice, co všechno 
musí umět a znát průzkumník či odstřelo-
vač, jak postupuje pyrotechnik atd. 

Radiotechnickou část připravil a řídil 
Ing. Petr Kospach, OK1VEN. Pod jeho 

Obr. 1. Ondřej Čapek zaměřuje ukrytý 
vysílač přijimačem ROB 80 

vedením děti sestavovaly krystalku a nou-
zový vysilač. Přestože řada dětí se zde 
setkala s elektronikou prvně, většina vý-
robků fungovala na poprvé. V rámci tech-
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Obr. 8. Martin z Vizovic — naše naděje — předvádí kamarádùm 
radioamatérský provoz ze stanice OK5PQK 

'!5! 

nickä části si děti pro zpestřeni mohly vy-
zkoušet třeba brambory nebo citrónovou 
šťávu jako přírodní baterii. solárni článek. 
elektromagnetické délo, jednoduché bzu-
čáky, blikače, vojenské polní telefony, de-
tektor lži a řadu dalších jednoduchých za-
řízeni. 

Orientaci v terénu si připravil a vedl 
Ing. Tomáš Krejča, OK1DXD. I v dnešní 
přetechnizované době si musíme umět 
poradit s buzolou a orientovat se v mapě. 
Rada dětí zná GPS navigaci od rodičů 
v autě, ale s ruční GPS se setkal málo-
kdo. Rovněž pod vedením OKI DXD 
s pomoci Jardy, OK1MKX, se děti učily 
Morseovu abecedu VENovou metodou. 
Přibližně za 4 hodiny v průběhu tábora se 
někteři z "nuly" naučili celou abecedu, což 
je obdivuhodný výkon. Zdar VENově me-
todě, viz: www.mujvveb.cz/www/okl ven. 
(Na této adrese jsou i fotografie z tábora.) 

Pod vedením Saši Preradoviče, 
OK1UEI, s pomoci Petra. OK1FAQ : děti 
Nedaly "miny" detektorem kovu„,nepřá-
telskä vysílače" hledaly zaměřovacím pri-
jimačem ROB 80 a deaktivovaly naleze-
nou "bombu". (Přijímač ROB 80, výrobek 
bývalého podniku Svazarmu Radiotechni-
ka, se používá při rádiovém orientačním 
běhu - honu na lišku.) Děti se také sezná-
mily s možnostmi zabezpečení objektů, 
což si hned prakticky zkusily. 

Obr. 6. Improvizo-
vaný nouzový vy-
sílač na kousku 

dřeva (vlevo) 

Obi-, 7. Dvě jabl-
ka, hruška, cibule« 
brambora a rafts. 
V tomto zapojeni 
dá vial! napiti na-
prázdno 4,6 V. 
Elektrody Cu a Al. jl 
Bílá LED se roz-
sviti trochu, čer-
vená LED sviti na-

pino (vpravo) 

1 % 

Na závěr tábora šla polovina „jednot-
ky" hledat vhodnou cestu na „přistávací 
plochu pro pomyslný záchranný vrtulnik". 
Při postupu na protější kopec hlásila do 
základního tábora vysilačkou postupové 
souřadnice z GPS. V Gill průzkumná sku-
pina odvysílala improvizovaným vysila-
čem na prkénku do základního tábora 
zprávu v morseovce a na přijimači ROB 
80 zachytila potvrzeni jejich relace. Odpo-
ledne se skupiny vyměnily. 

Ve volných chví-
lí ch nechybělo ani 
tradiční vystřelová-
ni "PET-raket" na 
stlačený vzduch 
a jízda na crazy bi-
kes. Večer čekal na 
děti táborák a opé-
káni buřtů. Konec 
večera zpříjemnil 
ohňostroj Matěje 
Zemana. 
A co říci na zá-

věr? Nahlédli jsme 
pod pokličku vojen-
ských dovednosti, 
začátečnici zjistili. 
že elektronika není 
žádná magie, a ti 
zkušenější si pod 
odborným dozorem 

IlteHH2r4 

per-

 LIArírí'l 

Obr. 9. Balóny nad táborem nesou vysílací anténu, jejímž auto-
rem byl Jarda, OK1MICC 

vyzkoušeli to, o čem zatím jen slyšeli, 
např. rádiový provoz, různá zařízení 
a získali mnoho užitečných vědomostí. 

Velký dik path všem, kdo se na usku-
tečněni tábora podíleli, hlavně pak Petro-
vi, OK1DPX, Pavlovi, OK1 MN, a Petrovi, 
OK1VEN Doutáme, že se nám podaří 
v přištim roce letni tabor zopakovat a pro-
gram ještě obohatit. 

Eva Kospachová 

Obr. 10. část táborových instruktorů. Zleva: Alex, 0M3TY, 
Jarda, OK1MKX, Pavel, OK1MN, Tomáš, OK1DXD, Petr, 

OK1FAQ, v poctřepu Petr, OK1VEN, a Eva, XYL OK1VEN 
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Počítač v ham-shacku LII 
Návrh stupnic a čelních panelů 

pomocí programu GALVA 
(Dokončeni) 

-r -r 

Příklad složitějšiho grafu ukazuje obr. 
3, je však možné vytvořiti předlohu Smi-
thova diagramu (obr. 4). Ukázku nomo-
gramu pro přepočet úrovní v mikrovoltech 
na dBm a stupně S znázorňuje obr. 5. 

Ukázka pracovní plochy na obr. 1 
(předchozí šislo PE) ukazuje rozpracova-
ni kruhové logaritmické pravítko" v čes-
ké verzi, které slouží k výpočtu ČSV, koe-
ficientu odrazu a zisku či útlumu. Kruhové 
stupnice s vyříznutým okénkem se nalepí 
na stare CD disky a pouhým otačenim lze 
provádět poměrně složité výpočty. Z při-

Obr 3. Přiklad graft), vytvořeného v programu GALVA 

kladů je tedy zřejmé, že složitost stupnic, 
grafů a nomogramü neni v podstatě ničím 
omezena 

Určitou nevýhodou mohou být příka-
zy, vycházející z francouzštiny, avšak 
„řeč" programu je jednoduchá a typů pří-
kazů je málo. Skutečnou nevýhodou je 
však absence exportu do některého gra-
fického formátu, nejlépe vektorového. Vy-
uliti by jistě našla i možnost přímého 
ovládánl nějakého dalšího zařízeni (např. 
laserového plotru), sloužiciho k výrobě 
stupnic, panelů apod. 

Obr. 4. Smithův diagram 

Instalace programu je jednoduchá a je 
stejná jako v připadě jakéhokoli jiného 
jednoduchého programu pro Windows. 
Program lze instalovat a spustit i v pro-
středí Linuxu s použitím Wine API. 

Od kazy 
[1] Meter, Tonne Software, http://ton-
nesoftware.com/meter.html 
[2] Gendner, Jean-Paul, F5BU: GALVA, 
http://www.radioamateur.org/download/ 
index. html 
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Obr. 5. Nomogram pro přepočet úrovni 

Když Čínu navštíví radioamatér 

V březnu 2005 zavítal do Činy Alex, 
YT1TA, ještě s dalším kolegor). Byla to pra-
covní cesta, při které navštívili některé továr-
ny produkující videokamery, biometrické 
senzory, systémy pro zabezpečovací techni-
ku, části počítačů atp. v Shenzhenu (blizko 
Hongkongu), což je město proslulé jako asij-
ské centrum elektronických produktů. 

Do cíle své cesty letěli přes Moskvu 
a Peking. Jak v Pekingu, tak v Shenzhenu 
na prvý pohled překvapí ohromná rozloha le-
tiště, podle Alexových slov „velké jako Běle-
hrad". Když navštívili jeden ze supermarketů 
s elektronikou a telekomunikační technikou 
a prohlíželi si nejrůznější radlostanice, filtry, 
antény ap., ozvalo se za nimi ženským hla-

sem „tátitáti tátátitá" z List usměvavé proda-
vačky od sousedního pultu. Po jeho odpově-
di „tátátitä titáti tátátiti" se již představila jako 
BG7NTT, majitelka firmy prodávající potřeby 
pro radioamatéry, jménem Mingzhu Fu. Alex 
od ni dostal i radioamatérsky dárek - minia-
turní elektronický telegrafni klíš, který se tam 
velmi lacino prodává jako stavebnice. 

QX 

46 


	PE 09 08_Strana_01
	PE 09 08_Strana_02
	PE 09 08_Strana_03
	PE 09 08_Strana_04
	PE 09 08_Strana_05
	PE 09 08_Strana_06
	PE 09 08_Strana_07
	PE 09 08_Strana_08
	PE 09 08_Strana_09
	PE 09 08_Strana_10
	PE 09 08_Strana_11
	PE 09 08_Strana_12
	PE 09 08_Strana_13
	PE 09 08_Strana_14
	PE 09 08_Strana_15
	PE 09 08_Strana_16
	PE 09 08_Strana_17
	PE 09 08_Strana_18
	PE 09 08_Strana_19
	PE 09 08_Strana_20
	PE 09 08_Strana_21
	PE 09 08_Strana_22
	PE 09 08_Strana_23
	PE 09 08_Strana_24
	PE 09 08_Strana_25
	PE 09 08_Strana_26
	PE 09 08_Strana_27
	PE 09 08_Strana_28
	PE 09 08_Strana_29
	PE 09 08_Strana_30
	PE 09 08_Strana_31
	PE 09 08_Strana_32
	PE 09 08_Strana_33
	PE 09 08_Strana_34
	PE 09 08_Strana_35
	PE 09 08_Strana_36
	PE 09 08_Strana_37
	PE 09 08_Strana_38
	PE 09 08_Strana_39
	PE 09 08_Strana_40
	PE 09 08_Strana_41
	PE 09 08_Strana_42
	PE 09 08_Strana_43
	PE 09 08_Strana_44
	PE 09 08_Strana_45
	PE 09 08_Strana_46
	PE 09 08_Strana_47

